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Veidai ir vardai
Žmogui nėra bevardžio daikto — visi jie pavadinti vienokiais 

ar kitokiais vardais, kurie yra susiję jei ne su tų daiktų esme, 
tai bent su būdingiausiomis jų žymėmis. Primityviniame gyveni
me vardų tereikėjo aplinkiniame gyvenime sutiktiems daiktams, 
augmenijai, gyviams, šiandieną didesniųjų kalbų žodynai yra iš- 

. augę į dešimtis tūkstančių žodžių. Tas pats su žmonių vardais bei 
pavardėmis. Jei pradžioje užteko tik nedaugelio pavadinimų, šian
dieną jau reikia milijonų. Kadaise žmonės pasitenkino pirmaisiais 
vardais. Net ir mūsų didieji kunigaikščiai turėjo tik vardus. Ilgai
niui prireikė ir pavardžių, be kurių šiandieną nebeįmanoma apsi
eiti. Būdinga tai, kad kiekviena tauta susikūrė savitas pavardes, 
kurios išreiškia tautinę asmens kilmę bei priklausomybę. Pvz: 
kiekvienam aišku, kad Pacelli yra italas, Ramūnas — lietuvis, 
Ruhig — vokietis, Lapaix — prancūzas ir t.t. Su krikščionybe 
atėję vardai, imti iš hebrajų, graikų ir lotynų kalbų, sutarptautė- 
jo, tuo tarpu., pavardės išliko ženklais, nusakančiais tautinę kil
mę. Užtat norintieji nuslėpti savo kilmę, savo tikrąjį veidą, keičia 
pavardes, prisiima tokias, kurios gyvenamos aplinkos žmonių 
akyse padaro, bent išoriškai, “savu” žmogumi. Pvz. rusai, atkilę 
pavergton Lietuvon daugeliu atvejų prisiėmė lietuviškas pavar
des, kad būtų lietuviams “priimtinesnį”.

* * *
Kadaise lietuviai turėjo savitus vardus ir pavardes. Nuo sve

timų įtakų iš rytų ir vakarų ypač nukentėjo pavardės. Vienos jų 
buvo visiškai pakeistos, kitoms liko prikergtos tiktai svetimos 
galūnės. Taip Žvirblis tapo Vrubliausku, Vėžys — Rakausku, 
Jurgėla — Jurgelevičium, Matulaitis — Matulevičium ir t.t. Toji 
pavardžių kaita buvo padaras tautinės sąmonės slopinimo — len
kinimo, rusinimo, vokietinimo. Joje atsispindėjo tie niūrūs laikai, 
kada iš lietuvio buvo atimamos jo paveldėtas tautinis savitumas. 
Nepriklausomybės laikotarpyje buvo bandyta, kad ir labai nedrą
siai, atlietuvinti pavardes. Dalis tautiečių apsipratę su nulietu- 
vintom pavardėm, priešinosi įrodinėdami, kad pavardžių keiti
mas pažeidžia tęstinumą. Ta pozicija būtų dingusi, jei ne "okupa
cija, kuri lietuvių pavardžių slavinimą tęsia toliau. Išeivijoj pa
vardžių atlietuvimmas irgi nebuvo populiarus. Nebuvo sąjūdžio, 
skatinančio lietuvinti pavardes. Tik paskiri asmenys, niekieno 
neparaginti, jas sulietuvino. Ankstyvesnioji išeivija į tai nekreipė 
dėmesio. Vieni pasilaikė atsineštines pavardes, kiti angline, o tre
ti lenkino ir rašėsi Mackiewicz, Pietkiewicz, Balton (Baltrūnas), 
Pakel ir kt. Toks pavardžių iškraipymas ypač krinta į akis kapi
nėse, kur palaidoti mūsų ateivijos veteranai. Tai ženklai, kurie 
rodo ir mūsų senųjų tautiečių veidą — panirusį tautinės sąmonės 

' prieblandoj.
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Jei pavardėse, kaip ženkluose, atsispindi lietuviškumas, tai 

perdaug didžiuotis negali ir naujieji ateiviai. Tiesa, dalis jų pa
sirodė sąmoninga, ir suslavintas pavardes atlietuvino. Bet tai 
greičiau išimtys, žymiai didesnė dalis ėmė savo pavardes anglinti 
arba atsisakyti lietuviškųjų galūnių. Taip Mackevičius pasidarė 
Mackievič, Kirstukas — Kirstuk, Sprindys — Spring, Ožys — Mc- 
Ozis ir pan.

Toks pavardžių keitimas yra lietuviškumo ženklų žaloji
mas. Jeigu jau keisti pavardes, tai tik lietuvinimo linkme. 
Atvykus Amerikon sulenkinti pavardę ir tai šiuo metu, 
kai lietuviškoji sąmonė tebėra tokia gyva, yra kažkoks 
nesusipratimas.

Tiesa, yra pavardžių, kurios lietuviams, gyvenantiems tarp ang
liškai kalbančių, yra neparankios — ilgos ir sunkiai ištariamos. 
Bet tuo atveju "juk galima sudaryti visai trumpa, skambi lietuviš
ka pavardė. Kam gi griebtis angliškų ar lenkiškų formų? Atsimin
kime, kad lietuviškos pavardės yra garbingos," pasižymi formų 
senumu ir daugeliu atvejų yra panašios į graikų ir lotynų pa
vardes. Kadaise prof. J. Eretas, šveicaras, pirmą" kartą atvykęs 
Lietuvon, gėrėjosi pavardėmis ant krautuvių iškabų ir jautėsi kaip 
Graikijoj. Lietuviškomis pavardėmis gėrisi visi išmanantieji. 
Mums nėra jokio reikalo jas mainyti į angliškas, lenkiškas ar jas 
kitaip žaloti. Kai gerbsime patys savo pavardes, gerbs jas ir kiti. 
Kaip mūsų vaikai, taip ir pavardės bei vardai teišlieka nesužaloti, 
t.y. lietuviški.

Kas naujo Kanadoje?
Feder, parlamento sesija ati

daryta vasario 18 d. Gen. guber
natorius G. Vanier perskaitė va
dinamą sosto kalbą, kurioje pa
prastai nusakomi vyriausybės 
planai ateičiai. Tarp svarbesnių 
planų reikėtų paminėti: pasko
los universitetų studentams be 
nuošimčių, senatorių virš 75 m. 
paleidimas į pensiją, įvedimas 
pensijos plano, pilietybės įstaty
mo pakeitimas ir kt.

Pilietybės įstatymas numato
mas pakeisti ta prasme, kad at
vykusiem imigrantam ir gavu- 
siem Kanados pilietybę bus su
teiktos lygiai tos pačios teisės, 
kaip ir Čia gimusiem piliečiam. 
Pvz. iki šiol nusikaltęs įstaty
mams imigrantas, nors ir" pilie
tis, gali būti ištremtas į savo kil
mės kraštą. Dabar norima skir
tumą panaikinti.

32 senatoriai šiuo metu yra 
virš 75 m. amžiaus ir, priėmus 
naują įstatymą, bus paleisti pen
sijon. Senatoriai nėra renkami, 
bet min. pirmininko paskiria
mi. Kadangi jie būdavo skiria
mi tom pareigom iki gyvos gal
vos, tai dauguma iš senesniųjų 
jokios naudos parlamentui ne
duodavo. Senatorių metinė alga
— $15.000. šiuo metu yra 99 se
natoriai. Pilnas senato sąstatas
— 102.

Kubon prekių už $16,5 mil. Di
delė dalis Rusijai parduotų kvie
čių iš Kanados uostų vežama 
tiesiog Kubon. Kanados vyriau
sybė atsikerta, kad ir JAV 1963 
m. eksportavo Kubon prekių už 
$37 mil.

Gyvybės apdrauda Kanadoje 
yra labai populiari. Visi kanadie
čiai yra apsidraudę $60 bil. su
mai. Tai sudaro $3.100 kiekvie
nam gyventojui, įskaitant mote
ris ir vaikus.

Kana dos pastatas Niujorke, 
vadinamas “Canada House”, 
parduotas ir pavadinimas nuim
tas. “Canada House” buvo 26 
augštų pastatas, kainavęs $11 
mil. ir atidarytas tik 1960 m.

Laisvės frontas sustiprėjo Savaitės įvykiai
Nors tautinė simbolika būtinai 

keičiasi, kintant pačios tautos gy
venimo pamatams. Lietuvos Ne
priklausomybės šventė neprara
do savo simbolinės reikšmės 
drauge su nepriklausomos vals
tybės praradimu. Neprarado jos, 
nes kiekvienais metais Vasario 
16-ją lietuvis, kur ir kokiose są
lygose bebūtų, palydi su ypatin
gais jausmais. Be to, šios šventės 
prasmė yra praplatėjusi: tai juk 
tikras bandymas mums ir ki
tiems. Iš to, kaip mes patys per
gyvename tą dieną, kiti sprendžia 
apie mūsų tautinę sąmonę, bet 
lygiai ir mes galime spręsti apie 
kitus iš jų laikysenos šia proga.

Kaip anksčiau, taip ir šiemet 
Lietuvos pavergėjai ir jų tarnai 
tylomis praėjo pro šią simbolinę 
lietuviškojo valstybingumo šven
tę. Jie net nedrįso jos šmeižti ar 
kaip nors kitaip nuvertinti iš bai
mės, kad net tokiu būdu Vasario 
16 nebūtų “netiesiogiai paminė
ta”. Savaime aišku, jog jiems la
bai norėtųsi, kad ir visi kiti šią 
dieną lygiai taip nutylėtų, solida
rizuodami pavergėjams.

Lietuva radijo programose
Galima pasidžiaugti, kad šie

met, sprendžiant iš programų ra
dijo bangomis, Lietuvos Nepri
klausomybės šventė buvo stip
riau ir plačiau paminėta. Tai aiš
kus ženklas, kad laisvės bičiulių 
frontas sustiprėjo, šiame fronte 
ir toliau pirmauja lotyniškieji 
(gal teisingiau — katalikiškieji) 
kraštai. Pirmoje eilėje paminė
jimo nusipelno Vatikano ir Ro
mos radijai, kurie ne tik eilinės 
programos rėmuose rūpestingai 
ir su derama pagarba pažymėjo 
Lietuvos Nepriklausomybės išva
kares ir šventę, bet dar skyrė ta 
proga ir specialias programas, 
kurių metu žodį tarė Lietuvos 
atstovas prie šv. Sosto min. S. 
Girdvainis (per Vatikano radiją) 
ir diplomatijos šefas užsienyje 
min. S. Lozoraitis (per Romos ra
diją).

Madridas, iš kurio taip pat kas
dien sklinda lietuviškasis žodis 
oro bangomis, mūsų nepriklauso
mybę pagerbė ir kitomis kalbo
mis (tik latviškosios valandėlės 
metu, atrodo, ispanas radijo tech
nikas sumaišė Lietuvos himną su 
latviškuoju...).

Paryžiaus televizijoj
Ypač didelio dėmesio nusipel

nė Prancūzijos radijo ir televizi
jos programa iš Paryžiaus kaip 
tik šiuo metu, kai savaranki gen. 
De Gaulle politika Kinijos, o tam 
tikra prasme ir sovietų, atžvilgiu 
kaikuriuose sluogsniuose kelia 
savotiškų abejonių. Reikia pažy
mėti, kad iš Paryžiaus kalbėda
mas min. S. Lozoraitis savo svei
kinimo kalboje įsakmiai padėko
jo už jam, kaip Lietuvos atsto
vui Prancūzijoje, suteiktą žodį.

Pagal iš anksto paskelbtus pra
nešimus, specialias programas 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventei perdavė galingas rusų 
kalba siųstuvas “Svoboda” ir 
šiaipjau vis dar nelinkusi įsileis
ti pabaltiečių “Laisvoji Europa” 
ir vokiečių radijai — Miunche
nas, Stuttgartas. Būtų įdomu pa
tirti, ar pajėgus ir specialiai už
sienio programoms skirtas V. Vo
kietijos siųstuvas “Deutsche Wel
le” buvo tylos sąmokslininkų ar 
laisvės rėmėjų pusėje?...

“Amerikos Balsas”
“Amerikos Balsas”, kaip pa

prastai, saugodamas savo “oru

J. GRIKIS
Mūsų korespondentas Švedijoj

mą”, ne nudšiandien padiktuotą 
atitinkamos užsienio politikos Ii- 
i _
nes programos rėmuose. Nors pa
staruoju metu lietuvis klausyto
jas šiose programose lyg ir galė-

darė šiemet daugiau asmeninis, 
lietuviškąjį ištvermingumą pa
brėžiantis, užs. r. min. D. Rusko 
sveikinimas. Tačiau tokie reikš
mingi simboliniai aktai, kaip 
Amerikos ir Lietuvos himnų su-

nijos, paminėjo Vasario 16 gili-' grojimas buvo atlikti ir šiemet

drąsesnę kryptį, tačiau ir šį kar
tą buvo jaučiamas savotiškas re
zervuotumas. Tiesa, galima buvo

pridengtai — reportažo įvalkale. 
Nesinori tikėti, jog tai būtų tik 
programos vedėjų kūrybinės 
vaizduotės skurdumo ženklas. 
Tai tik išraiška griežtai galiojan
čio nurodymo—neperžengti nor
malių reportažinės informacijos

išgirsti gyvu žodžiu kalbantį Lie-Įribų ... Visdėlto nereikėtų už- 
tuvos atstovą Vašingtone min. J.: miršti, kad mūsų klausytojas ana- 
Kajecką. Simpatingą įspūdi pa-1 (Nukelta į 8 psl.)(Nukelta į 8 psl.)

Pirmasis ir paskutinis nepriklausomos Estijos preziden
tas Konstantinas Paets. Jis buvo išvežtas Sibiran ir iki 
šiol jo likimas tebėra nežinomas. Jei gyvas, tai vasario 
23 d. jam suėjo 90 m. amžiaus. Kaip tik tą dieną laisvo
jo pasaulio estai šventė 46-sias nepriklausomybės meti
nes. Kanadoje lietuvių vardu juos pasveikino gen. kon
sulas dr. J. Žmuidzinas.

Numatytas tautybių suvažiavimas

Prekybos su Kuba klausimas
vėl iškilo, nes JAV nori pritai- Vasario 16 priėmime, rengtame gen. kons. dr. J. žmuidzino ir po
kyti sankcijas valstybėm, pre- nios, Toronto Royal York viešbutyje. Iš kairės: J. K. Abraham, 
kiaujančiom su Castro. Kanada Libano konsulas, jo žmona ir Lietuvos gen. kons. su ponia.
praėjusiais metais eksportavo Nuotr. S. Dabkaus

KLB krašto valdybos posėdyje va
sario 20 d. Kultūros Fondo pirm. dr. 
H. Nagys kalbėjo apie Fondo paruoš
tąją anketą, kuri išsiuntinėta visoms 
Bendruomenės apylinkėms. Ji apima 
ne tiktai švietimo, bet ir kitas kultū
rines sritis, todėl gavus išsamius į ją 
atsakymus, galima bus susidaryti tiks
lesnis lietuviškosios bendruomenės 
kultūrinis vaizdas.

MOKYTOJŲ DIENOS ŠIEMET NU
MATOMOS MONTREALY. Kanados 
studentu organizacija, kaip rodo To
ronto pavyzdys, bando Įsijungti į JAV 
studentų sąjungą. Ryšium su tuo iš
keltas organizacijos vardo klausimas: 
jeigu susiliejama, tai organizacijai tik
tų Siaurinės Amerikos Lietuvių Stu
dentų Sąjungos vardas.

Prof. dr. V. Pavilanis, kr. v-bai at
stovaująs Montrealio etninių grupių 
susibūrime, pranešė, kad ryšium su 
dvikalbiškumo bei dvikultūriškumo 
komisijos veikla yra iškeltas “trečio
sios jėgos” klausimas, kuri apytikriai 
ir yra trečioji jėga, nes visos tos et
ninės grupės sudaro ne mažiau kaip 
visu Kanados gyventojų trečdalĮ. NU
MATYTA OTAVOJE, PARLAMENTO 
RŪMUOSE SUŠAUKTI VISŲ KANA
DOJE ESANČIŲ TAUTYBIŲ PASI
TARIMĄ IR ISSIAISKINTI SAVO 
PADĖTĮ KANADOJE.

Dėl karališkosios dvikultūriškumo 
komisijos pageidavimų gauti iš tauty
bių pareiškimus, tai kr. v-ba buvo 
nuomonės, kad Pabaltijo tautos tai ko
misijai Įteiktų, kaip buvo projekte, 
bendrą pareiškimą; nutarta dar kartą 
kreiptis Į Baltų Federacijos valdybą 
Tūronte ir' pasiūlyti klausimą per
svarstyti.

Kr. v-bos pirm. dr. P. Lukoševičius 
iškėlė sekančio KLB kr. tarybos suva
žiavimo reikalus, numatant lietuvybės 
reikalų kėlimo tolimesnę eigą, ap
imant daugiau jaunimo klausimus.

Svarstyta dar visa eilė klausimų: 
Lietuvių Fondo, kuriam reikia dides
nės gyvybės; stovyklų tobulinimo rei
kalas. Buvo konstatuota, kad dauge
lis mūsų žmonių neturi giminių (daž
nai nei Kanadoje, nei Lietuvoje), to
dėl mirties atveju jų turtas lieka val
džiai. Iškeltas susirūpinimas, kad tas 
turtas laikinai, kol pakis sąlygos, ar
ba ir visai liktų lietuviams — jų or-

ganizacijoms. Klausimai iškelti, bet 
neišspręsti, laukiant sugestijų bei iš
siaiškinimo.

Nutarta “Lite” atidaryti kr. v-bos 
vardu einamąją sąskaitą.

Pasidžiaugta, kad kažkurios apylin
kės, kur buvo nesklandumų, susitvar
kė, bet susirūpinta, kad kaikuriose ki
tose apylinkėse nesklandumai kartoja
mi ir po to, kai jie buvo aptarti ir iš
siaiškinti. Ryšium su tuo konstatuoti 
kaikurie veiksmai bei priemonių pa
naudojimas, kad viskas išeitų lietuvių 
naudai ir pasitarnautų bendram tei
singumui. KLB KV Informacija

KIPRO VALSTYBĖS BYLA PASIEKĖ JUNGTINES TAU
TAS. Ją svarstė Saugumo Taryba, kurioje aštrokai kirtosi 
Graikijos ir Turkijos atstovai. Britanijos atstovas Sir Patrick 
kaltino abi kovojančias puses ir prašė S. Tarybą leisti Kiprui, 
Graikijai, Turkijai ir Britanijai drauge su JT gen. sekr. U 
Thant sudaryti tarptautinę taikai palaikyti kariuomenę. Gen. 
sekr. bando ta linkme eiti, bet susiduria su kliūtimis. Ypač 
intriguoja sovietai. Jų atstovas JT N. F. Fedorenko pareiškė, 
kad Saugumo Taryba privalanti laiduoti Kipro nedalomumą, 

neatsižvelgdama į jokias anksty- < 
vesnes sutartis. Esą Š. Atlanto 
S-gos valstybės norinčios Kiprą 
padaryti savo karine baze. JT ste
bėtojas gen. P. S. Gyani yra at
vykęs Kipro salon, tačiau susi
rėmimai nesiliauja. Ypač nuken
čia turkai, kurių ten yra tik ke- 
virtadalis. Britanija, nelaukdama 
JT sprendimo, papildomai atga
beno 1.500 kariu. Ju ten yra 6. 
500.

JAV spauda aliarmuoja dėl pa
dėties, kuri kas savaitė vis blogė
ja: Vietname reikalai negerėja, 
Panamos reikalai pašliję, Castro 
iš Kubos savo veiklą plečia viso
je P. Amerikoje; Anglija bend
radarbiauja su Castro ir didina 
kreditus Rusijai; tas pats ir su 
Prancūzija; Vokietija pati kalba
si su Rusija, ir artinasi prie De 
Gaulle, kuris savarankiškai tvar
kosi Europoj, Azijoj, Afrikoj.

Karinis sukilimas Afrikos vals
tybėje Gabon, kuri gavo nepri

klausomybę iš Prancūzijos 1960 
m., buvo numalšintas Prancūzi
jos kariuomenės. Nusodintas pre
zidentas Leon Mba vėl grąžintas 
į sostą. Sukilėliai mėgino priešin
tis, ir kovose žuvo jų 25 vyrai, 
sužeistų per 40.

Į Praddtjjus’fj »riu^y-Rubinšfei- 
no Byloj parenkami prisieku

sieji posėdininkai. Per savaitę 
parinkti tik du ir prisaikdinti. 
Ruby kaltinamas Oswald© nužu
dymu. Byla vyksta Dalias mies
te, kur ir policija, ir teismas ne
pasižymi rimtumu. Jei nepavyks 
išrinkti posėdininkų, byla bus 
perkelta i kitą miestą.

P. Vietname komunistai drįsta 
įsiskverbti net į pačios sostinės 
vidurį. Pereitą savaitę granato
mis dviejose vietose užmušti 3 
JAV kariai ir sužeista per 50. 
Terorizuojama JAV kariuomenė 
ir jos pareigūnai.

Kuba žada aprūpinti JAV ba- 
izę Guantanamo vandeniu, jei su
tiks grąžinti Kubos laivų vėlia
vas, atimtas, kai tie laivai buvo 

i sulaikyti prie Floridos ir kapito
nai nubausti po $500 už žvejoji
mą JAV vandenyse.

Konge partizanai - komunistai 
puldinėja vyriausybės kariuome
nės užimtus postus. Atakuojami 
net didoki miestai, kur gyvento
jus gina kariuomenės daliniai, 
susidedą iš 1.000 karių. Užpuola
mos misijų stotys, kur jau žuvo 
nevienas misijonierius.

JAV žada susilaikyti nuo pa
galbos Ispanijai, jei ši toliau

prekiaus su Kuba. Tai liečia ir 
kitas keturias valstybes: Angliją, 
Prancūziją, Jugoslaviją ir Maro
ką. Ispanija iš savo pusės grasi
na neleisti amerikiečiams įreng
ti povand. laivų bazę Ispanijos 
teritorijoj.

Raud. Kinijos premjeras Ču- 
enlai tęsia savo kelionę po Azi

jos valstybes. Pereitą savaitę jis 
aplankė Pakistaną ir tarėsi su jos 
prež. Ayub Khan. Spėjama, kad 
jie aptarė Pakistano ginčą su In
dija dėl Kašmiro. Pakistanas, be

labai nepatenkintas amerikiečių 
politika, remiančia Indiją.

Prancūzijos De Gaulle veikia 
iškart net trijuose kontinentuo
se: jo specialus pasiuntinys va
žiuoja Į Pekingą dėl neutraliza
vimo pietų Azijos valstybių; P. 
Amerikoj jis plečia savo Įtaką,

Afrikoj jis veikia visose buvusio
se Prancūzijos kolonijose ir net 
malšina sukilimus. Atrodytų, kad 
Prancūzija užsimojusi pavaduoti 
Ameriką visuose kraštuose. Kini
jos atstovas atvyko Paryžiun. 
Meksiką generolas lankys kovo 
mėn. Ateinantį rudenį jis lankys

Kovo pabaigoje ar balandžio 
pradžioje JAV pasirodys nauji 

pusdoleriai su a.a. Kennedy at
vaizdu. 1964 m. ju bus išleista 
90 mil.

Visokiems Afrikos sukilėliams 
bei partizanams ginklus pristato 
sovietai. Pačius partizanus dau
giausia paruošia Kinija. Iš Afri
kos kasmet siunčiama į tokias 
partizanų “akademijas” apie 300 
žmonių. Pačioje Afrikoje yra per 
200 komunistų “technikų”, ku
rie apmoko vietinius naudoti ru
siškus ginklus.

Vokietijos Berlyno burmistras 
Brandt oficialiai išrinktas Vokie
tijos socialdemokratų kandidatu 
į Vokietijos kanclerius. V. Vokie
tija gavo komunistinės Vokieti
jos pasiūlymą vėl Velykų ir Sek
minių švenčių metu atidaryti sie
ną vakarų Berlyno gyventojams. 
Vakarų "vyriausybė komunistų 
pasiūlymą atmetė.

Burmoje prieš karinę vyriau
sybę veikia partizanai. Ypač 

aktyvūs jie šiaurėje, kalnuotose 
vietose, kur tik miestai yra vy
riausybės žinioje. Partizanai vei
kia 50-100 asmenų grupėmis.

Kanados paštų min. J. R. Nicholson, dalyvavęs Vasario 16 minėjime 
Toronte, pertraukos metu kalbasi su Valentina Staškevičiūte ir 
Angele Besąsparyte, “Varpo” choro narėmis. Ministeris ypač do
mėjosi lietuvių tautiniais drabužiais. Spaudos atstovams pareiškė 
galvojąs išleisti pašto ženklą, vaizduojantį Kanados tautinių gru
pių įvairumą.
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• Tautinių kalbų įvedimas li

turgijom, pagal II Vatikano san
tarybos nutarimą, yra tvarko
mas atskirų kraštų vyskupų kon
ferencijų. Jau yra ruošiami ati
tinkami vertimai, kurie turės bū
ti patvirtinti vyskupų konferen- 
rijų. Kol kas visur privaloma 
lotynų kalba. Kaip bus su tauti
nėmis mažumomis Kanadoj ir 
kitur, dar nevisai aišku. Toron
to arkiv. Ph. F. Porock savo ins
trukcijose pažymi, kad anglų ir 
prancūzų kalbų vartojimą Kana
doj nustatys krašto vyskupų 
konferencija, o kitų kalbų įve
dimas liturgijon priklausysiąs 
nuo tų kraštų vyskupų konfe
rencijų, kur jos oficialiai varto
jamos. Lieka neaišku, kaip bus 
pvz. su lietuvių k. įvedimu: ar 
teks laukti okupuotos Lietuvos 
vyskupijų valdytojų nutarimo, 
ar išeivijoj esą hierarchai tą pa
tvarkys.

• Sibiro lietuvaičių maldakny
gė prancūzų kalba kun. J. Petro
šiaus rūpesčiu buvo įteikta Pa
ryžiaus kardinolui Maurice Tei

žodį:
“ N e g a 1 i be susijaudinimo 

skaityt maldas, parašytas ketu
rių jaunų lietuvaičių, deportuo
tų į Sibirą, atsitiktinai surastuo
se popieriaus lapeliuose. Visko 
joms trūko! Jos gyveno skaus
me ir kančioj, nelaisvėj ir trem
ty, visiškam atsiskyrime, be kny
gų, be altoriaus ir Eucharistijos, 
net negalėdamos priimti atgailos 
sakramento, atlikti išpažintį.

Jos su meile parašė keletą 
* maldų. Jos surado savo širdyse 

tinkamus savo sięloą\būsenai iš
sireiškimus, kad išsakytų Die
vui savo dukterišką jausmą ir 
absoliutų pasitikėjimą.

Aš patariu Prancūzijos jauni
mui skaityti tuos maldų lapus 
ir juos mąstyti. Tuo būdu jis su
žinos, kaip nelaisvėje esančios 
jų sesės lietuvaitės surado Die
vą skausmuose. Prancūzijos jau
nimas pasimokys, kaip surasti 
Dievą materializmo gadynėje, 
kuri užvaldė mūsų dabartinį mo
dernų pasaulį.”

Tai jau devintas kardinolas, 
rekomendavęs lietuvių kankinių 
maldas. Prancūziškasis leidimas 
pasirodys š.m. rugsėjo mėn. Ne
norima išleisti vasaros atostogų 
metu. Leidykla nori tą knygelę 
gerai išpopuliarinti spaudoj, per 
radiją ir televizijoj. Tam reika
lui jau pakviesti žurnalistai, ku
riems talkins lietuviai, pateik
dami medžiagos, fotografijų, bai
siųjų trėmimo į Sibirą detalių.

• Naujovės liturgijoje. Vatika
no santarybos antrojoje sesijoje 
išleistas dekretas liturgijos 
klausimais, nuo š.m. vasario 16 
d. — pirmojo gavėnios sekma
dienio, kaikuriose srityse jau 
pradėtas vykdyti. Popiežius Pau
lius VI sausio 25 d. paskelbė 
konstituciją — raštą, praside- ... 
dantį žodžiais “Sacram Litur- valdybą, 
giam”. Dokumento įžangoje Šv. 
Tėvas ragina tiek kunigus, tiek 
pasuliečius įsigilinti į Vatikano 
santarybos išleistą dekretą. Po- 

. piežius pastebi, kad kaikurie 
dekreto nutarimai dabar dar ne
įmanomi vykdyti, kol nebus pa
ruoštos specialios liturginės kny
gos. Visdėlto dalis nutarimų nuo 
vasario 16 d. įsigalioja ir 'Pau-

liūs VI tai sugrupuoja į 11 sky
relių. Pamokslai turi būti sako
mi sekmadieniais ir įsakytais 
šventadieniais visų šv. Mišių me
tu. Sutvirtinimo' sakramentas 
teikiamas Mišių metu. Taip pat 
ir moterystės sakramentas tei
kiamas Mišių metu po Evange
lijos. Brevijoriaus kalbėjime 
įvesta pora nežymių sutrumpini
mų. Vertimai gimtojon kalbon 
turį būti patvirtinti Sv. Sosto. 
Seminarijoje ir universitetuose 
turi būti kreipiamas ypatingas 
dėmesys į būsimų kunigų litur
ginį paruošimą. Atskirose vys
kupijose turi būti sudarytos spe
cialios komisijos liturgijos, baž
nytinės muzikos bei meno reika
lams. Jokios naujovės neįvesti- 
nos be šv. Sosto sutikimo.

• Pasauliečiai mokytojai kata
likų mokyklose. Pagal naujau
sias statistikas JAV katalikiško
se pradžios mokyklose pasaulie
čiai sudaro 32% visų mokytojų. 
Prieš 10 metų jie sudarė tik 9%. 
Penkiose vyskupijose pasaulie
čių mokytojų vidurkis prašoka 
50%. Seselių'mokytojų prieaug
lio nepakankamumas aiškina
mas tuo, kad dabar sės. mokyto
jos turi išeiti ilgesnį pasiruoši
mo kursą; nemaža seselių iš
vyksta į misijas P. Amerikon, 
o dalis jų pereina dirbti į ligo-

> nines ar gimnazijas. Didžiausias 
mokytojų seselių procentas yra 
Worcester, Mass.'vyskupijoje — 
net 93%.

• Misijonierių persekiojimai 
Konge. Popiežius Paulius VI, 
kalbėdamas, saųaiįnėję bendro
je audiencijoje maldininkų mi
niai, išreiškė nusiminimą' dėl 
krikščionių misijonierių perse
kiojimų ir' žudymų Konge, šv. 
Tėvas taip pat išreiškė viltį, kad 
Jungtinės Tautos padarys atitin
kamų žygių prieš esamus užpul
dinėjimus. ' švelnia, bet aiškia 
forma Paulius VI pastebėjo, jog 
priešingu atveju labai susvyruo
tų pasitikėjimas Jungtinėmis 
Tautomis.

. • Nauja simfonija. Paryžiuje 
buvo pirmą kartą išpildyta nau
ja choralinė simfonija “Pacem 
in Terris” (“Taika Žemėje”) ku
rią pereitą vasarą sukūrė žydų 
kilmės kompozitorius Milhaud. 
Vatikano leidimu, didesnė sim
fonijos choralinio teksto dalis 
paimta iš to pat vardo popie
žiaus Jono XXIII enciklikos.

• Negrai Kolumbo vyčių orga
nizacijoje. Amerikos kataliku 
vyrų organizacija, žinoma Ko
lumbo vyčių vardu dažnai buvo 
kritikuojama dėl negrų nepriė
mimo į organizacijos narius. Au
gusta, * Ga. mieste, prez. John 
Kennedy vardo skyriuje padary
ti pirmieji žingsniai integracijos 
linkme. Tarp 63 naujų organi
zacijos kandidatų priimti 5 neg
rai. Du negrai įeina į skyriaus

Paruošė
Kornelijus Bučmys, OFM

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

Automatinis eie&vra varymas. Sutai
sau iširusius garas h- pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

/, Lietuvos prisikėlimą 1
Šventoji priesaika

mažuma lietuvių tautos pasitikė
jo Vakarais ar Rytais. Pavergėjo 
iš rytų atneštoji “saulė” per vie
nerius metus padarė ilgai neužgi- 
j ančių žaizdų. Tautžudystė, poli
tinis siaubas ir ūkinis sugriovi
mas nenoromis vertė laukti pa
galbos iš vakarų. Netrukus ir vo
kiečiai nuvylė lietuvių tautą, nes 
ją telaikė priemone savo tikslams 
siekti. Jie taip pat vykdė tautžu- 
dystę, neleido lietuvių tautai po
litiškai tvarkytis ir siurbė ūkį 
rykliajai karo mašinai tenkinti.

Siaubingieji karo metai pra
slinko, tačiau nesibaigė siaubas, 
apėmęs lietuvių tautą. Pačioje ka
ro pabaigoje šiurpūs atsiminimai 
vertė kiekvieną lietuvį apspręsti 
savo likimą. Su savo žeme suau
gusi lietuvių tauta liko tėviškėse, 
nors jų dalis ir numanė beartė
jančios taurės nuodus. Jie liko 
gyventi ir kovoti. Ar ji nuvokė 
kovos vaisius? Vargu sis klausi
mas buvo svarstytinas, nes apsi
sprendimas savo žemėje laisvai 
gyventi, savojo krašto meilė plau
kė iš pasąmonės, nors viltys buvo 
blankios. Visdėlto jie liko ištiki
mi savo šventajai priesaikai gin
ti savo žemę.

Sąvartos dienomis brendo ir ki
ta šventoji priesaika savo tėvy
nei, kai šiurpių praeities prisimi
nimų genami, dažnai net duonos 
kąsnio neturėdami, politiniai iš
eiviai nešėsi savosios žemės sau-

šė tikėjimą, meilę ir viltį. Jų ti
kėjimas buvo tvirtas,' kad teisin
gumas laimės. Savosios žemės 
sauja buvo meilės ženklas ir įža
das kovoti už lietuvių tautos pri-

bių įsipareigojimai žadino 
kad lietuvių tauta kartu su 
javergtaisiais netrukus laimės ko* 
vą ih vėl prisikels laisvam gyve
nimui.

Išsiblaškymas svetimose 
pakelėse

Į Vokietijos politinių išeivių 
stovyklas — nužmoginimo telki
nius suplaukė savo valia iš kraš
to pasitraukę, vokiečių iš Lietu
vos išvežtieji ir karo mašinos iš
blokštieji. Ir kai prasivėrė sto
vyklų durys svetur vykti, mes ne
turėjome toliau siekiančių planų 
svetur įsikurdinti. Mes anuo me
tu padarėme klaidą besiblaškyda
mi po pasaulio žemynus. Ne rim
tos studijos, apgalvotas pasiruo
šimas ir tikslinga organizacija, 
bet seni ryšiai ir įprastinis įsi
bėgėjimas daugumą nustūmė į 
JAV. Jie pasirinko ankstesniųjų 
gerovės jieškotojų kelią. Laisvė 
ir ūkinė pažanga viliojo į kraš
tą, kurio džiaugsmą ir liūdesį su
pynė7 Dvorzak Naujojo pasaulio 
simfonijoje.

Gausios lietuvių organizacijos 
JAV net geros valios neparodė 
padėti iš tėvynės išblokštiesiems 
svetur įsikurti. Kalbantieji apie 
kitų tautų susipratimą, deja, ne
pasekė jų geru pavyzdžiu padėti 
saviškiams organizuotai įsikurti, 
o vėliau juos ir jų dalį uždarbio 
panaudoti tautiniams reikalams.

Kaikurie pajėgūs, šviesuoliai 
pateko į sunkias sąlygas ir juos 
nutolino nuo mūsų tautinių tiks
lų. Šiose sąlygose pamažu ėmė 
reikštis savotiškas individualumo 
polinkis — dalį visuomenės iškel
ti virš visumos' šiandieną šis nei-

P. Amerikos lietuvių jaunimas stovyklauja Kordubos kalnuose. 
Viduryje su balta sutana stovyklos vadovas kun. A. Steigvila, MIC. 
Tarp stovyklautojų matyti visa eilė svečių.

giamas polinkis vis labiau ryškė
ja net bendrinėse organizacijose.

Šventoji priesaika savajam 
kraštui liko pažeista ne ano meto 
stovyklų kamšatyje Vokietijoje, 
nors gundymai buvo dideli. Ne
žiūrint skurdo, netikrumo ir poli
tinio spaudimo, lietuviai liko išti
kimi savo idealams. Pastarieji 
pradėjo rūdyti įkurdinimo kraš
tuose, kurie buvo pavadinti “nau
jąja tėvyne”.

Svetimos įtakos
Savo išgalėmis naujuose kraš

tuose įsikūrę ir savuoju darbu 
prasigyvenę pradėjome užsisklęs
ti. Savo kiaute tūnančiųjų šven
toji priesaika ėmė dūlėti, nors jų 
idealizmas nėra dingęs. Jis dar 
rastų vietos geroje organizacijoje 
ir taptų jėga didesniuose polė
kiuose.

Politinių išeivių idealizmas di
linamas svetimųjų įtakų. Jos stip
rios masių svonu, laužančiu as
menybę ir sudarančiu dviejų tė
vynių kompleksą.

Ūkinis ir ypač dvasinis prisi
taikymas veda į abejingumą net 
gyvybiniais klausimais. Vieniems 
šviesuoliams, net ir patrijotams, 
nepriklausoma Lietuva tampa di
džiuoju sentimentu, o kiti nevil
tyje ima kliedėti apie prisitaiky
mą naujajai tėvynei, mūsų veik
los tikslingumą gyvenamame 
krašte. Jaunimą jie skatina į vi
suomeninės veiklos dirvas gyve
namame krašte.

Politinių išeivių vyresnioji kar
ta pamažu retėja. Deja, mirties 
nuskintojo vieton tik retais atve
jais ateina jaunuolis. Mes turime 
nemažą skaičių augštuosius moks
lus baigusių, tačiau jie jau suku
ria kitas tradicijas. Nėra abejo
nės, kad jaunimas yra jau gero
kai paveiktas svetimųjų įtakų. 
Kaikuriems jau svetimi iš Lietu
vos atsivežtieji veiklos būdai, ta
čiau jie dar nebando naujų su
kurti.

Naujųjų ir senųjų išeivių skir
tingi keliai, papročiai ir veiklos 
būdai sudarė painiavas, kurios 
iki šio meto nepašalintos. JAV 
lietuvių ėjimas skirtingais keliais 
yra kliūtis susitarti net gyvybi
niais klausimais.

Negalima peikti lietuvių pa
stangų sukurti šeimoms ūkinę at
ramą. Reikia betgi pastebėti, kad 
kaikurie jau pateko praturtėjimo 
srovėn, atsiribojo nuo savųjų, 
kad neįsipareigotų aukomis.

ūkinės priemonės labai svar
bios, tačiau vien jomis jokia tau
ta sau laisvės neatgavo ir nei vie
na neapdraudė valstybės nuo žlu
gimo. Ir šiuo metu neužtenka 
vien piniginės aukos, nors ji svar
bi. Mūsų didiesiems tikslams siek
ti būtinas veiklos visuotinumas ir 
planingumas, kurių nūnai pasi
gendame.

Viešpaties Dievo valia likau vienų viena tęsti savo gyveninio 
dienų sūkuringuose gyvenimo keliuose, kai Jis pašaukė amžinybėn 
mano vienintelį ramstį mylimą vyrą

ir jau prieš tai priglaudė mūsų vienintelę dukrelę ALDYTĘ.

Šiose likiminėse gyvenimo valandose nuoširdus draugų ir bičiu
lių atjautimas, kurie kartu išgyveno mano neapsakomą skausmą, yra 
vienintelė paguoda ir suraminimas, šiems gausiems draugams pasi
liksiu neužmirštamai dėkinga.

Niekad neužmiršiu Tėvų pranciškonų, ypač a.a. Viktoro draugo 
Tėvo Juvenalio ir Tėvo Pauliaus rūpesčio laidotuvėmis, pamokslų, 
palydėjimo į kapus bei stiprinimo ligos kančiose, o Tėvo Kornelijaus 
paruošusio mano mielą aa. Viktorą amžinybėn.

Dėkoju kun. B. Jurkšui, kun. kleb. P. Ažubaliui, mons. dr. J. 
Tadarauskui, kun. dr. Pr. Gaidai, kun. kleb. B. Pacevičiui, kun. J. 
Staškevičiui už iškilmingas pamaldas bei puikų ekzekvijų giedojimą, 
Stp. Kairiui, _sol. V. Verikaičiui laidotuvių metu muzika ir giesmėmis 
kėlusiems skausmo pilną širdį į Viešpatį.

Didžiausią dėkingumą reiškiu organizacijoms, draugams ir bi
čiuliams, kurie gausių šv. Mišių aukomis pavedė Viktoro sielą Die
vo gailestingumui.

Kai dėjau paskutinę žemišką dovaną — gėlių puokštę ant savo 
mylimo Viktoro karsto, jį jau puošė daugybė jo taip mylimų gėlių už 
kurias esu dėkinga bičiuliams ir organizacijoms.

Dėkinga Širdimi prisimenu organizacijų narius, draugus ir gi
mines, liūdėjusius prie karsto garbės sargyboje ir nešusius jo karstą 
paskutinėn žemės kelionėn.

Ačiū visiems nepabūgusiems žiemos šalčių nei tolimų kelionių 
ir taip gausiai dalyvavusiems laidotuvėse. Užuojautos laikraščiuose, 
telegramos bei paguodos laiškai mane stiprina šiam sunkiam likimo 
bandymui pakelti.

Nusilenkdama Viešpaties valiai lieku visiem, visiem dėkinga 
ir Dievą meldžiu Viktoro sielai ramybės.

Skausmo prislėgta
Aldona Užupienė

Didelių ir mažų apylinkių stovyklos

Naujosios valstybės

RUANDOJE IŠŽUDYTA 8.000 ŽMONIŲ

Vos keleri metai, kai dauguma 
Afrikos valstybių išsivadavo iš 
svetimšalių globos. Atrodo, kad 
ten dabar turėtų vyrauti džiaugs
mas, entuziazmas, laisvė, o tačiau 
ne. Vietoj to šiandieninė Afrika 
paskendusi chaose, naujoje prie
spaudoje ir net kraujuje, kuris 
retai kada liejosi kolonistų val
džioje.

Nespėjo pasaulis išgirsti, kad 
gruodžio mėnesį Zanzibaras ir 
Kenija tapo nepriklausomi, kai 
sausio mėnesį viename įvyko kai
riųjų revoliucija, o kitame maiš
tavo kareiviai. Tokie pat maištai 
turėjo būti numalšinti Ugandoje 
ir Tanganikoje, demokratiškai iš
rinktoms vietinėms vyriausybėms 
kreipiantis į “piktuosius kolonis
tus”.

Vyrai 6,5 pėdos
Dar baisesni dalykai praeitą 

gruodį vyko Ruandoje, kuri kaip 
ir kitos minėtos valstybės yra 
rytų Afrikoje. Tik neseniai iš ten 
prasiskverbė žinios, kad negrų

V. ZALATORIUS

NAUJA LIETUVIŲ AUTOMOBILIŲ ATSTOVYBĖ

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

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

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

BOLTON
ALBION 

TOM

HWY.

JUOZAS STALIORAFHS G. McCALLEN
Namų tel. RO 2-2407 Tel. Bolton 857-1030

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

Taip pat parduodami naudoti automobiliai ir priimami kaip trade-in.
Atstovybė yra prie 50 plento, į pietus nuo Bolton miestelio, ir turi didelį 
parodomąjį kambarį (show room) bei 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:

genties bahutai išžudė 8.000 ha- 
mitiškių vatutsu, kurie iki 1961 
m. sudarė Ruandos valdantįjį 
sluogsnį.

Tu žinių tikrumą patvirtino kai
myninės Burundijos valdininkai, 
kurie beveik visą sausio mėn. 
traukė išpurtusius lavonus iš Ru- 
zizio upės. Pastaroji atiteka iš 
Kivu ežero Ruandoje ir yra Kon
go, Burundijos ir Ruandos siena.

Vatutsai Ruandoj tesudarė tik 
5% iš 2,5 mil. gyventojų. Tačiau 
jų vyrai, būdami virš 6,5 pėdos 
vidutinio ūgio, visuomet domina
vo daug mažesnius bahutus ir po
litiškai ir ūkiškai. Karaliai būda
vo renkami iš vatutsių tarpo.

Rinkimuose ūgis nesvarbu
Besiruošiant nepriklausomy

bei, Jungtinių Tautų ir belgų ad
ministratorių priežiūroje Ruando
je 1961 m. buvo pravesti rinki
mai, kuriuose ūgis jau nebenulė- 
mė ir kuriuos laimėjo bahutų tau
tinė partija. Visos politinės vie
tos, ilgą laiką buvusios vatutsių 
rankose, pamažu buvo perduoda
mos bahutams.

Kol belgai krašte laikė savo ka
riuomenę, tol šių dviejų genčių 
nesutikimas buvo prislopintas. 
Tačiau, kai 1962 m. Ruanda ta
po nepriklausoma ir belgai pasi
traukė, prasidėjo ginkluoti už
puldinėjimai tarp genčių, kurių 
dar silpna nauja valdžia'negalė
jo sustabdyti.

Kerštas prieš milžinus
Vatutsiai pamatė, kad jiems 

bus riesta ir pradėjo bėgti į kai
mynines valstybes. Spėjama, kad, 
šiandien Tanganikoje, Ugandoje,' 
Burundijoje ir Konge gyvena 
150.000 vatutsių pabėgėlių. Tie 
pabėgėliai laiks'nuo laiko reng-, 
davo “baudžiamąsias ekspedici- j 
jas” į Ruandą, per kurias išžudy-, 
davo nemaža bahutų ir išplėšda
vo jų turtą.

Gruodžio mėnesio skerdynės,1

kuriose žuvo dauguma Ruandoje 
pasilikusių vatutsių, buvo bahu- 
tų kerštas už šias ekspedicijas.

Šių genčių nesutikimą aštrino 
jų skirtinga rasinė ir kalbinė kil
mė. Bahutai yra bantu kilmės 
negrai, kai tuo tarpu vatiitsiai ki
lę iš hamitų, kurie turi šviesesnę 
odą ir europietiškus veido bruo
žus.

Vos trečdalį Lietuvos ploto te
beturinti Ruanda yra viena tirš
čiausiai apgyventų valstybių Af
rikoje su 140 žmonių kvadratinė
je mylioje. Tik Nyl'o slėnis yra 
tankiau apgyventas.

Sostinėj tik 5000
Ruandai gyvena kalnų plokštu

mose, kurios iškyla iki 7.000 pė
dų. Vos šimtas mylių nuo pusiau
jo; klimatas čia yra sveikas ir vė
sus. Dauguma žmonių — ūkinin
kai: augina kavą, tabaką, bulves 
ir gyvulius. Žemėje randama auk
so ir cino. Sostinė yra Kigalis su 
5.000 gyventojų.

Prieš I D. karą dabartinė Ru
andos teritorija priklausė vokie
čių rytų Afrikai, o po karo Tau
tų* Sąjunga perdavė ją Belgijai, 
kuri administravo ją kartu su 
Kongu.

1928 m. vietiniai gyventojai 
buvo sukilę pireš belgų remiamą 
karalių Musingą. Sukilimą padė
jo numalšinti anglai.

Ruandijoj gyvena vos keletas 
tūkstančių europiečių, daugiausia 
rtiisijonierių, mokytojų ir buvu
sių belgų valdininkų.

Ruanda turi ‘savo delegaciją 
Jungtinėse Tautose.

Kanados Liet Bendruomenės 
valdyba išsiuntinėjo bendraraštį 
nr. 14 apylinkių valdyboms, infor
muodama apie lietuviškojo gyve
nimo reikalus. Dėl jų svarbumo 
skelbiame ir plačiajai visuome
nei. Red.

Tikime, kad nepriklausomybės at
statymo sukaktis buvo tinkamai ir gra
žiai paminėta ir dabar lieka laiko pa
galvoti apie ateities planus ir besiar
tinančias atostogas ir jų planavimą. 
Vienas iš labai svarbių uždavinių, lau
kiančių mūsų gero ir apdairaus spren
dimo, tai mūsų jaunimo vasaros sto
vyklos. Visiems gerai žinoma, kad pa
leidus vaikus iš mokyklų jų negalima 
palikti visą vasarą gatvėje, bet reikia 
rūpintis, kad jie gerai pailsėtų ir kar
tu būtų geroje priežiūroje. Jau nuo 
seniau Kanadoje kiekvienais metais 
yra ruošiamos įvairios jaunimo stovyk
los. Tokios stovyklos, ypač Toronto 
apylinkėje, turi didelį pasisekimą ir 
sutraukia daug jaunimo, kur jie ge
rai išdirbtoje dienotvarkėje pratinami 
sunaudot protingai atostogas. Tenka 
padėkoti jaunime organizacijoms, pa
rapijoms ir visiems pasiaukojusiems 
tautiečiams, kurie, supratę reikalo 
svarbumą, rūpinasi mūsų jaunimu tuo 
metu, kai jis yra už mokyklos ribų. 
Labai sėkmingai veikia vasaros stovyk
la mergaitėms Amerikoje išlaikoma 
mūsų seselių. Vienu žodžiu, turime pa
kankamai gerai suorganizuotų stovyk
lų beveik kiekvienoje didesnėje kolo
nijoje. Tačiau, kaipgi su mažesnių ko
lonijų jaunimu, kur ir sąlygos subur
ti yra netokios patogios ir jaunimo 
gal nepakanka efektingoms stovyk
loms. Čia ir norėtųsi, kad apylinkių 
valdybos padarytų visa, kad kur tik 
yra įmanoma, jau dabar būtų pradėta 
ruoštis ir planuoti vasaros vaikų sto
vyklas. Kur jas nėra įmanoma suorga
nizuoti dėl nepakankamo jaunimo skai
čiaus, paraginti tėvus, kad savo atos
togas, jei tai įmanoma, imtų tuo laiku, 
kai veikia vaikų stovyklos didesnėse 
kolonijose. Labai dažnai arti tokių 
stovyklų nėra sunku gauti vietos ir 
šeimoms. Tokiu būdu gerai suplanuo
tos stovyklos duos daug daugiau, negu 
tik keletas vaikų suburti vienon ma- 
žon stovyklėlėm

Daugumoje kolonijų veikia skautų 
vienetai ar kitos jaunimo organizaci
jos, kurios paprastai kiekvienais me
tais organizuoja stovyklas. Pagrindi
nis, mūsų nuomone, apylinkių valdy
bų uždavinys, kad būtų suorganizuo
ta tokioms organizacijoms techniška 
pagalba. Nelaukime, kol tos organiza
cijos ateis mūsų paprašyti, bet nuei
kime ir kuo galime pasisiūlykime 
jiems padėti. Tokiu būdu ir tas ryšys 
su mūsų jaunimu bus daug šiltesnis, 
kai jie žinos, kad mes jiems tik gera 
norime. Savaime suprantama tektų 
būti labai atsargiems su mūsų suges
tijomis dėl grynai paties stovyklos po
būdžio, kad nežinodami ar nesupras
dami neiškreiptume jų padarytų pla
nų. Vienu žodžiu, būkime nuoširdūs 
ir paslaugūs mūsų jaunimui ir jie tik
rai įvertins mūsų pastangas.

Jeigu kartais atsirastų kolonijų, ku
rios norėtų ar tai stovyklų adresų, ar

kitokios informacijos, nelaukdami 
mums parašykite ir mes nukreipsime 
reikiama linkme. Padarykime visa, 
kad nebūtų Kanados lietuvių koloni
jos, kurioje sekančiais metais neveik
tų jaunimo stovykla.

Kitas labai svarbus dalykas, reika
lingas skubaus mūsų visų bendradar
biavimo, tai Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės valdybos leidžiamo biulete
nio “Pasaulio Lietuvis” reikalai. Kai 
PLB valdyba painformavo mus apie 
biuletenio leidimą ir prašė mus duoti 
arba kiekvienos apylinkės žiniai siun
čiamų egzempliorių skaičių arba mū
sų vardu visai Kanadai reikalingą kie
kį, tai mes pasirinkome paskutinį mi
nėtą. Tokiu būdu reikiamas kiekis 
buvo siunčiamas mūsų vardu ir mes, 
padalinę proporcingai kiekvienai apy
linkei, persiuntėme apylinkių valdybų 
nuožiūrai. Tokiu būdu buvo bandoma 
surasti tikras reikalingas egzempliorių 
skaičius kiekvienai apylinkei, šiuo me
tu jau paaiškėjo kiek ir kokiai apy
linkei yra reikalinga siuntinėti “Pa
saulio Lietuvio” ir mes manome, kad 
bus daug patogiau ir bus sutaupyta 
laiko ir dvigubų išlaidų, jei apylinkės 
betarpiškai gaus biuletenį iš PLB val
dybos. Apie tai jau esame pranešę 
PLB valdybai ir tikime, kad paskuti
nis “Pasaulio Lietuvio” nr. pasieks 
Jus greitu laiku, jei dar nėra pasie
kęs. Belieka kiti reikalai, susiję su 
“Pasaulio Lietuvio” platinimu ir rė
mimu. Visos apylinkės, kurios mums 
yra siuntusios pinigus ir sąrašus ‘?a- 
šaulio Lietuvio” skaitytojų ir prenu
meratorių, jau apie tai buvo painfor
muotos, ir pinigai yra persiųsti PLB 
valdybai. Šiuo norime paraginti visas 
apylinkes “Pasaulio Lietuvio” platini
mą darjabiau suintensyvinti ir, svar
biausia^ neatidėliojant atsiskaityti su 
PLB valdyba, nes pinigai labai jiems 
reikalingi tolimesniam biuletenio lei
dimui. Pinigus už pirmuosius nume
rius, gautus per krašto valdybą, pra
šome siųsti mums, nes krašto valdy
ba turi atsiskaityti už jai pasiųstus 
kiekius.

šia proga dar kartą norime para
ginti visas apylinkių valdybas, kad pa
darytų visa, jog nebūtų apylinkės ri
bose nei vienos lietuviškos šeimos, 
kuri neskaitytų pirmoje eilėje Kana
doje išeinančių “Nepriklausoma Lie
tuva” ir “Tėviškės Žiburiai” ir kitų 
lietuviškų laikraščių. Kol kiekviena 
šeima prenumeruosis bent vieną lie
tuvišką laikraštį, tol jos gyvastingu
mas lietuvybei liks neužgęsęs, nes lie
tuviški laikraščiai padės sąžinei kovo
ti su mus užgulančiu abejingumu bet- 
kokiam reikalui.

Visoms apylinkių valdyboms ir vi
siems Kanados lietuviams linkime ge
riausios sėkmės.

Dr. P. P. Lukoševičius, 
krašto valdybos pirmininkas

sekretorius
P. S. Visais “Pasaulio Lietuvio” rei

kalais rašykite Mr. E. Karnėnas, 1118 
Rutherford Rd., Cleveland Hts., Ohio, 
44112, USA.

HWY

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS
Tel. LE. 7-2815

St. Catharines, Ont.
SKAUTŲ RĖMĖJŲ VAKARAS. — J. žemaitis, ižd. V. Bieliūnas, nariai 

Kas metai skautų rėmėjai ruošia pa- V. Gudaitienė, A. Gverzdys ir A. Stan- 
rengimą, kurio pelnas skiriamas “žal- kevičius. 
girio” vietininkijai. Šiuo metu Niaga-‘ 
ros pusiasalio skautams vadovauja ps. 
M. Gverzdienė, jai talkina P. Balsas ir 
V. Žemaitienė.

“Žalgirio” vietininkija apima visą 
Niagaros pusiasalį, į kurį įeina St. 
Catharines, Wellandas ir Niagara 
Falls. Sueigos ir minėjimai vyksta Tė
vų pranciškonų vienuolyno patalpose. 
Skautai turi tautinių šokių grupę, ku
ria vadovauja J. Zubrickienė.

Skautų rėmėjų vakaras įvyks balan
džio 4 d., šeštadienį, slovakų salėje, 
St. Catharines. Meninei programai iš
pildyti pakviesta Hamiltono šeštad. 
mokykla su mokyt, p. Mikšiene.

Skautų rėmėjai labai uolūs, visi vie
ningai siekia vieno ir to paties tikslo: 
padėti priaugančiam lietuviškam jau
nimui. šiais metais skautų rėmėjų val
dybą sudaro: pirm. A. Zubrickas, sekr.

NIAGAROS PUSIASALIO LIETU
VIŲ ŠVENTE. — Jau dešimtąjį kartą 
įvyks didžioji Niagaros pusiasalio lie
tuvių parapijos metinė šventė. Ji šiais 
metais vyks penkiolikos metų Tėvų 
pranciškonų įsisteigimo St. Catharines 
sukakties ženkle. Šiai sukakčiai įdeda
ma daug darbo ir pasiruošimo. Iškil
mingas minėjimas vyks birželio 20 d., 
šeštadienį, didžiulėje Merritton Com
munity Centre salėje. Šios šventės 
programą išpildys meniniai vienetai iš 
Hamiltono, Toronto ir Ročesterio. Šo
kiams gros Vyt. Babecko orkestras. 
Šiuo metu užbaigti koplyčios pagraži
nimo darbai, kad šventei būtų viskas 
paruošta. Sekmadienį, birželio 21 d., 
pamaldose giedos Hamiltono lietuvių 
parapijos choras, vad. sol. V. Verikai- 
čio. B. M.
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Karininkas A. Kaunas, dalyvavęs
Lietuvos partizanų sąjūdyje 1941 m. 
kaip va«<nv»uj»ntic pareigūnas, atsiun
tė savo pareiškimą. Pradžioje suminė
jęs sovietinę okupaciją ir vokiečių ru
sų karą, rašo:

Lietuvių aktyvistai, atsiradus 
progai (dėl vokiečių-rusų karo), 
pagarsino Lietuvą grįžtant prie 
senosios valstybinės santvarkos 
(kitais žodžiais, Kremliaus jėga 
suspenduotą atstatant) ir paskelbė 
laikinąją vyriausybę su mūsų pa
siuntiniu Berlyne pulk. K. Škir
pa priekyje. Pastarojo vokiečiams 
neišleidus, jį pavadavo prof. J. 
Brazaitis.

Tvarkai palaikyti susidarė vie
tinės apsaugos štabas. Mano pa
rašu — slapyvardžiu A. Kaunas 
— to meto vietinės apsaugos šta
bo viršininko per Kauno radiją 
buvo pagarsinti šie įsakymai:

a. Visur susiorganizuoti vietinės ap
saugos daliniams, kurie rūpinasi gy
ventojų ir privataus bei valstybinio 
turto apsauga.

b. Vietos administracijos ir polici
jos tarnybą perimti ištikusiems senie
siems, nepriklausomos Lietuvos parei
gūnams. Tokių nesant, juos laikinai 
paskirti vietinio apsaugos dalinio va
dovybei.

c. Kauno apsaugai skelbiama mobi
lizacija visų mieste išlikusių karinin
kų ir puskarininkių.

Mobilizaciją vykdė vietinės ap
saugos štabo paskirtas Kauno 
miesto komendantas maj . Biknai- 
tis. Birželio 26 d. susirinkus vy
riausybei, reikalus ėmėsi ji tvar
kyti. Kauno komendantu krašto 
apsaugos ministerija paskyrė 
pulk. J. Bobelį, maj. Biknaitį pa
likdama pavaduotoju. Teisiškai 
tą dieną nustojo veikęs ir vieti
nės apsaugos štabas. Praktiškai 
jis veikė iki birželio 30 d.

* * *
Birželio 27 d. buvau paskirtas 

mūsų vyriausybės ryšio karinin
ku prie vokiečių karinės vadovy
bės. Kaune feldkomendantas bu
vo austras gen. Pohl, jo pavaduo
tojas maj. Hentsckel. Patyrus, 
kad ginklas daugelyje vietų yra 
patekęs į neatsakingų asmenų 

' rankas, teko tuo susirūpinti. Bir
želio 28 d. buvo suredaguotas ir 
per Kauno radiją pagarsintas įsa
kymas, liepiąs civiliams ir buvu
siems kariškiams atiduoti gink
lus komendantūrom ir vietinės 
apsaugos štabams. Išimtis buvo 
padaryta Jonavos rajonui ir vie
tovėms, kurios dar vokiečių ka
riuomenės neapvaldytos. Kaune 
tačiau ginklus turi, ypač buvę ne
priklausomos Lietuvos kariškiai, 
gen. Pohl Įsakymu turėjo būti ap
jungti į savisaugos batalijomis. 
Jie būsią reikalingi, taip aiškino 
feldkomendantas, krašte tvarkai 
palaikyti. Mūsų to meto laikino
ji vyriausybė tačiau galvojo, kad 
tai yra užuomazga atsikūrusios 
Lietuvos kariuomenes ir tam rei
kalui vadovauti paskyrė pulk. A. 
Butkūną. Grįžęs iš Vokietijos 
(ten jis buvo pabėgęs Maskvai 
okupavus Lietuvą) gen. St. Rašti
kis ėmė eiti krašto apsaugos mi- 
nisterio pareigas. Vietinės apsau
gos štabo vadovybė ji pasveikino, 
grąžindama i jo rankas Vilniaus 
kardą ir asmenini albumą, kurie 
buvo surasti NKVD patalpose 
Kaune. Įteikimas vyko vyriausy
bės patalpose, dalyvaujant kraš
to apsaugos ministerio adjutan

tui pulk. Itn. K. Pranckoniui. 
Simboliškai tuo buvo pareikšta ir 
trumpu žodžiu pasakyta, kad 
1941 m. partizanai buvo paėmę 
ginklą tik Lietuvos reikalui ir jį 
grąžina teisėtai krašto vyriausy
bei, laukdami tolimesnio josios 
vadovavimo.

* ♦ *
Birželio 29 d. gen. Pohl prane

šė, kad yra gautas iš Berlyno įsa
kymas Lietuvos žydus apgyven
dinti Gaižiūnų poligone. Komen
danto pulk. J. Bobelio ir miesto 
burmistro K. Palčiausko buvau 
pavestas išaiškinti gen. Pohl, kad 
užnugario saugumui nepatikimas 
elementas yra pasitraukęs iš kraš
to. šiapjau su žydais lietuviai 
yra dalinęsi tais pačiais vargais, 
todėl jų nereikėtų išskirti iš kitų 
krašto gyventojų ir izoliuoti. Aiš
kinantis ir įtikinėjant nieko nepa- 

Į siekta. Atsakymas — taip įsaky
ta iš Berlyno, žydams esą nieko 
neatsitiksią, tik jie iki karo pabai
gos turį išlikti izoliuoti. Dėl mais
to tiekimo į Gaižiūnus ir dėl ne
galėjimo panaudoti jų ten jokiam 
produktyviam darbui buvo nusi
leista, kad tokia izoliacinė vieta 
būtų įrengta Vilijampolėje, Kau
no priemiestyje.

Kad viskas apsivertė kitaip nei 
tikėtasi, tai patyrėme vėliau. Lai
kinoji vyriausybė, teveikusi pen
kias savaites, vokiečių buvo ne
pripažinta, vietinei apsaugai or
ganizuoti batalijonai būva pasiųs
ti į rytus, policija pateko tiesio
ginei vokiečių vadovybei. Lietu
viai kariai, įjungti į savisaugos 
dalinius, desperatiškai bandė iš
sisukti bet dažniausiai be pasek
mių. Pats iš ryšio karininko feld- 
komendantūroje pasitraukiau 
1941 m. rugpjūčio 20 d.

įc jJ: *

Už vėliau vykusius įvykius jo
kiu būdu negali būti pakaltinta 
laikinoji vyriausybė nei, kaip kar
tais tenka skaityti lietuvių tauti
nei ir valstybinei idėjai priešiško
je spaudoje, prel. M. Krupavičius, 
maj. J. Pyragius ar betkas kitas. 
Įsakomosios galios lietuviai nebe
turėjo: vyriausybės nariai išsi
slapstė, tas pats atsitiko su lie
tuvių aktivystų ir vietinės apsau
gos štabų nariais bei vadovais. 
Maj. J. Pyragius iš viso tebuvo 
pasirodęs tuo metu Lietuvoje tik 
kelioms dienoms ir niekur nepri
sidėjo sprendžiant lietuvių rei
kalus.

zfc

Baigiant tenka pabrėžti, kad 
spontaniškas lietuvių tautos 1941 
m. birželio mėnesį sukilimas yra 
didžia dalimi iššauktas Stalino 
įsakymo Serovui įvykdyti Pabal
tijo kraštuose masinius areštus ir 
deportacijas. 1941 m. birželio 14 
diena pradedant lietuvių tauta 
gyveno negirdėtos apimties su
spaudimą ir terorą, juodžiausią 
skausmą ir neviltį. Dar paskuti
nieji traukiniai su deportuojamai
siais (areštuota tuo laiku Lietu
voje apie 40.000 asmenų) nebuvo 
prariedėję Lietuvos sieną, kai ru
sai buvo vokiečių užpulti ir nešė 
kulnus Maskvos link. Kad tokiu 
metu lietuviui patrankos atrodė 
vargonais sugrojusios, kad istori
nis priešas iš vakarų pasirodė 
gelbėtoju, visai suprantama. Ne
nuostabu: skęstantis griebiasi ir 
už pjautuvo ašmenų.

Dėl 1941 m. birželio mėnesį

Hamiltono “Aukuro” aktoriai, kurie vasario 29 d. vaidins K. Binkio 5 v. dramą “Atžalynas” 
Deltos gimnazijos salėje. Nuotraukoje trūksta dar 14 aktorių. Režisuoja E. Dauguvietytė - Ku
dabienė. Nuotr. Juraičio

Dovana Maskvai-smūgis pavergtiems
Nuo š.m. vasario 1 d. Vokieti

joje nutilo ilgųjų bangų radijo 
siųstuvas, vadinamas “RIAS Ber
lin”, skirtas daugiausia už geleži
nės uždangos gyvenantiems vo
kiečiams. Pats šio siųstuvo nutil
dymo faktas yra nemalonus vi
siems sovietų pavergtiesiems, jis 
siejasi ir su veiksmais, palietu
siais “Amerikos Balsą” lietuvių 
kalba.

Radijas, kaip laisvės 
simbolis

“RIAS Berlin” pradėjo veikti 
1946 m. Berlyne, amerikiečių 
srityje. Anuomet jis buvo skirtas 
bendrai visiems vokiečiams, bet 
vėliau, aplinkybėms keičiantis, 
jam teko išpildyti ir specialius 
uždavinius. Jo reikšmė sustiprė
jo ir veiklos kryptis išryškėjo 
prasidėjus vadinamai Berlyno 
blokadai 1948 m. Rusams suvar
žius ryšius tarp Rytų ir Vakarų 
Vokietijo, radijas “RIAS Berlin” 
tapo svarbiausiu laisvojo pasau
lio informacijos centru rusų oku
puotos Vokietijos zonai. Rytų Vo
kietijos gyventojai šį radiją nuo 
to laiko pradėjo vadinti savu ir 
laikyti tiesiog laisvės simboliu; 
tai patvirtina šimtai tūkstančių 
laiškų iš rytų zonos.

Savo programoje “RIAS Ber
lin” specialias valandėles skirda
vo R. Vokietijos vaikams, jauni
mui, mokykloms. Radijo univer
siteto valandėlėje supažindindavo 
su laisvojo pasaulio mokslų .pa
žanga, perteikdavo naujausias 

MEČYS MUSTEIKIS

mūsų politinio ir partizaninio už
siangažavimo kartais visokių ko
mentarų tenka nugirsti ir iš tik
rai patrijotinių lūpų. Bet juk ir 
suomiai vokiečių-rusų karo metu 
išėjo atsiimti tos dalies teritori
jos, kuri iš jų jėga Maskvos buvo 
atimta. Lietuviai išėjo atsiimti 
prieš metus tos pačios Maskvos 
atimtos laisvės ir gelbėdami sa
vo gyvybę — didesnio turto ne
gu suomiai. Nepavyko, tai kitas 
reikalas, bet buvo bandyta. Bū
tų išmintinga, kol vyresnioji tų 
visų įvykių liudininkė karta te
bėra gyva, j ieškoti kelių neginči
jamai istorinės reikšmės tiesai 
užfiksuoti.

A. Kaimas
(Buvusio vietinės apsaugos 

štabo viršininko slapyvardis) 

mokslines žinias. Per religines 
valandėles stengdavosi pagelbėti 
sunaikinimo grėsmę išgyvenan
čioms Bažnyčioms. Nemažai lai
ko skirdavo ir ūkininkams bei 
įvairiems darbininkams. Plačiai 
apibūdindavo politinius įvykius 
ir kt.

Sovietai nepajėgė 
nutildyti

“RIAS Berlin” dėka rytų zo
nos vokiečiai iki šiol išliko labai 
gerai informuoti apie laisvąjį pa- 
sauJĮ ir mažai paveikti komunis
tinės propagandos. Todėl supran
tama, kad Maskvai šis radijas bai
siai nepatiko. Sovietai kaip įma
nydami stengėsi nustelbti jį truk
domaisiais siųstuvais, vienok ma
žai tepakenkdavo, nes “Rias Ber
lin” siunčiamojo stotis buvo labai 
galinga — net 1.000 kilovatų pa
jėgumo. Iš kitos pusės, sovietai 
negalėjo perstipriai trukdyti, nes 
tuo būtų trukdę ir patys save, 
kadangi siųstuvas “RIAS Berlin” 
savo ilgosiomis bangomis buvo 
artimas Maskvos ilgųjų bangų 
siųstuvui... Negalėdami sutruk
dyti, sovietai įtūžę dažnai protes
tavo ir reikalavo, kad jį nutildy
tų JA Valstybės.

Vašingtonas 
pasitarnavo rusams

Nors grubih! skamba šis tvirti
nimas, tačiau jis yra tikslus. “RI 
AS Berlin” savo programai skleis
ti naudojosi “Amerikos Balso” 
Miunchene ilgųjų bangų siųstu
vu. Dabar šio siųstuvo veikimas 
visiškai sulaikytas JAV vyriausy
bės potvarkiu.

Vokiečiai, iš anksto patyrę to
kį Vašingtono nusistatymą, dide-1 
lėm pastangom bandė sulaikyti 
Ameriką nuo tokio žingsnio, bet 
tai nieko negelbėjo. Vokiečiai net 
bandė šį siųstuvą iš viso perimti 
į savo priklausomybę, bet Vašing
tonas ir su tuo nesutiko.

“Techniškas” pasiteisinimas
Vietoj ilgųjų bangų, amerikie

čiai “RIAS Berlin” radijui pave
dė naudotis galingu 100 kilovatų: 
stiprumo “Amerikos Balso” trum
pųjų bangų siųstuvu, esančiu 
taip pat Miunchene. Esą nuo pra

eitų metų vasaros rusai nustojo 
trukdyti trumpųjų bangų laidas, 
tad ilgosios bangos daugiau ne
reikalingos — aiškino amerikie
čiai. Be to, “RIAS Berlin” ilgo
sios bangos esą trukdžiusios Mas
kvos bei Briuselio radijams.

Paaiškėjo, kad amerikiečiai yra 
numatę sulaikyti veikimą ir vidu
tiniųjų bangų “Amerikos Balso” 
Miunchene siųstuvo, kuriuo taip 
pat iki šiol buvo perduodama 
“RIAS Berlin” programa. Pasitei
sinimas ir čia panašus: noras vis
ką sukoncentruoti į trumpąsias 
bangas.

Kuo klausyti, jei nėra 
tinkamų aparatų

Vokiečiai tokiu amerikiečių pa
siteisinimu netiki ir yra labai ne
patenkinti. Šiuo atveju vokiečių 
susirūpinimą ir nepasitenkinimą 
mes pilnai suprantame ir juos už
jaučiame.

Savaime aišku, kada programa 
yra siunčiama įvairiomis bango
mis, tai klausytojai gali pasirink
ti tokias bangas, kurios geriausiai 
girdimos ir mažiausiai trukdo
mos. Bet svarbiausia, kad R. Vo
kietijoje mažai kas turi radijo 
aparatą su trumpomis bangomis, 
nes ten fabrikuose radijo apara
tai esą gaminami daugiausia be 
trumpųjų bangų. Tad amerikie
čiai, nutildydami ilgąsias ir vidu
tines bangas, kartu sugriauna pas
kutinį tiltą, kurs riša Vakarus su 
rusų pavargtomis tautomis, Tuo 
pačiu kerta šaką, ant kurios pa
tys sėdi. ,

Lietuviai nukentėjo jau 
praeitais metais

“Amerikos Balsas” iš Vašing
tono jau 1963 m. birželio mėn. 
nutraukė lietuviškųjų valandėlių 
transliacijas vidutiniųjų bangų 
siųstuvu. Tepaliko tik trumpąsias 
bangas. Ir reikia tiesiog stebėtis, 
kad iš lietuvių pusės iki šiol nie
kas į tai nereagavo. Net mūsų 
spaudoje šis skaudus įvykis nebu
vo paminėtas. O reaguoti į tai bū
tinai kaip nors reikėjo. Be abejo
nės, tai Amerikos valdžios nusi
statymo tuo klausimu nebūtų pa
keitę. Bet reaguoti reikėjo jau 
vien dėlto, kad Vašingtono vy
riausybės sluogsniai tylą gali pa
laikyti pritarimu. Bet lietuviai 
tam tikrai nepritaria tiek čia, Va- 

(Nukelta Į 9 psl.)

Amerikos Liet Fondas paskel
bė atsišaukimą, kur tarp kitko pa
sakyta: “Leiskime mūsų sukrau
tam kapitalui dirbti už mus dide
lį darbą mūsų tautos gyvybei už
tikrinti. Tą darbą ir auką padary
ti mus įpareigoja mūsų pavergto
ji tėvynė. Pagaliau tai mūsų kaip 
gyvosios ir sąmoningos tautos da
lies šventa pareiga ir tautinė gar
bė.” Toliau atsišaukime Fondo 
vadovybė kviečia visuomenę, LB 
vienetus ir lietuviškas organizaci
jas organizuoti vajaus komitetus 
ir t.t.

Šie gražūs žodžiai ir darbai ro
do, kad Liet. Fondo vadovybė 
Amerikoje moka ne tik pataikyti 
į lietuvių širdis, bet ir sumaniai 
veikti. Kokį tik laikraštį beskai- 
tysi visur rasi paminėta apie to 
Fondo augimą: kas ir kiek į Fon
dą yra įnešęs, kiek fonde jau tu
rima kapitalo ir kas pasižadėjo 
įnešti. Tokie kad ir maži praneši
mai veikia į visuomenės sąžinę ir 
paskatina kiekvieną sąmoningą 
lietuvį pagalvoti ir apsispręsti 
kaip geriau jis gali pagelbėti savo 
tautybės išlaikymui.

To Fondo veikimo išdavos yra 
žymios ir paskatinančios. AL Fon
das įžengė į naujus 1964 metus 
su daugiau negu šimtu tūkstan
čių dol. kapitalo.

• SKOLŲ NEMOKĖJIMAS yra 
bendras pažymis ne tik asmenims, bet 
ir valstybėms. Europos valstybės yra 
skolingos Amerikai $27 bilijonus, iš 
kurių $20 biL yra I D. karo skolos. 
Prancūzija yra skolinga $6 biL, Brita
nija — $9 bil., Italija — $2 bil,, Ru
sija — $11 biL Jie nemoka net nuo
šimčių.

• ILLINOIS UNIVERSITETO 
PROF. R. J. OLIVER rašo, kad Ken
nedy yra komunizmo auka. Kennedy 
tapo prezidentu ne pagal komunistų 
planus. Oswald, kaltinamas preziden
to nužudymu, buvęs tarptautinės kri
minalistų mokyklos Sov. Sąjungoje 
mokinys. Tą mokyklą buvo baigęs ir 
Trockio žudikas ir daugelis kitų, ku
rie pasižymėjo priešų likvidavimu lais
vame pasaulyje.

• FIZIKAS EDWARD TELLER, 
gyv. JAV, daugiausia prisidėjęs prie 
atominės bombos išradimo, sako: “Aš 
esu pilnai Įsitikinęs, kad rusai žino 
visas mūsų paslaptis. Man atrodo, kad 
jie žino ir tai, ką mes dar išrasime 
ateinančių poros metų laikotarpyje. 
JAV gyventojai ir pramonė esame tie, 
kurie beveik nieko nežinome ir gyve
name tamsoje.”

• KATALIKŲ BAŽNYČIA, pradė
jusi vienybės sąjūdi, tapo populiariau
sia religija. Kanadoje ji populiarėja 
ir kitokiu būdu. Olimpinis Kanados 
ledo ritulio komandos treneris kun. 
David Bauer tapo žinomas visoje Ka
nadoje ir Europoje. Jam buvo Įteik
tas aukso medalis už garbingą laikyse
ną, kai jo veidą prakirto švedų žaidė
jas. Jis tada nuramino kanadiečių žai
dėjus ir vėliau tą patį švedą pasikvie

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.

Netikslu būtų ši Fondą vadin
ti Amerikos Lietuvių Fondu, nes, 
faktinai, jis yra visų lietuvių fon
das, ir jo skyriai gali būti įvai
riuose kraštuose. Tiksliau būtų 
vadinti: Lietuvių Fondas Ameri
koje, LF Kanadoje, LF Brazilijo
je ir pan.

Kol kas, be Amerikos, Liet. 
Fondą turime tik Kanadoje. Gai
la, kad būdamas to Fondo narių, 
apie jo veikimą mažai teturiu ži
nių, nes nuo jo įsteigimo gal tik 
4-5 sykius spaudoje jis buvo pa
minėtas. Nežinoma nei kiek na
rių nei kiek kapitalo jis dabar tu
ri. Jau bus neužilgo pusantrų me
tų kaip tas Fondas įsteigtas, ir jo 
organizacinis perijodas turėjo pa
sibaigti.

Lietuvių Fondas yra graži idė
ja ir jos įgyvendinimą visi sąmo
ningi tautiečiai noriai parems, bet 
tam reikia daugiau iniciatyvos in
formuojant visuomenę apie Fon
do tikslus ir veikimo planus. Ma
no supratimu, Fondo laikinoji 
valdyba visų pirm turėtų sušaukti 
visų Fondo narių, nežiūrint kiek 
jų bebūtų, susirinkimą ir išrink
ti pastovią Fondo valdybą ir ta
rybą. Sudarius pastovų ir didesnį 
centrą, Fondo veikimas bus išju
dintas. P. Lelis

tė savo svečiu. Vienas šveicaras apie 
kanadiečius pasakė, kad tos komandos 
kiekvienas žaidėjas čiuožtų kiaurai 
per sieną, jei jų treneris Bauer to 
prašytų. Kun. Bauer yra buvęs ledo 
ritulio žaidėjas. Dabar dėsto filosofi
ją Br. Kolumbijos universitete. Aus
trijoje visą laiką dėvėjo kunigo uni
formą.

• TORONTE JAUNIMUI rengiami 
atskiri Vasario 16 d. minėjimai. Skau
tai ir ateitininkai suruošia lengvo tu
rinio minėjimus vaikams, kuriem 
bendras minėjimas yra persunkus ir 
nieko neduoda. Neaišku, kodėl kiek
vienais metais dar rengiamas pusiau 
uždaras ir atskiras minėjimas suaugu- 
siem? Ar bendras minėjimas tų žmo
nių nepatenkina? V. K.

• PARTINIS ŽMONIŲ VERTINI
MAS vyresnėj mūsų kartoj tebėra Įsi
sunkęs Į kraują. Antai, inž. P. Lelis, 
rašydamas apie Kanados lietuvius 
“Vienybės” 1964 m. 5 nr. Toronto lie
tuvių koloniją vadina “krikdemų tvir
tove”. Apie Montreal} sako, kad jis 
“beveik neturi aiškios veido išraiškos”. 
Toliau pastebi: “Kanados lietuviai yra 
“valdomi” iš Montrealio, kur 3 metus 
pirmininku buvo tautininkas SL Kęs
gailą, o dahąr — katalikas dr. P. Lu
koševičius. Reikia pasakyti, kad “val
džios” perkėlimas į Montreal} išėjo į 
naudą, nes Toronte ji buvo, aiškiai su
kama ant klerikališko kurpalio.” Tai
gi, viskas matuojama partiškumu; net 
katalikybė tapo partija — vienas, gir
di, tautininkas, o kitas, “katalikas”, 
nors visuomenei žinoma, kad abu ne 
protestantai. Ar ne laikas keisti verti
nimo mastą?

LIETUVA DABAR

Klaikaus 
siaubo 

replėse
Irika Našliūnaitė

Išteisinta grįžtu
iš kalėjimo namo
Ir vieną vakarą mane išmetė gatvėn. Tai buvo 

12 vai. nakties. Stovėjau ant gatvės be pinigo ir ne
žinojau kur dingti, šiaip taip susiradau stotį, o pi
nigų elgetavau pas žmones. Traukiny viena moteris 
uždėjo skarą ant mano pečių ir paklausė:

— Kur, vaikeli, važiuoji?
- Į J...
— Tokia jauna! Už ką tave tie rusai suėmė?
Moterys davė man valgyti ir neklausė ar aš vo

kietaitė. Jom vistiek — aš dukra motinos ir nešu tą 
patį likimą, kaip ir daugelis žmonių pasaulyje.

Iš K. plaukiau garlaiviu į J. žinojau, kad manęs 
niekas nelaukia. Išlipau iš garlaivio ir ėjau ne gatve, 
bet per parką, kad niekas nematytų. Visdėlto pa
matė buvusi kaimynė,- apkabino ir verkė. Pribėgusi 
jos motina dejavo:

— Dieve mano, ką iš tavęs padarė!
— Buvau svečiuose, — kartojau.
— žinom mes tuos svečius...
Ji išmaudė mane, davė švarius baltinius, o plau

kus ištepė žibalu.

Aš miegojau tris dienas ir tris naktis. Pabudusi 
galvojau, kur eiti? Atėjo Stasė, bet ir su ja mažai 
kalbėjau. Ji man sakė:

— Kai tave suėmė, visi bijojome, kad tu daug 
išduosi.

— Nereikia jums bijoti, nieko neišdaviau.
Kur dingti, kur eiti, ką pradėti? Ir štai kilo man 

mintis panaikinti kūdikį — bus lengviau. Nuėjau 
pasiimti dar drabužių pas savo vyrą Joną, žinojau 
kur jis vis laiko ginklą, jį suradau ir pasislėpusi 
likau iki nakties tame name. (Jis jau ruošėsi vesti 
kitą merginą). Įėjau į kambarį, kur jis miegojo ir 
surikau:

— Niekše, kodėl mane suėmei? Išdavike, sakyk 
teisybę arba žūsi!

Jis buvo išsigandęs ir pasakė, kad valdžia pri
vertė. Esą jie galvojo, kad aš daug žinau, kad pa
sidaviau } nelaisvę dirbdama Amerikai, bet kai suži
nojo, kad netiesa, paleido. Jisai prašęs mane paleisti. 
Ach, geraširdis... “Kūdikis tavo, bet aš jo nesu
lauksiu! Niekše, nenoriu daugiau tarybinio gyveni
mo!” Išbėgusi lauk daug galvojau apie negimusį sa
vo kūdikį, bet jo gyvybės liesti visdėlto nedrįsau. 
Vieną naktį sapnavau, kad nešiau ant pečių didelį 
kryžių j augštą kalną, kur gimė sūnus — gražus ber
niukas. Jis ištiesė abi rankytes, o aš, rodos, nešu jį 
per didelį purvą tėvui atiduoti. Atidariau duris, bet 
tėvas į mudu nežiūri — nusisuka į sieną. Išėjusi 
randu upę — vanduo bėga ir neša tėvo kepurę. Ber
niukas surinka: “čia mano tėvo kepurė!” Staiga užte
kėjo saulė, pradėjo žydėti medžiai, o berniukas su
riko: “čia mūsų laimė, tu mano geriausia motina!..

Pabudusi šaukiau kodėl aš norėjau kėsintis į savo 
kūdikį. Susigėdau, ir anksti rytą, susirišusi mažą 
ryšuliuką, išėjau laimės jieškoti. Pro ašaras nema
čiau nei tako, bet ėjau. Nejaugi mano sapnas neišsi
pildys? Manęs niekas nelydėjo, tik ašaros plovė vei
dą ir kankino klausimas: kodėl tiek kančios ir ne
rimo? Kur aš rasiu priglausti išvargusią galvą?

★ ★ ★

Išėjusi iš J. ėjau keliais, kurie vedė per miškus. 
Sustojęs sunkvežimis mane pavežė iki S. miestelio 
T. kaimo, kur gyveno mano sesuo. Tikėjausi ten kur 
nors darbą gauti, o sesuo tikrai priglaus. Tiesa, ji 
su džiaugsmu mane priėmė, bet kai ilgesnį laiką 
negavau darbo, ji ėmė pykti. Be to, pasakiau, kad 

laukiu kūdikio. Išplėtė akis, sakydama:
— Aš tavęs negaliu laikyti.
Eidavau dažnai tuos septynis kilometrus darbo 

jieškoti, bet vis veltui. Neduodavo darbo, kai tik 
sužinodavo, kad laukiu kūdikio. Praslinko keturios 
savaitės. Apvilta, išsigandusi savo likimo, ėjau gal
vą nuleidusi. Netikėtai susitikau pažįstamą. Aš jam 
viską pasakiau, ir jis man tarė:

—Nesakyk, kad nėščia. Juk dar nesimato, o P. 
reikia telefonistės. Eik ir gausi darbą.

Grįžusi ruošiausi į P, Susidėjau savo ryšuliuką, 
o sesuo džiaugėsi manęs atsikračiusi. Įdėjo duonos, 
porą agurkų ir aš išvažiavau. Miestelį P. pasiekiau 
vakare ir neturėjau kur dingti. Vaikščiojau nulei
dusi rankas, nors vilties kibirkštėlė manyje dar bu
vo gyva. Išvargusi ir jėgų neturėdama nuėjau prie 
upės, kur augo dideli krūmai. Atsisėdusi užmigau. 
Nors truputį buvo šalta, bet šiaip taip praėjo naktis 
ir išaušo rytas.

Apsiprausiau ir nuėjau į paštą darbo jieškoti. 
Prie langelio nusišypsojo mergytė sakydama:

— Aš pakviesiu pašto viršininką.
Netrukus prieš mane stovėjo didelis vyras. Jis 

pažiūrėjo į mane ir pakvietė į savo kabinetą. Tuo
jau sutiko mane priimti } darbą, klausdamas kur 
gyvenu. Sakiau — pas draugę. Jis nuo manęs nenu
leido akių aprodydamas mano darbo vietą bei supa
žindindamas su darbuotojais, su komjaunuoliais, ku
rie vos savo pavardę mokėjo parašyti.

★ ★ ★

Ant rytojaus pradėjau dirbti. Miegojau vienoje 
daržinėje, kur buvo valdiškas šienas. Laimingiausia 
būdavau, kai budėdavau naktį pašte.

Buvau daug laimėjusi — žinojau, kad dabar at
leisti negali, nes priėmė tarnybon. Viršininkas ir 
jo pavaduotojas, kai budėdavau, ateidavo Įstaigon. 
Viršininkas buvo vedęs, bet žmonos nebuvo. Kom
plimentų iš jo pusės būdavo užtektinai. Man reikėjo 
prieš juos kovoti, gintis. Jie nežinojo nei kur miegu, 
nei mano sielvarto. Jie tik matė besišypsančią dar
be. Visiems atrodžiau jauna mergina, be rūpesčių 
ir vargų.

Pinigų aš neturėjau. Pasibaigė duona, ir vieną 
dieną, būdama labai išalkusi, apalpau. Viršininkas 
puolė pirmas, paėmė ant rankų ir nunešė į savo 
kambarį. Jis norėjo kviesti gydytoją, bet aš prašiau 

nekviesti. Jis atnešė man valgyti ir žiūrėjo, kaip aš 
ryte rijau. Ilgai jis į mane žiūrėjo ir paklausė:

— Sakyk, kas tu esi, kas tu tokia?
Mano akys buvo pilnos ašarų. Kaip aš galiu sa

kyti vyrui tiesą? Juk vyriškos rankos man daug 
skriaudos atnešė. Jis vyras, kaip ir visi kiti.

— Na, gerai, tu man pasakysi vėliau. Ar ne?
, Jo balsas skambėjo švelniai. Tik kai artyn manęs 

eidavo, bijodavau ir slinkdavau prie sienos, nors 
sakydavo: “Nebijok, aš tau padėsiu”. Jo veidas man 
darėsi šlykštus, nes žinojau ko nori pasiekti. Aš 
traukdavaus nuo jo šaukdama: “Neliesk manęs!”

★ ★ ★

Po kiek laiko senesnės moterys pradėjo kalbėti, 
kad aš nėščia; kalbos pasklido po visą paštą Ir pa
siekė viršininko ausis. Vieną dieną liepė jis man 
užeiti. Aš lipau laiptais, o širdis trankėsL Įėjusi Į 
jo kambarį mačiau, kad jo veidas pasikeitęs: nieko 
švelnaus nebuvo jo veide.

— Na, nekaltoji, apgavai mane. Vadinasi, bijosi 
vyrų! Kas gi tėvas? Kas buvo tas laimingasis? Aš 
tave išmetu iš mūsų pašto!

Pasižiūrėjau Į jį ir pasakiau:
— Manęs jūs neišmesite! Nesvarbu kas tėvas; 

jūs neduosite mano kūdikiui duonos!
Jis prislinko prie manęs arti sakydamas:
— Tu patvirkusi, apteršei mūsų Įstaigą!
— Jūs vyrai patvirkę! Jūs irgi geidėt manęs 

taip kaip ir kiti vyrai.
— Atrodei kaip angelas dangaus. Rodos, tokia 

rimta, graži mergaitė, o iš tikrųjų tokia kaip ir 
visos kitos.

Nieko nesakiusi išėjau ir began per gatvę. Atsi
dūriau prie NKVD durų ir paprašiau prileisti prie 
kapitono. Mane greitai įleido. Už stalo ramiai sau 
sėdėjo apie 45 metų amžiaus vyras — rusų kapi
tonas.

— Na, mergaite, ką pasakysi?
Jis matė, kad mano akys pilnos ašarų, o rankos 

drebėjo.
— Prašau nušauti mane! Jum vistiek. Aš nebe

galiu, neturiu jėgų. Viršininkas nori iš darbo išmes
ti, nori žinoti kas tėvas!...

— Ką tu sakai? Ar tai tiesa? Jei taip, tai tu 
tikra didvyrė, tu daug gali iškentėti.

— Jum patinka juokauti... Praeis kiek laiko, 

gims kūdikis, be pastogės.
— Taip, žinau. Tegu Dievas tau duoda butą. 

Kodėl jis negelbsti tavęs? Mes, rusai, nežudome 
žmonių, kaip darė Hitleris; mes leidžiame kiekvie
nam žmogui gyventi.

— Ką aš jums padariau? Kuo aš kalta dėl šio 
karo?

— Aš neviską jums galiu sakyti, bet žiūrėsiu, 
kad pati gautum butą. Dirbk ir nusiramink.

★ ★ ★
Aš nuėjau ant kapų, kur stovėjo paminklas žu- 

vusiems Tarybų kariams. Toliau vokiečių nužudyti 
žydai ir Įtartini komunistai. Aš sėdėdama galvojau, 
kad čia guli ir motinos, kurios laukėsi kūdikių, o 
su jomis — nekalti vaikai. Juk ir jie norėjo gy
venti, džiaugtis, grožėtis gamta. Juos šaudė irgi 
žmonės. Man rodėsi, kad visi vokiečiai kalti, visa 
vokiečių tauta, kad ir aš kalta, nes nekaltųjų krau
jas šaukiasi keršto. Bet kerštas tenka vis nekaltiem 
žmonėm, nes ir mus sutepė kraujo dėmė. Ir čia, 
kapinėse, rodos, girdžiu balsą: “Tu vokietaitė, ta 
neturi teisės šeimoje gyventi, mylėti. Tu kalta, kal
ta...” Aš meldžiausi už visus tuos nukentėjusius, 
galvodama, ar jie galės atleisti tai, ką suardė ir 
sugriovė karas?

Pavakary, išslinkau nežinodama kas bus toliau. 
Pašte prie manęs priėjo moteris ir tarė:

— Einame pas mane, galėsi miegoti.
Aš nieko neatsakiau, bet moteris paėmė už ran

kos ir nusivedė. Pas ją pavalgiau, išsiprausiau ir 
miegojau. Man sunešė mažų drabužėlių ir kiek kas 
galėjo padėjo. Kalėdas švenčiau vienoj šeimoj. Štai 
ir Nauji Metai — 1951. Gavau mažą kambariuką ir 
ruošiausi sutikti tą nežinomąjį dukrą ar sūnų. Bū
siu motina, bet šis vaikas nežinos, kiek aš kentėjau 
ir gal klaus mane kas jo tėvas...

Sausio 12 d., nieko nesakydama, susirišau ry
šulį, dar pasižiūrėjau į tą mažą kambariuką ir iš
ėjau. Sniegas ir skausmas priversdavo mane sustoti. 
Sutikau iš pašto merginą, kuri pribėgo ir tarė:

— Irika, kur eini? Ar į ligoninę? Einam, aš 
tave nuvesiu!

Pasirėmiau stipriai ant jos pečių, o ji vis Han
se ar baisu.

— Kokia tu tvirta, kantri! Aš melsiuos už tave. 
Ji verkė, o aš šypsojaus, nors širdyje kentėjau.
* * * (Bua daugiau)

R.M.N.Pt


® PAVERGTOJE TEV ffiJE
ATVIRI ŽODŽIAI
Lietuvos kompartijos XIV suvažia

vimo proga. “Švyturys” skelbia seriją 
pasikalbėjimą su komunistais. Vil
niaus radijo ir televizorių parduotu
vės vedėja Jekaterina Blaževič nusi
skundžia: “Noriu pareikšti pretenzi
jas pramonės įmonėms. Dažnai gau
name daug nereikalingų prekių, o 
reikalingų'gaminių stokojame. Be to, 
apie 20 procentų gaunamų aparatų 
— niekalas. Ir važinėja gamyklų tech
nikai, taisydami sugedimus. Tai la
bai brangiai kainuoja valstybei. Ypač 
daug blogos produkcijos išleidžia 
Kauno radijo gamykla”.

KULTŪRININKAS
Augščiausios tarybos prezidiumas 

“nusipelniusio kultūros veikėjo” var
dą suteikė komunistui Elijai Bilevi- 
čiui-Sarinui. Iš jo biografinių duome
nų paaiškėja, kad šis “kultūrininkas” 
komunistini darbą pradėjo 1920 m. 
Vilkaviškyje, dažnai svečiuodavosi 
Maskvoje, o grįžęs į Lietuvą keletą 
metų yra praleidęs kalėjimuose. Po
kariniais metais jis buvo žuvies pra
monės ministeriu, lengvosios ir mais
to pramonės ministerio pavaduotoju. 
Tai ir yra visi šio komunisto “kultū
riniai” nuopelnai. Ar ne geriau būtų 
buvę jį apdovanoti nusipelniusio ko
munisto vardu?...

KAUNO ATEISTŲ SĄSKRYDIS
Profsąjungų rūmuose Kauno mies

to ateistai buvo susirinkę I-jam są
skrydžiui, kurį atidarė LKP k-to sekr. 
A. Umbrasas; kalbas pasakė K. Požė
los spaustuvės propagandistas P. Pau- 
linkaitis, medicinos instituto doc. A. 
Urbonas, Politechnikos instituto Sov. 
Sąjungos istorijos katedros vedėjas 
P. Aksamitas ir kt. Garbės raštais ap
dovanoti 'aktyviausi Kauno ateistai: 
ateistų tarybos narys J. Petronis, Ve
terinarijos akademijos katedros ve
dėjas K. Gaidys, “Kauno audinių” 
ateistų pirm. K. Tručionis. Kitiems 
buvo įteiktos asmeninės dovanos.

KVIETIMAS Į KARELIJĄ
Komunistinėje Lietuvos spaudoje 

vėl pasirodė skelbimai, raginantieji 
lietuvius registruotis darbams Kare
lijos miško pramonėje ir Nikitos pa
mėgtų plėšinių plotuose Sibire, šei
moms siūlomas pastovus Įsikūrimas 
plėšinių sovchozuose. Skelbimus pa
sirašo Vyr. perkėlimo ir organizuoto 
darbininkų telkimo valdyba prie Lie
tuves TSR ministeriu tarybos.

KOMUNISTŲ ŽURNALISTAI
Lietuvoje viešėjo JAV komunistų 

laikraščio “Worker” koresp. Arturas 
Šildsas (“Tiesos” rašyba) su žmona 
Estera ir Čilės “EI Sigio” bendradar
bis Choakinas Gutjeresas. Svečiams 
buvo parodytas Kauno IX fortas, Pir
čiupis, partizanų bunkeriai Rūdninkų 
girioje, šnekiausias buvo A. šildsas: 
“Tai ką mes čia pamatėme, niekais 
paverčia Amerikos 'dipukų pasakoji
mus apie tariamai sunykusius Lietu
vos žemės ūkį ir kultūrą...” Jis, ma
tyt, nėra girdėjęs, kad Sov. Sąjunga 
Australijoje, Kanadoje ir JAV per
ka kviečius.

Sault S. Marie, Ont*.
ŠVENTĖM UŽGAVĖNES. — Vasa

rio 8 d. P. J. Gasperų namuose, daly
vaujant gražiam tautiečių būreliui, tu
rėjome puikų Užgavėnių balių. Mūsų 
kolonijoje p. Gasperas yra Tautos Fon
do atstovas ir šį svarbų darbą jau ke- 
leri metai sėkmingai tęsia. Linkime 
P. Gasperui nepavargti ir šį svarbų 
mūsų tautai darbą tęsti toliau.

IŠVYKO ATOSTOGŲ. — Mokyklų 
statybos rangovas V. Staškunas su 
žmona vasario 11 d. išvyko į Floridą 
keliom savaitėm atostogų. Jo darbus 
šiuo laiku prižiūri ir veda B. Dabuls-

Padėka
Jūsų parodytą nuoširdumą, netekus man motinos, ilgai atsiminsiu.
Dėkoju mons. dr. J. Tadarauskui už atlaikymą šv. Mišių ir paguo

dos žodį, Bendruomenės v-bos nariams, Hamiltono ateitininkams, šeš- 
tad. mokyklos vedėjui J. Mikšiui ir mokytojams; p.p. VI. G. Kažemė- 
kams. Ant. J. Gedrimams, K.E. Gudinskams, Br. E. Sopiams, P. S. 
Eismontams, J. R. Piciniams, D. St. Slavinskams, K. E, Norkams, V. 
J. Kazlauskams, J. Br. Staniams ir visiems, kurie prisiminė mano 
mamą savo maldose.

K. Mileris ir šeima

Į Pranešame mūsų mieliems klijentams,
KAD PERSIKĖLEME Į NAUJAS PATALPAS:

620 Barton St. East 
Hamilton, Ont.
Tel. LI 4-7239

SAKAS PARCEL SERVICE
Sent by

UKRAINSKA KNYHA

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

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

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

KELIONIŲ BIURAS
FOUR SEASONS TRAVEL 
254 LAKESHORE RD. EAST, Port Credit

VD A AC Visais keltoj reikalais, visame pasau- 
• DAGEIXA3 iyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

VILNIAUS TILTAI
Pagal Leningrado projektuotojų 

paruoštą projektą statomas tiltas per 
Nerį ties Olandų gatve. Jis būsiąs 
180 m ilgio, lengvų formų, be atra
mų vandenyje; važiuojamosios dalies 
plotas — 14 m. Naujasis tiltas pa
lengvins susisiekimą tarp naujo gy
venamojo rajono Antakalnyje ir Dzer
žinskio g-vės. Juo taipogi galės pasi
naudoti pro miestą norintieji prava
žiuoti autovežhnių vairuotojai, išveng
dami bereikalingo susigrūdimo mies
to teritorijoje. ‘

Antrasis tiltas statomas per Vilne
lę ties Kosciuškos g-ve. Jis pakeis se
nąjį tiltą, kurio važiuojamoji dalis 
tėra tik 5 m pločio. Naujasis tiltas 
būsiąs beveik tris kartus platesnis, 
turėsiąs erdvius šaligatvius pėstie
siems.

Trečias tiltas planuojamas per ge
ležinkelį į aerodromą. Senajame via
duke jau sustabdytas autobusų ir 
sunkvežimių eismas. Praleidžiami tik 
pėstieji ir lengvosios mašinos. Tu
rint galvoje traukinių elektrifikavi
mą, naujasis gelžbetoninis tiltas bū
siąs žymiai augštesnis.

MEDŽIOKLĖS SEZONAS
Pavasariui artėjant užbaigtas me

džioklės sezonas. Vilniaus, Ukmer
gės, Utenos, Telšių ir kt. rajonų me
džiotojai nupyškino 60.000 zuikių — 
tiek, kiek jiems buvo leista metinia
me plane. Viešo maitinimo įstaigoms 
medžiotojai pristatė 90 briedžių, 200 
stirnų; 400 stirnų jie pasiliko asme
niniam stalui. Sėkmingiausios brie
džių ir stirnų medžioklės buvo Anykš
čių, Panevėžio, Biržų, Ignalinos rajo
nuose. Lietuvos teritorijoje nušauta 
arti 1.500 šernų. Kiek liūdniau sekė
si su vilkais (vilkiena juk nevalgo
ma!): nors buvo suorganizuotos 204 
bendros vilkų medžioklės, nušauta 
tik 112 vilkų. Jų ypač didelis skai
čius yra Rūdninkų girioje ir kt. Vil
niaus ir Varėnos rajonų miškuose.

VALGYKLŲ REMONTAS
Vilniečių vaikams skirta kavinė 

“Nykštukas” remontuojama jau 40 
mėnesių. Valgyklos “žuvėdra” remon
tui pr. metais išleisti 166 rb. Jeigu 
darbai toliau eis tokiu pat greičiu, 
remontas turėtų būti baigtas 1969 m. 
Panaši būklė ir kituose Lietuvos 
miestuose bei miesteliuose — parduo
tuvių ir valgyklų remontas trunka iš
tisus metus, kai jį galima būtų atlik
ti per keletą savaičių. Remontams va
dovauja vietinio ūkio valdybos pre
kybos įmonių kontoros, o jos nelin- 
kusios skubėti: kartais atsiunčia po
rą darbininkų, paskui, žiūrėk, ištisas 
savaites nei vienas jų daugiau nepa
sirodo... Remonto projektai dažnai 
užsiguli Rygoje, Taline. Vilniaus val
gyklų tresto vadovai rangovų elektros 
tinklo darbams jieško... Anykščiuo
se, nes Vilniuje jų, girdi, neįmano
ma gauti. Parduotuvės uždaromos re
montui, nors dar neparuošti planai 
ir neišskirtos lėšos. Dėlto klientai vė
liau ir negali atsidžiaugti kalkėmis 
uždrabstytais langais, nublukusiu už
rašu “Remontas”... V.Kst

NEĮVYKO VASARIO 16 MINĖJI- 
MAS IR ŠOKIAI. — Praėjusių metų 
valdyba buvo per nepsižiūrėjimą, dėl 
ankstyvų Velykų, užsakiusi salę ir mu
zikantus vasario 15 d., kuri išpuolė 
pirmą gavėnios savaitę, ir dėlto viską 
atšaukė.

ŠILTA ŽIEMA. — Nors jau perlipo
me į antrą pusę žiemos, bet šalčių 
pas mus iki šiol kaip ir nebuvo. Snie
go, kaip praneša vietinė metereologi- 
jos stotis, jau yra iškritę virs 85 co
lių, bet dėl šilto oro ir lietaus jis yra 
sukritęs ir mažai matosi. V. S.

1964 m. vasario 29 dienų, 6.30 vai. vak.. 

Delta gimnazijos salėje, 1284 Main St. East

K. Binkio 5-kių veiksmų drama

ATŽALYNAS
Maloniai kviečiami visi gausiai atsilankyti ir tuo pa

drąsinti jaunimą dirbti ir toliau.
Įėjimas: suaugusiems $2 ir $1.50; moksleiviams $1. Rengia “Aukuras”S HAMILTON

STATOMAS DIDYSIS "ATŽALY
NAS”. — Po ilgo, sunkaus ir įtempto 
darbo "Aukuras” priėjo kelio galą ir 
vasario 29 d. su pilnu scenos darbuo
tojų sąstatu — 36 asm. — išeina į sce
ną. Šiuo savo žygiu “Aukuras” mini 
ir savo 15-kos metų darbo sukaktį. Re- 
tėjant senosioms darbuotojų eilėms, 
šiuo žygiu “Aukuras” išeina į naują 
ir svarbų darbą, įtraukdamas ateities 
scenos darbui jaunimą. Tam tikslui 
kaip tik ir buvo paimta K. Binkio 5 
v. drama "Atžalynas”. Jau iš pavadini
mo galima spręsti, kad veikalas yra 
pagrįstas jaunimu. Tik tam tikrą dalį 
užpildo senieji “Aukuro” scenos ve
teranai, ištvermingai išvežę 15-kos 
metų kultūrinio darbo barą.

Švenčiant 15-sius darbo metus, "Au
kuras” jaučia ypatingą džiaugsmą, 
įtraukdamas jaunąją kartą, kuri ne
užilgo turės pakeisti senstančius. Gar
bė jiems, pirmiesiems parodžiusiems 
gerą valią!

Šiuo darbu jaunimas atliko savo pa
reigą, tačiau tolimesnė ateitis priklau
so ne nuo jų, bet nuo visos lietuviš
kos visuomenės. Kaip visuomenė re
aguos į jaunimo pirmąjį darbą, pa
matysime vasario 29 d. šią dieną 
"Aukuras” ir kviečia visuomenę daly
vauti premjeroje (žiūr. skelbimą).

Su šiuo veikalu kovo 21 d. “Auku
ras” vyksta į Niujorką atlikti BALFo 
vajaus užbaigimo programos.

"Aukuras”

ŠV. KAZIMIERO, jaunimo globėjo, 
šventės minėjimas, ruošiamas ateiti
ninkų, įvyks kovo 8 d., 5 v.v., parapi
jos salėje. Programoje — paskaita ir 
įdomi meninė dalis. Rengėjai kviečia 
visuomenę ir jaunimą gausiai dalyvau
ti šios šventės minėjime.

ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ val
dyba vasario 17 d. posėdyje, dalyvau
jant dv. vadui mons. dr. J. Tadaraus
kui, jaunučių ir moksleivių globė
jams, aptarė metinės šventės reikalus. 
Šventė įvyks gegužės 3 d. Į ją nutarta 
pakviesti Toronto, Ročesterio, Kleve- 
lando ir Detroito ateitininkiškąjį jau
nimą.

ŠALPOS FONDO komiteto 1963 m. 
aukojusių sąraše per klaidą išleista 
pavardė K. Meškausko, aukojusio šal
pai $5. SF komitetas p. K. M. atsipra
šo.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ grupės "Gyvata- 
ras” šokėjai Teresei Tumaitytei repe
ticijos metu lūžo koja. Danutei Vaito- 
nytei pr. savaitę Šv. Juozapo ligoninė
je padaryta kelio operacija. Ji susižei
dė rungtynėse žaizdama krepšinį. Lin
kime abiem greit pasveikti. J. P.

‘THE HAMILTON SPECTATOR”, 
vietos kanadiečių dienraštis, paminė
jo čia lietuvių švenčiamą Nepriklau
somybės šventę, šeštadienį, minėjimo 
išvakarėse, didžiojo dienraščio pačia
me pirmame puslapy buvo įdėta dide
lė spalvota nuotrauka mūsų mergai
čių su prierašu, kad jaunosios lietuvai
tės ruošiais rytoj dalyvauti Lietuvos 
nepriklausomybės 46 metų sukakties 
paminėjime.

Bendr. pirm. VI. Kažemėkas pasirū
pino, kad tą dieną prie naujosios mies
to rotušės būtų iškelta Lietuvos tris
palvė. K. M.

UŽGAVĖNIŲ BLYNŲ BALIUS, 
rengtas katalikių moterų skyriaus, su
traukė daug dalyvių. Mes liekame dė
kingos mons. dr. J. Tadarauskui, šį 
vakarą parėmusiam, ir visoms narėms 
ir prijaučiančioms, prisidėjusioms sa
vo darbu. Taip pat esame dėkingos vi
siems atsilankiusiems ir parėmusiems 
LKM Dr-ją.

Tolimesnis mūsų darbo planas — 
suruošti madų pasirodymą balandžio 
12 d. Kviečiame ponias ir paneles, ku
rios siuva ir norėtų prisidėti prie ge
resnio pasisekimo; prašome skambin
ti H. Noreikienei 383-6597 raba Reg. 
Bagdonienei LI 9-7641.

NOTARAS
ANTANAS LIUD2IUS, B.L. 

savo įstaigą nuo liepos 1 dienos 

perkėlė 
| naujas patalpas — 

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

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

statoma

KLB HAMILTONO APYL. RINKI- 
MINĖ KOMISIJA skelbia visuomenei 
rezultatus balsavimų, įvykusių 1964 
m. vasario 16 d. nuo 9 vjt. iki 1 v. p.p. 
AV par. salėje ir nuo 2.30 v. p.p. iki 
530 v.v. Liet. Namuose.

Balsų dauguma į KLB Hamiltono 
apyl. v-bą išrinkti:-T. Mikšys, Kazys 
296 balsais, 2. Lesevičius, Pranas 215, 
3. Kačinskas, Stasys 202,4. Kažemėkas, 
Juozas 193, 5. Lukošius, Petras 186, 
6. Kaušpėdas, Antanas 182, 7. Pinke- 
vičiūtė, Filiomena 179; kandidatais li
ko: 1. Stasiulis, Otonas 178, 2. Rimke- 
vičienė, Regina 176, 3. Kanopa, Povi
las 171.

Į kontrolės komisiją išrinkti: 1. Mi
leris, Kazys 269, 2. Stonkus, Juozas 
234, 3. Varanavičius, Jonas 209; kan
didatais liko: 1. Pulianauskas, Zigmas 
161, 2. Dalangauskas, Adomas 67.

Iš viso balsavo 357 asmenys.
Balsavimų pravedime dalyvavo rink, 

k-jos pirm. J. Krištolaitis ir k-jos na
riai: V. Kežinaitis, K. Lukoševičius ir
J. Bajoraitis. Talkino: R. Pleinienė,
K. Gudinskas ir J. Romikaitis. Balsų 
skaičiavime dalyvavo ir rinkimų aktą 
pasirašė: rink, k-jos pirm. J. Krištolai
tis, k-jos nariai: V. Kežinaitis, K. Lu
koševičius ir J. Bajoraitis. Organizaci
joms atstovavo: K. Gudinskas — atei
tininkams, J. Stanaitis — ramovėnams 
ir A. Patamsis — Liet. Namams. Dar 
prie balsų skaičiavimo padėjo ir pasi
rašė rinkimų aktą: Stella Samus, J. 
Romikaitis, V. Narkevičius ir Pr. Ka- 
emėkas.

Nuoširdžiai dėkojame mons. dr. J. 
Tadarauskui už leidimą pasinaudoti 
parapijos sale ir St. Bakšiui bei Liet. 
Namų v-bai už leidimą naudotis Liet. 
Namų patalpomis. Taip pat dėkojame 
organizacijų atstovams ir kitiems pri- 
sidėjusiems prie balsavimų pravedimo. 
Hamiltono lietuvių visuomenei dėko
jame už gausų balsavimą.

Naujai Bendr. valdybai ir kontrolės 
komisijai linkime sėkmingos veiklos.

Rinkiminė komisija laiko savo dar
bą baigtu ir atsistatydina..

Rinkiminė komisija
Į NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVEN

TĖS IŠKILMINGĄ SUEIGĄ atsilankė 
nemažas skaičius tėvų ir visuomenės. 
Džiugus reiškinys, skatinąs mažuosius 
ir jaunimą stengtis lavintis ir toliau, 
nes yra kas pasidžiaugia jų darbo vai
siais ir laimėjimais, ši sueiga buvo ne 
tik minėjimas mums taip brangios 
šventės, bet lyg ir pusmetinės veiklos 
apvainikavimas: nemažas būrys skau
čių ir paukštyčių davė įžodžius, dau
gelis išlaikė egzaminus į augštesnius 
patyrimo laipsnius, įsigijo specialy
bių. Konkursą laimėjusiai skilčiai bu
vo įteikta ps. Vilimienės suprojektuo
ta garbės gairelė. Nuoširdžiai dėkoja
me didelei skaučių draugei p. Petrai- 
tienei ją išaudusiai. Mažos dovanėlės 
atiteko sąžiningai sueigas lankiosiom 
paukštytėms ir pavyzdingiausiai kan
didačių skilčiai. Sekė laužo programa 
su pasirodymais ir dainomis. Pabaigai 
ps. L. Verbickaitės paruoštas vaizde

1964 m. sausio 18 d. Sv. Jono lietuviu kapinėse Port Credit, 
Ont, rado amžino poilsio vietą mūsų brangi žmona, mainytė ir močiutė

A. t A. MARIJA PETRUŠAITIENĖ.
Už velionei suteiktą paskutinį patarnavimą nuoširdžiausia padė

ka priklauso Hamiltono Aušros Vartų kleb. mons. dr. J. Tadarauskui; 
taip pat už atlankymą ligonės, rožinio kalbėjimą koplyčioje per du 
vakarus, už atlaikytas iškilmingas šv. Mišias ir pamokslą, už palydė
jimą į amžino poilsio vietą, viešas užuojautas ir nuoširdų rūpestį.

Dėkojame kun. kleb. P. Ažubaliui už atvykimą atlaikyti šv. Mi
šių ir palydėjimą į kapines.

Dėkojame Tėvui B. Mikalauskui, OFM, iš St Catharines, atlai
kiusiam šv. Mišias. Kunigams Čikagoje ir Los Angeles laidotuvių 
dieną paaukojusiems šv. Mišias velionės intencija. Taip pat sol. Vacį. 
Verikaičiui, gražiai giedojusiam šv. Mišių metu. Dėkojame dr. O. 
Valaitienei už lankymą ligonės namuose ir ligoninėje. Dr. H. Sullivan 
už nenuilstamas pastangas bei paguodą ligoninėje ir dr. V. Taurui 
Čikagoje.

Dėkojame organizacijoms, užprašiusioms šv. Mišias, atsiuntu- 
sioms gėlių ir pareiškusioms užuojautas: KLK Moterų Dr-jos Hamilto
no skyriui už gėles, ligonės lankymą ir gražų paskutinį pagerbimą; 
Hamiltono tautinių šokių grupei “Gyvataras; Hamiltono skautams 
Remti Draugijos valdybai, Širvintos ir Nemuno tuntams; Hamiltono 
LB valdybai ir revizijos komisijai; Hamiltono “Aukurui”; Čikagos 
LB Brighton Parko apyl. v-bai; Los Angeles Birutiečių Draugijai; 
Los Angeles Glendale Memorial Hospital Laboratory.

Nuoširdžiai dėkojame visiems giminėms, draugams, pažįsta
miems ir velionės bendradarbiams, lankiusiems ligoninėje, už paau
kotas šv. Mišias, gėles, užuojautas, gausų lankymą laidotuvių koply
čioje, rožinyje ir gausų dalyvavimą paskutinėje kelionėje.

L. Petrušaitis ir šeima

lis "Sapnas prie laužo” visus nukėlė 
į žiląją Lietuvos praeitį. Galima buvo 
pasidžiaugti vaidinusiųjų geru lietuvių 
kalbos tarimu.

Neatsiliko ir broliai skautai. Buvo 
taip pat įžodžių, apdovanojimų ir pa
sirodymų. Gražiai padainavo ir pasiro
dė vilkiukai. Sveikiname gerb. mons. 
dr. J. Tadarauską, kuris nepriklauso
mybės šventės proga buvo apdovano
tas ordinu už nuopelnus, taip pat dė
kojame už gražų pamokslą ir nuoširdų 
paskatinimo žodį sueigos metu.

širvintietė
KAZIUKO MUGĖ įvyks kovo 1 d., 

sekmadienį, tuojau po pamaldų AV 
parapijos salėje. Bus: loterija (I pre
miją — AV medžio drožinį paaukojo 
mons. dr. J. Tadarauskas), laimės ra
tas, skaučių pagaminti rankdarbiai, 
įvairūs saldumynai, barankos, šilti už
kandžiai ir t.t. Maloniai kviečiame Ha
miltono visuomenę atsilankyti.

Hamiltono skautės
ŠEŠTAD. MOKYKLA savo patalpo

se paminėjo Vasario 16. Mokyklos ve
dėjas J. Mikšys pasakė gražią kalbą, 
pritaikytą visų klasių mokiniams. Sol. 
V. Verikaičio vadovaujama mokinių 
grupė sudainavo gražių dainų. Minė
jimas buvo baigtas himnu "Lietuva tė
vynė mūsų”! St. S.

ŽŪKLAUTOJŲ IR MEDŽIOTOJŲ 
KLUBAS "GIEDRAITIS” kovo 8 d., 
sekmadienį, Ancaster kanadiečių Žūk- 
lautojų ir Medžiotojų klubo šaudyklo
je ruošia šaudymo rungtynes. Laimė
tojų premijoms yra skiriama 10 rūky
tų kumpių, specialiai paruoštų ir ti- 
kamų velykiniam stalui. Į šias rugty- 
nes yra kviečiami Liet. Veteranų Są
jungos "Ramovė” Toronto, Hamiltono 
ir St. Catharines skyrių nariai bei visi 
lietuviai — šaudymo ir medžioklės 
sporto mėgėjai.

Norintieji dalyvauti šiose "kumpių 
šaudymo” rungtynėse, minėtąją dieną
l. 30 vai. susirenka pas Antaną Šimke- 
vičių — 968 Upper James Sreet (ant 
kalno), iš kur kartu bus vykstama į 
šaudyklą. Jokio užsiregistravimo iš 
anksto nereikalaujamą. Kiekvienas at
vykęs ir užsimokėjęs $1 galės dalyvau
ti varžybose, šoviniai bus gaunami vie
toje, o kas savo neturės — ir šautu
vai. Norintieji gauti platesnių infor
macijų gali kreiptis telefonu į medžio
tojų vadovą A. Stasevičių — FU 3- 
9418 raba parengimų vadovą A. šim- 
kevičių — FU 3-2169.

Kovo 15 d. šaukiamas klubo narių 
ir kandidatų visuotinis susirinkimas. 
Rinkti ir būti renkamais turės teisę 
tik užsimokėję nario mokestį. Todėl 
valdyba prašo visus narius, dar neuž
simokėjusius, iki susirinkimo užsimo
kėti nustatytą $5 metinį mokestį. Pra
šome mokėti klubo ižd. VI. Sasnaus
kui arba betkuriam kitam klubo valdy
bos nariui. Taip pat galite sumokėti 
lietuvių bankelyje "Talka”, kur atida
ryta atskira klubo sąskaita.

Klubo valdyba
♦ ♦ ♦ ♦

Oakville. — Fordo b-vės 1963
m. apyvarta buvo rekordinė — 
$773,4 mil. Tačiau pelnas krito 
nuo 1962 m. $33 mil. iki $23,4 
mil.
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O LIETUVIAI PASAULYJE
J A Valstybės

BRIGITA BARMUTĖ, 18 m. am- 
žiaus, vasario 6 d. traukinėliu važiavo 
iš Čikagos m. centro, kur ji lanko 
Loop Junior kolegiją. Ties 35 gatve 
į traukinėlį įlipo keliolika negrių 
moksleivių 13-17 in. amžiaus. Jos pra
dėjo lietuvaitę už plaukų tampyti. Ši 
atsikėlė iš tos vietos ir perėjo sėdėti 
į kitą. Negrės ir vėl jai nedavė ramy
bės. Ties Loomis gatve jos lietuvaitę 
pradėjo mušti, spardyti. Ją išgelbėjo 
viena moteris ir vienas jaunas vyras. 
Atsirado policija. Negrės moksleivės 
skubiai persėdo į kitą traukinėlį ir 
nuvažiavo, o policija lietuvaitę nuve
žė į Englewood ligoninę, kur jai bu
vo suteikta pirmoji pagalba ir ji ga
lėjo vykti į namus 7149 Talman Avė. 
Užpuolusios negrės lietuvaitei buvo vi
siškai nepažįstamos. Vėliau jos buvo 
užpuolusios ir kitą moksleivę. Polici
ja nusikaltėles susekė.

GIEDRĖ STATKUTĖ, čikagietė, 
baigė Illinois universitetą bakalauro 
laipsniu iš politinių mokslų.

JOKŪBAS STUKAS Niujorke sau
sio 18 d. paminėjo tūkstantąją savo 
radijo transliaciją. Lietuviškas prog
ramas per radiją transliuoja jau 23 
m. Jo programa pavadinta " Lietuvos 
atsiminimai”. Be to, J. Stukas profe
soriauja Seton Hall un-te.

TEISUOLIS MIKULSKIS baigė H- 
linois ^.universitetą bakalauro laipsniu 
iš fizikos. Gavo pasiūlymą dirbti Ge
neral Motors b-vės skyriuje Indiana- 
polyje, Ind., ir kitur. Galvoja dar stu
dijuoti.

PR. DAILIDĖ, diplomatas ir žurna
listas, buvo susirgęs ir turėjo skran
džio operaciją. Tai nepaprasto gaju
mo ir neišsenkamos energijos žmogus. 
Nežiūrint, kad jis jau 75 m. amžiaus, 
tačiau jo straipsnių, ypač iš politikos 
srities, gausu "Drauge”, "Sandaroj” 
ir kitur..

PR. LEMBERTAS, teisininkas ir 
poetas, rašydamas apie neseniai miru
sį poetą F. Kiršą, nurodo jį buvus di
džiai krikščioniškos sielos žmogų. Jis 
rašo: "šalia F. Kiršos lovos, ant sta
lelio, tiek ligoninėse, tiek ir prieglau
doje visą laiką gulėjo maldų knygelė 
ir rožinis. Skaityti jam jau buvo per- 
sunku, bet Marijos garbei ne tik su
kūręs, sveikas būdamas, gražiausių kū
rinių, bet ir sunkioj ligoj ją garbino, 
jo paties žodžiais tariant, sukalbėjęs 
ne šimtus, bet tūkstančius "Sveika 
Marijų”.

MARIJONA IR ANTANAS MAR- 
TINKAI su dukterimi Sofija, studen
te, vasario pradžioj lėktuvu atskrido 
iš pavergtos Lietuvos į Čikagą. A. 
Martinkus buvo Amerikos pilietis, gy
veno Kaltinėnų par. apylinkėse. Atvy
kusieji sustojo pas kaimynus Šukius, 
6234 So. Campbell, Chicago. A. Martin-

KLB APYLINKĖS VALDYBOS SU
RENGTAS VASARIO 16 MINĖJIMAS 
p. L. Rastenių rezidencijoje įvyko su 
pakilia nuotaika, patrijotišku jausmu 
ir pavyzdingai kultūringa laikysena. 
Atsilankė per 40 asmenų. Tai gana ge
rai, žinant vietinius nesusipratimus.

8 v.v. apylinkės valdybos pirminin
kas paskelbia minėjimo pradžią. Su- 
giedamas Tautos himnas. Prie tribū
nos išdidžiai kabo tautos vėliava, ta 
pati, kuri tiek daug kartų puošė Bend
ruomenės parengimus, kuri išdidžiai 
plevėsavo Calgary nešama lietuvio rai
telio milžiniškame "Stampede” parade.

Majoras V. Sniečkus kalbėjo trum
pai, bet jo kalba visus sujaudino.

Antrasis kalbėtojas J. Dubauskas 
iškėlė Vasario 16 reikšmę ir lietuvio 
pareigas; esą kas nepritaria Lietuvos 
nepriklausomybei neturi teisės vadin
tis lietuviu. Jo žodžiai buvo palydėti 
gausiu plojimu.

Trečiasis kalbėjo A. P. Nevada, bu
vęs penkis kartus apylinkės valdybos 
pirmininku. Jis priminė, kad Vasario 
16 aktui įgyvendinti paaukojo savo 
gyvybes tūkstančiai savanorių, mobi
lizuotų karių ir partizanų. Jie įparei
gojo mus tęsti kovą iki galutinės per
galės — tėvynės laisvės. A. P. Neva
da ragino tvirtai laikytis ir papasako
jo kaip JAV nesusipratę lietuviai pi
ketavo tautinius parengimus, kėlė riau
šes šventnamiuose ir dalino plakatus 
gatvėse. Esą Calgary Liet Bendruo
menė turi didžiuotis savo veikla, nes 
dar prieš Bendruomenės gimimą Ka
nadoje ir JAV ji 1941 m. Brooks-Cal- 
gary apyl. suorganizavo bendruomeni
niais pagrindais I Vakarų Kanados lie
tuvių sąskrydį, kuris pasiuntė griež
tas rezoliucijas prieš rusus ir vokie
čius.

Parengime aukų nebuvo prašoma ir 
jos nebuvo renkamos. Vietoje to buvo 
pastatytas stalelis prie vėliavos ir pa
dėta popieriaus su užrašu "Aukos Tau
tos Fondui”. Dalyviai tą stalelį paste
bėjo ir parodė savo ištikimumą bei 
tėvynės laisvinimo reikalams.

Buvo puikūs, skanūs, ponių paga
minti užkandžiai ir kavutė, prie kito 
stalo — alutis ir stiprioji. Prie akor
deono muzikos pasišoko visi kiek norė
jo. Minėjimas baigėsi po 12 vai. nakt.

AUKOS TAUTOS FONDUI. — KLB 
Calgary apylinkės surengtame Vasa
rio 16 minėjime 1964 m. vasario 8 d. 
aukojo: $7 — A. P. Nevados; po $5 — 
V. Sniečkai, L. Brūzgai, M. Leščins
kai, T. Andersonai, J. Dubauskai, D. 
Žekonis, P. Balsaitis; $4 — V. Grigie
nė; $3 — L. Rasteniai; po $2 — P. 
Gluoksniai, O. Albrechtai, P. Deveniai, 
V. Babušiai, P. Stakėnai; po $1 — A. 
Kučinskai, Kavaliauskai, J. Balsaitis. 
Iš viso — $62. Pinigai perduoti KLB 
Calgary apyl. valdybos sekr. Pr. 
Gluoksniui persiųsti Tautos Fondi at
stovui. Kor.

kus jau gavo darbą Šv. Kryžiaus ligo
ninėj ir surado butą netoli darbovie
tės.

Brazilija
NAUJĄ LIETUVIŠKOS KULTU* 

ROS ŽIDINĮ Sao Paulyje steigia lie* 
tuviai jėzuitai. Jie išnuomoja buvusias 
lietuvių mokyklos Mookoj patalpas, 
kur galvoja sutelkti visa, kas reikalin
ga išlaikyti ar bent pratęsti tautiečių 
egzistavimą svetur, (rengs koplyčią,

CALGARY, Alta

gyną ir Lt Skelbiama, kad netrukus 
nuvyks ten ir trečias jėzuitas. Nese
niai atvyko T. Ridikas, SJ. T. Bruži- 
kas, SJ, buvo nusilaužęs koją ir pa
reigų eiti dar negali.

Argentina
LIETUVOS NEPR. PASKELBIMO 

šventė Buenos Aires lietuvių šiemet 
paminėta Dr. J. Basanavičiaus vardo 
rūmuose vasario 16 d. Programoje da
lyvavo šv. Cecilijos choras, vad. Vac
lovo Rymavičiaus, L. Centro ansamb
lis su soliste Zuzana Valatkyte, liet, 
taut, šokių ansamblis “Rambynas”. 
Be to, akte dalyvavo argentiniečių vi
suomenės ir politikos, veikėjai bei 
kongreso nariai. Argentinos lietuvių 
kolonijos vardu buvo padėtas vaini-' 
kas prie Argentinos išlaisvintojo gen. 
San Martin paminklo jo vardo aikš
tėje.

LIETUVAITĖ KAZIMIERIETĖ SE- 
SELĖ M. TEOFILĖ iš Argentinos ra
šo: “Esam labai dėkingos už “Tėviš
kės žiburius”, kurie mums siuntinė
jami. Pasiskaičiusios dalinamės žinio
mis su lietuviais, Cordoboje gyvenan
čiais, nors jų čia nedaug. Neturime nė 
lietuvio kunigo. Tėvai marijonai šią 
vasarą (nuo sausio 15 iki 30 d.) turė
jo ateitininkų studentų stovyklą Villa 
del Dique, Cordoboj. Buvo suvažiavu
sių stovyklautojų iš Brazilijos, Urugva
jaus ir Argentinnos. Kvietė ir mus į 
talką. Dvi seselės buvo išsiųstos ir pa
dėjo stovyklautojams.”

Australija
AUKSINŲ VEDYBŲ SUKAKTĮ va

sario 3 d. Australijoj, Adelaidėj, at
šventė Albina ir Pijus Stanaičiai, prieš 
porą metų atvykę iš Lietuvos pas sa
vo dukterį Genovaitę Vasiliauskienę.

Prancūzija
A. VENSKUS sausio 31 — vasario 

1 d. dalyvavo Romoje Tarptautinės 
Jaunųjų Krikščionių Demokratų Uni
jos — UIJDC vyr. komiteto posėdžiuo
se, atstovaudamas jaun. lietuviams 
krikšč. demokratams. 18-kos Europos 
kraštų atstovai buvo Italijos “Movi- 
mento Giovanile della Democrazia 
Cristiana” svečiais ir jų buvo gražiai 
globojama Sausio 31 d. UIJDC vadovai 
buvo priimti specialioje audiencijoje 
pas šv. Tėvą Paulių VI.

Paruošė Pr. Al.

Calgary, Alta., Vasario 16 minė
jime buvo gausu dalyvių. Foto
grafui pavyko nutraukti bent 
šiuos: E. Gustą, A. P. Nevadienę 
ir Otto Albrechtą.

LIETUVA RADIJO PROGRAMOJ. 
— Vasario 16 d., 10 v.v. per CKXL 
buvo paminėta Lietuvos nepriklauso- 
bybės sukaktis su puse valandos plokš
telių liet, muzikos bei dainų. Protar
piais pranešėjas davė gana teisingus 
paaiškinimus iš Lietuvos istorijos ir 
rusų-vokiečių okupacijos bei deporta
cijų. Padėka už šį pusvalandį priklau
so radijo stoties vadovybei ir p. veter. 
gyd. Sniečkuvienei, kuri yra estų kil
mės. Ji yra veikli, ištverminga visuo
menininke, uoliai remianti Calgary 
Liet Bendruomenės darbus bei paren
gimus. Koresp.

UETUVIO ADVOKATO 
STAIGA 

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai — Notarai 
35 HAYDEhl ST^ Toronto, 
(arti Bloor ir Yong gatvių)

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

OILS LTD. 
Atstoves

H. ROŽAITIS
Nemokamai taisome bei išvalome 

krosnis-degintuvus savo klijentams. 
TMvtono. LI. 3-490*.
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SKAITYTOJAI PASISAKO

LIETUVIŲ KOPLYČIA 
VAŠINGTONE

Kas jautriausiai reaguos į lietuviš
kuosius reikalus, jei ne Al. Gimantas? 
Todėl ir tikėtasi buvo, kad jis atsi
lieps ir pasisakys dėl įrengiamos lie
tuviškos koplyčios Vašingtone vardo. 
Taip ir buvo; žiūr. “TŽ” 1964. 1. 9. 
nr. 2.

Iškilus šiai temai, dažniausiai išgirs
ti atsakymus: “Kam dar pykinti len
kus? Ar Lietuva neturi ir kitų šven
tovių be Aušros Vartų? Lietuva ma
ža, bet užtenka jai žemių, garsių bei 
didžių žmonių, užtenka savosios istori
jos, užteks ir šventovių. Jeigu jie sa
vinas!, tegul savinasi, kad savų netu
ri; kam dar leistis į ginčus? Jeigu ir 
laimėsi, jie vistiek rėks, te geriau ty
li, kam erzinti be reikalo? Mes bijo
me pasisavinti kas sava, ar tu dar ne
žinai, kad lietuviai pasyvistai?” ir tt. 
Prisiklausius panašių nuomonių, ap
ima apmaudas, liūdesys ir neviltis... 
Nejau mes užleisime savo vietą sveti
miems, nejau nekovosime už savo tek 
sės? Bet juk čia dar neina jokia ko
va, o jau traukiamės iš kelio vien spė
liodami, kad ji gali iškilti? Tikrai, ga
li vienas kitas įžūlesnis lenkas pa
reikšti protestą bei nepasitenkinimą. 
Tad gal neverta juos erzinti? Gerai, 
neerzinkime, bet ir perdaug nenusteb
kime, jei kur nors ir kada nors, gal 
net kitame kontinente, lenkai iškils su 
panašia idėja ir ko gero pastatys len
kišką koplyčią svetimoj žemėj ir pa
vadins “Poland - Wilno Aušros Vartų 
Madona”. Ir kas tada?... Tada len
kai ironiškai padėkos lietuviams už 
gerą idėją, nes nekartą jie gyveno ir 
tebegyvena svetimomis galvomis, ne
kartą savinosi ir tebesisavina sveti
mas žemes, istoriją, iškilesnius asme
nis, savinasi net gražesnes ir būdinges
nes pasakas bei dainas; kodėl jiems 
nepasisavinti ir šventovės, kuri yra 
Lietuvos sostinėje Vilniuje? Jei Vil
nius yra jų, tai ir šventovė jų! Jie tik
riausiai tą pokštą mums kada nors iš
krės, juo labiau, kai sužinos kad tarp 
lietuvių šiuo klausimu būta ginčų ir 
pageidauta Aušros Vartų Madona, nes, 
kaip minėta, aiškiau pasitarnauja reli
gine ir TAUTINE prasme Lietuvos re
prezentacijai. Regina Kutka

Dievo Motina yra viena, nors jos 
šventovių yra daug. Lietuviai tą kop
lyčią įrengia pirmoje vietoje kaip lie
tuviai, kad galėtų savo kraštą pagar
sinti svetimtaučiams, todėl, čia ir tu
rėtų pirmoje eilėje eiti tautinis mo
mentas. Pasauliui pasirodykime su sa
vo sostine Vilniumi ir jos Aušros Var
tų Dievo Motina.

Vienoje lietuvių šeštad. mokykloje 
10 m. mergaitė pasakė, kad Lietuvą 
yra Azijoje. Ir priaugančią JAV ir 
Kanados lietuvių kartą su savo tėvy
ne supažindinkime per Vilnių, o ne 
per Šiluvą. J. V.

ŠILUVOS MARIJA
Daugelis tvirtina, kad Aušros Var

tai geriausiai tinka lietuvių koplyčios 
vardui Vašingtone. Aš norėčiau Šilu
vos Marijos, nes ji toj vietovėj apsi
reiškė visai Lietuvai. Daug žmonių, jų 
tarpe ir aš, patyriau didelių malonių. 
1936 m. po vyrų kongreso Šiluvoj a.a. 
arki v. T. Matulionis ėjo keliais 24 kar
tus apie stebuklingą paminklą; ašaros 
riedėjo per jo kaulėtą veidą. Ėjo ir 
žmonių būriai, bet jie pavargo ir kei
tėsi, o jis ėjo ir ėjo. Kai žmonės jį 
klausė, kodėl tiek daug kartų, atsakė: 
“Dar mažai. Aš jai visą gyvenimą esu 
skolingas. Ji mane guodė ir stiprino 
nuo kūdikystės iki šių dienų. Ji buvo 
mano paguoda kalėjime, varge, miš
kuose ir visur.”

Kaip Fatimos Marija Portugalijai, 
Liurdas Prancūzijai, taip Šiluvos Mari
ja Lietuvai. Gaila, kad lietuviai ne
įstengia jos išgarsinti. Šiluvos Marija 
yra Lietuvos žemės ir žmonių Marija.

V. Bitelė

LIETUVIS MAŽU LAIVELIU 
PER ATLANTĄ

Tarp daugybės mažų ir vidutinių lai
mėjimų, šįkart turime savo džiaugs
mui pažymėtiną Odisėją, štai, “Liet. 
Pajūris” nr. 3-4, 1963 m., praneša ir 
nuosekliai aprašo, kad mūsų tautietis 
Bronius Rožinskas 1962 m. iš lenkų 
valdomo Stetino mažu savo rankų dar
bo laiveliu su 3 drąsuolių kaip ir jis 
pats įgula per Vokietijos, Olandijos, 
Belgijos, Prancūzijos ir Ispanijos uos
tus pasiekė Kasablanką (šiaur. Afri
koj), o iš ten per Atlantą atvyko į 
Miami, Floridoj, o po trumpo poilsio 
per Panamos kanalą — į Los Angeles. 
Sis žygis buvo ruoštas 27 metus, nes 
1936 m. atsiradusią idėją įvykdyti su
trukdė karas, Hitlerio, Stalino dikta
tūros, o paskiau rusų okupacija.

Ryžtingasis plaukėjas, nenorėdamas 
prasilenkti su įstatymais, turėjo prieš 
kelionę išlaikyti tolimojo plaukiojimo 
jūrų kapitono egzaminus, nes buvo tik 
jūrų skautas, bet ne jūrininkas. O ir 
po to Paleckio biurokratai, užuot da
vę leidimą, nei klausyti nenorėjo apie 
plaukimą per Atlantą. Dėlto teko per
sikelti į Lenkiją, kur buvo daugiau 
laisvės, net ir rizikuojantiems pakliūti 
į Atlanto dugną. Ar mokėsime mes 
dabar pagerbti tautieti drąsuolį, Atlan
to nugalėtoją? Savo laiku inž. Bunti- 
nas irgi mažu laiveliu plaukė iš Klai
pėdos į Londoną ir atgal, o ir tai jau 
buvo laikoma žygdarbiu.

Rašoma, kad kelionėje maistu ir 
ypač geriamu vandeniu keliskart aprū
pino pakeliui sutikti lenkų laivai (at
rodo, buvo plaukiama po lenkų vėlia-] 
va iš pat štetino, leidimus davusio 
uosto, kaip to reikalauja jūrų įstaty
mai). Ar lenkai mums nenusavins dar 
vieno laimėjimo? Juk lietuvis, visvien 
po kokia vėliava, yra mūsų tautos bro
lis. Juo labiau, kad jam teko plaukti 
per Atlantą Kolumbo keliais, tik tuo 
skirtumu, kad jo laivelis buvo vos 4 
žmonėms, o Kolumbas tapo didvyriu 
rizikuodamas kelionę net 3 laivais su 
88 drąsuolių įgula. St. Bijūnas

PAGALBA SILPNESNIEM
Jūsų redakcinis straipsnis apie pa

galbą silpnesnėm kolonijom yra pa
girtinas ir vertas nuodugnaus pasisa
kymo tokių asmenų, kaip kun. Br. 
Jurkšo, Stp. Kęsgailos, kuris lankėsi 
Calgary II Vakarų Kanados Lietuvių 
Sąskrydyje. Jūsų sumanymas pagirti
nas ir būtinas, tik kaip jį įgyvendinti? 
Be paramos, patarimų ir nurodymų 
lietuviška veikla mažose kolonijose 
silpnės ir labai greitai sunyks. Neduo
kite iškeltai minčiai pranykti. Gal kas 
naudingo gims iš to sumanymo.

A. P. Nevada, Calgary

LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAI

Atsakymas S. Barzdaičių!
Savo rašinėly aš nesiūliau keisti 

kredito kooperatyvų nuostatų, tik ryš
kiai pažymėjau, kad jame skolintojas 
ir taupytojas yra lygūs partneriai. Ir 
tik logiškai galvodamas nurodžiau, 
kaip taupytojai galėtų savo santaupų 
paskirstyme ir jų apsaugojime geriau 
dalyvauti. Tai pagrindinė mintis ma
no rašinėlio.

Gerų verslininkų visai nepuoliau —. 
neturiu noro ir nesigirsiu kiek metų 
aš pats juo buvau. Ta proga norėčiau 
pateikti S. Barzdaičių! klausimą: ką 
jis darytų, jei pirkėjas, atėjęs į jo 
verslą — krautuvę pradėtų nustatinė
ti prekių kainas ir duotų kitus įvai
riausius nurodymus? Pirkėjui analo
giškas yra skolintojas.

Apie leistinas asmenines paskolas 
su patikimais žirantais, aš visai nemi
nėjau savo rašinėly, neatsižvelgiant 
kokiems reikalams jos bebūtų duoda
mos — skaičiau jas normaliomis.

Didesnės gi paskolos verslui ir ju- 
domam turtui visai neduotinos; jas 
duoti yra draudžiama, tik, gaila, to 
nesilaikoma ir dėlto kartais atsiranda 
nepateisinamų nuostolių.

Nuostolių, padarytų dėl valdomųjų 
organų ryškaus neapdairumo ar dik- 
tatoriškumo aš neturiu “gero versli
ninko” savybės teisinti. J. Žilys

“VISGAILIS”
Žinodamas, kad dabarties jaunimas 

nemėgsta aiškinimų ilgais sakiniais, 
rašiau poemos būdu, trumpiausiais ir 
ryškiais sakiniais. Rašiau norėdamas, 
kaip ir knygos įžangoje pasakyta, kad 
jaunimas, skaitydamas knygą, galėtų 
domėtis, mokytis ir tikriau pažinti 
Lietuvos geografiją, istoriją, savo pro
tėvius ir Lietuvos kraštą. Knygą da
bar jau įsigijo arti šimto JAV ir Ka
nados šeštad. mokyklų ir gimnazijų. 
Be to, daug jų įsigijo visų kontinentų, 
nekomunistinių valstybių universitetų 
knygynai. O daugiausia knygų pirko 
savo jaunimui visų šalių lietuviai tė
vai.

Iš knygas įsigijusių mokslo įstaigų 
ir žymių lietuvių-veikėjų gauta daug 
gerų knygos įvertinimų.

Knyga graži, paveiksluota, turi 242 
psk; kaina S3. Ją galima gauti “Dar
bininko”, “Kario” ir “Dirvos” admi
nistracijose, taipgi pas platintojus ir 
pas mane: 232 Warren St., Hudson, 
N.Y., USA, I. Vėgelis

VASARIO 16
Kasmet švenčiame Lietuvos nepri

klausomybės šventę. Tai dienai pami
nėti, rodos, visi lietuviai turėtume su
tilpti prie vieno stalo. Tremty turė
tume užmiršti Lietuvoje jaustą anta
gonizmą kitų pažiūrų žmogui.

Kam ir toliau stengtis skirstyti tau
tiečius į patricijus ir prastuosius? Ar 
negalima susirasti kitų progų minėti 
savo šventes? Toks užsispyrimas dau
geliui žmonių sukelia skaudų prisimi
nimą. Jaunoji karta to, visai nesu
pranta J. Žilys

GERBIAMIEJI,
Vasario 16 46 metų sukakties proga 

Tamstas, nenuilstančiai dirbančius lie
tuvių tautos gerovei ir tuo pačiu besi
jungiančius į kovą dėl Lietuvos išlais
vinimo, sveikiname ir linkime nepalū- 
žus po sunkaus darbo ir tremties var
gų našta sulaukti Tėvynėje išauštant 
laisvės ryto ir vėl džiaugtis laisva ir 
nepriklausoma Lietuva.

šia proga nuoširdžiai dėkojame už 
eilę metų dovanai siuntinėjamą “T. 
Žiburių” savaitraštį Vechtos prieglau
doje gyvenantiems lietuviams.

Su nuoširdumu ir padėka lietuvių 
vardu — Stasys Motuzas, Vokietija

SU PASIGĖRĖJIMU
skaičiau K. Barono straipsnius apie 
įvykius anuomet Vilniaus krašte. Ma
nau, kad ir kiti skaitytojai noriai skai
tė. Daugiau reikia panašių atsiminimų!

M. Musteikis

NORIU PAREIKŠTI, 
kad laikraštis pasidaręs labai įdomus, 
įvairus savo straipsniais, gražiai lei
džiamas. Tikras malonumas jį gauti ir 
paskaityti. Būtų labai malonu, kad ei
tų nors 2 kartus savaitėje, žinoma, pa
keliant ir kainą. Br. Stasiulis

Yra didelis džiaugsmas pranešti apy
linkių lietuviams, kad Kanadoje turi
me dar vieną liet, parapiją! Tai Lon
dono lietuvių katalikų parapija, pava
dinta Šiluvos Marijos vardu. Vasario 
16-oji Londono lietuviams buvo dvi
gubo dvasinio pakilimo diena. Tai bu
vo ne tik tautinė, bet ir religinė šven
tė — tą dieną gimė mūsų parapija pil
na to žodžio prasme. Jos kūrėjas ir 
klebonas kun. B. Pacevičius pranešė, 
kad dabar nebėra jokių kliūčių ir kad 
parapija yra jau įvykęs faktas. Taip 
pat jis pasidžiaugė susirinkusiųjų gau
sumu: “Džiaugiuos, kad Londone pa
vyko įsteigti liet, parapiją ir kad toks 
didelis Tamstų būrys atsilankė į šią 
šventę. Aš labai prašau, kad šis skai
čius nemažėtų ir ateityje noriu maty
ti bažnyčioje Tamstas visus ir ne ret
karčiais, bet kiekvieną sekmadienį.” 
Dabar jau turima viskas, kas šiai para
pijai steigti buvo reikalinga: vyskupo 
leidimas ir net jų didelis palankumas, 
tikinčiųjų vienbsdsiai duotas įgalioji
mas, bažnyčios komiteto nutarimas ir 
visi kiti formalumai. Parapijos pagrin
dai platūs ir stiprūs, laimėjimas — 
užtikrintas. D. E.

LONDON, Ont.
ĮSPŪDINGA VASARIO 16-TOJL — 

Radijo pusvalandyje vas. 9 d. kalbėjo 
apyl. pirm. J. Butkus ir naujasis kle
bonas kun. B. Pacevičius. Pirmasis 
davė ryškų palyginimą tarp anų lai
kų baudžiauninko ir šių dienų kolū
kiečio, derlingame žemės ūkio krašte 
ir stokojančio net ‘. duonos kąsnio. 
Kalbėtojas prašė tautiečius Vasario 
16-sios proga pasižadėti nuoširdžiai 
remti drabužiais ir maistu mūsų skurs
tančius brolius. Kun. B. Pacevičiaus 
kalba — ištisas poezijos kūrinys: “Mes 
esame skambantis himnas gyvos Lie
tuvos ... Naują istorijos lapą rašome 
mes patys ir jį skaitys ateities kartos. 
Ir ten bus įrašytas heroizmas jauna
jai Lietuvai! Dieve laimink mūsų pa
stangas.” Pusvalandis buvo paįvairin
tas vykusiai parinktų plokštelių lietu
viška muzika. Transliacija visais at
žvilgiais pasigėrėtina.

Minėjimas, įvykęs vas. 15 d., irgi

Lengva pasakyti, sunku padaryti
Atsakymas A. Lukui 

dėl LN Hamiltone
žinutė “TŽ” 7 nr. “Lietuvių Namai” 

nepasako pačių giliųjų priežasčių, ko
dėl dabar LN Hamiltone sukelta to
kia didelė audra ir praeina vos tepa- 
lietusi vieną kitą faktą.

Viską išdėstyti, kas dabar vyksta 
Hamiltone, trumpame pasisakyme ne
įmanoma. Pasakysiu tik, jog ką skai
čiau geruose romanuose su klasiška 
intriga, tai dabar pajutau realybėje, 
bet tik mažoje apimtyje. Betgi eisiu 
prie reikalo ir atsakysiu p. A. Lukui 
pagal jo žinutės eigą.

1. “Pats didžiausias stabdis — lėšų 
stoka”, rašo A. L. “Bet yra ir kitų 
priežasčių, kurios trukdė ir trukdo na
mų statybą. Viena jų — tai vadovau
jančių asmenų nesutarimas, kaip iš
bristi iš susidariusios padėties.”

LN v-bai nėra reikalo “išbristi iš 
susidariusios padėties”, nes ji niekur 
dar nėra įbridusi. Valdybos per 8 me
tus LN narių sudėtus apie SI 15.000 
išaugino iki $200.000 (Deltoje atmo
kėta $100.000 ir LN sklypo kaina pa
kilo iš mokėtų $40.000 irgi iki $100. 
000). LN jokių skolų, išskyrus norma
liai atmokamus morgičius, kurios 
klampintų LN, neturi. LN turto prie
žiūra ir visos bėgamos išlaidos tvarko
mos laiku.' Čia aš kaip tik norėčiau šį 
“kaip išbrist” nurodyti tiems tautie
čiams, kuriems reikėjo seniai tai pa
daryti, būtent tiems, kurie man pa
žadėjo apie $70.000 ir dar tiems, ku
rie per 8 m. iš LN atsiėmė apie $60. 
000. Jei LN v-ba pr. vasarą šiuos 
$130.000 būtų turėjusi, LN projekto 
vykdymas būtų prie pabaigos.

Tad, kaip matome, ne “vadovaujan
čių asmenų nesutarimas”, bet p. Luko 
ir kitų šimtų tautiečių kaltė, kad LN 
pagal pirmąjį projektą nepastatėme. 
Nesutarimų vad. asmenų iš viso nėra 
ir negali 
greit juos 
naujo LN 
bet Liet, 
apeliuoju
LN narius. Aš iš visų narių labiausiai 
norėjau aną projektą įvykdyti, bet 
kai gyvenimo realybė parodė, kad tai 
neįmanoma, priėmiau kitą galimybę, 
kuri yra reali, įvykdoma ir duos mums 
LN daug geresnius ir reikalingesnius.

2. Gruodžio 15 d. LN narių susirin
kime “buvo daugumos nubalsuota par
duoti Delta pastatą ir statyti naujus 
namus turimame sklype. Pirm. S. Bak
šys balsavo prieš. Jis siūlė statyti 
apartamentinį pastatą su maža 150 
vietų sale lietuvių reikalams. Tai vi
sus pustebino, nes iki šiol buvo pro
paguojami gražūs, didingi Liet. Na
mai”, rašo A. Lukas.

“Pirm. St. Bakšys balsavo prieš” —

būti, nes balsavimai labai 
panaikina. LN v-ba mano 
projekto (ne apartamentų, 
Namų) nepriėmė, tad aš 
į augštesnę instanciją —

Torontiečiai, laimėję Hamiltone lėkščių — “trap” šaudymo 
varžybose pereinamąją taurę. Iš kairės: J. Lukošiūnas, J. 
Zavys, Eug. Kuchalskis, Z. Zaleskis, J. Šimkus.

t ’

Londono, Ont., lietuvių parapiją kuriant. Viršuje kalba dr. A. Ka- 
veckas; jo dešinėje kuriamos parapijos klebonas kun. B. Pacevičius 
ir T. Placidas Barius, OFM, Toronto Prisikėlimo klebonas; jo kai
rėje — J. Butkus, apylinkės pirm. Apačioje dalis parapijiečių, 
dalyvavusių naujojo klebono priimtuvėse.

praėjo nekasdieniškoje nuotaikoje. Bu
vo daug ir nematytų veidų. Svečių 
skaičius buvo didesnis už rengėjų spė
tąjį, ir salė nebegalėjo jų sutalpinti. 
Tautos himnui nuskambėjus, apyl. 
pirm. J. Butkus trumpu žodžiu atidarė 
minėjimą ir pakvietė kalbėti kun. B. 
Pacevičių. Patrijotizmas dvelkė iš kiek
vieno jo žodžio ir poezija nuspalvinti 
jo sakiniai buvo godžiai gaudomi tiek 
žilagalvių, tiek ir jaunųjų: “Mes iš
vaikščiojom jos kryžiaus kelius ... 
Mes savo širdyje atsivežėm jos kančią, 
vargus... Todėl pas mus tiek daug 
ugnies ir tyros meilės mūsų tėvynei... 
Mūsų pareiga perduoti tą meilę tiems, 

kurie tęs mūsų darbą.” Jis ragino 
klausytojus nenusiminti: “Vergija su: 
dyla ... Meilė — ne galvų gausumas— 
nuves mus į pergalę!” Skautų ir jų rė
mėjų vardu kalbėjo M. Chainauskas 
ir V. Gudelis, o šešt. mokyklos vardu 
— L. Eimantas. M. Chainauskas pa
stebėjo: Nėra jokio pagrindo mums 
nusiminti: mes nemirštam, bet augam 
ir stiprėjam!” Taip pat sveikino lat
vių atstovas. Meninei programai vado
vavo L. Eimantas, o ją gražiai žodžiu 
pradėjo 11 m. L. Keraitė: “Jūs pasi
rinkote arų takus... į laisvę! Tad bū
kite ir mūsų švyturiais, rodančiais 
mums kelią į ateitį..Visa eilė jau
nųjų ir mažųjų gražiai pasirodė de
klamacijomis, muzikos dalykėliais ir 
1.1. Deklamacijos baigtos mūsų mie
los Vidos Čegytės patrijotiniu eilėraš
čiu. Dar įdomesni buvo grupiniai pa
sirodymai, atlikti D. Chainauskienės 
tautinių šokių mažųjų šokėjų ir kun. 
B. Pacevičiaus ką tik suorganizuoto 
mažųjų choro, apimančio net 40 dai
nininkų. Taut, šokių grupę mums jau 
buvo tekę matyti, bet naujojo klebo
no vadovaujamas choras buvo šio mi
nėjimo naujiena. Visi jį norėjo išgirs
ti, su nepaprastu dėmesiu ir džiaugs
mu jo dainas sekė ir buvo labai nu
stebinti: per tris repeticijas naujai su
rinktus choristus gerai išmokė penkias 
dainas, kurių keturios buvo jiems visai 
nežinomos. Darniai nuskambėjusios 
dainos dar labiau pakėlė susirinkusių
jų nuotaiką. Ypač tuo džiaugėsi vai
kučių tėvai. Po programos pasidalyta 
įspūdžiais ir pasivaišinta skaniais už
kandžiais.

tai pasakymas, kuris kiekvieną skaity
toją nustato prieš mane. Iš tikrųjų aš 
ne prieš balsavau, bet balsavau, kad 
sklype atsistotų LN, kurie pilnai pa
tenkintų lietuviškus mūsų poreikius, 
būtų tautinė ir ekonominė tvirtovė. 
Deja, susirinkime niekas man neleido 
pilnai šio projekto išdėstyti. Iš vienos 
pusės tuo klausimu pirmininkaujan
čio pasyvumas, o iš antros — dalies 
narių kalbos padarė tai, kad Bakšys 
nori apartamentų. Tad nors prabėgo
mis šia proga supažindinsiu su nau
juoju LN projektu.

Pusrūsyje būtų minėta salė. Pirmą
jį augštą užimtų liet, patalpos: klu
bas 80 vietų, šachmatų ir bilijardo 
kambariai, kavinė, muzėjus, skaitykla 
ir biblioteka, keli didesni kambariai 
organizacijoms, prižiūrėtojo butas. 
Antrą augštą sudarytų butai viengun
giams, kuriuos, pagal reikalą, gali
ma naudoti, kaip viešbutį. Vietoje bu
vusiame projekte kėglių (bowling) sa
lės, kuri buvo pramatyta pajamoms,’ 
šiame projekte eitų 6 augštai gyv. bu-j 
tų, kurių pajamos nepalyginamai tik-i 
resnės už kėglių alėjas. Eidamas per; 
tautiečių butus, pastebėjau, kiek daug j 
tautodailės ir tautinio meno dalykų • 
yra prisiųsta iš Lietuvos. Juos sukon-; 
centravus į vieną patalpą, būtų pirma-' 
sis puikus tautodailės muzėjus išeivi-’ 
joje. Tas pat ir su liet, spauda. Šie 
įrengimai pajamų neduos, bet LN 
reikšmę iškels iki mūsų tautinės gar
senybės išeivijoje. Tas pat ir su kito
mis liet, patalpomis — jos pinigo ne
neš, bet jos mums yra būtinos. Tad 
kai turėsime užtikrintas dideles paja
mas iš komercinės LN dalies, mūsų 
LN klestės, augs ir traukte trauks ne 
tik mus, bet iš kitur pravažiuojančius 
juose sustoti. Ir dargi, jeigu taip at
sitiktų, kad klubą laikinai ir uždary
tų (tą visada galima išprovokuoti blo
ga valia), mums nebūtų vargo, nes vi
są sunkųjį LN finansinį vežimą trauk
tų gyv. butai. Pagaliau, prisimenant 
mūsų tautiečių vis didėjančias kelio
nes, prie busimųjų LN mums daug 
reikalingesnis liet, viešbutis, negu di
delės salės. Sakysim, atvažiuoja šei
ma ar dvi kelioms dienoms pas ma
ne į svečius — aš turiu vietą kur juos 
pemakvydinti ir kur su jais laiką liet, 
aplinkoje praleisti. Jaunimas gi turės 
nemokamam naudojimui didoką salę 
ir keletą kambarių. Pagaliau ir taip 
populiarėjančios “staigmenos” įvai
riomis progomis turėtų pakankamai 
vietos savuose LN. Daugumas šimti
nių narių, neįsigilinę, šaukia salių ir 
kartu nuolatinio vargo ir problemų 
dėl jų išlaikymo, o stambesnių narių 
absoliuti dauguma vispusiškai prita
ria šiam naujam projektui. Svarbiau
sia gi, kad šiai LN apimčiai mes leng
vai gauname finansavimą ir už tuos pi
nigus beveik išbaigiam LN projektą..

Apie s-mo nutarimą parduoti Deltą 
ir statyti sales sklype, turiu pasakyti, 
kad aš ir visos buv. LN v-bos tai ban
dėme įvykdyti per 8 m. milžiniškomis 
pastangomis, bet atsidūrę į sieną negi 
daužysime galvas. Reikėjo jieškoti iš
eities, ir ji rasta. S-mui buvo lengva 
nutarti, bet kai G. Palmer, LN v-bos 
vicepirm., atsistojęs pareiškė, jei no
rim salių, tuojau visi čia susirinkę pri
dėkime po keletą šimtų ir norimi LN 
atsistos. Staiga po šių žodžių 108 žmo
nių triukšmingame susirinkime kilo 
kapų tyla. Tad jeigu iš tikrųjų nori
me LN, pasirinkime antrąjį projektą, 
bet jeigu juos norime griauti — tada 
kas kita. Jau 4,5 mėnesio neinu prašy
ti šimtinių į namus. Jų niekas nepri-j 
siunčia, nežiūrint, kad ir gruodžio 15 
d. LN narių susirinkimas nutarė staty-i 
ti sales ir vasario 2 d. mons. dr. J.; 
Tadarauskas oficialiai per pamaldas 
ragino parapijiečius LN statybą remti.!

St. Bakšys į

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS SULAITIS

VASARIO MĖNESIO VIDURYS «• 
kagoje buvo skirtas Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo sukakties pa
minėjimams. Čikagos lietuviai turėjo 
vieną bendrą ir visą eilę atskirų mi
nėjimų, kurie sutraukė nemažus tau
tiečių būrius.

Pats pagrindinis minėjimas įvyko 
vasario 16 d. Marijos Augšt. mokyklos 
salėje, į kurią susirinko daugiau žmo
nių, negu buvo sėdimų vietų (apie 
1300). Minėjimo programa, kaip pa
prastai, susidėjo iš dviejų dalių: kal
bų ir meninio pasirodymo.

Šiemet bene pirmą kartą tokių mi
nėjimų istorijoje, pats svarbiausias 
svečias — JAV sen. Paul Douglas savo 
kalbą pasakė prieš oficialų minėjimo 
atidarymą. Atsitiko taip, jog senato
rius buvo pažadėjęs dalyvauti vienoje 
Čikagos televizijos programoje, tad 
jis buvo priverstas gerokai skubėti.

Šis nuolatinis didesnių lietuviškų 
pobūvių svečias nepagailėjo kompli
mentų lietuviams ir jų vedamai kovai 
dėl Lietuvos laisvės. “Mes nenorime, 
kad R. Europa ir Lietuva galvotų, kad 
mes juos apleidome. Mes norime, jog 
jie žinotų, kad Amerikoje yra daug 
lietuvių kilmės žmonių ir nelietuvių, 
kurie dirba Lietuvos išvadavimo dar
bą”, — kalbėjo senatorius. “Mano šir
dis yra su jumis — taip buvo praei
tyje, taip bus ir ateityje”, — baigė sa
vo kalbą sen. P. Douglas ir išskubėjo 
į automobilį.

Pagrindiniu kalbėtoju iš lietuvių 
tarpo buvo Klevelando lietuvių veikė
jas J. Daugėla, kuris čia dėstė:

“Nūdien daugelio iš mūsų palaiko
ma mūsų tautos politinė diferenciaci
ja ir politinio gyvenimo tradicijos bei 
ištikimybė savo pasirinktiems politi
niams principams turėtų būti skiria
mos tik tam vieninteliui tikslui, kad 
plačiai svetimąja! aplinkai pademonst
ruotume, jog lietuvių tautos dalis 
žiauraus likimo išblokšta už savo tė
vų žemės ribų nėra beformė — vien 
sotaus duonos kąsnio ar godi trupinio 
aukso jieškotojų masė, bet sąmonin
ga, politiškai susiformavusi, už savo 
teises kovojanti visuomenė, verta po
litinės emigracijos vardo pilniausia to 
žodžio prasme”.

Taip pat kalbėjo ir Lietuvos gen. 
konsulas Čikagoje dr. P. Daužvardis, 
kad nors Lietuva nėra laisva, bet tau
ta yra gyva. Kalbėtojas pabrėžė, jeigu 
Afrikoje ir Azijoje daugelis tautų ga
vo nepriklausomybę, tai Lietuvai, Lat
vijai ir Estijai taip pat turi būti at

buvo irgi prisiminta klebono ugningu 
pamokslu: “Sumažinkim išlaidas gy
venimo patogumams ir skirkim tas lė
šas tam, kad mūsų priaugančioji kar
ta nueitų lietuviškuoju keliu ... Lietu
va yra tai, ko mes neturime teisės pa
miršti ... Mes turėtume pasimokyti iš 
žydų tautos, šimtmečiais nepraradu- 
sios vilties ir patrijotižmo jausmų. Ne
tekę savos žemės jie pogrindžiuose 
giedojo psalmes ir prisiekdinėjo: “Te
gul nudžiūsta mano dešinė ranka, jei 
aš išsižadėčiau tavęs, mano Jeruza
le! ...” Pamaldose dalyvavo arti pus- 

! D. E.Bažnyčioje mūsų brangioji šventė I trečio šimto žmonių!

mb

Port Credit, Ont., gimnazijos surengtame vakare sausio 31 d. ka
ralaite buvo išrinkta Eugenija Stukaite (vidury}. Šią nuotrauką 
jsidėjo vietinis savaitraštis “The Weekly”.

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!

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

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

statytos suvereninės funkcijos. “Be 
laisvos Lietuvos negali būti teisingos 
ir pastovios taikos” — pabrėžė kon
sulas. 4

žodį tarė ir kitas žymus svečias — 
JAV kongreso narys Roman PucinskL 
Šis kalbėtojas priminė, jog laisvės kai
na yra augšta: ji reikalauja didelio 
darbo, pasiaukojimo ir tai ne vieną 
dieną, o 365 dienas metuose. R. Pu- 
cinski, kuris yra lenkų kilmės ameri
kietis (gerai kalba lenkiškai), pasi
sakė, kad “mes amerikiečiai daug ga
lime pasimokyti iš Lietuvos žmonių”. 
Jis panašiai kaip ir praėjusiais me
tais per studentų Vasario 16-sios mi- 
nėjmą Jaunimo Centre, pabrėžė, jog 
jaunimas turi išmokti lietuvių kalbą, 
gerbti tėvų žemę, jos kultūrą. Kalbė
tojas nurodė, kad buvimas geru lie
tuviu ir pavyzdingu amerikiečiu yra 
suderinamas dalykas.

Minėjime, kurį pravedė Čikagos 
Lietuvių Tarybos pirm. J. Skorubskas, 
buvo ir daugiau standartinių progra
mos punktų, apie kuriuos visus čia nė
ra galimybės išsitarti.

Meninėje programos dalyje galin
gai nuskambėjo “Dainavos” ansamblio 
išpildyta “Kantata apie Lietuvą” (di
rigentas—A. Šimkus, solistai: N. Lin
kevičiūtė ir A. Brazis). Nors ši kan
tata Čikagos lietuviams jau nebuvo 
naujas dalykas, tačiau jos laisvės vil
tį gaiviną St. Santvaro žodžiai buvo 
malonūs ir sminga į širdį:

Aušra jau skrieja, ta viešnia
padangių, 

Pavasario balsų daina gyva. 
Pakilkite visi žiedai palangių, 
Jau laisvės saulėj žėri Lietuva! 
Jau laisvės saulėj žėri Lietuva! 
žėri Lietuva.
Šie žodžiai buvo lyg ir pagrindine 

minėjimo tema, kuri skatino ir skati
na tautiečius darbuotis savo, žemės 
išlaisvinimui.

NELABAI DIDELĖ, BET ENER
GINGA Cicero liet, kolonija Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo sukaktį 
prisiminė vasario 15 d. vakare šv. An
tano parapijos salėje, čia virš 200 tau
tiečių (gaila, kad jų tarpe beveik ne
simatė senosios emigracijos atstovų) 
buvo atvėrę savo ausis ir širdis lais
vės viltį žadinantiems žodžiams. Para
pijos choras, deklamatorių bei paskai
tininko — adv. R. Skipičio žodžiuose 
tryško ryžtas kovai už Lietuvos išlais
vinimą.

“Ar yra viltis? Yra žmonių, kurie 
nusimena. Bet mes neturime nusimin
ti, mes turime turėti kantrybės. Tas 
absurdas, kuris vadinasi bolševizmu 
— sunku normaliai galvojančiam žmo
gui įsivaizduoti. Kur nors turi iškilti 
kova, tarp absurdiško bolševizmo ir 
normaliai galvojančių žmonių. Ir tai 
įvyks!” — dėstė paskaitininkas.

šio minėjimo metu buvo renkamos 
aukos laisvinimo reikalams, kurių su
dėta virš $750. Minėjimą surengė LB 
Cicero apylinkės valdyba.

Bormanas esąs v 

gyvas?
V. Vokietijoje teisingumo Įstai- 

Igos paskelbė, jog Adolfo Hitle
rio dešinioji ranka Martin Bor
man, pražuvęs II Pasaulinio karo 
gale, turėtų būti kur nors gyvas. 
Hessen valstybės gynėjas Fritz 
Bauer pradėjo Bormano medžiok
lę pasauliniu mastu. Prokuratū
ra Įsakė jieškoti buvusio augšto 
nacių partijos pareigūno po to, 
kai kitas nacių pareigūnas Wer
ner Naumann pasakė prokurorui, 

i jog Bormanas tikrai nebuvo ru
sų nušautas per masini išsilauži- 
mą iš Hitlerio nusižudymo bun
kerio. Panašiai tvirtina ir vienas 

i lietuvis, gyvenąs Kanadoj. Jis ku
ri laiką tarnavo soviet, armijoj 
ir dalyvavo Berlyno užėmime. Jo 
liudijimu, augštieji nacionalsocia
listų pareigūnai iš specialaus 
bunkerio, jų tarpe ir M. Borma
nas, nebuvo sušaudyti.

Ritterhude. — V. Vokietijoje 
įrengiamas maudymosi baseinas 
su hidraulinėmis elevatoriaus 
grindimis. Turės gylį nuo 1 iki 
12 pėdų ir bus pritaikomas pagal 
besimaudančių vaikų ūgį ir inst
rukcijas.



SIELA, RAGAUSKAS IR MOTERIS
žydai mintyto jai
Įdomu, kad rimčiausius ir “ap

čiuopiamiausius” sielos dvasingu
mo ir nuo kūno nepriklausomu
mo įrodymus mūsų laikais davė 
ne scholastikai ir net ne krikščio
nys, o žydai. Pakaks paminėti 
Bergsoną, Max Scheier, Stephan 
Strasser, net S. Freud ar iš žydės 
bedieviškoje šeimoje gimusį Gab
riel Marcei. Iš S. Strasser knygos 
“Le Problėme de L’ame”, Lou
vain 1953, pateiksiu porą citatų.

“Tiesiogiai pagauname kitus 
“aš”; kad juos pasiekčiau nerei
kia pergręžti jokio medžiaginio 
šarvo. Juos pagaunu betarpiškai 
kaipo medžiagos dvasinius gaivin
tojus. Be spręsmų ir svarstymų 
pagaunu kitus kaipo įsikūnijusius 
asmenis. Taip pat tiesioginiu bū
du pagaunu ir vertybes... Kaip 
tik dėlto, kad mūsų dvasinis ak
tyvumas neįeina kaip kuri nors 
funkcija į biologinių procesų ir 
jėgų sąrangą, galiu iškilti viršum 
to proceso, jį apžvelgti, jam tai
kyti savo sprendimus ir jį apval
dyti. Per šitą savo laisvą veiki
mą galiu pasipriešinti kūno pro
cesams ... Mūsų tvirtinimas, kad 
savo psichofiziniame organizme 
tegyvename tik ribotai ir kinta
mai, tuo tarpu kad visada ir pil
nai gyvename kaip dvasinės būty
bės, gali atrodyti keistas žmogui, 
pasinėrusiam medžiagoje ..."

M. Schelerio veikalas-
Savo pomirtiniame veikale 

“Mort et Survie” Paris, 1952, 
Max Scheier, tarp kitko, nurodo 
faktą, kad psichinis pergyveni
mas yra turtingesnis, negu atitin
kamas fizinis paerzinimas (garso 
bangą atitinka trys kokybinės va: 
riacijos: garsas kaip toksai, jo 
augštis, jo vokalinis charakteris, 
jo “oktaviškumas”). Kaip žemiš
kame gyvenime sielos aktai siekia 
toliau, negu kūno būsenos, taip 
lygiai mirštant ir griūnant kūnui 
siela pastebi, kad ji nepaliečia
ma to griuvimo, ji konstatuoja 
savo būties nepriklausomybę nuo 
kūno. Visos tautos ir jų filosofai 
iš patirties žino, kad sielos aktai

Kiekvienais metais televizijos 
pramonė, keičia savo gaminių iš
vaizdą; kaip paprastai daro ir au
tomobilių gamyklos. Tačiau prin
cipe beveik tas pats pasilieka. Įve
dami nauji takai, brėžiniai tele
vizijos priimtuve, pats' aparato iš
dėstymas pakeičiamas, kontrolės 
iš šonų ar žemai, saugikliai Įstato
mi žemo dažnumo veikime; prie
kiniai stiklai patogiai galima iš
imti ir nuvalyti. Kaikurios bend
rovės dirba PC (išlietų takų da
lys), tačiau kitos pažymi, kad to
kių jų aparatuose nėra, viskas 
yra rankomis atlikta. Keletas 
bendrovių dirba aparatus iš dvie
jų lempų IF, kur iki šiol buvo 
naudojama trys lempos; kaiku
rios daro Hi-Fi priimtuvuose. Tai 
nesudaro jokių kliūčių patarnau
tojams ir savininkams. Pažymėti
na, kad spalvotos televizijos vis 
daugiau įsigyjamos gyventojų 
per mažas krautuves.

Dabar pažvelkime, kurios ben
drovės yra įvedusios naujumų 
1964 m. modeliuose:

Admiral — naujas išvedžioji
mas baltoj ir spalvotoj televizi
joj; spalvotasis priimtuvas turi 
net elektroninį spalvų išlyginto- 
ją; ryškumo kontrolė Įvesta spal
votos televizijos priimtuve.

Andrea — įvestas AC linijos 
sergėtojas; jei kas aparate įvyks
ta negero, tuoj jis išjungia visą 
elektroninį -įtaisą; silicon žemo 
voltažo dvigubi įtaisai atstoja 
lempą 5U4; nauja horizontinė li
nija, kuri tvirčiau palaiko vaizdą; 
pagerintas balso išdavimas su de
tektorium.

Emerson — nieko ypatingo ne
pakeista; DuMond gaminami apa
ratai turės “custom” liniją; Emer
son paliekamas PC su informa
cija.

The Quality Goes In
Before the Name Goes On

Kodėl Zenith TV, radijo ir Hi-Fi 
aparatai yra geresni 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 patyrimų 
šioje srityje, todėl neapsivilsite nusipirkę Zenith.

ZENITH APARATUS GALITE GAUTI 
PRIEINAMOMIS KAINOMIS PAS:

erdvėje ir laike siekia toliau, ne
gu kūno įvairios būsenos. Visada 
ir visur buvo konstatuojama, jog 
mirštant siela peržengia kūno ri
bas”. Psl. 73 rašo: “Tikiu, jog sie
la tęsia savo egzistenciją, nes ne
turiu jokių duomenų, kurie pa
neigtų sielos nemirtingumą”.

Išanalizavęs visus pagrindinius 
sielos nemirtingumo įrodymus, 
M. Scheier, lygiai kaip ir garsusis 
Hans Driesch, rašo, jog tikriau
sias įrodymas yra. pačių mirusių
jų pasireiškimai. Būdamas tokios 
pat nuomonės, aš savo raštuose 
irgi akcentuodavau to patirtinio 
įrodymo svarbą. Žinau, jog esa
ma ir rimtų žmonių, kurie labiau 
pasitiki “abstrakčiais filosofi
niais” įrodymais, negu patirtimi. 
Milijonai dabartinių “Ragauskų” 
aiškiai parodo, jog “pilka ir ne
pakankama yra plika teorija” — 
žmogui reikalingi yra tikri fak
tai. O tokių faktų krikščioniškoji 
mistika turi daugybę.

“Moteris ir religija”
Tapęs materializmo propagan

distu, Ragauskas parašė knygutę 
“Moteris ir religija”. Pasak jo, 
religija pažeminanti moterį, ją 
padaranti vyro verge, o materia
listinis komunizmas ją išvaduo
jąs ir padarąs ją lygia vyrui. Taip 
dalykai atrodo komunistų propa
gandoje, o tikrovėje yra visai ki

Delhi šeštadieninės lietuvių mokyklos mokiniai švenčių metu 
pasirodo su tautiniais šokiais.

NAUJOVĖS TELEVIZIJOS GAMYBOJE
Electrohome — naujas rėmas, 

IF lempos, turi vadinamą “spot” 
užmušėją, voltažo reguliuojamą 
varžą ir tranzistorinę balso liniją.

General Electric — nieko nau
jo linijose. 11 colių priimtuvas- 
tele vizija parduodama žemiau 
S100; tikimasi padaryti daug 
pelno.

Magnavox — visos linijos tos 
pačios, kaip ir spalvotų. Vadina
ma “Videomatic” įrengimas, jė
gos transformatoriai ir “super
ior” balso pagerinimas duoda pa
sisekimo vilčių bendrovei.

Motorola —• tokios pat linijos 
j uodo j-balto j televizijoj, naujas 
moduliacijos principas spalvotuo
se aparatuose, nustatymas augšto 
dažnumo voltažui įgalina savinin
ką geriau reguliuoti vaizdo stip
rumą.

Olimpic — visas aparato sudė
jimas tas pats. Visas rėmas pada
romas rankomis ir įdedama žemo 
voltažo transformatoriai.

Philco — įdėta nauja vertikali 
linija, kuri pagelbsti lempai, va
riacijos linija, kuri keičia vaizdo 
šviesos stiprumą. Vaizdo išplėti
mo kontrolė nauja, taip pat nauji 
persiskyrimo vartai balse ir sig
naluose.

RCA — NU Vista visuose apa
ratuose. Vista lempa išduoda la
bai ryškius vaizdus. Ji panaši į 
lempą, tačiau labiau tinka tran-: mes minėti gegužės mėn.
zistorių gaminimui. Visi aparatai i Otava. — Augštesniųjų mokyk- 
turi novarines lempas su tamsiais lų mokiniai nežino Kanados isto- 
šildymo elementais. (rijos ir žymiųjų vyrų, — pareiš-

Sylvania — nešiojami aparatai kė opozicijos' vadas Diefenbake- 
turi vadinamus “Power Stream” ris. Nežino, kad Sir John A. Mac-
ir “Power Throtle”. Tai reiškia, donald buvo pirmasis min. pirmi- 
kad turi 5 lempų,.įtaisą, kurios ninkas, kad vergiją Kanada pa- 
specialiai tik nešiojamiems apa- naikino 1792. m., t.y. anksčiau 
ratams su patentu pritaikytos, negu JAV ar Britanija. Televizi- 
žymiai pagerina vaizdo gavimą 
ir stiprumą. -

ja nesanti naudojama švietimo 
reikalams, o turėtų būti.

taip: komunizmas atima iš mo
ters jos vaikus, suardo jos šeimą, 
o ją pačią padaro pramonės, su
sisiekimo ar miškų darbo verge. 
Pvz. Rusijoje apie 53% tokių dar
bininkų yra moterys. Kaip Ra
gauskui valia apgaudinėti savo 
mirštančią motiną (komunistams 
juk nėra doros), taip lygiai jis lei
džia sau vadinti moters išlaisvini
mu jos pavertimą beteise sun
kaus darbo verge. Gyvenu Argen
tinoj darbininkų miesčiuke ir 
kasdien matau, kaip darbininkų 
žmonos ar dukros gražiai apsiren
gusios ir savo vaikučių apsuptos 
ilgomis valandomis klausosi radi
jo, žiūri televiziją ar viena pas 
kitą lankosi, kol jų vyrai sugrįžta 
iš darbo. Jeigu vargšė komunis
tinė moteris galėtų patekti į jų 
būklę, manytų gyva dangun pa
tekusi. Bet tai negali įvykti, nes 
augštos spygliuotų vielų tvoros ir 
sargybų šautuvai bei sunes ne
leidžia joms išbėgti iš “Ragausko 
rojaus”.

Kaip matėme, iškunigis Ra
gauskas pradėjo savo maištavimą 
prieš Dievą kaltindamas Jį už blo
gybių buvimą pasauly ir preten
davo galįs būti geresnis už Dievą, 
o dabar štai matome jį begiriant 
moters pavergimą, šeimų suardy
mą, pagrindinių teisių iš žmogaus 
atėmimą. Taip baigiasi žmogaus 
kvailas išdidumas.

Travler b-vė gamina aparatus 
'Montgomery Ward, Western 
Auto ir Gamble-Skogmo, kurie 
yra visi vienodi elektrikos atžvil
giu; visi nešiojami, su PC takais.

Westinghouse aparatai su va
dinamais “Instant-On” ir See Ma- 

jtic garantuoja PC linijas, duoda 
(savininkui garantiją, jei kartais 
sugestų. Yra aparatai su žemyn 
nuleistais rėmais, tik, žinoma, pa
statomieji, kabinetiniai.

Zenith — pirmą kartą naudo
jami Silcon lygintojai; tokiu bū
du išimami žemo dažnumo trans
formatoriai. Pirštu liečiama už
rakinimo kontrolė padaryta auto
matiška, naudojant VDR kontro
lę linijoj. Bendrovė turi įvedusi 
“Gold Guard” kanalu centrą-tun- 
erį, kuris, tikimasi, suvilios daug 
pirkėjų. Naujų aparatų aptarna
vimas bus žymiai lengvesnis, ne
gu senųjų. Kaina Zenith bus ma
žesnė.

Kaikurie pagerinimai kelia 
žmonių susidomėjimą ir dėlto 
b-vės stengiasi įtikti pirkėjams.

Bal. Brazdžionis

Paryžius. — Garsiosios Notre 
Dame katedros 800 m. jubilėjus 
turėjo būti švęstas pr. metais, bet 
dėl popiežiaus Jono XXIII mirties 
buvo atidėtas. Ruošiamasi iškil-

dėl 

pigios paskolos

namams pagerinti.

Jis mielai paaiškins.

Galvojate moderninti savo virtuvę, pastatyti 
papildomą kambarį, atnaujinti prausyklą ar 
įvesti naują šildymo sistemą? Pasitarkite apie 
tai su artimiausiu Toronto-Dominion banko 
vedėju.

Kada tik norėsite pagerinti savo namus bet- 
kuriuo atveju jis gali jums būti labai artimas 
bičiulis. Užsukite ir nedelsdami susipažinkite.

Jaunieji “Aukuro” aktoriai A. Storius ir R. Petrauskas ruošiasi K. 
Binkio “Atžalyno” premjerai Hamiltone vasario 29 d.

DARBAI NEAPRĖPIAMI, 
PAŠAUKIMAI NEGAUSŪS

Kaktai byloja, kad vienuolynai 
yra atlikę didelį religinį bei kul
tūrinį darbą ne tik praeities Eu
ropoje, misijų kraštuose, laisvoje 
Lietuvoje, bet ir čia dabar lietu
vių išeivijoje, kur apie religinius 
centrus spiečiasi didelė lietuviš
ka veikla.

Pašaukimai į vienuolių ir ku
nigų eiles yra negausus, o darbai 
— neaprėpiami. Dėl pašaukimų 
stokos lietuviškieji vienuolynai 
stovi dilemoje: arba ribotis ir to
liau pašaukimais vien iš lietuvių 
tarpo ir, jų mažai esant, pamažu 
nuskursti ir išnykti, arba išlaiky
ti ir plėsti savo veiklą, priimant 
svetimtaučius' ir taip pamažu nu- 
taustant.

Pašaukimams ugdyti ir. lietu
viškai visuomenei plačiau su tais 
klausimais supažindinti kovo 7-14 
d. yra ruošiama pašaukimų sa
vaitė Čikagoje, Jaunimo Centre.

Palaidotas aktorius P. Kubertavičius
Aktorius Petras Kubertavičius 

mirė Vilniuje vasario 14 d. Velio
nis buvo vienas žymiausių Lietu
vos dramos teatro kūrėjų. Gimė 

(1879 m. birželio 22 d. Vartų kai- 
|me, netoli Simno. I D. karo me- 
(tais atsidūrė Voroneže, kur mo
kėsi mokytojų seminarijoje. Vė
liau, persikėlęs į Petrapilį, studi
javo augštojoje hidrotechnikos 
mokykloje. Teatrine veikla susi
domėjo 1916 m., įstodamas į mū
sų vaidybos meno veterano J. 
Vaičkaus suorganizuotą dramos 
studiją.

Kauno Valstybiniame dramos 
teatre jis pradėjo dirbti pirmai
siais šio teatro veiklos metais — 
1920. Savo ilgo gyvenimo tarpsny
je P. Kubertavičius yra sukūręs 
virš 200 vaidmenų, pradedant 
Šekspyro klasika ir baigiant ori
ginaliais lietuvių autorių kūri
niais. Suvaidintų spektaklių skai
čius siekia 5.000.

Vokiečių okupacijos metais ve
lionis dideli dėmesį skyrė lietu- 
Iviškų veikalų režisūrai, pastaty
damas J. Grušo “Tėvą” ir kt. kū
rinius. Jis taipogi dėstė improvi
zaciją Kauno dramos teatro stu
dijoje; po tragiškos J. Monkevi
čiaus mirties perėmė studijos ir 
dramos teatro meninę vadovybę.

Pokariniais metais komunisti
nės Lietuvos vyriausybė P. Ku- 
bertavičiaus nuopelnus lietuviš
kajam dramos teatrui atžymėjo 
ordinais, medaliais ir liaudies ar
tisto titulu. Į mūsų profesinio

Jei ketinate 

taisyti savo namus, 

taisykite dabar! 

Susisiekite su

Toronto-Dominion banko vedėju
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Visa eilė kompetetingų prelegen
tų — A. Augustinaviaenė, prel. 
V. Balčiūnas, B. Jameikienė, dr. 
A. Liulevičius, Tėv. B. Markaitis, 
SJ, dr. S. Sužiedėlis, dr. A. Šid
lauskaitė, dr. V. Vardys, dr. V. 
Vygantas — yra pakviesti skaity
ti paskaitas sekančiomis temo
mis: kas yra pašaukimas; pašau
kimas ir asmenybė; kunigystė; 
vienuolis ir profesija; vienuolynų 
vieta bendruomenėje, Bažnyčio
je; jų įnašas į gyvenimą, mokslą 
ir menus; vienuolis ateities pers
pektyvoje. Be paskaitų yra ruo
šiama ir foto paroda, 'kuri vaiz
duos kiekvienos dalyvaujančios 
institucijos charakteri, tikslą bei 
darbą.

Šie klausimai bei rūpesčiai, to
li prašokdami Čikagos miesto ir 
vienos savaitės ribas, nusipelno 
visu lietuviu susidomėjimo.

G. K.

J. PIPIRAS

Vos penkis metus praleidęs 
naujam savo namely soduos pa
skendusiam Stuttgarto mieste, 
1963 m. gruodžio 12 d. mirė 
Theodor Heuss, pirmasis Federa
cinės Vokietijos Respublikos pre
zidentas.

Žinia apie Th. Heusso mirtį 
niekam nebuvo didelė staigmena, 
nes visi žinojo, kad jo sveikata 
menkėjo, kad praėjusią vasarą 
i am turėjo būti amputuota kairė 
:oja.

Nors Th. H. yra 1884 m. gimęs 
švabų miestely Brackenheime, ta
čiau savo tėviške jis laikė Heil- 
bronno miestą, kuriame užaugo 
ir baigė humanistinę gimnaziją 
ir kurio vynuogynų padėtį nagri
nėjo savo 1905 m. Miuncheno 
universitetui įteiktoj disertacijoj.

Redakcija — karjeros 
pradžia
Pasirinkti studijų dalykai — 

politiniai mokslai ir meno istori
ja —liudijo plačius H. interesus. 
Dar gimnazijos suole jis ėmė ra
šyti spaudai ir įsijungė į tautiš- 
kai socialinį Fr. Naumanno sąjū
dį. Šio sąjūdžio vadai neišleido 
vispusiškai gabaus jaunuolio iš 
akių, ir vos tik jis baigė akademi
nes studijas, pakvietė žurnalo 
“Die Hilfe” (Pagalba) redakto
riaus pareigoms (1905-1912 m.). 
Tuo ir prasidėjo Th. H. kaip pu
blicisto karjera. Miunchene, Heil- 
bronne ir Berlyne sėdėjo jis įvai
rių žurnalų redakcijose, rašyda
mas saviems ir kitiems — net už
sienio — laikraščiams politikos, 
meno, teatro ir literatūros klau
simais. Pagal širdies polėkius 
reikštis spaudoje Th. H. galėjo 
iki 1936 rn., iki Goebbelsas, ne
patenkintas jo minčių pasauliu, 
ištarė savo nelemtą veto. Tada 
Th. H. tapo laisvu rašytoju, per
sikėlė gyventi į Heidelbergą ir 
i čia panaudojo savo plunksną 
stambiems biografijos veikalams.

Politikos baruose
Lygiagrečiai su publicisto kar

jera (iki 1954 m. Heusso biblio
grafijoje figūravo 1800 antraš
čių) kilo augštyn ir politiko veik
la.’ 1919 m. atstovauja Heussas 
vokiečių demokratų partijai Ber
lyno savivaldybėje, o nuo 1924 
i iki 1928 ir nuo 1930 iki 1933 m. 
j— parlamente. Po II-jo pasauli
nio karo matom jį liberalų demo
kratų partijos kūrėjų tarpe. 1945- 
1946’m. eina H. Wuefttembergo 
švietimo ministerio pareigas. 
1948 m., liberalų grupėms persi
organizavus į laisvų demokratų 
partiją, Th. H. išrenkamas jos 
pirmininku ir deleguojamas į par
lamentinę tarybą, kur jis pasižy
mi savo įnašu, ruošiant Fed. Vok. 
Respublikos konstituciją. Už me
tų laimi jis pirmojo Fed. Vok. 
Respublikos prezidento rinkimus, 
o 1954 m. perrenkamas dar 5 me
tams.

Pusausvyros asmenybė 
žvelgdami į praeitį, vokiečių 

politikai yra vienos nuomonės, 
kad tinkamesnio kandidato į pre
zidento postą anuo metu, kada te
ko sunkiai grumtis su moraliniu 
ir ūkiniu karo palikimu, negalė
jo būti. Th. H. išsiskyrė ne vien 
intelektinėm galiom, gilia erudi
cija, bet ir savo taikiu būdu, ku-

dramos teatro istoriją jis įeina 
kaip vienas labiausiai nusipelniu
sių aktorių. Visas jo gyvenimas 
buvo skirtas lietuviškai scenai.

Velionis buvo vedęs dramos ak
torę Antaniną Vainiūnaitę. Jų 
dukra Dalia Kubertavičiūtė-Mau- 
rukienė, karo pabaigoje pasitrau- 

(kusi iš Lietuvos, kuri laiką gyye- 
Ino Toronte, o vėliau persikėlė į 
JAV. Ji tęsė tėvu tradicijas — 
yra buvusi karo metu Vilniaus 
dramos teatro aktore, nevengda
vo scenos ir išeivijoje. V. Kst.

Kai moterys neturi 
progų išsikalbėti
Švedijoje paaiškėjo, kad per 

pastaruosius keleris metus pa
cienčių skaičius psichiatrinėse li
goninėse trigubai padidėjo. Šve
dų gydytojai priėjo išvadą, kad 
tai pareina nuo to, kad dabar pra
dėta miestuose platinti gatves, 
ypačiai naujuose kvartaluose, to
dėl asmeniniai žmonių kontaktai 
bemaž visai išnyksta. Moterims 
netenka išsikalbėti nei gatvėje 
nei moderniškose parduotuvėse 
su savitarna (self service), tad po 
17 tylėjimo parų atsiranda rimti 
pakrikimai nervų sistemoje. Gy
dytojai pageidauja, kad urbanis- 
tai suprastintų problemos rimtu
mą ir ateityje planuotų siauras 
gatves, kuriose būtų kuklių kavi
nių moterims sočiai išsikalbėti.

LIETUVOS PAJŪRIO SARGAI
Klaipėdos krašto sukilimas šalia ne

priklausomybės kovu mūsų valstybi
niame gyvenime yra bene svarbiau
sias įvykis. Juk tai buvo ne vien Va
sario 16 akto pilnesnis įgyvendinimas, 
savo teritorjos praplėtimas, savo tau
tos dalies atgavimas, bet visos mūsų 
tautos orientacijos pasukimas kita 
linkme.

Laikykime savo šventa pareiga pri
siminti sukilimo kovų aukas, nukan
kintus Vokietijos kacetuose ir šalta
me Sibire bei mirusius žymesnius as
menis: kritusius kovose 20 sukilėlių, 
jų tarpe žuv. karininkus Noreiką ir 
Burokevičių; kacetuose nukankintus 
direktorijų p-kus M. Reizgį ir Ed. Si
maitį, gub. refer. Alb. Gailių; Sibire 
žuvusius dail. Ad. Braką ir And. Bor- 
chertą; mirusius Mart. Jankų, prez. 
A. Smetoną, min. p-ką Ant. Merkį ir 
kitus kovotojus.

Džiugu, kad 3 svarbiausieji sukili
mo vadai dar gyvi: min. pirm. Ern. 
Galvanauskas — Prancūzijoj, gen. kon
sulas Jonas Budrys, sukilimo armijos 
vadas — Niujorke ir E. Simonaitis, 
sukilėlių dir. p-kas ir dabart. Maž. 
Lietuvos Tarybos p-kas — Vak. Vo
kietijoj.

Kai atsidūrėme tremtyje, palyginti, 
mažai žinių randame mūsų spaudoje 
ir straipsnių apie Klaipėdos kraštą. 
Lanmei, turime nedaugeliui dar žino
mą specialų pajūrio laikraštį, išeinan
tį kas ketvirtis metų, kainuojantį tik

Mūsų bendradarbis Vokietijoj

riam buvo svetima netolerancija 
ir neapykanta. “Būdamas išlygi
nančia jėga, tarpininku ir tarpi- 
ninkautoju tarp skirtingų, iš da
lies didžiai priešingų politinių, so
cialinių ir konfesinių jėgų, savo 
asmenybės, savo žinojimo ir savo 
sugebėjimo dėka suteikė Heussas 
federacinio prezidento instituci
jai formalines teises prašokančio 
svorio”, taikliai jį apibūdino 
“Frankfurter Allgemeine” 1963 
m. 290 nr.

Hitlerio priešingybė
Th. Heusso autoritetas ir popu

liarumas krašte augo metai iš me
tų. Jo kalbų, perpintų spalvin
gais išsireiškimais ir giliu humo
ru, godžiai klausėsi visų sluogs- 
nių žmonės. Visus imponavo ir 
jo dvasinio horizonto platybė, 
nuostabus istorinių asmenybių 
ir įvykių pažinimas (1948 m. Th. 
H. dėstė istoriją Stuttgarto augšt. 
technikos mokykloje), ir jo taikin
gas tonas. Jei Hitleris savo iškal
bingumą panaudojo masių suve
džiojimui, tai Th. H. nė iš tolo 
netroško jų valdyti, bet vien 
įkvėpti tautiečiams drąsos kurti 
kilnesnę tautos ateitį. Tad toks 
“homme de lettres”, spinduliuo
jąs taktu ir kuklumu, buvo šalia 
kanclerio Adenauerio pats tinka
miausias laimėti savo tautos pasi
tikėjimą naujai valstybei, o užsie
nio valstybių — naujai Vokietijai.

Ne vien žoddžiu, bet ir gyyu pa
vyzdžiu — savo oficialiais ir pri
vačiais vizitais užsieny: 1956 m. 
Atėnuose, 1957 m. Italijoje, Va
tikane ir Turkijoje, 1958 m. JAV, 
Kanadoje ir Anglijoje, 1960 m. 
Izraelyje, Paryžiuje ir Indijoje 
— stengėsi Th. H. įrodyti, kad 
gimsta Vokietija, pasiryžusi ati
taisyti praeties klaidas ir rimtai 

, siekianti demokratiškų idealų bei 
(pasaulinės taikos stiprinimo.

Eilė užsienio ir Vokietijos uni
versitetų, įvertindami Th. H. lai- 

įmėjimus moksle, literatūroje ir 
politikoje, yra jam suteikę gar
bės daktaro titulą. Daugelis kraš: 

(to ir užsienio miestų įtraukė jį Į 
i garbės piliečių sąrašą.

Savo žmonoje Elly Knapp — 
: iki pat jos mirties 1952 m. — Th. 
(H. turėjo sumanią bendradarbę. 
(Juos rišo idėjų bendrumas (susi
pažino jie tame pačiam Nauman
no rately ir vedė Strasburge 
1908 m.)'ir ideologinė ištikimy
bė. Kai naciai uždraudė Th. H. 
verstis žurnalisto profesija, jo 
žmona rūpinosi pragyvenimu, 
dirbdama vienoj Įmonėj kaip ver
bavimo tekstų autorė. Už tai Th. 
H. ją visad Šiltai prisimindavo, 
kada oficialiom progom būdavo 
iškeliami jo paties nuopelnai. My
lėjo first lady ir vokiečių tauta 
ir tai ne dėl jos išorės, kiek dėl 
jos pažangaus socialinio nusista
tymo: ji ypatingai sielojosi sveiks
tančiom motinom, steigė joms 
poilsio namus, kurie šiandien ne 
be pagrindo nešioja steigėjos var
dą.

Prezidento pareigos su visais 
Įsipareigojimais nepajėgė užgožti 
Heusse rašytojo talento. Per de
šimt prezidentavimo metų Bonno- 
ję jis išleido kone tiek pat veika
lų. Berašant antrą prisiminimų 
tomą, kuris turėjo apimti 1933- 
1945 m., užklupo jį mirtis.

1 dol. metams. Tai įdomus laikraštis, 
vad. “Lietuvos Pajūris”, redaguoja
mas A. Lymanto Montrealy, Kanadoje. 
Tas laikraštis svarbus ir įdomus ne tik 
mums, bet, pasirodo, ir vokietinin
kams. Jie stropiai jį seka ir piktai re
aguoja į jo straipsnius savo laikrašty
je “Memmel Damfboot”, kuris seniau 
ėjo Klaipėdoj, o dabar Oldenburge 2 
kartus į mėn. Kaip matome, tyli kova 
vyksta ir šiais laikais, ir todėl “LP” 
vertas mūsų dėmesio ir paramos...”

R. Liormanas, ats. pulk., 
buvęs Klaipėdos krašto 

komendantas

Miami. — Mechanizacija turi ir 
minusų. Nuolatinis instrumentų 
rodyklių stebėjimas sukelia sun
kiai Įveikiamą nuobodulį. Radaro 
ekrane nepastebėtas ats'krendan- 
tis lėktuvas su keleiviais: įvyko 
nelaimė ir prarastos 65 gyvybės.

Helsinkis. — Gydytojai nusta
tė, jog yra ryšis tarp gripo epide
mijos ir pirmos klasės pašto. Stai
ga pasireiškusi gripo liga neišsi- 
plėtė, nes dvi savaites vyko laiš
kanešių streikas. Spėjama, kad 
sergantieji rašo laiškus ir jais už
krečia sveikuosius, kurie tuos 
laiškus gauna.

ALFA Radio & TV SERVICE
672 Lansdowne Ave. Toronto 4. LE 1-6165 Sav. Alfa Čižikas

THE fcę|»Į>jJ,tl?|ATI BANK

Where people make the difference

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

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS ...
* Puokštės nuotekoms bei ivoirioms kitoms proęom* — 

europietrikome ir konadižkame stiliuje.
* Įvairiausių rūšių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis
* Mes turime gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms

Kalbame taip pat vokiškai Ir rusiškai.
♦ e
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DABARTIES SEKLUMA ROMANE4

JERONIMO IGNATONIO “LŪŽIAI” 
J.GLIAUDĄ

1958 m. debiutavęs romanu “Ir 
nevesk į pagundą”, kuris atnešė 
autoriui “Draugo” dailiosios pro
zos premiją, Jeronimas Ignatonis 
pateikia mums jau dvigubai sto
resnį kūrinį — romaną “Lūžiai”.

Savo pradiniam kūriniui 1958 
m. pasirinkęs pikantišką siužetą, 
Ignatonis tada nustebino bemaž 
tobulu medžiagos subalansavimu. 
Trumpame veikale, tikriau ilgoje 
novelėje, jis visa sutvarkė nove
lės principu. Ir tai nebuvo nuodė
mė. Priešingai, svarbieji to balan
so elementai — užuomazga, siu
žeto vingiai ir atomazga — gerai 
išvežė romanui labai nedėkingą 
siužetą. Ignatonis užsirekomenda
vo galįs saikingai, santūriai, sul
tingai, be nukrypimo į autorių žu
dantį detalizmą, operuoti buitimi.

Tą savo stipriausią savybę — 
buities koloritą — autorius pui
kiai panaudojo naujam savo ro
manui “Lūžiai”. Tačiau “Lūžiai”, 
mūsų nuomone, yra jau žymiai 
vertesnis, brandesnis ir aktuales
nis už jo pirmąjį, debiutinį, pre
mijuotą romaną. Savo siužetą au
torius ima iš aplinkos, kuri yra 
čia pat, už mūsų durų. Jo hero
jai yra tie žmonės, kurie bendrau
ja su mumis ne istorinėje per
spektyvoje, iš Nepriklausomos 
meto, bet šiandienoje. Toks jaut
rus siužetas daugelio mūsų rašy
tojų dar vengiamas, lyg dar rašy
tojo plunksna nedrįstų visu smai
lumu smigti į mūsų šios dienos 
buitį. Po Alės Rūtos tik perpus 
žinomo “posūkio į kairę” Ignato
nis drąsiai, sultingai ir akyliai 
parodo mums vietos panoramą 
pro mūsų kambario langą.

Jeigu kanadiškiai gali didžiuo
tis dabarties atidengimo pionie
riumi Kralikausku, čikagiskiai už 
tą pionieriškumą galėtų tarti ačiū 
Ignatoniui.

Tiesa, ir Baronas, ir Kralikąus-

žvelgti į aplinką. Kaip paprastai, 
mes neketiname perpasakoti ro
mano turinio bei blusinėti jo de
tales laikraštinėje apžvalgoje. 
Jieškodami šio romano, kaipo kū
rinio, reikšmės mūsų gyvenime, 
drįstame jį lyginti su to gyveni
mo kronika romano rėmuose.

Kaip paprastai, Ignatonis nesi
stengia valdyti herojų dialogų, ta
čiau autorius labai atrankus vaiz
do piešime. Jo fizionomistinės 
charakteristikos labai tinka pasi
imtam vaizdavimo metodui — jos 
betarpiškai piešia ir dvasinį vaiz
dą. “Lūžių” siužeto išdėstymo ba
lansas geras, kaip tai buvo ir pre
mijuotame romane. Romano 
vyksmas slenka ties herojaus aki
mis. Autorius, pasiėmęs atitinka
mą herojo intelektui dėstymo bū
dą, nuosekliai išlaiko jį iki pabai
gos, neprakiša vaizdo .ar minties, 
pagautos kito asmens, ne dėstyto
jo. Kažkokia graudi ironija ata- 
skamba daugelyje vietų, kada 
vienaip ar kitaip tenka praeiti pro 
gyvenimo šiurkštumus, graudu
lius ar kvailybes. Ta ironija yra 
puiki sėkla apmąstymui ir apsi- 
mąstymui, užvertus paskutinįjį 
romano puslapį.

“Lūžiai” yra labai pavykęs ban
dymas kasdieniškoje seklumoje, 
kur tragedijos neišsivysto į šeks
pyriškas, kur vyrauja mechaniza
cija.

» susilaukė Ad.
Mickevičius, T. Kosciuška, tokio

V‘».:

VLADAS SYROKOMLIA 1813-1862 
K. BARONAS

KULTŪRINĖJE VEIKLOJE

llll

Jeronimas Ignatonis, “LŪŽIAI”. 
301 psL Kaina $3. Išleido Lie
tuviškosios Knygos Klubas.

Ramojus Mozoliauskas 
Sv. Pranciškus Asyžietis

Iš Čikagoje rengiamos religinio 
meno parodos.

du daugiau ėmė būtį, ne buitį- Ir 
grynai buitimi remiamas Ignato
nio romanas “Lūžiai” mums rodo, 
kad buitis, kaip ryjančioji stichi
ja, paskandino herojus, kad 
(skamba paradoksiškai) buitis su
darė lietuvio ateivio būtį, kad bui
tis tapo prasmė ir siekis. Kasdie
niškumas sutramdė meditavimą, 
mechanizuotojo gyvenimo šėls
mas pavertė herojus tik sudėtin
gais mechanizmais. Čia ir glūdi 
Ignatonio sėkmė tokiu požiūriu

Atsiųsta
Pasaulio Lietuvis, informacinis biu

letenis, nr. 3, sausis, 1964. Leidžia 
PLB valdyba, 1118 Rutherford Rd., 
Cleveland Hts., Ohio 44112, USA.

Lietuviu Dienos, 1964 m. sausis, 26 
psl. Gausiai iliustruotas žurnalas. Red. 
B. Brazdžionis, leidėjas A. F. Skirius, 
4364 Sunset Blvd., Hollywood 29, 
Calif., USA.

Eglutė, nr. 2, 1964 vasaris.
Mitteilungen aus baltischem Leben, 

nr 4(43), gruodis 1963, 46 psl. Leidžia 
Baltų Dr-ja Vokietijoje, Turiny: žo
džio “baltai” daryba ir raida (tęsinys), 
aprašoma studijų savaitė Koenigswin- 
ter, kultūrinio gyvenimo žinios, pla
čios bibliografinės žinios.

Ontario Fish and Wildlife Review, 
nr. 4, Winter 1963, 20 psl. Leidžia 
Ontario Department of Lands and For
ests.

paminėti
Floridos Lietuviai, nr. 1(27), sau

sis, 1964 m. Floridos lietuvių ir vasa
rotojų mėnesinis laikraštis. Red. E. 
Karnėnas. Leidėjai: Anelė Zabukas 
ir Petras Pocius, 3031 54th St, So. 
Gulfport 7, Florida, USA.

Hamiltono Lietuvių Kredito Koope
ratyvas “Talka”, 1963. Išleista 1964 
m. Leidinys nr. 9.

Rinktinė, nr. 14, 1963. Nidos knygų 
klubo leidinys, išeina kas trys mėne
siai, 80 psl. Kaina $1. Turiny: L. Do
vydėno, Kazys Binkis gyvenime, V. Si
dzikausko, Ernestas Galvanauskas — 
diplomatas ir kt. Adr.: 1, Ladbroke 
Gds., London, W. 11, Anglija.

Prancūzijos Lietuvių Žinios, nr. 27, 
vasaris, 1964 m. Redaguoja Pr. Liet. 
B-nės kultūrinė komisija. Leidžia Pr. 
Liet. B-nės krašto valdyba.

rytinių Lietuvos žemių, mes 
ne vieną garbingą mūsų tau
tos vyrą, nurašėm į svetimą są
skaitą. Tokio likimo ............... — “
likimo susilaukė ir mažai pažįs- 
tamas mūsų literatūroj rašytojas 
Vladas Syrokomlia - Liudvikas 
Kondratavičius. Ne tik mūsų, bet 
ir lenkų jis yra neįvertintas, už
mirštas, nors rašė lenkų kalba ir 
buvo “šlacheckos” giminės. Esu 
tikras, kad ne vienas iš Lenkijos 
atvykęs turistas ir sustojęs Rasų 
kapuose prie paminklo, esančio 
netoli koplyčios, turėjo ilgai pa
galvoti apie Syrokomlios slapy- 
vardę, girdėtą mokyklos suole 
gal... geografijos, gal istorijos 
ar kokiam kitam vadovėlyje.

Ypatingai šiemet', minint K. 
Donelaitį, vertėtų sustoti ties Sy
rokomlia. Jis ir K. Donelaitis 
yra gyvenę skirtingam laikotar
py, rašė skirtinga kalba ir forma, 
tačiau savo širdimi jie buvo atsi
davę Lietuvos kaimui, Lietuvos 
baudžiauninkui — būrui. Tad ir 
nėra ko stebėtis, kad Liudvikas 
Kondratavičius nelabai buvo mė
giamas lenkų inteligentijos, ku
riai “panščizna” - baudžiava bu
vo kaip ir neatskiriama gyvenimo 
dalis lietuviškoj žemėj.

O su mūsų kraštu Vladislovas 
Syrokomlia buvo stipriai suaugęs 
(nors gimęs Bobruisko apskr.) ka
dangi beveik visą savo gyvenimą 
praleido Lietuvoje arba istorinė
se jos žemėse. Domininkonų mo
kykloje Nesvyčiuje jis pradėjo 
savo mokslus. Tai buvo mieliau
sias jo gyvenimo laikotarpis, ku
rį Syrokomlia atvaizdavo savo ei-, 
liuotame pasakojime — “Szkolne 
czasy” (Mokykliniai laikai). Ru
sams uždarius vienuolyno mokyk
lą Nesvyžiuje, jis persikėlė į Nau
garduką, kur baigė ketvirtą kla
sę (LE XII t. nurodo, kad Syro
komlia Nesvyžiuje baigė keturias 
klases, tuo tarpu daugumas len
kiškų šaltinių sako ką kitą). Apie 
tolimesnį mokslą negalima buvo 
svajoti, nes Vilniaus universite
tas rusų jau buvo uždarytas, o 
pasiekti Kijevo ar Tartu neužteko 
materialinių išteklių. Taigi, visus 
mokslus Syrokomlia užbaigė tu
rėdamas 14 metų, išsinešdamas 
iš mokyklos suolo neblogą loty
nų, prancūzų ir vokiečių kalbų 
mokėjimą.

Pabuvęs keletą metų namuose 
su apysakom ir mokslinėm kny-

VYSK. FULTON SHEEN, Tikėjimo 
platinimo dr-jos Amerikoje vedėjas, 
skaitęs “Marian” žurnale kun. Ant. 
Švedo, MCI, straipsnius apie Argenti
nos misijas, paprašė misijonierių, kad 
jis parašytų objektyvią Argentinos mi
sijų analizę vyskupo leidžiamam tri- 
mėnesiniam “Worldmission” žurnalui. 
Kun. švedas darbuojasi Villa Elisa mi
sijoj Argentinoj.

Radvilus Nesvyžiuje. Čia jam pla
čiai atsidarė pasaulis, nes susiti
ko su augšta ir inteligentiška 
žmonių klase, su Radvilų giminės 
archyvine medžiaga, prie kurios 
dirbo trejus metus.

Tačiau savasis kraštas jį trauk
te traukė. Turėdamas 21 metus Į. lietuvių kalba 
vedė ir išsinuomojo dvarelį prie 
Stolpcų. Ūkininko gyvenimas jam 
labai patiko. Sėslumas ir liaudiš
kumas nuo šiol tampa jo pagrin
diniais kūrybos motyvais. Čia jis 
susilaukia ir pirmo įvertinimo, 
kai nežinant net šeimai jis pa
siunčia į “Ateneumą” savo “Laiš
kanešį”, kuri žurnalas atspaus
dino.

Deja, sunku buvo Syrokomliai 
suderinti literatūrą ir žemdirbys
tę juo labiau, kad jis buvo dide
lis baudžiavos priešininkas. Be
kitko, jis panaikino degtinės da
ryklą, kuri nešė jo dvareliui ge
rą pelną.

Mirus trims vaikams, jis nu
sprendžia persikelti į Vilnių, kur 
duoną mėgina pelnytis rašiniais. 
Kuklūs honorarai vėl priverčia 
grįžti prie žemės — šį kartą neto
li Vilniaus, į Bareikių dvarelį. 
Čia jis parašė savo didžiausią ir 
stipriausią poemą “Urodzony Jan 
Deborog (Kilmingas Jonas Den- 
borog), kurios turinys — dviejų 
šeimų nesantaika, pasibaigusi ve
dybom. Aiškus sekimas Ad. Mic
kevičiaus Pono Tado poema, 
jau pačioj pradžioj jis sako:

Žiemio moja rodzona, 
Litwo moja swięnta 
(žeme mano gimtoji, 
Lietuva mano šventoji).

Tačiau daugiausia jo širdį spau
dė kaimiečių vargai; Kada apskri
ties maršalkų suvažiavime Vilniu
je, esant stambių dvarininkų di
delei opozicijai, nepraėjo suma
nymas duoti žemės valstiečiams, 
— Syrokomlia su didžiausiu jaut
rumu sušuko:

O, wstyd mi Wilna, 
Nie chcę bye Litwinem 
(O, gėda man Vilniaus 
Nenoriu būt’ lietuviu), 
vėlesnė jo kūryba —

PRADĖTA 
DĖSTYTI Kalifornijos universitete 3 
vai. savaitėje. Lietuvių k. lektore pa
kviesta dr. W. Gimbutienė. Taigi, JAV 
mokslo institucijos skiria vis daugiau 
dėmesio lietuvių kalbai, kaip vienai 
iš seniausių indoeuropiečių kalbų.

ČIKAGOJE SUSIKŪRĖ SATYROS 
TEATRAS, pasivadinęs “Antruoju 
kaimu”. Jo programos turinys — įvai
riausios šių dienų gyvenimo apraiškos, 
vaizduojamos satyriniu būdu. “Antra
sis kaimas” turi gerą pasisekimą.

DAUMANTO CIBO apysaką jau
niems skaitytojams “Kalvis žaižaras” 
iliustruoja dail. A. Korsakaitė.

“LIETUVIŲ DIENŲ” LEIDYKLA 
rengiasi išleisti Vytės Nemunėlio pa
rašytą knygelę “Mažoji Abėcėlė” su 
spalvotais piešiniais.

“LIETUVIŲ DIENOSE” baigiama 
spausdinti D. Brazytės - Bindokienės 
apysakaitė vaikams “Keturkojis ugnia
gesys”. Iliustravo Z. Sodeikienė.

nes

“BilIr 
chlopow paiką i poli gorzalką 
(Mušė kaimiečius lazda ir girdė 
degtine), “Janko Cmentarnik” 
(Jonas Kapininkas), .Ulas ir kt. 
yra pilni melancholijos, graudu
mo ir kartėlio, iš dalies surišto 
su vedusio nelaiminga meile te
atro aktorei.

Mums, lietuviams, Syrokomlia

Stasys Yla

Jonas Biliūnas 
džiaugėsi atgavęs 
tikėjimų

Biliūnas savo raštuose vaizdavo kaimą. Jį geriausiai 
pažino, labiausiai mėgo. Kaimo pasiilgdavo Leipcige ir 
Zueriche, o ypač Zakopanėje. Ar pasiilgdavo ir tos reli
ginės šilumos, kurioje pats buvo išaugęs?

Aug. Janulaitis, švogeris, rašo:
— Biliūnas atsimena jaunystę, kūdikystę, kada buvo 

taip ramu, viskas aišku, suprantama, nebuvo prakeiktųjų 
abejonių ir gyvenimo klausimų, naiviškai tikėjo, ką skel-

— Grįžta jaunystės atsiminimai, grįžta ir jaunystės 
tikėjimas, bet ne tas naiviškas... Jį traukė tasai tyras, 
grynas tikėjimas, kurį turi tik nekalti kūdikiai ir grynos 
dvasios žmonės... Jį traukė dabar prie savęs šventųjų 
gyvenimai — paprasti, suprantami, pilni doros augštumo.

Ir draugas J. Šaulys nustebo, gavęs tolų Biliūno pra
šymą iš Zalcaponės:

— Ar negalima Beme gauti pirkt šventojo rašto — 
Biblijos?

Pasirodo, Biliūnas tuo metu užsakė iš Vilniaus visą 
pluoštą religinių knygų lietuvių kalba. Tuo reikalu rašė 
net du laišku A. Rucevičiui ir pasiuntė pinigų. Prašė 
siųsti knygas dalimis ir “tokioj eilėj, kaip surašyta, t.y. 
ne nuo galo, bet nuo pradžios”. O surašyta buvo šios 
knygos ir tokia eile:

A. Bertrami, Sv. Pranciškaus iš Asyžiaus gyvenimas.
V. Borci, Sv. Antano iš Padvos gyvenimas ir stebuklai.
Platesnioji šventa istorija Naujojo Įstatymo.
Plati šventa istorija Senojo Įstatymo.
Platus išguldymas katalikų mokslo.
Trys pastarosios knygos buvo paruoštos D. Bočkovs- 

kio. Toliau:
G. Bosco, Šventojo Jono Krikštytojo gyvenimas.
P. Bučio, Apie Dievo buvimą.
P. Cozel, Išpažintis arba spaviednė.
A. Ragažinsko, Žemaičių Kalvarijos aprašymas.
M. Valančiaus, Pradžia ir išsiplėtimas katalikų tikė

jimo.
To paties — Žyvatai šventųjų.
Istorija stebuklingo paveikslo Dievo Motinos Nuola

tinės Pagalbos.
Biliūnui mirus, Šaulys teiravosi žmonos Julės, kodėl 

velioniui prireikė anų knygų. Biliūnienės atsakymas at-

rašytojo persisvėrimą religijon. Štai Biliūnienės laiško, 
rašyto 1908 m. kovo 24 d. pagrindinė dalis:

“Pradėjo visas tikėti”

— Ilgas gulėjimas lovoj atmainė jo dvasišką gyveni
mą. Į galą savo gyvenimo pradėjo visas tikėti. Mirti ne
sibijojo, bet gyventi neišpasakytai troško. Tikėjime matė 
daug poezijos, — džiaugės labai atgavęs tikėjimą. Nekartą 
kalbėdavo — gerai, kad aš nieko savo gyvenime neatkal
binėjau nuo tikėjimo. Tikėjimas žmogaus nekvailina...

— Rengėsi išpažintį atlikti pas dorą asketą kunigą.
— Evangelija nuolat buvo prie jo lovos, skaitydavo 

dažnai ir gėrėdavos, kad tiek daug poezijos, doros...
— Nuo atvažiavimo Zakopanėn pradėjo mąstyti apie 

tikėjimą, juo tolyn — tuo labiau brido į tuos jausmus. 
Sakydavo — Dieve mano, kad nors kiek ilgiau pagyven
ti; bent parašyčiau daugiau... — Gyvensiu taip, kaip 
mano sąžinė sako, o jeigu kas nori, tegul juokias iš 
manęs__

Tuoj po vyro mirties dar 1907 m. gruodžio mėn. Bi
liūnienė rašė Šauliui:

— Aš lieku Zakopane iki rudens. Uždirbus kiek pa
statysiu kryžių, sulaukus pavasario pasodysiu žolynus, 
kad puoštu jo kapelį. Tiek galiu pasakyti Tamstai, (bu
vo) šventas žmogus!

Dėl paskutinės išpažinties

Žmona trumpai pastebi, kad Biliūnas “rengėsi išpa
žintį atlikti”. Tai patvirtina ir J. Biliūno laiškas uošvienei, 
rašytas 1907 m. lapkričio 22 dieną. Laiškas trumpas ir 
esminė jo dalis yra ši:

— Gulėdamas, Mamyt, ilgą laiką patale, daug skai
tau ir mąstau. Ir persitikrinau, kad brangiausias ir šven
čiausias daiktas žmogui yra Tikėjimas. Taigi žadu šiais 
metais atbūti iš viso gyvenimo išpažintį arba spaviednj, 
būtent, Mamyt, jeigu Tamstą kada užrūstinau, prašau iš 
visos širdies man atleisti ir dovanoti...

Kaipgi iš tikro buvo: atliko jis aną išpažintį, ar ne? 
Abejonė iškyla dėlto, kad pati Biliūnienė žymiai vėliau 
prisiminė vieną buvusį epizodą. Prieš mirtį aplankęs 
Biliūną kažkoks jaunas kunigas ir jiedu pradėję disku
sijas religiniais klausimais. Kai kunigas išėjęs, Biliūnas 
pasakęs žmonai: “Jis tik jėzuitas, nieko daugiau”. Kuni
gas atėjęs antrą kartą ir jiedu vėl pradėję diskutuoti. 
Po trečio apsilankymo Biliūnienė radusi vyrą susierzinusį. 
Jis paaiškino, kad paprašęs kunigą nebetęsti diskusijų ir 
palikti jį prie savo įsitikinimų.

Ar tai buvb tas pats kunigas, kurį Biliūnas norėjo 
kviestis išpažinčiai, ar kitas, užėjęs tik aplankyti, nėra 
aišku iš Biliūnienės pasakojimų. Bet labai aiški Biliūno 
valia atlikti šį aktą. Ar ne tam jis užsisakė knygą iš Vil
niaus apie išpažintį, be to, kalbėjo žmonai ir rašė uoš
vienei?

Mirė jis nelauktai, po vieno kraujoplūdžio porytyje 
8-tą gruodžio 1907 metais. Žmona, miegojusi kitam kam
bary, net negirdėjo. Palaidojusi vyrą, vėliau ant jo kapo 
jinai pastatė kryžių, kaip jis buvo prašęs, tik ne prie 
Šventosios upės kranto, o toj pačioj Zakopanėj.

Biliūno palaikai vis buvo ketinama perkelti į Lietu
vą, bet tai tepadaryta 1953 m. liepos 1 d. jau sovietinės 
Lietuvos rūpesčiu. ' .

Nukryžintas ir susovietintas...
Perkeldami Biliūno palaikus į Anykščius, sovietai pa

rinko Liūdiškių piliakalnį, jį išgrindė, išmūrijo augštą 
antkapį ir įrašė lentą, bet be kryžiaus. Po metų išleido jo 
raštų I tomą su biografiniu įvadu, rašytu ideologinio 
referento literatūrai — R. Šarmaičio. Šarmaitis — Anykš
čių kaimynas, kovarskietis, o mokykla — ukmergiškis, 
netgi mano paralelinės klasės draugas. Kitados ir jis 
dainavo minėtą Biliūno dainą, kaip ir mes, o nūnai — 
tik sovietinę. Tai jam ir buvo pavesta padaryt Biliūną 
“savu žmogum” — tarybiniu. Šarmaitis rašo:

— Jonas Biliūnas yra brangus mums, tarybiniams 
žmonėms... Jo literatūrinė kūryba aukso fondu įeina į 
lietuvių tautos pažangiosios kultūros lobyną, lamo teisė
tais paveldėtojais ir tolimesniais ugdytojais yra Tarybų 
Lietuvos darbo žmonės... Eilėje apysakų J. Biliūnas 
demaskuoja klerikalus kunigus — darbo žmonių išnau
dotojus, tamsybės ir prietarų skleidėjus, kosmopolitus, 
tarnaujančius ponams dvarininkams ir caro valdžiai.

Sekančiais metais bolševikai išleido antrą Biliūno 
raštų ir laiškų tomą. Iš laiškų rinkinio, pasirodo, buvo 
išimtas laiškas uošvienei, kur Biliūnas iškelia religiją ir 
kalba apie išpažintį. Nėra nei ano religinių knygų są
rašo. Vietoj knygų (su autoriais ir vardais) sudėti tik 
Zavadsldo katalogo numeriai.

Biliūnas buvo grąžintas į Lietuvą, kad patarnautų 
politikai, nuo kurios jis nusigręžė. Tai dar vienas jo dra
mos epizodas.

Grįžimo vertės klausimas
Sunku nuslėpti Biliūno dvasinį persilaužimą, nors ir 

kaip būtų norima. Neslepia to, priešingai iškelia pavir
šiun, ir pirmoji studija - disertacija apie Biliūną, kurią 
Amerikoj paruošė jaunas rašytojas dr. Kostas Ostrauskas, 
pasinaudodamas rašytojo laiškais.

Biliūno grįžimas religijon gali būti tik skirtingai ver
tinamas. Šį klausimą kitados prisiminė J. Ambrazevičius 
- Brazaitis “Lietuvos rašytojuose”:

— Krikščioniškos pasaulėžiūros vertintojas žiūrės į 
Biliūną su simpatija, nes rašytojo gyvenime matys natū
ralų žmogaus jieškojimą ligi surandant pačią tikrąją 
gyvenimo prasmę. Marksistas ar liberalas pažiūrės į Bi
liūną su pasigailėjimu ir užuojauta, kad ligos priveiktas 
rašytojas neištesėjo savo ideologijoje ir jo paskutinę sta
diją laikys dvasios nusilpimu.

Klausimas gali būti perkeltas ir literatūrinėn plotmėn, 
būtent: ar rašytojo dvasios pasikeitimas paskatino ar už
gniaužė jo kuriamąsias galias? Ar “išsivaduodamas” rašy
tojas paliko vertingos literatūrinės kūrybos ar ją visai 
sužlugdė? J. Ambrazevičius atsako:
/— Kas būtų buvę su “išsivadavusiu” Biliūnu toliau, 

negalima spėlioti. Bet ką jis davė “išsivaduodamas” — 
rezultatai akivaizdūs. Geriausi jo vaizdeliai priklauso 
šiam laikotarpiui. Paskutinėms “išsivadavimo” dienoms 
priklauso ir jo kūrybos vainikas “Liūdna pasaka”.

DR. VYDŪNO VARDO PREMIJOS 
ĮTEIKIMAS DR. MARTYNUI ANY- 
SUI ruošiamas kartu su K. Donelaičio 
gimimo dienos sukakties minėjimu 
kovo mėn. 21 d., 8 v.v., Aušros Vartų 
parapijos salėje. Programoje dalyvaus, 
be laureato, dr. H. Nagys su savo stu
dija apie didįjį Maž. Lietuvos rašyto
ją. Vakarą ruošia M. Lietuvos Bičiu
lių Draugijų centro valdyba Kanadoje.

PASAULINĖS PARODOS UETU- 
VIV DIENOJE dalyvaujančių chorų 
skaičius auga. Be anksčiau skelbtųjų 
dar užsiregistravo Los Angeles Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos choras, 
vad. komp. Br. Budriūno iš Pittstono, 
Pa. Šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
choras, vad. Br. Voverio, šiuo metu 
pasaulinės parodos Lietuvių Dienoje 
dalyvauti jau yra užsiregistravę 39 
chorai su virš 14 0 0 dainininkų, 
šiems visiems chorams yra išsiuntinė-

poemų “Margier” (Margelis), kur 
pasakojama apie Pilėnų gynimą 
ir Cora Piastow (Piratų dukra), 
kurioje apdainuojama Traidenio 
ir lenkų kunigaikštytės meilė.

Pakirstas džiovos, artričio ir 
akių ligos, Syrokomlia mirė 1862 
m. Vilniuje, sulaukęs tik 39-rių 
metų.

Nenuostabu, kad minint jo 100 
metų mirties sukaktį, surengtoj 
akademijoj Londone, buv. Vil
niaus universiteto rektorius prof. 
Marian Zdziechovski pasakė: “Jei
gu kas mane paklaustų, kur bai
giasi Lietuva (dvasiniu atžvilgiu) 
ir kur prasideda Karūna (Lenki
ja?), atsakyčiau, kad ten, kur nu
stojamas mylėti ir gerbti Syro
komlia kaip tikrai didelis poetas, 
— ten baigiasi Lietuva ir praside
da Karūna”.

tas dainų repertuaras. Chorai, kurie 
dar iki šiol nėra prisiuntę savo nuo* 
traukų bei kitų reikalaujamų žinių, 
prašomi nedelsiant tai padaryti.
Pasaulinės parodos Lietuvių Dienos 

muzikų komitetas
WHXIAM G. CLARK gener. Il

linois valstybės prokuroras, Richard 
Daley — Čikagos burmistras ir Paul 
Douglas, senatorius, maloniai sutiko 
būti liet, dailininkų religinio meno 
parodos garbės komitete, šią parodą 
rengia ALRK Federacija kovo mėn. 
7-15 d. šv. Kryžiaus parapijos salėj- 
meno galerijoj, 4557 St Wood St., Či
kagoj. Parodos globėjas yra kun. Edv. 
Abromaitis, parodos vykdytojas — 
inž. Mik. Ivanaukas.

KUN. ST. YLOS parašyta mergaičių 
problemas nagrinėjanti knyga “Moder
ni mergaitė” spausdinama Nek. Pr. M. 
seserų spaustuvėje Putname, Conn. 
Veikalas aktualus moksleivių ir stu
denčių amžiaus mergaitėms ir jų tė
vams.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
DAIL. E. VARNO sukurtas K. Done

laičio bareljefas įteiktas Sov. Sąjun
gos mokslų akademijos Leningrado 
skyriui, kur maždaug prieš šimtą me
tų pirmą kartą buvo išleisti K. Done
laičio “Metai”. Rašytojo 250 m. gimi
mo sukaktis paminėta Leningrado V. 
Majakovskio vardo rašytojų namuose. 
Propagandinę kalbą apie Leningradą 
ir revoliuciją pasakė T. Tilvytis, pa
sidžiaugdamas, jog revoliucinės vėlia
vos yra pasiekusios ir Lietuvą. Po to 
jis supažindino vakaro dalyvius su K. 
Donelaičio kūryba. Programos metu 
savo kūrinius skaitė E. Mieželaitis, A 
Drilinga, V. Reimeris, A Maldonis, V. 
Šimkus, J. Vaičiūnaitė ir V. Mozūriū
nas.' Dainos ir šokio menui atstovavo 
operos ir baleto solistai — E. Paulaus
kas, E. Čiudakova, E. Saulevičiūtė, V. 
Daunoras, L. Aškelovičiūtė, Č. Žeb
rauskas. “Metų” ištraukas skaitė akto
rė A. Leimontaitė.

KAUNO DAILININKŲ DARBŲ PA- 
RODĄ surengta M. K. Čiurlionio dai
lės muzėjuje. Su taikomosios ir deko
ratyvinės dailės kūriniais joje daly
vauja 47 kauniečiai dailininkai. Daug 
vietos parodoje užima vitražai, mozai
kos, keramika, kilimai, medžio, meta
lo ir odos dirbiniai. Kaikuriems dar
bams atstovauja pastatų vidaus nuo
traukos.

“MŪZA ATEINA NUO DAUGU
VOS” — tokiu pavadinimu išleistas 
latvių poezijos rinkinys. Janio Rainio, 
Leono Paeglės, Linardo Laiceno, And- 
rejo Kurcijo, Aleksandro čako, Janio 
Sudrabkalnio ir kt. poetų būdingiau
sius kūrinius į lietuvių kalbą išvertė 
Kostas Korsakas. Knygoje taipogi ran
dama 10 latvių liaudies dainų trum
pesnių bei ilgesnių fragmentų. Yra ir 
Imanto Zieduonio eilėraštis, skirtas 
K. Donelaičio “Metams”. Recenzentų 
tvirtinimu, K. Korsakui pavyko atkur
ti originalią poetų eilėdarą. Pats K. 
Korsakas įžanginiame žodyje rašo: 
“Latvių poezijos mūza šiame rinkinyje 
dar gana kukliais žingsniais ateina į 
mūsų verstinę literatūrą- Norėtųsi ti
kėti, kad ji bus sutikta prie Nemuno 
krantų taip pat mielai ir jautriai, kaip 
pačioje Latvijos žemėje”.

Gyvenimas filmuose

Meilė tarp nepažįstamų
_ KORNELIJUS BUCMYS, OFM

V.Kst

Pereitą rudenį anglų filmas nenori tapti jo nelaisvės sargu, 
“The L-Shaped Room” su artis- tačiau pagaliau netesipriešina, 
tiniu orumu gvildeno netekėju
sios motinos problemą. Iš pradžių 
trumpai sutikusi su aborto minti
mi, jaunuolė vėliau sulaukia kū
dikio ir nė nemano ištekėti už 
nepastovaus jauno rašytojo. Ji iš
keliauja viena su kūdikiu. Nauja
me Hollywoodo gamybos filme 
“Love With The Proper Stran
ger” rutuliojama labai panaši 
įvykiu eiga, tik prijungiama ame
rikietiška “laiminga pabaiga”.

Filmų gamintojas Alan J. Pa
kula ir režisorius Robers Mul- 
gan pernai pateikė tikrą deimin- 
čiuką — “To Kill a Mocking-

Arnald Schulman paruoštu teks
tu, bando realiai, bet nuoširdžiai 
pavaizduoti Niujorko paprastų 
žmonių meilės nusivylimus ir 
džiaugsmus.

Rocky Papasano, bedarbis ir 
bevietis muzikantas, unijos salėje 
susitinka Angie Rossini, kuri be 
ilgų įvadų praneša apie savo nėš
tumą. Rocky nesusiorientuoja pa
dėty, neprisimena mergaitės var
do ir net neprisimena, jog su ja 
vasaros atostogų metu kalnuose 
trumpai draugavo. Lyg ir jaus
damas kiek atsakingumo, sutin
ka merginai narūpinti “daktarą”, 
ir abu surenka reikalaujamą su
mą. Besprendžiant artėjančią 
problemą, abu labiau vienas ant
ra pažįsta ir lyg pradeda pabusti 
tikroji* meilė, vietoj anksčiau 
trumpai pasireiškusios aistros. 
Apleisto namo tuščiame kamba
ry vietoj “daktaro” prisistato ap- 
sileidusios išvaizdos moteriškė 
su primityviais įrankiais. Iš da
lies dėl visos aplinkos niūrumo, 
iš dalies riteriškumo jausmo pa
gautas, Rocky neleidžia merginai 
daryti aborto. Jis net norėtų ją

nuoliai kilę iš itališkų Šeimų. Tai 
duoda progos pavaizduoti nevie
ną sceną karštai tesiginčijančių 
ir lengvą gyvenimą mėgstančių 
italų. Angie gyvena su našle mo
tina ir trimis broliais, kurių vy
resnysis, ją norėdamas apsaugo
ti nuo didmiesčių pavojų, perdė
tai visin' sekioja ir globoja. Tad 
filmo didžiausiu trūkumu ir lie
ka neišaiškinamas Angie išvyki
mas į kalnus, apie tai tik prabė
gomis užsimenant Taip pat visiš
kai neminimas religinis elemen
tas. Abu jaunuoliai, kilę iš katali
kiškų italų šeimų, pradžioje vi
siškai lengvapėdiškai svarsto 
aborto galimybę. Tuo gal tik no
rėta pastebėti kaikurių emigran
tų italų paviršutiniškumą religi
niuose klausimuose.

Nespalvota fotografija pateikia 
įvairių Niujorko vaizdų, ypač iš 
rytinės dalies, kur italai parke 
užsiima tradiciniu bocce žaidimu, 
neužmiršdami atsinešti duonos, 
dešros ir vyno.

P a g r i n dūliuose vaidmenyse 
ypač puiki Natalie Wood vaidy
ba. Tai ar nebus pati geriausia 
jos dar, palyginti, neilgoje filmų 
karjeroje. Steve McQueen taip 
pat neatsilieka, sukurdamas ga
na komišką bedarbio muzikanto 
vaidmenį, šalutinėse rolėse prie 
filmo komiškosios pusės pastip
rinimo daug prisideda debiutan
tas ekrane Tom Bosley, kaipo 
pretenduojąs į Angie ranką res
torano savininkas. Perdėtai stro
paus brolio vaidmeny Herschel 
Bernardi išnaudoja visas negau
sias progas išreikšti savo vaidybi
niams talentams.

Nors įvykiai palaipsniui rutu
liojami pozityvia linkine, visdėlto 
dėl svarstomų problemų rimties

vesti. Angie, pažindama jo nusi-i filmas rezerviiotinas vien suau* 
statymą prieš betkokias vedybas, I gusiems.

A •
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Mann & Martel
2320 Bloor St. W
BABY POINT

alum. antri langai ir durys. Viena 
atvira skola 10 metų. Įmokėti tik 
$1.1M.
BLOOR — JANE — Bungalow

SWANSEA

ir mažiau.
ST, CLAHt — OAKWOOD

augštų

va

Darbo telef. M. 2*8255
B. SAKALAS

Nantą telef. LE. 8-141*

SPORTAS
AUŠROS ŽINIOS

šios savaitės rungtynės. Antradienį, 
7.15 v.v., 23 Ferndale Ave. Aušros 
merg. Sr. komanda žais I-sias Toron
to lygos pusbaigmių rungtynes su 
Louis Roy; trečiadienį, 7 v.v., mūsų 
salėje Aušra MB “A” žais parapijų 
lygos II-sias baigmines rungtynes su 
Vyčiu; sekmadienį, po Kaziuko mugės, 
4 v. p.p. Aušros jauniai žais B-C ly
gos II-sias pusbaigmių rungtynes su 
latvių Y. CYO lygos pusbaigmiai pra
sidės šį savaitgalį. Tikslus laikas ir 
vieta bus pranešta vėliau. Ontario mo
terų krepšinio pirmenybės J. klasei 
(g. 1946 m.) bus kovo 14-16 d. Auš
ros merg. žais su Hamiltono Local 
1050.

Praėjusios savaitės rungtynių rezul
tatai. B-C lygos pusbaigmiuose Auš
ros jauniai nugalėjo latvių Y 59:54, 
CYO lygoje Aušra B nugalėjo St. Al- 
fons 7:2 ir 7:6, o Aušra M pralaimė
jo Corpus Christi 3:8; parapijų baig
mėse Aušra MB “A” pralaimėjo Vy
čiui 30:38; Toronto LB lygoje Aušros 
mergaitės nugalėjo Vytį 43:15; Onta
rio parapijų pirmenybių baigmėse 
Aušra M pralaimėjo Niagara Falls 
60:65 (38:35 ir 22:30); Ontario mote
rų baigmėse jaunių A grupėje Auš
ros mergaitės pralaimėjo praėjusių 
metų Kanados vicečempijonėm Ha
miltono “Kittens” 29:75 ir 32:68.

Kanados sporto apygardos krepši
nio pirmenybės berniukų B, C ir D 
bei mergaičių B ir C klasėms yra nu
matomos pravesti kovo 7-8 ir 14-15 
savaitgaliuose .

Kanados sporto apygardos šachma
tų pirmenybės suaugusiųjų ir jaunių 
klasėms — šį savaitgalį, vasario 29- 
kovo 1 d., Prisikėlimo par. muzikos 
studijoje. Pirmenybės prasidės šešta
dienį 2 v. p.p. Registruotis iki šio ket
virtadienio pas KSA šachmatų vado
vą V. Petrauską, 68 Coolmine Rd., 
Toronto 3, Ont.; tel. LE 1-7017.

VYČIO ŽINIOS
Toronto meisteris. Vyčio jaun. krep

šininkai, vadovaujami M. Duliūno, iš
sikovojo š.m. pirmąją meisterystę. 
Žaisdami parapijų lygos pirmenybėse 
berniukų iki 14 m. grupėje, baigmėje 
dviejų rungtynių bendroje krepšių su
moje, įveikė stiprią St. Christopher 
komandą. Nors vytiečiai buvo pralai
mėję pirmas rungtynes 32:40, bet žais
dami su dideliu pasiryžimu antrose 
rungtynėse įveikė priešininką 52:41 ir 
3-jų taškų persvara laimėjo meisterys
tę. Naujųjų meisterių komandą suda
ro: Strimaitis 21, Ignatavičius 17, če- 
sėkas 10, Laurinavičius 4, Duliūnas, 
Sepulis, Vanagas, Supronas, Uogintas, 
Žolpys, Jotautas. Toliau vytiečiams 
teks žaisti su Wellando krepšininkais.

šeštadienį tie patys krepšininkai 
Hamiltone pralaimėjo draugiškas 
rungtynes Kovui 26:29 pasekme.

Berniukai D irgi yra pakeliui į meis
terius. Pirmose peržaidimų rungtynė
se vytiečiai įveikė Aušrą A 39:30.

Abi komandos, jei tolimesni laimė
jimai pavyks, vyks į jaun. krepšininkų 
turnyrą, kuris įvyks Brantford, Ont.

Vyrai Metro lygos pirmenybėse įvei
kė Osgood Hall 56:34 pasekme. Vytie
čiai II ir III rate eina be pralaimėji
mų ir šiuo metu turi 8 laimėjimus ir 
2 pralaimėjimus, šią savaitę žaidžia 
paskutines dvi pirmenybių rungtynes.

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161
DUNDAS — BROCK AVE. $1300 įmokėti, atskiras, 4 kambarių per 2 

augštas. 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

Kreipkitės visais reikalais. «s csnrite rimta ir sąžiningą patarimą.

BLOOR — JANE
$4.960 įstekėti, 7 kamb. dviejų 

augštų, gražus mūriais namas su

šildymas. Visai arti Hoar.
SWANSEA — BLOOR

6 kamb.

BLOOR — QUEBEC
$3.466 įmokėti, 7 kamb. dviejų 

augštų mūrinis namas, vandens aly
vos šildymas, didelis kiemas. Vie
na skola
ma užimti. Platus įvažiavimas ir ga
ražas
BLOOR — BERRY RD.

$10 A66 įmekėti, gražus rupių ply- 
tu apartame tin is pastatas — faur- 
plex, tik 8 metų senumo su 4 ga
ražus ir privačiu įva&avimu. Kiek-

ir krautuvių. Labai geras pirkiuys.

Po to prasidės baigminiai peržaidimai, 
į kuriuos vytiečiai be abejonės pateks.

Stalo tenisininkų oficialus paskirs
tymas pajėgumo atžvilgiu atrodo se
kančiai: Kanados — P. Gvildys 13-tas; 
E. Sabaliauskaitė 5-ta. Ontario: P. 
Gvildys 9-tas; J. Nešukaitis 11-tas; 
vyrų D — A. Krašauskas 1-mas; mo
terų A — E. Sabaliauskaitė 3-čia; V. 
Nešukaitytė 6-ta; moterų B — V. Ne- 
šukaitytė 1-ma; moterų C — Z. Gus- 
tainytė 5-ta. Paskirstymą praveda sta
lo teniso sąjunga.

Mūsų rėmėjams Gulbinskui ir To
ronto SLA kuopai nuoširdžiai dėkoja-

ČIKAGOS SPORTO ŽINIOS
Pirmoji šių metų š. Amerikos lie

tuvių sporto žaidynių, XIV-jų iš eilės, 
dalis, kuri apims tinklinio varžybas, 
įvyks kovo 7-8 d. Čikagos Gage Parke. 
Varžybos bus pravestos vyrų, moterų 
ir mergaičių A klasėse. Jaunių A kla
sės tinklinis bus pravestas kartu su 
Vid. Vakarų prieauglio klasių pirme 
nybėmis, rengiamomis kovo 14-15 d. 
Čikagoje. Tinklinio vąržybas vykdo 
Vid. Vakarų sporto apygarda, talki
nama LSK Neries.

Vid. Vakarų sporto apygardos mo
terų ir mergaičių krepšinio pirmeny
bės yra rengiamos kovo 7-8 d. Čika
goje.

Lituanicos futbolo komanda, daly
vaujanti “Indoor Soccer” pirmenybė
se, patyrė penktąjį pralaimėjimą. Va
sario 16 d. ją nugalėjo Spartos futbo
lininkai 3:1. Po 7 rungtynių Lituani- 
ca turi 3 taškus — 1 pergalė ir 1 ly
giosios — ir stovi paskutinėje — X-je 
vietoje.

Daug Čikagos sportininkų rengiasi 
važiuoti į š. Amerikos liet, krepšinio 
varžybas, kurios įvyks balandžio 4-5 d. 
Toronte, Kanadoje. Iš Čikagos vyks 
mažiausia 50 sportininkų. E. š.

Niagara pusiasalis
SKAUTŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRU- 

PR, vad. J. Zubrickienės, vasario 29 
d., šeštadienį, dalyvaus žiemos festi
valyje, Niagara Falls kolegijos audi
torijoje.

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĘ skautai 
švęs kovo 8 d., sekmadienį. Pamaldos, 
bendra Komunija, iškilminga sueiga, 
meninė dalis ir vaišės. B. M.

Labiausiai patikimas žodis 
pasauly sklandžiam kalbos 
mokėjimui—per 86 metus

BERLITZ
School of Languages 

Ecole Berlitz — Langues 
Vivantes

130 Bloor St. W., Toronto
36 James St. S., Hamilton, Ont. 

pus, gerai ištreniruotas skaityti 
tarp eilučių politines plonybes ir 
vingius, nesunkiai supranta, ką 
reiškia toks “valdiškas” atsar
gumas.

Mūsų neveiklumas
Beprasmės būtų šventės, jeigu 

jų žadinama sąmonė nelydėtų 
mūsų kasdienybėje kiaurus me
tus. Ir iš šiemetinio Lietuvos Ne
priklausomybės šventės paminė
jimo radijo bangomis galime ir 
turime pasidaryti reikalingas iš
vadas praktinėje laisvinimo veik-

Pirma, laisvas lietuviškas žodis 
eteryje yra konkreti ir veiksmin
ga priemonė kovojančios tautos 
laisvės reikalui paremti ir savo 
bičiuliškumo jausmams pareikš
ti. Tatai reikia ypatingai pabrėž
ti tiems vakariečiams, kurie daž
nai mėgina pateisinti savo abejo
tiną neveiklumą, jeigu ne tiesiog 
abejingumą, tuo, kad, girdi, esa
momis sąlygomis vis dar nėra ga
limybių kuo nors Pabaltijui 
veiksmingai padėti. Ot, P. Afri- 

galima vei ingai prisidėti, tai 
ir daroma — toks yra dažnas pa
siteisinimas, kurį tenka išgirsti iš 
vakariečių “radikalų”, kai prila
šame jiems dvejopą moralę kolo- 
ninių ir diktatūrinių reiškinių 
šiapus ir anapus atžvilgiu.

Antra, ligšioliniai atvejai rodo, 
kad laisvam lietuviškam radi
jo žodžiui reikštis galimybės 
susidaro tik ten, kur išsipildo 
bent dvi sąlygos: mūsų pačių 
veiklumas ta ir atitin
kamo krašto arba

' visuomenės palankumas. Ypač 
svarbi mūsų pačių veiklumo 
sąlyga, primenanti aną evan- 
gelinį patarimą: “Belskite, ir 
bus jums atidaryta”.

Pavyzdžiu čia gali patarnauti ir 
toks “neutralus” mūsų atžvilgiu 
kraštas kaip Švedija. Estai ir lat
viai, kurie čia turi pakankamai 
jėgų ir veiklumo, suranda būdų 
bent atskiromis progomis prabil
ti savąja kalba. Lietuviams tai 
nepasiekiamas dalykas, nes jų 
čia kaip ir nėra. Taigi, norint 
stiprinti lietuvių pozicijas, reikia 
pirmiausia planingai stiprinti pa
čių to krašto lietuvių poziciją. Už
davinys, kurio vykdymas priklau-

Ateitininkų žinios
V Y R . MOKSLEIVIŲ SUSIRINKI. 

MAS pr. sekmadienį buvo ypač įdo
mus. Susirinkimui vadovavo kuopos 
pirm. Ed. Puodžiukas. Mielas svečias 
kun. St. Yla savo uždegančiu žodžiu 
ypatingai sudomino jaunesniuosius. 
Kun. St. Ylai nuoširdus ačiū!

Apie universiteto gyvenimą kalbė
jo net du studentai: G. Rinkūnaitė ir 
J. Puodžiukas. Moksleiviam, kurie už 
metų ar kitų pradės studijas, ta tema 
buvo gana įdomi ir klausimai pylėsi 
vienas po kito. Abiejų prelegentų ta 
pati išvada: universitete yra laisvė ir 
daugelis nepajėgia greitai persiorien
tuoti, pereinant iš gimnazijos, kur už 
nepadarytas pamokas gresia bauda; 
tuo tarpu un-te profesoriui nesvarbu 
ar kas mokosi, ar ne. Rezultatai pasi
rodo tik egzaminų metu. Bendra nuo
monė: gimnazija moksleivių neparuo
šia universitetiniam gyvenimui ir jo 
aplinkai.

Kitas susirinkimas įvyks sekmadie
nį, kovo 1 d., 5 vai. p.p., muzikos stu
dijoje. Programoje: Kanadoje gimusi 
ir čia mokslus baigusi lietuvaitė kal
bės apie tautiškumą. Kviečiami ir ne- 
ateitininkai.

JAUNUČIŲ MERGAIČIŲ ATEITI
NINKIŲ SUSIRINKIMAS — šį sek- 
madienį, kovo 1 d., 4 v. p.p., Liet. Vai
kų Namuose. Bus galima užsisakyti 
nuotraukų iš metinės at-ku šventės.

JAUNESNIŲJŲ MERGAIČIŲ AT- 
KIŲ pr. susirinkime, pagal daugumos 
pageidavimą, buvo pasiskirstyta dviem 
būreliais. Dviejų paskutiniųjų skyrių 
mergaitės priklauso I-jam būreliui. Li
kusių skyrių mokinės iki ketvirtojo — 
II-jam. Vėliau bus išrinkti vardai, šį 
sekmaidenį, kovo 1 d., 4 v. p.p., Liet. 
Vaiku Namuose įvyks JAUNESNIŲ
JŲ MERGAIČIŲ ATEITININKIŲ I-jo 
būrelio susirinkimas; labai svarbus; 
dalyvaujama uniformuotai.

Lietuvių skautų 
veikla

“SKAUTŲ AIDO” VAJAUS pabaiga 
kovo 1 d., tačiau iki šiol 1964 m. pre
numeratorių skaičius tesiekia tik pusę 
metinio normalaus prenumeratorių 
skaičiaus. Nesmagiai jaučiasi admi
nistratorius, kai vis dar nesulaukia 
jokio atsiliepimo iš savo senų, per ei
lę metų nuolatinių prenumeratorių 
ir nuoširdžių rėmėjų. Nesmagiai tur* 
būt jausis ir naujasis “Sk. Aido” vyr. 
red. Mielosios sesės ir broliai, neran
gumas neturėtų tapti yda. “Sk. Aidą” 
užsiprenumeruokime visi iki vieno. 
Siųskite skubiai savo užsakymus per 
platintojus ar tiesiog administracijai. 
Naujasis 1964 m. “Sk. Aidas” tuojau 
iškeliaus pas jus.

Jūsų “SA” administratorius
KAZIUKO MUGE. Sį sekmadienį, 

kovo 1 d., Prisikėl. parap. salėje jau 
nuo 7 v. ryto vyks pasiruošimo dar
bai. Kiekvienas vienetas Rambyno ir 
Šatrijos tuntų iki 10 v. turi būti pa
siruošęs, nes visi vilkiukai-paukštytės, 
bebrai-ūdrytės, skautai-tės vyčiai, vyr. 
skautės pilnoje uniformoje dalyvauja 
10 v. Mišiose; po Mišių oficialus ati
darymas. žodi tars ir perkirps juos
tą kleb. Tėvas Placidas Barius, OFM. 
Po to prasidės mugė. Visi vienetai, 
puikiai pasiruošę, ir lauks savo tėve
lių, mamyčių, rėmėją, bičiulių ir kiek
vieno brolio lietuvio.

LAISVĖS FRONTAS SUSTIPRĖJO
už Lietuvą pasauliniu mastu.

Belsti stipriau 

veiklos tikslas turėtų 
mas išgauti reguliarias liet, prog
ramas ten, kur jos jau yra atski
romis .. progomis pasirodžiusios. 
Pirmiausia, mūsų tautiečiai Ame
rikoje turėtų labiau susidomėti

binėjimais. Stotis — pajėgi ir tu
rinti savo stilių, galėtų įnešti 
daugiau įvairumo, pilniau paro
dytų padą Ameriką lietuviams 
klausytojams.

Kažin kodėl mūsų politiniai 
veiksniai visiškai nesidomi tikrai 
pajėgiu “Svobodos” siųstuvu? 
Nejaugi kas nors pagalvos, jog 
tuo būdu Lietuva būtų nuvertin
ta į “sovietinių” tautų statusą? 
Juokinga. Faktas, kad ir šio siiįs- 
tuvo vadovybė sėdi Amerikoje. 
Reikia tad rasti kelią į šį visuo
meninį organą, užuot jieškojus 
pateisinimų savo neveiklumui. 
Jeigu mus džiugina proginė laida 
per “Svobodą”, tai negi mažesnis 
bus džiaugsmas girdėti dažniau ir 
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galiau, neužmirštini nė eu

ropiečiai, atsižvelgiant į jų pačių 
interesus. Antai, toks “Am. B.”, 
kalbėdamas į Lietuvą, ne viena 
proga, bent pernai, nevisai tiks
liai perdavė Prancūzijos ir jos 
garbingo prezidento gen. De 
Gaulle politikos liniją. Argi pa
čiai Prancūzijai nebūtų naudin
giau, jeigu pats Paryžius tiesiog 
apie savo politiką kalbėtų lietu
viams klausytojams, kaip šiuo 
metu kalbama rusams, lenkams 
ir kt.?

Keista, kad iki šiol Pabaltijys 
visiškai nesusilaukė dėmesio 
“Vokiškoje bangoje”, kuri pradė
jo veikti prieš porą metų ir kal
ba ne tik angliškai afrikiečiams, 
bet ir slovakams, atseit, nesibai
do “mažųjų” tautų auditorijos. 
Lietuviškoji visuomenė ir veiks
niai užsienyje turėtų ypatingai 
remti savųjų pastangas ir inicia
tyvą visur, kur tik ji reiškiasi, ir 
pažadinti tokią iniciatyvą, kur vi
suomenės ar vyriausybės sluogs- 
niai yra palankūs Lietuvos lais
vės bylai. Negalima nutylėti fak
to, kad minėtuose sluogsniuose 
reiškiasi mums palankios nuotai
kos. Čia mums tenka tiesioginis

ALEKSANDRUI BALSIUI Lietuvoje mirus, 
sūnui VYTAUTUI su šeima, 

taip pat broliui VYTAUTUI su šeima 
reiškiame gilią užuojautą —

Pasaulio Lietuvių Inžinierių-Architektų 
Sąjungos Toronto skjrius

a

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

ALEKSANDRUI BALSIUI Lietuvoje mirus, 
LSK “Vyčio” pirmininką J. BALSĮ, gimines ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime------

Mirus a.a. ALEKSANDRUI BALSIUI Lietuvoje, 
brolius Vladą ir inž. Vytautą, seserį Oną, dukterį Genę Bal- 
sytę-Valiūnienę ir sūnus Juozą, inž. Vytautą Balsius su šei
momis nuoširdžiai užjaučia ir drauge liūdi —

Povilas Labanauskas 
Antanas ir Marija Norkai

Didžiam patrijotui ir visuomenininkui

STASIUI AUGUSTINAVICIUI, Sr., mirus,

gilią užuojautą reiškiam jo žmonai Rožei,

dukterims, sūnums ir visai giminei —

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 PUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289
ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
Res. teL LE 6-5363 Res. teL RO 3-2032

K. STRIAUPIS P. JONIKAS

F. SENKUS REAL ESTATE

STASIUI AUGUSTINAVICIUI mirus, 
sūnų ALBERTĄ ir jo šeimą 

didžioje liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame —

MATILDAI MILERIENEI Lietuvoje mirus, 
jos sūnų KAZIMIERĄ MILERĮ, jo šeimą ir kitus artimuo
sius giliai užjaučiame ir kartu liūdime —

uždavinys savo veiklumu paremti

Šiomis dienomis vienintelis 

užkulisius, dėl kurių nuo š.m. 
pradžios buvo nutraukta amen- 

vių ir lietuvių?) valandėlėms i 
Madrido.
Laikraštis teigia, kad šios

landėlės buvusios peniai bir
želio mėnesį amerikiečių - so
vietų derybų objektas Maskvo
je. Buvę net susitarta, kad

priežiūroje) nutrauks savo fi
nansinę paramą pabaltiečių 
programoms iš Madrido ir vo-

Iš savo pusės sovietai žadėjo 
galutinai nutraukti “Am. B.” 
trukdymus.
Toks susitarimas, pasak “E. 

P.”, buvo padarytas prez. Kenne
dy pareigūnų iniciatyva. Jo įvyk
dymą sutrukdė kitos kliūtys. Pa
sipriešino Bonna, ir RIAS savo 
darbą tęsia, nors neperseniausiai 
buvo uždaryta galinga 1000 KW 
stotis Miunchene, kuri padėjo 
pralaužti sovietų trukdymus. Iš 
kitos pusės, Amerikos estų tau
tinis komitetas ėmė organizuoti 
lėšas Madrido valandėlei išlaiky
ti. Tokiu būdu lėšų nutraukimas 
taip pat neprivertė uždaryti šio 
svarbaus laisvojo pasaulio žinių 
šaltinio, kurį laisvieji estai labai 
vertina dėlto, kad jis neseka ofi
cialaus ir rezervuoto “Am. B.” 
tono. Minėtas estų dienraštis sa
vo vedamąjį pavadino “Antsnu
kiu” ir informuoja, kad pastaruo
ju metu sovietai vėl suskato 
smarkiau trukdyti “Am. Balsą” 
neva už tai, kad amerikiečiai “ne
silaikė” padaryto susitarimo.

Nėra abejonės, kad tos pačios 
jėgos, kurios siekė tokio susita
rimo su sovietais buvo ir yra 
priešingos mums, anksčiau kliu
dė ir dabar kliudo veiksminges- 
niam Vakarų solidarumo pasi
reiškimui mūsų laisvės reikalu. 
Tačiau šiemetinis Vasario 16 pa
minėjimas radijo bangomis rodo, 
kad tos jėgos nėra visagalės, kad 
jų svoris darosi mažesnis. Argi 
tai ne laiko ženklas sustiprinti 
savąsias pastangas? Tokia bent 
atrodo konkreti šventės reikšmė 
kasdienybėje.

A. Supronas
J. ir N. Uogintai

Martynas Račys 
ir dukterys

J. J. Smolskiai
S. B. Vaitiekūnai

O. ir J. Stonkai

Turime krautuvių, tarną, vasarviečių, hotelių, motelių įvairiose vietose Ir 
įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus.

Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų-morgKių.
Vvt Morkk J Koškelis A. Bliudžius

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

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

RONCESVALLES — BLOOR
8 kambarių, atskiras mūrinis 
namas kvadratinis planas, 
vandens šildymas, garažas 
su privačiu įvažiavimu. Pil
na kaina tiš $14.500.

RUSHOLME RD.
$2.500 įmokėti, 7 kambarių 
atskiras mūrinis namas, 2 
vonios, 2 virtuvės, garažas 
su privačiu įvažiavimu.

HIGH PARK
$3.000 įmokėti, gražus, at
skiras 6 kambarių mūrinis 
namas, alyvos šildymas, ga- 
raž. Prašoma kaina $15.900.

SWANSEA
Apie $5.000 įmokėti, gražus 
vienos šeimos bungalas, re
creation kambarys, garažas 
su privačiu įvažiavimu, di-

BABY POINT <
Apie $4.000 įmokėti, puikus < 
naujas 6 kambarių, atskiras < 
mūrinis namas, moderni gra- < 
ži virtuvė, garažas su priva- ’ 
čiu įvažiavimu. (

JANE — BLOOR į
$5.000 įmokėti, gražus 6 di- < 
dėlių kambarių atskiras mū- < 
rinis namas, vandens alyvos < 
šildymas, garažas su plačiu ' 
įvažiavimu. J

HIGH PARK — RONCESVALLES 1 
$5.000 įmokėti, didžiulis 13 ' 
kambarių atskiras mūrinis ’ 
namas, karsto vandens šil- < 
dymas, 4 virtuvės, 6 kamba
riai pirmame augšte, gara
žas su plačiu įvažiavimu.

WINDERMERE — BLOOR
Apie $5.000 įmokėti, 7 kam
barių atskiras mūrinis na
mas, 2 vonios, recreation 
kambarys, namas be skolų. 
Garažas su šoniniu įvažiav.

KINGSWAY
Apie $6.000 įmokėti, gražus 
keletos metų senumo, 6 kam
barių bungalas, dvigubas ga
ražas su plačiu įvažiavimu, 
netoli susisiekimo.

QUEBEC — BLOOR
7 kambarių atskiras mūrinis 
namas, kvadratinis planas, 
alyvos šildymas, garažas su 
privačiu įvažiavimu, pirmą 
kartą pardavimui. Kaina tik 
$17.000.

HIGH PARK
$10.000 įmokėti, 5 atskirų 
butų 5-plex — atskiras mūri
nis namas, vandens alyvos 
šildymas, garažai su privačiu 
Įvažiavimu.

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

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

1997 Dundas St. W

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. (prie Lansdowne Ave.i 
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450 Namą telefonas: BE. 3-5996

$3.000 įmokėti, Eglinton—Dufferin, 
bungalas, mūrinis, 4 dideli kam
bariai, vąpdens 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.
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VAKARŲ TORONTE, 
$12.000 įmokėti, 2 metų senumo, 12 

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

SIAURĖS VAKARUOSE, 
$15.000 {mokėti, 6 metų senumo, 11 

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

S. KINGSWAY RAJONE,

Garažai, balkonai ir tt 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 to
tuose ir kiti modernūs įren
gimai. Vienintelis pastatas 
apylinkėje, todėl nėra jokios 
konkurencijos. Prašo $175 
tūkstančius.

VAKARINEJ 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 me

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

J. RUKŠA
LE. 24404 

Namų telefonas LE. 6-9165

Tel. 533-4414

$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-

šildymas, 2 modernios virtuvės, 
šoninis įvažiavimas, garažas, vie
na skola balansui.

$6.000 įmokėti, 14 kamb. tripleksas, 
mūrinis, 3 gražūs apartamentai, 
pilnai išnuomotas, vandens šildy
mas, šoninis įvažiavimas, garažai. 
$350 mėnesinių pajamų.
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ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS
Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

įvairios sudėties maisto siuntiniai 
iki 40 sv. (su įpakavimu 44 sv.) 
Taip pat galima siųsti ir vienos rū-

Prašome„__ ___ mūsų
maisto katalogų.

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

foto aparatai ir t.t.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siunti

nius iki 17% svarų gryno svorio.
•. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

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

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

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

nauti ateityje.
Lietuvių įstaiga

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

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

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ 
atšvęsta kukliai, bet gražiai. Jau iš ry
to prie miesto rotušės susirinko gra
žus būrys, kaip niekada anksčiau, tau
tiečių pakelti trispalvės, kuri augštai 
iškelta plevėsavo visą dieną. Iškilmin
gose pamaldose dalyvavo vėliavos, 
asistuojamos jaunimo. Šv. Mišias atna
šavo ir šventei pritaikintą gražų pa
mokslą pasakė kun. kleb. D. Lengvi
nas. Pats minėjimo aktas salėje pra
dėtas Kanados himnu ir prisiminimu 
bei pagerbimu žuvusių ar mirusių už 
Lietuvos laisvę tylos ir susikaupimo 
minute. Sukvietus garbės prezidiumą, 
svečias iš Toronto J. Matulionis pasa
kė ilgesnę kalbą. Jis vaizdžiai ir ob
jektyviai peržvelgė ir išryškino dabar
tinę pasaulinę, ypač Europos, politi
nę padėtį ir padarė išvadas, liečiančias 
Lietuvą. Suminėjo laisvajame pasau
lyje gyvenančių lietuvių svarbesnius 
veikimo frontus ir įsipareigojimus, ne
pamiršdamas priminti, kad lietuvybės 
išlaikymo ir pratęsimo problemoje 
ypatinga vaidmenį turi lietuviška šei
ma, o paskui mokykla, parapija bei 
organizacijos. Kalbos pabaigoje jaut
riai kvietė: "Užsiauginkime jauną lie
tuvišką ir kovojančią kartą, kuri stotų 
mūsų vietoje, kurie tęstų ir keltų ne
priklausomos Lietuvos mintį, ir dėl 
jos galimomis priemonėmis kovotų”. 
Savo nepaprastai gražią kalbą užbaigė 
perskaitydamas maldos žodžius iš Si
biro lietuvaičių parašytos maldakny
gės. Po to dar kalbėjo latvių, ukrainie-

čių atstovai ir senas mūsų draugas iš 
“Traditional Echoes” radijo progra
mos John Jeannette.

Meninę dalį daugiausia atliko šešt. 
mokyklos mokiniai. Atrodo, jie ateity 
galės pilnai pavaduoti vyresniuosius, 
kurie jau pradeda pavargti ar pasenti. 
Duetus padainavo — A. Tautkevičiū- 
tė ir N. Giedriūnaitė; pianinu skambi
no J. Balaišytė, akordeonu grojo Al. 
Barisas; deklamavo P. Giedriūnas, N. 
Giedriūnaitė ir A. Stygienė. Antroje 
dalyje choras, vad. Juozo Sinkaus, gra
žiai padainavo 4 dainas.

Tenka pasidžiaugti, kad dalyvių skai
čius buvo gausesnis nei anksčiau, kai 
mūsų kolonijos narių daug daugiau 
buvo. Tą patį galima pasakyti ir apie 
aukas Lietuvos laisvinimo reikalams, 
suaukotas salėje 
Minėjimo išlaidos — tik $22.25. šven
tės pasisekimas įrodė, kad windsorie- 
čiai vieningi ir turi dar gilų pajauti
mą savo tėvų žemei — Lietuvai.

Koresp.

(Atkelta iš 3 psL) 

karuose, tiek dar labiau paverg
tame krašte. Juk Lietuvoje dar 
sunkiau nei Rytų Vokietijoje gau
ti aparatus su trumpomis bango
mis. Ir dar sunkiau yra išgirsti 
laisvės balsą iš Vakarų, kai nėra 
bangų pasirinkimo. Tad lietu
viams padaryta dar didesnė 
skriauda kaip vokiečiams.

Tikrosios priežastys — 
politinės

jų surinkta $97-

A m e r i k iečių pasiteisinimas, 
kad ilgąsias ir vidutines bangas 
sulaiko dėl techniškų priežasčių, 
neįtikina nei vokiečių, nei mūsų. 
Tikrosios to viso priežastys yra 
politinio pobūdžio.

Praeitų metų vasarą vidutinių
jų bangų skleidimą per “Am. 
Balsą JAV vyriausybe sulaikė 
siekdama vadinamo “atoslūgio”. 
Tai buvo ne kas kita, kaip nauja 
dovana Maskvai. Tik tuomet tokią 
dovaną Vašingtonas dar nedrįso 
padaryti vokiečių sąskaita. Nau
jasis JAV prezidentas žengė 
žingsnį dar toliau. Tik jau turbūt 
ne tiek dėl “atoslūgio”, kiek dėl 
artėjančių JAV prezidento rinki
mų. Atseit, dovana avansu, kad 
Maskva prieš rinkimus perdaug 
netriukšmautų ir tuo būdu pa
lengvintų L. B. Johnsonui laimė
ti rinkimus. Deja, šią dovaną tu
ri apmokėti rusų pavergtieji, ku
riems laisvojo pasaulio balsas 
dar labiau pritildomas. ELI

Logiška išvada
Mama pasakė Jonukui, kad jį 

gandras atnešė. Sudomintas ber
niukas klausia savo draugą:

— Kaip ir kur tu gimei?
— Ligoninėje.

buvo — ar sirgai?
Greičio reikšmė

Neseniai miręs garsusis ameri
kiečių rašytojas, ^obelio premi
jos laureatas Ernestas Heming
vėjus buvo didelis mėgėjas me
džioti. Medžiodavo jis ne kiškius 
ir lapes, bet laukinius žvėris Afri-

Grįžusį is paskutinės medžiok
linės kelionės po Afrika, jį apsu-

WELLAND, Ont
amerikiečių, ir vienas jų paklau
sė: # s

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 
ir taisomos.
CLEAR-VISION T. V., Hi-Fi
1736 Dundas St. W.

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

Sav. R. STASIULIS

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Parduodamos 

lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.
1000 College St.,.LE. 1-3074. Sav. P. 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 visu modeliu mašinas: automatinės transmisijos, ratą balansavi
mas, motoru 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

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

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

S

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių p JR 

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

Už sutaupąs moka nuo 4Vfc% iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 6V^%. 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 vaL 30 min. kiekvieną 
dieną, išskyrus sekmadienius; šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vai., o vakare 
nuo 4 vaL 30 min. iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

Pirkdamas B/A produktus, perki geriausius!

(PARKDALE
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, dideliu ir mažų 
dalių pakeitimai. Darbas garantuotas ir atliekamas 
patyrusių, valdžios pripažintų mechanikų. Puiki 
proga pasinaudoti B/A Credit Card privilegijomis.

• Parduodama namų šildymo alyva • Mašinos paruošiamos žiemai • 
• 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

Windsoras. — Moteris, turėda
ma neramią sąžinę, atsiuntė Det
roito • Windsoro tunelio Kana
dos muitinei $12. Prieš 16 m. pir
kusi Detroite skrybėlę ir sukne
lę, bet nemokėjusi muito. Sąžinės 
graužimas nedavęs jai ramybės ir 
daugiau ji to niekada nebedary
sianti — neapsimoka; taip ji ra
šė laiške muitinei.

WINNIPEG, Man
VASARIO 16 IŠKILMĖS. — 11 vai. 

parapijos kleb. kun. J. Bertašius at
laikė pamaldas ir pasakė patrijotišką 
pamokslą. Savanoris kūrėjas M. Januš
ka, pamaldų metu, laikė Lietuvos tri
spalvę, kurį vėliau pakeitė J. Deme
reckas. Sesutės Jančiukaitės, Timmer- 
manaitė ir Lukoševičiūtė stovėjo gar
bės sargyboje. Po pamaldų žmonės rin
kosi į parapijos salę išklausyti minė
jimo programos. Tautos Fondo atsto
vas Winnipege J. Demereckas rinko 
aukas. Minėjimą atidarė v-bos pirm. 
J. Malinauskas; taręs įžanginį žodį, 
pagrindinei kalbai pakvietė studentą 
Margį Matulionį. Pastarasis, kaip Ma- 
nitobos un-to studentas, pirmutinis įsi
jungė į tautinį darbą ir pirmas išėjo 
su vieša paskaita tokioje iškilmėje.

Pirmutinė scenoje pasirodė V. Bal
čiūnaitė, kuri deklamavo "Be motinos 
tėvynės”. Virkutytė akordeonu pagro
jo lietuviškų melodijų; ji nelabai nori 
atsilikti nuo savo brolio, visų mėgia
mo akordeonisto. Grupė mokinių pašo
ko taut, šokių. VI. Virkutis pagrojo 
“Lietuva brangi” ir dar vieną melodi
ją. Jam publika gausiai plojo. Jaunu
čių grupė padainavo “Du broliukai ku
nigai”, “Plaukė laivelis” ir “Saulelė 
tekėjo”. Sis choras buvo žvalus ir ener
gingas. Pabaigai vyresniųjų grupė pa-

šo “Kalvelį” ir Margio Matulaičio iš
mokytą “Gyvatarą”. V-bos pirm. agr. J. 
Malinauskas pasidžiaugė, kad Winni- 
pego lietuviškas jaunimas gražiai jun
giasi į lietuvišką veiklą ir dėkojo už 
gausų dalyvavimą. Išreiškė padėkas 
H. Barkauskaitei už tautinių šokių mo
kymą ir jų organizavimą, vargoninin
kei Danguolei Januškaitei už išmoky- 
mą vaikučių lietuviškų dainelių bei 
akordeonu palydėjimą tautiniams šo
kiams ir stud. M. Matulioniui už gra
žią ir turiningą paskaitą bei jaunimo 
išmokymą tautinio šokio “Gyvataras”.

"NAUJIENŲ” REDAKCIJOS NA- 
RIO J. Pronskaus dukra Mirga Prons- 
kutė-Vezey atšventė savo gimtadienį 
vasario 15 d. Jos tėveliai jau seniai iš
sikėlę į Čikagą, tačiau jų dukra Mir
ga, kuri yra ištekėjusi už Lloyd Zezey, 
pasiliko Winnipege ir gražiai čia įsi
kūrė. Jos vyras yra statybos techni
kas ir dirba vienoje didelėje b-vėje. 
Mirgos pasveikinti buvo nuvykę ir 
winnipegieciai J. Demereckas su K. 
Strikaičiu. Mirga ir Lloyd ypatingai 
buvo nustebinti, kad pasveikinimo kor
telėj rado Mirgos tėvelio Juozo Prons
kaus $500 čekį. Tai buvo didelė, neti
kėta dovana nuo tėvelio ir uošvio. Va
kare telefonu sveikino Mirgos mamytė 
iš Čikagos. K. Str.

SUDBURY, Ont
VASARIO 16 MINĖJIMAS, kurį su
ruošė KLB naujoji apylinkės valdyba, 
praėjo sėkmingai. Minėjimą atidarė ir 
paskaitą skaitė pirm. J. Kručas. Prane
šimą apie liūdną mūsų tautiečių da
lią, likusių Lietuvoje, padarė pernai 
rudenį nuo sovietų laivo pabėgęs Albi
nas Vibrys. Meninę dalį išpildė akor
deonistas Algis P. Kusinskis ir Dan
guolė Remeikytė. Loterijoj laimė nu
sišypsojo J. Striškai ir J. Gudelevičiui. 
Sekmadienį buvo atgiedotos Mišios už 
tėvynę su pritakytu pamokslu ir Li
bera už Lietuvos laisvės kovotojus ir 
kitus bolševikų nužudytus. Vargoni
ninkas A. Kusinskis su savo jungtiniu 
choru gražiai išpildė visai naujas pro
gai pritaikytas giesmes. A. Vibriui bu
vo suruoštos gražios pagerbtuvės, su
rištos su kalėdojimu, pas J. Z. Labuc- 
kus, kur dalyvavo gražus būrys šeimos 
draugų. J. Vibrys skirtą bendruomenės

honorarą paaukojo Sudburio lietuvių 
šeštadieninei mokyklai, kad tik lietu- 
viukai mielai mokytųsi gražios savo tė
vų kalbos. Jis taip pat viešėjo ir pas 
P. M. Venskevičius.

NAUJA TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRU
PĖ, sutelkta J. Labuckienės iniciaty
va, jau sėkmingai repetuoja šeštdie- 
niais ir sekmadieniais Christ the King 
parapijos salėje, šokiams vadovauja A. 
Albrechtienė, o akordeonu groja A. 
Gatautis. šioje grupėje dalyvauja vien 
tik čia augęs jaunimas. Pirmą kartą 
viešai mano pasirodyti per Motinos 
Dieną. Linkime sėkmės.

.. PAKRIKŠTYTA Aldona Teresė 
Stepšytė.

A. PRANCKŪNIENĖ atšventė savo 
vardines, kurios supuolė su gimtadie
niu ir metiniu tradiciniu kalėdojimu. 
Dalyvavo labai daug šeimos draugų.

Krsp.

DELHI, Ont
ŠAULIŲ BŪRIO visuotinis susirin

kimas vasario 16 d. perrinko vadybą: 
Stp. Jakubickas — pirm., Ged. Rugie
nis — pirm, pavad. ir šaudymo vad., 
Alf. Rudokas — sekr. ir P. Ąžuolas — 
ižd; kontrolės komisiją: D. Žiogas, P. 
Augaitis ir Br. Dirsė. Pirm. Stp. Ja
kubickas, atidarydamas susirinkimą, 
priminė, kad šis susirinkimas vyksta 
vasario 16, todėl susikaupimo minute 
buvo pagerbti visi mirusieji dėl Lietu
vos laisvės. Saulių Sąjungos centro 
valdybos vardu šauliui Ged. Rugienui 
įteikė “Geram šauliui” medalį už ge
rą šaudymą ir nuopelnus šaulių Sąjun
gai. Taipogi buvo įteikti visiems šau
liams šaulio ženkliukai ir nario liu-

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

International 
Driving School ,

I 
I

WALDI
859 COLLEGE ST.

Tekšenąs LE. 2-5461
Mokome su standartinėmis, au
tomatinėmis tra^&Tisijomis Ir 
Volkswagenais.
1 vai. važiavimo ir tea\'.as pa
mokos nemokamai.

dijimai. Susirinkime dalyvavę visi ap
simokėjo nario mokestį po $2.

Susirinkime nutarta įsigyti būrio vė
liavą ir tam reikalui kreiptis į gerus 
tautiečius, prašant paremti šį didelį 
šaulių darbą. Susirinkimas iš būrio 
iždo paskyrė $20 vietos knygynui pa
remti.

Susirinkimas taipogi nutarė, kad 
Lietuvos kariuomenės šventes ir Jo
nines ruoštų šauliai. Kariuomenės 
šventė priklauso minėti šauliams kai
po karinei organizacijai, o Jonines — 
kaipo Saulių Sąjungos šventę. Lietu
vos nepriklausomybės švenčių pami
nėjimus ruošti bendrai su visomis vie
tos lietuviškomis organizacijomis.

Po susirinkimo, čia pat šaulio AK. 
Rudoko bute, buvo bendros vaišės, 
šauliai labai patenkinti tokiu gražiu 
pobūviu ir yra dėkingi ponioms: Br. 
Rudokienei, M. Ąžuolienei, J. Žiogie- 
nei, Dirsienei ir V. Jakubickienei už 
jų įdėtą triūsą ir skaniai pagamintus 
valgius, šis susibūrimas parodė, kad 
naudinga ir ateityje šauliams dažniau 
susirinkti prie panašių bendrų vaišių 
ir aptarti savo šaulių veiklos įvairius 
reikalus. S. J.

B-NĖS VALDYBA iškilmingai pami
nėjo nepriklausomybės šventę vasario 
8 d. slovakų salėje. Minėjimą atidarė 
pirm. D. Gudaitienė-Blužaitė ir pakvie
tė su paskaita E. Jurkevičienę iš To
ronto. Ji plačiai nušvietė Lietuvos 
valstybės savarankišką gyvenimą, ku
ris prasidėjo jau nuo 1219 m. Pabrė
žė lietuvio pareigą išeivijoje. Ypač at
kreipė dėmesį į tėvus, nes tėvų parei
ga yra jaunąją kartą išauklėti tautiš
ką; kvietė tėvus supažindinti savo vai
kus su Lietuva, jos tradicijomis, nes 
iš Lietuvos praeities ir Lietuva buvo 
atkurta nepriklausomam gyvenimui 
1918 m. Prelegentė nurodė kaipo pa
vyzdį vieną iš jaunosios kartos veikė
jų — dabartinę Wellando B-nės. pirm. 
D. Gudaitienę.

Prelegentė didelį įspūdį padarė 
įteikdama po paskaitos visai valdybai 
po dovaną: pirm. D. Gudaitienei — 
tautinę juostą, sekr. S. Simonaitienei 
— blanknotą ir gintarinę broškę, O. 
Staškevičienei — Lietuvos aukso — 
gintaro maišiuką. Dovanas įteikusi pa
reiškė: “Šios mano asmeninės dova
nos teprimena Jums jūsų skaisčią veik
lą, kaip šis gintaras.”

Meninę dalį išpildė sol. V. Žemely- 
tė, akomponuojant D. Skrinskaitei, ir 
baleto šokėja D. Rowse. Solistė šven
tei pritaikytą programą išpildė labai 
sėkmingai.

Wellando B-nės v-bą sudaro tik 3 
nariai — visos moterys. Jos gražiai 
pravedė minėjimą ir sugebėjo į minė
jimą sutraukti daug svečių iš tolimų
jų apylinkių. Matėsi p. Skaisčiai iš 
Vainonos, p. Brasai iš Hamiltono, p. 
Radvilai iš Port Colbome. P. Radvilai 
yra senosios kartos imigrantai, bet la
bai jautrūs lietuviškiems reikalams. 
Iš St. Catharines matėsi B-nės pirm. 
J. žemaitis su ponia; p. Šetikai,' p. Ul- 
binai iš Niagara Falls ir t.t. J. š.

KLB WELLANDO APYLINKĖS 
VALDYBĄ reiškia nuoširdžią padėką 
p. Jurkevičienei už įdomią paskaitą 
Vasario 16 minėjime, kuris įvyko va
sario 8 d. Taip pat dėkojame p. Jur
kevičienei už įteiktas simbolines do
vanas, kurių reikšmę stengsimės įgy
vendinti. Reikia priminti p. Jurkevi
čienės didelį pasiaukojimą lietuviš
kiems reikalams, nes nepaisydama 
kliūčių, iš Toronto, po darbo, be po
ilsio, traukiniu atvažiavo į Wellandą 
tesėti savo pažado. Tai yra pavyzdys 
idealistės lietuvės.

Esame dėkingos sol. V. žiemelytei 
už taip žaviai sudainuotas šventei pri
taikintas dainas ir p-lei D. Skrinskai
tei už gražu akomponavimą pianinu. 
Ačiū p-lei Diana Rowse už gracingus 
baleto šokius. Dėkui p-lei Mildai Ba
ronaitei už gražų pranešinėjimą mi
nėjimo programos. Dėkojame p. Pau- 
žuoliui ir p-lėms Nancei Bogortaitei 
ir Silvijai Adomynaitei už patarnavi
mą prie įėjimo. Dėkui p.p. Br. Andriu- 
šiui, V. šurkai ir A. čepukui už rū
pestingą pasidarbavimą prie gėrimų. 
Didelė padėka tenka p. Remezaitienei 
už tokį tvarkingą bufeto vedimą ir p. 
Luomanienei už talkinimą. Dėkojame 
p. šurkienei ir p. K. Blužienei už gra
žų loterijos pravedimą.

Ačiū p. Remezaičiui ir p. St. Gu
daičiui už pagalbą savo automobiliais. 
Dėkui p. Kuzavienei už skanų tortą 
svečių vaišinimui. Nuoširdi padėka pri
klauso p. J. Staškevičiui už parodytą 
didelį rūpestingumą ir visokeriopą pa
galbą vakaro metu.

Taip pat valdyba reiškia ypatingą 
padėką p.p. Sofijai ir Jonui Radvilams 
už davimą savo viešbutyje kambario

paskaitininkei pailsėti ir didelę para
mą užkandžiais bufetui.

Dėkojame visiems Port Colbomo ir 
Wellando lietuviams, kurie savo paau
kotais vertingais daiktais ir pinigais 
prisidėjo prie tokio didelio loterijos 
pasisekimo. Taip pat padėka priklau
so visiems atsilankiusiems svečiams, 
kurie nepaisydami blogo oro savo at
silankymu prisidėjo prie vakaro pasi
sekimo ir savo nuoširdumu paskatino 
valdybą tęsti savo tikrai sunkų darbą.

RELIGINIS VASARIO 16 MINĖJI
MAS įvyko vasario 16 d. St. Mary’s 
salėje, kur Tėv. B. Mikalauskas, OFM, 
atnašavo Mišias prie valdybos gyvo
mis gėlėmis papuošto altoriaus ir pa
sakė šventei pritaikintą labai gražų ir 
turiningą pamokslą; už tai Wellando 
valdyba reiškia Tėv. Mikalauskui, 
OFM, nuoširdžią padėką, šv. Mišių 
metu visa Wellando valdyba priėmė 
Komuniją, paaukodama ją už kenčian
čią Lietuvą.

Wellando apylinkės valdyba

pavojingi žmogui, jeigu neši de
gantį fakelą?

— Žiūrint, kokiu greičiu neši 
tą fakelą, — atsakė rašytojas.

Rekomendacija
Krautuvės vedėjas aiškina dar

bo jieškančiam:
— Mes priimam tik gero elge

sio tarnautojus.
— O, tai mane galite tikrai pri

imti. Už gerą elgesį man buvo su
trumpinta kalėjimo bausmė 
dviem metais.

Taktika
Vyras: Žmonele, dabar, kai bū

tinai jau turi naują suknelę pirk
tis, gal nors su savo drauge pasi
tartum?

žmona: Koks tu naivus! Nuo 
kada generolas apie savo ofenzy
vos planus tariasi su priešu?

Surinko Pr. AI.

(0* 1 ATSITIKTINĖS MIRTIES$ 1 UU.UUU Ąpdkauda tik S60

P. BARAUSKO
Apdraudos Agentūra

RO 6-0811 ■RO35-0832
Member Ontario Insurance Agents’ Association.

’Pavojingą darbą dirbantiems mokestis truputį augštesnis.

DR. E. ZUBRIENĖ 

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2*4108

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalies Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalies) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

OKULISTĖS

Niujorkas. — Prancūzijoje dar 
gyvena 100,000 ispanų pabėgėlių 
nuo Ispanijos civilinio karo lai
kų. Daugelis jų seni, ligoti, var
ge ir skurde, reikalingi pagalbos.

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Telefonas RO. 6-1372

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(į rytus nuo Dufferin St.)

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O J).

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

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

George BEN, BJL 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont.
Telefonas LE. 4-8431

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

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

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

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

A & B TAILORS
A. Beresnevičius

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. 11432

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS. RADIJAS 

TAISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MASINAS 
Tel. LE. 1-6165 • 672 lendowne Ave.

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

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

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai vak.; šeštadie-

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

TEISININKAS —
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Roe^a 107

Telefonas EM. 6-4182 
Toronte

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Prltoiko akinius visiems akių defek 
toms. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimą Ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis. 
470 COLLEGE ST., Toronto

Telef. WA. 1-3924

Dažai ir sienoms 
popieris! scteoai,

SKY’S PAINT & WALLPAPER 
891 DUNDAS ST. WEST 

Tel. EM. 4-2715, Toronto, Ont.

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

DRAUDIMO ĮSTAIGA
AL DŪDA

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

24 VAL. PATARNAVIMAS I
RO. 94612 Į

DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
NAMŲ

RO. 6-7132
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— Gavėnios metu kiekvieną sekma
dieni ? vaL vak. bažnyčioje giedami 
Graudūs verksmai, o penktadieniais 
— 730 vaL vak. laikomos šv. Mišios.

— Toronto šv. Augustino kunigų 
seminarijai statybos vajaus rinkliava 
parapijoje — sekmadienį, kovo 8 d.

— Pr. sekmadienį per visas pamal- 
das pamokslus sakė svečias iš JAV 
kun. prof. St. Yla. 11 vaL svečias taip 
pat atlaikė pamaldas. Profesorius savo 
giliai išmąstytuose pamoksluose, pras
mingai kėlė krikščioniškojo elito pa
skirtį Kristaus atpirkimo dramoje.

— Pr. pirmadienį klebonijos patal
pose įvyko parapijos komiteto posėdis. 
Jo metu nustatyta programa kun. B. 
Pacevičiaus įkurtuviniam pagerbimui, 
kuris įvyks sekmadienį, kovo 15 d. p.p. 
parapijos salėje. Pakvietimai į pobūvį 
jau gaunami šį sekmadienį po pamal
dų par. knygyne.

— šią savaitę par. kunigai lanko 
gatves: Willard, Colbeck, Armadale ir 
užbaigiama Windermere.

— Nuoširdžiai užjaučiame Birutę ir 
Joną Augštaičius, mirus jų tik ką gi
musiai dukrelei

— ?į trečiadienį parapijos kunigai 
Kanados lietuvių kunigų suvažiavime

— Sj sekm. ryšium su skautų ren-

Hamiltone.
— Maloniai prašome palaikyti To

ronto Lietuvių Caritas rengiamą spek
taklį “Buhalterijos klaida”, kuris 
įvyks šį šeštadienį Prisikėlimo para
pijos salėje.

— Katalikių moterų skyrius vykdo 
naudotų drabužių rinkimo vajų. Dra
bužiai bus persiunčiami lietuviams Su
valkų trikampyje. Drabužiai priimami 
par. salėje kovo 16-23 d. Organiza
torių pageidavimas: drabužius sudėti 
į dėžes ir prieš aukojant patikrinti ar 
jie tinkami siuntimui.

— Kviečiame visus gavėnios metu 
parodyti daugiau krikščioniškos arti
mo meilės darbų: aplankyti ligonius ir 
vargšus, o taip pat — daugiau savi
tvardos, ypač sumažinant naudojimą 
svaiginamųjų gėrimų.

BALTŲ FEDERACIJOS METINIS 
SUSIRINKIMAS — vasario 26 d., 
trečiadieni, 8 v.v. Liet. Namuose. Ja
me bus metiniai veiklos pranešimai, 
diskusijos ir K. Skrupskelio paskai
ta. Praėjusiais veiklos metais pirmi
ninkavo lietuviu atstovas J. R. Sima- 
tenka estams.

KLK Kultūros Dr-jos nariai prime
nami dalyvauti metiniame susirinki
me šį šeštadienį, 3 v. p.p., salėje virš 
“Tž” redakcijos. Bus svarstomi “Tž” 
leidimo ir su juo susiję reikalai.

aukos pagal išgales

ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS bus 
kovo 8 d., sekm., 5 v.v. Prisikėlimo 
par. salėje. Visą programą atliks ko
lonijos jaunimas: paskaitą skaitys 
ateit. Audronė Kuolaitė, meninėje da
lyje pasirodys mergaičių Šatrijos ir 
berniukų Rambyno skautų tuntai ir 
Prisikėlimo par. jaunimo choras.

Visuomenė, tėvai ir ypač jaunimas 
maloniai kviečiami gausiai dalyvauti. 
Prie įėjimo
Federacijos veiklai.

Kat. Fed., Tor. sk.

RADIJAS IR TELEVIZIJA Vasario 
16 proga šiemet lietuviams parodė 
daug palankumo. CBC per visą Kana
dos tinklą davė liet, muzikos ir dainų 
koncertą, o 9 kanalas net 3 kartus 
rodė Vasario 16 iškilmių vaizdus. Rei
kėtų pasiųsti padėkos laiškų: CBC 
Tapscott Singers, 354 Jarvis St.; te
levizijos dir Mr. J. Basset, x Sr. 233 
Bay St. Tokie padėkos laiškai yra ver
tinami, nes rodo žmonių susidomėji
mą programomis. Tai ypač svarbu 
ateičiai.

giama Kaziuko muge, par. salėje Mi
šių 11.30 vjt. nebus. Vietoje salėje lai
komų Mišių, tuoj po Sumos, maždaug 
keletą minučių po 12 vai., bažnyčioje 
bus laikomos dar vienos Mišios. Kol 
laik. bažnyčioje vyksta pamaldos, sa
lėje stengiamasi susilaikyti nuo 
triukšmo.

— Nuoširdžiai sveikiname savo pa
rapijos kooperacinio bankelio buv. 
valdybą, komisijas ir tarnautojus, sėk
mingai užbaigus pirmuosius veiklos 
metus. Gili jiems padėka už neįkai
nojamą pasiaukojimą! Sveikiname 
taip pat naująją valdybą bei komisi
jas ir linkime nemažesnės sėkmės. Dė
kojame taip pat savo par. kunigams, 
ypač kleb. T. Placidui, už tai, kad 
jie, pavyzdingai besirūpindami mūsų 
parapijos pastoraciniais ir dvasiniais 
reikalais, neišleido iš akių ir kitos, 
šiais modernios pastoracijos laikais 
taip svarbios srities — savo parapijie
čių ekonominių reikalų.

— Katalikų Vyrų Dr-jos susirinki
mas — šį sekmad. po Sumos muzikos 
studijoje.

— Tretininkų mėn. susirinkimas — 
šį sekm. po paskutinių Mišių bažny
čioje. Mišios kongregacijos intencija 
— 9 va*.

— Kviečiame šį sekm. visus atsi
lankyti į mūsų par. salėje skautų ren
giamą Kaziuko mugę ir paremti mū
sų priaugančios kartos liet, veiklą.

— šį šeštad., vasario 29 d., 10 va*, 
velionies našlės užprašytos Mišios už 
a.a. Viktorą Užupį, jo 2 mėn. mirties 
sukakties proga, šeimos artimieji ir 
bičiuliai kviečiami dalyvauti.

— Par. choro repeticijos, abi bend
ros — šį antrad. ir ketv., 730 v.v.

— Par. jaunimo choro repeticija — 
šį sekm., 230 v. p.p. mzk. studijoje. 
Repeticija labai svarbi, nes vaikučiai 
ruošiasi originaliai ir gražiai prog
ramai, kurią išpildys per šv. Kazimie
ro minėjimą.

— Jaunimo sekmadieninių pasi
linksminimų ir šokių par. patalpose 
gavėnios metu nebūna. Kviečiame taip 
pat savo jaunimą susilaikyti nuo kito
se salėse šiuo metu rengiamų šokių 
ir triukšmingų sueigų.

— Pirmosios Komunijos, katecheti
nės ir religijos pamokos vaikučiams 
ir gimnazistams dėstomos kas sekma
dienį prieš ir po 10 vai. Mišių LV Na
muose ir par. salės aktorių kambariuo
se. Pirmoji Komunija bus gegužės 
mėn. pradžioje.

— Parapijos metinės rekolekcijos, 
susidėjus nenumatytoms aplinkybėms, 
š.m. bus vieną savaitę vėliau: reko
lekcijos moterims bus nuo Kančios 
sekm. iki Verbų sekm., o rekol. vy
rams — D. Savaitę. Taip pat D. Sa
vaitės antroji pusė skirta ir vaikučių 
susikaupimui. Rekolekcijas praves 
prel. Vyt. Balčiūnas, Romos šv. Kazi
miero liet, kolegijos dv. vadas.

— Tradicinis religinis koncertas 
bus Verbų sekm. Programą išpildys 
eilė solistų ir par. suaugusių choras.

— Kitą sav. par. kunigai lankys: 
Argyle St, Afton Ave., Bartlett Ave., 
Beaconsfield Ave., Cross St., Eglin- 
ton Ave. W., Hallam St., Lindsey St., 
Lisgar St., Northcote Ave., Northern 
Place, Rusholme Pk. Cr., Rusholme 
Rd., Salem Ave., Wallace Ave., West
moreland Ave.

BUHALTERIJOS
KLAIDA

AUSROS VARTŲ PAR. ŽINIOS
— Užpraėjusio sekmadienio rink

liava — $234. Pr. sekmadienio ant
roji rinkliava skirta šildymo reika
lams. Per tris savaites mums reikia 
apmokėti už 800 galionų, kuriuos su- 
vartojame bažnyčios šildymui.

— Primename tėvams, kad vaiku-

munijai registruojasi klebonijoje tel. 
LA 1-9930.

— šį sekmadienį, kovo 1 <L šv. Ka
zimiero salėje šaukiamas “Lito” meti-

PELNAS — ŠALPAI.
PRADŽIA 7.30 VAL. VAKARO.

Bilietų kaina — Toronto Lietuvių
$1, $150 ir $2.00. CARITAS

Toronto skautai maloniai kviečia 
visus atsilankyti į

KAZIUKO MUGE
kuri įvyks sekmadienį, kovo 1 dienų 
Prisikėlimo parapijos salėje 
po 10 ir 11 valandos pamaldų.

TĖVŲ KOMITETAS VISUS PAVAISINS 
BULVINĖM DEŠROM IR KITAIS SKANUMYNAIS 
— TODĖL NEPRISIVALGYKIM NAMUOSE.

Šatrijos ir Rambyno tuntai ir Tėvų - Rėmėjų komitetas I

VASARIO 16 IŠKILMIŲ APRAŠY
MĄ davė visa eilė laikraščių. Be jau 
anksčiau minėtų didžiųjų dienraščių, 
platokai rašė “The Canadian Regis
ter”, “Latvija—Amerika”, estų “Meie 
Elu” ir ukrainiečių “Wilne Slovo” įsi
dėjo plačias informacijas ir nuotrau
kas. šventę taip pat paminėjo ir kiti 
taut, grupių laikraščiai.

JONAS MISEVIČIUS iš Regan, 
Ont., apsilankęs Toronte parėmė kul
tūrinę lietuvių veiklą paaukodamas 
po $10: “Tž”, radijo programai “Tė
vynės prisiminimai” ir Tautos Fon
dui; be to, sumokėjo KLB Toronto 
apyl. valdybai solidarumo įnašą $30. 
Jis dirba miškuose, toli nuo lietuvių 
kolonijų, bet nuo lietuviško gyveni
mo neatitrūksta.

DELHI APYLINKĖS KATALIKĖS 
MOTERYS, suprasdamos lietuviškos 
spaudos svarbą išeivijoj, atsiuntė $25 
auką “TŽ”. Leidėjai joms nuoširdžiai 
dėkoja ir linki sėkmingos veiklos.

BUHALTERIJOS KLAIDA. — Va
sario 29 d. į Torontą atvyksta Ročes- 
terio Lietuvių Bendruomenės Dramos 
Mėgėjų Būrelis, vad. V. A. Sabalie- 
nės, kuris čia suvaidins V. Alanto ko
mediją “Buhalterijos klaida”. Šis vie
netas veikia jau 15 metų. Per tą lai
ką jis yra sėkmingai pasirodęs sceno
je su visa eile lietuviškų dramos vei
kalų. Komedija “Buhalterijos klaida” 
yra labai kruopščiai paruošta scenai 
ir yra sulaukusi didelio pasisekimo.

Maloniai kviečiame visus lietuvius 
gausiai atsilankyti į spektaklį. Pelnas 
skiriamas ligonių ir į vargą patekusių 
mūsų tautiečių šalpai.

Toronto Lietuvių Caritas

“ŽYDAI IR KRIKŠČIČONYBĖ” — 
tokia tema bus gvildenama Prisikėli
mo par. katalikų vyrų dr-jos susirin
kime šį sekmadienį tuoj po 11 vai. pa
maldų muzikos studijoj. Paskaitą ruo
šia V. Sonda pagal kun. prof. Baum 
knygą “Jews and the Gospel”. Knygos 
autorius yra žydų kilmės katalikų ku
nigas.

PŪTVIO ŠAULIŲ KUOPOS metinis 
iškilmingas susirinkimas įvyks kovo 
1 d., 3 v. p.p., salėje virš “T. žiburių”. 
Darbotvarkėje: VI. Pūtvio mirties pa
minėjimas ir garbės šaulių pristaty
mas. Po susirinkimo — sesių šaulių 
paruoštos vaišės. Nariams dalyvavi
mas privalomas. Kuopos valdyba

“DAINOS” SUSIRINKIMAS — šį 
sekmadienį — kovo 1 d., 3 v. p.p., 
pas narę St. Matulevičienę — 235 Pa
cific Ave., RO 2-1214. Visos narės ir 
prijaučiančios kviečiamos gausiai at
silankyti. M.F.Y.

VELYKŲ PROGA įprasta sveikinti 
savo bičiulius, klientus, pažįstamus ir 
t.t. Tokius sveikinimus pareikšti ypač 
dera per laikraštį. Norintieji tokiu 
būdu sveikinti per “Tž” maloniai pra
šomi atsiųsti sveikinimo tekstus su 
dydžio nurodymu iki kovo 14 d.

MOKYT. E. KRIKŠČIŪNIENĖ skai
tė įdomią paskaitą šv. Jono Kr. par. 
katalikėms moterims apie auklėjimą 
viešosiose ir katalikiškose mokyklose. 
Dalyvės iškėlė visą eilę klausimų da
bartinio jaunimo auklėjimo klausi
mais.

1964 m. VASARIO 29 D., 7 vaL vak.,
p. K. LIUTKAUS BUTE, 571 DOVERCOURT RD., 

TORONTO LIETUVOS ATGIMIMO SĄJŪDŽIO SKYRIUS 
ŠAUKIA METINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ.

Kadangi po susirinkimo bus bendra vakarienė, 
nariai prašomi atsivesti ir savo šeimas. 

Susirinkimo darbotvarkė:
5. p. Asevičiaus paskaita
6. Klausimai'ir sumanymai
7. Vakarienė
8. Uždarymas

2.
3.
4.

Atidarymas
Valdybos pranešimas
Rev. kom. pranešimas
Valdomųjų organų 
rinkimai

Toronto L.A.S. sk. valdyba

1 NUOLAIDA -40-ties svarų
-L maisto siuntiniams

pvz. 40
40
40 
40 
40

kiaulinių taukų 
rūkytų lašinių 
kvietinių miltų 
ryžių 
cukraus

— tiktai____ 541.85
— tiktai_____ $6032
— tiktai_____ $21.90
— tiktai_____ $26.46
— tiktai_____ 526.46

svarų 
svarų 
svarų 
svarų 
svarų

(Į Rusijos Aziją prie minėtų kainų reikia pridėti $2.85). 
13% nuolaida yra taip pat ir sudėtiniams maisto siuntiniams, tiktai 40-ties 
svarų svorio. Prašome pasinaudoti šia nuolaida ir pigiau negu kitur užsa
kyti pas mus maisto siuntinį savo giminėms Lietuvoje bei kitur. Mūsų 
nuolatinis skelbimas perkeltas į priešpaskutinį puslapį — viršuje.

ĮVAIRIŲ SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO LIETUVIŲ IŠTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
849 COLLEGE STREET, TORONTO 4, ONTARIO. TEL. LE 1-3098

ESTIJOS NEPRIKLAUSOBYBĖS 
ŠVENTĖ buvo iškilmingai paminėta 
pr. savaitgalį. Penktadienio vakarą 
Estų Namuose buvo surengtas priė
mimas įvairiems svečiams. Iš lietuvių 
dalyvavo gen. kons. dr. J. žmuidzinas 
su ponia, Baltų Feder, pirm. J. R. Si
manavičius su ponia ir St. Dargis ir 
kt. Svečių tarpe buvo matyti vienas 
kitas svetimų valstybių konsulas, 
miesto tarybos atstovas ir kt. Sekma
dienį buvo centrinis minėjimas Mas
sey Halt Nors estai nėra gausūs, ta
čiau tokius minėjimus lanko labai 
gausiai. Lietuvos vardu estus sveiki
no kons. dr. J. žmuidzinas.

AL GARBENS
REAL ESTATE 

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

SIŪLOMAS DARBAS 
ELEKTRO-TECHNIKUI, 

reikia turėti liudijimą iš savo kilmės 
krašto. Telefonas 421-8800.

Vulcan Equipment Co. Ltd. 
95 Research Rd., 
Toronto 17, Ontario.

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

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

mas, garažas. Viso $17500. Įmokėti $3.000.
QUEBEC — BLOOR, 7 kambariai plius atskiras didelis sklypas, vandeniu 

alyva šildomas, be garažo. $17500. 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, moderniškas. $17500. Įmokėti $5.000.
GLENLAKE — QUEBEC, 10 kambarių, atskiras, 2 vonios, 2 virtuvės, 2 

garažai, vandeniu apšildomas. $21500. Įmokėti $4.000.
KINGSWAY, BUNGALOW, 6 kambariai, 2 vonias, 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 DUPLEX AS, van-

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

s, 2 virtuvės, 2 
$10.000.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A- GARBENIUI

TORONTO APYLINKĖS TARYBOS 
POSĖDIS. — KLB Toronto apylinkės 
valdyba šan. kovo 6 d., penktadienį, 
8 v.v., šv. Jono Kr. par. salėje šaukia 
Toronto apylinkės tarybos bei organi
zacijų atstovų posėdį. Darbotvarkėje: 
atidarymas, prezidiumo sudarymas, 
pranešimai (valdybos pirm., iždininko, 
revizijos komisijos), valdybos ir revi
zijos komisijos rinkimai, klausimai ir 
sumanymai.

Primename organizacijų atstovams 
atsinešti raštu savo organizacijų įga
liojimus.

Kviečiame tarybos narius bei orga
nizacijų atstovus šiame svarbiame po
sėdyje gausiai dalyvauti. Valdyba

STUDENTŲ ATEITININKŲ SUSI
RINKIMAS — šį sekmadienį, kovo 1 
d., 4 v. p.p., p. Gurevičių bute 61 Pine 
Crescent Rd. Paskaita — kun. J. Staš
kevičiaus.

J. MATULIONIS Vasario 16 proga 
buvo pakviestas į Detroitą, kur pasa
kė 6 kalbas. Jis taip pat kalbėjo ir 
Oakvillės LB surengtame Vasario 16 
minėjime vasario 23 d.

“PARAMOS” metiniame susirinki
me dalyvavo apie 420 narių ukrainie
čių salėje. Iš pranešimų paaiškėjo, 
kad aktyvo ir pasyvo balansas buvo 
$2.240.181,95. 1963 m. pelnas $41366, 
11. Dividendo nariams paskirta 5%. 
Kultūrinėms lietuvių įstaigoms pa
skirta, pagal statutą, 2%: $1000 — 
Toronto šeštad. mokyklai, $500 — 
Vasario 16 gimnazijai, $350 — skau
tų stovyklavietei “Romuva”, $200 
Liet. Vaikų Namams. Valdybon per
rinkti — J. Strazdas ir P. Bastys; kre
dito komitetan — S. Banelis, rev. ko- 
misijon — Aug. Kuolas. Kandidatavę 
valdybon gavo balsų: J. Strazdas 313, 
P. Bastys 191, J. R. Simanavičius 
134, p. Joseliūnas 72, p. Lukošius 42.

AKADEMIKŲ SUSIRINKIME pr. 
šeštadienį paskaitą skaitė dail. T. Va
lius, pr. vasarą praleidęs Paryžiuje. 
Apibūdinęs pagrindinius Paryžiaus 
meno centrus, turinčius jau šimtmečio 
tradiciją, prelegentas trumpai peržvel
gė meno kryptis: akademinį realizmą, 
impresionizmą, kubizmą, ekspresioniz
mą, neorealizmą ir abstraktizmą. Visos 
šios ir daugelis tarpinių meno krypčių 
tebėra gyvos Paryžiuje iki šiol, tačiau 
vyrauja abstraktizmas ir neorealizmas. 
Pažymėtina, kad realizmas, kurį ab
straktizmas buvo lyg išstūmęs, prade
da grįžti atgal neorealizmo formoje. 
Pr. metais didžiojoje V. Vokietijos 
meno parodoje Miunchene jau apie 
60% kūrinių buvo neorealistinės ar 
tam tikrų krypčių, o tik 40% abstrak
tinių. Paryžiuje šis santykis tebėra at
virkščias, tačiau realizmui jau skiria
ma daug vietos, žinoma, neorealizmas 
yra tolimas nuo senojo akademinio re
alizmo, kuris buvo tik gamtos foto
grafavimas. Neorealisto kūrinyje yra 
daiktai ar žmonės, bet jie parodomi 
tokie, kokius juos mato kūrėjas. Pa
baigai buvo parodyta didžiųjų paveiks
lų reprodukcijų. Ši paskaita turėjo iš
imtinai didelį pasisekimą: Prisikėli
mo muzikos studija buvo perpildyta. 
Gaila tik, kad dėl temos platumo ne
beliko laiko diskusijoms. Taip pat pa
žymėtina, kad paskaitoje nesimatė stu
dentijos. R.

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

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

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

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

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

NESIVAR2YKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
Mfkforičknc kniin^C — Nylon seamless — reg. $1.00 pora moreriSKOS Kojines —speciali nuolaida—2 poros už $1.00

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

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

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į 
Montreal!, Londoną. Wtndsora. Ramfl- 
toną, North Bay, Sndburi Ir kitur.

30 DEWSON 8T„ TORONTO 
Telefonas LB. 4-1403

J. BER2INSKAS 
TTžaakvmai priimami ir naštn

— Bažnyčios fondui aukojo: $24— 
K. Martinėnas; po $10 — W. Kiškis. 
J. P. Ivanauskai, H. Nagys. Nuošir
džiai dėkojame!

— Šaulių susirinkimas įvyko pr. 
sekmadienį posėdžių kambaryje.
— Gyvojo Rožinio Dr-jos susirinki

mas — šį sekmadienį posėdžių kam
baryje,

— JAV mirus B. Klisevičiaus žmo
nos tėveliui J. Mancuso, giminėms ir 
artimiesiems reiškiame gilią užuo
jautą.

— Užpraėjusį antradienį buvo pa
laidota Pr. Černis-Reinotas, mirusi po 
sunkios ligos. t

— T. Kulbis, trumpai pabuvęs na
mie, vėl išvyksta pastoracijos darbui 
į JAV.

— Kunigų Vienybės susirinkime 
Hamiltone dalyvavo T. Vaišnys, SJ.

— Gavėnia yra atgailos laikas. Ka
nadoje tikintieji yra atleisti nuo ga
vėnios pasninko, bet kiekvienas turė
tų stengtis kitu būdu labiau derintis 
su gavėnios rimtimi ir kitomis auko
mis bei atgaila geriau prisirengti pri
sikėlimo šventei — Velykoms.

dos už “Lito” mirusius narius. 12 JO

— vaišės, kurias paruošė Sv. Kazimie- 
ro parapijos ponios. E. N.

ŠV. KAZIMIERO PAR. ŽINIOS
— Parapijiečiams yra išsiuntinėta 

1963 m. finansinė apyskaita.

KUN. PROF. ST. YLA, porai dienų 
atvykęs į Torontą, aplankė kultūrines 
lietuvių įstaigas ir parapijas, šeštad. 
m-loje pravedė anketą, kurios duome
nis ketina panaudoti knygai apie šei
mos problemas ir kitiem savo raši
niam. Tokią anketą jis pravedė jau 
keliose liet, m-lose JAV. Sekmadienį 
šv. Jono Kr. bažnyčioje pasakė 3 pa
mokslus, vakare kalbėjo moksleiviams 
ateitininkams Prisikėlimo muz. studi
joj. Profesorius turi paruošęs spaudai 
visą eilę darbų. Jau renkami spaustu
vėse: “Didysis Maldynas”, “Dievas su
temose” ir “Moderni mergaitė”. Taip 
pat baigia ruošti didoką knygą apie 
Šiluvą. Grįždamas į JAV buvo sustojęs 
Hamiltone, kur dalyvavo Kanados Ku
nigų Vienybės suvažiavime.

ATOSTOGAUJA. — Prekyb. J. Tu- 
mosa su ponia išvyko vieno mėnesio 
atostogų į Bahamų salas ir Jamaica; 
A. T. Balniai ir p. Puidokienė ilges
niam laikui — į Kaliforniją; Jūrų 
Skautijos vadas H. Stepaitis ir St. 
Kėkštas golfuoja P. Karolinoje.

TRADICINIS MAŽLIETUVIŲ ŠIU
PINYS, kurį vasario 11 d. šv. Jono 
Kr. par. salėje ruošė Maž. Liet. Mo
terų būrelis, praėjo įvairiai bei įdo
miai. Kartu buvo paminėtas ir poetas
K. Donelaitis. E. Jankutei tarus atida
romąjį žodį, gen. kons. dr. J. žmuidzi
nas pasakė gražią kalbą, o Iz. Matu
sevičiūtė papasakojo apie Donelaičio 
gyvenimą. R. Merkelytė meniškai pa
skaitė iš Donelaičių “Metų”, R. Jo- 
tautas ir S. šarkutė padeklamavo; sol. 
J. Sriubiškienė, akomponuojant D. 
Skrinskaitei, jautriai padainavo tris 
dainas. Po to sekė užkanda — šiupi
nys ir kava su spurgomis. Be to, buvo 
fantais gausi loterija. Dail. H. Žmui- 
dzinienės paaukotą paveikslą ištrau
kė A. Valeškienė, dail. Dagio
Jocienė. Publikos buvo pilna salė. Be 
minėtų asmenų šiupinyje buvo parapi
jų klebonai 
Tėv. Placidas, kun. P. Ažubalis, “Tž” 
red. kun. dr. Pr. Gaida, dr. M. Anysas 
su ponia, MLB dr-jos Tor. sk. pirm.
L. Tamošauskas, dr. Yčas su ponia ir 
kt. L.

G.

■ ev. kun. A. Žilinskas,

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS BAN
KELIO susirinkimas užtruko nepilnas 
dvi valandas. Pelnas paskirstytas: už 
šėrus paskirta 5%, įvairioms organi
zacijom išdalinta $450: Toronto šeš
tad. mokyklai — $100, Lietuvių Vai
kų Namams — $100, Prisikėlimo par. 
stipendijų fondui — $50, “Vyčio”, 
“Aušros” sporto klubams, skautų, atei
tininkų ir “Aušros stovyklom, Lietu
vių Studentų Sąjungai, taut, šokių 
grupei ir “T. žiburiams” po $25. Likęs 
pelnas — $4100 perkeltas į atsargos 
kapitalą.

Valdybon vietoj V. Matulaičio iš
rinktas J. Valys, paskolų komisijon 
perrinktas J. Dvilaitis ir revizijos ko
misijon išrinktas V. Sonda. K.

PADARYTA^DPERACIJA Br. Simo
naičiui iš Port Colbom Gen. Hospi
tal pr. antradienį. Ligonis, numatoma, 
išbus ligoninėj apie du mėn. Įėjnmas 
lankytojams iš Gerard St.

“LITO” NEPAPRASTAS IR METI- 
NIS SUSIRINKIMAS įvyks ŠĮ sekma
dienį, kovo 1 d., 1230 vaL punktua
liai, Šv. Kazimiero parapijos salėje, 
3426 Parthenais St, Montreal Prieš 
susirinkimą nuo 1030 vaL narių re
gistracija ir naujų narių priėmimas. 
Po susirinkimo — vakarienė.

AUŠROS VARTŲ “LITO” skyrius, 
ryšium su metiniu susirinkimu Sv. Ka
zimiero par. salėje, šį sekmadienį 
veiks tik po 10 vai. pamaldų iki 1130 
v. Po 11-tos vai. pamaldų bus užda
rytas.

TAUPUMO DĖLEI kvietimai su me
tinėmis apyskaitomis Į “Uto” rask 
rinkimą buvo pasiųsti tik vienam šei
mos nariui, nors ir visa šeima priklau
sytų unijai Kvietimas galioja visiems. 
Vedusios moterys nuo šių metų yra 
pilnateisiai nariai Pr. R.

VASARIO 16-TOSIOS neseniai įvy
kusiame minėjime Plateau salėje bu
vo matyti oficialiųjų asmenų eilėse 
jaunosios kartos beveik absoliutų vy
ravimą. Seimelio prezidiumo vicepirm. 
inž. R. Lapinas ir programą vedusi 
dr. I. Gražytė atitiko lenkų dr. Krze- 
czowski ir estų dr. Puhlev. Dr. Martin 
Puhlev, filologas, kaip ir mūsiškiai, 
jau gimnazijos mokslus baigęs išeivi
joj, Švedijoj, buvęs McGill ir Har
vard universitetų auklėtinis, dabar 
profesoriauja McGill ir aktyviai reiš
kiasi estų tautinėj veikloj. Tai vienas 
iš 3-jų brolių, kurie visi yra pasiekę 
augštųjų mokslų jau išeivijoj. Stebint 
tokį įvairių tautybių jaunosios kar
tos vyravimą oficialiame akte, kyla 
mintis, ar jau išeivija pasiekė nese
niai laikytą neįmanomu dalyku senų
jų pakeitimą? Ar jau patyrėm, kad 
amerikiečių nuomone, nė vieno nėra 
nepakeičiamo? Nuomonė gal kam yra 
nemaloni, bet teisinga. Stebėdami šį 
gražų pakeitimą vietos sąlygose pesi
mistai gali lengviau atsikvėpti, nes se
nųjų pradėtas darbas varomas gražiai 
toliau.

Tam pačiam minėjimui dar vieną 
pastabą tenka padaryti. Spausdinant 
programas daugiau dėmesio reikėtų 
kreipti tiek į lietuvių, tiek į anglų 
kalbos grynumą, ypač kai programos 
patenka į svetimtaučių rankas. Šį kar
tą, kaip neretai, angliškieji vertimai 
netik neatitiko lietuvišką tekstą, bet 
ir gramatiškai daugely vietų buvo ne
tikslūs.

SUSIKAUPIMO DIENA MERGAI
TĖMS ruošiama šį šeštadienį, vasario 
29 d., seselių namuose. Vadovaus Šy. 
Kazimiero par. klebonas kun. dr. F. 
Jucevičius; organizuoja ir globoja N. 
Pr. Marijos seserys. Visos mergaitės 
nuo 14 m. amžiaus kviečiamos daly
vauti. Pradžia 10 v. ryto; užsirašyti iš 
anksto pageidaujama, kad būtų žino
mas dalyvių skaičius, tačiau kas ne
spės, nebūtina. —v—

1967 M. PASAULINĖS PARODOS 
paruošiamieji darbai eina pirmyn pil
nu tempu. Dirbtinės salos St. Law
rence vidury padidinimas vykdomas 
nežiūrint žiemos. Atsakingų asmenų 
tvirtinimu, statybos bus užbaigtos 6-8 
mėn. prieš parodos atidarymą. Tai 
duotų užtektinai laiko eksponatų iš
dėstymui ir kitiems reikalams tiesio
giai surištiems su paroda. Neseniai 
buvo sudaryta iš iškiliausių Kanados 
architektų 12 asmenų patariamoji ko
misija prižiūrėti parodos planavimui. 
Komisijai pirmininkauja torontiškis 
archit. John Parkin. Jis pareiškė, kad 
paroda neturės didžiulių paminklų, 
kaip Eifelio bokštas Paryžiuje arba 
Kristalo rūmai Londone, nes pats pa
rodos patalpinimas saloje bus užtekti
nai įspūdingas. Komisijos pirm, paža
dėjo, kad Montrealio parodos . archi
tektūra būsianti pirmaklasė, ne ekshi- 
bicionistinė ar konkurencinė — kont
rastas š.m. Niujorko parodai, apie ku
rios architektūrą daug kur nepalan
kiai atsiliepiama .

KVEBEKO PROV. PARLAMENTE 
pradėtas svarstyti švietimo reformos 
įstatymas Bill 60 ir iki šiol nesusilau
kė didesnės opozicijos. Tai įstatymas 
siekiąs suvienodinti provincijos švie
timo reikalus ir švietimo ministerijos 
įsteigimą.

District* Estate 
Brokers Inc.

Montreal Real Estate Board nariai
3907 Rosemont Blvd.

TEL. 722-2472 
NAMAI, ŽEMĖ, PASKOLOS

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

lt METŲ PATIRTIS

ROYAL- LONDON 
& LANCASHIRE 

APDRAUDOS BENDROVĖS 
yra atstovaujamos: 

Adamonis Insurance 
Agency Inc. 

Quebec Insurance Brokers 
Association nariai 

3907 Rosemont Blvd. 
Tel.: 722-2472 

GAISRAS — AUTOMOBILIAI 
— NELAIMINGI ATSITCI“'.: 

Tikslus ir greitas patarnavimas 
Sąskaitos “Lite” Nr. D-752

TAUPYK IR SKOLINKIS
Savo Kredito 
Kooperatyve LI I MO

Adresas: 1465 De Seve Street, Montreal 20, P.Q., tel. 766-5827 
Santaupos apdraustos vienam milijonui dolerta. Mirties ir invalidumo atve
jais pasai turima draudimo polisą santaupos iki $2000 išmokamos dviguba 
suma. Ui depozitus mokama 4%, už šėrus — 4,5%. Už asmenines pasko
las imama 7,6%, nž nekilnojamo turte paskolas — 6,5%. Pigus paskolų

dieną — antrad., trečiad. ir ketvirtadieniais nuo lO iki 1 vaL; vakarais —




