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Pelenai kalba
Pelenai nevisada yra sunaikinimo ženklas. Jie gali reikšti ir 

atgimimą arba kvietimą į atgimimą. Pvz. gaisro pelenai rodo su
naikinimą, o gavėnios pelenai — kvietimą į susimąstymą, rimtį, 
atgailą ir moralinį bei religinį atgimimą, šiuo atveju pelenų kalba 
yra simbolinė, primenanti žmogui būtiną gyvenimo saiką, kuris 
taip dažnai užmirštamas. Kai savo didybėje žmogus išgirsta žo
džius “Atmink, kad esi dulkė...”, jaučia vidinį paskatą atsisukti 
į save ir būti savęs teisėju. Mes dažnai teisiame kitus, mėgstame 
būti negailestingais jų teisėjais, bet rūstaujame patys atsidūrę 
kitų teisme. Jei daugiau ir griežčiau teistume patys save užuot 
teisę kitus, būtume arčiau tikrojo saiko ir tarpusavio sugyvenimo. 
Mūsų silpnybė glūdi regėjimo nesaikingume — labai daug matome 
kituose, o savyje — labai mažai. Todėl išbujoja toks didelis savo 
“aš”, kad tampa visko mastu. Tasai “aš” viską teisia, diktuoja ir 
kovoja su kitu sutiktu “aš”, jeigu pastarasis nepripažįsta ano 
masto. Jis pasiruošęs grumtis su kitais, eikvoti energiją, organi
zuoti frontus, bet kovoti su pačiu savimi nedrįsta, nes tai sunkiau
sia kova. Užtat asketai ir sako, kad lengviau užkariauti ištisą mies
tą nei patį save. Gavėnios pelenai ir yra ženklas, rodąs kelią ne 
į kitus, o į patį save, ne į kitų kaltes, bet savo.

Pelenai tėra ženklas, rodąs į mūsų pačių vidų ir kviečiąs į 
moralini atgimimą, ženklas, kaip toks, nepadaro mūsų nei blo
gesniais* nei geresniais, bet jis reikšmingas savo rodomuoju užda
viniu. Jo dėka mes galime atsisukti į moralines vertybes, į dva
sinį pasaulį ir atrasti tikrąjį gyvenimo branduolį, nuo kurio esame 
tolinami kasdieninio gyvenimo. Pastarasis yra toks trauklus, toks 
absorbuojantis, kad nebeturime nei laiko, nei noro, nei energijos 
susikaupti ir atsispirti tai išblaškymo srovei, kuri išnešioja mūsų 
dėmesį, mintis po įvairiausias pakampes. Toks žmogaus išblašky
mas yra lėtas'jo naikinimas bei smukdymas. Tai savotiškas riedė
jimas laiko srovėje nežinia kur. Stebimės žmogaus nužmogėjimu 
dabarties civilizacijoj. Iš tikrųjų reikėtų stebėtis, kad dar yra žmo
nių, kurie mechanizuotoj dabarties civilizacijoj išlieka nesumalti. 
Juk visa modernioji mašinerija dirba tam, kad žmogų niveliuotų, 
smukdytų ir užtemdytų tikrąsias vertybes. Visais galimais kana
lais ji teikia žmogui pramogas, išsiblaškymą, kriminalus, skatina 
siekti vis augštesnio medžiaginio lygio, demonstruoja pikantiš
kiausias sensacijas, kad laimėtų žmogaus dėmesį ir pinigą! Tik, 
palyginti, retais atvejais ta modernioji mašinerija prisimena augš- 
tesnes dvasines vertybes, tartum primindama jų nykumą, paseni- 
mą, menkavertiškumą. Tokioj tad situacijoj gavėnios pelenai yra 
perspėjantis ženklas, kurio nepaisymas rodo vidinę menkystę.

Kadaise Nietzsche kvietė perkainoti visas gyvenimo vertybes 
— sudaužyti senųjų vertybių lentelę ir sudaryti liaują. Jo ar ne 
jo šauksmo dėka* tai įvyko. Gyvenimas pasuko senųjų vertybių 
daužymo linkme, tačiau nieko geresnio, kilnesnio nesurado. Niet
zsches skelbtasis antžmogis tapo nuožmogiu, praregėjusiu karčia 
išmintimi. Jis pamatė, kad išaugusi žmogaus galybė padarė jį 
daugiau žvėrimi nei žmogumi. Jo kūnas išsiplėtė milžiniškom di
mensijom, o siela sumenko. Tai patvirtina pvz. ir žymusis istorikas 
W. Durante, žvelgdamas į netolimą praeitį, jis sako: “Dauguma 
mūsų literatūros ir socialinės filosofijos po 1850 m. buvo balsas 
laisvės prieš autoritetą, vaiko prieš tėvą, mokinio prieš mokyto
ją. Daugelį metų aš dalyvavau šiame sukilime. To nesigailiu; juk 
jaunimo uždavinys ginti laisvę ir naujoves, senimo — ginti tvar
ką bei tradiciją, viduramžių — rasti vidurio kelią. Bet dabar, kai 
ir aš esu senas, klausiu save, ar tik vestoji kova nebuvo perdaug 
pilnai laimėta? Prisipažinkime viešai ir nuolankiai, kad politikoj 
matome korupciją, versle — nesąžiningumą, santuokoj — neišti
kimybę, literatūroj — pornografiją, kalboje — vulgarumą, muzi
koje — chaosą, mene — beprasmybę”. Tai liudijimas 79 metų 
amžiaus žmogaus, gyvenusio vertybių lentelės daužymu. Iš jo aiš
kėja, kad reikia paisyti tų ženklų, kurie veda ne į daužymą, nai
kinimą, bet kūrimą pilnutinio žmogaus. Gavėnios pelenai yra vie
nas tokių ženklų, tiesa, nepopuliarių, bet reikšmingų. Jie skatina 
kiekvieną išryškinti savyje tą auksą, kurį vadiname moralinėmis, 
vertybėmis ir nepasiklysti viliojančiame gyvenimo riedėjime.

Kas nauįo Kanadoje?
Ontario prov. naujasis biudže

tas pakėlė mokesčius už benzi
ną 2 et. galionui ir padidino li
goninių apdraudos mokesčius. 
Nuo liepos 1 d. pavieniam asme
niui teks mokėti mėnesiui ne 
$2.10, bet $3.25, o šeimoms — 
nuo $4.20 iki $6.50.

16 Tėvų jėzuitų, dirbusių Hai
ti kaip misijonieriai, ištrėmė te
nykštė vyriausybė. Ištremtieji 
grįžo Kvebeko provincijon ir pa
reiškė, esą saugumo organai ap
kaltino politine veikla.

Bedarbių skaičius' Kanadoje 
yra žymiai sumažėjęs. Šią žiemą 
jų skaičius yra mažiausias pa
skutinių 5 metų laikotarpyje. 
Darbo ministerio MacEachen 
pareiškimu, nedarbas dar vis 
yra viena pirmųjų vyriausybės 
problemų.

Geležinkelių bendrovė CNR 
pradėjo uždėti prancūziškus pa
vadinimus vienoje vagonų pusė
je. Tas padaryta su visais 100. 
000 vagonų. Kadangi vagonai 
patenka į JAV, tai amerikiečiai 
stebisi kanadiečių “nemokėji
mu” rašyti, matydami ant vago
nų užrašą “Canadien National”.

Didžiausi žibalo šaltiniai Ka
nadoje yra Albertos provincijo
je. 1963 m. provincija iš natū
raliu dujų ir žibalo kasyklų ga
vo S140 mil. pajamų.

New Brunswick provincija 
yra prancūziškiausia Kanadoje 
už Kvebeko ribų. Net 35% pro-

vincijos gyventojų kalba pran
cūziškai. Provincijos premjeras 
yra taip pat prancūzų kilmės. 
Gyventoju skaičius — arti 700. 
000.

Pašto ženklai su karalienės at
vaizdu norima pakeisti kokiais 
nors kanadįškais vaizdais. Tas 
užtruks dar ilgesnį laiką, bet 
jaunoji Kanados karta vis ma
žiau ir mažiau benori matyti 
monarchu atvaizdus. 
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Siūlomas 
"Baltijos Balsas"
Ryšium su pabaltiečių neįsilei- 

dimu į “Laisvosios Europos” ra
diją ir siaūrinimu “Amerikos 
Balso” programų, latviai pradėjo 
kelti mintį organizuoti savo radi
jo siųstuvą ir pavadinti “Baltijos 
Balsu”, ši mintis buvo ypač gyvai 
svarstoma 11-jame latvių jauni
mo kongrese ir tuo reikalu net 
priimta rezoliucija. Kanados lat
vių sluogsniuose keliama mintis 
organizuoti “Baltijos Balsą” drau
ge visom trim pabaltiečių tau
tom — nupirkti seną laivą, įreng
ti radijo siųstuvą ir iš Baltijos jū
ros transliuoti programas 
tuvą, Latviją ir Estiją.

i Lie-

satytiVašingtone rusai nori 
naujus ambasados rūmus, kurie 
kainuos $2.000.000. Jau jie turi 
nusipirkę sklypą akerių 16.

MM

Vasario 16 išvakarėse Toronte prie žuvusiųjų paminklo buvo padėtas vainikas, dalyvaujant 
miniai lietuvių ir įvairiem pareigūnam. Iš kairės? J. R. Simanavičius, kun. P. Ažubalis, apylinkės 
valdybos vicepirm., Mr. Archer, miesto tarybos atstovas, dr. J. Žmuidzinas, Lietuvos gen. kon., 
M. Simanavičiūtė ir D. Girčiūtė. Prie šio paminklo, rotušėje, plevėsavo ir Lietuvos vėliava.

Nuotrauka S. Dabkaus

Gydytojų ir moterų frontas
Didelį triukšmą spaudoje ir vi

suomenėje sukėlė raštas, kurį pa
sirašė ir vyriausybei įteikė 140 
švedų gydytojų — profesorių ir 
žymių specialistų. Tas triukšmas 
įdomus pirmiausia dviem atžvil
giais: kaip šios visuotinai gerbia
mos profesijos atstovai vertina sa
vo krašto dorinę būklę ir kas sle
piasi už suerzinto “naujosios do
ros” šalininkų pagiežos ir pykčio?

Prieš palaidumą
Savo rašte švedų gydytojai at

kreipia vyriausybės dėmesį Į pa
vojus, kurie kyla iš to, kad visuo
menėje vis labiau įsigali seksu
alinis palaidumas. Jie tiesiog rei
kalauja, kad būtų ištirtos priemo
nės, kaip sustiprinti visuomenės 
kovą su tomis jėgomis, kurios 
įvairiais sumetimais, nepaskuti- 
nėj vietoj dėl pelno, per spaudą, 
filmus, teatrą, radiją, televiziją ir 
kitas susižinojimo priemones 
skandina visuomenę seksualizmo 
jūroje.

Ištirti tautos dorinę būklę, anot 
pasirašiusiųjų gydytojų, reikalau
ja tokie’ nemalonūs faktai, kaip 
vis didėjantis venerinių ligų ir ly
tinio palaidumo pasireiškimas 
jaunimo tarpe, augantis skaičius 
nepilnamečių motinų, nesantuoki
nių vaikų, vis jaunesnio amžiaus 
nusikaltėlių ir t.t.

Ko reikia?
Dabartinė nebeįmanoma padė

tis susidariusi kaip tik šiuo laiko
tarpiu, kai mokykloje ir už mo
kyklos, kaip niekad anksčiau, iš
einama plati seksualinio švietimo 
programa. Tatai įrodo, teigia raš
to autoriai, kad toks švietimas be 
dorinio ugdymo visiškai neiš
sprendžia klausimo. Todėl mokyk
la turėtų kreipti daugiau dėme
sio būdo auklėjimui; remtis aiš
kiomis gairėmis, kas teisinga ir 
kas ne; pašalinti esamus neaišku
mus.

Visas mokymas ir auklėjimas, 
susijęs su lyčių klausimu, ypatin
gai turi remtis monogamine san
tuoka, kurioje vyras ir žmona, su
darydami bendruomenę visam gy
venimui, neša bendrą atsakomybę 
vienas už kitą ir savo vaikus; san
tuoka, kuri labiausiai atitinka 
prigimties tvarką, žmogaus oru
mą ir visuomenės gerovę. Mono- 
gaminė santuoka todėl sudaranti 
vienintelius normalius rėmus ly
čių bendruomenei. Lyčių santy
kiai už santuokos ribų medicinos 
ir mentalinės higienos atžvilgiu 
nėra nepavojingi, asmenybės at
žvilgiu — pažeminantys ir visuo
meniniu bei tautiniu atžvilgiu — 
žalingi. Susilaikymas jokiu būdu 
nekenkiąs sveikatai, bet priešin
gai padeda asmenybei įgauti vi
dinės jėgos, kurios reikia dide
liems tikslams pasiekti.

Savo raštą vyriausybei 140 šve
dų gydytojų baigia nurodymu, 
kad perdėtas visuomenės aplin
kos suseksualinimas žmonių są- 

.rnonėje šiam klausimui suteikė 
i svorį, kurio negalima dalykiškai

J. GRIKIS
Mūsų korespondentas Švedijoj

naciai arba neonaciai ir asmenys,

JAV linkėjimai Lietuvai
Lietuvos atstovas Vašingtone J. 

Kajeckas Vasario 16 proga gavo 
iš JAV užsienio reik, ministerio

“46-tųjų Lietuvos nepriklauso
mybės metinių proga man tenka 
privilegija perduoti Jums nuošir
džius Jungtinių Amerikos Valsty
bių valdžios ir tautos linkėjimus.

Amerikiečiai visuomet kovojo 
už laisvės ir laisvo apsisprendimo 
principus visoms tautoms ir pa
smerkė jų paneigimą kur tik tai 
buvo padaryta. Jungtinių Ameri

kos Valstybių valdžia, tvirtai bei 
pastoviai atsisakydama pripažinti 
neteisėtą Lietuvos įjungimą į So
vietų Sąjungą, pagerina lietuvių 
tautos atsidavimą laisvės ir teisin
gumo idealams. Mes tikime, kad 
lietuvių tautos ištvermė eventua
liai prisidės prie teisėto jos vals
tybės nepriklausomybės troškimo

Nuoširdžiai Jūsų, 
pas. Dean Rusk

1964 m. vasario 12 d.

Savaitės įvykiai

jo! Vienu žodžiu, įtūžimas ir pa
gieža. Atrodo, jog šiuose “kultū
rinio radikalizmo” sluogsniuose 
kaip tik ir telkiasi labiausiai tie, 
kurie kontroliuoja masinės infor
macijos priemones ta prasme, ko
kia nusakyta minėtame rašte. Ši
taip po šviesos, pažangos, kultū
ros ir net doros kauke išryškėja 
tamsios ir klastingos jėgos, bijan
čios parodyti savo tikrąjį veidą, 
tačiau nuožmiai ir beatodairiškai 
puolančios kiekvieną, kas drįsta 
viešai pasisakyti prieš jų palaiko
mą moralinių puvėsių kvapą.

Moterų balsas
Visdėlto visuomenė, kurioje 

vyksta kad ir tokio lygio debatai 
doros klausimais, negali būti vi
siškai abejinga. 140 švedų gydy
tojų protestas nėra vienintelė 
šios rūšies susirūpinimo apraiška 
tariamai medžiagine gerove pasi
tenkinusioje Skandinavijoje. Yra 
ženklų, kad jaū ir plačiose masė
se atbunda dorinio atsinaujinimo 
ilgesys. Kaip pavyzdį tenka pami
nėti taip pat šiomis dienomis iš 
Oslo atėjusią žinią, kad 129.000 
norvegių moterų kreipėsi į par
lamentą raštu, kuriame keliamas 
energingas balsas prieš visuome
nę palaikančių dorinių vertybių 
ir normų griovimą. Pareiškime 
moteiys reiškia įsitikinimą, kad 
yra aiškus ir nekintantis dėsnis, 
kas gera ir bloga, ir kviečia visus 
drąsiai ginti pagrindines morali
nes vertybes. Ten pat pabrėžia
mas santuokos nepažeidžiamumas 
ir išimtinai santuokai priklausan
ti seksualinio gyvenimo funkcija; 
griežtai pasisakoma prieš dabarti
nį mokyklos kursą apie preventy- 
vines priemones, prieš mėgini
mus tikybos pamokas pakeisti psi
chologija ar etika.

pateisinti. Mokykla turi jį sugrą
žinti atgal į savo ribas.

Priešingi balsai
Galimas daiktas, jog iš tolo ne 

vienam bus keista, kad tokios sa
vaime aiškios sveiko proto mintys 
gali sukelti kokį nors smarkesnį 
ginčą. Reikia pasakyti, jog šve
diškomis sąlygomis gydytojų pa
sisakymas yra tikra sensacija. Vi
sų pirma, tatai reikalauja daug 
pilietinės drąsos. Kilęs triukšmas 
gerai pavaizduoja, kad šios min
tys perdaug prieštarauja madin
gai ir vyraujančiai galvojimo 
srovei.

Jau pačių gydytojų tarpe vie
nas kitas pasisakė prieš raštą pa
sirašiusių kolegų “moralizavimą” 
ir jų teigimų “mokslišką neįro- 
domumą”. Įdomu tik, kad su jais 
nesolidarizuodamas Stockholm© 
mokyklų vyriausias gydytojas pri
pažino reikalą visomis jėgomis su
laikyti tokius “gyvenimo reiški
nius”, kurie didina nepilnamečių 
mergaičių nėštumą. 1962-63 m.m. 
Stockholm© mokyklose buvo 63 
tokie atvejai. Tas pats daktaras 
teisino jaunimą dėl jo sunkios 
būklės tuo, kad seksuališkumas 
yra garbinamas masinių informa
cijos priemonių pagalba.

Radikalizmo frontas
Tuo tarpu spaudoje susidarė 

vieningas vad. kultūrinio radika
lizmo frontas nuo valdančiųjų so
cialdemokratų iki opozicinių libe
ralų. Stebėtis* galima tik jų dis
kusijų “kultūros” lygiu. Užtvinu
sioje pasipiktinimo audroje buvo 
visiškai nutylėti patys faktai. Už
tat pasipylė pasirašiusiųjų gydy
tojų adresu tiesiog priekaištai ir 
įžeidimai. Kitą kartą gydytojai — 
rašė “Dagens Nyheter” vedama
jame — buvo apšvietos pradinin
kai, besąlygiškai jieškojo mokslo 
ir susilaikydavo nuo sukto mora
lizavimo, kuris visuomet buvo 
brangiausias reakcininkų ginklas. 
Tačiau šitie 140 panaudoję pik
tam pasitikėjimą, kuris skiriamas 
gydytojo profesijai. Jie piktnau- 
doja “mūsų” pagarbą nūdienei 
medicinai, kai gydytojų vardu pa
sisako tikybos, visuomenės ar do
ros klausimais. Laikraštis pasku
bėjo paneigti rašto autoriams jų 
pačių iniciatyvą ir ją priskyrė sa
vo ypatingai nekenčiamam MRA 
sąjūdžiui, kuris “savo melagingais 
bauginimais žadina žmonėse mi
nios instinktus, atstovauja nauja
jam fašizmui, naujam mccarthiz- 
mui” ...

Puola paliestieji
Tai dar pats santūriausias pa-j kinių pamažėl išsiskirstė. Iškil-
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VERDANTIS KIPRAS GRESIA DIDELIU SPROGIMU. Nuo 
Kalėdų prasidėjusios vidaus kovos tarp graikų ir turkų vis 
daugiau įsisiūbuoja. Kasdieną žūsta po keletą ir keliolika žmo
nių. Kovojančius kiek pristabdo britų kariniai daliniai. Britai 
su amerikiečiais planavo sudaryti policinę kariuomenę Atlanto 
S-gos rėmudse, bet Kipro prez., ortodoksų arkiv. Makarios, rei
kalauja JT. Kipro byla tuo būdu perkeliama j JT Saugumo Ta
rybą, kur sovietai turi veto teisę. Vakariečiai norėjo to išveng
ti. Kipro graikai siekia pakeisti konstituciją, kuri duotų dau
giau teisių daugumai — graikams. Pagal dabartinę konstituci
ją, turkai turi viceprezidentą, įstatymų leidime veto teisę, val

džios tarnybose 40% turkų, nors®——7—----------7—------ —
pastarieji sudaro tik ketvirtadalį 
krašto gyventojų. Turkai bijo, 
kad Kipras nebūtų prijungtas 
prie Graikijos. Savo mažumai ap
saugoti Turkija grasina pasiųsian
ti savo kariuomenę. Graikija gi, 
remdama savuosius, grasina tuo 
pačiu.

Sovietų pareigūnas Juri I. No- 
senko, pabėgęs Ženevoje, atsidū
rė JAV, kur gavo politinės glo
bos teisę* Jisjyra 36 m. sovietų 
žvalgybos pareigūnas, buvęs so
vietų nusiginklavimo delegacijos 
sąraše. Kaip jis pabėgo, neskel
biama. Sovietai kaltina amerikie
čius pagrobimu, o amerikiečiai 
pažadėjo leisti sovietų pareigū
nams su juo pasikalbėti ir paro
dyti, kad jis pats pabėgo. Jis lai
komas svarbia žuvimi — dirbo so
vietinio saugumo centre.

Vakariečių vadai svarsto karš
tąsias problemas. Britų premje
ras, lankęsis Vašingtone, aptarė 
su JAV prez. Johnson P. Vietna
mo, Malezijos, P. Amerikos, Ku
bos ir kt. klausimus. Ypač jaut
rus klausimas — prekyba su kom. 
kraštais ir Prancūzijos pripažini
mas kom. Kinijos, šiuo klausimu 
britai laikosi palankumo raudo
niesiems.

Paryžiuje dvi dienas tarėsi De 
Gaulle su Vokietijos kancleriu L. 
Erhardu ir užs. r. min. G. Schroe- 
deriu. Pastarieji kėlė Prancūzi
jos siekimą perdidelio vyravimo 
Europoj ir diplomatiškai siūlė 
naują politinio apjungimo planą, 
apimantį Bendrosios Rinkos kraš
tus: Vokietijai rūpi, kad dalyvau
tų ir Britanija, bet De Gaulle 
priešinasi.

Rinkimus į parlametą Graikijoj 
absoliutine dauguma laimėjo 
centro vienybės partija, vad. 76 
m. J. Papandreou. Iš 300 atstovų 
jis gavo, negalutiniais duomeni
mis, 170.

JAV užsienio r. min. D. Rusk 
pareiškė per “Amerikos Balsą”, 
kad užsienio firmos, palaikančios 
prekybinius ryšius su Kuba, gali

pakenkti savo prekybai su JAV, 
nes amerikiečiai linkę boikotuoti 
tokias firmas. Esą JAV nesiren
gia oficialiai spausti Britanijos ar 
Prancūzijos bei ktių kraštų, pre
kiaujančių su Kuba.

Berlyno burmistras W. Brandt 
išrinktas socialdemokratų parti- x 
jos vadu. Jis siūlo kietomis dery
bomis tvarkyti reikalus su sovie
tais. Netrukus jis aplankys kanc
lerį Erhard? kuriam 1956 m. rin
kimuose bus'konkhrentu.

Sovietų kampartijos c. komite
to posėdis, trukęs 6 dienas, pa
skelbė nutarimą sustabdyti ūkių 
organizavimą naujose srityse ir 
pereiti į didesnį ūkių mechaniza- 
vimą. Naujų ūkių planas, vykdy
tas 10 metų, nedavė lauktų pada- 

i rinių. Atsišaukime raginami varg- 
šai darbininkai padvigubinti ir 
patrigubinti gamybą per ateinan
čius 5 metus, “kad užtektų mais
to kraštui.”

Anglija su Prancūzija sutiko 
kasti povandeninį kanalą, kuris 
jungs Anglijos salą su Europos 
kontinentu. Kanalas bus 32 my
lių ilgio; kainuos apie $500.000. 
000 ir darbai tęsis apie 7 metų. 
Kanalas numato dvi geležinkelio 
linijas. Apie automobilių judėji
mą nieko nesakoma.

Vokietijos buvęs kancleris
Adenaueris ragina Erhardą pa

keisti Vokietijos užsienio reik, 
ministerį, būti kietesnių su Rusi
ja, laikytis pakto su Prancūzija. 
Pasirodo, kad De Gaulle pripaži
no raud. Kiniją nesitaręs su Vo
kietija.

Britanijos premjeras Sir Alec 
Douglas-Home Londone pareiš
kė, esą jau pavyko įtikinti Sov. 
Sąjungą, kad karas neapsimoka; 
dar reikia ją įtikinti, kad subver- 
sinė veikla irgi neapsimoka. JAV 
ir Kanados kviečiai esą gali būti 
pradžia naujų Rytų - Vakarų san
tykių. Matyt, premjeras tiki, kad 
sotus bei nutukęs rusas bus su
kalbamesnis ...

Plačiai nuskambėjo Lietuvos vardas
Kanadoj Vasario 16 buvo pami

nėta su didelėm iškilmėm visose 
lietuvių kolonijose, ypač didesnė
se — Toronte, Montrealy, Hamil
tone, Delhi, Londone, St. Catha
rines, Windsore, Winnipege, Sud
bury ir kt. Prie miesto rotušių, 
turimom žiniom, buvo iškelta Lie
tuvos vėliava — Toronte, Hamil
tone, Windsore. Be to, Toronte 
prie žuvusiųjų paminklo vasario 
15 d. padėjo vainiką, paruoštą LB 
v-bos, gen. kons. dr. J. Žmuidzi- 
nas. Prakalbas pasakė LB v-bos 
pakviestas J. R. Simanavičius ir 
miesto kontrolierius Archer. Su
giedojus Lietuvos himną, didžiulė 
minia lietuviu ir šeštad. m-los mo-

sisakymas. Kiti tiesiog švaistėsi 
įžeidimais, kaip vienas sociologi
jos docentas: “pasirašiusieji raš
tą yra žinomi reakcininkai, buvę 

f

mes filmavo televizijos stoties at
stovas; šeštad. vakare 11.15 vai. 
jos buvo parodytos 9 kanalo tele
vizijoj. Apie iškilmes skelbė pra-

nešimus radijo stotys, rašė laik
raščiai—“Star”, “Globe a. Mail”, 
“The Canadian Register” ir kt. 
Ypač pažymėtinas “Globe and 
Mail”, kuris davė net vedamąjį 
vasario 15 laidoj, kur suminėjo 
Lietuvos pavergimą ir šeimų išar
dymą; esą ir po 20 m. daugelis jų 
tebėra nesujungtos. Pagirtina už 
tai Toronto apyl. v-ba, kuri pasi
rūpino plačia iškilmių informa
cija.

šeštadienio vakare Royal York 
viešbutyje įvyko gen. konsulo dr. 
J. Žmuidzino rengtas priėmimas. 
Dalyvavo apie 20 konsularinės 
tarnybos narių, apie 80 įvairių 
svečiu — lietuvių bičiulių ir apie 
100 lietuvių iš Toronto ir Hamil
tono. Dalyvių tarpe buvo konsu
linio korpuso dekanas Wilby (Bri
tanija), JAV konsulas, lietuvių 
kilmės A. Dreape su ponia, Onta-

rio min. pirm, pavaduotojas W. 
M. McIntire su ponia ir kt. Por
tugalijos vicekonsulas ir kartu 
konsulinio korpuso vicedekanas 
Verner R. Willemsen dėl išvyki
mo atostogų negalėjęs dalyvauti 
priėmime atsiuntė gen. konsului 
ir poniai į Royal York priėmimo 
kambarius didžiulį vazoną cikla- 
menų ir mūsų tautinių spalvų gė
lių įspūdingą puokštę.

Tą patį vakarą Kanados Tauti
nės S-gos Toronto skyrius suren
gė atskirą iškilmingą banketą 
Liet. Namuose. Dalyvavo apie 100 
asmenų. Kalbas pasakė gen. kons. 
dr. J. žmuidzinas ir K. Kalendra.

šeštadienio vakare 11.15 v. te
levizijos 9 kanalas parodė vaini
ko uždėjimą prie paminklo žuvu- 
siems ir davė trumpą informa
ciją.

(Nukelta į 8 psl.)
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Busimoj Europoj - nauja santvarka
VYT. SIRVYDAS

Savi marškiniai kūnui arti
mesni, o savi vaikai gražesni. Ta
čiau kaikada gal verta žvilgterti,

dome kitų giltoje. Tai daro Oks
fordo prof. C. A. Macartney, 1962 
m. išėjusiame veikale “Independ
ent Eastern Europe”, kuriame 
apžvelgia Rytų Europos nepri
klausomybės tarpsnį, įsispraudu
sį Europos istorijon 1918-1938 m. 
Lietuviui smagu, kad autorius iš 
tos R. Europos neišmeta mūsų 
Lietuvos ar jos kaimynių Latvi
jos ir Estijos, kaip tai linksta da
ryti jau nevienas stebėtojas. R. 
Europa jam yra mažų tautų juos
ta, kuri driekiasi nuo Suomijos 
iki Turkijos. Iki 1914 m. jos gy
veno įspraustos ir suspaustos di
džiųjų imperijų, šias sugriovė I 
D. karas (Turkiją, Austriją, Vo
kietiją, Rusiją) ir įgalino tautas 
pasidžiaugti trumpu, vos 20 metų, 
tikros nepriklausomybės tarps
nių. Autorius gana smulkiai pa
vaizduoja visų nepriklausomybe 
pasidžiaugusių tautelių istorijas. 
Šiuokart žvilgterėkime į jo bend
ras išvadas.

Su 1945 m., sako, atėjo R. Eu
ropai naujas istorijos tarpsnis. 
Politinės nepriklausomybės lieps
nos visur užgeso, išskyrus Aust
riją, Suomiją, Graikiją ir Turki
ją. Po trejų metų jos vėl sulieps
nojo Jugoslavijoj, nors ir čia jos 
buvo jau ne tos, kurios įsidegė R. 
Europoje I D. karui pasibaigus. 
Svarstant nepriklausomos R. Eu
ropos trumpą, vos 20 metų, tarps
nį, širdyje kyla beviltiškos trage
dijos jausmas. Tiek daug vilčių 
buvo sužibusių, tiek daug gražių 
pastangų parodyta ir susilaukta 
tokio nykaus galo.

R. Europos nepriklausomybės 
tarpsnis buvo trumpas, tačiau jo 
poveikis tautoms gilus ir užsiliks 
ilgam. Juk nelengva laisvę pa
miršti. Be to, pastangos sukurti 
tautines valstybes atnešė tautoms 
savotišką politini subrendimą, iš
ugdė turiningesnės sudėties vi
suomenes ir turtingesnę bei Įvai
resnę ekonomiją. Naujiems val
dovams nepriklausomybes prara
dusios tautos jau buvo ne tos, ku
rios jas iškovojo iš senųjų impe
rijų.

Nepriklausomybės tarpsnis ver
tas istoriko dėmesio dar ir kitu 
atžvilgiu. Ar šis naujas, po 1945 
m. prasidėjęs tarpsnis bus jau 
galutinis ir nesibaigiantis? Tiesa, 
gal buvusios visuomeninės ir eko
nominės santvarkos senojoj for
moj nebegrįš, bet ar R. Europos 
tautose išnyks tautinės laisvės 
troškimas, kuris juk nėra nei kiek 
silpnesnis dabar, negu buvo tada, 
kai jas slėgė didelės imperijos? 
Pasaulio jėgų pusiausvyra vėl ga
li pasvirti ir pakeisti ne tik R. 
Europos, bet ir viso pasaulio po
litinę būklę.

Negali būti nei kalbos, kad R. 
Europa nebenorėtų vėl tikros ne
priklausomybės arba kad laisvas 
pasaulis nenorėtų, kad ji ją at
gautų. Juk vėliausių laikų istori
joj neįvyko nieko, kas duotų pa
grindo manyti, kad pasaulis sau
gesnis, kai R. Europą valdo vie
nas kuris pašalinis ir jai svetimas 
viešpats.

- Tačiau būtų neišmintinga nie
ko nepasimokyti iš tamsesniųjų 
nepriklausomybės tarpsnio daly
kų. Versalio sutartis paliko ir ne
teisybių. Palikti plyšiai padėjo vi

są pastatą sugriauti. Svetimoji jė
ga, kuri atliko griovimą, tiesa, 
buvo be galo didelė. R. Europa 
jai būtų atsilaikiusi galbūt tik 
stiprios, veiklios, kolektyvinio sis
temos saugumo dėka. Deja, ir pa
čioje R. Europoje nebuvo reikia
mos vienybės gintis. Istorija įra
šė, kad'po 1938 m., kada buvo 
puolama viena R. Europos vals
tybė po kitos, nei viena jų nepa
kėlė rankos kaimynui ginti! Bu
vo net tokių, kurie džiaugėsi jo 
nelaime ir net padėjo pulti.

Atstatant nepriklausomos R. 
Europos valstybes būtų galima 
šiek tiek ištaisyti perdaug netei
singas sienas, tačiau, nežiūrint 
kaip griežtai būtų siekiama pri
silaikyti tautinių ribų, vistiek 
kiekviena tautinė valstybė savo 
ribose turėtų gausius būrius tau
tinių mažumų. Be to, šitaip išves
tos sienos vietomis turėtų nusi
dėti ir “natūralumui” ir ekonomi
kai.

Gal verta taip pat pasvarstyti, 
ar išmintinga išlaikyti 14 valdžios 
aparatų ir viena su kita besirun- 
giančių ekonominių santvarkų?

Imama galvoti, kad R. Europoj 
reikėtų sudaryti tokį politinį or
ganizmą, kuriame visos tautos 
rastų bendrą kalbą. Aišku, niekas 
nebenori prieš I D. karą viešpa
tavusių imperijų, nenori nė da
bartinių viešpačių. Reikia tokio 
daugiataučio politinio organizmo, 
kuriame visos tautos jaustųsi iš 
tikrųjų lygios ir laisvos. Ar tai 
įmanoma"?

Bendravimas su tauta
Lietuvių tautos nedalios apta

rimas būtų nebaigtas nutylėjus 
bedugnę, kuri skiria mus nuo ka
mieno. Bedugnės klausimas pai
nus ir sudėtingas. Sovietų vadi
namoji geležinė uždanga, padary
ta apsisaugoti nuo nepalankių idė
jinių įtakų. Sovietai gali bendra
darbiauti politikoje, spartinti pre
kybinius mainus, su vakarais pa
sikeisti jų pasirinktomis kultūri
nėmis vertybėmis, tačiau jie nė
ra linkę daryti nuolaidų idėjinėje 
srityje. Rusų kompartijos gaiva
liška baimė vakarietiškų pasau
lėžiūrų, tautinio sąjūdžio ar net 
tautinės minties skleidimo yra 
jos silpnybės ženklas.

Per 45 metus išugdyta komu
nistinė biurokratija, besinaudo
janti pirmenybėmis, visomis prie
monėmis siekia likti valdžioje. 
Kompartijos ir tautos santykiai 
tik pamažu kinta. Tauta tegauna 
tiek teisių, kiek kompartija jai 
suteikia, tauta galėsianti naudo
tis “demokratija”, kai komuniz
mas būsiąs įgyvendintas.

Komunizmo įgyvendinimui 
svarbiausios kliūtys yra psicholo
ginės, nes tautos siekia atsikra
tyti joms primestųjų varžtų. 
Ankstesnieji komunistinių bend
ruomenių bandymai įrodė, kad 
tik varge jų nariai pakentė prie
vartą. Praturtėjusios komunisti
nės bendruomenės iširo.

Ar rusų kompartijai rūpi ko
munizmo ar Rusijos įsigalėjimas 
pasaulyje? Kompartijos strategi
ja rodo, kad ji siekia Rusijos įsi
galėjimo pasaulyje komunizmo 
priedangoje. Maskvos pastangos 
įsigalėti svetur pvz. Kuboje iš
plaukia iš Rusijos imperialistinės 
politikos vyrauti ir nusilpninti 
priešo stovyklą. Rusų imperializ
mas jaučiamas ir vidaus politikoj 
siekiant kitas tautas suvirinti ru
siškame katile. ' ,

Kompartijos dviguba kova 
prieš patrijotizmą

Kompartija savo programoje 
prisimena Lenino teigimą, kad 
socializmo tarpsnyje neišnyksian- 
ti klasių kova. Jei yra klasių ko
va, tai neišnaikintos ir klasės. Ki
nijos kompartija pašaipiai prime
na eilę klasių sovietuose. Numa
nu, patrijotai sudaro atskirą kla-'

sę. Kompartijos programoje aiš-

“Pagrindinis politinis ir ideologinis 
ginklas, kurio griebiasi tarptautinė re
akcija ir vidaus reakcinių jėgų liku
čiai prieš socialistinių šalių vienybę, 
yra nacionalizmas..., kuris daro ža
lą bendriems socialistinės sandraugos 
interesams ir pirmiausia kenkia ša- 
lieš, kurioje jis pasireiškia, tautai, 
nes atsiskyrimas nuo socialistinės sto
vyklos stabdo jos vystymąsi, skatina 
imperialistinių valstybių mėginimus 
panaudoti nacionalistines tendencijas 
savo tikslams” (Tarybų Sąjungos ko
munistų partijos programa, 20 psl., 
Vilnius, 1962 m.).

Kompartija kovoja'dviem fron
tais prieš tautinį nusiteikimą. 
Pirmasis frontas sugniuždinimas 
jo sovietų pavergtuose kraštuose 
jau aptartas. Antrasis frontas 
prieš patrijotus užsienyje žymiai 
sunkesnis, nes negali panaudoti 
tiesioginių jėgos priemonių kovai 
vesti.

L. Iljičiovas kompartijos ideo
loginiame suvažiavime 1963. VI. 
.18 ryškiai aptarė nūdienį dviejų 
stovyklų susikirtimą:

“Šiuolaikinis pasaulis tapo įnirtin
gos dviejų priešingų gyvenimo būdų, 
antagonistinių pasaulėžiūrų kovos are
na . Raginti į taikų komunistinių ir 
idėjų sambūvį, vadinasi, atlikti socia
lizmo priešų šnipų vaidmenį, išduoti 
pagrindinius darbo žmonių interesus, 
sukti mūsų priešų malūną, o juk prie
šai net kultūrinius ryšius tarp šalių 
stengiasi panaudoti ardomiesiems tiks
lams. Taikaus ideologijų sambūvio ne
buvo, nėra ir negali būti. Kol egzis
tuoja antagonistinės klasės, vyko, 
vyksta ir vyks nesutaikinama klasių 
kova”. (Tiesa, 1963. VI. 19).

Štai atsakymas valstybėms, ku
rios vykdo kultūrinį bendravimą 
su sovietais.

Kova ir taktiniai ėjimai
Lietuvos kompartijos XIV su

važiavimo 1964 m.-sausio 10 d. 
nutarimai tebuvo paskelbti sausio 
20 d. “Tiesoje”. Nutarimuose nu
tylėta tiesioginė kova prieš patri- 
jotines apraiškas krašte, tačiau

ryškiai pasisakyta dėl užsienio 
“nacionalistų”:

“Partijos organizacijos turi ir toliau 
būti budrios, nuolat kovoti prieš im
perialistinės propagandos ir jos tarnų 
— buržuazinių nacionalistų — mėgini
mus veikti atskirų žmonių protus. Rei
kia duoti atkirtį bet kuriam svetimų 
pažiūrų ir įpročių pasireiškimui, o 
taip pat tiems, kas šmeižia tarybinę 
tikrovę, mėgaujasi trūkumais, sklei
džia gandus ir tuo būdu mėgina nei
giamai paveikti tarybinius žmones”.

Maskvos ir Vilniaus komparti
jos yra skirtingose padėtyse. Ru
sų kompartijai jau nepavojinga 
politinė išeivija, nors jos balsas 
nenutildytas. Vilniaus padėtis vi
sai skirtinga. Tautinių kovų žaiz
dos krašte dar neužgijusios. Kom
partija bijo, kad išeivija betku- 
riuo būdu lietuvių tautos neįjaut
rintų, tyliosios lietuvių tautos ko
vos labiau neįtemptų.

Vilniaus kompartija kurį laiką 
laikė visą lietuvių politinę išeivi
ją vienodai nusiteikusia. Vėliau 
joje ėmė jieškoti silpnųjų gran
džių išeivijos tautiniam nusiteiki
mui pažeisti.

Iki šiol tebeleidžiamas “Tėvy
nės Balsas” žaisti išeivijos lyriš
kuoju patrijotizmu. Dalinės tik
rovės pavaizdavimu laikraščio lei
dėjai tikisi kaikuriuos skaitytojus 
suvedžioti, tačiau negali pasigirti 
įtaka, nei išdavomis.

Vėliau Vilniuje subrendo kul
tūrinio bendradarbiavimo mintis, 
tačiau iki šio meto kompartija ne
rado būdų jai įgyvendinti. Mask
vos saugumui žymiai lengviau 
svetur rasti šnipus, kaip bendra
darbius kultūros srityje. Kom
partijai nepavyko ir vargu kada 
pavyks surasti įtakingų asmenų, 
kaip pvz. amerikiečiuose, dirban
čių jos naudai, tačiau turinčių įta
kos išeivijoje. Vilniaus visai ne
domina tie bendradarbiai, kurie 
įkrito į jų krepšį ir prarado sąlytį 
su politine išeivija.

Kultūrinis bendradarbiavimas
Mūsojoje spaudoje kultūrinis 

bendradarbiavimas su lietuvių

jav ir sovietams tuo reikalu pa
sirašius atitinkamą sutartį- Mes 
negalime tokios sutarties pasira
šyti savo reikalavimams iškelti.

Kalbantieji apie kultūrinį bend
radarbiavimą su lietuvių tauta 
nebando suprasti Maskvos kom
partijos nusistatymo ir jos politi
nių mostų. Jie pamiršta, kad už 
maskvinės kultūros skydo tūno 
politiniai siekimai, nors jie dia
lektiškai prieštarauja programai.

Nemažesnis nesusipratimas kal
bėti apie kultūrinius ryšius. Kie
no ryšiai ir su kuo? Kultūrinių 
ryšių šalininkai buvo užsimoję 
leisti peri j odinį leidinį ir jau spė
jo nudegti nagus.

Maskvos ar Vilniaus patikėti
niai padarė kalkiniuos neatsar
gius žygius bei santūrius siūly
mus, tačiau pabandę juos įgyven
dinti patyrė nusivylimą.

Taip pat nesusipratimas,.. kai 
mūsų veiksniai ima šaukti: ne-

metai gulėjimą Vilniaus ministe
rijos stalčiuose? šauksmas “ne
bendradarbiaukite” sako, kadkai- 
kas bendradarbiauja kultūrinėje 
srityje gaudami atlyginimą iš 
kaikieno kišenės.

Šiuo metu galima kalbėti tik 
apie kultūrinį santykiavimą, kai, 
neretais atvejais, sunkiais palin
kimais keliais ir už augštą kainą 
tegaunami Lietuvoje išleisti kai- 
kurie moksliniai veikalai ar ma
žų laidų leidiniai.

Kariaujančios valstybės atvi
rais ir slaptais būdais tarpusavy
je santykiauja. Lietuvių tauta 
yra politinės išeivijos gyvybės 
šaltinis, o ne mūsų priešas. Mes 
turime rasti gyvesnio santykiavi
mo būdus, nors kompartija juos 
trukdo. Mūsų užsiskleidimas ne
tarnauja lietuvių tautai ir net ne
stiprina jos tyliosios kovos.

Šiauriečiai šąla, 
pietiečiai stovyklauja

P. Amerikos liet, jaunimas stovyk
lavo sausio 15-30 d. Kordubos kalnuo
se Villa del Dique Tėvų marijonų 
vasarvietėje. Stovyklos sumanytojai 
buvo Argentinos ateitininkai. Prie jų 
prisidėjo Brazilijos ir Urugvajaus jau
nimas, kurio susidarė apie 40. Žinant 
sąlygas, tai geras skaičius, juoba, kad 
tai pirmoji P. Amerikos studijuojan
čio jaunimo stovykla. Jai vadovavo 
štabas: kun. J. Giedrys, SJ, iš Montevi
deo, kun. Aug. Steigvila, MIC iš B. 
Aires, mokyt. Kairelienė ir E. Paršelis 
iš Argentinos. Be to, štabe dirbo ir 
studentai — Kv. Klimaitė su P. Debe
sim iš Urugvajaus ir R. Steponaitytė 
iš Brazilijos.

Kiekvieną sekmadienį vyko bendros 
pamaldos, kurių metu jaunimas giedo
jo lietuviškai. Ypač gražus buvo pir
mas sekmadienis, kai jaunimas suruo
šė vietos lietuviams taip vad. “asado” 
pietus, į kuriuos apsilankė vietos lietu
viai net iš Kordubos miesto.

Kiekvieną vakarą vykdavo apvalio-

jo stalo diskusijos aktualiomis temo
mis. Taipgi netrūko įdomių pramogų.

Stovyklą rėmė finansiškai: p. Stan
kūnai, buvęs PLB pirm. dr. J. Songai
la, Prisikėlimo par. Toronte, Ateiti
ninkų Federacijos vadovybė ir kt.

Kitiems metams yra numatoma su
rengti tokią bendrą stovyklą Brazili
joje III P. Amerikos lietuvių kongre
so metu. Tai bus kartu ir jaunimo di
delė demonstracija. Ta proga vyks jau
nimo sporto šventė, kuriai jau dabar 
jaunimas ruošiasi. Argent.

DĖMESIO!

Perku Kanados 
sidabrinius 

dolerius 
moku augštas kainas.

Skambinti darbo dienomis tik 
vakarais tel. LE 4-8575

TORONTO TAUTOS FONDO 
1963 nfetų vajaus apyskaita X ■ /

Aukojo: $15: kun. P. Ažubalis, dr. tis, J. Sližys, A. Rinkūnas, J. Danaitis, 
J. Yčas. % . j K. D. Lazauskas, J. Stravinskas, V.

$10: J. Linkūnaitis, R. Geležiūnas, ’ Tamulaitis, M. S. Kojelis, A. D. Ker-
E. Vitartas, V. Sinkevičius, K. Dalinda.

$8: V. Sonda.
$6: E. Spudas, F. Stirbys, A. Bent- 

norius.
$5: V. Vaidotas, J. Skėrius, J. Sin

kevičius, Z. Mažonas, dr. A. Valadka, 
S. Treigys, Br. Sergautis, Br. Saulė- 
nas, kun. B. Pacevičius, kun. dr. Pr. 
Gaida, J. Valatka, VI. Girčys, K. Oža- 
las, J. Kaknevičius, L. Artičkonis, A. 
J., J. Dvilaitis, Br. Saplys, J. Petraus
kas, dr. S. Čepas, I. Rekštis, E. M. Jo- 
kubpreikštas, P. Skablauskas, St. Jana
vičius, S. Danilevičius, A.’Slapšys, A. 
Ulba, V. Juškevičius, H. Lapas, St. 
Bubulis, D. V. Puzeris, L. Vaštokas, J. 
Poška, V. Joškevičius, E. šelmienė, A. 
Seliokas, A. Basalykas, J. O. Svarins
kas, P. Baikus, S. Baubinas, A. Juze
liūnas, V. Judzentavičiūtė, A. S. Pa
cevičius, St. Stungurys, P. A. Jurkšai- 
tis, J. Jonikas, A. Krakauskas, J. čė- 
gis, V. Liudinskas, V. Kerulis, A. Ali
šauskas, S. Kairys, S. Kiršinąs, P. Si- 
daras, J. Aklys, I. S. Girdzijauskas, J. 
Jasinevičius, V. Giedrikas, J. Draga- 
šius, T. A. Valius, L. Karbūnas, P. Da
linda, A. Baltrūnas, A. Kiškis, V. Dai- 
lydė, P. Dabkus, A. Vaksmanas, R. 
žiogarys, J. Matuliauskas, A. Bumbu
lis, M. Kuzmickas, V. Starkevičius, P. 
Vilutis, V. Abramavičius, E. Abromai
tis, A. Duda, V. Liuima, J. H. žmuidzi- 
nas, St. Dargis.

$4: L. Miniotienė, J. Vaseris, K. 
Lambertas, V. Montvilas, Barkauskas, 
Br. Putna, J. Bleizgys, Galiauskas, K. 
Aperavičius, F. Čeponis, F. Urbonienė.

$3: P. Barauskas, Z. Dobilas, L. Pe- 
trušaitis, V. Blockis, A. Gotceitas, A. 
Dambrauskas, J. Švėgžda, V. Kolyčius, 
A. L. Stulginskas, L. Marcinėnas, J. 
Daunys, L. žičkus, M. Petraitytė, A. 
Dobrovolskis, J. žižiūnas, M. Antanai-

šis, J. G. Dičpetris, S. W. Perminąs, 
J. Ažubalis, J. Vasikevičius, J. Gaive- 
lis, A. Sagevičius, V. Sadauskas, Ig. 
Alksnys, L. Belkstys, B. Narbutas, A. 
M. Statulevičius, A. S. čižikas, A. Avi
žius, F. A. Klimas, V. Duobaitis.

$2,5: R. Matukaitė.
$2: aukojo 297 asmens, $1 — 203, 

$0,5 — 6 asmens.
Viso vajaus metu TF Toronte su

aukota $1.460,50. Nuoširdi padėka pri
klauso tautiečiams, taip gausiai TF 
aukomis parėmusiems. Jei būtų kokių 
klaidų ar netikslumų, prašoma pra
nešti valdybai.

Ypatingai gili padėka priklauso gau
siems TF talkininkams, be kurių su
manumo ir energijos nebūtų atsiekta 
gražių rezultatų. Štai jie: p. Adomavi
čienė, P. Bražukas, A. Bumbulis, P. 
ir O. Dabkai, A. Daukša, p. Draga- 
šius, V. Giedrikas, p. Gudelienė^!. Ju
čaitė, V. Jurgulytė, K. Kregždė, A. 
Kuolaitė, p. Lasienė, J. Mickevičius, 
D. Piliponytė, A. Pūkas, p. Radžiū
nas, R. Ražauskaitė, S. Ražauskas, V. 
Rukšytė, V. Sakalauskaitė, P. Seibu- 
tis, D. Stirbytė, A. Šileika, J. Šileika, 
V. Tamulaitytė, V. Vaidotas, V. Vai
tiekūnaitė.

Dar labiau džiugina ir teikia vilčių 
faktas, kad šį TF darbą atliko jungti
nės jėgos, tiek vyresniosios kartos, 
tiek jaunesniosios — šiuo metu studi
juojančios. Daug ir išskirtinės para
mos teikė Kanados TF at-bės pirm. 
V. Vaidotas. Jo energija, sumanumas 
ir atsidavimas TF darbui nusipelno 
daugiau negu padėkos.

Šis atliktas darbas tebūna auka ant 
bendro visų mūsų vilčių aukuro švie
sesniam Lietuvos labui ir rytojui.

Toronto TF valdyba

NAUJA LIETUVIŲ AUTOMOBILIŲ ATSTOVYBĖ

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

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

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.

HfT

BOLTON ŲJ Hį ALBION 
f^OTORf

Taip pat parduodam! nandoti antomobiliai ir priimami kaip trade-in.
Atstovybė yra prie 50 plento, į pietus nuo Bolton miestelio, ir turi dideli 
parodomąjį kambarį (show room) bei atsarginių 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 
Joe arba John.

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

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

CANADA-

Daugiau negu 650.000 asmenų
tapo

KANADOS PILIEČIAIS
nuo 1947 metų, kada įsigaliojo

Kanados Pilietybės Įstatymas

Vien 1962 m. virš 72.000 asmenų davė lojalumo priesaiką ir tapo 
pilnateisiais Kanados valstybės piliečiais.

Naujieji ateiviai, kurie legaliai buvo priimti į Kanadą kaip imigrantai 
bent prieš keturius metus ir devynius mėnesius, DABAR gali prašyti 
Kanados pilietybės. Jei jūs esate vienas tų, priimkite nuoširdų kvietimą 
nedelsiant užpildyti pareiškimą.

Naudokitės VISOMIS teisėmis ir privilegijomis 
kaip pilnateisiai nariai Kanados valstybės:

— teise
—■ teise
— teise
— teise

balsuoti
užimti valdinę vietą
turėti Kanados pasą
būti daliąinku ateities Kanadoje

jus galite gauti pilietybės pareiškimo formas iš pilietybės įstaigos sek
retoriaus, artimiausios apygardos ar apylinkės teismo įstaigos ar iš Ka
nados Pilietybės Ministerijos registrar© Otavoje.

GUY FAVREAU, 
Minister of Citizenship and Immigration
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LIETUVA MANO TĖVYNĖ
Nors aš niekad nemačiau Lie

tuvos, bet ją myliu. Aš žinau 
apie tolimą tėvynę tik iš savo 
tėvelių, mokytojų ir knygų. Aš 
iš tikrųjų nežinau labai daug, 
bet žinau, kad Lietuva graži ir 
gerų žmonių pripildyta. Aš la
bai norėčiau ją pamatyti, bet ži
nau, kad negaliu.

Iš savo mamytės pasakojimų 
man atrodo, žinau apie Lietuvos 
pavasarių gražumą. Turbūt gra
žesnių pasaulyje nėra. Tą gir
dėjau, kai dar visai maža buvau. 
Kaip tėveliai pasakoja apie sa
vo vaikystę Lietuvoje, atrodo 
taip gera ten ir toki laimingi 
jie buvo.

Juo daugiau girdžiu aš apie 
Lietuvą, juo labiau noriu ten gy
venti. Man gaila, kad negaliu 
ten važiuoti. Prašau Dievą, kad 
Lietuva vėl būtų laisva ir kad 
visi lietuviai.galėtų grįžti i savo 
Tėvynę...

Daiva Mikšytė, 4-A sk.

choristams.

Aš esu lietuvis. Lietuva yra 
mano tėvynė. Mano tėvai gimė 

•Lietuvoje. Lietuva yra labai gra
žus kraštas su daug ežeru ir me
džių. Lietuva buvo labai graži 
prieš raudonųjų atėjimą. Dabar 
ten yra daug kentėjimų ir labai 
daug žmonių buvo nužudyta. Ku
rią nors dieną aš norėčiau nuva
žiuoti į Lietuvą.

Jonas Rudnickas, 4-A sk.

Tėvynė, kurios aš niekados 
dar nemačiau, bet tikiuosi kada 
nors pamatyti. Aš gimiau Kana
doje, bet pirmoji mano kalba bu
vo lietuviška. Angliškai pirmuo
sius žodžius aš išmokau mokyk
loje. Nors aš gyvenu svetimame 
krašte, bet jaučiu, kad mano tė
vynė Lietuva, nes daug girdžiu 
apie ją kalbant savo tėvelius. 
Daug randu aprašymų laikraš
čiuose ir knygose, o daugiausiai 
tai besikalbėdamas su tėveliais.
Jeigu mano tėveliai gimė ir au
go Lietuvoje, tai mano tėvynė 
tikrai Lietuva.

Arvydas Užupis, 4-A sk.

Lietuva yra mano tėvynė. Ma
no tėveliai gimė tenai ir man jie 
daug pasakojo apie ją. Jie sakė, 
kad ji labai graži ir maloni vie
ta. Kaip aš norėčiau pamatyti ją! 
Jeigu aš galėsiu, būsiu labai lai
minga. Mano tėveliai sakė, kad 
jie irgi dar taip norėtų kartą pa
matyti Lietuvą. Prie Baltijos jū

ros gali rasti gintaro. Iš gintaro 
padaro gintaro auskarus ir lie
tuvaitėms karolius. Man Lietu
va geriausias kraštas pasaulyje.

Asta Senkevičiūtė, 4-A sk.

Nors aš gimiau Kanadoje, o 
ne Lietuvoje, man Lietuva bran
gi. Kai mano mama ir tėtis pa
sakoja apie šį gražų kraštą, aš 
uždarau savo akis ir mintyje įsi
vaizduoju kaip gražu tenai yra. 
Vėliau, kai as užaugsiu, ir jei 
Lietuva bus laisva, aš norėčiau 
ten nuvažiuoti. Lietuva yra ma
no tėvynė.

Živilė Rukšaitė, 4-A sk.

Nors aš esu gimęs Kanadoje, 
bet mano tėvynė yra Lietuva, 
nes Lietuvoje yra gimę mano tė
veliai ir seneliai. Tenai gyvena 
daug mūsų giminių, kuriuos aš 
mačiau tik iš fotografijų. Daug 
girdėjau apie Lietuvą iš savo tė

Šunelis Pūkelis ir vištos
— Labas! — Tai aš, Pūkelis. 

Atsimenat, tas juodas šunelis su 
kudlota uodega Šį kartą aš pats 
papasakosiu jums vieną atsiti
kimą.

Visa šeima, kuriai aš priklau
siau, nusikėlė gyventi į man dar 
nematytą apylinkę. Apsigyve
nom pačiam vidury mažyčio 
miestelio. Mano šeimininkė nu
sipirko iš kaimynės didelę, pa
sipūtusią, kvaksinčią vištą ir vi
są būrį mažų viščiukų. Atsive
žėm vištų ir "iš senosios vietos. 
Jos buvo baltos, juodos, pilkos. 
Šita gi pasipūtėlė buvo ruda ir 
tokie pat cypliai — vaikai.

Bandžiau su viščiukais susi
draugauti, bet ta didžioji kvaksė 
manęs nė iš tolo prie jų nepri
sileido.

Į vasaros galą viščiukai užau
go ir buvo visai tokie pat, kaip 
ir visų kitų kaimynų vištos.

Kartą miegojau virtuvėje po 
suolu ir girdžiu, kad šeimininkė 
išėjusi į kiemą šaukia: “Put, put, 
put!” Vienu šuoliu atsidūriau 
prie jos kojų. Ji gi beria saujo
mis grūdus ant žemės. Žiūriu, 
net kelios svetimos vištos lesa su 
mūsiškėmis kartu.

— Kažin kodėl šeimininkė ne
varo jų šalin? — pagalvojau. 
Pažiūrėjau į ją, į vištas ir nebe
iškenčiau — šokau tiesiai į vištų 
pulko vidurį. Mūsiškės tik tru
puti teišsigando, o svetimos gal
votrūkčiais pasileido per tvorą. 
Mane net juokas paėmė!

šeimininkei tai, pasirodo, vi
sai nepatiko ir ji mane labai ne
užtarnautai išbarė. Nepatenkin
tas ir pažemintas vėl atsisėdau 
prie jos. Žiūriu, dar viena sveti
ma lesa. To jau perdaug! Vienu 

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

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

/_____ ___________________________________ *________________________________________

vu ir mokytojų. Daug gražių ap
rašymų radau ir “Eglutėje. 
Mes namuose visi kalbame tik 
lietuviškai, nes mūsų tėvynė yra 
Lietuva.

Jonas Užupis, 4-A sk.

Lietuva yra mano tėvynė, nes 
mano tėveliai yra ten gimę. Jie 
man pasakojo apie upę Ventą, 
kur jie ten dažnai nueidavo. Tė
veliai man daug pasakojo apie 
medžius, gėles, peteliškes, rugia
pjūtę, paukščius ir apie paukš
čių giesmininkę karalienę lakš
tingalą, kurių daug yra prie 
upių ir gražiųjų ežerų.

Dar daug pasakojimų girdė
jau apie mano tėvų žemę, bet 
visko nemoku parašyti. Norėčiau 
ir aš kada nors nuvažiuoti ir pa
matyti savo tėvynę Lietuvą...

Inutė Maziliauskaitė, 4-A sk.
Toronto šeštadieninė mokykla, 
1964 m. vasario mėn.

Mano katytė
Mano katytė 
Kiekvieną rytą 
Patempus ausį 
Kailiuką prausia.
— Bėga pelytė 
Skubėk pavyti, 
Jei ją sugausi, 
Pienučio gaust

Adelė Abromaitienė

Šunelis Pūkelis tvarko vištas.

šuoliu ir ją iš kiemo išvijau.
— Kas tau pasidarė? — pik

tai sušuko šeimininkė.
Aš žiūrėjau jai tiesiai į akis, 

bet nebesiartinau. Ką žinai, o 
gal dar duos į kuprą?

Paskui ji susiskaičiavo visas 
rudas vištas ir nustebusi žiūrėjo 
į mane.

— Pūkeli, — jau visai malo
niai kalbėjo ji. — Kaip tu pa
žinai, kad svetimos? Aš jų neat
skiriu!

Tada pribėgau prie jos, links
mai pašokinėjau ir palaižiau jos 
rankas. Toliau abu, kaip geri šei
mininkai, stebėjome lesančias 
vištas.

Po to dar keletą kartų girdė
jau, kaip ji pasakojo žmonėms šį 
atsitikimą. Ji vis stebėjosi ir vis 
mane gyrė. Buvo labai malonu, 
ir aš jaučiausi laimingas.

V. šmaižienė

Entuziazmas nėra masių savybė
DR.JUOZAS GIRNIUS 

(Pasikalbėjimo tęsinys iš “TŽ” 7 nr.)

— Kaip ir visose lietuvių orga
nizacijose, ateitininkijoj pastebi
ma entuziazmo stoka. Kodėl taip 
yra ir kas galėtų jį įkvėpti?

— Šis klausimas verčia iš pat 
pradžių du dalykus pastebėti. Pir
ma, entuziazmas yra asmens, o 
ne kolektyvo savybė. Apie entu
ziazmą betkurioj organizacijoj ga
lima kalbėti tu pagal tai, kiek joj 
yra žmonių, pii.ių entuziazmo. O 
tokių žmonių visur ir visada tė
ra mažuma, nors jai yra lemta 
daugumą žadinti. Masė gali tik 
trumpą laiką kuriuo nors konkre
čiu uždaviniu užsidegti, o ne pa
stoviai entuziazmu degti. Antra, 
taip dalyką imdamas, su “entu
ziazmo stokos” konstatavimu su
tinku tik tam tikra prasme. Ap
skritai ir dabar turime-nemažiau 
entuziazmo nestokojančių žmo
nių, kaip ir betkada anksčiau ar 
betkur kitur. Tik dabartinėse są
lygose jiems yra sunkiau daugu
mą žadinti, kaip kad mažuma vi
sada žadina daugumą. Visos lietu
viškos organizacijos laikosi sve
tur tik dideliu entuziazmu: paka
ko laiko mums visiems sunykti, 
jei būtume stokoję entuziazmo! 
Tačiau, jei vis vien tenka skųstis 
entuziazmo stoka, tai liudija, kad 
šiandieninėse mūsų sąlygose rei
kia entuziazmo turėti ne mažu
mai, o daugumai, čia tiek mūsų 
maža ir dar tiek esame išsisklai
dę po atskiras vietoves, kad visi 
privalome pasižymėti ta dvasine 
kokybe, kuria paprastai pasižymi 
tik rinktinė mažuma. Kitais žo-
džiais: faktinę mažumos situaciją 
privalome paversti kiekvienas sau 
reikalavimu ne iš kitų visko lauk
ti, o pačiam duoti visa, ką pajė
giama. Čia ir slypi entuziazmo 
prasmė.

Entuziazmas yra neatsiejamas 
nuo idealizmo. Iš tikrųjų entu
ziazmas yra pats gyvas idealizmo 
liudijimas. Kaip rodo jau graikiš
koji šio žodžio etimologija, turėti 
entuziazmo — tai būti pagautam 
to, kas augščiau. Idealai įkvėpia 
žmogui entuziazmą, atskleisdami 
tas vertybes, kuriose slypi žmo
gaus didybė. Siekdamas šių verty
bių, žmogus ir pats kyla aūgštyn. 
Todėl, liudydamas žmogaus ide
alizmą, entuziazmas tuo pačiu liu
dija ir paties žmogaus vertingu
mą. Priešingai, entuziazmo stoka 
visada liudija žmogaus menkystę 
— dvasinį bukumą, egoistinį su- 
kalkėjimą, vergišką pasinėrimą 
vulgariuose malonumuose ar kas
dieniniuose rūpesčiuose. Dėl šio 
visokeriopo žmogiško sunykimo 
tenka ir mūsų tarpe skųstis entu
ziazmo stoka. Nutautiinui kelią 
visų pirma tiesia ne pati svetima 
aplinka, o savo pačių šioje aplin
koje žmogiškas sumenkimas.

Gana plačiai mūsuose įprasta 
aimanuoti dėl entuziazmo stokos. 
Bet ši aimana dar nieku būdu ne
rodo, kad būtų suprantama, dėl 
ko aimanuojama. Vienu atveju' 
entuziazmas įsivaizduojamas tik 
šventiniu patosu ir jam įkvėpimo 
j ieškomi, retoriniuose šūkiuose. 
Iš tikrųjų'fcntuziazmą visų pirma 
liudija nėsibaiminimas kasdienio- 
nio darbo. Antru atveju neranda
ma entuziazmui pagrindo tik dėl
to, kad nesimobilizuojama jokiam 
“kryžiaus žygiui” (paprasčiau pa
sakius, — erzeliui). Tikras entu
ziazmas remiasi ne kova prieš ką 
nors, o savųjų idealų vykdymu 
gyvenime. Trečiu atveju laukia
ma iš augščiau direktyvų entu
ziazmui įkvėpti. Iš tikrųjų direk
tyviškai galima nurodyti tik veik
los uždavinius, o ne jiems entu
ziazmą įkvėpti. Entuziazmą kiek
vienam gali įkvėpti tik jo paties 
atsigręžimas į save patį — skaid
resnis žmogiškosios paskirties su
vokimas, atviresnis savosios men

kystės praregėjimas, ryžtingesnis 
nusiteikimas prasmingiau gyven
ti. Entuziazmas yra neįmanomas 
be žmogiškos gelmės. Todėl, per
imdamas Ateitininkų Federacijos 
vado pareigas, šiam svetur metui 
ypatingai akcentavau asmens 
žmogiškąją kokybę —■ dvasinę 
vertę. Niekas neįkvėps entuziaz
mo seklumoje, bet jis savaime iš
siskleidžia gelmėje.

Užuot “aplamai” aimanavus 
dėl entuziazmo stokos, kiekvie
nam tenka klausti save: kiek aš 
pats joje dalyvauju savo menkys
tės dalimi? Kiek mano abejingu
mas smelkia ir visus kitus? Kiek 
savo entuziazmu galėčiau ir kitus 
pažadinti? Tik visi šie klausimai 
turi būti konkretūs: ar iš tiesų ne
turiu laiko atsisakyti jaunimą 
globoti, dirbti lituanistinėje mo
kykloje, įeiti LB ar BALFo valdy- 
bon etc.? Ar iš tiesų esu netur
tingas neskaityti lietuviškosios 
spaudos ir knygų, neleisti vaikų 
lietuviškai mokytis, atsisakyti au
kos, kur jos reikia, etc.? Juo di
desnis skaičius šiuos klausimus 
sąžiningai atsakys, juo mažiau 
teks visiems skųstis entuziazmo 
stoka.

Detroitas. — Detalaus verslo 
tyrinėtojas paklausė kalinį, kaip 
sustabdyti netikrų čekių keitimą 
krautuvėse. — Paprašjdi piršto 
nuospaudą padaryti, — trumpai 
atsakė paklaustasis. Jei čekis ne
tikras, keičiantysis sjtengsis iš
vengti nuospaudų davimo.

VIENAS ONTARIO VYRIAUSYBĖS PRANEŠIMŲ 
APIE PROVINCINĖS VALDŽIOS PATARNAVIMUS

HON. A. KELSO ROBERTS, Q.C. 
Minister

GAMTOJ...

daug smagiau
Hon. A. Kelso Roberts, Q.C.

Žaidimais, pramogomis ir darbu naujieji 'kanadie
čiai stiprina mūsų visuomenės sudėtį. Tai praple
čia akiratį interesų, jungiančių juos su čiagimiais, 
ir padidina naudingumą valstybinių plotų, kurie 
sudaro 89% visos Ontario provincijos.

Naujai atvykusiųjų noru džiaugtis gamta ir 
būti gamtoje labai domisi miškų ir laukų minis
terija, kuri apima:

Provincinius parkus ir jų įrengimus iškyloms, 
stovyklavimui, kelionėms pėsčiomis ir baidarė
mis, vandens sportui ir gamtos tyrinėjimui;

Valstybės žemę ir jos pardavimą vasarnamių 
savininkams;

Priėjimą prie vandens — rezervuotas pakran
tes ir įrengimus dokų laiveliams;

Žūklavimą ir jo tvarkymą bei taisykles, kad 
tuo būdu tektų didžiausias derlius didžiausiam 
žmonių skaičiui;

Medžiojimą ir jo tvarkymą bei taisykles, kad 
tuo būdu tektų didžiausias derlius didžiausiam 
žmonių skaičiui;’

Medžiotojų saugumą — naujiems medžioto
jams būtina išeiti saugaus medžiojimo kursą prieš 
išduodant leidimą;

Miškų apsaugą ir ženklus keliaujantiems miš
kuose elgtis atsargiai ir nesukelti gaisrų. t

Svarbus veiksnys praėjusių metų būvyje yra 
suorganizavimas naujųjų kanadiečių žūklavimo 
ir medžiojimo klubų. Naujieji klubai praturtins 
kanadiečių gyvenimą, laikydamiesi senųjų tradi
cijų ir padėdami savo nariams susipažinti su nuo
statais, reikalaujančiais išmintingo naudojimo 
gamtos išteklių.

Kiekvienoje apylinkėje laukų ir miškų ministe
rijos tarnautojai yra pasiruošę bendradarbiauti su 
kiekviena grupe besidominčiųjų ir nurodyti, kaip 
išlaikyti nesugadintus mūsų parkų ir gamtos iš
teklius miškuose, laukuose ir vandenyse. Jei mes 
elgsimės protingai šiandien, turėsime daugiau 
rytdienai.

Norintieji gauti informacijų išvykų bei gamtos 
pramogų tikslais, gali susisiekti su ministerijos 
valdininku ar kreiptis į rajono įstaigą arba rašy
ti: Department of Lands_and Forests, Parliament 
Buildings, Toronto.

DEPARTMENT OF LANDS AND FORESTS

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
* EDVARDAS SULAITIS

GEROKAI NUSTEBINO ŽINIA apie 
vienos seniausiųjų lietuvių organiza
cijų likvidavimą. Lietuvių Teisybės 
Mylėtojų Draugija, kuri gyvavo net 
67 metus, nutarė baigti veiklą — pa
sidalinti pinigus ir išsiskirstyti.

Si kitados gausi nariais, turtinga ir 
veikli draugija, nesusilaukdama prie
auglio ir jaunesnių darbuotojų, balsa
vimo keliu priėjo liūdno sprendimo. 
Už draugijos likvidavimą pasisakė 112 
narių, o priešingų balsų buvo tik 7. 
Taip pat nemaža buvo susilaikiusių 
nuo balsavimo.

Iš viso ši draugija dar turi 258 na
rius ir apie $36.000 turto. Kadangi na
riai jau yra senyvo amžiaus ir jų mir
tingumas yra didelis, turtas greitai 
mažėja, nes mirštantiesiems, tiksliau 
sakant — jų artimiesiems, išmokamos 
“pomirtinės”. Todėl nariai, matyt, nu
sprendė pasielgti “praktiškiau” ir pa
sinaudoti pinigais dar gyvi būdami. 
Kita veikla, kuri buvo gana gyva šio 
šimtmečio pradžioje, senatvės sulau
kusių draugijos nariu jau nedomino.

★ ★ ★

CICERO MIESTO, esančio Čikagos 
pašonėje, vardas neseniai sužibėjo di
džiojoje Amerikos spaudoje. Sis mies
tas, kuriame kas dešimtas žmogus yra 
lietuvis arba lietuvių kilmės (iš 80.000 
gyventojų, 8.000 yra mūsų tautiečiai) 
ir kur miesto vadovybėje yra lietuvis 
John Kimbarkas, jau nuo seno yra ži
nomas kaip padugnių gaivalų — gang
sterių centras, čia buvo ilgalaikė jų 
vado Al Capone buveinė, čia buvo ir 
yra naktinių klubų, lošimų karalija.

Paskutiniais metais akcija spaudo
je ir bendra visuomenės opinija tiems 
padugnių gaivalams vis siaurino veiki
mo galimybes, nors viskas ėjo gana 
lėtų žingsniu. Be to, ir pati miesto po
licija nedaug rūpinosi užkirsti kelią 

įvairiems priešįstatyminiams veiks
mams, kadangi čia galioja principas 
“ranka ranką mazgoja”.

Sausio mėn. pradžioje į visą istoriją 
įsikišo pats Illinois valstybės šerifas, 
atvykęs su buriu savo policininkų ir 
“okupavęs” miestą. Jo policija čia tuo
jau uždarė nevieną smuklę, suėmė ne
padorias šokėjas, lošimo namų savi
ninkus. Tačiau po 4 dienų buvo pasi
rašytos “paliaubos” su Cicero polici
jos vadu, kuris prižadėjo daugiau pai
syti įstatymų.

Atrodo, šis išgąsdinimas daug ko ne
pakeis: gal tik padugnių gaivalai iš
moks daugiau saugotis ir daugiau 
“duoklių” turės mokėti. Nors Cicero 
lietuviams betkokios permainos ypa
tingos reikšmės nebeturi, nes paprasti 
žmonės dažnai nežino ir nemato, kas 
vyksta “augštose sferose” ar prie loši
mo stalų bei naktiniuose klubuose. 
Lietuvių dauguma tiki, jog Cicero yra 
“best town in America”, kaip jo ribas 
ženklinančios lentelės sako.

★ ★ ★ .
ŠIEMET AMERIKOJE YRA RINKI

MINIAI METAL Jie domina lietuvius 
ir Čikagoje. Lietuviams nemaloni ži
nia, kad demokratų partija perrinki
mui neišstatė vienintelio augštesnę po
ziciją — sanitarinio distrikto patikė
tinio užimančio lietuvių kilmės Balčio. 
Jo vieta partijos sąraše atiduota len
kui. Kadangi Baltis pasipriešino kažku
rių asmenų sauvaliavimui, tai partija 
sugalvojo, kad reikia pasirinkti popu
liaresni žmogų. Tokia jau yra partinė 
politika Amerikoje.

Pats Baltis yra turtingas žmogus ir 
jam jokių pareigų nebereikia: jis anks
čiau beveik visą gaunamą algą išdalin
davo labdarybei. Tačiau iš jo lietuviš
kiems reikalams nieko nenubyrėdavo 

(Nukelta į 7 psl.)

F. A. MacDOUGALL
Deputy Minister

LIETUVA DABAR

Klaikaus 
siaubo 
replėse

Irika Našliūnaitė
★ * ★

štai jau 1950 metai. Mano gyvenimas nepaken
čiamas; vaikus uždraudė man auklėti. Parėjusi na
mo rasdavau Joną, vis girtą, bet šį sykį jo veidas 
buvo išbalęs. Jis mane pasveikino su “Heil Hitler”.

— Na, Hitlerio vaike, tu esi vokietka, tu kariavai 
prieš Tarybų Sąjungą. Valgai mūsų duoną ir šmeižt 
mano garbę!

Jis mušė mane kaip žvėris; trankė galvą, o aš vis 
gyniaus.

— Tu kunigų ir banditų paleistuvė! Ir tave bū
ti} išvežę, bet aš atlaikiau!

Aš ruošiausi bėgti, išeiti, bet reikėjo pinigo. Gal

vojau — pakentėsiu; gal dar neužmuš, kol susitau
pysiu pinigų.

Kovo mėnesi aš išlošiau tūkstanti rublių. Nedaug 
ką galėjau nupirkti, bet buvo gera pradžia.

Kartą aš ji radau miegamajame su viena mer
gina. Nieko nesakiau.

Tėvas dažnai atvykdavo pas mane, bet aš jam 
irgi nieko nesakiau. Gegužyje buvo mano gimimo 
diena. Nuvažiavau pas tėvą. Buvau išblyškusi, ir 
veidą išraižė skaudūs, gilūs prisiminimai; kaktoje 
iššoko stambi raukšlė. Akis pamėlynavusi, sudaužy
ta, galva sužalota. Tėvas klausė kas atsitiko. Aš jam 
papasakojau, žinau, kaip jam buvo skaudu, kad aš 
apie tą niekšą taip ilgai gerai kalbėjau.

— Tėve, aš išvažiuoju atostogauti Į P., ar šiap 
kur. Vėliau sugrįšiu.

Sovietiniuose kalėjimuose
Aš atsisveikinau ir grįžau namo ruošti savo daik

tų. Niekas dar nežinojo, kad laukiau kūdikio. Vieną 
vakarą Jonas parėjo namo linksmas ir tarė:

— Eisime į kiną.
Aš jam papasakojau savo sapną, kuriame mačiau, 

kaip jis, plasnodamas sparnais, atskrido ir iš kaklo 
išsiurbė visą mano kraują. O juoda gyvatė įkando 
man j pirštą. Išklausęs pasakojimą, Jonas tarė:

— Sapnais nereikia tikėti. O dabar ruoškis!
Aš apsirengiau ir išėjom. Keliavom ne gatve, bet 

pro parką. Mituvos pakrantėj prie vieno medžio su
stojome. Jis išsitraukė pistoletą ir norėjo mane nu
šauti. Aš surikau:

— Ne! Tu nužudysi du: motiną ir kūdikį.
Jis nuleido rankas.
— Aš turiu tave atiduoti milicijai! — tarė Jonas.
Iš tiesų, nuvedė mane į kiną, kur laukė trys 

karininkai. Jie užvedė kalbą, ir aš ėjau su jais iki 
klebonijos, iš kurios išvežė ev. kun. G. Ten mane 
įvedė ir laiptais pastūmė žemyn, žinojau, kad iš čia 
daugiau nebeišeisiu, bet neverkiau. Nežinau, kodėl 
nieko nejaučiau — jokių kančių. Lietuviai tai matė. 
Ant rytojaus atnešė valgyti, bet visus grąžino atgal, 
sakydami, kad manęs nebėra, o tėvui pasakė, esą 
gal kur nusižudžiau ar šiaip kur išbėgau. Liepė pa
duoti pajieškojimą.

Ant rytojaus vedė mane tardyti. Jonas, pamatęs 
mane, nuleido akis...

★ ★ ★

Tardymai būdavo baisūs. Mane klausdavo, kaip 
man patiko kunigų išvežimas:

— Juk kunigai tave prie to privedė. Tu esi vo
kietka, o kariuomenėj buvusios vokietkos visos pa
tvirkusios! Tu galvoji, kad tu gražiausia? Yra gra
žesnių! (Aš savęs niekados nelaikiau gražiausia).

Mes kaliniai vienas į kitą pasižiūrėdavom, klaus- 
davom vardų ir kodėl čia pakliuvom, nors pati neras
davau atsakymo. Vieną ankstų rytą pulkininkas, ku
rio pavardės niekados neužmiršiu, Bagdašas, atėjo ir 
uždėjo grandines ant rankų. Įėjo dar penki kariai, 
atstatė ginklus, užmetė ant galvos didelį medžiagos 
gabalą ir liepė man eiti. Ant kiemo stovėjo sunkve
žimis. Aš surikau:

— Mamyte, gelbėk, jie mane šaudyti veža! Už 
ką aš turiu mirti?

Mama seniai mirusi — mane mažą paliko. O jei 
tėvas matytų, šoktų gelbėti. Aplinkiniai žmonės ži
nojo, kad mane veš, ir saugodavo kasdien 5 vai. ’ryto. 
Vieną rytą mane įvertė į sunkvežimį, kuriame buvo 
šieno, apklojo ir susėdo kareiviai. Pradėjus važiuoti, 
vienas kareivis tarė:

— Tavęs nešaudys, jauna dar esi, paleis, pama
tysi ...

★ ★ ★

Mane atvežė į V., patardė ir tada davė valgyti. 
Naktį vėl pradėjo tardyti; klausinėjo, ką planavo 
kunigai, kur yra partizanai ir pan. Aš vis sakydavau 
— nieko nežinau, žiaurusis tardytojas pagaliau pri
ėjo prie manęs ir tarė:

— Aš sutaisysiu tavo gražią figūrą! Tu paleis
tuvė! Visos jūs tokios!

Jis trenkė man į veidą, ir keli dantys išbiro. Jis 
šaukė:

— žinai dabar, kunigų paleistuve, kur partizanai?
Mano širdyje kilo kerštas ir aš sušukau:
— Mušk mane, budeli, nežinau!
Spyrė j koją batu, kurio puspadžiai pilni vinių. 

Mano koja pradėjo kraujuoti, sutino. Aš apalpau. 
Mane išnešė ir apipylė šaltu vandeniu.

Taip mane tardė du mėnesius kas naktį. Koją 
negalėjau priminti, valgyti irgi menkai galėjau, nes 
duonos neįkąsdavau — išmušė dantis ir kitoje pu
sėje. Kartais jausdavau pas save gyvybę. Ilgi plau
kai draikėsi. Atsirado daugybė utėlių, kurios mane 
ėste ėdė.

Pagaliau teismas. Esu kaltinama padėjusi dirbti 
prieš Tarybų Sąjungą. Teisėjas klausė mane: ką aš 
veikiau kariuomenėje, ar tyčia pasidaviau į nelaisvę 
dirbti toliau kapitalistams, iš kur turėjau lėšų gra
žiai puoštis, ar kunigai mane šelpė? Pagaliau tarė:

— Jei pasakysi, būsi laisva, jei ne — 15 metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo Sibire!

Dar paklausė, kodėl apgavau savo vyrą — nesa
kiau jam, kad esu vokietaitė; esą vokiečiai nužudė 
daug nekaltų žmonių.

Vienas pareigūnas tarė:
— Matai, paleistuvė! Ji dirba toliau vokiečiams; 

juk ji vis ėjo prašyti leidimo į Vokietiją.
Aš surikau:

— Aš nepaleistuvė! Jūs šmeižiat kunigus todėl, 
kad jie į Dievą tiki! Jūs norite sunaikinti kiekvieną 
dorą merginą ar moterį! Jūsų kariai išniekino mo
teris, net ir tas, kurios laukė kūdikių!

— Tylėk! — suriko jis. — Tu šmeiži tarybinę 
valdžią, jos garbingus karius, kurie išlaisvino darbo 
žmones!

Aš atsakiau, kad nieko nežinau. Teisėjas atrodė 
žiaurus rusas, bet į mane švelniai pasižiūrėjo. Aš 
sakiau jam:

— Kalta esu, bauskite ... Dantys išmušti... Ko- 
jos sudaužytos...

Buvo atvažiavusios ir dvi liudininkės; su viena jų 
kartu pašte dirbau. Tai P. gyvenanti J. ši moteris 
liudijo, esą aš jai sakiusi, kad mane evangelikų kun. 
G. mylėjo, kad aš ginklų turėjau, kartu dirbau su 
“banditais”, kad aš žinojau kas stribokų kapitoną 
sušaudė. Antroji sakė mačiusi mane vokiečių lai
kais su ruda uniforma ir šautuvu. Teisėjas betgi 
matė, kad šios dvi liudininkės meluoja, nes iš J. ir 
Š. buvo raštu atsiųstų ir gerų žmonių liudijimų, ku
rie nurodė, kad aš buvau našlaitė ir kad aš toj 
byloj nekalta. Jis nutraukė bylą ir tarė:

— Tu jauna, tave galima išauklėti. Tu suprasi 
viską. Mes tave leisime grįžti namo, bet su vyru 
turi skirtis. Fadinasi, kūdikis gali ir ne nuo tavo 
vyro būti...*

Tada aš pravirkau, bet sutikau skirtis. Turėjau 
su viskuo sutikti. Kas man beliko? Aš nejaučiau, kad 
dar gyva esu. Turėjau, be to, pasirašyti, kad kalėji
me nesėdėjau, kad buvau išvykusi ir atsitiko ne- 
laimė. O jei ne, grasino mane vėl surasią, be to, 
turėsiu kasdieną registruotis milicijoj.

Daktaras nustatė nervų pakrikhną ir sakė ilgiau 
negyvensiu kaip trejus metus — tiek palikau be 
sveikatos.

★ * * (Bus daugiau)
a .v

R.M.N.Pt
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O LIETUVIAI PASAULYJEtrijose grupėse: Orlovo ristūnais, vie- 
tintais mišrūnais ir vietiniais mišrū
nais iki 4 m. Daugiausia dėmesio žiū
rovai skiria Orlovo ristūnams. Lenk
tynes laimėjo Zarasų rajono “Nemu
no” kolchozo kalvis L. Gabrulevičius 
su žirgu “Tambūru”, senajam Likšai 
ir jo “Boksanui” teko n vieta, o III 
vietą užėmė P. Prasauskas su savuoju 
“Sakalu”. Vietinių mišrūnų grupėje 
I vietą iškovojo Zarasų rajono žūk- 
liškių kolchozininkas Ant. Zalūba ir 
jo žirgas “Rūta”, nuo Orlovo ristū
nų atsilikdamas tik pora dešimtada
lių sekundės. Jaunųjų mišrūnų gru
pėje pirmavo Rokiškio rajono “Gin
taro” kolchozo mechanizatorius Vla
das Velička, pats išauginęs ir ištre
niravęs “Vėjelį”. Šios lenktynės į Du
setas sutraukia tūkstančius žiūrovų.

‘^TĖVYNĖS BALSO” LAUREATAI
Išeiviams skirtas komunistinės pro

pagandos oficiozas “Tėvynės Balsas” 
prieš keletą mėnesių buvo paskelbęs 
konkursą — skaitytojai turėjo atpa
žinti 8 Lietuvos vaizdų nuotraukas. 
Premijuotųjų tarpe yra trys Kanados 

Kapsuko statybos valdybos 34 sta- lietuviai: V. Bulzgis, Bradford, Ont., 
tybininkai skundžiasi “Tiesai”, kad 
jie laiku pastatė mokyklos-internato 
pastatą ir kad už tai jiems priklau
santi premija. Statybos darbų chro
nišką užtęsimą norima likviduoti iš 
anksto pažadėtomis premijomis. Vyk
domojo k-to pirm, pavad. A. Zenke
vičius premiją atsisakė išmokėti. Pa
statas, tiesa, pastatytas pagal planą, 
bet statybininkai, galvodami apie pre
miją, užmiršo darbų kokybę, šiame 
bendrabutyje jau išryškėjo visa eilė 
defektų, kurie ir šiandien tebėra ne
pašalinti. “Tiesa” ta proga moko sta
tybininkus: “...kad Jūsų darbas bū
tų aukštai įvertintas, turite objektus 
atiduoti ne tik laiku, bet ir visi dar
bai turi būti atlikti gerai...”

ANT SARTŲ EŽERO
Komunistai tęsia dar neprikl. Lie

tuvoje pradėtą tradiciją — žirgų 
lenktynes ant Sartų ežero. Sįmetinė- 
se varžybose dalyvavo šių lenktynių 
veteranas Juozas Likša, kuris varžy
tis yra pradėjęs 1920 m. ir dabar jau 
tari 72 m. amžiaus. Lenktyniaujama

Sausio M0 <L Vilniuje įvykęs Lie
tuvos kompartijos suvažiavimas; daly
vavo 765 atstovai ir 99 be sprendžia
mojo balso. Kadangi suvažiaviman 
nuo 100 partijos narių renkamas 1 
atstovas ir nuo 100 kandidatų — 1 pa
tarėjas, tenka manyti, jog šiuo meta 
Lietuvos kompartija turi 76.500 na
rių, 9.900 kandidatų. Daugiausia at
stovų davė Kauno, Vilniaus ir Klaipė
dos miestai — 368. Žemės ūkiui atsto
vavo 208 mandatai, o iš jų tik 67 te
ko kolchozų ir sovchozų atstovams. 
Charakteringa, kad atstovų tarpe net 
396 yra apdovanoti visokiais Sov. Są
jungos ordinais.

Į kompartijos ck “išrinkti” 123 na
riai. Senajame ck komitete rusų bu
vo 28.4%, o naujaja jų yra jau 32.5 
%. LKP (b) ck sekretoriais/liko tie 
patys asmenys. Nematyti jokių pakei
timų ir kompartijos prezidiume. Nau
jų partiečių įvesta tik į pramonės ir 
statybos, žemės ūkio biurus. Vt.

PREMIJA STATYBININKAMS

T. Rafaelis, Toronto, ir J. Staskus, 
Sudbury.

LINKSMIEJI ŽMOGŽUDŽIAI
Ukmergės plente autoinspektoriai 

pastebėjo automobilį be registracijos 
numerio. Užuot sustojęs, jo vairuo
tojas padidino greitį. Prasidėjo lenk- 
tynęs 90 km. greičiu. Ukmergėje pa
bėgti mėginančiam vairuotojui kelią 
pastojo milicijos skyr. virš. Bronius 
Bytautas. Smūgis. Viršila be sąmonės 
buvo pertrenktas ant šaligatvio, o 
greitoji “Pobeda” atsitrenkė į medį. 
Iš už jos vairo išlipo Ukmergės ra
jono Leonpolio sovchozo veterinaras 
Alfonsas Stukas, išsikapstė ir jo 
bendražygiai — vyr. inž. Juozas Ar
lauskas, santechnikas Pranas Ūselis 
su žmona. Savavališkai pasiimtu auto
mobiliu minėtoji kompanija išgertu
vių tikslu daužėsi po Ukmergės ra
joną. Daug taurelių buvo ištuštinta 
pas P. Ūselio uošvį Povilą Kirvilą. 
Dėlto jie ir numerį nuėmė nuo auto
mobilio— kad lengviau būtų pabėg
ti nuo autoinspektorių... —vkst—

EDMONTON, Alta
Nemainysiu ragio duonos

Žydės rugis žiemkentėlis 
Rugiagėlė — šalia jo...

Vasario 16 minėjimas tai didelis ir 
reikšmingas įvykis mažoje ir tolimoje 
vakarų Kanados kolonijoje. Liet. Ben
druomenės valdyba stengiasi tą šventę 
kuo įspūdingiausiai pravesti.

šiemet sudėtinėmis jėgomis paruoš
toje paskaitoje svarstyta: lietuvių kal
bos senumas, turtingumas ir garbė bū
ti lietuviu; Vasario 16 gimnazija ir jos 
reikšmė lietuvių kalbos išlaikyme; 
kam yra panaudojamos Tautos Fondo 
ir šalpos Fondo lėšos.

Švelni O. Smidtienės daina prie lop
šelio “Ar atsimeni namelį tą gimtinį 
savo” perkėlė klausytojus toli, toli į 
gimtąjį kaimą. J. Kynas savo sukurta
me eilėraštyje išvedė į gubomis nusta
tytus laukus pasivaikščioti ir priminė 
mūsų tautos sunkią nedalią, bet tvirtą 
pasiryžimą pasilikti ištvermingais.

J. Baronas paruošė žodžius įr muzi
ką dainai-eilėraščiui “Klajūne, ko tu 
liūdi?”, kurį gražiai atliko O. Smidtie- 
nė, A. Kadienė ir J. Baronas.

Su dainomis, kalbomis ir eilėraš
čiais ekrane - scenoje buvo rodomi tu-

riniui pritaikyti vaizdai.
Programai vadovavo ir, linksmais 

juokais paįvairindamas, net visus su
sirinkusius į dainą įtraukė J. Popikai- 
tis. Suskambėjus “Buvo gera gaspa- 
dinė” visi linksmoje nuotaikoje laukė 
sūrio.

Į minėjimą atsilankė apie 140 žmo
nių. Surinkta aukų $149 Tautos Fon
dui, kurios, pasibaigus rinkliavai iš 
minėjime negalėjusių dalyvauti, bus 
persiųstos Tautos Fondo įgaliotiniui.

Sekmadienį, vasario 16 d., kun. I. 
Grigaitis atlaikė pamaldas už žuvusius 
karius, tremtinius ir pasakė pritaiky
tą pamokslą, o per vietos radijo stotis 
CFRN ir CKUA buvo duota lietuviškos 
muzikos ir dainų pusvalandžiai su įva
du ir paaiškinimais anglų k. Juos pa
ruošė J. Baronas, talkinamas nepails
tančio visos programos organizatoriaus 
A. Dudaravičiaus. .

Minėjime edmontoniečiai labai pa
sigedo savo senų draugų iš Elk Point, 
Coronation, Boyle, Wildwood ir kitų 
tolimesnių apylinkių, kurie seniau mie
lai atsilankydavo. Ypatingai šiemet 
esant taip gražiam orui, mes tikėjomės 
senus pažįstamus susitikti. Tikimės, 
kad sekančiais metais pasimatysime.

F. K.

“ATŽALYNO” PREMJERA — VA- 
SARIO 29 D. — Artėjant “Atžalyno” 
premjerai “Aukuras” dirba be per
traukos kiekvienu laisvu laiku. Tas 
reiškia režisorei E. Dauguvietytei - Ku
dabienei daugiau nęgu rugiapjūtę! 
Kiek ji turi energijos ir pasiaukojimo 
šiam darbui, sunku suprasti pačiam ne
dalyvaujant. Didžiausia kliūtis — akto
rių pamainos darbuose. Taip pat daug 
laiko skiriama ir jauniesiems akto
riams, kurių daugelis pirmą kartą pa
sirodys scenoje. Žiūrovams lieka ma
žiausias darbas — vasario 29 d., šeš
tadienį, pabūti kartu su “Aukuro” ak
toriais ir pasižiūrėti jų darbo vaisių, 
kuriuos jie brandino per nesuskaito
mas darbo valandas. Jūsų gausus atsi
lankymas bus jiems atpildas ir paska
tinimas dirbti toliau.

“Aukuro” informacija
V. STANIUTE yra paskirta Hamilto

no Kultūros Fondo jaunimo skyriaus 
įgaliotine. Tai mūsų jaunosios kartos 
atstovė iš lietuviškos studentijos. Vi
da yra II kurso studentė McMaster un-. 
te; studijuoja socialinius mokslus. K. 
Fondas ir vietos įgaliotinis linki jai 
sėkmės naujose pareigose. Tegu subu
ria mūsų vietos studentiją ruošiamai 
Jaunimo Dienai, kurie šiemet įvyksta 
Hamiltone. K. M.

BLYNŲ BALIUS, ruoštas katalikių 
moterų dr-jos vasario 8 d. parapijos 
salėje praėjo gražioje nuotaikoje. Sve
čių prisirinko pilna salė. Draugijos 
pirm. E. Norkienė atidarė šį tradicinį 
balių trumpu žodžiu ir kvietė visus 
vaišintis gardžiais Užgavėnių valgiais. 
Visi valgiai buvo skaniai paruošti. 
Rengėjos įdėjo daug darbo ir triūso. 
Svečiai valgė, šnekučiavosi, šoko, mė
gino savo laimę turtingoje loterijoje. 
Tai atrodo, kad galima linksmai laiką 
leisti ir be svaiginamųjų gėralų, šiuo 
metu draugijai pirmininkauja Elena 
Salalytė - Norkienė. Labai džiugu ma
tyti, kad čia gimusi ir augusi lietuvai
tė nenutolo nuo lietuviškų tradicijų 
bei papročių ir įsijungė į lietuvišką 
organizacinį darbą.

METINE ATEITININKŲ šventė — 
gegužės 3 d. šventei jau pradėta ruoš
tis. Pakviestas Ateitininkų Feder, va
das dr. J. Girnius.

JAUNUČIŲ ATEITININKŲ susirin
kimas — vasario 23 d., , sekmadienį,
2 v. p.p. par. salėje. Jaunučiai po su
sirinkimo vyks bendrai į čiuožyklą. Vi
si turi pasiimti pačiūžas ir tinkamai 
apsirengtu

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ susi
rinkimas — vasario 23 d., sekmadienį,
3 v. p.p. parapijos salėje. Nariams da
lyvavimas būtinas. Susirinkime bus 
aptariami artėjančios šventės, laik
raštuko leidimo ir kiti ateitininkiškos 
veiklos reikalai. Kviečiame lietuvišką
jį kolonijos jaunimą, kuris norėtų pri
klausyti ateitininkų organizacijai, at
vykti į susirinkimą. ir susipažinti su 
ateitininkų veikla.

IŠKILMINGOS PAMALDOS buvo 
atlaikytos vasario 9 d., už a.a. Matil
dą Milerienę, Milerio mamytę, miru
sią Lietuvoje, šv. Mišias atnašavo 
mons. dr. J. Tadarauskas, solo giedojo 
sol. V. Verikaitis. Pamaldas užprašė 
sūnus K. Mileris, kuriose dalyvavo 
daug jo draugų ir pažįstamų. K. Mile
rį ir šeimą nuoširdžiai užjaučiame.

K. BUNGARDAI pr. savaitę buvo 
padaryta nosies operacija Sv. Juozapo

ligoninėje. Ligonis jaučiasi gerai, jau 
grįžo namo. Linkime greit pasveikti, 
nes laukia didelis darbas — “Atžaly
no” premjera, kurioje jis tari svarbią 
rolę.

SENASIS VILNIUS, dr. Adolfo Ša
pokos knygą galite gauti sekmadie
niais po 10 ir 11 vai. pamaldų spaudos 
kioske.

L. IR J. KRIAUČIŪNŲ šeimoje su
silaukta didelio džiaugsmo — dukre
lės. Šeimoje, be naujagimės, auga 
dukra Rūtelė. J. P.

LIET. PARAPIJOS CHORAS išsi
rinko naują choro valdybą, o jos pir
mininku — vieną seniausių ir bene 
stropiausių choristų — Br. Grajauską. 
Valdybos posėdyje balsų seniūnai pa
siskirstė pareigomis: ižd. A. Povilaus- 
kas, sekr. A. Matulienė, parengimų

rą dalyvauti Niujorko pasaulinės pa
rodos dainų šventėje. Siam tikslui ba
landžio 4, Atvelykio šeštadienį, cho
ras ruošia smagų šokių vakarą. Jo 
programą organizuoja sol. V. Verikai- 
tis. Pranešama choristams, kurie dėl 
darbo pamainų ar kitų priežasčių ati
tolo nuo mūsų grupės, kad repeticijų 
tvarka ta pati; penktadieniais nuo 
7.30 vai. ir sekmadieniais po pamal
dų.

Per pastaruosius porą metų į cho
rą įsijungė gražus būrys jaunų mer
gaičių. O kur gi vyriškas jaunimas? 
Pasižvalgius po jaunimo organizaci
jas, tautinių šokių grupę “Gyvataras”, 
DMB “Aukurą” ir kit. nesinori tikė
ti, kad šalia pavyzdingų mokinių, ge
rų sportininkų, šokėjų, aktorių jauno
ji karta nedavė nė vieno mylinčio 
dainą. Tenka palinkėti naujai choro 
valdybai, kad ji rastų kelią ir į tą jau
nimą, kuris ateityje paims lietuvišką 
dainą išeivijoje savo globon. A. M.

LONDON, Ont
SVARBŪS NUTARIMAI. — Vasario 

9 d. prisirinko apypilnė bažnyčia žmo-. 
nių — daugiau kaip 150 asmenų. Kun. 
B. Pacevičius pakvietė visus dalyvauti 
po pamaldų įvykstančiam susirinkime, 
primindamas jo svarbą: “Mes statome 
Dievui namus ir, mylėdami tėvynę, 
statome ir mūsų jaunimui pastogę. 
Dieve, laimink mūsų darbus”. Susirin
kimo kalbėtojai išreiškė mintį, kad 
bažnyčios pirkimas turi būti įtrauktas 
kiekvienos šeimos biudžetan kaip vie
nas svarbiausių reikalų: “Jei lauksi
me, kol turėsime atliekamo pinigo, 
niekada neįsigysime bažnyčios!” Tikra 
tiesa. Apyl. pirmininkas užtikrino, kad 
parapija ne susilpnins, bet sustiprins 
Bendruomenę: ji mus daugiau suce
mentuos ir pats klebonas ateis B-nei į 
pagalbą. Susirinkime dalyvavęs sve
čias iš Delhi klebonas kun. dr. J. Gu
tauskas, sveikino ir džiaugėsi: “La
biausiai mane stebina toks didelis 
Tamstų entuziazmas... Jei bėda bus, 
ir mes neliksime abejingi: jau dabar 
vienas kitas mano parapijiečių pažadė
jo pagalbą...” Jis įteikė kun. B. Pa- 
cevičiui dovanėlę. Susirinkimas buvo 
gausus ir priėmė du labai svarbius nu
tarimus, būtent: pavedė klebonui su
daryti reikiamus organus bažnyčiai 
pirkti, nes laikin. parapijos komitetas 
kunigui kviesti, kaip atlikęs savo už
davinį, atsistatydino. K-tą sudarė: Pet- 
rašiūnas — pirm., Butkus ir Eiman
tas —vicepirm., E. Petrauskas — sekr., 
Daniliūnas — ižd. Antras nutarimas — 
susirinkimas vienbalsiai suteikė pil
nus įgaliojimus klebonui ir būsimiems 
organams bažnyčiai pirkti ar statyti. 
Taigi Londonas pagaliau yra svarbių 
įvykių išvakarėse!

KUN. B. PACEVIČIUS JAU VEI
KIA. — “Praradau dieną” yra tai, ko 
vakare nemėgsta pasakyti mūsų klebo
nas. Nors jis čia gyvena dar labai 
trumpą laiką, bet jau spėjo apžiūrėti 
tinkamesnius bažnyčiai pastatus, su
mezgė tamprų ryšį su šeštad. mokykla 
ir skautais, aplankė vyskupijos parei
gūnus ir dalį parapijiečių. Pirmą šeš- 
tadiėnį-po-atvykimo jis jau turėjo liet, 
dainų repeticiją su savo organizuoja
mu choru — šeštad. mokyklos moki-

niais. Šis choras Jau pasirodė ir Va
sario 16 minėjime. Pamokslo metu jis 
iškėlė didelį pasišventimą šeštad. mo
kyklos mokytojų, eilę metų dirbančių 
be jokio atlyginimo, ir ųžgyrė tėve
lius, leidžiančius savo vaikus minėton 
mokyklon. “Aš noriu, kad Londone ir 
jo apylinkėse nebūtų nė vieno lietu
vio vaikučio, kuris nelankytų šeštad. 
mokyklos. Taip pat aš kviečiu visus 
vaikučius kuo skaitlingiausiai įsijungt 
į organizuojamą chorą, vaidybos sekci
ją ir Lt.” Nėra abejonės, kad mūsų 
mažieji pamils savo dvasios vadą: jie 
jau ir dabar prie jo glaudžiasi kaip 
prie savo geradario. Ne vienas ir at
virai prisipažįsta: kunigėlis man pa
tinka ... Su pasididžiavimu anksčiau 
save vadinusieji kanadiečiais, dabar 
jau keičia nuomonę: “Ir aš noriu eiti 
į lietuviškas pamaldas...” D. E.

LIDIJA KERAITE, 11 m. amž., Sv. 
Martyno parapijos kat. mokyklos 7 
sk. mokinė, laimėjo viešo kalbėjimo 
— public speaking varžybas mokyklos 
ribose ir atstovaus minėtai mokyklai 
visų katalikų mokyklų tarpmokyklinė
se varžybose. Ji yra pirma mokinė ne 
tik minėtoje, bet taip pat ir šeštad. 
mokykloje. Gabiajai lietuvaitei linki
me nurungti visus varžovus ir tapti vi
sų Londono kat. mokyklų kalbėjimo 
čempijone! D. E.

J A Valstybės
P. AMERIKOS ATEITININKAMS 

ruošiama stovykla bei studijų savaite. 
Tai surišta su nemažom išlaidom. P. 
Amerikos ateitininkų vadovybė krei
piasi per Ateitininkų Federacijos val
dybą į JAV ir Kanados ateitininkus 
sendraugius ir prašo studijų savaitei 
paramos. Kas galėtų jų pastangas pa- 
remti, prašoma savo auką siųsti: Atei
tininkų Federacija — PAA, 916 Wil
loughby Ave., Brooklyn, N.Y., 11221, 
USA.

ALT PIRM. L. ŠIMUTIS praneša, 
kad žinios apie ALTos paramos nu
traukimą VLIKui nesančios tikslios: 
“nei viename ALTos centro valdybos 
susirinkime nebuvo padaryta nutarimo 
nutraukti VLIKui finansinę paramą ar 
pakeisti su VLIKu tradicinius draugiš
kus bendradarbiavimo santykius dir
bant Lietuvos išlaisvinimo darbus. Ir 
iš veiksnių pasitarimo Niujorke sausio 
11 d., ir iš ALTos centro valdybos su
sirinkimo sausio 31 d., kuriame nutar
ta pasiųsti VLIKui reikalingą paramą 
($2000), išėjau įsitikinęs, kad VLIKo- 
ALTos santykiai pasilieka kaip buvę
— artimi ir draugiški”.

RINKIMAI Į LIET. ŽURNALISTŲ 
S-GOS CENTRO VALD. ORGANUS 
netrukus pradedami vykdyti korespon- 
denciniu būdu. Paskutinė diena—1964 
m. kovo 15 d. Į valdybą renkami — 
5 nariai ir 2 kandidatai, į kontrolės ko
misiją — 3 nariai ir du kandidatai, į 
garbės teismą — 3 nariai ir 2 kand. 
Rinkiminę komisiją sudaro: A. Pu
žauskas (4404 S. Rockwell St., Chica
go 32, Ill.), K. Petrauskas ir J. Venc
lova. Balsuoti turi teisę LŽ S-gos na
riai, registruoti 1952 m. ir visi naujai 
įsteigtų skyrių nariai. Centro v-bą nu
matyta turėti Čikagoj, kontrolės kom.
— Detroite, garbės t. — Los Angeles.

Atvyksta naujų 
lietuvių Kanadon
Kasmet Kanadon imigruoja vis 

naujų lietuvių iš įvairių laisvojo 
pasaulio kraštų. Iš okupuotos 
Lietuvos atvyksta labai mažai. Pa
gal Kanados imigracijos ministe
rijos duomenis, 1963 m. iš Lie
tuvos atvyko 4 asmenys, -Latvijos 
1, Estijos 6. Iš viso lietuvių tau
tybės asmenų 1963 m. Kanadon 
imigravo 73, 6 1962 m. — 61. Lat
vių 1963 m. imigravo 92, estų — 
69, rusų 177, žydų 2.180, britų 
31.100, vokiečių 6.550, italų 16. 
194, lenkų 2.069. Iš viso 1963 m. 
Kanadon imigravo 93.151.

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINES PASKOLOS IKI $3.000, mor- 
gičių paskolos iki 60% tarto vertės. Nemokamas gyvybės ir 
paskolų draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

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

RODNEY, Ont.
SUDEGS V. ANDRULIONIO gyv. 

namas sausio vidury. Gaisras kilo vi
siem dirbant prie tabako rūšiavimo. 
Viskas sudegė, nes gaisras buvo per- 
vėlai pastebėtas. Priežastis — alyvinės 
krosnies sprogimas. Andrulionių sū
nus ir duktė studijuoja Londono, Ont., 
un-te.

FOUR SEASONS TRAVEL r* . J*.
254 LAKESHORE RD. EAST, rO!T VreOlr

VD A AĖKI AC Visais kelionių reikalais, visame pasau-
• iyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

DELHI, Ont.
PRAKALBŲ KONKURSE kurį or

ganizavo “Canadian Legion” Delhi sky
rius apylinkės mokyklų mokiniams, 
Elementary School grupėje VI skyr. 
mokinė Birutė Norkutė laimėjo I vie
tą. Jos sesuo Dalytė pr. vasarą laimė
jo sidabro medalį Kanados parodoje 
už bėgimą estafetėje 110 jardų, kur 
bėgo 4 mergaitės. Abi pasireiškia taip
gi ir muzikoje — gavo geriausius pa
žymius konservatorijos egzaminuose.

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!

Lt
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MOHAWK Furniture Ltd
2448 Danforth Ave

137 Roncesvalles Ave Tel. 537-1442
AM parduotuvės atidarytos nuo 9 vai. ryto Od 9 vai. vakaro.

pelnus lietuvių tautai apdovanotas Vy
tauto D. ordinu. B. Masiulis yra geros 
sveikatos ir šiuo metu gyvena Bever
ley Shores, Ind., kartu su žmona Kata
rina.

DAIL. VIKT. VIZGIRDAI, gyv. Bos
tone, sausio 14 <L suėjo 60 m. amž. Jo 
sukaktis buvo paminėta Kultūros Klu
bo susirinkime sausio 25 d. Apie dai
lininko gyvenimą ir kūrybą kalbėjo 
dail. V. K. Jonynas iš Niujorko.

PR. KALIBATAS, Newark© ilgame
tis vaistininkas, miręs 1963 m. pabai
goj, ypač prisimintinas Ukmergės ap
skrities lietuviams. Jis buvo kilęs iš 
Žvirblėnų km., Kovarsko par. Neprikl. 
Lietuvos metais buvo sugrįžęs tėvynėn 
ir ten daug labdaringų darbų padarė: 
savo gimtajame kaime įruošė šaligat
vius, pastatė kryžių, atremontavo Ko
varsko bažnyčią, Kovarske įvedė elekt
rą, įtaisė gaisrinę ir neužmiršo žymio
mis aukomis kitų to apskrities parapi
jų bažnyčių.

KOTRYNA BATATTIENĖ iš Bosto
no Šiluvos koplyčiai įrengti paaukojo 
8500.

DR. ANT. ŠNIEŠKOS, niujorkiečio, 
motina sausio 27 ‘d. atvyko iš Kauno. 
Keliavo lėktuvu per Maskvą ir Briu
seli.

SV. ANTANO GIMNAZIJOJ, Kenne- 
bunkporte, Me., sausio 19 d. buvo ofi
cialiai įžengta į naujai pastatytą spor
to salę ir įvairiems parengimams bei 
minėjimams auditoriją. Įvyko 9 me
tus laukta gimnazijos svajonė.

RASUTE RIMAITE, čikagiškė, Ma
rijos augšt m-los mokinė, “Chicago 
Tribune” dienraštyje vasario 2 d. lai
doj rašo, kad nuolat spaudoj skelbia
ma apie nacių padarytas skriaudas, 
bet bijoma kelti balsą prieš komunisti
nę diktatūrą. Laikraštis įsidėjo ir Ra- 
sutės nuotrauką. Redakcija savo pa
staboje pažymi, kad mergaitės tėvas 
Alfonsas yra buvęs komunistų kalė
jime.

KUN. B. SUGINTAS, žinomas Vasa
rio 16 ir kt. lietuviškų gimnazijų trem
tyje rėmėjas, šiemet švenčia savo 70 
m. amžiaus jubilėjų. Visuomenės vei
kėjai rengiasi tą įvykį tinkamai pa
minėti.

B. MASIULIS šiemet švenčia 75 m. 
amžiaus sukaktį. Buvo mokytoju, teisė
ju (nuo taikos teisėjo 1920 m. iki Vy
riausio Tribunolo teisėjo 1928 m.) 
Valstybės Tarybos pirmininku ir tei
singumo ministeriu 1938 m. Bolševikų

Australija
ADELAIDĖS LIETUVIŲ PARAPI

JOS lituanistinės m-los iškilmingas 
mokslo metų atidarymas įvyko Lietu
vių Katalikų Centre vasario 8 d.

ADELAIDĖS LIET. KOLONIJA jau 
turi 8 gydytojus, 7 inžinierius, 4 mo
kytojus, 2 architektus, 2 advokatus. 
Jie visi mokslus baigė Adelaidės un-te. 
šiuo metu apie 40 lietuvių tame pa
čiame un-te ruošiasi įvairių rūšių spe
cialybėms.

LAKŪNAS Z. KORONKEVIČIUS 
jau pradėjo skraidyti penktą tūkstantį 
valandų. Jis yra išmaišęs visą pietų ir 
šiaurės Australiją bei turėjęs visokiau
sių nuotykių. Šiuo metu jis barsto iš 
oro trąšas ir naikina uodų peryklas. 
Jį yra pasamdžiusi Coveair b-vė ir jo 
darbas — purkšti laukus chemikalais

R. URBONAS yra lakūnas ir sklan
dytojas, turįs deimantini ir auksinį 
“C” pažymėjimą, šiuo metu jis dirba 
Alice Springs (Australijos dykumų 
miestas) sklandymo klube instrukto
riumi©

A. DUMČIUS yra jaunas sklandyto
jas, C pilotas. Jis daugiausia laiko 
praleidžia sklandydamas viršum Gaw- 
lerio ir Parafieldo aerodromų bei jų 
apylinkių, prasitęsiančių nuo jūros iki 
Adelaidės miesto.

AUSTRALIJOS MOKSLEIVIAI IR 
STUDENTAI ATEITININKAI sausio 
12-24 d.d. stovyklavo pamaryje prie 
Melbourne. Stovykloje pravesti pašne
kesiai tautiniais bei religiniais klausi
mais. Kiek anksčiau Aldingoje stovyk
lavo ateitininkai jaunučiai.

Si degtinė
nepraranda savo

skonio

J "EI mėgstate degtinę, kuri turi degtinės skonį — švelnu, tačiau

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

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

Stripe. Jūs pamėgsite jos skonį..*ir prieinamą kainą, už kurią galite

nusipirkti Gold Stripe.
■'x

Prancūzija
MIN. E. TURAUSKAS sausio 19 d. 

Liet B-nės visuotiniam susirinkime 
Paryžiuje lietuviams padarė praneši
mą tema “Tarptautinė politinė padėtis 
ir pavergtieji kraštai”. Susirinkimui 
pirmininkavo B. Šlepetytė - Vensku- 
vienė.

PULK. J. LANSKORONSKIUI, buv. 
Lietuvos karo attache Prancūzijoje ir 
Belgijoje, sausio 7 d. suėjo 70 m. am
žiaus. Ta proga sukaktuvininką Liet 
B-nės vardu pasveikino krašto tarybos 
pirm. A. Venskus ir krašto v-bos pirm, 
kun. J. Petrošius. Pulk. J. Lanskorons- 
kis ilgus metus yra buvęs Prancūzijos 
Liet. B-nės krašto tarybos pirmininku 
ir dabar dar yra krašto tarybos nariu. 
Be to, jis aktyviai reiškėsi Prancūzijos 
lietuvių visuomeninėje ir tarptautinė
je veikloje.

MIN. E. TURAUSKAS antrą kartą 
iš eilės išrinktas Pavergtų Europos 
Tautų Seimo — ACEN Paryžiaus dele
gacijos pirmininku.

A. VENSKUS paskirtas Vidurio ir 
Rytų Europos Krikščionių Demokratų 
Sąjungos — UCDC nuolatiniu delega
tu Pavergtų Europos Tautų Seimo — 
ACEN Paryžiaus delegacijoje.

I. TURAUSKIENĖ, Pasaulinio Mo
tinų Sąjūdžio — MMM tarptautinė sek
retorė, redaguoja šio sąjūdžio biule
tenio skyrių “Evenement”, kuriame 
komentuojami aktualiausieji šių dienų 
gyvenimo klausimai.

Vokietija
KUN. ALF. BERNATONIS, kapoci- 

nas, lietuvių sielovados tvarkytojas 
Vokietijoje, vokiškai išleido informa
cinį lapelį apie lietuvius Vokietijoje. 
Lapelyje trumpai supažindina su pa
grindinėmis lietuvių org-jomis, Vasa
rio 16 gimnazija, jaunimo org-jomis, 
jaunimo auklėjimo sunkumais. Lietu
vių dabar dar esą apie 8.000. Katalikų 
yra apie pusę. Vaikų yra apie 2.000. 
Gale pridedamas straipsnelis apie Baž
nyčios padėtį Lietuvoje.

Paruošė Pr. Al.

ANTANAS LIUD2IUS, B.L. 
savo jstaigą nuo liepos 1 dienos 

perkėlė 
į naujas patalpas — 

Turner Building (Sul 203) 
21 Main St. East, ton. 
Telefonai palieta/tie patys: 

, įstaigos: JA. 7-5575
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LEONARDO AN DRIEKAUS ♦ > 
"NAKTIGONĖ"

PR. NAUJOKAITIS

Praėjusių metų kūrybos derlių 
praturtino Leonardas Andriekus 
savo stambia poezijos knyga. 
“Naktigonė” yra trečioji jo kny
ga. Už antrąją knygą “Saulė Ry
žiuose” autorius yra laimėjęs 
1960 m. Liet. Rašytojų Draugijos 
premiją.

Naktigonė! Ir kas galėtų neat
siminti tų drungnų vasaros nak
tų, tų jaunystės dienų, kai bernai 
sutemus gindavo arklius į galu
laukių ganyklas? Ir vaikų svajo
nė buvo naktigonė. Ir paauglių... 
Skambėjo dainos, kūrėsi romanti
ka... Tie šviesieji mūsų tėvynės 
laikai gilia nostalgija iškyla L. 
Andriekaus lyrikoje:

Kas man iš tos naktigonės, 
Kai viską praganiau! 
Beliko pilnatis...
Ir lygumos pastigusios aušrų..
Lig ryto skųsiuos pilnačiai: 
Kokia naktis,
Kokia gaili naktis. (7 psl.)

Daug dalykų sudilo ir sunyko il
gose kelionėse, svetimų žemių ta
kuose ir pastogėse. “O kaip skau
du gimtuos laukuos paklysti ir ne
pažint vaikystėj išmintų takų!... 
Tu vesk mane per tą bežvaigždę 
naktį, kol iš tamsos pirma kalve
lė išsiners... Aš jau surasiu vie
nas senųjų durų skląstį” (88). 0 
ten jau pakvips duona:

Kai deda krosnin motina
Ant klevo lapų žalią duoną — 
Toj mūsų duonoje iš tolo dvelkia 
Pavasariai bei rudenys (92).

Praradimo skausme ir nostalgi
joj net labai maži dalykai virsta 
brangenybėmis:

Jeigu būtų kas ir sakęs,
Būčiau netikėjęs,
Jog tokie menki daikteliai:
Kaip nugeltęs lapas, 
žiupsnis žemės
Ir voratinklis ražienoj —
Vieną dieną taps man brangenybėm.
• • • • • • •

Jog plonų voratinklių siūleliais 
Jungsis du pasauliai, 
Ir du rudenys ražienoj, 
Lapams krintant,
Susilies Į vieną raudą (70-71).

Dėl gimtųjų namų praradimo 
poeto širdyje atsivėrė žaizda ir 
negyja. Maldos nuotaikoje poetas 
mato, kaip Viešpats sugydo 
įdrėkstą palmės lapą, tik, širdis 
lieka nesugydyta, ir daiiion įsipi
na žodžiai: *

Lapelis laikosi lietum ir saule, 
Širdis gyvuoja meile ir kančia.

Kalneliai, lygumos, varpai ir 
vandenys šaukia ne tik savo ma
loniais viliojimais, vaikystės 
žingsnių prisiminimais, gimtųjų 
namų slenksčiu ir ugnele, bet am
žinąja ramybe ir rimtimi:

Yra kalnelis,
Kuri pamilo topoliai 
Ir kopia jo viršūnėn metų 
Užkelkit, topoliai, /žingsniais—
Kalnelin mano kaulus! (105)

Kiek ilgėliau sustojome ties 
nostalginiais, savosios žemės, mo
tyvais. Juose, mano supratimu, 
yra visas knygos svoris. Juose 
nauja šiluma švystelėja L. And
riekaus talentas — gilus žmogiš
kųjų gelmių atvejis. Susitelkęs sa
vo mąstymuose, kurie veda į žmo
gaus buities prasmės ir amžiny
bės problemas, jis šiuo tėvynės 
atveju darosi konkretus, artimas 
žemei, juntąs savyje širdies balsą 
ir prigimties įstatymą. Dėl to jis 
toks "artimas ir mielas, toks sa
vas. Ir poeto malda saulėtekyje, 
tokia graudi ir liūdna visuotinio 
sunaikinimo šešėlyje, prisipildo 
nuostabaus grožio savos žemės 
pašventinime kankinių krauju. Ji 
tokia paprasta ir atvira:

Paliesiu pirštais žemę 
Prieš saulėtekį,
Ir jeigu žemė bus drėgna, 
Širdy sakysiu:
Tai mano Dievas verkė ...
• •••••

Dabar toji naktis —
Sudrėksta pirštai žemėje, 
Koks nuostabus turėjo būt 
Tas ašarų lietus!
Jisai nuplovė kraują 
Nuo kiekvienos žolės.
Dabar jau kauburiai ir lygumos 
Yra. pakrikštyti
Krauju ir vandeniu... (86)

Šiaip L. Andriekus yra mąsty
tojas poezijoje. Tačiau ir tie mąs
tymai nėra atitrauktiniai. Paim
kime eilėraštį “Vabzdys gintare”. 
Tam suakmenėjusiam gyvenimui 
poetas įkvėpia gyvybės ir gilios 
prasmės:

Bet ar nematote,
Kaip sopulingai trūkčioja 
Bandydami Įsilinguot 
Sparnai Į saulę (14).

Ir šitą beviltiškų pastangų tragiš
koje simbolikoje suspindi tokia 
paprasta, bet visuotinė tiesa, vėl 
autoriaus išsakyta poetiniu vaiz
du:

Kokia ironija —
Tik ant šitų silpnų sparnų
Dar laikosi gyvi
Akmens bei vario amžiai! (15)

Arba kokie nuostabūs yra “Paukš
čiai” savo sielos platybe, atsivėri
mu visatai. Paskui “Lašelis”, dai
nuotinis “Fontanas”, “Be nieko”. 
Iš šio pastarojo norisi išrašyti žo
džius:

Jie skundžiasi,
Kad vėl prarado viską, 
O aš džiaugiuos, 
Kad nieko dar neatradau, 
Neskaitant gal to gintaro 
Prie Baltijos... /grūdelio

Bet ir tas gintaras turės pavirsti 
dūmais, nes saulėleidis įsilieps
nojo lyg smilkytuvas, ir degant 
jam degs šimtmečiai, visi galės 
po viena kibirkštėlę pasiimt iš 
ten ... (18-19).

Gintarinio smilkytuvo simboli
ką išplėskime visai knygai, ir

lengvai pajusime, kad tos kibirkš
tėlės šviečia giliu atliepimu į mū
sų pačių širdį.

Gal kas pasakys, kad šie para
šyti žodžiai yra tik pagyrimas 
naujajai knygai. O kur silpnybės, 
trūkumai, netobulumai? Jų yra ir 
pačioj tobuliausioj kūryboj. Juos 
jaučia ir pats autorius, su jais 
kovoja. Daug svarbiau yra iškelti 
tai, kas skaitytojui kūryboje arti
ma, sava, patrauklu, miela, kas 
pažadina panašias emocijas, ku
riomis kūrybos momentu gyveno 
kūrėjas. Tam ir skirtas buvo šis 
rašinys.

Leonardas Andriekus, NAKTI
GONĖ, lyrika. Iliustravo T. Va
lius, išleido Tėvai pranciškonai, 
Brooklyne, 1963 m., 112 psl.

Milanas. — 1965 m. gegužės 
mėn. švenčiamas Dantės 700 m. 
gimimo jubilėjus. Fabbri leidyk
la pradėjo spausdinti “Dievišką
ją Komediją” naująja italų k. kas 
savaitę dalimis su iliustracijomis 
ir paaiškinimais.

Gyvenimas filmuose

Jaunimas abipus Atlanto
___________  KORNELIJUS BUCMYS, OFM

Paskutiniajame dešimtmetyje anglų 
filmų gamyboje labai aktyviai pasireiš
kė jauni režisoriai, aštriai, bet taik
liai paliečių nevieną britų gyvenimo 
aspektą. Kaip ir ankstyvesniais atve
jais, taip ir naujame filme “BILLY 
LIAR” protestas išreiškiamas komedi
jos forma.

Anglų pramonės miesto šiukšlingo- 
se apylinkėse Billy Fisher nesijaučia 
laimingas. Nepatenkina jo nei darbas 
graboriaus raštinėje. Namuose jį irgi 
neva persekioja tėvai ir senelė. Iš rea
lybės jis tačiau dažnai bando prasiverž
ti meluodamas ir svajodamas. Čia jis 
karalius, čia karvedys, grįžtąs su 
triumfuojančia kariuomene. Savo me
lagystėmis dažnai įkliūva;- pvz. iš kar
to susižiedavęs su dviem merginom 
bando pabėgti su trečia. Neapsispren
dęs visdėlto sugrįžta namo.

“Aukuro” teatras ruošiasi K. Binkio “Atžalyno” premjerai vasario 
29 d. Hamiltone. Iš dešinės Petras — A. Stosius: “man nėra nei 
juodo, nei balto darbo...” Viduryje siuvėjas žiogas — K. Mikšys, 
toliau Motiejus — J. Jokūbynas.

Tragikomiški jaunuolio fantazijos 
išsiveržimai darniai įjungiami į rea
laus gyvenimo eigą. Režisorius John 
Schlesinger, vos pernai debiutavęs su 
didelio pasisekimo sulaukusiu filmu 
“A Kind of Loving”, ir šiame filme 
grakščiai veda pasirinktus artistus. Iš 
jų ypač puiki Billy Fisher vaidmeny
je Tom Courtenay vaidyba. Šalutinėse 
rolėse paminėtina Julie Christie.

Amerikoniška komedija "TAKE 
HER, SHE’S MINE” bando pavaizduo
ti tėvo rūpesčius išleidus dukrą stu
dijuoti į kito miesto kolegiją. Ilgokai 
išsilaikiusi Broadway teatruose Niu
jorke, ši Phoebe ir Henry Ephron ko
medija dabar išleista to paties vardo 
filmu, kurį surežisavo Henry Koster.

Tėvas, kaip vietinės mokyklos ve
dėjas, atleidžiamas iš pareigų dėl pa
piktinimą keliančių nuotraukų ir 
straipsnių laikraščiuose apie jo elgse
ną. Besiaiškindamas tėvas pastebi, kad 
visa tai įvykę be blogos valios, vien 
besistengiant globoti dukrą ir apsau
goti ją nuo pavojų. Dukra gi kolegi
joje susidomi įvairiais sąjūdžiais, įsi
velia į protesto viešus pareiškimus. 
Gavusi stipendiją, ji vėliau išvyksta 
į Paryžių studijuoti modernaus meno. 
Iš paskos vis skubėdamas su pagalba 
ir norėdamas padėtį pataisyti, tėvas 
dažniausiai ją tik pagadina, pats pa
tekdamas į laikraščius kompromituo
jančiose situacijose.

Filme pasitaiko keletas tikrai pui
kių komiškų scenų, kaip pvz. tėvo at
vykimas į bytnikų kavinę, sėdinčių 
protestas miesto rotušėje, kostiumų 
balius laive Paryžiuje ir pan.

Veteranas James Stewart tikrai įti
kinančiai atlieka susirūpinusio tėvo 
rolę, kai tuo tarpu Sandra Dee, savo 
įprastame pamaivos stiliuje, nekartą 
perdeda, išpildydama dukters studen
tės vaidmenį.

Abu filmai — vien subrendusiam 
jaunimui ir suaugusiems.

KULTMEJE VEIKLOJE

® The Quality Goes In
Before the Name Goes On

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

1. Visi aparatai yra rankų darbo — ne ant plastikos 
spausdinti sujungimai, kurie nuo karštų lempų 
trūksta ir susilanksto.

2. Televizijos turi transformatorių (power transformer), 
dalys augštesnės kokybės.

3. Stočių paskirstymo dėžutėje (tuner) kontaktai 16K 
aukso (ne double) paveikslo ryškumui bei gerumui.

4. Zenith 45 metų elektronikos praktika reiškia patyrimą 
šioje srityje, todėl neapsivilsite nusipirkę Zenith.

ZENITH APARATUS GALITE GAUTI 
PRIEINAMOMIS KAINOMIS PAS:

ALFA Radio & TV
L2746H

SALES- 
SERVICE

672 Lansdowne Ave. Toronto 4. LE 1-6165 Sav. Alfa Čižikas

Stasys Yla
i

Jonas Biliūnas 
džiaugėsi atgavęs 
tikėjimą

6.
Pirmi “davatkėjimo” ženklai Leipcige

Tuose laiškuose iš Leipcigo, rašytuose V. Kapsukui, 
P; Višinskiui, J. Šauliui pakartotinai pareiškia norą telktis 
į literatūros studijas ir kūrybą. Kartu prisimena rūpestį, 
kad sveikata neina geryn. Kalbėdamas apie savo studijų 
ir kūrybos planus, jis bene pirmą kartą ima įterpti tokias 
frazes: “su Dievo pagalba”, “jei Dievas padės”, “meldžiu 
Dievą”, “ačiū Dievui”. Ar tai ne pirmieji jo “davatkėji
mo” ženklai?

Parvykęs vasarą Lietuvon, apsisprendė pagaliau vesti 
anksčiau sužadėtą Juliją Janulaitytę, dantų gydytoją, ki
lusią iš gausios šeimos. Du jos broliai — Juozas ir Pranas 
buvo kunigai, o trečiasis, jau minėtas teisininkas, vėliau 
profesorius Augustinas — didelis socialistas. Biliūnas su
situokė su Julija bažnyčioje. Tai, savaime aišku, žiūrint 
anų laikų. Bet įdomu, kaip jis šį įvykį pristato savo drau
gam. Jau iš Zuericho parašė studijų draugui Leipcige 
D. Šidlauskui, būsimam “Visuomiui” — keistos, pusiau 
pagoniškos religijos - visuomybės kūrėjui:

— Gal girdėjai, kad jau priėmiau paskutinį (septintą, 
Y.) sakramentą, pagal Bažnyčios įstatymą ir Dievo pri
sakymą: dėl to vieno nereikėtų taip greit su šiuo pasau
liu persiskirti.

Vienatvė ir žavesys Šveicarijoj

Po vedybų išvyko į Šveicariją vienas,, vėliau atvyko 
ir žmona. Su naujom viltim pataisyti sveikatą, baigti li
teratūros studijas kilo ir jo nuotaikos, nors šiaip jautėsi 
vienas. Ta vienatve džiaugėsi, nes ji padėjo labiau grįžti 
savin, daugiau mąstyti. “Jei pirma mėgau būti vienas, 
tai dabar dar labiau” (iš laiškų 1964. 12. 10). Kitas daly

kas veikė teigiamai jo dvasią, tai nuostabus gamtos gro
žis. Abu šiuos momentus J. Biliūnas .iškelia laiške Povilui 
Višinskiui, rašytame 1904 m. lapkričio 20 d.:

— Šįmet tai jau iš tiesų esu vienas: vienas sėdžiu per 
lekcijas, vienas gyvenu, vienas išeinu pasivaikščioti. Nie
kas netrukdo, niekas ir melancholijos nuo kaktos nenu
vaiko. Bet iki šiolei vis tik jaučiuos gerai ir ramiai. Gyve
nu ir kvėpuoju prigimties gražumais, gausia jos ranka 
išmėtytais aplinkui. Kas šventadienį būtinai einu už mies
to, lipu ant kalnų, roplinėju po jų uolas, vaikštinėju po 
jų girias ir krūmus, — linksmais kloniais ir galingais kal
nų ledais džiuginu savo akis, žadinu jausmus ir kurstau 
savo fantaziją...

Vieną dieną, kai miestas buvo pridengtas miglos, o 
Uetlibergo kalnas švitėjo, jis išsiruošė tenai:

— O kaip neišpasakytai buvo gražu! Čia pat po ma
no kojų gulėjo dar neregėtos debesų marios... Viršuj 
mėlynavo dangus, švietė saulė, o iš šalių, parėmę skliau
tą, stovėjo blizgančios ledų kalnų viršūnės. Visa tai taip 
kėlė žmogaus dvasią... Atsiminiau pasaką apie palai
dotą po stiklo kalnu viešpatystę...

To laiško tęsinyje Biliūnas ketina atkasti tartum pa
laidotą savo vaikystę:

— Žadu jau pradėti rašyti ir savo vaikystės atsimini
mus, o taipgi Dieninį (Šveicarijos įspūdžius) . Teisy
bė, savo atsiminimus kiek bijau ir aprašinėti: dar išjuoks 
kritikai mano jausmus...

Gal tuose “Šveicarijos įspūdžiuose” būtų daugiau pra
sitaręs apie savo “dvasios pakilimą” Gaila, jie nebuvo 
parašyti, kaip ir vaikystės prisiminimai. Bet tų dviejų 
pasaulių grožis kažkaip susilietė širdies - jausmo žmogu
je, koks buvo Biliūnas. Tai primena kitą Zuericho studen
tą Vincą Čepinskį, kuris, kartą išėjęs į kalnus, pajuto 
tokį stiprų grožio pergyvenimą, kad nuo to prasidėjęs 
jo kelias atgal į vaikystėje paliktą Dievą.

O visdėlto rašė kairiesiems...

Ir toliau ką parašęs, Biliūnas viską siuntė kairiųjų 
spaudai. Taip darė ligi mirties, dėlto ir susidarė dauge
liui įspūdis: Biliūnas buvo ir liko jų žmogus, bent savo 
pažiūromis.

Toks įspūdis dar buvo gyvas, kai mokiausi Ukmer
gėje. Mokytojai, kurių dauguma kairūs, Biliūną taip ir 
pristatinėjo. Ir rašytojo brolio sūnus Antanas vyresnėse 
klasėse buvo žinomas savo kairumu. Mes tuo nesistebė- 
jom, nes gi ir jis Biliūnas. Tačiau kairumo nerasdavome

skaitydami Biliūno raštus, juo labiau nejutome dainuoda
mi jo dainelę,'ypač trečiąjį posmą:

Tu, Julyte, mano kapą 
Žolynėliais apkaišysi; 
Tarpu rožių ir lelijų 
Man kryželį pastatysi.

Tai, ką Biliūnas pabrėžė 1904 m. traukdamasis iš par
tijų, būtent, jog nesiskiriąs savo pažiūromis, vargiai be
tiko po dvejų-trejų metų. Keitėsi, kaip matysim, ir jo 
pažiūros. Bendradarbiavo kairiųjų spaudoj kaip beletris
tas, o ne publicistas. Ir savo apsakymėliais nesitaikė laik
raščių linkmei. Vaizdavo, tiesa, realų gyvenimo vargą, 
bet be pagiežos, keršto, kovos, kaip būtų reikalavęs kai
rusis požiūris.

Iš tikrųjų, Biliūnas bodėjosi tais laikraščiais. Rašė 
jiems, kaip pats sako, tik “dėl minkštos savo širdies”, nes 
kaip gi nerašyti, jei prašo. Pagaliau reikėjo rašyti, kad 
gautų pinigo studijoms, o vėliau gydymuisi. Tas bodė
jimasis su laiku augo ir savo artimiausiam draugui dr. 
Jurgiui Šauliui, ypač 1907 metais, neviename laiške pa
našiai rašė:

— “Skarde” (socialistų, Y.) ir “Lietuvos Ūkininke” (de
mokratų, Y.) tik viena politika — nuobodi, vienoda, silp
na ir klajojanti; ir daugiau nieko, nieko... “Vilniaus Ži
nios”, nors naiviškai ir juokingai, vis tik rašo iš dailės ir 
literatūros, o juk man to labiausiai reikia. Neišjuok, kad 
palikau toks “kulturtraegeris”, bet vis tik mūsų cicilikai, 
o labiausia demokratai labai nuobodūs. Labiausiai erzi
na "Lietuvos Ūkininkas” — negaliu suprasti, kas per laik
raštis: ir pikta, ir juokas ima. (NB nors patsai jam nu
siunčiau vėl savo vieną apsakymėlį).

Pažiūrų pasikeitimą taip apibūdina Aug. Janulaitis, 
rašydamas apie Biliūną 1913 metais:

— Materializmas, kaip pasaulėžiūra, jau jo nebepa- 
tenkina. Neduoda atsakymo į tuos klausimus, kuriuos 
jisai pastatė. Liūdna būtų, kad viskas būtų ant žemės 
taip menka, silpna, kad žmogus išnyktų galutinai. (Biliū
nas) jieško dvasios patenkinimo virtum šio matomojo pa
saulio ... Ligos patale ne tas jisai, kuris, tapęs jaunikai
čiu, manė visą pasaulį paversti..., kuris lyg Prometiejus 
puolė kovon su dievaičiais, tikėdamasis juos nuveikti. 
Dabar nustojo tikėti žmogaus galybe. Vienoj vietoj tarp 
užrašų randame tokį skyrium užrašytą sakinį: “Žmogaus 
protas siekia ne toliau jo nosies, o jausmai ir tikėjimas 
ligi paties Dievo*.

JAMES FORRESTAL, buvęs JAV 
gynybos sekretorius, pneš 15 m. nusi
žudė, iššokdamas pro langą iš 16 augš- 
to. Dabar Arnold A. Rogow yra išlei
dęs apie velioni knygą. Viename laiš
ke draugui apie ano meto nuotaikas 
šitaip rašęs: “Kai amerikietis pasako, 
kad reikia veikti pagal mūsų pačių 
saugumo interesus, turi būti pasiren
gęs būti apšauktas prakeiktu fašistu 
ar imperialistu, o kai dėdė Josifas pa
sako, kad jam reikia Baltijos provin
cijų, pusės Lenkijos, visos Besarabi
jos ir priėjimo prie Viduržemio jūros, 
visų rankos kyla už tai, kad jis yra ge
ras, nuoširdus, atviras ir apskritai pri
imtinas bičiulis, su kuriuo lengva kal
bėtis, nes jis taip aiškiai pasako, ko 
jis nori”,

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” redakcijos 
nariu sausio mėn. pakviestas dr. A. 
Liulevičius. žurnale vasario mėn. įve
damas aktualios ir gyvenimiškos psi
chologijos skyrius, kuriame sutiko 
bendradarbiauti dr. V. Bieliauskas, dr. 
A. Liaugminas, dr. J. Pikūnas, dr. A. 
Sužiedėlis ir kt

MOKSLO LAIPSNIUS Illinois Tech
nologijos institute šių metų pradžioje 
gavo: magistro laipsnį architektūroj— 
Vytautas Martinkus, ekonomikoj — 
Kęstutis Siliūnas; daktaro laipsnį in
žinerijoj — Algis Pabarčius.

“LIFE” ŽURNALE sausio 17 d. sen. 
Goldwater straipsny apie užsienių po
litiką tarp sovietų pavergtųjų tautų 
minima ir Lietuva.

DAIL. TEL. VALIAUS paroda buvo 
atidaryta Paryžiuje Galerie des Beaux 
Arts vasario 1 -15 d. Išstatytieji darbai 
buvo spalvotos tipografijos ir spalvoti 
piešiniai, vaizduojantieji Europos 
miestus ir gamtą. Pr. metais dail. T. 
Valius pusmetį praleido Paryžiuje ir 
kituose Europos miestuose.

MATAS KRIKŠČIŪNAS, žymus pe
dagogas, mirė vasario 7 d. Čikagoje. 
Velionis buvo gimęs 1886 m. gruodžio 
31 d. Ašmintos km., Prienų valsč., Ma
rijampolės apskr.

KUN. DR. P. CELIEŠIAUS paskaita 
“Religinio meno esmė” buvo skaitoma 
vasario 17 d. per Sophia Barčus radiją 
Čikagoje ryšium su rengiama ALRK 
Federacijos religinio meno paroda.

DR. J. PUZINAS PLB Kultūros Ta
rybos pirm, ir B. BRAZDŽIONIS “Lie
tuvių Dienų” vyr. red. sutiko įeiti į AL 
RK Federacijos Čikagos ruošiamos re
liginio meno parodos garbės komitetą.

J. MEDUŠAUSKAS studijuoja Miun
chene ir rašo disertaciją iš Aristotelio 
filosofijos.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
K. INCIŪROS PJESES “ŽEMAITE” 

premjera įvyko Kauno dramos teatre. 
Pagrindinius vaidmenis sukūrė J. Lau
cius, B. Raubaitė, A. Tarasevičius, B. 
Adomaitis ir kt. aktoriai. Spektaklį re
žisavo H. Vancevičius. Dailininkas — 
F. Navickas, šiame veikale atkuria
mas žemaitės gyvenimas nuo jos pir
mojo rašinio iki 1905 m.

POETAS VL. ŠIMKUS išleido savo 
antrąjį poezijos rinkinį — “Kranto 
kontūrai”. Naujų temų jam davė ke
letas mėnesių, praleistų su Lietuvos 
žvejais Atlante. Vedamoji rinkinio 
mintis yra jieškojimas kranto, kuria
me gyvena žmogaus laimė ir svajonės. 
VI. Šimkus priklauso jaunajai poetų 
kartai — jo pirmasis poezijos rinkinys 
“Gražiausia sekundė” buvo išleistas 
1960 m. 4 .

J. BAŠINSKO KANTATA “Sakmė 
apie kareivio duoną” buvo atlikta Vil
niaus filharmonijos simfoninio orkest
ro koncerte. Ji susideda iš trijų dalių, 
kurios persunktos meile tėvynei, gim
tajai žemei ir liaudžiai. Kantata skirta 
mišriam chorui, baritonui ir simfoni
niam orkestrui. Koncertui dirigavo Le
ningrado konservatorijos aspirantas 
Jonas Aleksa, baigęs A. Budriūno 
chorvedybos klasę.

ST. ŠIMKAUS DAINOS “Plaukia 
sau laivelis” teksto autorius buvo neži
nomas. Dabar nustatyta, kad žodžius 
šiai dainai parašė provizorius Jonas 
Dzenkauskąs, prieš I D. karą paskel
bęs keliolika eilėraščių spaudoje ir 
kalendoriuose. Jis mirė Kaune 1959 
m. Jo šeima dar tebeturi minėto eilė
raščio rankraštį.

L. LANKAUSKO NOVELIŲ RINKI
NĮ “Rudeninės žiemos spalvos” rusų 
k. išleido Maskvoje “Sovietskij pisa- 
tel” leidykla. Rinkinį sudaro 17 nove
lių ir apysaka “Klajojantis smėlis”.

1965 METŲ DAINŲ ŠVENTEI kon
kurso keliu sukurta eilė naujų pramo
ginių šokių. Konkurso komisija šokių 
salėms jau perdavė 5 šokius: M. Vaitu- 
lęvičiūtės ir I. Subatnikienės “Rid-ri- 
to” (muzika A. Raudonikio), A. Asti- 
ko ir* jau minėto kompozitoriaus “Ban
gą”,. J. Lingio ir komp. R. Žygaičio 
“Kukū”, A. Gineičio ir komp. A. Rau
donikio “čiukurą”, A. Širmulio ir 
komp. V. Telksnio “Eglutę”. Naujai
siais šokiais stengiamasi sudominti 
Lietuvos jaunimą, kuris paskutiniuoju 
metu perdaug dėmesio skiria iš Ameri
kos atkeliavusiam tvistui. Naujųjų šo
kių pagrindu paimti kaikurių liaudies 
šokių žingsniai ir judesiai.

< —vkst—

Atsiųsta
Pulgis Andriušis, PURIENOS PO 

VANDENIU (Dykaduonio pasakoji
mai), 158 psl. Nidos klubo leidinys nr. 
46, 1963. Spaudė Nidos spaustuvė, 1, 
Ladbroke Gds., London, W 11, Brita
nija.

Julija švabaitė, VYNUOGES IR 
KAKTUSAI, poezijos rinkinys, -96 psl. 
Išleido Lietuviškos knygos klubas, 
4545 West 63rd St., Chicago, Ill. 
60629, USA. Aplanką piešė dail. M. 
Ambrozaitienė.

Dr. P. Kalvaitytė-Karvelienė, GYVE
NIMO VINGIAIS, autobiografiniai at
siminimai, I dalis, 360 psl. Išleido Lie
tuviškos knygos klubas, 4545 West 
63rd St., Chicago, Ill. 60629, USA. 
Kaina $3.50.

Vyt. Alantas, 9 DRAMOS VEIKA
LAI, dramos veikalai scenai, 385 psl. 
Išleido “Srovė”, 4346 So. Western 
Ave., Chicago, Ill. 60609, USA. Kai
na $5.00. Gaunama pas autorių: 15369 
Freeland, Detroit, Mich. 48227, USA. 
Viršelis ir paveikslas Ed. Vasiliausko, 
vinjetės VI. Vijeikio.

Pranas Pauliukonis, TAUTOS ISTO
RIJOS MOKYMAS, 68 psl. Pedagogi
nio Lituanistikos Instituto leidinys 
rankraščio teisėmis, 1963 m., Čikaga.

Evangelijos šviesa nr. 6, lapkritis- 
gruodis 1963. Red. ev. kun. Burbulys 
Čikagoj.

paminėti
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 

Antrojo Seimo Darbai, 114 psl. Leidi
nys gausiai iliustruotas nuotraukomis 
iš seimo posėdžių ir darbų. Ofseto 
spaudai paruošė Spaudos B-vė “Žibu
riai”, spaudė Time Press Toronte. Lei
diny: įvairių kraštų bendruomenių 
valdybų pranešimai, seime pasakytos 
kalbos, diskusijos.

Art Collection of the Lithuanian 
Franciscan Fathers. Edited, by Pau
lius Jurkus. Published under auspices 
of Very Reverend Jurgis Gailiušis, 
OFM, Kennebunkport, Maine. Photo
graphs by Vytautas Maželis, English 
translation by Joseph Boley. Printed 
by the Franciscan Fathers Brooklyn, 
N.Y., 1963.

Aidai, 1964, nr. 1. Turiny: A. R. D. 
Iš pernykštės lietuvių veiklos; kun. 
Vyt. Bagdanavičius, MIC, Teilhard 
de Chardin apie žmogaus veiksmų su
dievinimą; A. Baronas, Išdžiūvusi lan
ka; Dr. J. Sav., Maskvos patriarcho 
atstovai II Vatikano susirinkime. Sky
riai: kūrybos pasauly, relig. gyveni
mas, menas, visuomeninis gyvenimas, 
iliustracijos.

Laiškai Lietuviams, nr. 1, sausis 
1964. Religinės ir tautinės kultūros 
žurnalas. Leidžia Tėvai jėzuitai Čika
goje.

šv. Pranciškaus Varpelis, nr. 2, va
saris, 1964 m.

HOME OWNERS CENTRE

STATYBINIU MEDZIAGĮI 
PREKYBA

i

• Įvairios medžiagos namų remontams

s
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bei priestatams.
• Fanfera virtuvėms ir poilsio (recreation) kambariams.
• Plytelės grindims ir luboms.
• Aliuminijaus langai, durys ir medžiaga izoliacijai.

Sav. B. Saulėnas
2 MULOCK AVĖ., TORONTO 
(prie Dundas - Keele)

Tel: biznio 769-5171 
vakarais 762-9759

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 kitą 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. ryžią, 1 sv. sūrio, 2 sv. rū
kyto bekono, 2 sv. rūkyto kum
pio, 2 sv. džiovintą vaisią.

AUGSTOS KOKYBĖS TĖKŠTI- 
LĖS. Reikalaukite mūsą pilno są
rašo.

Pinigai į
Sov. Sąjungų

PILNAI GARANTUOTAS 
PRISTATYMAS PER DVI 
SAVAITES. PILNAI IŠMOKA
MA — JOKIŲ ATSKAITYMŲ.
Gavėjo pasirašytas kvitas.
Kursas: 9 rubliai už $10. Už
patarnavimą iki $35.00 — $350.
Virš $35.00 — 10%.

Siuntiniai ir pinigai siunčiami 
į Vakarą ir Rytą Vokietijas, 
Lenkiją, Rumuniją, Vengriją, 
Čekoslovakiją ir Lt.

GRAMERCY, N.Y.
118 East 28th Street, #906, New York 16, N.Y. • TeL MU 94598 

............ .mail ......... ..
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Mann & Martel
BEALTOBS

2320 Bloor St. W.
BABY POINT

$8.900 pilna kaina, 5 kam b mūr. 
samas 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.

©bSFORTAS
S. AMERIKOS LIETUVIŲ 

ŽAIDYNĖS TORONTE
Vasario mėn. 9 d. Toronte įvyko 

antras Š. Amerikos lietuvių krepšinio 
žaidynių organizacinio komiteto posė
dis, dalyvaujant Kanados sporto apy
gardos, Toronto Vyčio ir Aušros, Ha
miltono Kovo klubų atstovams. Posė
dyje buvo apsvarstyti žaidynių eina
mieji reikalai ir sudaryti komitetai.

Organizacinis komitetas: pirm. J. 
Balsys, sekr. J. Gustainis, ižd. J. Uo- 
'gintas (visi Vyčio); spauda, radijas ir 
televizija D. Laurinavičius ir K. Baro
nas; nakvynės ir parengimai — Auš
ros ir Vyčio atstovai.

Varžybinis komitetas: pirm. K. Ša- 
počkinas, sekr. E. Šlekys; vyrų krepši
nis — L Jurcevičius (visi Aušros); 
moterų ir mergaičių — A. Supronas 
(Vytis). Artimiausiu metu A klasės 
jaunių krepšiniui bus paskirtas Auš
ros klubo atstovas. Žaidynių vyr. tei
sėją ir kontrolės komisiją paskirs FAS 
K-tas.

Provizorinė žaidynių programa: šeš
tadienį, bal. 4 d., rungtynės keturiose 
salėse pradedamas punktualiai 9 v. ry
to. Vakare, Prisikėlimo salėje — bend
ras sportininkų pasilinksminimas.

Sekmadienį, bal. 5 d., 11 vai. r., 
sportininkų pamaldos Prisikėlimo baž
nyčioje; 12.30 v. St. Michael College 
salėje krepšinio žaidynių atidarymas, 
baigminiai susitikimai.

Klubų registracija nustatyta kovo 2 
d. data (pašto antspaudo) ir burtų 
traukimas — kovo 25 d. Artimiausiu 
metu klubams bus išsiuntinėta plates
nė informacija ir taip pat sudarytas 
garbės komitetas.

Posėdžio metu buvo aptarti ir Kana
dos lietuviškojo sportinio gyvenimo 
reikalai, nepamirštant ir Š. Amerikos 
lietuvių rinktinės išvykos į Australi
ją. Kadangi tuo klausimu buvo kaiku- 
rių neaiškumų, nutarta įgalioti K. Ba
roną juos išsiaiškinti Čikagoje su išvy
kos organizacinio komiteto nariais. Se
kantis žaidynių komiteto posėdis nu
matytas vasario 23 d. Žaidynių inform.

VYČIO ŽINIOS
Krepšininkai, atsilygindami už pir

mojo rato pralaimėjimą, sudorojo R. 
Grads 75:53. Kova vyko tik I puslaiky.
11 puslaikis buvo žaidžiamas be ypatin
gų pastangų.

Berniukai C pralaimėjo pirmas per- 
žaidimų rungtynes prieš St. Chris 32: 
40 pasekme. Vytiečiai kurį laiką vedė
12 taškų persvara, tačiau jos neišlai
kė iki žaidimo pabaigos.

Berniukai D pr. šeštadienį žaidė ber
niukų C lietuviškųjų pirmenybių rung
tynes prieš Hamiltono Kovą ir pralai
mėjo 8:40. Koviečiai nuo pernai metų 
gerokai paaugę ir sudaro geros koman
dos įspūdį.

Stalo tenisininkai sėkmingai dalyva
vo Toronto ir apylinkės prieauglio kla
sės pirmenybėse, kurios įvyko pr. šeš
tadienį Toronte. Mergaičių pusėje lai
mėtos visos pirmos vietos, o berniukų 
— antros. Iki 13 m.: 2. K. Galbokis; 
1. V. Nešukaitytė, 2. R. Stončiūtė. Iki 
15 m.: 2. E. Zabiela, mergaitėms ne
buvo varžybų. Iki 18 m.: 2. A. Kra- 
šauskas, 1. E. Sabaliauskaitė, 2. V. Ne
šukaitytė.

Pirmenybėse dar dalyvavo šie vytie
čiai: M. Gvildys, J. Sabaliauskas, A.

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161
Didžiausias pasirinkimas namų, farmų. žemės sklypų, apartamentų, biznių.
DUNDAS — BROCK AVE. $1.500 Įmokėti, atskiras, 4 kambarių per 2 

augštus. Kaina $9.000.
HIGH PARK, $15.000 įmokėti, atskiras, mūro, 6 butų apartamentas po 6 

kambarius, 6 metų senumo. Kaina $69.000.
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.

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

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

Skubiai prašau skambinti man asmeniškai po darbo nuo 8-10 vai.
J. KUDABA N’»o*u teletona* RU 3-2105

Kreipkitės visais reikalais. Ha ftmfte rimtą tr sąžiningą patarimą.

Tel. RO 2-8255
BLOOB — JANE

$L900 įmokėti, 7 kamb. dviejų 
augštų, gražus mūrinis namas su 
garažu ir privačiu įvažiavimu. Mo
derniška virtuvė, vandens alyvos 
šildymas. Visai arti Bloor.
SWANSEA — BLOOR

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

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

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

Zakarevičius, E. Stončius, F. Nesukai- 
tytė, Z. Gustainytė ir E. Krikščiūnaitė, 

šaudymo sekcijos pratybos šiuo me
tu vyksta pirmadieniais nuo 7 v. ir šeš
tadieniais nuo 1 v. p.p. Visi norintie
ji prisidėti, kad ir nepriklausą klubui, 
prašomi kreiptis pas J. Usvaldą, tel. 
RO 2-5019. A. S.

AUŠROS ŽINIOS V
TLSK “Vytis” pirmininkui Juozui 

Balsiui bei artimiesiems, mirus Lietu
voje tėveliui Aleksandrui Balsiui, PP 
SK Aušros valdyba reiškia nuoširdžiau
sią užuojautą.

Sveikiname mūsų jaunuosius Aušros 
M krepšininkus, išsikovojusius parapi
jų lygos čempijonatą bei laimėjusius 
I-sias Ontario pirmenybių rungtynes. 

, Baigmėse Aušros M nugalėjo St. Chris 
44:38 ir 28:28’ o Ontario rungtynėse 
nugalėjo Niagara Falls 38:35. Aušra 
M komandoje žaidžia: R. Tamųlionis
5, 8, 15; A. Puzerski 9, 3; G. Strumila
6, 2, 3; R. šiukšteris 2; A. Kryžanaus- 
kas 9, 2; A. Stirbys; P. Genys 13, 11, 
18; H. Liorentas ir A.. Puteris 2. H-sios 
Ontario rungtynės bus šį šeštadienį 
Niagara Falls.

B-C lygos pusbaigmių rungtynės bus 
šį sekmadienį po bankelio susirinkimo, 
5.30 v. p.p., mūsų salėje. Aušros jau
niai žais su latvių Y.

CYO lygoje Aušra J nugalėjo St. 
Gabriels 32:9. Visos 3 mergaičių ko
mandos pateko į baigmes, kurios pra
sidės šį šeštadienį. Tikslus laikas bus 
praneštas vėliau.

Ontario moterų krepšinio pirmeny
bės prasideda šią savaitę. Mergaičių A 
(g. 1943 m.) baigmėse susitiks Aušra 
su pr. metų Kanados vicečempijonėm 
Hamiltono Kittens; mergaičių B (g. 
1946 m.) Aušros komanda žais su Ha
miltono Stefalco.

Vasario 29-30 d.d. įvykstančiose Ka
nados sporto apygardos šachmatų pir
menybės dalyvaus virš 10. Aušros jau
nųjų šachmatininkų.

Kanados sporto apygardos šachmatų 
pirmenybės įvyks vasario 29-30 d. To
ronte, Prisikėlimo par. muzikos studi
joje. Registruotis iki vasario 26 d. pas 
V. Petrauską, 69 Coolmine Rd., Toron
to 3, Ont., tel. LE 1-7017.

PIRMOSIOS Š. AMERIKOS 
PABALTIEČIŲ SLIDINĖJIMO 

PIRMENYBĖS
Vasario 8-9 d. Mancelona, Mich., įvy

ko pirmosios SA pabaltiečių slidinėji
mo pirmenybės. Runktynių rengėjai — 
latvių slidinėjimo klubas Amerikoje 
— parinko gražų žiemos kurortą šiaur. 
Michigan valstyjos pusiasaly.

Pirmenybės pasižymėjo gausiu daly
vių būriu, labai gera organizacija ir 
augštu slidinėjimo lygiu, šeštadienį 
buvo pravestos jaunių varžybos. Mer
gaičių slalome po dviejų nuvažiavimų 
aštriai besivingiuojahčiu taku laimėto
jais liko: 1. Guna Presnikovs 1.05,3 + 
1.01, = 2.06,3 (latvė); 2. Onutė Ali
šauskaitė 1.42,3 + 059,4 = 2.41,7 (T. 
Vytis); 3. Irene Presnikovs 1.33,9 + 
1.33,9 = 3.07,8 (latvė).

Nežiūrint Vyčio jaunosios slidinin- 
kės antrosios vietos laimėjimo, ji čia 
parodė greičiausią nuvažiavimo laiką. 
Sekančiose varžybose mergaičių nusi
leidime nuo kalno didžiausią greitį iš
vystė ir laimėtojomis tapo: 1. Onutė

Ališauskaitė 0.44,6; 2. Guna Presnikovs 
0.47,0; 3. Irene Presnikovs 0.49,9.

Sekmadienį įvyko vyrų ir moterų 
pirmenybės, čia moterų slalome O. 
Ališauskaitei vėl atiteko II vieta, ta
čiau nusileidime nuo kalno leduotu ir 
pavojingu taku mūsų jaunoji slidinin
ke vėl buvo pirma: 1. O. Ališauskaitė 
0.42,9; 2. G. Presnikovs 0.44,2.

Vyrų slalyome po dviejų nusileidi
mų labai ankštu taku iš ilgos eilės var
žovų ir keleto virtimų laimėtojais ta
po: 1. K. Moris 0.53,0 -k 0.51,2 = 
1.44,2 (latvis); 2. P. Ūgis 0.54,4 + 
0.52,1 = 1.46,5 (latvis); 3. J. Jonai
tis 0.54,9 + 0.53,1 = 1.48,0 (T Vytis).

Nusileidime nuo kalno laimėtojais 
liko: 1. P. Ūgis 0.48,2; 2. K. Maris 
0.48,7; 3. J. Jonaitis 0.49,7.

šiose varžybose nepasisekė K. Ali
šauskui, kuris, pasirodęs vienas grei
čiausių II nusileidime, parvirto ir iš 
varžybų pasitraukė.

Ten pat buvo pravestos ir lietuvių 
vyrų pirmenybės, kurias laimėjo I J. 
Jonaitis, II K. Ališauskas.

šeštadienio vakare Mancelonos sli
džių klube įvyko jaukus pabaltiečių 
bendravakaris. Čia buvo oficialus pir
menybių atidarymas, kaikurių dovanų 
įteikimas, rodomas filmas ir šokiai. Ge
riausio lietuvio slidininko titulas ir do
vana atiteko O. Ališauskaitei.

Pirmenybės buvo pravestos draugiš
koj nuotaikoj ir labai sklandžiai. Lie
tuviai slidininkai yra dėkingi latvių s. 
klubui ir pabaltiečių SF attsovams 
Rekstinš ir B. Upe už malonų priėmi
mą ir rūpestingumą. J. J.

Sportas visur
Sov. Sąjungos stalo teniso pirmeny

bėse Kaune čempijonės vardą susi
grąžino šešiolikmetė Laima Balaišytė. 
Vyrų grupėje A. Saunoris užėmė IV-tą 
vietą.

S. S-gos krepšinio pirmasis baigmi
nis ratas baigėsi. Kauno Politechni

A. t A.
ALEKSANDRUI BALSIUI Lietuvoje mirus, 
sūnums Vytautui, Juozui ir dukteriai Genei 

bei jų šeimoms,
o taip pat broliams Vytautui ir Vladui su šeimomis 

ir seseriai Onai Radzevičienei su vyru 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime —

T. K. Dargiai
A. A. Byškevičiai ir 
dr. Vytautas Dargis 
su šeima

 K - 

' i............. I

A. t A.

ALEKSANDRUI BALSIUI Lietuvoje mirus,
V ■ . ‘ . ...

velionies dukrą Genutę, sūnus Vytautą, Juozą, 

seserį Oną, brolius Vytautą, Vladą ir jų šeimas 

gilaus skausmo valandoje 

nuoširdžiai užjaučiame —

Pranutė ir A. Klimai
S. B. Marijošiai . < 
B. A. Šalkauskiai
T. Z. Zaleskiai \

/■

Mielą
s. EUG. VALIŪNIENĘ ir šeimą, 

jos tėveliui Lietuvoje mirus, 
didžio liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučia —

Skautininkių Ramovė Toronte

Mylimai mamytei

KUNIGUNDAI BERTAŠIENEI Lietuvoje mirus, 

kun. JUSTINĄ BERTAŠIŲ ir artimuosius 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

E. ir V. Januška

Mylimai mamytei

A. t A.

MATILDAI MILERIENEI mirus Lietuvoje/

jos sūnui mokyt. K. MILERIUI, šeimai, 
giminėms ir artimiesiems 

reiškiame nuoširdžią užuojautą
ir kartu liūdime —

Hamiltono Vysk. Valančiaus šeštadieninės 
mokyklos vedėjas ir visi mokytojai

kos moterys surinko tris taškus ir yra 
X vietoje, o Vilniaus Kibirkštis — 
XXIV.

Pabaltijo bokso turnyrą Kaune lai
mėjo Lietuva, įveikdama Estiją 10:0 
ir Latviją 6:4. Latviai nugalėjo Esti
ją 7:3. Turnyras buvo surengtas Lie
tuvos bokso keturiasdešimtmečio pro
ga.

Klaipėdos sporto rūmuose pasibaigė 
pajėgiausių Lietuvos tenisininkų žie
mos turnyras. Vyrų grupėje, nedaly
vaujant Paltarokui, Anilioniui ir kt., 
nugalėjo Liubartas prieš Lopatą, Au- 
gustaitį ir Dineiką, o moterų pusėje 
(čia taip pat nesimatė Naujalytės, 
Baltrūnienės, Levinienės ir kt.) lai
mėtoja liko Sližytė prieš Rimkūnaitę.

“Mažojo” futbolo taurė teko Kauno 
Inkarui, įveikusiam baigmėje Kauno 
Audinius 2:1. III vietą užėmė Lima, 
nugalėdama Kauno moksleivių rinkti
nę 4:1. Mažasis futbolas buvo žaidžia
mas Kauno halėje, po šešis žaidėjus 
komandoje.

Vilniaus “Sportas” įsidėjo nevyku
sią čekų žurnalo “komiką”, kuriame 
su vienuoliškais drabužiais pavaizduo
ti du Kanados žaidėjai (vienas su ra
gais — taigi velniukas, kitas — ere
lis), o jų tarpe “pastorius” D. Bauer, 
sakantis: kurį dabar siųsti į aikštę? 
Juokas labai nevykęs, nes D. Bauer 
yra ne pastorius, o katalikų kunigas 
ir už savo sportiškumą (ypač Švedi
jos rungtynių metu, kada jam švedas 
Oberg, numesdamas lūžusią lazdą, pra
kirto antakį) buvo apdovanotas auk
so medaliu, o Kanados komanda pri
pažinta džentelmeniškiausia iš visų 
anksčiau matytų komandų. K. B.

ŽYMIAUSIU 1963 M. SPORTININ
KU KANADOJE išrinktas Gordon 
Howe, Detroito ledo rutulio žaidėjas. 
Gimęs Kanadoje, bet JAV pilietis

Tarpt, olimpinis komitetas 27 bal
sais prieš 23 pasisakė už Grenoblį 
1968 m. žiemos olimpiniams žaidi
mams. K. B.

Sušelpta tūkstan
čiai lietuvių

1963 m. duosniau šelpiami bu
vo Vokietijoj likę tremtiniai. Į 
BALFą kreipėsi 289 šeimos ar 
paskiri asmens bei 11 tremtinių 
institucijų, iš viso 1.225 asmenys. 
Tarp jų buvo 103 seneliai, 601 
vaikas, 144 ligoniai, 49 invalidai. 
Jiems sušelpti buvo išleista $31. 
607 pinigais, išsiųsta 60 siuntinių 
drabužių ir knygų. BALFas šel
piamiesiems prenumeravo lietu
vių spaudą, vaikučiams siuntinė
jo 55 “Eglutes”.

BALFas šelpė Vasario 16 gim
naziją, vargo mokyklas, prieglau
das, sanatoriją ir pan. Tose insti
tucijose buvo 283 vaikai, 36 ligo
niai bei 57 senukai — invalidai. 
Daugiausia gavo Vasario 16 gim
nazija — $24.569, visi kiti Vokie
tijos lietuviai, įskaitant vargo mo
kyklas, prieglaudas ir sanatoriją 
gavo $9.038. Vasario 16 gimnazi
joj dirbo 16 mokytojų ir mokėsi 
89 vaikai, o visi kiti BALFo šel
piamieji — 1.120 asmenų.

Lenkijoj daugelis tikrų lenkų 
ir gudų už kelis zlotus “išmoko” 
lietuviškai rašyti, o Lenkijos val
džia vis neduoda BALFui jokių 
privilegijų šelpiamuosius aplan
kyti, patikrinti. Apie pusę prašy
mų teko atidėti į šalį, kitą pusę 
tenkinant 1963 m. išsiųsta 973 
siuntiniai su drabužiais ir 171 su 
vaistais.

BALFo šalpa Lietuvon ir Sibi
ran teko 300 šeimų; išleista be
veik $16.000 (1962 — $13.214). 
Buvo siunčiamos tik naujos me
džiagos. Vaistų į Lietuvą okupan
tai vis dar neįleidžia.

Kitų kraštų lietuviams BALFas 
išleido arti $3.000. JAV lietuvių 
šalpai išleista $1.131.

Apie 300 šeimų jieškojo BAL 
Fo pagalbos atvykti į JAV. 1964 
m. sausio 1 d. BALFas turėjo 
245 neužbaigtas lietuvių imigraci
nes bylas iš 22 įvairių kraštų, 
daugiausia (76) iš Vokietijos. Jo 
stalčiuose yra imigracinės bylos 
net iš Čilės, Kubos, Čekoslovaki
jos, Peru ir Alžerijos.

Ačiū visiems aukų rinkėjams 
ir aukotojams JAV. Iš Kanados 
lietuvių 1963 m. BALFas labai 
mažai tegavo.

Rūkantieji 
sportininkai

Kanados sveikatos sąjungos 
biuletenis rašo:

Jei nori būti geras sportinin
kas, nerūkyk! Tai pasakys ir kiek
vienos sporto šakos treneris. Šį 
patarimą patvirtina dabar ir 
mokslas. Rūkymas atsiliepia į 
kvėpavimą; kaip sakoma,.— ne
gali žmogus gerai atsikvėpti. 
Amerikos Medicinos Sąjunga sy
kiu su gimnazijų atletų draugija 
nustatė, kad sportininkas, norįs 
sukaupti daug energijos ir ištver
mės rekordinėms pasekmėms tu
ri įkvėpti ir panaudoti kiek ga
lint didesnį kiekį deguonies. To
liau minėtoji sąjunga stipriai re
komenduoja sportuojantiems ne
rūkyti, nes rūkymas sumažina 
50% kvėpavimo pajėgumą. Sulė
tinamas taip pat ir kvėpavimo 
tempas. Stiprus tabako vartotojas 
negali greitai ir lengvai kvėpuo
ti, kai reikalaujama energijos su
kaupimo.

Sportas, individualus ar grupi
nis, kartais reikalauja didžiausio 
jėgų įtempimo. Sportininkas, ku
ris rūko, visada jaus sunkumą su
kaupti jėgas ir atsiekti geriausių 
pasekmių. Rūkančio sportininko 
atsiekimai bus neretai menkesni.

Pirkliu dievaitis v
Graikai susidomėję seka ginčą, 

atsiradusį dėl eventualaus Prak- 
sitelio kūrinio Hermes statulos 
atgabenimo Į JAV, į pasaulinę 
parodą 1964 m. Niujorke. Her
mes buvo senovės graikų pirk
lių ir vagių dievaitis, kurio statu
la yra Olimpijos muzėjaus papuo
šalas ir graikų pasididžiavimas. 
Tai statulai dabar 2313 metų. Dėl 
jos nuvežimo į pasaulinę parodą 
kilo ginčas: vieni sako, kad rei
kia vežti Hermes statulą į Ameri
ką, nes ji ten labiau sudomins 
amerikiečius Graikija ir graikų 
kultūra, o kiti mano, kad jei 
amerikiečiai nori pamatyti Her
mes, tegu atvažiuoja į Olimpiją.

Sault S. Marie, Ont.
NEPAVYKSTA IŠRINKTI VALDY

BĄ. — Vasario 9 d. praėjusių metų 
apylinkės valdyba buvo antrą kartą su
šaukusi visuotinį narių susirinkimą iš
rinkti naujai valdybai, bet ir šį kartą 
į susirinkimą, neskaitant praėjusių 
metų valdybos, atvyko tik 4 asmenys. 
Taigi, ir prie geriausių norų iš tokio 
žmonių skaičiaus jokios valdybos ne
galima išrinkti.

Iš praėjusių metų valdybos teko iš
girsti, kad bus dar vieną kartą ir pas
kutinį šaukiamas visuotinis susirinki
mas naujai valdybai išrinkti, o jei ne 
— tai likvidacijos komisiją.

Asmenys, suinteresuoti lietuvių ko
lonijos, kaip vieneto, egzisteavimu ir 
bendruomenės turtu bei iždu, privalė
tų šiame susirinkime dalyvauti, kad 
vėliau nereikėtų gailėtis ir užkulisiuo
se ką nors dėl savo neapsigalvojimo 
kaltinti.

šis susirinkimas bus skaitomas tei
sėtu neatsižvelgiant į dalyvavusių na
rių skaičių. Laukime pranešimų ir ge
rai apsigalvokime ką darome ir kur ei
name? V. S.
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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.

JGLENLAKE — 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, mur. 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. KERBER1S
Darbo tel. LE. 24404 
Namų tel. LE. 5-1584

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Prisikėlimo Parapijos Kredito 
Kooperatyvo pogrindinis tikslas - 
patarnavimas savo nariams.
Už indėlius mokama 4^%; asmeninės paskolos — 7%; morgičių 
paskolos — 6V2%. Nariam duodama nemokama gyvybės apdrau- 
da iki $2000. Asmeninės paskolos taip pat apdraustos. Pilnas 
čekių patarnavimas.
Visais finansiniais reikalais kreipkitės į Prisikėlimo parapijos bankelį: 
999 College St., Toronto 4, Ont. Tel. 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 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

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

K. STRIAUPIS P. JONIKAS

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

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. (Prie Lansdowne Ave.)
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450 Namų 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 
įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 

Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų • morgičių.
Vyt. Merkis J. Kaškelis A. Bliūdžiu*

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

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

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

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 pastatau. 
Garažai, balkonai ir Lt. Me
tinių pajamų $18.200. Žemos 
nuomos. 5% % pirmas morgi- 
čius. Prašo $128.000.

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

tų ultra modernus pastatas. 
Visi butai išnuomoti ir turi 
1-2 metų nuomos sutartis. 
Balkonai, inter-com., puikus 
vestibiulis, FM visuose 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 kapitalą. Prašo 
$495.000.

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

J. RUKŠA
LE. 2-4404

Namų 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 LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

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

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi Service — Dirbtuvė 

Tel. 532-7733
Taisome visus modelius T.V., Hi-Fi, Radio, vokiškus stereo, patefonus, 
transistorius ir kt. Darbas garantuotas, sąžiningai ir nebrangiai atlieka
mas lietuvio techniko.
T.V. antenos statomos ' - 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

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

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

Telefonas LE. 2-5191

Taupyk ir skolinkis

Pirkdamas B/A produktus, perki geriausius! 

O? ARKDALE
Benzino stotis - Garažas

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

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

Teikiama vad. “Road Service” 24 vai., klausti Adam RO 6-8503.

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

Tel. 535-9468
VERSLAS VEDAMAS LIETUVIŲ

Toronto Lietuvių ,,,
Kredito Kooperatyve PARAMA

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

Už sutaupąs moka nuo 4V£% iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 6%%. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00.
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenantis Kanadoje.
KASOS VALANDOS: dienos 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 Bin. tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

VISŲ RŪŠIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS 

Dundas Auto Body 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

kuris šiandien 
daromas. • • 

MOLSON CANADIAN

cWan
.tyerbeer j

Gerk CANADIAN
. skaidriausią 
šviesiausią

MOLSON

Mi

MOLSON’S 
INDEPENDENT BREWERS SINCE 1786

Čikagos vargai...
(Atkelta iš 3 psl.) 

ir lietuviška veikla nepasižymėjo. Ta 
prasme jis buvo kontrastas a.a. Oliui, 
kuris irgi užėmė panašias pareigas 
(paskutiniu laiku buvo sanitarinio 
distrikto prezidentu).

Kita rinkiminė žinutė sako, kad lie
tuvis Alfred Skalish - Skališius iš Chi
cago Heights padavė pareiškimą (ma
žiausia turi būti 5.000 parašų) kandi
datuoti į Illinois valstybės gubernato
rius. Šis mūsų tautietis yra gimęs Ma
žeikių apskrityje ir mažas būdamas at
vyko iš Lietuvos.

žinoma, apie jo išrinkimą į tokią 
augštą poziciją nėra svajonių, bet ge
rai, kad žmogus stengiasi ko nors at
siekti.

OILS LTD. 
AMovos 

H. ROžAITIS
Nemokamai taisome bei išvalome 

krosnis-degintuvus savo klijentams. 
Telefone* LE. 3-49O*.

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS kilimus.

Automatinis eteaira varymas. Sutai
sau iširusius garus ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912.

International 
Driving School

W ALDI
859 COLLEGE ST.

TekConas LE. 2-5461
Mokome su standartinėmis, au
tomatinėmis traxTisijomis ir 
Volkswagenais.
1 vai. važiavimo Ir tet&V'*s P* 
mokos nemokamai.

Paryžius. — Ispanijos ambasa
dorius tarėsi su Sov. Sąjungos 
ambasadoriumi dėl galimų diplo
matinių santykių atnaujinimo 
tarp abiejų kraštų.

Nordenhamas. — V. Vokietijoj 
policija kapinėse išgirdo pagal
bos šauksmą. Rado 17 apverstų 
paminklų, o po aštuonioliktuoju 
— 18 mėtų padaužą su sulaužyta 
koja.

Dėmesio namų 
savininkai!

Atlieku įvairius namų vidaus 
bei lauko 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

George BEN, B,A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė

I naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W.

Toronto 3, Ont.
Telefonas LE. 4-8431

VYRIŠKŲ 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 1-1432

A. ČIŽIKAS

ALFA RADIO & TV
TELEVIZIJAS, RADIJAS 

TAISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MASINAS 
Tel. LE. 14165 • <72 Lansdowne Ave.

Figų pienas nuo 
širdies smūgių

Tbilisi, Gruzijoj, Mokslų Aka
demijos eksperimentinės chirur
gijos ir hematologijos instituto 
darbuotojai, vadovaujami akad. 
nario K. Eristavi ir prof. M. Ma- 
čabeli, išrado laboratoriniu būdu 
naują vaistą nuo trambozų bei 
širdies infarktu. Tai yra ekstrak
tas iš figų vaišių pieniškos sun
kos. Kiekvienas, dar neprinokęs 
figos vaisius duoda 2-3 lašus sun
kos, kuri ir yra tas vaistas. Taip 
pat esą galimybių išgauti to pat 
medikamento ne tik iš vaisių, bet 
ir iš figos medžio lapų.

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
dysiu! visus trūkumus ir duosime 
patarimus.

Tose pačiose patalpose atliekami 
body ir dažymo darbai.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA 

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai — Notarai 

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

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

A & B TAILORS
A. Beresnevičius

Pacientų maištas 
Kenijoje

“Dziennik Zwiazkowy” rašo, 
jog Kenijos (Rytų Afrikoje) gy
ventojai nepatenkinti savo gydy
tojais, kurių dauguma yra pagal 
seną tradiciją burtininkais ir ku
rie iš pacientų reikalauja didelių 
honorarų riebiais avinais, višto
mis, kiaušiniais, vaisiais. Luo 
gentyje (vidurinėj'e Kenijoje) at
sirado organizacija, kurios tiks
las kovoti prieš perdidelius gydy
tojų honorarus. Tos organizacijos 
vadai pareiškė: “Mes išeiname j 
kovą ne prieš tuos burtininkus, 
kurie tikrai gydo, o prieš tuos, 
kurie tyčia žudo savo pacientus, 
reikalaudami už nužudytus pa
cientus iš jų giminių stambių ho
norarų.”

Reikia manyti, kad netrukus 
susiorganizuos burtininkai ir 
įkurs Burtininkų Rūmus gydytojų 
rūmų vieton.

Kenija visai neseniai gavo ne
priklausomybę. Tokios kultūros 
tautos gauna nepriklausomybes, 
o Rytų Europoje senos kultūrin
gos tautos atsidūrė koloni j alinėj 
būklėje.

Otava. — Amerikiečių inves
tuoto kapitalo suma siekia $19 
bil. įvairiose Kanados pramonės 
šakose ir nejud. turto srityse. 
Apie $600 mil. amerikiečiai gau
na vien nuošimčių iš investacijų 
Kanadoje kasmet.

Paryžius. — Pirmą sykį Pran
cūzijos istorijoje parlamentas pri
ėmė Įstatymą, leidžiantį dėl rim
tų Įsitikinimų atsisakyti tarnavi
mo kariuomenėje. Tačiau tokie 
turės dvigubai ilgiau atlikti pa
skirtą civilinę tarnybą. Anksčiau 
atsisakiusieji būdavo siunčiami į 
kalėjimus.

Vieta rezervuota

P. Barausko draudimo

Agentūrai

DRAUDIMAI
rs---------------------- -n

DR. E. ZUBRIENĖ

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

DR. J. MATULIONYTĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. ME1LUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.)

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

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

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(į rytus nuo Dufferin St.)

DR. V. SADAUSKIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą). .

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O J).

420 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 6 JO vai vak. šeštadieniais nuo 

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

OKULISTĖS
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 daž
nai sukelia galvos skaudėjimą 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. 
Roq3q 107 

Telefonas EM. 6-4182 

Toronte

Dažai ir sienoms 
popieris! šepečiai, 

TERPENTINAS
SKY’S PAINT & WALLPAPER 

891 DUNDAS ST. WEST 
Tel- *-ms’

NAMŲ, AUTO, VASARVIEČIŲ, KOMERCINIAI, 
ATSAKOMYBES, APIPLĖŠIMO, TRANSPORTO, 
BONDS IR PAN. - —

DRAUDIMO ĮSTAIGA
AL DŪDA

ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BEND
ROVES. DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE 
KANADOS PROVINCIJOSE. 10% NUOLAI
DA IMANT DRAUDIMĄ VIENOS 
KOMPANTJOc

..ŠYPSENOS..
Komunistas Ir darbiniidcaB

Sniečkus Lietuvoje kalbėjo dar
bininkams:

— Jūs gyvenate laimingiausius 
laikus pasaulyje. Jums priklauso 
žemė, kurią ir dirbate; už darbą 
gaunate piniginį atlyginimą ir 
grūdų. Kitur pasauly taip yra: 
žemę dirbantiems tik už grūdus 
moka, už darbą — ne.

Darbininkas:
— Bet yra laimingesnių; jiems 

žemė priklauso, nieko nedirba ir 
geresni atlyginimą gauna.

Sniečkus: — Bet atminkite, vy
resniam broliui, kuris viskuo rū
pinasi, priklauso toks atlygini
mas.

Darbininkas: — Kada gi jau
nesnis brolis bus pilnametis?

Sniečkus: — Niekados. Tai ka
pitalistinis prasimanymas. Jeigu 
pvz. jaunesnis turi 20 metų, tai 
vyresnis jau 21; kai jaunesniam 
sueina 21, vyresniam — 22 ir Lt 
Taigi, niekados...

Nuraminimo žodis
Gydytojas: Jūs sergate bronchi

tu. Liga lengvai pagydoma.
Nudžiugęs ligonis: Turbūt jūs 

turite gerą patyrimą šios ligos gy
dyme?

Gydytojas: Taip, aš pats šia li
ga sergu jau 15 metų — turiu 
chronišką bronchitą.

Kvėpuoja ar stumdo?
Autobuse sėdi žmogelis ir ner

viškai rangosi. Pagaliau sako jis 
šalia savęs sėdinčiai storulei:

— Atsiprašau, gal ponia teiksi
tės manęs nestumdyti?

— Aš pono visiškai neštumdau, 
— pasiaiškino ponia, — aš tik 
kvėpuoju.

Parinko Pr. Al.

24 V AL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
DARRO VALANDOMIS

RO. 9-4131
NAMU

RO. 6-7132
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ŠV. JONO KR. PAR. ŽINIOS

— Susikaupime ir iškilmingume at
švęsta Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo 46-ji sukaktis. Pamaldas lai
kė ir šventei gražų pamokslą pasakė 
Toronto arkivyskupo pagalbininkas 
vysk. Francis V. Allan. Pamaldose su 
vėliavomis dalyvavo kur. savanoriai ir 
katalikių moterų skyrius. Solo giedo
jo sol. R. Strimaitis, o par. choras, 
vad. S. Gailevičiaus, gražiai giedojo 
naujai paruoštą repertuarą. Po pa
maldų parapijos klebonijoje, dalyvau
jant svečiui vyskupui, kanadiečiams 
buvo suruoštas priėmimas.

— Gavėnios metu pamaldos vaka
rais: Mišios penktadieniais 7.30, sek- 
madieniais — 730 v. Graudūs verks
mai.

— LK Moterų Dr-jos, šios par. sky
riaus, susirinkimas — šį sekmadienį, 
vasario 23 d., 5 v. p.p. Kalbėtoja pa
kviesta pedagogė Krikščiūnienė.

— Jaunimo choro repeticijos vyksta 
šeštadieniais po lietuvių mokyklos pa
mokų. Ruošiantis Velykų meto gies
mėms, prašomi visi choristai regulia
riai lankyti repeticijas.

— Tikybos pamokos mokyklinio am
žiaus vaikams sekmadieniais po 930 
ir 11 vaL pamaldų.

— Parapijos metinės rekolekcijos — 
nuo Kančios iki Verbų sekmadienio. 
Ves Tėvas Kijauskas, S J, iš Čikagos.

— Mirus Lietuvoje a.a. Aleksandrui 
Balsiui, jo dukrai G. Valiūnienei, sū
nums Vytautui ir Juozui Balsiams, ve
lionies broliui Vytautui Balsiui bei jų 
šeimoms nuoširdi užuojauta. Už velionį 
atlaikytos gedulingos pamaldos šv. Jo
no Kr. bažnyčioje.

— šį sekmadienį 930 v. pamaldose 
prisimenamas a.a. Juozas Juodviršis jo 
mirties metinių proga. Velionis, gyve
nęs Oakvillėje, palaidotas lietuvių ka
pinėse.

METINIS KLK KULTŪROS DR-JOS 
SUSIRINKIMAS — vasario 29 d., šeš
tadienį, 3 v. p.p. salėje virš "TŽ" re
dakcijos. Visi nariai prašomi jame da
lyvauti.

“TŽ” RĖMĖJAI
Garbės prenumeratoriai: J. Girevi- 

čius $10;
Po $5 aukojo: A. Kazio, St. Lauri

navičius;
$2: J. Linkūnaitis;
Po $1: L. Balsys, H. Jagucauskienė, 

V. Jomantas, Br. Molis, ponia M. Obe- 
lienius, J. Skeivelas, Br. Stasiulis, V. 
šurka.

JAUNIMO BIČIULIAI, atsiliepdami 
į Vokietijos stud, ateitininkų prašy
mą, siuntinėti “TŽ”, užprenumeravo 
juos 7 studentams. Tokių rėmėjų at
sirado jau keli, jų tarpe ir Toronto at- 
kų sendraugių valdyba, užsakiusi dvi 
prenumeratas. Trūksta 5 rėmėjų. Pen
ki studentai dar laukia jūsų paramos. 
Kviečiami atsiliepti tel. 368-6813 arba 
laiškais.

SIUNTĖJAS, KURIS SIUNTĖ Į LEE- 
TUVĄ SIUNTINĮ Karolinai Dingo- 
borskięnei, gyv. Alytaus raj. Simne, K. 
Požėlos g. 4 nr., prašomas skubiai pa
skambinti Baltic Exporting Co. Ad
rese yra padalyta klaida, ir agentūra 
siuntinio neišduoda.

JONAS KRUPAITIS iš Fort Wil
liam aplankė savo draugus Toronte ir 
“TŽ” redakciją.

VYT. DUBICKAS sėkmingai sveiks
ta Šv. Juozapo ligoninėje po eismo ne
laimės. Papildant žinią apie tą nelai
mę, reikia pažymėti, kad jis tebuvo ke
leivis, sėdėjęs prie vairuotojo. Kiti 
keleiviai taip pat nukentėjo.

Torontas. — Tarptautinis ae
rodromas Maltone oficialiai bus 
atidarytas vasario 28 d. Statyba 
kainavo virš $30 mil. ir truko ar
ti 3 metu, t

Toronto. — Harold Belyea tir
damas nustatė, kad dvigubai daž
niau vėžio liga ištinka tuos, kurie 
per metus važinėja automobiliu 
12.000 mylių ar daugiau. Aiškina
ma, kad dūmai turi 3,4% benzpi- 
rino, kuris randamas taip pat ir 
cigaretėse.

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju kun. P. Ažubaliui, p.p. E. Ališaus

kienei, P. L- Butėnams, maestro St. Gailevičiui, Mrs. H. Gai
žutis, St. Janavičiui, A. Lukošiūnienei, N. Pikei, J. G. Ra
čiams, A. Ramanauskienei, S. Remeikaitei, P. Saplienei ma
ne aplankiusiems po operacijos. Taip pat dėkoju p.p. R. E. 
Draudvilams, J. P. Sapliams, R. J. Virkėčiams (Denver Co.) 
ir kolegoms varpiečiams už gėles. Ypač dėkoju p.p. G. ir J. 
Račiams, p. E. Ališauskienei ir p. N. Pikei už dideli rūpestin
gumą bei dažną lankymą ligoninėje. Ada Žalkauskaitė

A L G ARBENS
REAL ESTATE 

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.
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.
RONCESVALLES — GARDEN, 11 kambarių, atskiras DUPLEXAS, 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

PRISIKĖLIMO PAIL ŽINIOS
— Pr. sekmadienį iškilmingai at

švęsta Vasario 16. Kolonijos organiza
cijos, negalėdamos bažnyčioje sutilpti 
tuo pačiu metu, 10 vaL organizuotai ir 
su vėliavomis dalyvavo jaunučiai ir 
jaunesnieji ateitininkai ir jūrų skauti- 
jos Neringos tuntas, o 11 vai. — Lie
tuvos atsargos karių Toronto skyrius, 
Pūtvio šaulių kuopa, vyr. moksleiviai 
ateitininkai ir mergaičių skaučių Šat
rijos bei vyrų skautų Rambyno tuntai. 
Pritaikytą žodį tarė T. Rafaelis. Po 11 
vaL Mišių buvo vėliavų eisena prie pa
minklinės lentos, kur kritusioms už 
Lietuvos laisvę jaunosios skautės visos 
parapijos vardu padėjo rožių. Specia
lioje rinkliavoje radijo transliacijoms 
į Lietuvą paremti tikintieji suaukojo 
$245. Giliai dėkojame aukotojams ir 
visoms organizacijoms, padėjusioms 
taip iškilmingai atšvęsti šią dieną.

— Šios savaitės pirmadienį iš Prisi
kėlimo bažnyčios Šv. Jono kapinėse 
palaidotas a.a. Apolinaras Užbalis, 85 
m., anksčiau gyvenęs Fenwicke, Ont. 
Velionies našlei, sūnums Apolinarui 
Povilui, Vytautui - Vic ir jų šeimoms 
bei visiems artimiesiems reiškiame gi
liausią užuojautą.

— Par. choro bendros ir labai svar
bios repeticijos — šį antr. ir ketv., 7.30 
v.v. muz. studijoj, šiuo metu intensy
viai ruošiamasi tradiciniam religiniam 
koncertui Verbų sekmadienį.

— Par. jaunimo choro repeticija — 
šį pentad., 630 v.v., muz. studijoje. 
Jaunimas sparčiai ruošiasi šv. Kazi
miero minėjimo programai.

— Šią savaitę kleb. T. Placidas die
nai kitai išvyksta į JAV.

— Šį sekm. Mišios 10 v. laikomos už 
a.a. Antaną Mitalą, pirmųjų mirties 
metinių proga; Mišias užprašė velio
nies šeima. 11 vai. Mišios bus laiko
mos už a.a. Antaną Jučą; jas taip pat 
užprašė velionies šeima.

— šį sekm. Pirmosios Komunijos, 
katechetinės ir religijos pamokos vai
kučiams ir gimnazistams bus įprasta 
tvarka ir įprastose vietose. Prašom 
gausiai susirinkti.

— Kt. savaitę par. kunigai lankys: 
Armstrong Ave., Bank St., Bloor St. 
W., Brock Ave., Delaney Cr., Dufferin 
St, Gladstone Ave., Margueretta St., 
Mechanic Ave., Muir Ave., Newsham 
St., Pauline Ave., Russett Ave., She
ridan Ave., Wyndham St.

PRISIKĖLIMO PAR. BANKELIO 
metinis narių susirinkimas įvyksta šį 
sekmadienį, vasario 23 d., 2 v. p.p. 
Prisikėlimo par. salėje. Susirinkimas 
prasidės punktualiau Registracija vyk
doma nuo 1 vai.

KLK MOTERŲ DR-JOS PRISIKĖ
LIMO PAR. SKYRIAUS narių susirin
kimas vasario 9 d. buvo gausus narė
mis ir viešniomis. Pirm. A. Kuolienė 
padėkojo senajai valdybai, ypač buv. 
pirm. D. Reginienei už gražų vadovavi
mą ir pristatė naują valdybą. Trumpai 
apžvelgus skyriaus ateities darbus, pa
kvietė dail. T. Valių, kuris pasidalino 
įspūdžiais apie lietuvius dailininkus 
Europoje. T. Valius kalbėjo labai vaiz
džiai, Įdomiai supažindindamas daly
ves su abstraktaus meno dailininkais 
Paryžiuje ir Londone. Dalyvių susido
mėjimas buvo didelis. Iškilus eilei 
klausimų, T. Valius mielai aiškino. Gai
la, kad dėl riboto laiko diskusijos tu
rėjo baigtis. Dail. T. Valius mielai su
tiko ateityje daugiau pakalbėti apie 
meną. Valdyba nuoširdžiai dėkoja T. 
Valiui už taip Įdomią paskaitą.

Skyriaus ruoštas Užgavėnių balius 
praėjo su dideliu pasisekimu. Rengėjos 
nuoširdžiai dėkoja visiems betkuo pri- 
sėdėjusiems prie baliaus pasisekimo: 
fantų aukotojams — p.p. J. Misevi
čiui, Tumosienei, Leigienei, Gavrienei, 
J. R. Simanavičiui, Kalūzai, G. Šutie- 
nei ir L. Rickevičienei; ponioms, ku
rios sotino svečius koldūnais bei cepe
linais; visai tarnybai prie durų ir bu
feto. Gili padėka priklauso mieliems 
svečiams, taip gausiai atsilankiusiems 
ir mus parėmusiems. Nuoširdi padėka 
A. A. šmigelskiams už $10 auką sky
riui. Valdyba

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

Plačiai nuskambėjo Lietuvos vardas
(Atkelte H 1 psL)

Sekmadienį visose liet bažnyčiose 
atlaikytos specialios pamaldos, daly
vaujant organizacijoms su vėliavomis. 
Sv. Jono Kr. bažnyčioj pamaldas atlai
kė ir atitinkamą žodį tarė vysk. Fr. 
Allen. Po pamaldų ateitininkiškasis 
jaunimas Liet. Vaikų Namuose suren
gė specialų minėjimą. Dalyvavo apie 
100 jaunimo.

Radijo valanda “Tėvynės prisimini
mai”, vad. J. R. Simanavičiaus, davė 
specialią programą, kurioje kalbėjo 
gen. kons. dr. J. Žmuidzinas. CBC ra
dijas davė lietuviškų dainų pusvalan
dį, kuriame dalyvavo ir soL V. Veri- 
kaitis, kurio rūpesčiu buvo tas pus
valandis gautas.

Centrinį minėjimą Central Tech, au
ditorijoj, kurią beveik užpildė susirin
kę tautiečiai, pradėjo dr. J. Matulio- 
nytė, apyL pirmininkė ir pranešėja pa
kvietė L Sernaitę-Meiklejohn. Kun. J. 
Staškevičius perskaitė invokaciją, o 
gen. kons. dr. J. žmuidzinas tarė pa
sveikinimo žodį. Originalią kalbą pasa
kė Aid. Augustinavičienė iš Klevelan- 
do. Jautriu žodžiu pajudino išeivinę 
mūsų dabartį, kurioje rado daug švie
sių aspektų, iškėlė pozityviąją išeivijos 
misiją ir skatino tobulėti. Aktorius H. 
Kačinskas visus žavėjo lietuviškos po
ezijos ir prozos skaitymu. Ypač įspū
dingas buvo B. Sruogos “Kazimieras 
Sapiega” ir K. Donelaičio “Pavasaris”.

Antrojoj daly kalbėjo pašto min. J.

GEN. KONSULAS dr. J. žmuidzi- 
nas šeštadienį vyksta į KLB Delhi 
apyl. v-bos ruošiamą Vasario 16 minė
jimą, kur pasakys pagrindinę kalbą. 
Vasario 23 d. dalyvaus estų nepriklau
somybės šventės minėjime.

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

“BUHALTERIJOS KLAIDA”
Vasario 29 d., šeštadienį, į Torontą 

atvyksta Ročesterio Liet. Bendruome
nės Dramos Mėgėjų Būrelis, vadovau
jamas V. A. Sabalienės, kuris čia su
vaidins V. Alanto komediją “Buhal
terijos klaida”. Šis dramos mėgėjų 
būrelis aktyviai veikia jau 15 metų ir 
yra sėkmingai pasirodęs scenoje su vi
sa eile lietuviškų dramos veikalų. Ko
medija “Buhalterijos klaida” yra la
bai kruopščiai paruošta scenai ir yra 
sulaukusi didelio pasisekimo mūsų tau
tiečių tarpe. Maloniai kviečiame visus 
lietuvius gausiai atsilankyti į šį spek
taklį. Pelnas skriamas ligonių ir į var
gą patekusių mūsų tautiečių šalpai.

Vaidinimas vyks Prisikėlimo salėje.
Toronto Lietuvių Caritas

Ateitininku žinios
VYR. MOKSLEIVIŲ bendras susi- 

rinkimas — ši sekmadienį, vasario 23 
d., 5 v. p.p., Prisikėlimo par. muzikos 
studijoje. Įdomi programa. Apie uni
versiteto gyvenimą, visus sunkumus ir 
Įvairumus pasakos Toronto ir Londo
no universitetų studentai. Kviečiami 
ir neateitininkai, lanką gimnazijas.

VASARIO 16 MINĖJIMAS, kurį su
rengė ateitininkų jaunimas, buvo la
bai Įdomus. Jo aprašymas bus paskelb
tas “TŽ” vėliau.

JAUNESNIŲJŲ IR JAUNUČIŲ 
ATEITININKŲ BERNIUKŲ susirinki
mas — ši sekmadieni, vasario 23 d., 4 
v. p.p., muzikos studijoje.

JAUNE SNIŲJŲ ATEITININKIŲ 
MERGAIČIŲ susirinkimas — šį sek
madienį, vasario 23 d., 4 v. p.p., Liet. 
Vaikų Namuose. Dalyvaujama unifor
muotai. Susirinkimo metu bus galima 
užsisakyti nuotraukas iš metinės at-kų 
šventės.

“PIRMYN JAUNIME!” neperijodi- 
nis Toronto vyr. moksleivių laikraštė
lis rado atgarsio Toronto visuomenėje 
ir yra Įvairiai komentuojamas. Redak
cija laukia pasisakymų ir tikisi sekan
čiame nr. juos išspausdinti. Medžiaga 
jau renkamai Redaguoja Aid. Bušins- 
kaitė.

MAS CENTRO V-BOS pirm. J. Rač
kauskas, lankydamasis Toronte šven
tės metu, kalbėjosi ateitininkų vasaros 
stovyklos reikalais, šiais metais visom 
at-kų stovyklom sudaroma bendra 
centralizuota programa. Centro valdy
ba sudarys prityrusių vadovų štabą, 
kuris, pagal galimybes, vadovaus vi
som stovyklom.

NUOŠIRDUS AČIŪ Toronto jaunų- 
jų ateitininkų tėveliams už suneštus 
suteptinius ir saldumynus ruošiant 
jauniesiems at-kams pusryčius vasario 
16 d. Ypač dėkojame studentėm at- 
kėm, poniom Janeliūnienei, Matjošai- 
tienei ir Poškienei už nuoširdžią tal
ką. Dėkojame Tėvams pranciškonams 
už savikaina parduotus gaminius. Taip 
pat p.p. V. Kolyčiui, A. Smolskiui, J. 
Baltrušaičiui ir V. Biretai už didelę 
paramą.

Tik nuoširdus bendradarbiavimas 
sujungia mus dirbant tam pačiam tiks
lui!

Dėkingi Toronto jaunesniųjų ir 
jaunučių at-kų globėjai

BALTIC MOVERS
Raidų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į 
Montreal), Londoną, Windsora. Hamil
toną, North Bay, Sudburi ir kitur.

39 DEWSON ST„ TORONTO 
Telefonas LE. 4-1463

R. Nicholson, kurį pristatė parlamen
to narys Haidasz. Kr. apsaugos min. P. 
Heilyer dėl ligos negalėjo atvykti. 
Svečio kalba buvo nufilmuota 9 kana
lo televizijos. Gaila, kad tokiai iškil
mei ji buvo perilga. Sveikinimus pa
reiškė: Ontario prov. min. J. Yaremko 
— premjero Robarts ir savo vardu, 
kontr. Archer — miesto tarybos, kons. 
Markus — estų, Kropmanis — latvių. 
Be to, visa eilė svečių pranešėjos bu
vo pristatyta publikai.

Raštu gauti sveikinimai: Kanados 
premjero L. B. Pearsono, min. P. Hel- 
lyer, opozicijos vado J. Diefenbakerio, 
kreditistų vado Thompson®, A. Thomp
son©, Camerono, Piccinini ir kt.

Priimtos rezoliucijos: J. Tautoms, 
Kanados premjerui L. B. Pearsonui, 
popiežiui Pauliui VI.

Pabaigoj savo dainomis visus gai
viai nuteikė “Varpo” choras, vad. muz. 
St. Gailevičiaus. Visą minėjimą vaini
kavo “O Canada” ir Lietuvos himnas. 
Pastarąjį ir šį kartą giedojo vienas 
choras. Kaikurie iš publikos bandė įsi
jungti, bet neišėjo.

Minėjimo metu surinkta aukų: prie 
įėjimo $499.53, Tautos Fondui $691.45 
(įskaitant pasų ženklelius), N. Talkos 
Fondui $145.55.

Minėjimą rodė tą patį vakarą tele
vizijos 9 kanalas 11.15 v. Toronto ži
nių kronikoj. Buvo matyti iškilmių 
vaizdai ir min. J. R. Nicholsono kai-

Nepriklausomybės 
minėjimas jaunimui

Kas ta Vasario 16? Kaip jos reikš
mę perduoti mažajai kartai? Toronto 
ateitininkai tai padarė atskiru minėji
mu patiem jauniausiem ateitininkam 
iki 12 m., nors dalyvavo būrys ir vy
resniųjų.

Sekmadienį, po 10 vaL pamaldų, ku
riose visi organizuotai dalyvavo, pri
sirinko virš 100 ateitininkiško jaunimo 
Į L V Namus. Visi valgė bendrus pus
ryčius, prie kurių suorganizavimo pri
sidėjo seselės, M. Bašinskas ir patys 
tėvai. Prie stalų patarnavo studentės 
ateitininkės ir vyr. moksleivės.

Pusryčiam pasibaigus visi renkasi 
salėn, kur pritrūksta ir kėdžių ir vie
tos. Priekyje lietuviška trispalvė, ant 
kurios su juodu šydu pakabintas vy
tis. Visų nuotaika šventiška. Visi pa
sipuošę trispalvėm vėliavėlėm ir atei
tininkų ženkleliais.

Minėjimą praveda K. Kaknevičius. 
Vaizdžiai vaikams papasakoja apie jau
ną 18 m. vadą nepriklausomybės ko
vose. Tas vadas buvo ateitininkas. Jam 
žuvus, vyrai prašė komendantūrą kito 
vado, kuris “turėtų kryželį ant krūti
nės”. Matosi visų Įtemptas žvilgsnis, 
nes jiem suprantamas kiekvienas žo
dis. Tylos minute pagerbiami visi žu
vusieji už Lietuvos laisvę. Prasideda 
meninė dalis. Jaunesnės at-kės, paruoš
tos sės. Viktorijos, pasirodo su mon
tažu: “šaukiu Tave, Tėvyne”. Monta
žo metu tautiniais drabužiais apsiren
gusi pasirodo “Lietuva”. Ji liūdna, 
kaip liūdnos ir deklamacijos, bei “Lie
tuva brangi”.

Pasirodo pačios jaunutės. Seserys 
Poškutės deklamuoja “Graži Tėvynė”. 
Su triukšmu sutinkami Vikt. ir Rim. 
Kaknevičiai, kurie padainuoja “Parti
zanų dainą”. Vėl dvi sesutės Rūtelė ir 
Marytė Vaičiūnaitės deklamuoja “Tė
vynė mano Lietuva”. Tarpe atskirų 
pasirodymų skamba bendros dainos. G. 
Stankutė deklamuoja “Nelaukit su
grįžtant” ir Vid. Jasinevičiūtė su M. 
Vaičiūnaite “Pasimelsk vaikuti”. Pa
baigai broliai Kaknevičiai padainuoja 
duetą apie tėvus. Skamba at-kų him
nas ir programa baigiasi. Jaunieji bet
gi dar nesiskirsto. M. Bušinskas vai
šina džiovintom bulvėm ir gėrimais. 
Visi patenkinti, jaučia, kad tai buvo 
jaunimo minėjimas, visiem supranta
mas ir Įdomus.

Didelė padėka tenka seselėms, M. 
Bašinskui, kuris net didesnę dali iš
laidų, nerasdamas mecenatų, pats ap
mokėjo, K. Kaknevičiui ir visiems tė
vam, kurie savo vaikus Į tą minėjimą 
išleido. V. K.

Lietuvių skautų 
veikla

Lietuvių studentų 
žinios

Į TEACHERS COLLEGE nuo atei
nančių metų priims tik baigusius 13 
klasių ir mokslas truks 1 metus. Da
bar Otnario prov. E. College su 13 kl. 
pažymėjimais yra 3755 studentai ir su 
12 kl. — 1444.

Yra ir lietuvių: R. Ališauskas, A. 
Negražis, D. Mockutė, A. Sapijonytė.

TORONTO STUDENTŲ ATSTOVY
BĖ SAC nutarė per studentų iškilmes 
giedoti “The Queen” ir “O Canada”, 
kol bus nustatytas įstatymu Kanados 
himnas.

T. UN-TE įsisteigė kredito unija — 
bankelis, kuris skolins studentams iki 
$10.000.

T. STUDENTŲ ATSTOVYBĖ krei
pėsi į TTC, kad ir studentams bilietai 
būtų papiginti.

KANADOS STUDENTŲ SĄJUNGA 
kreipėsi į vyriausybę, prašydama, kad 
studentų mokesčiai už mokslą būtų 
atskaitomi ir tėvams nuo pajamų mo
kesčių.

MK

TAUPYK IR SKOLINKIS
Savo Kredito 
Kooperatyve

Adresas: 1465 De Seve Street, Montreal 20, P.Q., tel. 766-5827 
Santaupos apdraustos vienam milijonui dolerių. Mirties ir invalidumo atve
jais pagal turimą draudimo polisą santaupos iki $2000 išmokamos dviguba 
suma. Už depozitus mokama 4%, už šėrus — 4,5%. 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.

LITAS"

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

Užsakymai priimami ir paštu.

8psL • Tėviškės Žiburiai o

bos ištrauka. Ryšium su šio ministerio 
atsilankymu į lietuvių iškilmes CBC 
televizija taip pat perdavė pasikalbė
jimą, kuriame buvo suminėti ir lie
tuviai.

Toronto angliškoji spauda lietuvių 
iškilmes irgi pastebėjo. Trumpai jas 
paminėjo “The Telegram”, žymiai pla
čiau aprašė “The Globe a. Mali”. Jis 
ypač iškėlė paštų min. Nicholson kal
bą, kurioje jis pažymėjo sovietų lai
kysenos pasikeitimą nuo Kubos įvy
kių. Tai esą gali vesti į didesnę laisvę 
sovietų pavergtų tautų. Laikraštis taip
gi pastebi lietuvių priimtas rezoliuci
jas, kurios reikalauja Kanados vyriau
sybę ir J. Tautas rūpintis laisvu apsi
sprendimu Lietuvoje.

Iškilmes aprašė taip pat latvių, es
tų, ukrainiečių ir kitų laikraščiai. 
Ypač plačiai informavo “Latvija — 
Amerika” ir ukrainiečių “Wilne Slo- 
vo” — įsidėjo net didokas iškilmių 
nuotraukas.

Toronte nevienas klausėsi pr. savai
tę vysk. Sheen programos .iš Buffalo 
antruoju televizijos kanalu. Joje vys
kupas ilgokai kalbėjo apie Lietuvą ir 
kt. Pabaltijo tautas. Lietuviams vertė
tų parašyti padėkos laiškų: Toronto 
televizijos 9 kanalui (“The Telegram” 
adresu), Mr. Basset, Sr. “The Globe a. 
Mail” ir Buffalo televizijai WGR TV 
184 Barton St., Buffalo, N.Y., USA.

Bs.

SS MONTREAL
ŠV. KAZIMIERO PAR. ŽINIOS

— Lietuvos nepriklausomybės šven- 

maldose dalyvavo organizuotai skautai. 
Mišių metu gražiai pagiedojo sol. A. 
Paškevičienė ir vyrų choras, vad. p. 
Skėrio. Tai dienai pritaikytą labai įs
pūdingą pamokslą pasakė kleb. kun. 
dr. F. Jucevičius. Per jaunimo pamal- 
das 10 vai. šį kartą naujų tai dienai 
pritaikytų giesmių labai gražiai pagie
dojo jaunučių choras.

— Dr. V. Kudirkos mokykla, vadov. 
mokyt. J. Blauzdžiūnienės, labai gra
žiai paminėjo Vasario 16. Minėjimą 
pradėjo mokyt Malcienė nušviesdama 
šios šventės prasmę. Labai įspūdingai 
pasirodė mokiniai deklamacijomis, gy
vais paveikslais, tautiniais šokiais ir 
dainomis. Visi vaikučiai buvo apdova
noti šokoladu.

— Parapijos rekolekcijos — kovo 
15 - 21 d. Ves Tėvas Vaišnys, SJ.

— Šį sekmadienį, vasario 23 d^ jau
nimas ruošia iškylą į Laurentidų kal
nus. Visi renkasi 8 v. r. į Sv. Kazimie
ro bažnyčią, kur jiems bus atlaikytos 
Mišios. Po jų autobusais bus vykstama 
į paskirtą vietą. Norintieji dar gali 
užsiregistruoti pas valdybos narius.

— Pakrikštytas p. Čičinskų sūnus 
Ričardo Yvon Jokūbo vardais. E. N.

AUŠROS VARTŲ PAR. ŽINIOS
— Gavėnios sekmadieniais mūsų 

bažnyčioje laikomos vakarinės Mišios 
5 vai. Negalintieji išklausyti Mišių iš 
ryto kviečiami dalyvauti vakare.

—Praėjusį sekmadienį Kotryną Dar
gienę, sulaukusią 80 m. a., pagerbė jos 
sūnus ir giminaičiai. Mielai mūsų pa
rapijietei linkime sveikatos ir Vieš
paties palaimos!

— Linda Jean Marijos vardais pa
krikštyta Lacroix-Vaitiekūnaitės duk
relė.

— Nuoširdi padėka visiems, grąži
nusiems loterijos bilietų šakneles. Jau 
pradedame gauti Įvairių dovanų-fan
tų. Nuoširdžiai dėkojame E. Zibaitei, 
J. Mickienei, A. Stankienei, B. Makaus
kienei už pristatytus fantus. Visi kvie
čiami prisidėti prie bazaro pasisekimo.

— šį sekmadienį posėdžių kamba
ryje bus LK Mindaugo kuopos šaulių 
susirinkimas.

— Bažnyčios fondui aukojo: po $24
— P. Povilaitis ir A. Puzarauskas; $15
— J. Matišaitytė. Nuoširdžiai dėkojam.

— Užpraeito sekmad. rinkliava — 
$198.50.

VASARIO 16-TOJI buvo plačiai pa
minėta. Vasario 9 d. neseniai pradė
jęs gyvuoti lietuviškas radijo pusva
landis šventę paminėjo radijo bango
mis. Malonu, kad vedėjo L. Stankevi
čiaus iniciatyva Montrealio miesto 
burmistras J. Drapeau pėr radiją pa
sakė atitinkamą kalbą ir išreiškė viltis 
bei linkėjimus Lietuvos laisvės atgavi
mo reikalu. KLB kr. valdybos pirm, 
dr. P. Lukoševičius savo kalboje pri
minė dažnai mūsų užmirštamą faktą, 
kad Lietuvos valstybės pradžia yra iš 
Mindaugo laikų, gi Vasario 16-ji yra 
tik vienas tarpsnis tos senos valsty
bės audringame gyvenime. Pirminin
kas ragino išlaikyti lietuvybę bei viltį 
valstybės atstatymui ir dėkojo radijo 
vedėjui L. Stankevičiui, kad jis savo 
programoje sugeba skirti tiek daug lai
ko lietuvių kultūros reikalams. Nuo
latinis radijo programos narys dr. H. 
Nagys šiai sukakčiai paminėti skirtoj 
kalboj ragino palaikyti lietuvių kultū
rą išeivijoj paremiant savąją spaudą 
ir literatūrą.

Sukaktį minėjo ir lituanistinės šeš
tadieninės mokyklos. AV par. mokyk
loj susirinko gražus būrys mokinių ir 
tėvų. Minėjimą pravedė mokyklos ved. 
St. Ališauskienė. Kalbėjo naujasis mo
kyklos kapelionas Tėv. J. Vaišnys, SJ, 
buvęs kapelionas Tėv. SL Kulbis, SJ, 
ir tėvų k-to pirm. J. Grigaliūnas. Po 
minėjimo visi vaikučiai buvo apdova
noti saldumynais. Meninėj programos 
daly vaikučiai padeklamavo progai pri
taikintų eilėraščių, pašoko, padainavo 
ir paskambino pianinu. Visas minėji- 
mas praėjo gražiai ir paliko mažie
siems gražų prisiminimą.

Abiejose bažnyčiose įvyko nepriklau
somybės sukakčiai skirtos pamaldos, 
kuriose organizuotai su vėliavomis da
lyvavo savanorių - kūrėjų, skautų ir 
skaučių, šaulių, katalikių moterų ir ki
tos organizacijos. Plateau salėje įvyko 
KLB Montrealio seimelio. prezidiumo 
rengtas iškilmingas minėjimas, kurį 
trumpu žodžiu pradėjo vicepirm. inž. 
R. Lapinas. Pagrindiniu kalbėtoju bu-

KAZIUKO MUGĖ tik už savaitės. 
Kiekviena Šatrijos ir Rambyno tuntų 
draugovė parodys savo sugebėjimus, 
kurie bus Įdomus kiekvienam mugės 
dalyviui ir svečiui. Taip pat nesnau
džia ir tėvai - rėmėjai, ruošdami augš- 
čiausios klasės lietuvišką valgyklą — 
su bulvinėm dešrom, cepelinais, vir- 
tinukais, kugeliu, dešrelėm su kopūs
tais ir visom kitom, prašmatnybėm. 
Skautų -čių tėvai ir visa lietuviška vi
suomenė kviečiama mugėje dalyvautu 
Betkoks jūsų prisidėjimas parems 
skautų veiklą ir stovyklavietę.

ŠATRIJOS IR RAMBYNO TUNTAI 
dalyvavo Vasario 16 pamaldose su sa
vo vėliavomis Prisikėlimo parap. baž
nyčioje. Paukštytės padėjo rožių 
puokštę prie Lietuvos paminklo. Gra
žu buvo stebėti skautišką jaunimą, ku
rio buvo daug ir visi uniformuoti. Tė
vai prašomi parūpinti pilnas skautiš
kas uniformas.

SKAUTŲ VYČIŲ IR KANDIDATŲ 
BŪRELIS, vad. sk.v.v.sl. V. šerno, 
iškylavo savoj stovyklavietėj vasario 
15-16 d. Gamtoj paminėjo nepriklau
somybės šventę ir atliko programoj 
numatytus praktiškus punktus.

“SKAUTŲ AIDAS” prašosi jaunųjų 
skaitytojų. Tėvai prašomi užsakyti ji 
savo sūnums ir dukroms. Kiekvienas 
jaunuolis iš jo išmoks ne tik skautiš
kų dalykų, bet ir lietuviškai skaityti. 
Kaina tik $3 metams. Užsakyti gali
ma per draugininkus. Tai daug geres
nė dovana, negu betkokie saldumynai.

VASARIO 22 D. skautų-čių viene
tų vadovai su savo vienetais atlieka 
susimąstymą ir pamini skautybės Įkū
rėją B. Poweli.

RAMBYNO TUNTO vadijos posė
dis — ši sekmadieni po 10 vai. Mišių, 
sk. būkle. Dalyvauja visi vadovai.

ARTĖJANT MOTINOS DIENAI, 
kiekvieno skauto-ės pareiga pagalvoti 
ir tai šventei pasiruošti.

SKAUTIŠKOS UNIFORMOS gauna
mos pas tiekimo skyr. vedėja Toron
te s. V. Rusa, tel. OX 1-2632.

ATSIRANDA DAUGIAU ROMU
VOS stovyklavietės mecenatų. St. 
Catharines tėvų • rėmėjų posėdyje kle
bonas T. B. Mikalauskas, OFM, paža
dėjo pastatyti vilkiukams vieną kabi
ną, o tėvai - rėmėjai kitą. Sveikiname 
Žalgirio vietininkijos gražius užsimo
jimus.

Š. M. STOVYKLOS GLOBĖJU ma
loniai sutiko būti mons. dr. J. Tada- 
rauskas.

AUKOTOJAI, kurie yra aukoję sk. 
stovyklavietės fondui ir pageidautų 
pažymėjimų pajamų mokesčiams, ma
lonėkite kreiptis Į ps. V. Sendžiką, 277 
Durie Ave., RO 2-3583.

ŠIRVINTOS IR NEMUNO TUNTAI 
Hamiltone Vasario 16 atšventė su di
deliu pasisekimu, nes salė nesutalpi
no visu tėvų ir svečiu.

SKAUČIŲ VADOVĖS suvažiavime 
Hamiltone atskirame posėdyje svars
tė visuotinį seserijos suvažiavimą š. 
m. gegužės pabaigoj. Vieta dar nenu
statyta. šiuo suvažiavimu rūpinasi 
JAV vidurio rajono vadeivė s. F. Kur- 
gonienė. Nuoširdžiai dėkojam Hamil
tono tuntams ir tėvų komitetui už sve
tingumą.

VISUOMENĖS IR TĖVŲ ŽINIAI 
kartojame Šatrijos tunto vadeivų sąra
šą, kad reikalui esant būtų žinoma 
pas ką kreiptis: 1. vyr. skaučių d-kė 
G. Rinkūnaitė LE 5-9397; 2. skaučių 
d-kė D. Skrinskaitė LE 2-2021; 3. jū
ros skaučių d-kė B. Mažeikienė LE 
2-1644; 4. “Rūtos” jaun. skaučių d-kė 
J. Sapočkinienė RO 2-0455; 5. “Tul
pės” jaun. skaučių d-kė D. Tamošaus- 
kaitė; 6. tuntininkė M. Vasiliauskienė 
CL 1-5126.

DŽIAMBORĖS FONDO Įgaliotiniu 
Kanadai sutiko būti inž. filisteris Vy
čio narys V. Stukas.

District Estate 
Brokers Inc.

Montreal Real Estate Board nariai
3907 Rosemont Blvd.

TEL. 722-2472 
NAMAI, ŽEME, PASKOLOS

A. GRAŽYS 739-9328
P. JASUTIS — LA 2-7879
M. ROTH — RE 7-9353

10 METU PATIRTIS

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

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

Nr. 8 (735)

vo pakviestas Tėv. J. Vaišnys, kuris 
savo paskaitoj įdomiai nagrinėjo reli
gijos pažiūrą į tautybę, paremdamas 
S. ir N. Testamento ištraukomis, kal
bančiomis apie Kūrėjo norą matyti 
tautines grupes žmonijoj. Įdomi buvo 
kalbėtojo iškelta mintis, kad populia
rų išeivijos šūkį “išlaikyti lietuvybę” 
reikia pakeisti šūkiu “ugdyti lietuvy
bę”, nes dažnai išeivijoj lietuvybės su
pratimas esąs sustingęs prieš 20 metų 
nutrūkusiam valstybiniam gyvenime 
buvusiose sąlygose. Minėjime dalyva
vo Polish Congress atstovas dr. Krze- 
czowski, Ukrainian Canadian Commit
tee atstovas p. Donetski ir Montreal 
Estonian Society atstovas dr. Puhvel, 
kurie sveiĮkino žodžiu. Latvių konsulas 
ir Bendruomenės atstovas, negalėdami 
dalyvauti, prisiuntė sveikinimus, kurie 
buvo minėjime perskaityti. Lenkų at
stovas, kaip ir pernai (nors ir kitas as
muo), savo kalboje vėl prisiminė gra
žią abiejų tautų istorinę praeitį ir ben
drus žygius, apgailestavo buvusius ne
susipratimus tarpkariniam laikotarpy 
ir išreiškė viltį, kad ateity abu kraš- 
tai vėl galės džiaugtis demokratine 
laisve. Po sveikinimų dr. L Gražytė, 
gražiai vedusi visą minėjimą, paskai
tė rezoliuciją, kuri bus pasiųsta Ka
nados min. pirmininkui.

Meninėj programos daly pasirodė 
skąutų vyčių tautinių šokių grupė, vad. 
H. Celtoriaus, pianistas K. Smilgevi
čius, Liet, valst. operos sol. E. Karde
lienė ir AV parap. choras, dirig. A. 
Ambrozaičio. Programa buvo graži ir 
mielai minėjimo dalyvių sutikta. Už
baigdamas minėjimą, prezidiumo vi
cepirm. inž. R. Lapinas dar kartą pa
reiškė Lietuvos nepakeičiamą teisę bū
ti laisvai ir dėkojo visiems prie šio mi
nėjimo rengimo prisidėjusiems. Minė
jimo kaikurie momentai buvo flmuo- 
jami CFCF televizijos stoties ir buvo 
parodyti televizijoj per 12 kanalą tą 
patį vakarą vietos žinių programoje.

TĖV. S. KULBIS, SJ, skrajojantis 
Kanados lietuvių kapelionas, ilgesnį 
laiką išbuvęs Amerikoj pavaduodamas 
vienos parapijos kleboną, sugrįžo 
trumpam į AV parapiją, tačiau vėl 
greit išvažiuoja pastoraciniais reika
lais.

VEIKLOS DEŠIMTMEČIUS Montre- 
alyje ši pavasarį minės N. Pr. M. se
serys ir Augšt Lituanistiniai Kursai. 
Kursų minėjimui data dar nenustatyta, 
gi seselių sukaktis bus paminėta ge
gužės 2 d. koncertu, kuriame išgirsime 
Čikagos lietuvių operos sol. P. Bič- 
kienę. Tautiečiai prašomi šią datą re
zervuoti tam retam Įvykiui.

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 2% 
metų”.

Vasario 25, antradienį, 7.30 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 i 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.

“LITO” VALDYBOS paskutinis po
sėdis prieš metinį susirinkimą kvie
čiamas ateinantį sekmadienį, vasario 
23 d., 8.30 vai. ryto banko patalpose.

“LITO” NEPAPRASTO IR METI
NIO SUSIRINKIMO kvietimai kartu 
su 1963 m. apyskaita jau išsiuntinėti 
visiems nariams. Kas negavo, prašomi 
pranešti savo adresus.

TIK ESMINIAI “LITO” ĮSTATŲ 
pakeitimai atspausdinti metiniame lei
dinėlyje prie kvietimo į susirinkimą. 
Kas norėtų susipažinti su pilnu įstatų 
tekstu, prašomi tatai padaryti darbo 
valandomis viename iš “Lito” skyrių.

ROYAL- LONDON 
& LANCASHIRE 

APDRAUDOS BENDROVĖS 
yra atstovaujamos: 

Adamonis Insurance 
Agency Inc.

Quebec Insurance Brokers 
Association nariai 

3907 Rosemont Blvd.
Tel.: 722-2472
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Tikslus ir greitas patarnavimas 
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