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KOVOTI IR LAUKTI
DR. J. SUNGAILA

Rodos, dar taip neseniai vaikščiojome savo tėviškės žemės ke
liais, gėrėjomės kasmet augančia savo krašto gerove ir nė nejau
tėme virš mūsų galvos kabančio sunkaus vergijos debesies. Savo 
-krašto laisve džiaugėmės neilgai. 1940 m. birželyje raud. armijos 
sunkūs tankų vikšrai jau triuškino mūsų žalias pievas ir geltoną 
vasarojų, o kartu ir mūsų tautos vos pražydusią laisvę. Brutalia 
jėga pavergta Lietuva' tebekenčia ir tebeneša tą vergiją ligi šiai 
dienai.

Ketvirtis šimtmečio praėjo nuo tos dienos. Mūsų tautos vai
kai, pasklidę po visą pasaulį, su ilgesiu tebelaukia laisvės savo 
kraštui ir vergijos jungą nešantiems savo broliams. Daug kas tarp 
mūsų pasikeitė per tuos"ilgus nelaisvės metus. Vienus jau priglau
dė svetima žemė, kitiems, praradusiems laisvės viltį, anksčiau kan
kinęs tėvynės ilgesys virto blankiu ir nebejaudinančiu prisimini
mu, o treti, pačios jauniausios mūsų kartos atstovai, niekados ne
matę savo tėvų žemės, visa tai priima kaip legendą, kuri pamažu 
blanksta užmarštyje.

liai-s, gėrėjomės kasmet augančia savo krašto gerove ir nė nejau-

Argi iš tikrųjų mums nieko daugiau ir nebeliko kaip rezig
nuoti, sutikti su liūdnu likimu ir beviltiškai nuleisti rankas? Tie
sa, neturime pagrindo artimai laisvės vilčiai. Lūkesčiai, sudėti į 
Vakarų pasaulį, iki šiol nepasiteisino. Laisvą pasaulį iš vienos pu
sės yra sukausčiusi komunizmo baimė, iš antros — egoistinis aklu
mas. Deklamuojama, jog laisvė yra nedaloma, o iš tiesų trumpa
regiškai žiūrima tik savo šios dienos interesų. Laisvės žodžiai, vie
šai kalbami, yra naudojami tik savo sąžinės* užmigdymui. Bijoda
mi komunizmo. Vakarai jieško koegzistencijos, ir todėl nebetenka 
artimu laiku tikėtis mums reikiamos pagalbos. Laisvė yra tokia 
vertybė, kurią brangina tik tie, kurie patys yra patyrę vergiją. 
Betgi ar jau ir čia viskas? Argi mes patys ir mūsų pastangos jau 
nebeturi reikšmės savo krašto laisvei atgauti? Gyvenimas nestovi 
vietoje. Jis kinta, tačiau pamažu ir beveik nepastebimai. Revoliu
cijos iškyla tik retkarčiais ir nevisada jos pasiekia savo tikslą. 
Evoliucija, tačiau, vyksta nuolatos, nesulaikomai ir nesugrąžina
mai. Toji evoliucija keičia iš pagrindų tiek paskirų žmonių, tiek 
tautų bei valstybių gyvenimą, tiek tarptautinius santykius. Tos 
evoliucijos dėka ateis vieną dieną palankios sąlygos ir mūsų tau
tai atgauti laisvę ir nepriklausomybę. Tam, be abejonės, reikia 
daug kantrybės ir tikėjimo, tikėjimo į tai, ko norime ir ko siekia
me. Tikroji viltis niekada nenuvilia, nes ji remiasi ne išorinėmis 
aplinkybėmis, o tuo, ką pats žmogus brangina, šalia kantrybės ir 
vilties bei tikėjimo,^reikia taip pat ir daug mūsų pačių pastangų. 
Šiandien ne nuo mūsų tiesiogiai priklauso mūsų tautos ir krašto 
likimas, tačiau nuo mūsų priklausys, ar pajėgsime ateityje išnau
doti evoliucijos sudarytas palankias sąlygas krašto laisvei atgau- 
ti- ^Ųalbūt mūsų, kartai nebus, lemta sulaukti tofrjįieips, galbūt ir 
šokančioji karta bus praeita, ir tik kelintąją! arertleš' generacijai 
atiteks ta paskirtis. Ar toji generacija beatpažins save ir savo pa
skirtį? Atsakymas glūdi mumyse. Tik nuo mūsų priklausys, ko
kios bus ateities generacijos ir ką jos atliks lietuvių tautos ir 
krašto labui. Kas sielojas likiminė tautos kova, tas negali būti 
abejingas dėl savo vaikų tautinio auklėjimo.

Ilga, ryžtinga ir likiminė tautos laisvės kova dar tik praside
da. Argi kuris iš mūsų išdrįs šiandien pasitraukti iš tos kovos lau
ko?! Kiekvienas mūsų laimėjimas — kultūrinis, mokslinis, ekono
minis — tebūna skiriamas jai. Mums galbūt nebebus lemta grįž
ti i Lietuvą, tačiau, kas tikrai vertinga bus čia sukurta, anksčiau 
ar vėliau pasieks savo tautą, taps jos turtu ir tęs joje mūsų isto
rinę egzistenciją. Mes kuriame savo tautos likimo istoriją ir liu
dijame pasauliui savo tautos valią.

Vasario 16-ji tegul atgaivina mumyse tą ištikimybės savo tau
tai pažadą, kuri kiekvienas sau esame padarę palikdami savo kraš
tą. Tėvynės ilgesys tegul mumyse virsta skausminga, gyva, nieka
dos neužgyjančia ir ramybės bei poilsio neduodančia žaizda. Tada 
tik mes pajusime tautos laisvės kovos prasmę bei jos didybę ir jo
kia auka tam nebus perdidelė.

Tėvų tėvynės žemė — 
Ant kranto prarajos ...
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Klausykit, girios gaudžia 
Nuo Nemuno šalies!
Rodos giesmę, tokią graudžią, 
Tavon širdin įlies...
Ir plinta skardas toly 
Kentėjimo žmogaus — 
Ten klumpa mirštą broliai

O sieloj mums vis gema 
žvaigždė aušros naujos...

P. Orintaitė

Savitarpio politines kovas baigus
PASIKALBĖJIMAS SU VACLOVU SIDZIKAUSKU VLIKO PIRMININKU

Esate naujai apjungto VLI

politinės grupės darniai bendra
darbiauja? Gal vis tebejaučiama 
senų ginčų atmosfera?

— Per eilę metų tarp VLIKo 
narių-organizacijų ir šalia VLIKo 
veikusių organizacijų buvusi 
įtampa su VLIKo apsijungimo 
momentu negalėjo išnykti. Nuo 
formalaus apsijungimo iki fakti
ne susigyvenimo truks tam tik
ras, sakytum, pereinamasis tarps
nis. VLIKo valdybos atžvilgiu tas 
tarpsnis, atrodo, jau bus praėjęs. 
Darbas eina sklandžiai ir vienin
gai- £

— Kokius pertvarkymus VLI 
Kas yra padaręs pastaruoju metu 
ryšium su apsijungimu?

—■ VLIKo apsijungimo proto
kole buvo sutarti ir kaikurie jo 
organizacijos dalykai. Paryškin
tas VLIKo narių - organizacijų 
glaudesnis ryšys su VLIKu. Nu
statytas VLIKo narių - organizaci
jų metinis įnašas Tautos Fondui. 
Vietoj buvusių VLIKo pilnaties 
sesijų, praplėsto prezidiumo bei 
vykdomosios tarybos buvo sutar
tas tik VLIKo seimas, taryba ir 
valdyba. VLIKo valdybos nariai 
pasiskirstė pareigas pagal sritis. 
Išnyko pagrindas nesusiprati
mams su Lietuvos diplomatine 
tarnyba dėl kompetencijų ir dėl 
Lietuvos diplomatinio atstovavi
mo laisvajame pasaulyje. Svarsto
mas informacinio darbo įstangu- 
mo pakėlimas ir informacinės tar
nybos pertvarkymas.

— Ar yra numatyti nauji kon
kretūs darbai Lietuvos laisvinimo 
linkme?

— Taip. Mes stengiamės palai
kyti . nuolat gyvą tarptautinėje 
plotmėje Lietuvos bylą. Tam rei
kalui laisvieji lietuviai yra mobi
lizuojami š.m. Vasario 16-sios mi
nėjimuose ir kitomis progomis 
pasirašyti kolektyvines bei indi
vidualines peticijas Jungtinių

Tautų specialiam komitetui, kad 
jis imtųsi svarstyti sovietinio ko- 
lonizmo likvidavimo klausimą 
Lietuvoje ir kitur. Drauge su lat
viais, estais ir kitomis sovietų pa
vergtomis tautomis planuojam 
specialius žygius išjudinti tarp
tautinei opinijai prieš Sovietų Ru
sijos agresiją Baltijos valstybių 
atžvilgiu. Ruošiame atkirtį soviet 
tinei propagandai ryšium su 
Kremliaus suplanuotu Baltijos 
valstybių aneksijos 25zrių mętų 
minėjimu.

— Per ilgą vilkinių ir antivli- 
kinių grupių ginčų laikotarpį su
mažėjo lietuvių išeivijos dėmesys 
VLIKui. Kaip sekasi naujajam 
VLIKui žadinti mūsų visuomenės 
dėmesį bei užmegzti platesnius 
ryšius?

— Laisvieji lietuviai VLIKo 
apsijungimą sutiko daugiau negu 
palankiai — entuziastingai. Be 
abejonės, šis sustiprėjęs dėmesys 
VLIKui yra labai didelė morali-

nė parama Lietuvos laisvės kovai, 
bet sykiu ir didelis įpareigojimas 
apsijungusiam VLIKui pateisinti 
visuomenės lūkesčius darbu.

— Lietuvos vadavimo reika
lams neabejotinai reikia daug lė
šų. Kaip sprendžiate šią proble-

VLIKO pirm. V. Sidzikauskas

mą.'
— Lėšų ribotumas visą laiką 

buvo pats didysis Lietuvos laisvi
nimo darbų stabdis. Lig šiol svar
biausias Tautos Fondo lėšų šalti
nis buvo Vasario 16-sios rinklia
vos. Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse jos buvo telkiamos ALTos 
ir dalis skiriama Tautos Fondui, 
ši praktika pasilieka ir ateičiai, 
tik šiais metais susitarta su ALTa 
dėl suaukotų sumų paskirstymo. 
Be to, Tautos Fondas pradeda or
ganizuoti savo rėmėjus, kurių au
kos eis betarpiškai ir išimtinai 
Tautos Fondui. Tautos Fondo ide
alas — suorganizuoti bent 3000 
savo rėmėjų, kurie kasmet auko
tų po $10 Lietuvos vadavimo rei
kalams.

— Tebėra diskutuojamas klau
simas išeivijos ryšių su okupuota 
Lietuva. Kokia yra VLIKo pozici
ja šiuo reikalu?

-— Apsijungusio VLIKo seime 
esu sakęs, kad “tinkamai vertin
dami mūsų tautinio potencialo 
reikšmę ir*vaidmenį, didelį dė
mesį turime kreipti mūsų tautos 
kamienui Tėvynėje ir musų išei
vijai laisvajame pasaulyje. Turi
me rasti būdų pavergtuosius lie
tuvius politiškai įtaigoti ir jiems 
padėti susidaryti Lietuvos lais
vos ateities viziją, Lietuvos, atsi
palaidavusios nuo Rusijos ir de
mokratiškai tvarkančios savo gy
venimą laisvėje apsijungusioje 
Europoje. Reškia, kad okupuotos 
tėvynės lietuviai atsikratytų mi
tu, kad koloninė sovietų imperi
jos galia yra neįveikiama ir kad 
pavergimo pančiai nesutraukomi

(Nukelta Į 5 psl.)

VYTIS SKYDE

Rusų laivai Baltijos juroje
Ką veikia rusai Baltijoje? Toki 

klausimą šiuo metu svarsto šve^ 
dai, kurių dėmėsi ypatingai pa
traukė keistas sovietų laivų elge
sys prie pat Švedijos teritorinių 
vandenų.

Pastaraisiais metais vis dažniau 
spaudoje pasirodo žinutės apie 
pernelyg uolią sovietinio laivyno 
veiklą Baltijoje. Neperseniausiai 
tas klausimas buvo svarstytas 
šiaurės Atlanto sutarties karinių 
sluogsnių. Rašant šias eilutes* 
nauji duomenys patraukė plates
nės visuomenės dėmesį.

Sovietų laivas
Sausio gale tarp Gotlando sa

los ir Švedijos buvo pastebėtas 
sovietų laivas. Jis neturėjo vėlia
vos. Pasiekęs septynių jūros my
lių ribą, nuleido inkarą ir išbuvo 
porą dienų. Po to jis prisiartino 
prie Švedijos pakrančių ir čia po
rą parų pasiliko. Stebėjusi jo ju
dėjimą švedų pakrančių sargyba 
negalėjo tiksliai nustatyti, koks 
buvo to specialios paskirties lai
vo tikslas. Tiek prie Gotlando, 
tiek prie Landsorto buvo dirbama 
su didele krovinine gervė, tačiau 
nežinia, ar tuo būdu kas nors bu
vo mėginama nuleisti ar ištrauk
ti... Pats laivas neatrodė pri
klausąs karo laivynui, bet aprū
pintas būdingais inžinerijos Įren
giniais. Tomis pačiomis dienomis 
netoli pirmosios sovietų laivo su
stojimo vietos, prie Gotlando sa
los, švedų povandeninis laivas 
“Springarėn” susidūrė su nežino
mos kilmės laivu. Pastarasis įvy
kis tuo tarpu tiriamas ir dar neiš
aiškintas.

Spaudos spėliojimai
Ryšium su tuo spaudoje pasi

rodė įvairūs spėliojimai. Pirmiau
sia buvo prisiminta, kad jjangšūs 
reiškiniai jau ilgesnį laiką buvo 
pastebėti ir Švedijos pietuose. Ne
toli Trelleborgo uosto vienas so
vietų inžinerijos laivas darbavosi 
net ketvertą mėnesių. Blogam 
orui esant, jis pradingdavo. Jį 
stebėjusiem švedų pakrančių lai
vam susidarė įspūdis, jog buvo 
dirbama su kažkokiais plieno ci
lindrais. Dėl suprantamų priežas
čių oficialūs slūogsniai nelinkę

J. GRIKIS
Mūsų korespondentas Švedijoj 

niaisiais įvykiais buvo paskelbtas 
komunikatas, jog Švedijos vyriau
sybės ir kariuomenės slūogsniai 
su dėmesiu stebi, kas vyksta Bal
tijos jūroje prie pat jos teritori
niu vandenų, fe fe

Žinovų nuomonė
Karo laivyno žinovų nuomone, 

šiuo metu tiek Vakarų, tiek Rytų 
galybės smarkiai domisi hidro- 
akustikos tyrimų panaudojimu ka
ro tikslams. Hidroakustinės prie
monės naudojamos susižinojimui 
tarp povandeninių laivų. Povan- 
denio sekimo įrenginių veikimas 
labai priklauso nuo vandens sąly
gų (temperatūros, sudėties ir Lt.). 
Sprendžiant pagal tas sąlygas, nu
statomas garso sklidimas vande
nyje ir sekimo priemonių galimy
bės pastebėti povandeninius ob
jektus, o pastariesiems — tokio 
sekimo išvengti.

Spėjama, jog sovietai Baltijos 
jūroje vykdo tokius karinio po
būdžio okeanografinius tyrimus. 
Tokį spėjimą savotiškai patvirti
no ligšiolinės sovietų pasirinktos 
vietos prie Švedijos pakrančių. 
Prie Landsorto iškyšulio esanti 
pati giliausia Baltijos jūros vie
ta, kuri, turbūt, užtikrina geriau
sias sąlygas tyrimams.

žvejybos tikslais?
Patys sovietai jau nuo seniau 

plačiai kalba apie savo vykdomus 
vendenynų tyrinėjimus taikiais 
žvejybos tikslais. Visi žino, jog 
sovietų žvejybos laivynas po karo 
smarkiai išaugo ir naudoja labai 
veiksmingus, nors dažnai beato
dairiškus žūklės būdus. Baltijos 
žuvingumas dėl to smarkiai suma
žėjęs. Specialiais povandeniniais 
laivais sovietai mėgina nustatyti 
žuvų judėjimą gelmėse. Drauge 
tiriami ir kiti svarbūs veiksniai, 
kaip srovės, temperatūros skirtin- 
gufhai, druskingumas, maisto iš
tekliai. Visa tai lengva paaiškinti 
žvejybos interesais. Tačiau lieka 
neatsakytas klausimas, kurį švedų 
spauda ypatingai pabrėžia,* kodėl 
visa tai turi būti tiriama prie pat 
Švedijos pakrančių? Toks klausi
mas visiškai nekyla, kai neužmirš
tama, kad vandens sąlygų tyrimas

gali lygiai pasitarnauti ne tik žve
jybai, bet ir povandeniniam ka
rui.

Galimas dalykas, jog šitos šve
dų spaudos reakcijos padės at
kreipti dėmėsi ne tik į sovietų lai
vyno veiklą Baltijos jūroje, bet ir 
vandenynuose prie Kanados ar 
Afrikos pakrančių.

Įvykiai Baltijos jūroje: 1. rusų 
laivas pastebėtas sausio 22-24 d.
2. tas pats laivas sausio 24-26 d.
3. švedų povand. laivo “Spring- 
aren” ir “nežinomo” laivo susi
dūrimo vieta sausio 27 d.
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DAIL. JURGIS JUODIS

Savaitės įvykiai
AMERIKIEČIŲ KARINIAI LĖKTUVAI BOMBARDAVO Š. 

VIETNAMO TERITORIJOS KARINIUS ĮRENGIMUS. Šį žy
gį rekomendavo P. Vietnamo vyriausybė ir JAV ambasada Sai- 
gbne, kai buvo gauta žinia, kad šiaurės vietnamiečiai klastin
gai užpuolė karinę amerikiečių bazę, nužudė 8 karius, sužeidė x 
108 ir sunaikino ar apgadino 22 lėktuvus. Prez. Johnsono įsa
kymu, du kartus amerikiečių lėktuvai drauge su P. Vietnamo 
aviacija bombardavo karinius taikinius šiaurėje, kur lankėsi 
Sov. Sąjungos premjeras A. Kosyginas. Pastarasis pareiškė, 
kad Kremlius rems š.~ Vietna-e---------------------------------------
mą, jei bus puolamas. JAV vy
riausybė pranešė daugiau šiau
riečių nebombarduosianti, jei
gu šiauriečiai atsisakysią puldi
nėjimų . Sovietai amerikiečių 
žygį vadina “plačios apimties 
provokacija”,
JAV kongresas nubalsavo su

stabdyti betkokią pagalbą Egiptui 
dėl jo provokacinės ir priešame- 
rikinės veiklos. Prezidentas dera
si ir su senatu, ir su atstovų rū
mais, kad šitų pašalpų reikalas 
būtų paliktas jam. Jis labai neno
ri nutraukti pašalpų Egipto dik
tatoriui Nasseriui. Vien per pas
kutinius trejus metus Amerika 
yra davusi Egiptui žemės ūkio ga
minių virš $400 mil. vertės.

JAV finansų min. D. Dillon pa
sitrauks iš Johnsono kabineto; 
numatomas ambasadorium Angli
joj. A. Harriman bus paskirtas 
ambasadorium į Prancūziją vie
ton Bohlen.

JAV svarstomas klausimas kaip 
kalti naujas monetas. Yra suma
nymų nevartoti sidabro naujuose 
doleriuose nei kitose monetose. 
Atrodo, kad naujos monetos bus 
lydinys kelių metalų, nes jos tu
ri atitikti sidabrinių* monetų dy
dį ir svorį. Taipgi siūloma aukso 
nemainyti laisvai į popierinius 
banknotus.

V. Vokietijos didžiausia plieno 
bendrovė Krupp tiria galimybes 
Lenkijoj: pasiuntė savo ekspertus 
deryboms statyti ten įvarių maši
nų dirbtuves. V. Vokietija yra lin
kusi plėsti prekybą su komunisti
niais satelitais.

Kongo prejeras Čombė užbaigė 
derybas su Belgijos finansinių- aukso į užsienius už $250 milijo-

kais ir dabar yra tikras dėl 
naujo išrinkimo balandžio mė 
Sutartis yra labai palanki Kongui.

Prancūzijos prez. De Gaulle yra 
pilnas projektų viso pasaulio pro
blemoms spręsti. Spaudos konfe
rencijoj, kur dalyvavo virš 1.000 
asmenų, jų tarpe ir diplomatai, 
jis pasiūlė šaukti 5 didžiųjų vals
tybių: Prancūzijos, JAV, Britani
jos, Šov. Sąjungos ir raud. Kini
jos konferenciją svarstyti Jungti
nių Tautų konstitucijos pakeiti
mams, Vokietijos sujungimo 
klausimui ir pasaulinės sistemos 
Įvedimą valiutų srityje. Valiutas 
jis nori pagristi vien auksu. JA\ 
prez. Johnson labai greit pasiprie 
šino De Gaulle sumanymams. 
Esą Jungtinių Tautų konstitucija 
yra gera, tik nariai nevykdo jos.

JAV negrų vadas dr. Martin 
Luther King vėl buvo kalėjime. 
Išėjęs iš jo pareiškė norą pasi
matyti su pačiu prezidentu. Bet 
šis patarė kreiptis i teisingumo 
ministeriją.

Indija po pereito Kinijos už
puolimo sistemingai stiprina sa
vo kariuomenę. Dabar ji turi re
guliarios kariuomenės 900.000 
menų. Karo sąmata patrigu’- 
Po kiniečių atominės bombos 
sprogdinimo ginklavimasis 
paspartėjo, šiandien Indijos 
mija savo skaičiumi yra ketvirto
ji pasaulyje.

JAV prez. Johnson pareiškė no
ris dar šiais metais aplankyti So
vietų Sąjungą. Kelionėms pasiry
žęs yra Britanijos premjeras Wil
son ir V. Vokietijos kancleri 
Erhard.

Sov. Sąjunga kasmet parduoda

PREKYBOS LAISVĖ PABALTIJUI?
Privataus radijo siųstuvo “Ra

dio Liberty” žiniomis, sovietų 
žurnalas “Vniešnaja Torgovlia” 
— Užsienio Prekyba pasiūlė duo
ti Baltijos respublikoms daugiau 
laisvėjprekyboje su Vakarų kraš
tais. Tokia sistema esą jau vei
kianti tarp Japonijos ir rytinės 
Sov. Sąjungos. Japonijos uoste 
Nachodka veikia prekybos įstai
ga, kuri tvarko sovietų-japonų 
mainus. Sovietai per ją* siunčia 
Japonijai žuvis, vėžius ir pan. pro
duktus, o japonai parduoda tink
lus. moteriškus megztinius, dra
bužius, nailono gaminius ir vai
sius. Panaši tvarka esanti įvesta

tarp Leningrado ir Suomijos. Ji 
galinti būti išplėsta Baltijos res
publikoms ir Skandinavijos kraš
tams. Taipgi ji galinti būti pritai
kyta Gruzijai. Armėnijai, Azer
baidžanui — šios respublikos esą 
galėtų keistis vietiniais gaminiais 
su Turkija ir Persija.

Tą pasiūlymą gana palankiai 
sutiko ir kompartijos organas 
“Pravda” vasario 1 d. nr. Jis nu
rodė, kad pasiūlymas buvo svars
tytas partijos vadovybės ir tai 
palankia prasme.

“Radio Liberty” praneša, kad 
Estijos gyventojai gana lengvai 

(Nukelta f 8 psl.)

nų. 1963 m. ji buvo priversta par
duoti už $550 mil., nes reikėjo
pirkti kviečių Kanadoje. Parduo
dama daugiausia Londone.

Kanados politinės partijos — 
konservatoriai ir liberalai ko 
su vidaus sunkumais. Kon«' 
torių vado J. Diefenbakerio 
tas svyruoja. Kvebekiečiams 
kalaujant centro komitetas s\ 
tė tą reikalą ir 55 prieš 52 bal
sais atmetė siūlymą šaukti parti
jos suvažiavimą, kuriame būtu 
renkamas naujas vadas. Liberalų 
partijos vadas ir premjeras L. R.

t

rie nesilaiko augšto lygio reikala
vimų.
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Mylimam tėveliui mirus, 
REGINAI BAGDONIENEI

kos Lietuvių Tarybos ir Amerikos 
Lietuvių Bendruomenės vadovy
bių susitarimas visomis galimo
mis priemonėmis 1965 m. dar 
labiau sustiprinti kovą už Lietu-

Nėra pakaito laisvei
SESĖS IR BROLIAI LIETUVIAI!
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GEDIMINAS GALVA

Septynmetis išdaigininkas, ku
ris St. George mokykloje, Ascote, 
buvo pramintas “rudaplaukiu vel
niūkščiu“, mokytoją stebino ang
lų kalbos mokėjimu, nepaprastu 
užsispyrimu, kurio net rykštės 
nesugebėjo išvaryti. Klasikinėje

Ir 47-ąsįas Lietuvos nepriklau
somybės metines — Vasario 16-ą- 
ją — švęsime ne laisvės triumfo 
ir džiaugsmo nuotaikoje, o susi
kaupimo ir ryžto dvasioje. Vasa
rio 16 aktas tebėra sovietinio oku-

kartu su ūkimo broliais — lat
viais, estais ir kitomis sovietų pa
vergtomis tautomis tebekovoja 
bendrą kovą už laisvę. Sioje kovo- 
je lietuvių tauta yra reikalinga vi
sų laisvę mylinčių žmonių talkos. 
Tačiau jos pirmieji talkininkai 
esame mes patys, laisvieji lietu
viai. Tam mus įpareigoja Lietuvių

mokslu, turtu ir pasiaukojimu lie
tuvis kovoja, kad apgintų ir išlai
kytų nepriklausomą Lietuvos 
valstybę“. Tam mus skatina Lie
tuvos laisvės kovos vadovybės 
kvietimas “padvigubinti savo tau
tinį pareigingumą, duosnumą ir 
ryžą Lietuvos laisvės kovai”. Tai 
mums primena Vyriausio Lietu
vos Išlaisvinamo Komiteto Ameri-

visus patrijotus lietuvius.
Šie Lietuvos nepriklausomybės 

atstatymo metinių minėjmai ypač 
turi būti visų laisvųjų lietuvių 
laisvės ryžto demonstracija. 1964 
m. buvo laisvųjų lietuvių vienin
gumo metai. Tegul 1965 m. būna 
darbo ir aukos metai Lietuvai!

Sesės ir broliai lietuviai! Nėra 
pakaito laisvei ir valstybinei ne
priklausomybei. Ir savo kovoje 
dėl savo ar savo Tėvynės laisvės 
bei nepriklausomybės mes esame 
nenugalimi savo idealais, savo 
meile laisvei, savo kovinga dva
sia ir savo nepalaužiamu pasiryži
mu nublokšti nuo Lietuvos nelais
vės jungą! v

Vardan tos Lietuvos!
Prel. Jonas Balkūnas, 

Tautos Fondo pirmininkas

TAUTOS FONDO APYSKAITA
Pajamos 

Kasos likutis 1964 m. sausio 1 d...... ..................
Nuošimčiai gauti iš “Paramos” banko 1964 m. 
Aukos iš TF skyrių Kanadoje:

Toronto--------------------------------------------
Hamiltono ___________________________
Montrealio 
Delhi----------- ----------------------------- ---------
Sudbury --------------------------------------------
Edmontono ......................... . ........................
Vankuverio _________ ___________ :____
Sault St Marie-------------------------------------
London, Ont__________________ _______
Windsor© _____________________ ______ _
Wellando ___________ ________________
Otavos ... ................ ......................... .......... ....
Calgary______________________ ______
Winnipeg© ___ ________________________ ■.
Lethbridge _______ :
St. Catharines _ ________ ___ __________
Fort William _ __________ :______ _______
Dr. M. Anyso ______________
Oakville_____________________________

____$ 5.664,94
____„ 243.04

2.
3.
4.
5.
6.

8.
9.

10.
11.

13.
14.
15.
16.
17.

. 19-
18.

$ 2.000,00 
.„ 815,00 
.„ 270,00 

250,00 
206,00 

„ 174,00 
.„ . 139.00 
„ 130,00 

122,75 
94,50 
89,00 
76,00 
62,00 
62,00 
59,75 
53,00 
52,00 
18,80 
40,00

Paj'amų iš viso----- $10.622,33
-n

lengvesnę mokyklą Brightone. 
Ten jis domėjosi poezija, istorija 
ir prancūzų kalba, tačiau liko įžū
liu neklaužada. Ir kitose mokyk
lose jis nepasižymėjo mokymosi 
pažanga. Jis yrėsi spiriamas. Jo 
tėvas lordas Randolph pasiuntė jį 
į garsiausią karo mokyklą Sand- 
hurste, tačiau tik iš trečio karto 
išlaikė egzaminus. 1894 m. jis jau 
kavalerijos kadetas. Kas daryti 
su tokiu pasiruošimu? Aišku, jis 
nelinko būti vienu iš tūkstančių. 
Pabandęs nuotykių gyvenimą Ku
boje, kur padėjo malšinti sukilė
lius ispano gen. Martinez Campos 
vadovybėje, arklį pakeitė į 
plunksną. Jo palinkimas į nuoty
kius nežadino jo vyriausybės pa
sitikėjimo, tačiau nesulaikė jo 
veržlumo ta linkme. Bengalijoje, 
Indijoje jis jau — “Daily Tele
graph” korespondentas. Vėliau 
jis vyksta į pietinę Afriką, kurio
je vyko būrų karas, atstovauti 
laikraščiui “Morning Post“, nes 
Herbert Kitchener, nežiūrint pa
kartotinių min. pirmininko reko
mendavimo, atsisakė jį priimti 
Egipto daliniuose. Savo praneši
mais jis atkreipė dėmesį skaityto
jų, o vėliau klausytojų,' kuriems 
spalvingu žodžiu aiškino įvykius 
P. Afrikoje. Su paskaitomis jis 
pasiekė net Niujorką. Pažymėti
na, kad pirmosios paskaitos metu 
pirmininkavo rašytojas Mark 
Twain.

Partiniai šuoliai
Ne jo, kaip korespondento, 

veikla, bet nuotykiai, būtent — 
būrų paskirtoji 25 sv. dovana už 
gyvo anglo laikraštininko pagavi
mą ar palaikų pristatymą, atkrei
pė konservatorių dėmesį. Partija 
jį paskyrė kandidatu Oldhame, ta
čiau naujuoju žemųjų Rūmų ats
tovu neilgai ji džiaugėsi: ir čia jis 
ne kuo geriau elgėsi, kaip pra
džios mokykloje. Pasak “Daily 
Mail”, “jaunoji Europos atžala” 
pažeidžia drausmę ir karinio biu
džeto aptarimu sukelia karių , ne
paprastą pagiežą. Kai konservato
rius Chamberlain gina ūkinę ap
saugą, jaunasis jo partijos atsto
vas šneka apie laisvus mainus.

Konservatorių partija imasi kitos 
rykštės ir jam pasako: nesitikėk 
Oldhamo balsų! Tada jis įsijungia 
į liberalų sąjūdį ir Yorkshire gra
siai puola konservatoius, skelbda
mas šūkį: “Garbė Dievui ir libera
lams”. Ir kai jis vėl, kaip libera
las Žemuose Rūmuose taria žodį, 
konservatoriai išeina iš salės. Po 
dešimtmečio jis skiriamas koloni
jų ministerijos pasekretoriu. Nu
vykęs į Vokietiją, pasiūlo sudary
ti santarvę Prancūzijai sutriuškin
ti. Keleriems metams praslinkus, 
jis jau šneka apie vokiečius, kaip 
apie “amžiną” priešą ir jų pavo
jų. Buvusio vidaus reikalų minis- 
terio 1911 m. paskiriamas pir
muoju admiraliteto lordu. Karo

jos karalių Povilą, gen. Michailo- 
vičių, jieškodamas draugystės su 
Josif Broz-Tito. 1944 m. jis daly
vavo Jaltos pasitarimuose, tačiau 
metams tepraslinkus jau skatino 
JAV prezidentą nuo jų atsimesti.

Karo metu jis buvo nepapras
tai kietas ir ištvermingas. Jo po
litika buvo visomis priemonėmis

2.
3.
4. -
5.

Išlaidos
Išsiųsta TF valdybai______________________________
Nenumatytos išlaidos 
Kelionių išlaidos per 1964 m.
Susisiekimo, pašto ir raštinės išlaidos
“Paramos” bankui ir kt. smulkios išl. _____ L______ ;..........

Išlaidų iš viso----- S
Kasos likutis 1964 m. gruodžio 31 d. ___ „

Balansas___ „

$ 5.000,00 
30,00 

139,10 
70,50 
11,71 

5.251,31 
5.371,02 

10.622,33
Iš čia pateiktos Tautos Fondo atstovybės Kanadoje metinės apyskaitos 

matosi, kad aukos pavergtos Tėvynės vadavimo reikalams pradeda mažėti. 
Rodney apylinkė š. m. visai neaukojo, bet reikia tikėtis, kad 1965 m. jos pa
didės, nes j VLIKą grįžo visos politinės lietuvių grupės, todėl VLIKas ir Tau
tos Fondas, sulaukę naujų jėgų ir rėmėjų šiais metais galės pasiekti daug 
geresnių rezultatų.
- TF atstovybė Kanadoje nuoširdžiai dėkoja visiems TF įgaliotiniams ir 

KLB apylinkių valdyboms už jų darbą ir pasiaukojimą organizuojant bei ren
kant aukas TF-dui per 1964 m. Taip pat TF nuoširdžiai dėkoja aukotojams 
ir aukų rinkėjams, kurie lankė lietuvių namus, prašydami aukos.

TF atstovybė Kanadoje

KLB TARYBOS RINKIMAIj.

KLB krašto valdyba nustatė, to tarybos narius. Sąraše negali 
jog VI-sios krašto tarybos rinki
mai Kanadoje įvyks 1965 m. ge
gužės mėn. 2 d.

Vyr. rinkimų komisija, susita
rusi su krašto' valdyba, skelbia 
apylinkių valdybų, apylinkių rin
kimų komisijų ir visų Kanadoje 
gyvenančių tautiečių žiniai, jog 
kandidatų sąrašai į krašto tarybos 
narius, turi būti prisiųsti vyr. rin
kimų komisijai ne vėliau 1965 m. 
kovo' 21 d. (pašto antspaudo ant 
voko data) šiuo adresu: Stp. Kęs
gailą, 1577 rue de Seve, Montreal 
20, P.Q.

Nemažiau kaip 10 rinkikų gali

būti daugiau kaip 30 kandidatų. 
Kandidatų sąrašai turi būti suda
ryti prisilaikant KLB tarybos rin
kimo taisyklių 13-15 paragrafų. 
Drauge su kandidatų sąrašu įtei
kiami raštiški sutikimai būti ren
kamais Į krašto tarybą. Kandida-

konservatorius buvo sunkus, nes 
kelis kartus rinkimuose jis pra
laimėjo. Reikėjo antros, dar di
desnės audros, kad W. Churchil
lis vėl, H. G. Wellso žodžiais ta
riant, “tarp išdavikų pasiektų did
vyrio pastovą”. Sutemų metais jis 
atlaikė nepaprastus bandymus, 
bet karo dūmams išsisklaidžius 
jis jau išvydo didybės tarpsnį at
gyvenusią Britaniją. Gal jis ir tu
rėjo plataus masto planų, bendra
darbiaujant su JAV kurti naują 
Britaniją, bet jos piliečiai poka
rio rinkimuose nuo jo nusigręžė 
ir pasirinko darbiečių partiją.

Laimėjimas ir tragedija
Šie žodžiai, kuriuos Churchillis 

panaudojo įdomių karo atsimini
mų antraštei, nusako ne tik Bri
tanijos, bet ir jo paties lemtį. 
Churchillio nepaprasta energija, 
didelis talentas plunksnai ir žo
džiui valdyti, plati vizija politiko
je buvo aptemdyti bandymais bet 
kuria kaina, ypač svetimųjų sąs
kaiton, sulaikyti Britanijos nenu
sileidžiančiai saulei. Churchillio 
gabumai ir drąsa buvo aukojami 
Britanijos imperializmui palaiky
ti. Imperijos sunykimas vertė jį 
tragiškai blaškytis ir naudoti 
kiekvieną priemonę savo tiks
lams siekti. 1918 m. jis skatino 
santarvininkus sunaikinti bolše
vizmą, o 1944 m. nusilenkė kru
vinajam Stalinui — savo kojomis 
pamynė garsiuosius Atlanto nuos
tatus (pats buvęs vienu jų pradi
ninku), žadėjusius pavergtiesiems 
laisvę ir talkino kraštų bei tautų 
padalinime ir pavergime. Jis ban
dė atstatyti kaikųriuos Habsbur-

abejotina, tikra pergalė. Ne jis 
kaltas, kad po karo buvo iš balno 
išblokštas, bet ar buvo visai be 
kaltės, kad karo laimėjimas tapo 
abejotinu politiniu laimikiu? Du 
liūtai — prancūzas Clemenceau ir 
anglas Churchillis sulaukė tos pa
čios nelemties pokarių politikoje. 
Jei šio pokario politikoje yyko 
maišatis, užsitęsusi iki šio meto, 
negalime išteisinti F. D. Roose- 
velto ar Churchillio.

1946 m. Churchillis jau atrado 
“šaltąjį karą”, “geležinę uždan
gą” ir skatino Europos tautas su
sijungti. Kai jis šiuo klausimu 
kalbėjo Zueriche, dalinai dėl jo 
kaltės, jau nebuvo Europos, o tik 
jos dalis, o Britanija anuo metu 
vengė glaudžiai bendradarbiauti 
su vakarine Europa. Konservato
riams rinkimus laimėjus 1961 m., 
jo pažadas susitikti su Stalinu “di
diesiems klausimams” išspręsti li
ko netesėtas. Jo pasirinkto įpėdi
nio Anthony Eden lemtis buvo 
dar tragiškesnė: buvo gyvas pa
laidotas. Jo mieloji Anglija suny
ko, jo įpirštas įpėdinis suklupo. 
Teliko ištikima jo žmona Clemen
tine, kurią vedė 1908 m.

W. Churchillis savo talentu, ne
paprasta ištverme, gausiais raš
tais,' kuriuos vanikuoja atsimini
mai, ir karo metu tautos pajėgų 
nepaprastu įtempimu priešui su
naikinti, plataus užmojo veikla, 
nors ir lydima prieštaravimų, — 
giliai įmynė pėdsakus Britanijos 
žemėje. Ir jos sūnūs tūkstančiais 
vyko atsisveikinti su nuostabiu 
vyru, paskutinėje jo kelionėje į 
prosenelių kapus.

Lietuvos kariuomenės kūrėjui-savanoriui 
artil. majorui JUOZUI HIPELIUI mirus, 

jo broliui ir giminėms 
reiškiame užuojautą —

Atsargos Karių Sąjungos Toronto skyrius

•ir jos šeimai reiškiame gilią užuojautą —

A. S. Juozaičiai

Graikijoje, Italijoje, tačiau Brita
nijos sąskaiton išdavė Jugoslavi-

Ar jūsų

Dirbtiniai dantys
nejuda, neslankioja, ar nekrenta?

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

i LAKŪNAI PADANGĖSE IR SUKILIME
(Tęsinys iš pr. nr.)

Lakūnui užsimušus, aviacijoje 
buvo tradicija — neskraidyti tris 
dienas. Tautos vėliava būdavo iš
keliama perrišta gedulo kaspinu. 
Lavonas būdavo pašarvojamas 
lėktuvų angare. Laidotuvėse da
lyvaudavo visi tos įgulos lakūnai 
su šeimomis. Laidotuvių metu 
skraidydavo viena grandis (trys) 
lėktuvų. Ant kapo buvo statomas 
kryžius' propelerio pavidalo.

Viršininko išvedžiojimai
Aviacijos teorijos pamokų me

tu pik. inž. Gustaitis buvo aiški-

ryti figūras. Likusiu lėktuvu at- 
likdąvome šaudymus iš foto kul
kosvaidžio į kitą lėktuvą. Vėliau 
buvau paskirtas naikintuvų “šmo
lik” eskadrilėn išmokti figūrinio 
skraidymo. Lėktuvų “šmolik” es- 
karilė buvo pirkta Čekoslovakijo
je. Jų liemenys buvo išdažyti 
smaugliais — pabaisomis. Skrai
dyti jais man nepatiko. Tai sun
kokai valdomi lėktuvai, turį pa
linkimą eiti į suktuką. (Suktuku 
buvo vadinama figūra, kuri sa
vaime pasidaro lėktuvui krin
tant). “Šmolik” lėktuvai staigiai 
oerėidavo į suktuką ir sunkokai 
duodavosi išlyginami. Su jais yra

nęs, kad naikintuvai yra statomi užsimušę keletas lakūnų, 
labai stiprūs: atsparumo koefi
cientas 8. Tai reiškia, lėktuvas 
gali atlaikyti aštuonis kartus 
stipresnį spaudimą, negu reikia 
normaliai skrendant, žmogus gi 
galįs pakelti tik penkis kartus di-

Brangiai Mamytei Lietuvoje mirus, 
mielam teisininkui Petrui Vilučiui ir jo šeimai

ir kartu liūdime —
Adolfas ir Danutė Bajorinai

KVIEČIA KREIPTIS Į VYRIAUSYBES
VLIKo valdyba skatina visų 

kraštų lietuvius Vasario 16 proga 
kreiptis į vyriausybes ir Jungti
nes Tautas su atitinkamomis rezo
liucijomis. VLIKas yra paruošęs 
rezoliucijų tekstus ir išsiuntinė
jęs visų laisvųjų kraštų Lietuvių 
Bendruomenės centrinėms vado
vybėms, kurios jais aprūpins sa
vo apylinkes. Tos rezoliucijos tin
ka ne tik vyriausybėms, bet ir 
parlamentų nariams, visuomenės 
veikėjams,'spaudai ir pan. VLI 
Kas taipgi rekomenduoja lietu
viams pasirašyti peticijas Jungt. 
Tautoms ir nukreipti jas į komisi
ją tautų kolonizmui panaikinti. 
Peticijoje reikalaujama, kad ko
misija svarstytų ir Sov. Sąjungos 
kolonizmą Lietuvoje.

Ryšium su Vasario 16 VLIKo 
nariai pakviesti su paskaitomis į 
įvairias vietoves JAV. Pirm. V. 
Sidzikauskas pakviestas į Kolum-

biją P. Amerikoje. Iš ten jis vyks 
į Sao Paulo Brazilijoj dalyvauti 
lietuvių kongrese.

Sausio 30 d. įvyko VLIKo tary-. 
bos posėdis, kuriame pirm. V. Si
dzikauskas padarė platų praneši
mą. Dalyvavo visų politinių gru
pių atstovai, o patariamojo balso 
teisėmis — PLB atstovas'dr. J. 
Puzinas. Patvirtinta centrinė Tau
tos Fondo valdyba šios sudėties:. 
pirmininkas — mons. J. Balkū- 
nas; nariai: A. Ošlapas, V. Alksni
nis, P. Minkūnas, P. Matiekūnas, 
J. Pažemėnas.

persiunčia vyr. rinkimų komisi
jai. Kandidatų sąrašai, prisiųsti 
po 1965 m. kovo 21 d., nebus 
įtraukti į bendrąjį kandidatų są
rašą.

Vyriausioji rinkimų komisija 
pasiūlyti kandidatų sąrašą į kraš- Montrealis, 1965. I. 31.
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tų sąrašai įteikiami vietos apylin-
kės rinkimų komisijai, kun JUOS « J ’įj lėktuvo lūži-

i mą arba lakūnas lėktuvo naikin
tuvo ore sulaužyti negali. Teoriš
kai gal taip ir išeitų skraidant su 
patikrintu nauju lėktuvu, tačiau 
praktikoje kitaip pasirodė. Pilo
tas Itn. Kvietinskas, vesdamas iš 
pikiravimo, sulaužė ore lėktuvą. 
Išeitų, kad jis nebuvo miręs. (Tie
sa, jo lėktuvas buvo gerokai susi
dėvėjęs).

Po to įvykio aviacijos viršinin
kas, sušaukęs visus lakūnus ir 
mus kursantus, paaiškino, kad 
visus lėktuvus galima sulaužyti 
ore darant staigius ir neteisingus 
veiksmus ir patarė būti atsarges
niems. Apie savo ankstyvesnius 
išvedžiojimus neužsiminė.

Ir vėl skraidymai
Pavasariui atėjus, vėl prasidė

jo skraidymai su įvairios rūšies 
lėktuvais. Pradžioje skraidžiau I 
D. karo geriausiu vokiečių vien
viečiu naikintuvu “Focker”. Tai 
labai pavaldus ir malonus skrai
dyti lėktuvas. Mūsų aviacijoje jų 
buvo tik du lėktuvai. Vieną iš jų 
sulaužė ore psk. Miliūnas, dary
damas figūras. Jis išsigelbėjo su 
parašiutu; leidamasis užsikabino 
Nemuno krante ant augšto me
džio ir tik atvažiavę gaisrininkai 
galėjo saugiai jį nuimti. Po to su

Man stebint užsimušė psk. Meš
kėnas 1934 m. (Kilęs iš Panevė
žio). Jis buvo pakilęs Į penkių ki
lometrų augšti; leisdamasis, ne
toli žemės, nustojo greičio, per
ėjo i suktuką ir tokioje padėtyje

atsimušė į žemę. Lėktuvas, atro
dė, neperdaugiausiai sudužęs, ta
čiau lakūnas mirė dedant į sani
tarijos autovežimį.

Vieni lėktuvai, nustoję greičio, 
greitai pereina į suktuką, kiti pa- 
planeravę įgyja greitį ir patys iš
silygina (tai pastovūs lėktuvai). 
Buvo lėktuvų, kurių iš suktuko 
visai negalima išvesti. Tai tie, 
kurie daro lėtą suktuką. Jų vai
rai permaži, kad paklustų ' pilo
tui. Mūsų aviacijoje tokie lėktu
vai buvo “LVG”. Tai I D. karo

Dauk kartų teko įeiti į suktuką, 
jei tik pavėluodavau ištiesinti 
vairus; pradėdavau suktis suktu
ku į kitą pusę ir taip gerokai pa
sisukinėjęs į abi puses išlyginda
vau. Kadangi figūruoti pradėda
vau iškilęs virš kilometro, tai 
suktukams išlyginti pakakdavo 
augščio.

Kartą figūruojant sugedo lėk
tuvo motoro tepimas; motoras 
įkaito, ir jo apsisukimai sumažė
jo. Tuo atveju reikėjo išjungti 
motorą ir tūpti, nes buvau virš 
aerodromo. Bijodamas blogo pri
ėjimo tūpimui, neišjungiau moto
ro — tik nuėmiau gazą, planira
vau ir tūpiau. Nutūpti pavyko ge
rai. Motoras nuo įkaitimo garavo 
kaip garo mašina. Reikėjo nors 
dabar išjungti motorą, bet aš to 
nepadariau. Tą dieną vėjas pūtė 
į angarų pusę. Kadangi tūpdavo
me visuomet prieš vėją, tai ma
no lėktuvas sustojo gana toli nuovai duvo juvvt . lai i u. Karo J °.

dvisparniai lėktuvai. Jie buvo Išjungęs motorą bučiau
vartojami vilkti marškoms P al an-^ureI^s tolokai eiti iki angarų, 
goję šaudant į ore judanti taiki- to nepanorėjau ir su garuojančiu 
ni Įėjus su jais i suktuką', buvo motoru nuvairavau iki angani. 
leidžiama gelbėtis parašiutu. Kol ?s .lėktuvo pamačiau aną-

_ _ ° v x. . . piinc vircininbo toi vizwitidar nebuvo parašiutu, su jais yra ; - _ ,
nukritusiu lakūnu ir'išlikūsiu gy-Jau- Įraudęs virsimnkas čiupo
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Figūruojant su “šmolik” pra
džioje neviskas gerai išeidavo.

cijos viršininką. To tai nesitikė-

įgsss

Nepriklausomos Lietuvos aviacijos viršininkas brig, generolas Ant. 
Gustaitis prie savo konstrukcijos lėktuvo Anbo VIII
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i mane, kodėl aš taip padariau. Ne- 
1 daug kuo aš galėjau teisintis; pa
sakiau, kad tuo lėktuvu skridau 
tik antrą kartą ir išjungti motorą 
bijojau dėl blogo priėjimo tūpti' 
Tada jis atlyžo ir atsitraukė nuo 
manęs. Skridimas man baigėsi 
gerai, tik tas lėktuvas daugiau 
nebeskraidė, nes motoras tiko tik 
laužui.

Tos rūšies lėktuvais aš skrai- 
' džiau dar ilgoką laiką, kol išmo
kau figūruoti ir be reikalo neda
ryti suktukų. Neilgai trukus visi 
tos rūšies lėktuvai, kaip pasenę 
ir nebetinkami skraidyti, buvo iš
imti iš apyvartos.

Tuo ir baigėsi mokymas skrai
dyti mokykloje. Teorinio kurso 
baigiamieji egzaminai irgi buvo 
išlaikyti. Taigi, teko skirtis su 
mokykla, o- vėliau ir su Kaunu.

Baigęs mokykla ir gavęs II la
kūno rangą buvau paliktas moko
moj eskadrilėj. Ltn. Pupelis, ne
norėdamas išvykti iš Kauno, pa
davė pareiškimą aviacijos virši
ninkui, motyvuodamas, kad jo

PANAIKINO MIRTIES 
BAUSMĘ

Nors anketos rodė, jog Angli
jos gyventojų 67% nenori visai 
mirties bausmės panaikinti, ta
čiau didžiausias, atkakliausias to
kios bausmės priešas, darbiečių 
atstovas Sydney Silverman, įtiki
no parlamentą “nepasiduot minių 
spaudimui. Kas minios įtakai pa
siduotų, tas padarytų Pontijaus 
Piloto prieš 2000 metų padarytą 
klaidą”. Už Silvermano pasiūly
mą balsavo nemaža ir opozicijos - 
- konservatorių atstovų ir bemaž 
visi liberalai: 355 balsai už, 170 
prieš. Net buvęs konservatorių vi
daus reikalų min., kitados dide
lis mirties bausmės šalininkas, 
Henry Brooke pasisakė už tos 
bausmės panaikinimą. Tas fronto 
pakeitimas papiktino parlamento 
atstovą konservatorių Terence 
Clarke, kuris parlamente pasakė, 
kad už tą “nuomonės išdavimą” 
buvęs konservatorių ministeris 
vertas pakorimo greta “garbingo 
Nalson ir Colne atstovo — S. Sil- 
vermano. Terence Clarke iškil
mingai įspėjo visus balsuojančius 
už mirties bausmės panaikinimą, 
o ypač S. Silverman’ą, jog kaltė 
už kiekvieną nužudytą kūdikį at
eityje krisianti ant jų sąžinės.

Viešas, parodomasis mirties 
bausmės vykdymas Anglijoje pa
naikintas 1868 m. Nuo 1957 m. 
parlamentas buvo sumažinęs mir
ties bausme baudžiamus nusikal
timus — tik valstybės išdavimas 
ir 5 nužudymų rūšys tebuvo mir
timi baudžiami. Per tą laiką paki
bo ant kartuvių 42 vyrai.

Pranešimas 
skaitytojams

1. Dėkojame skaitytojams, at
naujinantiems prenumeratą be 
specialaus raginimo. Ypač dėko
jame tiems, kurie atsiunčia $10 
ir tampa prenumeratoriais-rėmė- 
jais arba prideda kad ir mažesnę 
auka. Siunčiančius pinigus arba 
keičiančius adresus maloniai pra
šome aiškiai pažymėti savo ad
resą.

2. Nauji prenumeratoriai, užsi
mokėję už 1965 m. $5, gauna ne
mokamą „Tž” priedą — „rašyto
jo Aloyzo Barono novelių knygą 
“Užgesęs sniegas”.

3. Norintiem susipažinti su „T. 
ž.“ siunčiame juos susipažinti iš
tisą mėnesį.

4. Kviečiame įsigyti naujausią 
St. Ylos knygą Dievas sutemo-

motina gyvenanti Šiauliuose ir se“, išleistą „T. Žiburių”. Kaina 
................... įrašė su persiuntimu $3.15.jam skraidant jaudinsis; prai__ 

palikti Kaune. Aviacijos viršinin
kas, paskaitęs tai už gryną pini
gą, vietoje jo išsiuntė mane į 3 
bombonešių eskadrilę Šiauliuose 
(Zokniuose) 1935 m. liepos mėn. 
31 d. Ta data yra aviacijos įsaky
mo; tikrumoje aš išvykau į Šiau
lius trimis mėnesiais vėliau.

(Bus daugiau)

5. Pernai buvo išleista visa ei
lė padidintų “Tž” nr. — po 10 ir 
12 psl. šiemet, leidėjų nutarimu, 
jų bus išleista žymiai daugiau, o 
iliustracijos pagausintos.

6. Kėičiantieji adresus malo-
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Pas mus ir kitur

ar žurnalistai ateityje gal būt pa
skelbs tikresnių faktų.

MO byla baigėsi, tačiau Warren 
komisijos pranešimas nevisus įti-

klausinėjamas Dallas policijos, 
bet komisijai buvo pasakyta, kad
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Studentas rašo

Ką išmoksi, ant kupros nenešiosi
Verkšlenimai dėl nutautėjimo Mes lietuvybę jaučiame savyje, 

nieko nepadės. Reikia daugiau nors Lietuvos nematę joje negi- 
pagalvoti, ir pamatysime, kad mę. Mes turime istorinę savybę 

vadovauti. Mūsų tauta yra davu
si daug ir didelių vadų. Tam rei
kia vieno dalyko — mokslo! Tad 
ir noriu atkreipti visų dėmesį: 
visi' į mokslus! Tėvai, sužadinki
te vaikų ambicijas mokslui, tam 
panaudodami visas priemones!

Dabartinis jaunimas pradeda 
tingėti mokytis. Siu dienų moks
lo pasiekimai reikalauja iš moks
leivio ar studento daug daugiau, 
nes išradimai žengia greitai. Bet

tam nėra rimto pagrindo. Kaip 
medis leidžia naujus ūgius ir nu
meta sausas šakas, taip yra ir 
tautoje. Vincas Kudirka, žadin
damas tautą pabusti iš vergijos 
miego, aiškiai pasakė: “Iš praei
ties Tavo sūnūs te stiprybę se
mia”.

Taip, mūsų tauta maža, bet 
mūsų tautos praeitis garbinga ir 
didelė. Aš čia jos nekelsiu. Ją iš
kelia istorikai, poetai ir dainiai.

Mūsų tauta šiais laikais yra at
sidūrusi labai panašioje padėty
je kaip ir žydų tauta prieš tūks
tantius metų. Kaip žydai išsilai
kė iki šių laikų ir dominuoja, 
taip turime ir mes išsilaikyti. 
Tam yra sąlyga: visi į mokslus!!!

Neseniai vyriausias žydų rabi
nas rabinų suvažiavime Niujor
ke pasakė kalbą, kurios viena 
mintis yra tokia: žydas nenori 
būti žydu, ir jis jieško visokių 
būdų pabėgti nuo to savo žydiš
kumo. Bet jis ir pavardę pakei
tęs, ir persikrikštijęs, ir įsiliejęs 
į kitų tautų socialinį gyvenimą, 
vistiek pasilieka žydu. O todėl, 
kad jis gimė žydu. Šito jis negali 
pakeisti. Tai yra šimtmečių tęsi
nys. Todėl žydas metasi į kitą 
pusę ir atkakliai griebiasi moks
lo, kuris jam atidaro duris į val
džią, garbę, turtus.

Su mūsų tauta yra panašumo.

Tūkstančiai doleriu studentams
Kanados studentų paskolos 

įstatymas palengvina studen
tams gauti banko paskolas aka
deminėms studijoms.

Kiekvienas Kanados pilietis 
arba Kanados gyventojas, čia gy
venęs vienerius metus ir sutin
kąs pasilikti Kanadoje mokslą 
užbaigęs, gali prašyti paskolos 
pagal Įstatymą. Prašytojas turi 
būti užsiregistravęs studentas 
arba manąs užsiregistruoti švie
timo institucijoj, patvirtintoj 
provincijos valdžios.

Paskola gali būti duodama li
gi $1.000 metams, $5.000 visam 
studijų laikotarpiui. Provincijos 
vyriausybės, gavusios prašymą ir 
nustačiusios reikalingumą, iš
duoda liudijimą ir pažymi pasko
los dydį, šis liudijimas yra rei
kalaujamas išduodant vyriausy
bės garantuotą studentui pasko
lą banke, kurį studentas pats pa
sirenka. Paskolų palūkanas, stu-

Dainavoj smagu ir žiemą
Dainavos stovyklavietėje prie 

Detroito miesto buvo surengti 
žiemos kursai ateitininkams 
moksleiviams ir studentams. 
Juose mums didžiausią įspūdį 
padarė Mišios lietuvių kalba ir 
stovyklos — kursų atmosfera.

Mišios lietuviškai!
Praėjusią vasarą ateitininkų 

stovykloj Wasagoj jau dalis Mi
šių maldų buvo kalbama lietu
viškai, o šią žiemą Dainavoj dar 
daugiau maldų buvo kalbama 
lietuviškai. Įspūdingiausias mo
mentas buvo aukojimas ir Ko
munijos priėmimas. Prieš auko
jimo maldą visi dalyviai vienas 
po kito artėjo prie kunigo, atsi
sukusio veidu į žmones ir laikan
čio vienoje rankoje tuščią taurę- 

> -komuninę, kitoje —mažytes os
tijas, kurių vieną kiekvienas da
lyvis turėjo paimti ir įdėti komu
ninėm Taip pat įspūdingas buvo 
Komunijos priėmimas stovint ir 
atsakant “Amen”” į kunigo žo
džius “Kristaus Kūnas”. Stovėji
mas per Mišias reiškia pagarbą 
Viešpačiui. Toks pagarbos pa
reiškimas buvo vartojamas ir 
pirmųjų krikščionių. Juo paro
dome’ kad esame Dievo vaikai, 
o ne vergai.

Altorius buvo įrengtas taip, 
kad kunigas galėtų laikyti Mišias 
veidu į žmones. Tuo būdu gale-

Kviečia
“Tž” redakcija gavo iš V. Vo

kietijoj veikiančios katalikų or
ganizacijos Pax Christi kvietimą 
lietuvių jaunimui susirašinėti su 
kitų kraštų jaunimu. Tos organi
zacijos dėka jau susirašinėja 
laiškais 22.000 jaunimo iš 90 
kraštu. Be to, Pax Christi orga
nizacija per atitinkamas savo 
tarnybas gali parūpinti trumpas 
atostogas V. Europoj 14—21 m. 
amžiaus jaunimui katalikų šei- 

SVEIKATOS KLINIKA

460 Roncesvolles Ave., Toronto

Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė vaMMoc registruota natūralaus o lietuviai klinika, 
įvairia spinduliai, elektriniai ir Asiniai masažai; spindulinės ir 
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tautų, taip pat mažų, studentai 
skaičiais pradeda pralenkti mus, 
tai ne dėlto, kad jų galvos geres
nės. Tos bėdos nėra su tėvynėje 
likusiais. Ten jie sunkesnėse są
lygose visi kiek tik gali siekia 
augštųjų ar pritaikomųjų moks
lų. Tik mes čia apsil’eidžiame. 
Užtat čia ir peršasi mūsų tautos 
išmintinga patarlė: “Vargą leng
viau pakelti nei prabangą“.

Palikime patogumus, žaidimus 
ir linksmybes vėlesniam laikui, 
o dabar kol laikas, daugiau ryžto 
ir ištvermės moksle. Nepadary
kime garbingai gimtajai žemei 
gėdos! Apsišarvokime galingiau
siu ginklu — mokslu, ir kova ne
bus pralaimėta. „Paimkim arklą, 
knygą, lyrą ir eikim Lietuvos ke
liu”.
Elektros inž. stud. A. Viskontas 

dento mokslo metu ir per 6 
mėn. po jo baigimo moka Kana
dos vyriausybė. Studijų laikotar
pyje skolos grąžinimas’ nereika
laujamas.

Skolininkas pradės mokėti pa
lūkanas ir pačią skolą po 6 mėn. 
mokslus baigęs. Palūkanos už šią 
paskolą — 5%%. Normalus sko
los grąžinimas galės tęstis nuo 5 
ligi 10 metų. Skolininkas turi 
teisę sumokėti skolą ir anksčiau. 
Mirties atveju skola bus sumo
kėta Kanados vyriausybės.

Patvirtintų Kanados švietimo me pastatė, 
institucijų sąrašas Ontario prov. 
yra gaunamas kiekviename ban
ke, i_ __________ _ 1_1_„_
švietimo institucijose. Ontario 
gyventojai, maną lankyti univer
sitetą kitose provincijose, turi 
kreiptis šiuo adresu: Depart
ment of University Affairs, Sui
te 600, 344 Bloor Str. W. Toron
to, Ont. Can. Scene

j ome geriau sekti kunigo veiks
mus, kuriais kunigas ryškiau 
simbolizavo Kristų. Juk ir Kris
tus per paskutinę vakarienę bu
vo atsisukęs veidu į apaštalus,

Altorius buvo panašus dau
giau į stalą, kuris arčiau priminė 
paskutinės vakarienės vaizdą ir 
labiau artino šventąją auką prie 
žmonių.

Kaip draugai!
Dainavoje mes greitai susipa

žinome su naujais draugais. Nuo 
pirmos dienos visi bendradarbia
vo draugiškoje atmosferoje. Po 
pirmojo vakaro mes jau turėjo
me savo tikruosius draugus, kil
nių dauguma buvo atvažiavę iš 
Klevelando.

Buvo stiprus ryšys tarp vado
vų, paskaitininkų ir kursantų. 
Vadovai mus traktavo ne kaip 
vaikus, bet kaip subrendusius. 
Kursantas galėjo pasikalbėti su 
paskaitininkais kaip su draugais, 
o ne mokytojais.

Šia proga norėtume padėkoti 
visiems, ypač Toronto ateitinin
kams, sendraugiams, be kurių 
pagalbos nebūtume pasiekę nei 
Dainavos, nei susipažinę su nau
jais draugais, nei girdėję įspū
dingų paskaitų bei diskusijų.

Algis Poteris 
Rimas Petrauskas

susi rašinėti
mose. Atrodo, vertėtų lietuvių 
jaunimui susidomėti šia galimy
be. Susirašinėjant su kitų kraš
tų jaunuoliais galima būtų pa
skleisti daug žinių ir apie sovie
tų pavergtą Lietuvą. Norintieji 
dalyvauti susirašinėjime tesi
kreipia šiuo adresu: Pax Christi 
— C. C. I. - P. O. Box 462, Saar
louis, W. Germany. Atsakymui 
reikia pridėti tarptautinį kupo
ną.
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Ei, lietuviai mokiniai,

Lietuvių gimnazijos Kennebunkporte mokiniai (tamsesne uniforma) krepšinio rungtynėse su kaimyni
nės amerikiečių gimnazijos mokiniais

Besilankant centriniame lietu
vių Tėvų pranciškonų vienuoly
ne Kennebunkport, Maine, ne
praleidau progos aplankyti ir 
vienintelės lietuvių berniuku 
gimnazijos Amerikos kontinen
te.

Modemus trijų augštų gimna
zijos pastatas įspūdingai prasiki
ša plataus parko šone tarp snie
gu papuoštų medžių. Sporto 
aikštės apklotos storoku sniego 
klodu, plaukimo baseinas irgi 
užšalęs. Tad didžiausia veiklos 
dalis plėtojasi jaukiai apšildyta-

Mažas mokinių skaičius,

Šioje Atlanto pakrantėje lie
tuvišką šv. Antano gimnaziją Tė
vai pranciškonai įsteigė 1956 m. 
rudenį. Jau visas būrys lietuvių

m*

Bemiukus kviečiate į berniukų gimnaziją Kennebunkporte, 
o kur mums studijuoti?

Montrealis diskutuoja

Kvebeko laisvės sąjūdis lietuvio akimis
Saulėta, skaidri žiemos die

na toli gražu nepaskatino jauni
mo rinktis seminaran diskutuoti 
niūrių Kanados problemų, kai 
kam ir nuobodžių, nors (praplo
tus rinkimines teises) nuo jų iš
sprendimo priklauso ir mūsų pa
čiu ateitis. *

Nežiūrint to, maža grupelė 
stabtelėjo ties kolonizmo ir tau
tinės nepriklausomybės proble
mom. Su apgailestavimu buvo 
sutikta, kad esama dalykų, kaip 
vienos žemės, vienos kalbos, vie
nos religijos ir bendruomenės 
valios (collective will), kurie ap
sprendžia kažkodėl tautybę. Pri
siminti buvo istorikų darbai, 
verčią žmones nesimok’yt iš pra
eities klaidų. Padiskutuota Eric 
Haffer’io “The True Believer” 
prielaida, kad revoliucijos kyla 
ne tada, kai vyrauja visiška ne
gerovė, bet kai palengvėjusios 
ekonominės ir socialinės sąlygos 
suteikia pavergtiesiems lūkesčių 
ir vilties. Visus tuos dalykus mė
ginta pailiustruoti Lietuvos is
torijos pavyzdžiais — sukilimais, 
Vasario 16 aktu, aušrininkais ir

Posėdy taip pat buvo prisimin
ti Jaunimo Dienų sumanymai. 
Montrealiečiams patarta pagal
vot apie savo įnašą būsimam 
Jaunimo Dienų leidinėliui. Taip 
pat buvo trumpai susipažinta 
su Mr. H. Morrison rašiniu, siū
lančiu mažumų asimiliacijos pa
greitinimą. Nors Jaunimo Die- 

berniukų baigė šią mokslo įstai
gą. šiemet pirmą semestrą lankė 
51 mokinys. Tai labai nedidelis 
skaičius, nors erdviomis patalpo
mis galėtų patogiai pasinaudoti 
dvigubai didesnis skaičius.

šalia erdvių klasių, kur vyksta 
pamokos, atskirose patalpose 
įrengtas didelis ir turtingas fizi
kos - chemijos kabinetas. Ypa
tingą įspūdį palieka erdvi biblio
teka su gausybe lietuviškų kny
gų. Skaityklai užsakoma didelė 
dalis lietuvišku ir angliškų laik
raščiu bei žurnalu.

Atviras kelias į universitetus
šv. Antan? .gimnazija turi vi

sas viešųjų mokyklų teises. Mai
no valstijos švietimo įstaigos ne 
kartą šią mokyklą yra pripažinu- 
sios kaip vieną geriausių. Oficia
li dėstomoji kalba yra anglų, bet 

nos savaime būtų atkirtis Mor- 
risonui, susirinkimo dalyviai pri
tarė minčiai ,kad gal vertėtų jį 
ir kitus jo vienminčius pakviesti 
ta proga į viešas diskusijas.

Sekančiam susirinkime vasa
rio 14 d. bus diskutuojama te
ma: “Draugavimas, poravimasis 
(going steady) ir mišrios vedy
bos”. A. ž.

Niujorkas. — Kraštas, turįs 
daugiausia gydytojų, buvo Sovie- sistemingoje tvarkoje ir draus
tų Sąjunga 1959 m. — 379.501; 
vienas gydytojas — 550 gyvento
jų Didžiausią nuošimtį gydytojų 
pagal gyventojų skaičių turi Iz
raelis, vienas — 420 asmenų. 
Daugiausia psichiatru turi JAV 
— 13.425.

Brazilija. — Neseniai įvyko
aukso rinkimo vajus Brazilijos va- bių, deja, pastebimas ir vienas 
liūtai sustiprinti. Tam reikalui didelis trūkumas, būtent, trūksta 
buvo surinkta apie $8 mil. pini- didesnio mokinių skaičiaus. Dau
gais ir 1.200 sv. aukso. To aukso gelis lietuvių berniukų ir jų tė- 
rinkinyje yra ir JAV ambasado- vėlių turėtų pasvarstyti, kokią 
riaus Lincolno Gordono ir jo žmo- nepasinaudodami šiuo lietuvišku 
nos vedybiniai žiedai bei auksi- mokslo židiniu, žalą daro lietu- 
niai papuošalai. viškumui. K. Bč.

SILVER BELL FURNITURE CO
Baldų dirbtuvė ir parduotuvė

Sav. V. ir J. Baliūnai,
861 COLLEGE ST. TEL. 53641

• Gaminame valgomojo kambario ir virtuvės komplektus •

kur jus?
lietuvių kalba dėstoma atskirai 
keturiose skirtingose grupėse 
pagal studentų pajėgumą. Bū
dinga, kad lietuvių kalba val
džios yra pripažinta dėstomuoju 
dalyku, ir gaunami kreditai.

Platesnis lietuvių kalbos ir lie
tuviškumo ugdymas vyksta šalia 
oficialių pamokų. Veikia net ke
letas jaunimo organizacijų — 
ateitininkai, skautai, tretininkai. 
Būreliai šalia mėnesinių susirin
kimų ruošia tautines šventes mi
nėjimus. Lietuvių kalbai ugdyti 
skelbiami konkursai; už geres
nius rašinius skiriamos premi
jos. A

Į platesnę lietuvių visuomenę 
gimnazija išeina su savo choru ir 
skudučių ansambliu; paskutinių 
kelių mėtų laikotarpyje sėkmin
gai koncertavo Bostono, Worces- 
terio, Niujorko ir kt. lietuviško
se kolonijose. Vaidyba rūpinasi 
akt. B. Kerbelienė, o tautinių šo
kių grupę moko O. Ivaškienė’.

Sportas ir filmai
Gimnazijos krepšininkų klu

bas “Nevėžis” priklauso š. Ame
rikos lietuvių sporto ir Maino 
valstijos sporto lygoms, šie
met, klubas yra padaręs didelę 
pažangą, stebinančią net apylin
kių stiprias komandas. Iš nedi
delio mokinių skaičiaus sudary
tos vyresniųjų ir jaunių koman
dos, kurias lavina pasamdytas 
specialistas treneris. Didesnėse 
gimnazijose sportininkų atranka 
yra geresnė, tačiau ir prieš jas 
mūsiškiai dažnai išeina laimėto
jais. Tarp amerikiečių lygoje da
lyvaujančių 22 komandų “Nevė
žis” paskutinėse savaitėse pasi
stūmėjo iš 13 į 11 vietą. Į kitas 
vietoves rungtynėms vykstama 
savu autobusu. Gimnazijoj šalia 
erdvios krepšinio salės fizinei la- 
vybai, yra dar ir kitos patalpos 
su pritaikytais įrengimais.

Negalima praleisti nepaminė
jus ir savaitinių filmų, kurie ro-. 
domi savose patalpose moderniu 
Cinemascope aparatu.

Viskam užtenka laiko
Kai kam gali atrodyti, kad 

tarp įvairių būrelių ir sporto 
veiklos, neužmirštant net ir fil
mų, gali nukentėtix berniukų 
mokslas. Tačiau kai laikas pra
leidžiamas ne ant šaligatvių, bet 

mingoje priežiūroje, jo užtenka 
mokslui, lietuviškai veiklai ir 
pramogoms. Mokinių mokslo ly
gis yra gana augšta's ir dar nė 
vienas berniukas, baigęs šv. An
tano gimnaziją, neturėjo sunku
mų įstoti į betkurį universitetą.

Salia gausių teigiamų aplinky-

GARSIEJI VABALAI arba 
“Beatles” nevisur yra taip popu
liarūs, kaip šiame kontinente. 
Prie jų filmo “A Hard Day’s 
Night” Kanadoje stovėdavo eilės. 
Paryžiuje kino teatro savininkas 
turėjo keisti filmą, nes per 4 sa- visiškai nieko raštu nebuvo ūžfik- 
vaites atsilankė tik 37.000 asine- suota, ką jis sakė. Tik istorikai 
nų. ;

KARALIENĖS GERBIMAS ir 
himnas Kanadoje yra žmonėm nu
sibodęs dėl perdidelio dažnumo, 
čia yra paprotys per iškilmingus 
banketus ar šiaip kokios organiza
cijos ar grupės pietus gerti tostą 
į karalienę. Garbės stalui užėmus 
vietas, visi atsistoja, pasiima stik
linę sunkos ar vandens, sumurma 
puse lūpų “Queen” ir nugeria, 
kiek kam apetitas leidžia. Himnas 
giedamas ne tik iškilmingais atve- 
jais, bet ir kino teatrų salėse ry
tą ir vakarą, bingo lošimuose ir 
kitur. Prieš pabaigą visi stengia
si kuo greičiausia iš salės išbėg
ti, kad nereikėtų laukti, kol bus 
sugrotas pirmas himno posmelis.

JUNGTINĖSE TAUTOSE bal
savimui įrengtos mašinos, kur 
vietoje rankų kėlimo įtaisyti myg
tukai. Balsuojąs “ne” spaudžia 
raudoną mygtuką, “taip” — ža
lią. Sovietai tuo nebuvo patenkin
ti ir sakė, kad tai bereikalingos 
išlaidos. Juk kaip jie sužinos, kai 
kuris iš satelitų spaus žalią myg
tuką. ..

ŽYDAI MOKO PRANCŪZUS
Montrealio protestantai priėmė 

iš Maroko 25 žydus mokytojais. 
Kvebeko provincijos protestantiš
kos mokyklos visuomet turėjo 
sunkumų gauti pakankamą kiekį 
mokytojų, kurių pagrindinė kalba 
būt prancūzų. Katalikų mokytojų 
jie nepriima,’ nes katalikai protes
tantų nepriima, žydai jiems ge
riau patiko, nors vargu ar žydų 
mokyklos priima protestantus 

ateityje ir su gimnazijos išsilavi- mokytojais. Per 9 metus iš Maro- 
nimu bus sunku rasti darbą. Prieš ko į Kanadą atvyko 3.000 žydų. 
10 metų Amerikoje buvo tik 200 
skaitytuvų, šiandien jų yra virš 
5000. Aritmetikos operacijos, ku
riom atlikti reikėjo išleisti $5000, 
šiuo metu gali būti atliekamos 
per porą minučių už 50 et.

NAUJO RENESANSO laikotar
pi, daugelio nuomone, mūsų pa
sauliui gali atnešti elektriniai 
skaitytuvai. Mašinos nesumažina 
žmogaus galvojimo pajėgumą, bet 
padidina ir skatina mokytis, nes

PREZ. KENNEDY NUŽUDY-

UNIVERSITY

Pateikia trijų ir ketvertų me
tų kursą Bachelor of Arts ar 
Bachelor of Science laips
niams.

Mokslas prasidės 1965 m. rugsėjo mėn. kursai bus mokomi 
dviejose vietose:
THE YORK CAMPUS — Keele St. ir Steeles Avenue 
THE GLENDON CAMPUS — Bayview ir Lawrence Avenue 
Smulkesnių informacijų teiraukitės rašydami:

Registrar, York Uuniversity,
2275 Bayview Avenue, Toronto 12, Ont.

Tel. 487-5111

ĮSTATYMO TIKSLAS yra apsaugoti darbininkus nuo diskri
minacijos darbe bei profesinėse sąjungose RASĖS, RELIGI

JOS, SPALVOS arba TAUTINĖS KILMĖS atžvilgiu.
ĮSTATYMAS TAIKOMAS darbdaviams, esantiems federacinės 
jurisdikcijos darbuose bei įmonėse ir profesinėms sąjungoms, 
kurios atstovauja ten dirbančius asmenis. Federaciniai juris
dikcijai priklauso: laivininkystė, navigacija, geležinkeliai, ka
nalai, telegrafai, aerodromai, oro linijos, federacinės karūnos 
korporacijos, bankai, radijo ir televizijos stotys, taip pat ir dar
bai bei įmonės, kurie yra paskelbti kaip reikalingi bendram 

Kanados labui, arba neįeina į provincijų parlamentų 
jurisdikciją.

ĮSTATYMAS DRAUDŽIA darbdaviui neduoti darbo asmeniui 
arba tarnautoja diskriminuoti dėl jo RASĖS, RELIGIJOS, 
SPSALVOS arba TAUTINĖS KILMĖS. Darbdaviui taip pat 
draudžiama naudotis samdymo agentūra, kuri naudoja tokią 
diskriminaciją, arba talpinti diskriminacinį darbo skelbimą, 
arba vartoti diskriminacinius klausimus raštu ar žodžiu, ryšium 

su prašymais darbui.
ĮSTATYMAS TAIP PAT DRAUDŽIA profesinėms sąjungoms, 
kas liečia priklausymą joms, arba darbo sąlygas, naudotis dis
kriminacinę veiklą RASĖS, RELIGIJOS, SPALVOS arba TAU

TINĖS KILMĖS pagrindų.
ASMUO ĮTEIKIĄS SKUNDĄ pagal šio įstatymo nuostatus, ar
ba liudijantis ir teikiąs paramą šį įstatymą vykdant, yra apsau
gotas nuo bet kurios keršto akcijos, kurios būtų prieš jį imtasi.

Be federacinio įstatymo, ir keletas provincijų turi be
šališko samdymo arba panašaus pobūdžio įstatymus, 
kurie darbininkus saugo nuo diskriminacijos darbe 
pramonėse; kurios priklauso atitinkamos provincijos 
jurisdikcijai. Tokie įstatymai veikia sekančiose pro
vincijose: N. Škotijoj, N. Brunsvike, Kvebeke, Onta
rio, Manitobos, Saskatčevano ir Britų Kolumbijos.

Skundai pagal šį įstatymą turėtų būti raštiški ir pasiųsti:

Director of Industrial Relations, 
Department of Labour,

Kanados bešališko darbo
apsaugos Įstatymas

DRAUDŽIA
DISKRIMINACIJĄ DARBE

Ottawa
Hon. Allan J. MaeEachen

Minister

OLANDIJOJE yra 12 mil. gy
ventojų, arba 923 kvadratinėje , 
mylioje. Tai tankiausiai apgyven
tas kraštas pasaulyje. Gyvenimo 
lygis yra augštas ir apie gimimo 
kontrolę niekas nekalba. Net 50 
% visų gyventojų kalba angliškai 
ir beraščių visiškai nėra.

LABAI MAŽAS LIETUVIŲ 
skaičius tėra įsijungęs į Kanados 
politines partijas. Daug laiko su
gaištama svajojant apie praeitį 
ir veikiant buvusiose partijose. 
Nauda iš to abejotina. Kodėl ne
įsijungti į liberalų, konservatorių 
ar kitas vietines partijas ir ten 
prisistatant lietuviais iškelti Lie
tuvos vardą kanadiečių tarpe? Ki
tos tautybės toje srityje yra daug 
daugiau atsiekusios. V. K.

Otava. — Kanados ūkininkai 
1964 m. išleido $30 mil. chemika
lams nuo vabzdžių ir piktžolių. 
Kanados žemės ūkis 1964 m. pa
gamino produktų už $3 bilijonus. 
Apskaičiuojama,’ kad nenaudo
jant chemikalų vienas trečdalis 
šių produktų butų nuėję niekais.

George V. Haythorne
Deputy Minister



ŽURN. J. KLAUSI

atviru dangumi, nes tuo norėta su-

gal sutrumpintą ciklą; žaliava yra
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je gerus butus, kai tuo tarpu darbo 
žmonėms tenka metų metus laukti 
naujo buto. Kompartijos garbei nu
kaldinta daina, pasirodo, yra žymiai

klaidas, kurios studentų daromos. Jau 
dabar, semestrui tik prasidėjus, žinau

tomasis žodis. Jis skambėjęs šitaip: — 
Mieli džentelmenai! Aš esu profesorius 
Kolupaila. Jau 40 metų dėstau studen-

kuris buvo Notre Dame un-te, South 
Bend, Ind. studentu ir klausėsi mūsų 
prof. S. Kolupailos paskaitų, šį studen-

zitorių S-gos v-bos pirm, pavad. Ju
lius Juzeliūnas, Jurgis Gaižauskas, 
Juozas Karosas, atrodo, perdaug ne
sijaudindami, kad jie ir lig šiol turė

US šrfesus lumbarys kompodtortaus
kūrybai, aprūpintas garso nepralei- Pr<*dukcija 430.000 tonų amo

t ai xa*^ vandens. I gamyklos atidarymo iškil-džiančionus sienomis. Apie šiuos nau- «i*u**j*uv
. . . , j . j . v mes buvo suvažiavusi visa komparti-

jos grietinėlė — A. Barkauskas, A. 
česnavičius, J. Maniušis, B. Popovas, 
A. Sniečkus, R. Songaila ir kt Savo 
pasakytose kalbose jie džiūgavo, kūd 
dabar pagerėsią žemės ūkio reikalai, 
nes naujoji gamykla aprūpins trąšo
mis ne tik Lietuvą, bet ir kaimyni
nes respublikas, nors iš tikrųjų sun
ku tikėtis betkokio pagerėjimo, kai 
geležinkelio stotelėse ir dabar stūk
so neatsiimtų trąšų kalnai. Kolcho
zus pjauna ne tiek trąšų stoka, kiek 
biurokratinis planavimas ir kolchozi- 
ninko abejingumas darbui, šią trą
šų “epidemiją” buvo pradėjęs kuku
rūzų garbintojas Nikita, kuris savo 
galybės viršūnėje buvo priėjęs išva
dos, kad trąšos sovietinį žemės ūkį 
gali pastatyti ant tvirtesnių kojų.

PUNTUKO APLINKA
Anykščių rajono gamtos apsaugos 

draugijos pirm. inž. I. Vilkončius 
“Literatūroje ir Mene” nusiskundžia 
garsiojo Puntuko aplinka: “Jo terito
rijos sutvarkymas kai kuriais atžvil
giais pradeda nebeatitikti gyvenimo 
keliamų reikalavimų. Lankytojai nu
siskundžia bloga takų danga: po di
desnio lietaus vanduo nuo kalvų teka 
Puntuko teritorijoje įrengtais takais, 
ardo juos. Kelis kartus per metus 
tenka juos taisyti, erozijos veikiama, 
nuolat judinama takų danga nesusi
guli, ir, einant ja, kojos klimpsta, 
slysta, žvyras byra į batus. Todėl na
tūralu, kad lankytojai neina takais, 
o mindžioja žalios vejos pakraščius.” 
Prie Puntuko buvo įrengta autoveži- 
miams statyti aikštelė, bet ją teko 
uždaryti, nes kaikurie vairuotojai 
nuvažiuodavo iki paties Puntuko, ma
šinų ratais išrausdami žalią veją. Ne- vėn. Jei neklystu, tai įvyko 1964 me- 
gėresni reikalai ir su J. Biliūno ka
pu: “Ir čia paminklo aplinka negali 
patenkinti lankytojų. Automašinomis 
važinėjama voš ne iki kalno papėdės 
laiptelių, nes nėra joms pastatyti 
aikštelės. Smėlyje išrėžtos automaši
nų vėžės gadina vaizdą, o tiems žmo
nėms, kurie nevariuoja, sunku iki pa
ties kalno klampoti per smėlį...”

AZOTINĖS TRĄŠOS
Jonavoje pradėjo darbą azotinių 

trąšų gamykla, kuriai pagrindiniai 
įrengimai buvo pirkti Čekoslovakijo
je. Jų sumontavimui vadovavo čekų

KUN. L. POVILONIS LAISVAS?
Apie Klaipėdos bažnyčios statytojo 

kun. Liudo Povilonio likimą žinių pa
teikia J. Baltušis savo kelionės po 
Ameriką įspūdžiuose “Liter, ir Me
ne”. Apibartas vieno dipuko už tai, 
kad komunistai, girdi, kun. Povilonį 
nukankinę kalėjime, JJB. teisinosi: 
“Atleiskite, bet aš pats dalyvavau 
posėdyje svarstant jo malonės pra
šymą. Iš aŠtuonerių metų laisvės at
ėmimo jis-neatbuvo nė pusės, Tary
bų Lietuvos vyriausybė dovanojo jam 
likusią bausmės dalį ir paleido lais-

tų liepos mėnesį...” Jeigu tai būtų 
teisybė, tas tik dar karta paliudytų 
bylos grynai propagandinį ir antire
liginį charakterį. Komunistams rūpė
jo ne spekuliacija statybinėmis me
džiagomis, bet bažnyčios statymo su
stabdymas, sąmoningas kunigo paže
minimas ir Bažnyčios autoriteto pa
žeidimas. To jie tikėjosi pasiekti by
los metu. Kun. L. Povilonio laikymas 
kalėjime jiems jau nedavė jokios pro
pagandinės naudos — dėlto, galimas 
dalykas, jis ir buvo išleistas iš kalė
jimo.

LONDON, ONT
IŠKILMINGAS MINĖJIMAS Vasa

rio 16 — vasario 14 d., sekmad., 6 v.v. 
^punktualiai, par. salėje, 1414 Dundas 

St. E. Vasario 16 Londonui yra ypač 
svarbi, nes ji simbolizuoja net du la
bai svarbius įvykius: mums visiems 
brangią tautos šventę ir Šiluvos Mari
jos įkūrimo bei kolonijos atgimimo 
— vienerių metų sukaktį. Todėl ir 
programa numatoma turtinga: kun. B. 
Pacevičiaus montažas “Šventosios že
mės skundas”, suaugusiųjų choras, va
dovaujamas muz. J. Petrausko, mažų
jų ir jaunuolių taut, šokiai, vad. D. 
Chainauskienės, sol. D. Švilpaitė, ko
lektyvinė melodeklamacija “Jūratė ir 
Kastytis ir kt. Po programos — su
neštinė kavutė. Vyr. meno vadovas 
kun. B. Pacevičius skiria ypatingą dė
mesį punktualumui, ir todėl visos prcn 
gramos Londone dabar pradedamos 
punktualiai. Iškilminga Suma — 11 v. 
ryto; giedos choras ir sol. D. Svilpai- 
tė. Nuoširdus kvietimas skiriamas ne 
tik Londono, bet ir apylinkių lietu
viams: gausiu dalyvavimu pagerbkime 
brangiąsias sukaktis ir programos vyk
dytojų įdėtą triūsą!

RADIJO PUSVALANDIS bus trans
liuojamas iš St. Thomas CHLO stoties 
banga 680 vasario 12 d., penktadienį, 
7.30 v.v.

KLEB. KUN. B. PACEVIČIAUS 
Londonan atvykimo vienerių metų su
kaktis buvo prisiminta Kat. Moterų 
skyriaus kavutėje. Be skyr. narių, jo-

je dalyvavo pats sukaktuvininkas, 
apyl. pirm. A. Petrašiūnas, par. k-to 
pirm. J. Butkus, skautų vietininkas 
sktn. M. Chainauskas, jų žmonos, kitų 
organizacijų atstovai ir eilė parapijie
čių. Kleboną sveikino U. Blyskienė, 
Kat. Moterų sk. vicepirm., įteikdama 
jam rožių puokštę

SPORTININKŲ pasilinksminimas 
buvo labai savotiškas. Į jį atvyko ne
daug, tačiau padarė labai daug. Paste
bėję, kad vakaro rengėjams gali visai, 
nebūti pelno ir būdami įsitikinę, kad 
sportas šių dienų sąlygose yra ne tik 
eilinis kamuolio pamėtymas, bet ir 
viena priemonių lietuvybei išlaikyti, 
— šoko į pagalbą ir štai jos rezultatai: 
proporcingai imant, išplatintas rekor
dinis skaičius loterijos bilietų ir su
kurta viena linksmiausių nuotaikų, 
kokią betkuriame pasilinksminime čia 
esame turėję. Tai buvo įrodymas, kad 
gera nuotaika priklauso ne tik nuo 
dalyvių skaičiaus, bet ir nuo to, kaip 
sugebama ją sudaryti. Tokią puikią 
nuotaiką sudarė susirinkusiųjų nuošir
džios pastangos, jų tarpe M. Chainaus- 
ko ir A. švilpos komiškasis “duetas”. 
Visiems dalyvavusiems ačiū. Mes, 
sportininkai, ilgai jus atminsime, nes 
jūs iš visos širdies parėmėte mūsų ne
stiprius pirmuosius žingsnius.

SKUBĖKITE! Ruoškite kaukes! Vos 
pora savaičių beliko ligi šauniojo kau
kių baliaus. Kaukės bus premijuoja
mos. D.E.

HAMIL
PAGRINDINIS KALBĖTOJAS — DR. J. SUNGAILA. ir lenkiškai kalbėti, bet dabar pamir-

ATSTOVAI IR KITI SVEČIAI

jungtiniai „VARPO” ir Hamiltono AV PARAPIJOS chorai;
solistai: J. LIUSTIKAITĖ, V. ŽIEMELYTĖ ir V. VERIKAITIS.

Diriguoja ST. GAILEVICIUS. Akomponuoja D. SKRINSKAITĖ.
Hamiltono tautinių šokių grupė “GYVATARAS”, chorui palydint ir sol. V.

VERIKAIČIUI diriguojant, pašoks tautinius šokius. I
ne įsKiuningame minėjime, g 

Bendruomenės valdyba g

1965 M. VASARIO 13 D. REDWOOD INN SALĖJE, TAPLEYTOWN RD. — 
20 HWY KRYŽKELĖJE.

ena, taurių įteikimas, įvairus bufetas, B. Ferri muzika.Karšta
Pradžia 7.30 v. vak.

HAMILTON crxdT

MWV» HWV2A
TOW£UMt»

& MAMUTO"
LVS RAMOVĖS valdyba sekmadie

nį, vas. 14 d., 6 v.v. par. salėje šaukia 
visuotinį narių susirinkimą. Visų na
rių dalyvavimas yra būtinas. Valdyba 
taip pat prašo įstoti į Liet. Veteranų 
S-gą visus buv. karius, užsirašant prieš 
susirinkimą ir sumokant $2 nario mo
kestį. K. B. z .

ŽŪKLAUTOJŲ IR MEDŽIOTOJŲ 
klubas kviečia Hamiltono ir apylinkių 
tautiečius į “zuikių” balių vasario 13 
d. gražioje Redwood Inn salėje. Salė 
surandama, važiuojant iš Hamiltono į 
pietus iki 53 kelio; 53 ir 20 keliu į 
rytus iki Tapleytown Rd. čia, kryžke
lėje, ir yra baliaus vieta. Sausio 23 d. 
baliui buvo parduota iš anksto virš 
100 bilietų. Pranešame, kad visi tie bi
lietai galioja vasario 13 d. baliui Red
wood Inn salėje.

Drabužinę tvarkyti paprašyta skau
tų rėmėjų v-ba, paliekant visą jos pel
ną skautų reikalams.
" Tikimės, kad tautiečiai nepabijos 

tolimesnio atstumo ir gausiai atsilan
kys naujon salėn. čia galės pasivaišin
ti skania zuikiena, karšta kavute su 
“baravykais”, pagamintais patyrusios 
šeimininkės p. Siulienės. Tad iki pa
simatymo — Klubo valdyba

SKAUTŲ DARBAI IR PINIGAI. — 
Rėmėjų būrelio valdybos ir abiejų 
tuntų posėdyje pirm. D. Stukas pada
rė pranešimą apie numatomus darbus 
Romuvos stovyklavietėje, kur numaty
ta merg. rajone pastatyti nedidelį pa-

statą ir keletą grindų palapinėms. Me
džiagos numatoma gauti iš D. Stuko 
darbovietės. Reikės dar bent 5 palapi
nių, kurios atsieis $350. Užsakytas 
elektrinis vandens šildymo tankas. 
1965 m. sąmata sudaryta $1000. Nu
matoma kreiptis į visuomenę aukų. 
Dalį lėšų sutelks patys skautai Kaziu
ko muge kovo 7 d. ir kt. parengimais. 
Šv. Jurgio šventė bus bal. 25 d. Tiki
masi gausaus visuomenės dalyvavimo.

MONS. DR. J. TADARAUSKAS bu
vo išvykęs į Čikagą, kur dalyvavo ar- 
kiv. A. Samore priėmime Jaunimo 
Centre.

A. S. URBANAVIČIAI sausio 31 d. 
atšventė savo vedybinio gyvenimo 15 
m. sukaktį. Pobūvyje D. M. Jonikų na
muose dalyvavo apie 50 svečių. Sukak
tuvininkams palinkėta ilgiausių metų 
ir ištvermės lietuviškumo baruose. A. 
S. Urbanavičiai augina dvi dukras ir 
du sūnus, kurie yra aktyvūs jaunimo 
organizacijų nariai.

ŠALPOS FONDO metinė rinkliava 
galutinai užbaigta. Surinkta $975. šo
kių vakaras, ruoštas lapkričio 28 d., 
davė pelno $46.94.'

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ kuo 
pos bendras susirinkimas — vasario 
14 d., 3 v. p.p. par. salėje. Bus pami
nėta Vasario 16. Nariams dalyvavimas 
būtinas. Kviečiami visi, nepriklausą 
jokiai jaunimo organizacijai, įsijungti 
į ateitininkų eiles.

VAIKŲ KAUKIŲ BALIUS dėl blo
go oro neįvyko sausio 24 d.: įvyks va-

sario 28 d., sekmadienį, 4 v. p.p. par. 
salėje. Kviečiami visi mokyklinio ir 
priešmokyklinio amžiaus vaikai gau
siai dalyvauti. Pirmosios penkios gra
žiausios kaukės bus premijuotos, o ki
tos apdovanotos mažomis dovanėlėmis. 
Premijas paskyrė mons. dr. J. Tada- 
rauskas, KLB Hamiltono apylinkės 
valdyba ir KLK Moterų Dr-jos Hamil
tono skyrius. Ateitininkai sendraugiai 
nuoširdžiai dėkoja už pinigus premi
joms. J. P.

A.a. Feliksui Tikniui staigiai ir ne
tikėtai užbaigus savo kelionę šioje že
mėje, sunkioje skausmo valandoje mes 
nelikome vieni.

Mūsų nuoširdi padėka: A. Krauje- 
lienei ir S. Semežienei už rūpestį pri
žiūrint Mamytę; kun. A. Sabui atlai
kiusiam Requiem Mišias ir Rožinio 
maldas Sudbury, Ont.; prel. dr. J. Ta- 
darauskui už Requiem Mišias, Rožinio 
maldas ir laidotuvių apeigas; sol. V. 
Verikaičiui už giesmes;, jauniesiems 
A. Gašlūnui ir A. žilvyčiui už tarnavi
mą Mišioms; V. Beniušiui, L. Klevui,
J. Stankui, Z. Stonkui, J. Vilimui ir
K. žilvyčiui nešusiems karstą, Hamil
tone, Ont.

Nuoširdus ačiū už užprašytas šv. Mi
šias, gėles ir užuojautas spaudoje: A. 
A. Bagdonams, Beniušių šeimai, Butų 
šeimai, O. J. čelkams, S. J. čipkams, 
A. E. Dirsėms, B. J. Dženkaičiams, J. 
P. Gabrėnams, I. Grabošaitei, P. Griš
koniams, P. Gurkliui, P. Gustui, Ha
miltono Širvintos ir Nemuno tuntams, 
Tėvų Rėmėjų Būrelio valdybai, KLB 
Sudburio apyl. valdybai, KLK? Moterų 
Draugijos skyriui Hamiltone, A. V.

Kennenbunkporte, Maine, antras se
mestras prasidėjo vasario 1 d. Dabar 
informuojami tėvai apie praėjusio se
mestro egzaminų vaisius. Gimnazijo
je pirmame semestre buvo 51 mokinys. 
Antrajam yra užsiregistravę 3 nauji. 
Iš Kanados šv. Antano gimnazijoje 
mokosi 6 mokiniai — Gintautas Micei- 
ka, Simcoe, Ont; Rimas Banaitis, To
rontas; Leonas Klimaitis ir Eduardas 
Krištolaitis, abu iš Hamiltono; Anta
nas Vidmontas, Glen Mayer, Ont, ir 
Antanas Skučas, Montrealis. Ateinan- 
tiem mokslo metam laukiama daugiau 
mokinių iš Kanados, ypatingai iš di
džiųjų lietuvybės centrų — Toronto, 
Montrealio, Hamiltono ir kt Mokinių 
jieško T. Rafaelis šakalys, lankydamas 
Kanados ir Amerikos lietuvių apgyven
tas vietoves. Jau dabar priimami pra
šymai kitiems mokslo metams. Rašoma 
rektoriui. Gimnazijos adresu: St Ant
hony’s High School, Kennebunkport 
Maine, USA.

KUN. PROF. ANT. RUBŠYS Man
hattan kolegijoj, Niujorke, dėsto šv. 
Raštą.

MONS. I. ALBAVIČIUS IR MONS. 
J. BALKONAS sausio 27 d. išskrido į 
P. Ameriką. Vasario 18—20 d. d. jie 
dalyvaus P. Amerikos lietuvių kongre
se Sao Paulo. Be to, ta proga žada ap
lankyti Urugvajaus ir Argentinos lie
tuvius; grįš kovo pradžioje.

KUN. J. BOREVIČIUS, S J., religi- 
nės radijo valandos vedėjas, Australi
jos lietuvių kunigų sekretoriato ir jo 
vadovo kun. P. Butkaus kviečiamas, 
išvyksta į Australiją, kur ves misijas 
visose Australijos ir N. želandijos lie
tuvių kolonijose.

KUN. M. URBANAVIČIUS, MIC. 
sausio 24 d. Kenošoje, šv. Petro para
pijoj,-kaip buvęs ilgametis jos klebo
nas, buvo pagerbtas kunigystės auksi
nio jubiliejaus proga.

LIETUVIŲ FONDO v-ba gavo laišką 
ir $100 įnašą iš Brooklyn©. Laiške ra
šoma: “Siunčiu Lietuvių Fondui 100 
dol. Gerai žinau, kad šita suma tam 
kilniam tikslui yra labai maža, bet esu 
65 m. amžiaus, jau ketvirti metai dėl 
ligos negaliu dirbti. Siunčiu savo vie
no mėnesio pensiją, linkėdamas, kad 
lietuvių susipratimas ir gera valia pa
dėtų atsiekti šį kilnųjį tikslą. Su pa
garba: Jonas Vištartas”.

PROF. IGNAS KONČIUS žengia į 
80-uosius savo gyvenimo metus. Kas jo 
nežino? Jis gi — Vyt. D. un-to profe
sorius, Vilniaus un-to valdytojas, Sa
vitarpinės pagalbos vadovas, Červenės

Geriausia ir vertingiausia
jūsų degtinė

Tradicinė FIVE STAR BRANDY yra 
nepaprastos kokybės, neturinti sau 
lygios skoniu ir švelnumu, parduoda
ma prieinama kaina. Garsioji Paari 
importuota degtinė yra ilgai laiko

ma ąžuolo statinėse, kad būtų ska
nesnė, nors nuostabiai žema jos kai
na lieka ta pati. Be abejonės, tai 
puikiausios kokybės degtinė Ka
nadoje. ’

Vokietija
KR. VALDYBOS PIRM. KUN. DR. 

J. AVIŽA ir dr. P. Karvelis, VUKo 
įgaliotinis prie feder. vyriausybės lan
kėsi pas parlamento vicepirm. dr. R. 
Jaeger ir aptarė Vasario 16 minėjimą 
Heidelberge, kur jis skaitys paskaitą.

KUN. B. LIUBINAS, Kr. v-bos vice
pirm. ir A. Mariūnas, r. ved., lankėsi 
Bonnoje pas pabėgėlių r. minister; Va
sario 16 gimn. reikalais.

STUDIJŲ SAVAITĖ rengiama rug
pjūčio 1—8 d. Vasario 16 gimnazijoj.

MONS. L. TULABA aplankė sielova
dos įstaigą Dieburge.

-MIRĖ: Antanas Juodzevičius 1964 m. 
gruodžio 30 d.; Ad. Turavas — 1965 m. 
sausio 3 d.

Prancūzija
ERNESTAS GALVANAUSKAS, bu

vęs Lietuvos finansų min. ir premje
ras, iš Prancūzijos rašo: “štai dar vie
ni metai ant sprando. Sveikatos požiū
riu jie buvo man nelabai malonūs. 
Operacijos išsemtas organizmas tinka
mai neatsigauna. Esu daktarų maitina
mas įvairiais vaistais. Ypač turiu ne
malonumų su kojų tinimu. Prieš po
rą savaičių iš Albens persikėlėme į 
Aix-les-Bains. Persikraustymas nebuvo 
ypatingai varginantis. Pasisekė gauti 
modemišką butą tik užbaigtame staty
ti keturių aukštų dideliame name, 
esančiame naujų namų kvartale”.

Italija
ARKIV. A. SAMORE yra pastatęs 

Jaunimo Centrą, kurį pavadino Aušros 
Vartų vardu. Iš savo santaupų pastatė 
ir prieglaudą seneliams, kurios viena 
salė pavadinta lietuvių sale. Jo staty
tuose Jaunimo Centro rūmuose ir prie
glaudoje yra nemaža lietuviško meno, 
kaip rūpintojėlių, koplytėlių ir pan. 
Romoje arkiv. Samore bendradarbiau
ja su lietuviais, dalyvauja Vasario 16 
minėjimuose, o Romoje iš viso pasau
lio apsilanką lietuviai turistai pažįsta 
jo vaišingumą ir draugiškumą.

kalinys, daugelio knygų autorius, mo- A j-gentina 
kslo ir visuomenės darbuotojas, org-jų • ® m
veikėjas. Jis tebėra judrus, gyvas. Gy-! ARGENTINOJE YRA APIE 20.000 
vena pas savo sūnų Bristol, Conn, šio- LIETUVIŲ. Tenai veikia dvi didesnes 
mis dienomis išeina iš spaudos jo nau-. lietuvių parapijos ir dvi pagalbines mi- 
ja knyga “žemaičių kryžiai ir koply- SU°S- Su lietuviais darbuojasi 9 lietu- 
teiės”. į viai marijonai kunigai ir 1 broliukas.

*__________ __________________ Dar yra Argentinoje penketas kitų lie-
Kažemėkams, G. J. Kažemėkams, E. tuvių kunigų pasauliečių, bet jie dir-
L. Klevams, A. S. Konvaičiams, A. P. 
Kraujeliams, M. J. Kraučeliūnams, J. 
J. Kulniams, Z. A. Kusinskiams, S. 
Liaudinskui, D. L. Mačikūnams, J. 
MacKinnon, K. A. Masčiams, A. P. 
Mazaičiams, Morgan Store Div. 3, J. 
J. Paškevičiams, N. J. Paulaičiams, J. 
Petrėnams, W. Ploompuu, M. A. 
Pranskūnams, K. Ramonams, A. Raš- 
kevičiams, L. L. Remeikiams, E. Ric- 
kienei, S. P. Semėžiams, M. J. Stan- 
kams, B. Z. Stonkams, S. E. Tamašaus
kams, J.* Vaičeliūnui, M. P. Venskevi- 
čiams, L. Verbickaitei, Vilimų šeimai, 
S. A. Zarankoms, A. K. Žilvyčiams,
M. V. žižiams ir visiems velionį aplan
kiusiems, Rožinyje, Mišiose ir laido
tuvėse dalyvavusiems ir mus savo 
užuojautomis bei asmeniškai paguodu- 
siems.

NUJUŪDĖ: Elzbieta Tiknienė,
Regina Tikniūtė-Bagdonienė, 

Regina ir Ramona Bagdonaitės, 
Rimas Bagdonas

PRANESAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančių 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga, 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 

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

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

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

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

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

SUDBURY, Ont.
NAUJOJI VALDYBA pasiskirstė pa

reigomis: pirm. P. Venskevičius, pirm, 
pavad. — J. Bataitis, sekr. — A. Ruk- 
šys, ižd. — J. Martišius, švietimo vad. 
— P. Semežys. Linkime naujajai val
dybai geriausio pasisekimo.

VASARIO 16 minėjimas, ruošiamas 
naujosios apylinkės valdybos įvyks va
sario 20 d. ukrainiečių salėje — 130 
Frood Rd. Meninę dalį išpildys jauni
mas. šokiams gros Algio Kusinskio 
vadovaujama kapela. Pradžia 7 v.v. 
Maloniai kviečiami visi Sudburio ir 
apylinkės lietuviai dalyvauti.

Giedotos šv. Mišios už Lietuvą, už 
prašytos LB valdybos, bus atlaikytos 
vasario 14 d. Krsp.

Delhi, Tillsonburg
KLK MOTERŲ DR-JOS Delhi sky

riaus narių susirinkimas — vasario 14 
d., tuojau po 11 vai. pamaldų, Sv. Ka
zimiero par. salėje. Kviečiamos atsi
lankyti ir prijaučiančios moterys; na
rėm dalyvavimas būtinas. Valdyba b

FRED. BAKUTIS — kas jis? Jo ofi
cialus laipsnis “Rear Admiral”. Jis 
jau 26 metus tarnauja Amerikos karo 
laivyno aviacijoj, apdovanotas dauge
liu pasižymėjimo ženklų. Kai jam lie
tuvio reporterio buvo pastebėta, jog jo 
pavardė lietuviška, jis atsakė, jog jo 
tėvas Amerikon atvykęs iš Lietuvos, 
motina buvusi lenkė. Abu tėvai mirę. 
Mažas būdamas mokėjęs ir lietuviškai

ba vietinių gyventojų parapijose.
Taip pat veikia dvi lietuvių mokyk

los: Aušros Vartų parapijos Avellane- 
doje ir šv. Kazimiero parapijoje Rosa
rio mieste. Dabar norima pastatyti 
vienuolyną seselėm mokytojom Rosa- _ 
rio mieste. Argentinos lietuviai visi 
yra įsikūrę savo didesniuose ar mažes
niuose namuose. Seniau lietuviai dau
giausia dirbo skerdyklose, bet dabar 
jaunimas veržiasi į kitas profesijas. 
Daugelis gavę darbus fabrikuose, o 
jaunimas eina į mokslus.

GRĮŽO IŠ “ROJAUS”. Sausio 15 d. 
Argentinos sostinės Buenos Aires 
dienraščiai ir televizija paskelbė sensa
cingą žinią apie emigravusių iš Argen
tinos sovietijon grįžimą. Laikraščiuose 
buvo pabrėžta, kad daugelis, išėję iš 
laivo, atsiklaupę bučiavo Argentinos 
žeme. Tai buvo penkios argentiniečių 
šeimos, sužavėtos “raudonojo rojaus” 
propaganda, 1956 m. iš Argentinos 
persikėlusios į Sov. S-gą. Šią 20 asme
nų grupę sudarė Argentinoje gimę 
svetimtaučių vaikai, jų tarpe lietuvis 
Rikardas - Alfredas Klimavičius. Po 
aštuonerių metų ,,laimingo gyvenimo”, 
Argentinos konsulatui Maskvoje pade
dant, jiems pavyko išsiveržti vėl į lais
vę ir 15.1. laivu “Alberto Dodero” pa
siekti Buenos Aires uostą. Jų pasako
jimai apie gyvenimą “raudonajam ro
juje” šiurpūs.

Paruošė ’’r. AL

MIELI TAUTIEČIAI!
Pasiremdami ilgamečiu patyrimu ir nuolatiniais prekybiniais ryšiais su 

Lietuva, kviečiame per mus pasiųsti giminėms Tėvynėje tai, kas ten 
naudingiausia ir reikalinga.

Siūlome šiuos vertingus siuntinius labai augštos kokybės dovanų labai su
mažintomis kainomis, įskaitant sov. muitą ir pasiuntimą.

LKS: Vyr. arba mot. angliško gabardino lietpaltis; 3% jardų angliškos vil
nonės medžiagos eilutei ir 4 jardai puikaus nepermatomo nailono suk
nelei tik už $66.00

DVIGUBAS LKS: 2 lietpalčiai, 7 jardai medž. dviem eilutėm ir 7 jardai 
nailono dviem suknelėm tik už $120.00.

P—3: 6 jardai šiltos angliškos vilnonės medžiagos dviem apsiaustam ir 
3% jardų, ekstra geros viln. angį, medžiagos eilutei tik už $75.00.

V—3: 10% jardų labai tvirtų, gražių vilnoniu angL medžiagų 3 eilutėm 
tik už $55.00

N—4: 16 jardų keturiom suknelėm nepermatomo sunkaus pageidauja
mų spalvų labai gražių raštų nailono tik už $45.00

V—3: ir N—4 jungtinį siuntinį skaitome tik $86.00 
(susitaupo persiuntimo išlaidos) 

PATS VERTINGIAUSIAS
SM siuntinys: 6 vilnonės kašmiro skarelės su gėlėmis įvairių spalvų; 6 ita

liško šilko elegantiškos gražiu raštų skarelės ir 3 škotiškos vilnos ar
ba oriono labai šilti susegami arba per galvą užmaunami megztiniai 
tik už $65.00.

Garantuotas ir apdraustas pristatymas per 3 — 4 savaites.
Gavėjams nereikia nieko primokėti. Viskas įskaičiuota į nurodytas kainas.

Užsakymus siųsti:
BALTIC STORES LTD. (Z. Juras).

421, Hackney Rd., London E 2^ England
Seniausia lietuvių bendrovė Anglijoje, veikianti nuo 1938 m.

Atstovai Kanadoje:



TARPUSAVES KOVAS BAIGUS
(Atkelta iš 1 psL)

<ilj SKAITYTOJAI PASISAKO
PAGARBA MŪSŲ KOVOS 

ORGANIZACIJOMS!

žingsniuose Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjunga pareiškė, kad mūsų sostinės 
Vilniaus ir jo krašto problemos nėra 
vien tik vilniečių, bet visų lietuvių 
vienas pagrindinių tikslų. Pareiškimą 
patvirtina eilės garbingų organizacijų: 
Lietuvių Veteranų Sąjungos Ramovės, 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštienės 
Birutės Karių šeimų Moterų Draugi
jos centrinės valdybos, Lietuvių Karių 
Kūrėjų-Savanorių Sąjungos ir Lietu
vos Šaulių Sąjungos tremtyje viešas 
protestas, pareikštas mūsų lietuviško
je spaudoje. ,

Reikšdami patrijotinėms organizaci
joms pagarbą ir meilę, džiaugiamės, 
kad savo tiksluose esame ne vieniši.

Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjungos centro valdyba

GERBIAMAS REDAKTORIAU,
Rašydamas “TŽ” 128.65 laidoje bal- 

timorietis Vytautas Adomaitis iškelia 
įdomią ir svarbią mintį, su kuria aš 
sutinku kaip jaunesnės kartos narys ir 
buvęs propagandistas Amerikos Bal
se, anglų skyriuje. Sukelti didesniam 

. dėmesiui Lietuvos atžvilgiu tarp Ame
rikos visuomenės mums reikia užsi
minti ne tik apie valstybės atstatymą 
po I D. karo, bet ir jos karaliaus Min
daugo trylikto šimtmečio Lietuvos 
įkūrimą.

Adomaičio logikai galima pilnai pri
tarti. Amerikiečiai domisi ilgomis is
torijomis savos neturėdami, o jų ro
mantizmas traukia juos į senus riterių 
laikus. Amerikiečių romantizmas stip
riai pasireiškia ir dabartyje, ir jie do
misi dabartiniais karaliais, princais, 
bajorais ir jų vaikais. Kas nėra matęs 
plačiuose Amerikos dienraščiuose fo
tografijų ir aprašymų apie dar 16 me
tų neturinčius ir niekuo nepasižymė
jusius Anglijos princą Charles ar jo 
seserį Anne?

Adomaitis irgi tiksliai pataiko į pro
blemą kodėl ankstyvesnis Lietuvos pa
statymas taip mažai yra vertinamas. 
Dabartiniai veikėjai, galima pridurti, 
yra artimai susirišę su respublikinė
mis dienomis ir dėlto švenčia kaip di
džiausią šventę Vasario 16-tą dieną. 
Nors tai normalu, bet tas šventimas 
pabrėžia Lietuvos naujumą ir nukelia 
Lietuvą į šių dienų naujų valstybių 
sąrašą, kurios vieną dieną gimsta, o 
antrą dieną susijungia su kita ir tre
čią dieną nyksta iš atminties.

Atitaisyti balansui tarp įsteigimo ir 
atsteigimo gal reikėtų šį klausimą pa
teikti Lietuvos istorikams ir buvusiai 
Lietuvos bajorijai. Istorikai turi dau
giau šimtmetinės perspektyvos. Bajo
rija, nors maža ir išmėtyta po visą pa
saulį, ir turbūt mažai jaučianti savo 
atsakomybę, turi tam intereso. Ji tu
rėtų pagalvoti apie susiorganizavimą 
ir tam galėtu sušaukti Lietuvos bajo
rų seimą.

Iš to tarp musų Kiltų didesnis dėme
sys balansui, kurį mūsų visuomenė ta
da aiškiau ir drąsiau pateiktų Ameri
kos ir kitų tautų visuomenėms. Nors 
kiltų priekaištas, kad bajorijos įsitrau
kimas į Lietuvos bylą jai kenktų kaip 
buvęs reakcionieriškas elementas, bū
tų galima pabrėžti faktą, kad 1789 m. 
rinkimuose Amerikoje teisę balsuoti 
turėjo tik 5% gyventojų, o Lietuvos - 
Lenkijos 1789 m. rinkimuose teisę bal
suoti turėjo visa bajorija, kuri sudarė 
apie 10% visų gyventojų. Taigi, mūsų 
tų dienų sistema buvo nemažiau de
mokratiška, negu Amerikos.

Taip pat norėtųsi iškelti vieną gre
timą mintį, kuri liečia Lietuvos bylos 
iškėlimą Jungtinėse Tautose. Ameri
kos politinė sistema yra tokia, kad 
kam nors atsiekti reikia didingo bal
sų skaičiaus. Nors ir nuo to pradeda
ma viskas, nepakanka prieiti ir gauti 
kongreso atstovų individualias rezoliu
cijas. Reikia masinių demonstracijų, 
kaip kad juodoji rasė suorganizavo 
Vašingtone 1963 m. rudenį. Imant šį 
pavyzdį, reikėtų mums masiškai de
monstruoti šią vasarą, ypač kada suei
na 25 metai nuo sovietų okupacijos 
pradžios.

Si proga duoda gerą pagrindą su
šaukti 20.000 estų, latvių ir lietuvių 
Vašingtono gatvėse. Tai labai aiškiai 
parodytų Amerikos politikams, kad 
reikalas nėra miręs ir kad negalima 
pamiršti senų žaizdų dabartinių dienų 
Kipro, Zanzibar© ar tai Kongo valsty
bių krizėse.

Politikai yra pragmatiški. Jie kon
krečiai stumiami stumtų konkrečiai ir 
Valstybės Departamentą, Tas pats De
partamentas tada lengvai galėtų pasi
teisinti, kad Amerikos piliečiai nori 
Pabaltijo tautų bylos iškėlimo Jungti
nėse Tautose.

Neužtenka turėti puikią moralinę ir 
legalią bylą. Reikia sudaryti ir gerą 
pditinę bylą, kuri jau yra pradėta per 
Kongreso rezoliucijas, bet nebaigta 
masine demonstracija. Masė skatina 
rezoliucijas ir joms duoda dantis. Au
tobusų samdymis nebrangus ir keliau
tojai paukotų tik vieną savaitgalį. Vi
suomenės vadams reikėtų pagalvoti ir 
griebtis iniciatyvos, už kurią jie nebus 
pamiršti.

Su pagarba
Mindaugas Leopoldas Juodeika

VASARIO 16
Buvau maloniai nustebinta perskai

čiusi Vytauto Adomaičio straipsnį: 
“Vasario 16 ir kitataučiai” “TŽ” nr. 4 
(783).

Autoriaus mintys bei patarimai nuo
stabiai sutampa su manosiomis. Kai

noti apie manąją Tėvynę, pastebėjau 

nekartą, kad jiems užimponuodavau 
pasakojimu, pradėtu nuo Mindaugo 
laikų. Vadinasi, jau tada Lietuva tu
rėjo savo pirmąjį karalių, kai dar Bra
zilija turėjo laukti apie tris šimtme
čius, kad būtų atrasta!.. įspūdis bei 
simpatijos būdavo mažesnės, kai pasa
kojimas prasidėdavo nuo 1918 m. Ten
ka pripažinti, kad brazilai nepalygina
mai geriau orientuojasi istorijoje bei 
geografijoje už amerikiečius ir kana
diečius. Todėl ir peršasi mintis, ar de
rėtų esamose sąlygose laikyti Vasario 
16 mūsų didžiausia šventė? Ar never
tėtų atskleisti istorijos lapus ir švęsti 
Mindaugo karūnavimą bei Lietuvos 
valstybės įsteigimą? Nors didi ir bran
gi mums Vasario 16-ji, bet ar nederė
tų ją švęsti tik mums, lietuviams, o 
norint išeiti į viešumą, prabilti į kita
taučius sugrįžimu į 1253 m.? Ameri
kiečiams ir kanadiečiams turbūt mū
sų nepriklausomybės metinių minėji
mai daro įspūdį naujos valstybės, sa
kykim maždaug tokios, ar kažką pa
našaus, kaipo naujai išdygusių Afri
kos valstybių. Nors iš anksto reikia 
tikėtis, kad didžioji dauguma lietuvių 
nenorės sutikti su V. Adomaičio min
timis (nors jam ir daug tiesos pripa
žins), o juo labiau su manosiomis, ta
čiau būtų įdomu išgirsti ir daugiau at
siliepimų iš lietuvių visuomenės šiuo 
klausimu. Juk tam ir turime šį sky
rių. Tad lauksiu. Regina Kutka

Red. pastaba. Ryšium su Vasario 16 
metinėmis buvo pareikšta įvairių siū
lymų. Vieni mano, kad ta proga derė
tų telkti visą dėmesį ne į seną Lietu
vos praeitį, o į naujausias lietuvių ko
vas ir dabartinę būklę. Kiti gi siūlo 
daugiau dėmesio kreipti į senąją Lie
tuvos praeitį, į mindauginę jos pra
džią. Ir vieni, ir kiti turi motyvų. Vie
na betgi aišku, kad nuo Vasario 16, 
kaip nepriklausomybės šventės ir tai 
centrinės, negalime atsisakyti. Tai 
tvirta tradicija, kurią išeivijoj reikia 
tęsti ir stiprinti naujose kartose. Bet 
tai nekliudo iškelti, ypač kai einama į 
kitataučius, mindauginę Lietuvos vals
tybės pradžią ir naująsias lietuvių ko
vas, kuriose atsispindi mindauginis 
ryžtas bei tęstinumas. Vasario 16-tojoj 
gali telktis visų šimtmečių Lietuva, 
nuolat kovojanti už savo laisvę bei ne
priklausomybę. Jeigu dabartinės tarp
tautinės sąlygos reikalauja pabrėžti 
Lietuvos valstybės senumą, galima tai 
padaryti nesikėsinant į Vasario 16.

Niagara Falls, Ont
RENGIAMASI JONINĖMS, — Sau

sio 16 d. T. pranciškonų patalpose įvy
ko pirmas būrelio valdybos posėdis, 
kuriame nutarta pakviesti T. Barnabą 
Mikalauską garbės pirmininku. T. Bar
nabas kvietimą priėmė bei pažadėjo ir 
toliau skautų veiklą remti. Būrelio 
valdyba pasiskirstė pareigomis: pirm. 
S. Šetkus, ižd. J. Dainora, sekr. K. 
Stankevičius, ūkio vedėjas J. Kutka, 
vicepirm. V. Gudaitienė ir parengimų 
vadovė F. Janušonienė.

Valdyba nutarė parengimo, kuris 
paprastai rėmėjų buvo ruošia-

WELLAND, Ont.
MOKYKLOS EGLUTĖ. — Vaikučiai, 

kurie lanko šeštad. mokyklą, turėjo 
laimę turėti dvi eglutes. Viena jų bu
vo suruošta KLB Wellando apyl. val
dybos, o antroji — šeštad. m-klos glo
bėjų ir išlaikytojų T. pranciškonų. 
Mokytojas T. B. Mikalauskas davė pa
sirinkti dovanėles. Kiekvienas moki
nys turėjo parašyti laiškutį, ko pagei
dauja. Eglutės metu, sausio 9 d., p. Ži- 
naičių bute, vaikučiai buvo gražiai pa
vaišinti ir apdovanoti laiškuose pagei- 
dautom dovanėlėm. Atsidėkojimui 
kiekvienas vaikutis turėjo padekla-

Šaulį S. Marie, Ont
NESTREIKUOSIME.

plieno fabrike įvykdytas antrasis dar
bininkų balsavimas su 650 balsų per
svara iš apie 6000 balsavusių nuspren
dė priimti tarpininkų komisijos siūlo
mą naują 2 metams darbo sutartį, ku
ri pasibaigs 1966 m. rugpjūčio 1 d. 
Taigi, streiko nebus. Balsavimo rezul
tatais liko labai patenkinti miesto pre
kybininkai, plieno fabriko administra
cija ir daugelio plieno darbininkų šei
mos, tačiau daug darbininkų (apie 
2500 balsavo už streiką!) yra labai ne
patenkinti. Paskutiniųjų tarpe atrasi
me nemažą skaičių ir mūsų tautiečių 
plieno darbininkų, nes kaikurie plana
vo ilgesnes, nors ir neapmokamas, 
atostogas arba bent kelionę į Floridą 
ar kitas šiltesnes vietas.

Pažymėtina, kad šio korespondento 
informacijoj š.m. “TŽ” 4 nr., redakci
jai ją sutrumpinus, įsibrovė klaida. 
Turėjo būti: pirmame “Algomos” bal
savime balsavo iš viso 5379, o balsavu
sių už streiką 204 daugiau nei balsa
vusių nestreikuoti.

'Algomos

OTTAWA, Ont
ATVYKSTA KUDABIENE IR MA

TULIONIS. — Otavos lietuviai Vasario 
16 paminėjimą ruošia vasario 21 d. 
arkivyskupijos rūmų salėje — Parent 
ir Guiges g-vių kampas. Minėjimo pro
grama: 12 vai. tų rūmų koplyčioje pa
maldos, kurias atlaikys kun. dr. V.

jimo programą atliks svečiai: bov.

Toronto ir aktorė bei režisort Daugu-

Vaikščiojantis ir deklamuojantis kunigas
Turbūt nėra Čikagoje lietuvio, 

gerai nusiteikusio, amžinai vaikš
čiojančio ir deklamuojančio jubi
liato kun. Benedikto Suginto, su
laukusio 70 metų

Jis yra Žemaitijos sūnus, išvy
dęs pasaulį 1895 m. sausio 3 d. 
Vitogalos km., Skaudvilės valsč., 
Tauragės apskr.

Jis yra kilęs iš žemaičių bajorų 
giminės. Istorikas Narbutas vie
name iš savo veikalų mini, jog 14 
a. Lietuvos didįjį kunigaikštį Vy
tautą, važiuojantį pas Vokietijos 
imperatorių Zigmontą, lydėjo be 
kitų, ir žymūs Žemaitijos bajorai 
Sugintai. Kun. Suginto gyvenime 
kilmė jokio vaidmens neturi, ja
me vyrauja demokratiška prigim
tis, kurią paveldėjo, kaip jis pats 
sako, iš savo motinos Barboros 
Gudinskaitės - Sugintienės.

18 vaikų šeimoje
Kun. B. Sugintas augo ir bren

do gausioje šeimoje, kurioje pa
saulį buvo išvydę 18, iš kurių iš
augo tiktai 9, o kitus 9, mažus ar 
jau gerokai paaugusius, pasiėmė 
kapai...

Benediktas buvo vyriausias ir 
todėl jam teko pirmoji piemenė
lio dalia botagą nešioti, bandą ga
nyti ir žąsis varinėti, o po to vie
nam iš pirmųjų ir į mokyklos suo
lą atsisėsti.

Benediktui mokslas sekėsi. Jis 
baigė gimnaziją, kunigų seminari
ją ir teologijos fakultetą. Tapęs 
kunigu ir apsišarvavęs mokslu, 
dirbo įvairiose Lietuvos parapijo
se bei mokyklose.

Siunčiamas P. Amerikon
Nepriklausomybės laikais iški

lo reikalas Brazilijoje gyvenan
tiems lietuviams turėti lietuvį ku
nigą. Lietuvos vyriausybė kreipė
si į bažnytinę vyriausybę. Pasta
roji prašoma numatė kunigą Su
gintą, kaipo mokantį tų kraštų 
kalbas ir sutinkantį užimti tą vie
tą, be to turintį didelių gabumų 
ir daug energijos. Kun. Sugintas 
apsigyveno S. Paulo mieste ir 
tuoj ėmėsi organizacinio darbo: 
suorganizavo Šv. Juozapo Bend
ruomenę ir suplanavo statyti baž
nyčią. Statybai pinigų nebuvo, o 
be jų jokie projektai negalimi. 
Todėl kun. Sugintas sugalvojo 
grįžti Lietuvon pasipinigauti. Lie
tuvoje jis aplankė daugelį para-

mas pavasarį, neruošti, o jo vietoje 
rengti Jonines. Merritton Community 
Centre Hali birželio 19 d. Tam reika
lui jau paimta salė, pasamdytas V.1 
Babecko orkestras, tariamasi su Toron
to, Hamiltono ir Ročesterio taut, šo
kių grupėmis. Be to, bus pakviesta ke
letas chorų. Visa menine programa 
sutiko rūpintis skautų rėmėjų būrelio 
garbės pirm. T. Barnabas Mikalaus
kas, OFM. J Jonines sutiko atvykti 
VLIKo pirm. V. Sidzikauskas ir gen. 
konsulaš dr. J. žmuidzinas.

Skautų rėmėjų būrelio valdyba

muoti ar paskaityti iš jo labiausiai 
mėgiamos knygos. Į eglutę buvo atsi
lankę visi šeštad. m-klą lankančių vai
kučių tėvai ir KLB Wellando apylin
kės pirm. A. Viskontas su žmona.

Wellando apyl. valdyba, kartu su 
šeštad. m-klos tėvų komitetu, Tėvui 
Barnabui Mikalauskui už jo ilgametį 
darbą ir išlaikymą šeštad. mokyklos 
gilios padėkos vardan įteikė gražų S. 
Šetkaus pieštą paveikslą su atitin
kamu įrašu, po kuriuo pasirašė visi 
Bendruomenės valdybos ir tėvų komi
teto nariai.

šeštad. mokyklos tėvų komitetas

KITOS NAUJIENOS. — Paskutinių 
dviejų sausio mėn. savaičių laikotar
pyje mūsų mieste įvyko net 6 dideli 
gaisrai. Sudegė ir viena apdraudos 
bendrovė, kuri pati nebuvo apsidrau
dusi.

— Sausio 31 d. pas p. V. J. Stankū
nus susirinkęs nemažas tautiečių būre
lis šauniai atšventė p. Jadvygos gimta
dienį.

— Mūsų mieste yra 70.085 gyvento
jai, kurių 44.500 gyvena pačiame mies
te, o kiti priemiesčiuose. Turime net 
71 bažnyčią, kurių didelė dalis yra ka
talikiškos; 61 pr. mokyklą, 4 viduri
nes, 1 technikos; statoma didžiulė ama
tų mokykla. Mieste užregistruota 25.- 
000 automobilių, įskaitant autobusus 
ir sunkvežimius. Mūsų miestas savo 
didumu yra 12-tas Ontario prov. ir 20 
tas visoje Kanadoje. Didžiausia dar
bovietė yra “Algoma” plieno fabrikas, 
kuris šiuo laiku turi 7930 tarnautojų 
ir darbininkų. Mieste atlyginimo vidur
kis yra vienas didžiausių visoje Ka
nadoje. J. J.

vietytė-Kudabienė iš Hamiltono, šia iš
kilminga proga vietos lietuviai savo 
gausiu atsilankymu turės galimybę pa
gerbti mielus ir laukiamus svečius. Po 
programos apyl. valdyba ten pat ruo
šia suneštines vaišes — kavutę.

I KANADOS LIETUVIŲ FONDO 
narių dies Vasario 16 proga iš Ota
vos įsijungė aktyvūs mūsų B-nės na
riai Liuda ir Petras Dauniai. Tai jau 
penktasis įnašas iš Otavos.

POV. DIRKIS

Kun. Benediktas Sugintas__ / 
pijų ir įstaigų, iš kurių pasisekė 
gauti apie 7.000 litų. Bet tai bu
vo maža suma. Tuomet jis sugal
vojo vykti į JAV ir tenai trūksta
mą sumą pinigų surinkti. JAV bu
vo patys sunkiausi laikai, vadina
mi “depresija”. Tačiau kun. Su
gintas ir tokiu momentu mokėjo 
suminkštinti žmonių širdis ir iš
spausti apie $6000. jisai pats va
žinėjo po lietuviškas parapijas, 
sakė pamokslus ir rinko aukas. 
Grižęs iš JAV Brazilijon 1936 m. 
pašventino kertinį bažnyčios ak
menį, o už metų pašventino ir pa
statytą bažnyčią S. Paulo mieste, 
Zelinos priemiestyje.

Buvo ir nesklandumų
Per 7 m. Brazilijoje kun. Su

gintas ne tik pastatė bažnyčią, 
įsteigė parapiją, > suorganizavo 
bendruomenę, leido savaitraštį, 
bet ir apjungė visus lietuvius, gy
venančius S. Paulo mieste ir jo 
apylinkėse. Jo nuveiktais darbais 
ne tik savieji, bet ir svetimtaučiai 
gėrėjosi, tačiau jo kilniam darbui 
maišė saviškiai, tuo metu buvę 
Brazilijoje Lietuvos pareigūnai. 
Kun. Sugintas buvo savarankiš
kas ir nenorėjo jiems paklusti. 
Buvo skundžiamas ne tik Lietu
vos valdžiai, bet ir bažnytinei vy
riausybei, kad jam neduotų pašal
pos ir pagaliau, kad net algos ne
mokėtų. Kun. Sugintas to viso ne
pakęsdamas grįžo Lietuvon, kurią 
netrukus ištiko tragedija. Kaip ir 
daugumą mūsų, atsidūrė jis Vo; 
kietijoje, kur dirbo pastoracijoj 
ir vėliau emigravo į JAV.

Doleriai gimnazijoms
Apsigyvenęs JAV kun. Sugin

tas pasiryžo gelbėti lietuvių mo
kyklas, pasilikusias užjūryje ir 
traukti iš tremties pasilikusius 
tautiečius. Pradžioje jis šelpė 4 
vargo mokyklas: Hamburge, OI- 
denburge, Lebenstedte ir Esel- 
burge. Toms mokykloms susilik- 
vidavus, kun. Sugintas ėmėsi or
ganizuoti rėmėjų būrelius: Vasa
rio 16 gimnazijai, Saleziečių ir 
Punsko. Pirmas toks būrelis bu
vo įsteigtas prieš 13 m., o šian
diena kun. Sugintas tokių būre
lių turi apie 100. Per tuos 13 m. 
kun. Sugintas yra surinkęs ir iš
siuntęs daugiau kaip $130,000. Ta 
įspūdinga suma buvo sudaryta iš 
tų būrelių, kurių nariai moka į 
mėnesį po $1, o pats kun. Sugin
tas po $4: $2 Vasario 16 gimnazi
jai, po $1 Seleziečių ir Punsko 
gimnazijoms. Būrelių dauguma 
yra Čikagoje, bet yra jų ir Čika
gos priemiesčiuose bei kitose vie
tovėse. Beveik visų tų būrelių na- 

niškai ir juos be automobilio, be 
laikrodžio ir suplyšusiais batais 
punktualiai aplanko, surenka pa
žadėtą sumą ir pasiunčia laiku 
mokykloms. Kai dalis rėmėjų sa
vo pažadų neįvykdo, tai skirtumą 
jis pats padengia. Tačiau tas jo 
nejaudina ir jis visuomet yra ge
roje nuotaikoje. Beveik kasdieną 
jis vaikšto iš namo į namą arba 
is gatvės į gatvę. .

Originalas gera prasme
Nors kiekvienas žmogus yra 

originalus, bet kun. Sugintas 7^- 
miai skiriasi savo orginalumu ne 
tik nuo savo konfratrų kunigų, 
bet ir kitų žmonių. Tačiau jis 
griežtai tvarkingas savo pareigo
se ir religiniuose įsitikinimuose. 
Tuose reikaluose nieks nieko jam 
prikišti negali. Jis prie jokios pa
rapijos nepriklauso ir jokiai baž
nytinei vietos vyresnybei neįsipa
reigoja.

Prie originalių kun. S. darbų 
tenka priskirti Indijoje 20 vaikų 
nupirkimą ir jų perdavimą misi- 
jonieriui kun. Svirneliui; virš 450 
sutarčių sudarymą savo tautie
čiams atvykti į Ameriką, sumokė
jimą $10.000 už kelionę net ma
žai pažįstamom lietuvių šeimom, 
parūpinimą 10-čiai asmenų po $ 
1.000 kaip nedarbingumo garan
tiją, šalpos būrelių organizavimą, 
tvarkingą atsiskaitymą ir 1.1.

Negana to, kun. Sugintas su
skuba pabuvoti kiekviename mi
nėjime, pobūvyje ir susirinkimuo- 

amžiais. Reikia, kad jie ugdytų 
savo vaikuose tautinės savigarbos 
ir tautinio atsparumo dorybes... 
Tuo būdu prieš mus visu savo su
dėtingumu, šakotumu ir opumu 
atsistoja dialogo su pavergtaisiais 
lietuviais klausimas.” Mes kate
goriškai atmetame betkurį santy
kiavimą su Lietuvos okupantu ir 
Lietuvai užkartu režimu. Mes ta
čiau nevengiame santykių su ge
ros valios lietuviais Tėvynėje. 
Tu© reikalu konkrečių gairių lig 
šiol nebuvo. Netrukus VLIKas 
pasisakys.

— Kokioje perspektyvoje ma
tote Lietuvos laisvinimo galimy
bes dabartinėje politinėje sanda
roje? Ar didžiųjų politikoje yra 
mums palankių vėjų bei spragų, 
pvz. Sov. Sąjungos-Kinijos kon
flikte, Prancūzijos politikoj?

se įvairių organizacijų, kur jį vi
si mielai sutinka, sveikina ir pri
ima. Jis dalyvauja kiekvieno Či
kagoj mirusio lietuvio laidotuvė
se, o ypač savo būrelių narių; jis 
juos mirusius, lanko koplyčiose, 
atkalba Rožinį ir palydi į amžino 
poilsio vietą. Jis nesidrovi pabu
voti ir Tautinėse kapinėse, nes, 
anot jo, visur “šventa žemelė“. 
Jis net nelaimingai mirčiai išti
kus, drįsta savo atsakomybe pa
laidoti kapinėse ir pasimelsti, ne
imdamas už tai jokio užmokesčio.

Tiems visiems darbams atlikti 
kun. Sugintas kasdieną atlieka 5 
—7 mylias kelio pėsčias ir tam 
skiria daugiau kaip 200 vai. per 
mėnesį.

“Peklos knyga”
Atskaitomybei vesti, kun. Su

gintas turi užvedęs storą knygą, 
jo pavadintą “Peklos knyga”, ku
rioje sužymėtas kiekvieno auko
tojo paaukotas doleris ir aukos 
data. Kiekvieną mėnesį spaudoje 
skelbiamos surinktos sumos aiš
kiai atskleidžia kun. Suginto ne
paprastą ryžtą. Čia kiekvienam 
darosi aišku, kad tai gali atlikti 
tik kun. Sugintas, būdamas savo
tiško būdo asmuo. Tokiam darbo 
žmogui pakaitalo nėra. Tai lietu
vių unikumas.

Jo pavyzdys rodo, ką gali nu
veikti vienas asmuo lietuvių išei
vijai. Lėšų telkimo srityje tai 
vargiai pralenkiamas asmuo net 
organizacijoms.

Visi šie žodžiai, kurie buvo pa
sakyti sukaktuvininko kun. Ant. 
Suginto adresu, tebūna, kaip iš 
neužmirštuolių nupintas vainikas 
ant didžiai mylinčio Dievą ir savo 
tėvynę Lietuvą sukaktuvininko 
širdies.

— Didžiųjų valstybių palanku
mas Lietuvos laisvės 
nėra pasikeitęs. Kiek 
tačiau jų politinė 
taktika sovietų atžvilgiu, 
atsispindi ir didžiojoje laisvojo 
pasaulio spaudoje. Yra tarptauti- 

galvoje europinio veiksnio stip
rėjimą, Pekingo-Maskvos konflik
tą, sovietinio ir komunistinio mo- 
nolitizmo susproginu, laisvės 
dvelkimo poveikį vadinamose sa
telitinėse valstybėse ir pačioj Ru
sijoj. VLIKas žvaliai stebės tarp
tautinę įvykių raidą ir stengsis iš
naudoti kiekvieną susidariusią 
progą.

— Kodėl Laisvosios Europos 
Radijas nekalba į okupuotą Lie
tuvą? Ar daroma kas, kad kalbė
tų?

— Laisvosios Europos Radijo 
transliacijos lietuvių kalba turė
jo ir, atrodo, galėjo būti pradėtos 
jau 1952 m. Tačiau kaikam iš ša
lies Įsikišus ir nurodžius, kad to
kios transliacijos tik dvigubintų 
Amerikos Balso transliacijas, ir 
kad Amerikai nepripažįstant Lie-, 
tuvos inkorporacijos Amerikos 

ti į okupuotąją Lietuvą, kaip kad 
tai galėtų Laisvosios Europos Ra
dijas, — pasiruošimai Laisvosios 
Europos Radijo transliacijoms 
lietuvių kalba buvo sustabdyti. 
Teigiamai vertindami Laisvosios 
Europos Radijo transliacijas, ne
siliaujame darę pastangų jas tu
rėti.

— Kaip vertinate Kanados lie
tuvių įnašą į Lietuvos laisvinimo 
darbus?

— Kanados lietuvių įnašas Lie
tuvos laisvės kovai yra keliais at
žvilgiais didžiai vertingas. Politi
niu atžvilgiu Kanados lietuvių po
veikis aiškiai juntamas Kanados 
vyriausybės nuotaikose. Tik pri
siminkime Lietuvos generalinio 
konsulato atsteigimą Toronte. 
Prisiminkime Otavos pastangas 
Jungtinėse Tautose švietimo ko- 
lonizmo atžvilgiu. Lėšų telkimo 
atžvilgiu Kanados lietuviai, paly
ginti su JAV lietuviais, pastaruo
sius bus pralenkę. Organizaciniu 
atžvilgiu Kanados lietuviai, kitaip 
tariant buvusi PLB kanadiškė 
valdyba, suvedė prie bendro pa
sitarimų stalo vilkines ir užvilki
nęs organizacijas. Tas suvedimas 
baigėsi VLIKo apsijungimu. §io 
aosijungimo ir visų patrijotinių 
jėgų susirikiavimo reikšmę ir ga
lią akivaizdžiai pajutau savo da
bartinio apsilankymo Toronte 
proga.



ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI SKERSINIS VEIKLOS PJŪVIS

PASKUTINIS SAUSIO SAVAITGA
LIS Čikagoje buvo derlingas dėmesio 
vertais lietuviškais pobūviais. Augšto- 
jo svečio iš Vatikano pagerbimas, sce
nos spektakliai, krepšinio varžybos ir 
Lietuvių Bendruomenės Čikagos apy
gardos apylinkių atstovų suvažiavimas 
buvo svarbiausieji taškai savaitgalio 
įvykių sąraše.

Savaitgalio įvykių kalendorius buvo 
pradėtas penktadienio vakare arkiv. 
Antonio Samore iš Vatikano pagerbi
mo programa. Susirinkus 600 tautie
čių, buvo pateikta meninė programa 
ir išklausyti sveikinimai retam svečiui, 
kuris Čikagoje lankėsi kaip Apašt. Sos
to atstovas Amerikos vyskupų konfe
rencijai. Meninę programą išpildė: 
,Ateities” atžalynas, Čikagos Aukšt. 
lituanistikos mokykla, Marquette Par
ko liet, mokykla, Kr. Donelaičio mo
kyklos Šokėjai ir Lietuvos Vyčių cho
ras.

Svečią iš Vatikano, kuris prieš ka
rą yra gyvenęs Kaune, žodžiu sveiki
no vysk. V. Brizgys, Lietuvos gen. kon
sulas Čikagoje dr. P. Daužvardis (jis 
perdavė min. St. Lozoraičio, min. Gird
vainio ir Lietuvos atstovo J. Kajecko 
sveikinimus), JAV LB pirm. J. Jasai
tis, Liet Kunigų Vienybės Čikagos 
skyr. pirm. P. Katauskas, Tėvų jėzui
tų provincijolas B. Markaitis, SJ. Sve
čiui buvo įteiktas sveikinimo raštas ir 
piniginė auka. Už visus sveikinimus' 
bei linkėjimus padėkojo ir ilgesni žo
dį tarė pats arkivysk. Samorė. Jis sa
vo balbą pradėjo ir baigė lietuviškais 
sakiniais. “Telaimina Dievas Lietuvą, 
tėvynę mūsų“ ilgai publikos ausyse 
skambėjo svečio paskutiniai žodžiai, 
pasakyti lietuvių kalba. Programa bu
vo baigta Lietuvos himnu. Prieš mari
nę dalį arkiv. Samore buvo sustojęs 
prie žuvusiems už Lietuvos laisvę pa
minklo Jaunimo Centro sodelyje ir 
Įžiebė aukuro ugnį.

VID. VAKARŲ SPORTO APYGAR
DOS vyru krepšinio pirmenybėse da
lyvavo 8 komandos, jų tarpe po vieną 
iš Klevelando ir Detroito. Pirmenybė
se buvo sužaista 12 rungtynių, po ku
rių paaiškėjo jų nugalėtojai. Sekma
dieni po pietų paaiškėjo ir Vid. Vaka
rų apygardos čempijonas — Čikagos 
Neo-Lathuania. Ji baigmėje supylė Či
kagos Neri 100:87 (45:31). Pas nuga
lėtojus žaidė 2 krepšininkai iš š. Ame
rikos liet krepšinio rinktinės, kuri 
lankėsi Australijoje 1964 m. vasarą. 
E. Modestavičius ir E. šilingas, anos 
rinktinės dalyviai, ir šiose pirmenybė-

KUR INVESTUOTI SANTAUPAS?
gali įdėti šimtą, kitą arba tūkstan
tį iš savo sutaupytų pinigu. ~

Pvz. jūs perkate Kanados vy
riausybės taupomuosius lakštus 
(Bonds) su pažadu mokėti 5,5%. 
Jūs mokate daugiau kaip 100, nes 
tai yra tiesioginis investavimas, 
visiškai garantuotas ir tikras. Pir
mais metais gausite mažesnes pa
lūkanas, o vėliau didesnes. Kai 
kurie vyriausybės lakštai kaitalio
jasi pagal pinigų vertę. Bet Ka
nada parūpina ir tokių lakštų, ku
rių vertė niekad nesikeičia. Tai 
yra Canada Savings Bond. Tai 
žmonių mėgiami lakštai. $100 pa
silieka jų pastovi vertė. Jie yra 
tiek geri? kiek ir patys doleriai. 
Už juos jūs galite gauti grynus 
pinigus betkada ir betkur.

Taupymas, nežiūrint kiek jūs 
pinigų turite, yra Kanados gyve
nime svarbus dalykas. Kai prade
date kurti savo gyvenimą Kana
doj sau ir savo šeimai, jūsų pir
mosios santaupos turi būti įdėtos 
ten, kur nėra pavojaus nei dingti, 
nei sumažėti. Kai kurie asmenys 
gali pasirinkti ir rizikuoti biržos 
akcijomis, pasirašyti pažadus nau
jiems verslo projektams, pirkti ir 
parduoti nuosavybes ir vertybes, 
bet siekiant saugumo sau ir savo 
šeimai yra patariama investuoti 
pinigus tik ten, kur nėra rizikos 
jų visų ar dalies netekti. Turite 
būti tikri dėl vieno dalyko: kai 
jūs perkate Canada Government 
Bond, perkate pačią Kanadą. Lai
kykit juos ligi termino, ir gausite 
daugiau nei įdėjote. Jūsų nauja
sis kraštas yra turtingas ir turi 
neišsemiamus šaltinius įvairių 
gamtos turtų. Nepatariama invest 
tuoti ten, kur svyruoja vertė ir 
kur yra rizikos. Ateiviai, kurie pa
klausė šio patarimo, šiandieną tu
ri virš 30.000 vertės taupmenų 
lakštų ir gauna virš $1.500 palū
kanų į metus.

Tr. J. Terrence, Can. Scene

.Investavimas pinigų Kanadoje 
nėra apribotas tik pasiturintiems. 
Kiekvienas, nesvarbu kiek jis už
dirba, gali investuoti po mažai, 
susidaryti iš gaunamų uždarbių 
atsargą, galbūt tik kelių šimtų do
lerių, kuri sudarys ekstra paja
mas? Viena jūs turite žinoti, ypač 
pirmais mėnesiais Kanadoje, kad 
galite įdėti savo pinigus be jokios 
rizikos ten, kur garantuota Kana
dos valdžios. Yra ir kitų galimy
bių, kurios yra garantuotos bend
rovių, įeinančių Į Kanados finan
sinę struktūrą, ir kurios yra tiek 
saugios kaip ir pats kraštas.

Investavimas nėra sudėtingas 
reikalas, jeigu turite kokį $100, 
kurių jūs dabar nereikalingi, iš
imkite iš puodo, nes ir po dvyli
kos mėnesių jie bus verti tik $ 
100. Jegu jūs juos Įdėsite į ban
ką, tai po 12 mėn. su palūkano
mis jūs jau turėsite $103.50. Pasi
tikėjimo — Trust bendrovėse ga
lite gauti daugiau.

Jei pirksite Kanados vyriausy
bės išleistus taupomuosius lakš
tus, tai jų vertė bus apie $104 
metų gale. Jei jūs perkate taip 
vadinamus “Guaranteed Invest
ment Certificate” iš Trust bend
rovių, kurie paprastai parduoda
mi trims metams, tai gale metų 
gausite $105.50, nes jie moka 5,5 
%. Turiu pridurti, kad jie deika- 
lauja pirkti mažiausiai už $500.

Galite pirkti akcijas bet kokių 
bendrovių, bet niekas jums nepa
sakys, kas bus metų gale. Galite 
gauti dividendus, bet tokių akci
jų vertė gali keistis; vieton $100 
gali gauti ir $75 pagal esamą tuo 
metu vertę.

Patarti kaip sunaudoti pinigus 
galima būtų tik tam tikrais atve
jais. Bet aplamai, jeigu esate ne
senas ateivis Kanadoje, tai imkite 
tai, kas nesvyruoja ir kur negali
te turėti nuostolių. Nekalbu apie 
asmenis, kurie turi daug pinigų; 
kalbu apie eilinį asmenį, kuris

gira

Ukupnotoj Lietuvoj: vietoj Vasario 16 švenčiama komunistinė 
spalio revoliucija. Nuotraukoje matome priverstus žyguoti 

Šilutės pareigūnus

se buvo geriausiųjų eilėse. Neries ko
mandoje publika matė minimos rinkti
nės kapitoną A. Varną ir dar du žai
dėjus iš rinktinės, kur 1959 m. rungty
niavo P. Amerikoje <R. Valaiti ir A. 
Šimkų; tada žaidė ir tas pats A. Var
nas). Rungtynėse dėl III-IV vietos 
rungtyniavo Čikagos Lituanica ir Det- 
troito Kovas. Po permainingos kovos 
laimėjo detroitiečiai 74.73. Kovui 64 
taškus laimėjo Š. Amerikos liet, rink
tinės žaidėjai: P. Čekanauskas (išvy
koj į Australiją) ir J. Skaisgiris (iš
vykoj i P. Ameriką). Ketvirtoje vie
toje liko Lituanica savo eilėse turėju
si garsųjį L. Jasevičių iš Notre Dame 
un-to rinktinės (išvykoj į Australiją).• • •

SCENOS DARBUOTOJŲ SĄJUNGA 
leido pasidžiaugti K. Jurašiūno 3 v. 
liaudies pasakos “Eglė žalčių karalie
nė” premjera ir vienu pakartojimu. 
Režisavo Zita Kevalaitytė-Visockienė, 
o gražias dekoracijas nupiešė Jurgis 
Daugvila. Kadangi spekatakliai turėjo 
didelį pasisekimą, veikalas dar bus ro
domas Čikagoje, o taip pat Klevelan- 
de ir kitur. Siame veikale vaidino: A. 
Kėželienė, L. Barauskas, B. Briedie
nė, J. Cijūnelienė, A. Dikinis, M. Di- 
kinienė-Lemešytė„ E. Rukuižienė-Pet- 
rokaitė ir kt Veikalą statė Scenos 
Darbuotojų Sąjunga, kurios pirminin
ke yra Sofija Adomaitienė. Spektak
liai vyko Jaunimo Centro salėje.

GANA ĮDOMUS buvo Liet. Bend
ruomenės Čikagos apylinkių suvažiavi
mas Jaunimo Centre. Prasidėjęs prieš 
pietus, jis užtruko iki vėlyvo vakaro. 
Buvo bandyta pakeisti apygardos va
dovybę, bet nepavyko.

Pagal LB Čikagos apygardos valdy
bos 1964 m. apyskaitą, valdyba atliko 
29 stambesnius darbus. Jų dauguma 
lietė kultūrinius reikalus, nors buvo 
ir politinio pobūdžio darbų. Apygar
dos valdyba per metus turėjo 10 pro
tokoluotų posėdžių, apylinkėms para
šė 6 bendraraščius.

Apygardos ribose veikia: Pedagogi
nis Lituanistikos Institutas, dvi augš- 
tesniosios lituanistinės mokyklos, 22 
pr. mokyklos, 3 priešmokyklinio am
žiaus švietimo institucijos. (Į šį skai
čių neįeina K. Donelaičio mokykla, 
kuri nenori paklusti dabartinei švieti
mo vadovybei).

Iždininko pranešimas paaiškino, jog 
1964 m. pajamų turėta S3.440,26 (pri
skaičius likutį iš 1963 m. — $5.412,- 
37). 1964 m. išlaidų padaryta $3.287,- 
57. Metų pabaigoje ižde buvo $2.124,- 
80.

Kanados Liet Bendruomenės Kultūros Fondo vadovybė Montrealyje 
praėjusiais metais ryžosi anketos būdu patirti lietuvių kolonijų kultūrinio 
gyvenimo būkle, jo nuotaikas, idėjas ir linkmę. Montrealietis V. A. JO
NYNAS, KF narys, suglaudęs anketinius duomenis, pateikė pranešimą 
KLB tarybos sesijai, įvykusiai Delhi, Ont Iš jo paaiškėjo, kad į anketas 
atsiliepė šių vietovių KF įgaliotiniai: Hamiltono, Windsoro, Otavos, Ed- 
montono, Winnipeg©, St- Catharines. Didžiosios vietovės, kaip Torontas 
ir Montrealis neatsiliepė. KF valdyba, pažindama šių vietovių lietuvių 
kultūrinę veiklą iš kitų šaltinių, vis dėlto ryžosi pateikti apibendrintą 
vaizdą.

Koks vaizdas ryškėja 
iš gautųjų atsakymų?

Stabtelkime visu pirma ties ap
linkraščiu, kuriuo buvo norima 
išryškinti mūsų dvasinis profilis, 
— ‘‘asmeniškąja anketa”.

vo taikyta atspėti, kaip giliai vie
toves yra palietusi PLB doktrinos 
infiltracija, kaip sekama ir rea
guojama į kultūrinę spaudą, pa- 
aliau ar KF, kaipo institucijos, 
paraginimai bei pasiūlymai ran
da kokį atgarsį. Taip sakysim bu
vo atsiklausta, kokios knygos lie
tuvybės puoselėjimo problemom, 
kokie straipsniai yra patikę 
(anuomet ir dabar), kurie repre
zentatyviausi kultūriniai žurnalai 
yra skaitomi ir 1.1.

Gautieji atsakymai liudytų, kad 
mūsų spaudos mintys nepasiekia 
eilės vietovių kultūrininkų. Kul
tūriniai žurnalai nepažįstami. 
Knygos kuriuose sukauptas išei- 
viškasis “credo” plačiau neko
mentuojamos. Tiesa, vienas bal
sas sako pasiūlęs juos dabar įsi
gyti skaityklėlei. Kitas kelia min
tį, kad KF privalėtų informuoti 
kolonijas apie geresnius leidinius 
lietuvybės problemomis.

Ironiška, bet esam tai darę vie
nu, ir mūsų manymu, svarbiu at
veju, — dr. J. Girniaus “Tautos ir 
tautinės ištikimybės” pasirodymo 
proga. Taip pat neseniai “Žmogus 
be Dievo” atveju.

Bet, šalčiau pasvarsčius, galbūt 
ir esama pagrindo tokiems atsa
kymams, kaip dažnai sutiktas „to
mis temomis daug rašoma lietu
vių spaudoj”.

Perskaitytas straipsnis ar kny
ga tampa negyvu svoriu ir užsi
miršta, jei nėra su kuo pasidalint 
įspūdžiais. Ta prasme abejingu
mas mūsų kultūrinės spaudos 
mintims galbūt kyla kaip tik iš 
nebuvimo tarp kolonijų glaudes
nio žmogiško kontakto. KF valdy
ba nusistačiusi jį plėsti visom tu- 
rimom priemonėm.

Iš džiugesnių apraiškų paminė
ta, kad visi įgaliotiniai, bendra
darbiaują spaudoj, pasisakė rašą 
nepaisydami jos pasaulėžiūrinio 
nuspalvinimo.

Taip pat — visuotinis pripaži
nimas, kad luominis pasiskirsty
mas vietovėse nežymus ir nereikš
mingas. Tik išeivijos mokytojo 
socialinė padėtis yra viena ma
žiausiai patrauklių ir verčia susi
rūpinti. “Dažnai/— rašo mums 
vienas įgaliotinių, — susidaro įs
pūdis, kad tėvai daro didelį pasi
aukojimą atveždami vaikus į mo
kyklą. Mokytojai gal bereikalo ir 
perdaug stengiasi ir plėšosi. Ma
terialisto akimis žiūrint, sunku 
suprasti, kodėl tie mokytojai 
“plėšos“. Juk nuo mokyklos įstei
gimo, o ji juk veikia daugiau de
šimties metų, jokio atlyginimo 
mokytojams nemokėjo“. Lengva 
būtų padaryti paralelę su kultū
rininko darbu.

Kanados problemos
Kitas slaptas KF valdybos no

ras buvo patirti, kaip jautriai iš
eivija pergyvena Kanados prob
lemas. Galbūt todėl, kad KF val
dyba yra Montrealyje ir aštriau 
jaučia Kanados naujo kilimo ga
limas pasekmes. Gautieji atsaky
mai į klausimą, “ar prancūzų kal
bos mokėjimas privalomas kana
diečiui” mums pasimatė ypatin
gai apgailėtini.

Mūsų prielaida buvo ta, kad 
dabartinė Kanados situacija, ry
šium su dvikalbiškumo ir dvikul- 
tūriškumo anketos pravedimu, ry
šium su prancūzų elemento kova 
už savo teises, taip pat jų drąsa 
pasukti laikrodį pirmyn, pakei
čiant vidinę Savo valstijos sant
varką, žodžiu, visas šis sambrūz
dis gali privesti prie konstituci
nės formulės, kurioj žodis “mo
saic” nebebus vien kalbinė puoš
mena. Tuo būdu bus pažalotos jė
gos, kurios ligšiol stūmė Kanados 
mažumas į nutautėjimą. Kiekvie
nu atveju šį sambrūzdį reikėtų 
naudoti savo labui, ypatingai dir
bant su jaunimu.

Anketos duomenys (nors į jas 
buvo atsakinėjama maždaug pir
mojo alaso dėl B&B anketos 
įkaršty) nepateisino mūsų vilčių, 
kad kitur gyvenama panašiais lū
kesčiais. Galbūt iš viso mūsų 
klausimą palaikė vien simpatijų 
“prancūzams” pareiškimu.

Panašiai nepastebėtos praėjo 
mūsų užuominos dėl Kanados 
švietimo programų (pridėtumėm 
ir metodų) pakitimo. Gal būt prie
žastis buvo ta, kad daugumos bu
vo stebėta tik pradžios mokyklų 
programos.

Klausimu “kaip vertinat recen
zijų apie filmus pagausėjimą lie
tuviškoj spaudoj” taikėm išsauk
ti visą eilę reakcijų. Galima juk

buvo pažiūrėt, kodėl jų padaugė
jo, kokie filmai recenzuojami, ar 
neperdaug didelė persvara ski
riama hofivudinei makulatūrai ir 
1.1. Galima buvo pasiklausti, ko
dėl raštingi žmonės pasirinko kal
bėti apie kiną, o ne lietuvišką 
knygą ir 1.1. . .

Mus domina kita problemos pu
sė. KF valdybos įsitikinimu, gy
venamasis laikotarpis reikalauja 
iš visų Kanados gyventojų, o ypa
tingai iš mažumų nuolatinių pa
stangų plėsti savo akiračius ir ug
dyti savo dvasinius poreikius. 
Kad kinas, televizija, lygiai kaip 
ir knyga ar kultūrinis žurnalas 
gali padėti mums šioj srity, kad 
pagaliau mes privalom jomis nau
dotis norėdami užmegzti dialogą 
su jaunaja karta. Visi šie dalykai, 
rodos, savaime aiškūs. x

Deja, atsakymai nerodo kad bū- 

šios “masės kultūros” priemo
nėm. Tiesa, vienas atsakymas, 
kad lietuviai nemoka pakanka
mai anglų kalbos gal ir sakytų, 
kad šiuo klausimu prašovėm pro 
šalį. Bet dauguma žiūri televizi
jos kaip pramogos.

Nusivylimo problema
Iš kitos pusės, vienas kitas at

sakymas lyg ir liudytų slinktį ta 
prasme, ypatingai kai liečiama 
nutautėjimo problema. Tai netie
siogiai matyti atsakyme j klausi
mą: “Kodėl tėvai nesiunčia, Jūsų 
manymu, vaikų lietuviškon mo
kyklon”. Jame mes siūlėm eilę 
galimybių: mišrias vedybas, sno
bizmą, perankstyvą dvasinę se
natvę, nepasitikėjimą mokytoju

Daugumas pasirinko atsakymu 
neaiškią sąvoką — sumaterialėji
mą. Bet vienas balsas ir tą suma-

Lietuvių veikėjai Pietų Amerikoje; iš kairės: P. Gudelevičius, 
“Laiko” adm.; K. Čibiras, spaudos charge d’affaires, T. J. Venckus, 
S. J., profesorius; p. Gokai.

SOVIETAI PAMIRŠO KATYNA?
Sov. Sąjunga labai pyksta ant 

vokiečių už tai, kad jie nutarė po 
20 metų savo karo nusikaltėliams 
bylų nekelti, t.y. nuo š.m. gegu
žės mėn. Patys sovietai, išžudę 
šimtus tūkstančių nekaltų žmonių 
taikos ir karb metu, niekam už tai 
bylų nekėlė, o NKVD žudikus lai
kė didvyriais ir apdovanojo ordi
nais. Tiesa, vyriausią enkavedis
tą Beriją jie likvidavo, bet jis bu
vo nubaustas ne už žudynes, o už 
pasikėsinimą pagrobti sovietų 
valdžią iš kitų varžovų.

Prieš 25 metus sovietai vienu 
metu išžudė 15.000 lenkų belais
vių Katyno miške ir nors visas 
Vakarų pasaulis apie tai žinojo, 
bet, bijodamas supykdinti buvu
sį sąjungininką, jokių protestų 
nekėlė ir nereikalavo žudikus nu
bausti. Tada sovietai Katyno, Sta- 
robielsko ir kitose stovyklose iž- 
žudė ne tik lenkų karo belaisvius, 
bet ir civilius Lenkijos piliečius, 
daugiausia intelektualus, kurie 
buvo suimti ir deportuoti Rusijon 
1939 m. Iš kariškių belaisvių bu
vo nužudyti vyresnio laipsnio šie 
karininkai: 2 generolai, 12 pulki
ninkų, 50 pik. leitenantų, 165 ma
jorai, 440 kapitonų, 930 jaun. Itn. 
ir 146 kariuomenės gydytojai.

Po 12 m., ty. 1952 m. lapkri
čio 13 d., buv. Pensilvanijos gu
bernatorius ir diplomatas G. H. 
Earle karo nusikaltimams tirti 
kongreso komitete liudijo, kad 
buv. prez. Rooseveltas, turėdamas 
aiškius Katyno žudynių įrodymus, 
atsisakė apkaltinti rusus ir už
draudė tą žinią skleisti. Tada 
Earle perskaitė prezidento raštą 
(kovo 24 d.), kuriuo jis uždraudė 
paskelbti Katyno žudynių tyrimo 
duomenis, “kad nepakenktų mū
sų geram sąjungininkui”; esą “jei 
amerikiečiai sužinos šių žudynių 
faktus, tai su Jungtinių Tautų 
steigimu bus “good bye”.

Dar 1949 m. JAV kongreso ko
mitetas buvo vienbalsiai nusta
tęs, jog šias žudynes įvykdė sovie
tų NKVD ir už tai yra atsakinga 
Sovietų Sąjunga.

Daug vokiečių karo nusikaltė
lių buvo nuteista, bet kas ir kada 
teis sovietų didžiuosius nusikal
tėlius? P. L.

terialėjimą savaip paaiškii 
“Kai žmogui nebelieka nieko ' 
to kaip kalti pinigą, jis kala pi 
gą”. Tai vienintelis kartas ka 
priartėjama prie vidinio nusivj 
mo problemos, kurią vertėtų 
aiškinti ir kurios šia anketa ne; 
jėgėm iškelti. Būdinga, kad nei 
reta stabtelti prie ankstyvos dv 
sinės senatvės požymių j ieško 
mo.

Bet kad daugumos įgaliotin 
pergyvenama toji stovėsena ta: 
dviejų kultūrų, gal būt vaizdžia 
šiai atskleidžia visuotinis pasipi 
tinimas tėvais. Šūkis “visų pirn 
perauklėkim tėvus” pasikarto, 
beveik tais pat žodžiais eilėj s 
sakymų.

Deja, konkrečių pasiūlym^ 
kaip šį pamaldų troškimą įgyven
dinti, niekas nepasiūlo. Tai dar 
vienas vidinių prieštaravimų išei
vių laikysenoj, kurių jau esa$ 
pastebėję ir pastebėsit klausyda
miesi atsakymų. Kad nutautėlis 
pirma nusvetimėja, irgi nebuvo 
komentuota.

Kūrybinis kraitis
Pagaliau trečiąja klausimu 

grandim buvo mėginta atspėti, 
koks turima vietovėse santykis su 
lietuviškuoju kūrybiniu kraičiu. 
Ar ištikrųjų juo didžiuojamasi?

Savaime suprantama, tiesiogi
nių atsakymų į panašų dalyką ne
buvo ko tikėtis. Barometrine ro
dykle galėjo būti tik gautieji at
sakymai užuolankos keliu. Neži
nomas nusiteikimas ir mūsų kul
tūrinės spaudos atžvilgiu.

Į klausimą, “ar baliaus iškil
mingumas pritinka Vasario 16ta- 
jai”, susilaukta trafaretinių atsa
kymų. Mažose kolonijose leista su 
šokiais ir bokalu, kad būtų pri
traukta daugiau dalyvių. Didesnė
se nevalia šokių ir žaidimų.

Išsamesnių pasisakymų, kad 
nepriklausomybes šventės minė
jimas galėtų būti ir išeivijos kul
tūrinių laimėjimų manifestacija, 
nepasitaikė. Prasikalstumėm ne
paminėję, kad šis klausimas būtų 
diskutuotinas suvažiavime. Vie
nas atstovų pareiškė šį pageidavi
mą. (Bus daugiau)

%

Jungtinių Tautų visumos posėdyje. Vasario 16 proga lietuviai ragi
nami kreiptis į JT specialią komisiją, kad svarstytų ir sovietinį ko- 

lonizmą Lietuvoje

Sąjungą su Amerika?
Kanados ekonominė sąjunga 

su JAV gali tapti realybe. Dau
gelis žymių Kanados ekonomis
tų padėtį studijuoja. Po sutar
ties pasirašymo dėl muito panai
kinimo už įvežamas automobilių 
dalis problema vėl suaktualėjo. 
Net planai jau yra sudaryti tam 
atvejui, jeigu tokia sąjunga bū
tų pasirašyta. Ką Kanada laimė
tų? Susilygintų kainos; šiuo me
tu jos yra augštesnės Kanadoje. 
Kanados pramonė žymiai pagy
vėtų. Panašiai sąjungai daug kas 
priešinasi patrijotizmo motyvais, 
bet jie vargu nulems, nes pana
šiose sąlygose ekonominė gero
vė turi persvarą.

Kvebeko premjeras J. Lasage 
ruošiasi apvažinėti visą Kanadą 
su paruoštom kalbom apie Kve
beką, Kanadą ir liberalų parti
ją. Politikai mano, kad tuo jis 
ruošiasi kandidatuoti į partijos 
vadus ir po to tapti Kanados 
min. pirmininku. Praeityje dau
guma Kanados premjeru iš libe
ralų partijos yra buvę is Kvebe
ko provincijos. Be to, pati parti
ja, nenorėdama prarasti provin
cijos balsų, kas keletas metų iš
kelia į pirmąsias eiles Kvebeko 
liberalą. J. Lasage tam yra pasi
ruošęs.

Kanados karo veteranai, ku
rie yra susijungę į savo sąjungą 
“Canadian Legion” buvo vieni iš 
labiausiai besipriešinančių prieš 
naujos vėliavos priėmimą. Šiuo 
metu sąjunga viešai paskelbė 
naują vėliavą priimanti ir jokios 
propagandos nebevesianti. Nau
joji vėliava oficialiai bus iškelta 
vasario 15 d., Lietuvos nepri
klausomybės metinių išvakarėse.

Kanadoje yra 220.000 indėnų. 
Jų vyriausiu vadu yra 36 metų 
Calgary advokatas William Wut- 
tunee. Jo tikslas yra kuo dau
giausia indėnų išvesti iš rezerva
tų ir paskatinti lankyti augštes- 
nes mokyklas. Wuttunee mano, 
kad vyriausybė turėtų duoti in
dėnams daugiau savarankišku
mo.

Kvebeko provincijos alkoholi
nių gėralų parduotuvių tarnau
tojai streikuoja jau trečias mė
nuo. Degtinė dažnai įgabenama 
slaptai iš Ontario. Vis daugiau 
pasigirsta balsų, kad būtų par
davinėjama maisto krautuvėse, 
šiuo metu visoje Kanadoje yra 

LAUKIATE PAVASARIO 
REMONTUOTI AR ATNAUJINTI?

KODĖL? r

Paskolos namams ir ūkiams
pagerinti yra duodamos per Jūsų banką

DABAR!

Sumanūs kanadiečiai išnaudoja žiemos meto pagerinimo paskolos yra duodamos iš bankų 
galimybes. žemomis palūkanomis. Galite pasiskolinti iki
Paprastai šaltos žiemos metu lengviau gauti $ 4.000 ir iki 10 metų išmokėjimui.
specialistų ir atlikti darbus norimu laiku. Me- Ūkių pagerinimui paskolos duodamos iki 
džiagos yra taip pat lengviau gaunamos ir ne- $15.000 su grąžinimo terminu iki 10 metų, 
sezoninis metas teikia jums didesnes nuolai- Vyriausybės įvestos smulkaus verslo paskolos 
das bei lengvesnį išsimokėjimą, ir jūsų nu- taip pat yra duodamos per bankus atnaujinti 
matytas biudžetas duos jums daugiau naudos. bei remontuoti smulkaus verslo patalpoms bei 
Pagal National Housing Act, specialios namų įrengimams.

KIEKVIENAS TURES NAUDOS, KAI PAGAUSĖS ŽIEMOS DARBAI

DO IT^BnOW!
Issued by authority of Hon. Allen J. MacEachen, Minister of Labour, Canada D 4-3645

pardavinėjama tik specialiose 
valdiškose krautuvėse ir parda
vėjai yra skaitomi valdžios tar
nautojais (civil service).

Pertvarkomos rinkiminės apy
linkės feder. rinkimams Ontario 
prov. Anksčiau Ontario turėjo 
108 atstovus parlamente, dabar 
turės 117. Torontas betgi turės 3 
atstovais mažiau, nes kelios ma
žesnės apylinkės sujungtos kar
tu.

Katalikiškos mokyklos Onta
rio prov. veda sunkią kovą dėl 
didesnės vyriausybės paramos. 
Mokinių skaičiui didėjant, reikia 
naujų pastatų, bet prov. švieti
mo ministerija į tai neatsižvel
gia. Ypač katalikiškos mokyklos 
yra perpildytos Toronte, kur net 
35% visų vaikų lanko katalikiš
kas mokyklas. Viešosios mokyk
los statomos su perdėtu liuksu
su. 20 klasių mokyklai pastaty
ti išleidžiama xvirš $1 mil., tuo 
tarpu tokio pat didumo katali
kiška mokykla pastatoma už 
400.000 dolerių. __

J. Diefenbakeris, konservato
rių partijos vadas, kovoja už sa
vo sostą. Kvebeko prov. atstovai, 
nepatenkinti jo laikysena naujo
sios vėliavos klausimu, reikalau
ja sušaukti specialų partijos su
važiavimą vado klausimui svars
tyti. Jei tas nebus padaryta, ke
li kvebiekiečiai. grasina išstoti iš 
partijos.

“Rendezvous ’67” — Kanados 
Raud. Kryžius pavadino savo 
projektą Kanados šimtmečiui 
Raud. Kryžius pavadino savo 
projektą Kanados šimtmečiui 
paminėti. 1967 m. vasarą Raud. 
Kryžius atsikvies 100 jaunuolių 
iš 50 Įvairių kraštų ir jie praleis 
5 savaites liepos ir rugpjūčio 
mėn. Kanadoje. Jie gyvens ka
nadiečių šeimose, bus vežiojami 
po visą kraštą ir supažindinami 
su Kanada.

Reiktų išjungti visus televizi
jos aparatus, kad jaunimas vėl 
grįžtų prie knygų — pareiškė 
Hamiltono miesto švietimo va
dybos direktorius. Dabartinė 
švietimo sistema esanti perdaug 
materialistinė, jaunimas visiškai 
nėra apmokamas atskirti verty
bes, pajusti skirtumą tarp gėrio 
ir blogio.



INTRIGUOJANTYS KOVOS PUSLAPIU
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vi-dos ar mirties, tai mūsų 
mas laisvame pasaulyje turi būti 
prasmingas, o ne tuščias buvimas. 
Mūsų pareiga šaukti, liudyti, re
gistruoti ir aiškinti tiems, kurie 
nesupranta, ką pasaulis padarė iš
duodamas Pabaltijo tautas, palik
damas, juos vienus kovoj su na
ciais ar bolševikais. Ir gera, kad 
vienu ar kitu būdu laisvieji lietu
viai vokiečių ar anglų, ispanų ar 
prancūzų kalbomis skelbia pasau- 

nį ir fizinį žudymą praktikuojantį 
bolševikinį okupantą.

Dvidešimt penkeri priespaudos 
metai neseniai tapo atžymėti kny
ga apie rezistenciją “Vienų vie

turai Ugdyti Fondas”. Po Dau
manto “Partizanų”, tai — antras 
leidinys, ‘kuris tačiau skirtas pa
vaizduoti nebe kovoms ginklu, bet 
įvairiais kitais būdais, kad kraš
tas išsilaikytų, vienokia ar kitokia 
prasme, lietuviškesnis ir laisves
nis. Šioje 424 psl. knygoje yra pa
vaizduota rusų slinktis į Vaka
rus, Stalino okupacija ligi tautos 
sukilimo, po to Hitlerio ir antroji 
bolševikų okupacijos, jų pradžia, 
kovos, ginkluoto pasipriešinimo 
pabaiga ir nepalaužiama rezisten
cija okupantui, keičiant savo me
todus.

Vieniems knygoje surašyti fak-

tiems mažiau, tačiau pati knyga 
reikalinga visiems. Tie, kurie ma
žiau žino, skaitys su dideliu Įdo
mumu apie lietuvių rezistencijų, 
ginkluotos rezistencijos vyriausią 
išdaviką prof. Juozą Markulį, 
skaitys apie mūs vyrų keliones iš 
Lietuvos. į Vakarus ir atgal, skai
tys apie neįsivaizduojamos aukos 
pavyzdžius ir niekšystes. Tie, ku
rie daugiau ar mažiau bus su fak- 

* tais susipažinę, visą tą medžiagą 
turės po ranka, galės pasitikrinti 
vienu ar kitu atveju, nes čia yra 
ir išvežimų įsakymai, ir Burlickio 
liudijimas," "ir desperatiškas pa
vergtųjų lietuvių laiškas šv. Tė- 

- vui. Yra apsčiai daugiau ar ma
žiau dokumentuotos medžiagos ir, 
svarbiausia, nurodyti jos šaltiniai. 
Nereikia manyti, kad tai tėra tik 
statistika ar santrauka. Tai kaž
kas tarp to ir to. Knyga tinka ir 
norinčiam pasisakyti, ir tam, ku
ris nori faktų. Ji intriguojanti 
įvykiais, skaičiais, nuotykiais ir 
žavi savo nesmerkiančiu, taikiu 
tonu bei ramiu, literatūrišku sti
liumi.

. Knyga turi keletą skyrių ir ke
liasdešimt skyrelių, pvz. “Kova 

PREMIJA Už VEIKALĄ JAUNIMUI
JAV Lietuvių Bendruomenės 

centro valdybai pavedus vykdyti 
Lietuvių Fondo skiriamą $500 
premiją" už geriausiai parašytą 
1964 m. jaunimui skirtą veikalą, 
švietimo Taryba skelbia šiuos 
nuostatus:

1. Lietuvių Fondo premija 
$500 skiriama už geriausią 1964 
m. išleistą ar parašytą, dar rank
raštyje turimą, jaunimui tinkamą 
prozos, poezijos ar jaunimo teat
rui veikalą. Kūriniai turi būti 
taikomi paaugliams jaunuoliams - 
lems tarp 10 ir 16 m. amžiaus.

2. Pageidautina, kad prozos kū
riniai nebūtų trumpesni kaip 80 
psl., poezijos" vientisinis kūrinys 
ar rinkinys netrumpesnis kaip 
40 psl. Dramos veikalas pageidau
tinas nesudėtingas, lengvai pasta
tomas mūsų sąlygose ir vaidinant 
netrunkąs ilgiau kaip 2 valandas.

3. Veikalų temos — autorių 
privilegija. Švarbu, kad jos būtų 
aktualijos, ir šių dienų jau
nimui. Pageidautina, kad veika- 
las būtų parašytas paprasta, 
sklandžia kalba ir patraukliai 
skaitomas ar žiūrimas jaunimo.

4. Leidėjai, kurie yra išleidę 
1964 m. naujausią jaunimo litera
tūros autoriaus veikalą, ar auto
riai, kurie turi parašę ir dar nie
kur nespausdinę, prašomi prisiųs
ti rankraščius ar išleistus 1964

“Mano tauta nusileido žemėn iš dangaus su strėlėmis” — sako in
dėnų genties beočukų mergaitė Marija March — Kovaitė, paskuti
nė genties narė, mirusi nelaisvėje 1829 m. Beočukai gyveno New- 
foundlande ir buvo vaizduojama mergaitė pavadinta Kovaite, nes 
mirė kovo mėn. Paveikslo autorė — Michael Francis^

Nuott. Globe a Mail

dėl vaikų”, “Kova dėl žemės”, 
“Partizano tipas”, “Akcija prieš 
laisvės kovotojus” ir 1.1 Gale 
knygos yra vardynas, nepapras
tai daug padedąs j ieškant vieno 
ar kito įvykio aprašymo. Kai bol
ševikai vilioja vakariečius vyk
ti, į pavergimo sukakties minėji
mus, ši Vakaruose išėjusi knyga 
yra geriausias įrodymas, kad ir 
po ketvirčio šimtmečio lietuvis 
nepasiduoda. Tie, kurie turi ko
kių nors vilčių apie tariamą oku
pacijos sušvelnėjimą ir iliuzijų 
apie pasikeitimą, sudarantį sąly
gas kažkokiam bendradarbiavi
mui, turėtų pirmieji paskaityti. 
Knygos faktai įrodys, kad bet- 
koks pasitikėjimas bolševikais, 
veda Į pralaimėjimą.

“Vienų vieni” iliustruota daili
ninko P. Jurkaus grakščiom ilius
tracijom. Jo kieto viršelio aplan
kas galėjo turėti lyg ir mažiau 
apkrovimo, tačiau tai nereikšmin
gos smulkmenos tokio pobūdžio 
knygai. Lygiai ir tekste gali pasi
taikyti vienas kitas faktinis ar 
kalbinis netikslumas, bet pačios 
knygos didžiulės vertės nemažina. 
Knygos leidėjai “Į Laisvę” fondas 
(pirm. dr. K. Ambrozaitis) tikrai 
vertas pagyrimo. Tas pats fondas 
remia dr. V. Vardžio knygą ang
liškai apie Lietuvą, kurią leidžia 
Praeger leidykla. Visi tie leidiniai 
kaip tik yra labai reikšmingi mi
nint vergijos 25 metų sukaktį, ro
dą, kad lietuvių laisvės ilgesys ir 
viltis neišblėso nei šiapus, nei 
anapus geležinės uždangos.

“Vienų vieni” ledinio pabaigo
je yra autoriaus pabaigos žodis, 
kuriame jis pasisako: “Pasiprieši
nimo - rezistencijos knyga negali" 
būti nei visiškai pilna, nei visiš
kai tikra istorija”. Mat, pagal au
torių: “Knyga tesiekė telkti dė
mesį i to laikotarpio vieną aspek
tą — Į pasipriešinimą okupacijai. 
Pasipriešinimą ji laikė žymiausiu 
tautos gyvųjų jėgų prasiveržimu”. 
O kaip iš "puslapių matyti pasi
priešinimas tebeina ir šiandien. 
Sausio 24 d. “Chicago Sup Ti
mes” laikraštyje recenzuojamoj 
knygoj iš žydų gyvenimo kacete 
recenzentas sako: “Rezistencija 
yra verta tik tada, kai ji dar turi 
vilties, gi žydai neturėjo jokios 
vilties.” Tačiau mes manytume, 
jog ir neprarasti vilties yra taip 
pat rezistencija prieš nevilti. 
“Vienų vieni” knyga kaip tik ir 
kalba "apie tos vilties nepraran
dančius, ir tai kiekviename lietu
vyje sukelia skausmingo pasidi
džiavimo. Tąd tegu ji stiprina re
zistenciją prieš nevilti abiejose 
geležinės uždangos pusėse.

.. L. Augštys

ni. veikalus švietimo Tarybai: 
Jeronimas Ignatonis, 6642 So. 
Francisco Ave., Chicago, Illinois 
60629, USA, pažymint, kad tai 
siunčiama “Jaunimo literatūros 
premijai skirti komisijai”. Auto
riai rankraščius pasirašo savo tik
ra pavarde ir nurodo tikslų adre
są. Rankraščius ar išleistus veika- 
lus prašoma prisiųsti Iki 1965 m. 
balandžio 1 d.

5. Premijuotinam kūriniui at
rinkti bus sudaroma komisija iš 
rašytojų, mokytojų ir Lietuvių 
Fondo atstovo, kuri bus paskelb
ta vėliau.

6. Atrenkant premijai veikalą, 
komisija sprendžia paprasta balsų 
dauguma.

7. Dėl veikalo aktualumo ar jo 
meninės vertės komisija gali at
rinkti premijai veikalą ir mažes
nės apimties, negu nurodyta 2 pa
ragrafe.

8. Komisijai neradus premijuo- 
tino veikalo, Lietuvių Fondo ski
riama premija nukeliama kitiems 
metams.

9. Autorius, gavęs premiją, pir
mąją veikalo laidą perleidžia Kul
tūros Fondui išleisti be atskiro 
honoraro. Nelaimėjusieji premi
jos veikalai bus grąžinami auto
riams pagal jų nurodytą adresą.

JAV LB "švietimo Taryba
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ILIUSTRACIJOS DAIL. VIKTORO BRICKAUS
Tai ne kapai ten, šilų pavėsiuos. Tai ne ve

lėnėlės vejomis apaugę. Ne šalmai samanų 
vainikuos rasa sidabruoti, bet tai laisvės au
kurai.

Stoviu šiapus jūros. Audringos ir banguo
tos. Tamsus vanduo ir bangų šniokštimo sim
fonija gilina mano mistiką ir mąstymą, nes 
ten, už jūros, gintaro šaly, yra ir mano auku
ras — sūnaus karžygio krūtine išaugęs, krau
jo liepsnų bijūnais už laisvę sužydėjęs.

Nerimstu čia. Tiesiu glėbį per bangas ir 
mano šauksmas aidi... Pagauna šauksmą ban
gų šniokštimo simfonija, įjungia į savo šna
resius, ir jau mano šauksmo nėr... Tik dū
sauja jūra visos mano tautos atodūsiais. ■.. O 
man tik širdies 
sielos malda ji

i
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— O, jūra, jūružėle! Savo vandenis pra
skirk! Leisk man prinešti aukurams bent žva
kelę! Ištiesti leliją, kur kraujas sužydęs!

Suošė bangos mesdamos purslus į krantą ir 
tarytum šimtai smuikų arčiau priartėjo:

— Motina, nurimk... Nelaužyk rankų ir ne
verk. .. Nes jau ten, gintaro žemėj, priverkti 
pilni šaltiniai ašarų. Jau apraudotos rožės po 
visais kryžiais. Nemunas ir Šešupė, ir upių 
upės, jau sunešė kraujo sroves į mano brangų 
mistinį kieliką. Sėsk, motin, ant uolų kran
to... Aš tau pasmuikuosiu... Aš atnešiu ta
vo brolių ir sesių iš vergijos tylinčias kančių 
alyvas... Jos žydės ir tylės, bet šauksis ra
sų. .. Jos bandys šypsotis, rodyti, kad jų prie
žiūra vergijos darže gera, bet taurelytėse sly
pės sidabro ašaros ir verks, nes jos, atitvertos 
geležies spygliais... Ten susmaigstytos vily- 
čios ąžuolų šaknyse, kad visi išmirtų. -Lfemę— 
nys suveržti plienu, kad nepajudėtų. Bet gi
lėse tautos gyvybė užgrūdinta spurdi.

— O, jūružėle! O,bangos plačios! Jūs man 
vilti sukėlėt. Užuokit, man alyvas duokit.

Tarytum tavo gelmėse Lietuvos šilai sužėlė! 
Senų šilų ir aukurų pasaką man atneša Bal

tija..." Per" ją šnara "many Birutės kalno pu
šys. .. Spindi aukso kopų smėliai... Jos gel
mėse nuskendo Kryžių kalnas... Bet jis iš- . 
kils baltomis lelijomis tame pačiam kalne, 
kur kryžiai stiebėsi... Jūros bangos neša is
toriją ant savo keterų iš amžių į amžius; jos

GIMTASIS KAIMAS
VYTAUTAS KASTYTIS

Vėžių ir provėžių vagoj įspaustas
Užlieja rytas tau akis:
Tarpu klevu gimtasis kaimas rausta, 
Tarpu klevu prie kelio 
Jis keliasi dienos sutikt.

Užverda rytmečio klegėjimas
Prie seno šulinio sulinkusios, 
Bet vis dangun dar žiūrinčios 
Tarytum kryžius svirties.
Girgždėjimas jos skleidžiasi aplinkui, 
Nustelbdamas mergautines godas 
Anksti nubudusios sesers.

Iš po savaitgalio pakilęs girtas 
Artojas plaka dalgį ir pirštus: 
žalios žolės jis žvangią mirtį
Žiedų nuvysiančia simfonija užbaigs.

O tu nakties sapne ar ryto užtekėjime 
Tarp pirštų vienišas sklaidai 
ŽODŽIUS, ŽODŽIUS, ŽODŽIUS, 
Kurie į užmarštį seniai nuėjo
Tartum sesuo, tarytum brolis ir mama, 
Pavasario žydėjime suklupus ant ežios, 
Gyvybe raustančios, gražios...

Ir žaislai užkliuvo
Kaip pavyzdi panaudodama 

Lietuvoje gaminamą nevykusį 
žaislą asiliuką. “Pravda” ypatin
gai puolė sovietų žaislų pramonę 
netiesiogiai kritikuodama ir bu
vusią Chruščiovo politiką pagal 
kurią buvę stengtasi vengti kariš
kų žaislų gamybos kaip priešin
gos sovietų propaguojamai taikai. 
Dėlto prisirinkusios krūvos ne
perkamų žaislų kenkia sovietų 
ekonomijai. Ji siūlė atmesti pa- 

Į senusius žaislų modelius, jieškoti 
I naujų idėjų ir "taip pat prisiminti, 
kad kariški žaislai nepadaro vai- 

| kų karo mylėtojais.

Norėdami atsikviesti gimines, sužadėtines ar kitus asmenis iš Lenkijos 
ar kitų kraštų, kreipkitės į

J. Kazimierų Michalski
347 BAY ST. TORONTO, H AŪGŠTAS, KAMB. 21I, TEL. 368-9434

Taip pat patarnauja vertimų, notarizavinio ir kelionių bilietų reikalais.

atskleis gintaro žemės didžių vilčių viziją.
Suliūliavo jūra kalnų kalnais... Numėly- 

navo tyliais veidrodžiais... Ir, jau matau, kaip 
ten už jūrų, už melsvų, horizontų, kyla vizija 
mano gintaro žemės... Ryškėja miškai ir 
upės. Kalnai ir slėniai. Regiu: bijūnų žiedų 
plasdėjimą, prasiveržiantį augščiau už šilų pū
sis. .. žiedų purpurinės liepsnos kyla iš visų 
Lietuvos kankinių aukurų ir plečiasi virš vi
sų šilų... Liepsnos jungiasi ir auga plačiu ir 
augštu Lietuvos padangių švyturiu. Kyla jos 
traškėdamos ir pramušdamos debesis ir erd
ves. .. Liejasi stratosferomis. *.. Ir pačios vir
šūnės traškiausiu žiedu siekiasi įžiebti Lietu
vos laisvės aušrą.

Iš švyturio liepsnų tryška spinduliai žemyn 
į visą tautą. Krinta kibirkštys kraujo rubi
nais. .. Spinduliai paliečia poetų lyras, muzi
kų pirštus ir meno drobes... Kibirkštys klos
tosi šauklių kalbose, virpa kanklių grauduly, 
žiba altorių žvakėse, klaupiasi arčiausia Osti
jų, merkiasi į visų ištremtųjų ir išeivių aša
ras ir bando sujungti brolius bei seseris į vie
ną vienetą taip, kaip yra susijungę aukurų 
liepsnos, nes tik sujungtų rankų ir širdžių 
ugnys — įžiebs Lietuvos prisikėlimo Aušrą.

☆ ☆ ☆

Šėlo jūra ir nerimo. Į uolų krantą taškė van
denis ir putas. Žaidė trykšlių skiauturėmis ir 
blaškėsi fontanais, vandenų plaštakomis tary
tum gynėsi, bet štai... sulygino bangas, ir iš 
gilių gelmių, prabilo pati Baltija:

— Broliai sakalai ir sesės sakalės! Junki
tės ir žiebkit aušrą! Atsiskleis uždanga... Pa
sitrauks šešėliai... Grįžkit šaukiant trimitams 
ir varpams skambinant!.. Aš paruošiu ginta
ro valtis, kad jus pasitiktų. Gyvenimo pasaka 
priartės... Išeisime jūsų pasitikti procesijo
mis. Linguos vėliavos. Ant balto žirgo skries 
Vytis... Vaidilutės neš prisikėlimo lelijas 
aukso amforuose... Smilkytuvai kvepės ir 
nauji žyniai eis... Švies laisvės saulė, nuleis
dama vynuogių naštas ir kviečių varpas... 
Putinai užžiebs "savo karolių žibintus... Ąžuo
lai atidarys giles ir atiduos naujų amžių sėk
lą. .. Kaštanai nuleis savo žydinčių šakų žva
kides prie šventorių liepų... Bokštai linguos 
varpais, chorai jungsis ir himnai skambės, 
baltos balerinos neš glėbiuose rožes... Ir kai 
visa tauta triumfe susirinks, aukurų liepsnos 
kils prisikėlimo žėrėsiu, skelbdamos aukos lai
mėjimą.

KARIO PERGYVENIMŲ KNYGA
A. Šukio prisiminimų knygą 

“Du mediniai ir trys geležiniai 
kryžiai” galima apibūdinti trum
pai: istoriškai, moksliškai ir lite- 
ratūriškainereikšminga, bet 
bendrosios žinijos praturtinimui 
naudinga. Autoriaus vietovinė 
karo patirtis ir privatus išsilavi
nimas, nors ir neeilinis, buvo ne
maža 'kliūtimi šiai knygai suteik
ti atitinkamą lygį. Betgi ji yra to
kia, kuriai daugelio Įmygu tarpe 
dera turėti savo vietą. Šukio raš
tas, nors ir be ypatingesnių puoš
numo priemonių, yra skaitomas 
lengvai.

Knygos naudą kiekvienas skai
tytojas pajus iš pirmo puslapio. 
Visų pirma nevienam čia paaiš
kės "ano meto Lietuvos vargų krū
vis, kuris slėgė jos pečius sunkių 
kovų metu, išryškės lietuvio jau
nuolio ryžtas, drąsa, narsumas ir 
pagaliau kraujo auka mūšio lau
kuose. Nevienam iš tų laimingų
jų, kuriems neteko užuosti para
ko dūmų kvapo, pašiurps oda, įsi
vaizdavus giltinės siautėjimo va
landas fronte, kur mūsų pusnuo
giams ir pusalkaniams kariams 
teko grumtis už tėvynės laisvę.

Nors knygos aprašomų įvykių 
apstume esame nemaža vienodu
mo ar panašumo, betgi jai vistiek 
tenka pripažinti atitinkamą vietą 
šios rūšies atsiminimų tarpe. Ligi 
šiol tokių vietinio pobūdžio karo 
veiksmų aprašymo mes, regis, dar 
neturėjome. Užtai autorius iš 
skaitytojų nusipelno pagyrimo ir 
pagarbos.

Nevienas visdėlto užklius už 
poros aprašymų, be kurių, ir šių 
eilučių autoriaus nuomone, kny
ga galėjo apsieiti. Sakysim, apra
šymas poros kareivių nevisai ka-
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JAU TREČIĄ KARTĄ Australijos 
lietuviai pr. metų pabaigoj buvo susi
būrę pabendrauti ir pasirodyti savo I 
kultūriniais laimėjimais. Gruodžio 26- ; 
31 d. toji šventė buvo suruošta Mel- 
bourne. Ten buvo meno paroda, spor
to šventė, tautinių šokių festivalis, 
dainų koncertas ir literatūros vakaras.

REIKALINGAS DIDESNIS DĖME
SYS “EGLUTEI”. Pr. metais kun. dr. i 
St. Valiušaitis, minėdamas 25 m. kuni
gystės sukaktį, išleido vieną 1964 m. 
“Eglutės” nr. Kad gi ir kiti panašiomis j 
progomis “Eglutę” prisimintų, ypač 
prenumeravimosi būdu. Vaikų laikraš
tėlį “Eglutę” redaguoja ir adminis
truoja N. Pr. Marijos seserys Putna- 
me, Conn. Leidžia Lietuvių Kultūros 
Institutas, kurio pirm, yra mons. Pr. ' 
Juras.

MADRIDO LIETUVISKOJJI RADI- 
JO PROGRAMA mini 10 m. sukaktį. 
Nuo 1958 m. išgauta programos pakar
tojimas kitos dienos rytą. Dabar ji 
kartojama kiekvieną dieną 10,30 v. 
Lietuvos laiku 49 m banga. Pagrindinė 
programa perduodama 21,35 v. Lietu
vos laiku. Iš gaunamų žinių, matyti, 
kad programa klausoma Lietuvoj ir 
Sibire.

H. ŽEMELIS iš Rocester, JČ Y., at
vyko į Čikagą ir pradėjo vadovauti 
“Margučio” radijo programai. H. že
melis buvo vienas liet, radijo progra
mos pradininkų Ročesteryje. “Margu
čio” reikalus tvarko patikėtinių tary
ba, kurios vykdytojai yra: V. Adamka- 
vičius, Ant. Lapinskas, ir R. Mieželis.

VYT. KAVOLIS penkoiiktajame me
tiniame Pannsylvanijos sociologų dr- 
jos suvažiavime skaitė paskaitą tema 
“Politinė dinamika ir meninis kūry
biškumas”. “The American Journal of 
Sociology” 1964 m. lapkričio nr. iš
spausdino V. Kavolio studiją “Meninio 
kūrybiškumo ekonominės sąlygos”.

“DIRVA” paskelbė lietuviškos nove
lės konkursą. Temą pasirenka pats au
torius. Rankraštis turi būti ne trum
pesnis kaip 16 mašinėle rašytų pusla
pių, pasiunčiamas “Dirvai” iki kovo 31 
d. Pasirašoma slapyvardžiu ir uždara
me voke nurodoma autoriaus tikroji 
pavardė bei adresas.

Laimėjusiam skiriama $250. Tos su
mos mecenatas yra Simas Kašelionis. 
Tai jau kelintas “Dirvos” suorganizuo
tas novelės konkursas.

“DIRVAI” 50 METŲ. Klevelande ei
nąs laikraštis “Dirva” šį rudenį minės 
savo 50 m. gyvavimo sukaktį. “Dirvą” 
per 31 metus redagavo K. Karpius. 
Nuo 1948 m. ji perėjo į naujai atvyku
sių lietuvių rankas ir dabar leidžiama 
tris kartus per savaitę. Ji yra Ameri
kos lietuvių Tautinės S-gos organas. 
Vyr. red. J. čiuberkis. Pr. AL

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS
XXXII tomas jau siuntinėjamas pre
numeratoriams. Tomo dalį nuo Tiubin
genas — iki TW redagavd prof. J. Pu
zinas, nuo raidės U—Pr. Čepėnas.

KUN. DR. A. BALTINIS latvių kul
tūros kongrese Čikagoj skaitė paskai
tą latviškai apie lietuvių kultūrą trem
tyje.

ARTĖJANT VASARIO 16-JAI, Elta 
suteikia galimybę nemokamai įsigyti 
seniau išleistų knygų lietuvių ir kt.

. kalbomis. Tektų tik apmokėti pašto 
persiuntimo išlaidas. Knygomis galėtų 
susidomėti Liet. Bendruomenės pada
liniai, organizacijos ar paskiri asme
nys. Prašant prisiųsti knygas, rašyti 
adresu: ELTA, 741 Reutlingen, Gratia- 
nusstr. 11 (Tel. 57-23). Knygų sąraše:

I
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reiviško žygio pas pasileidusias
seseris i svirną neišreiškia jokio V- Čižiūnas “Tautinis auklėjimas šei- 
kareiviško orumo fronto metu. ?oj?" 3: 
Nevertas skaitytojo dėmesio ir 
rusiu moterų išviliojimas i miš- ...... . . .. _ T ,T.
ką. Taip pat ir vieno kapitono ho- 3J _ X r tik
moseksuahmai reiškimai nėra jo
kia puošmena knygai. Tai kas, 
kad tai buvo tikri faktai ir kad 
jie yra charakteringi kariuomenė
je. Bet juk nevisiems faktams de
ra išvysti dienos , šviesą, ypač 
smulkmeniškai juos aprašant. Bet 
užvis blogiausia, kad tų “narsuo-
net pavedės. GMjie tėje- J?e rengiami grupių mokytojams
niui mirė karžygio mirtimi, ir paruosti. Dalyvauti kviįmm^visi be- 
kas ju vardą apans? O, jei jie. Sldommtieji is JAV ir Kanados. Kur- 
dar tebegyvena, tai šių faktu iš- isams numat>'ta dviejų savaičių — 90

• ••* • • v » vf ... it vai rtrncrrama kuria nravAC T.ipfiiviii

girda “Vilnius — The Capital of Lit
huania”, dr. J. Baltrušaitis “Lithua
nian Folk Art”, E. Turauskas “Le sort 
des etats baltes” ir E. J. Harrison 
.“Lithuania’s Fight For Freedom”. 
Knygų skaičius ribotas. x

LIET. TAUTINIŲ ŠOKiŲ grupių va
dovų — mokytoju kursai prasidės 1965 

Uu”- kareiviu viešai iškeliamos m: b'™110 14.d Dainavos stoyyklavie-

vilkimas viešumon, kažin ar labai 
maloniai juos nuteiks. Kam, tat, 
reikėjo plakti žmones už jų senos 
praeities moralines klaidas, ku
rios šiuo metu galbūt atitaisytos 
šimtais gerų darbų?!

Gera J. Lanskoronskio Įžanga 
šiai knygai teikia orumo.

Antanas Šukys, DU MEDINIAI 
IR TRYS GELEŽINIAI KRYŽIAI. 
Atsiminimai iš Lietuvos nepri
klausomybės kovų 1919-21 m. Ni
dos knygų klubo leidinys nr. 49, 
1964. Kaina nenariams $3 ir $4.

PĖDSAKAI
A. TYRUOLIS

Greit praskrenda paukščiai 
Ir dingsta juodam debesy. 
Kaip lengva pranykti — 
čia brivai, čia nesi.
Greit gėlės nuvysta, 
Užgęsta tylioj užmaršty.
Ant kapo apleisto
Vėlei gula kiti.
Duok, Viešpatie, žemėj, 
Kur vargstančią koją dedu, 
Bent kiek atsimušti
Nemarumo pėdų.
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KULTIIIMEJI: VEIKLOJE
no linkmė yra tamsuma, šiurpas ir ma
tematinės abstrakcijos, — menininkas, 
kuris pasižymi šilima ir džiaugsmu, 
yra išimtis. Toks menininkas yra Ka
siulis/’

Okupuoto} Lietuvoj
ANTANAS SODEIKA, lietuviškos 

operos veteranas, atšventė 75 m. am
žiaus sukaktį. Operos scenoje jis de
biutavo pirmajame “Traviatos” spek
taklyje 1920 m. gruodžfo 31 d. kartu 
su K. Petrausku, P. Oleka ir A. Ga- 
launiene. Ilgus metus yra buvęs pa
grindiniu baritonu operos teatre. Sa
vo karjeros 35 m. laikotarpyje yra su
kūręs virš 50 vaidmenų. Senesnioji iš
eivijos karta jį prisimena Rigoletto,

V. Tamulaitis “Sugrįžimas”, S. Zobars- 
kas “Ganyklų vaikai”, “Per šaltį ir vė-

Igorio ir kt. rolėse. Iš scenos jis pasi
traukė 1954 m., pasirinkdamas pedago
ginį darbą konservatorijoje. Šiuo me
tu jis vadovauja operos klasei. A. Staš- 
kevičiūtė, kuri savo laiku buvo vienu 
geriausių operos sopranų, o dabar dės
to konservatorijoje, jubilėjaus proga 
rašo: “Ačiū tau, brangus drauge, už 
scenoje išgyventą drauge su tavim- 
džiaugsmą ir ašaras, už tai, kad tiek 
kartų grožėjomės tavo puikiu balsu ir 
vaidyba. Ačiū, kad taip nenuilstamai 
auklėji jaunimą...”

“LYGUMOS DAINUOJA”, vaikų po
eto K. Kubilinsko pomirtinis poezijos 
rinkinys, papildė knygų lentynas. Lei
dinys skirtas suaugusiems — jame at
siskleidžia talentingo poeto gimtosios 
Suvalkijos lygumos, nerami kūrėjo 
siela. Knyga turi 5 skyrius: “Yra gy
venimas”, “Nukrinta stagarai”, “Ly
gumos dainuoja”, “Lengvai”, “Iš lyri
nio dienoraščio”.

K. BARŠAUSKO, Kauno politechni
kos instituto rektoriaus, atminimą nu
tarta įamžinti specialiu jo mokslinių 
darbų leidiniu. Politechnikos institu
to ultragarso laboratorija pavadinta 
jo vardu. Kauno miesto Tunelio g-vė, 
kurioje dabar statomas instituto mies
telis, taip pat bus pavadinta jo vardu, 
o Petrašiūnų kapinėse planuojama pa
statyti antkapį. K. Baršauskas mirė 
vėžiu pr. metais. Jis yra vienas Kauno 
politechnikos instituto kūrėjų, iškė
lęs šią technikos mokyklą į geriausių
jų eiles.

R. MIKŠYTĖ parašė monografiją 
“Antano Baranausko kūryba”. Leidi
nio centre “Anykščių šilelis”, bet iš
samiau aptariami ir kiti poeto kūri
niai — “Kelionė Peterburgan”, “Pasi
kalbėjimas giesmininko su Lietuva”, 
“Dievo rykštė ir malonė”, kuriuos ko
munistiniai kritikai laiko reakciniais. 
Didelę monografijos dalį užima A. 
Baranausko biografija, papildyta nau
jai surinktais duomenimis. “Anykščių 
šilelyje” autorė įžiūri ne vien tik gam
tos aprašymą, bet taipogi protesto bal
są prieš baudžiavą ir priespaudą, po
eto meilę gimtajam kraštui, liaudžiai. 
Recenzento A. Vanago nuomone, ši 
knyga yra vertingas indėlis literatū
ros mokslui.

JONO AVYŽIAUS naujasis romanas 
“Kaimas kryžkelėje” nagrinėja kol
chozinio kaimo problemas. Apie jį ra
šoma: “Kaimas kryžkelėje” — plati 
epinė drobė apie lietuviškąjį kolūkinį 
kaimą, kuris dar pilnas prieštaravimų 

’ ir atsilikusių pažiūrų, grobstymo ir 
netikėjimo rytdiena, tačiau pamažu, 
sunkiai nugalėdamas save, suka į nau- 

; ją gyvenimą.” Knygą planuojama iš
leisti ir rusų kalba. Kauno dramos te
atras ruošia jos inscenizaciją.

DAIL. ALGIRDAS PETRULIS pa
minėjo 50 m. amžiaus sukaktį. Dailės 
studijas jis yra baigęs Kauno meno 
mokykloje prieš pat karo pradžią. Per
sikėles į Vilnių, pagrindinį dėmesį 
skyrė peisažams, pradėdamas Vilniaus 
vaizdais, Vilniaus apylinkių gamta, o 
vėliau pasiekdamas jau ir Nemuno pa
krantes bei kitas tolimesnes vietoves, 
šiuo metu Vilniuje vykstančioje akva
relės parodoje išstatyti jo paskutiniai 
kūriniai skelbia Alytaus, žaliųjų eže
rų, Pumpėnų lietuviškąjį grožį. Lan
kytojui dailininkas imponuoja savo 
peisažų skirtingais spalviniais spren
dimais, nuotaikos akcentavimu.

vai. programa, kurią praves Lietuvių 
Tautinių šokių Institutas. Kursus ren
gia JAV LB centro valdyba. Norintie
ji kursuose x dalyvauti registruojasi 
centro valdybos sekr. adresu: K. Ja
nuška 2646 West 71st St., Chicago, 
Illinois 60629. Tel. 434-0582

DAIL. KASIULIO paveikslų paroda 
atidaryta Gallery International Kleve- 
lande, Ohio, vasario 7 d. ir truks iki 
kovo 6 d. Lankoma: nuo pirmadienio 
iki penktadienio 6—9 v. v., šeštad. ir 
sekmad. 2—7 v. v. Kasiulis gyvena Pa
ryžiuje ir vad. Paryžiaus mokyklos dai
lininkas, pagarsėjęs kūrybiniu savitu
mu. Vienas prancūzų žurnalas sako 
apie jj: Mūsų laikais kai bendroji me-

Atsiųsta paminėti
Lietuviai Argentinoje. Rosario Lie

tuvių Bendruomenės leidinys 1963 m.
Laiškai Lietuviams, nr. 1, 1965 m. 

Turiny: A. Liulevičius, Gilėjantis 
žvilgsnis į Bažnyčią; V. Kleiza, Pasau
liečių veikla šeimoje, parapijoje ir 
labdaroje; K. Bagdonas, Alkoholizmas 
ir kt.

Ateitis, nr. 10, 1964 m. Straipsniai: 
V. P. Vygantas, Pasulietis bažnyčio
je; J. Raškauskas, Jonas Boguta, K. 
Keblys, Trys sąjungos ir kt.

Knygų lentyna, nr. 2. Trimėnesinis 
Lietuvių Bibliografinės Tarnybos ži- 
niraštis.

šv. Prancškaus Varpelis, nr. 1. 1965.

JIB. vartojo 16 savaičių, pusę metų, vienus metus. J. Gryczewskio 
paveikslai parodo, kad JIB. vaistai ATAUGINA PLAUKUS, išgydo 
pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, atgauna natūra
lią plaukų spalvą MOTERIMS IR VYRAMS, 100 proc. garantuotai.

JIB. vaistai Regist. Wash., D. C. Įrašyti vaistų katal. RED-BLUE- 
BOOK, PAT. JIB. Laboratorija gauna iš JA.V., Kanados ir iš Europos 
valstybių klijentų daug padėkos laiškų už gerą JIB vaistų veikimą.

JIB. 8. Oz. 16 savaičių vartojimui Kanadoje viso $6.30. 
Užsakymus sū Money Orderiu, reikalaukite tuojau.

JIB VARTODAMAS NEBŪSI NEI PŪKAS NEI 21 
JIB LABORATORIJA, 1437 So. 49th Aven Cicero, Illinois
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V TORONTO
Lietuvių studentų žinios

Lietuvių skautų 
veikla

EGUNTON — DAKWOOD
Naujas modernus, 3-pleksas. Viso 

17 kambarių, vandens-alyvos šildy
mas, platus įvažiavimas, vieta 3 
mašinoms pastatyti. Kilimai, alu- 
minijaus langai ir kiti priedai. Ar
ti susisiekimo ir krautuvių. Geros 
nuomos. Pilna kaina $37.500.
BLOOR — JANE — Bungalow

$5.900 įmokėti, atskiras mūrinis 
7 kambarių namas, privatus įvažia
vimas ir garažas. Vandens šildymas, 
didelis sklypas ant/ upės kranto. 
Moderniška virtuvė, gražūs kamba
riai, kilimai ir graži aplinka.
SWANSEA

$4.900 įmokėti; atskiras, mūrinis 
gražių plytų namas. 7 dideli kam
bariai, moderniška virtuvė, gražus 
kiemas. Prašoma kaina $18.500, gal 
ir mažiau.
ST. CLAIR — OAKWOOD

$4.700 įmokėti, 8 kamb. dviejų 
augštų mūrinis namas. Dideli kam
bariai, 2 moderniškos virtuvės ir 
naujai įrengta vonia.

BLOOR — JANE
$4.900 Įmokėti, 7 kamb. dviejų 

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

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

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

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

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

SPORTAS
klasėje užsiregistravo tik Toronto 

i Vytis ir Aušra. Jaunių A klasėje — 
T. L. B. lygos pirmenybėse vytie- Hamiltono Kovas ir Toronto Aušra.

VYČIO ŽINIOS

tės padarė staigmeną, sužaisdamos ly
giomis 29.-29 su lygėje pirmaujan
čia Ciccones komanda, žaidė: V. Žol- 
pytė 8, Z. Žolpytė 8, /Balsienė 10, 
Kalvaitytė 2, Baliūnienė 1.

Church lygos pirmenybėse Vyčio 
jaunieji krepšininkai augštomis pa
sekmėmis įveikė Aušros komandas. 
Berniukai iki 12 m. grupėje nugalė
jo Aušrą 48:20. Žaidė: Ramanauskas 
8, Vanagas 4, Kaknevičius 17, Ka
ralius, 7 Necevičius 8, Plačiakis 4, 
Ivanauskas. Berniukai iki 14 m. grupė
je nugalėjo. Aušrą B 56:28. Žaidė: 
Duliūnas 14, Vitkus 15, Kaknevičius 
6, Ignatavičius 12, Karalius 9, Va
nagas.

CYO lygos pusbaigmio peržaidi-* 
muose vytietės patyrė pirmą pra
laimėjimą Aušrai 16:20. Pirmą su
sitikimą laimėjo vytietės; sekantis 
susitikimas nulems grupės laimė
toją.

Metro A. lygos pirmenybėse vy- 
tiečiai laimėjo paskutiniąsias rung
tynes 75:74 prieš E. E. Grads, žai
dė: Maskeliūnas 35, Klimas 8, Jusai
tis 10, Eižinas 12, Bacevičius, Grigai
tis 10. Vytiečiams pritrūko vieno lai
mėjimo, kad patektų i baigminius 
peržaidimus. A. S.

Mergaičių A klasėje — 2 Aušros ko
mandos. Jaunučių (berniukų ir mer
gaičių) užsiregistravo Vyčio, Aušros ir 
Hamiltono Kovo (Kovas tik jaunučių 
C) komandos. Jaunučių rungtynės 
numatomos prieš vasario 20 d.

Visus maloniai kviečiame į Kana
dos Sporto Apygardos krepšinio pir
menybes vasario 20—21 d. Toron
te. Pirmenybių
Prisikėlimo salėje bus Didžiulis susi
pažinimo balius - šokiai. Programą 
išpildys sol. Rita Juodikytė.

Tėvas Paulius, OFM, V. Bireta, S. 
Ginčiauskas ir K. šapočkinas dalyva
vo visuotiniame ŠALFASS-gos suva
žiavime Klevelande.

proga šeštadienį

Išrinktas naujas FASK-tas. Kores- 
pondenciniu būdu įvykusiuose Š. 
Amerikos Lietuvių Fizinio Auklėji
mo ir Sporto Sąjungos vyr. vadovy
bės rinkimuose buvo išrinkti: Tėv. 
P. Baltakis, O.F.M., V. Bireta, J. 
Gustainis, St. Ginčiauskas ir S. Kra
sauskas. Rinkimuose dalyvavo 17 lie
tuvių sporto, klubų. 15 klubų balsdvo 
už Toronto sąrašą, o klubai pasisa
kė, kad FASK-tas būtų renkamas vi
suotinio ŠALFASS-gos suvažiavimo 
metu vasario 6-7 d. Klevelande.

LITUANISTINIS SEMINARAS — šį 
penktadienį, 8 v. v, studentų būsti
nėje. Tema “Kaip studentai gali pri
sidėti prie lietuvybės išlaikymo?* SI 
kartą seminarą pravesime skirtingu 
būdu. Pagrindinio pranešėjo nebus, 
bet seminaro dalyviai bus paprašyti 
atsakyti į klausimus, kuriuos duos 
keletas svečių iš vyresniųjų tarpo. 
Svarbu, kad šiame seminare daly
vautų galimai didesnis jaunimo skai
čius.

šią savaitę, vyksta International 
Students* Festival Toronto un-te. 
Programoje: įvairių tautų pasirody
mai, filmai, parodėlės, Sigmund Sa
muel Library. Ir šiais metais lietu
viai studentai turi suruošę lietuviškų 
rankdarbių parodėlę.

Laukam, laukiam, laukiam ... 
BtUko viena savaitė atsiųsti jūsų 
konkursiniams rašiniams “Kaip Ba
landėlis ir Pelėda atsigaivino?” Deja, 
iki šiol susilaukėme mažai lietuviš
kos visuomenės susidomėjimo šiuo 
giliu klausimu. Susigriebkite ir paro
dykite savo kūrybingumą — pagal
vokit, parašykit, gal laimėsite 
PB14P. Sąjūdis jūsų labai laukia. 
. Paskutinis žodis: Pavasaris artėja!

Balandėlis ir Pelėda
Liet. Studentų Sąjungos centro val

dyba pakvietė V. Adamkavičių, A. 
Dundzilą ir V. Vardį į LITUANUS 
Fundacijos valdybą dviejų metų ka
dencijai. Pirmininko pareigoms pa
kviestas A. Lukas. Fundacijos pa
grindinis tikslas yra leisti anglų k. 
informacinį-mokslinį žurnalą, kurio 
paskirtis — atskleisti pasauliui lie
tuvių tautos kultūrą, nušviesti dabar
tinę jos padėti bei gvildenti jos lais
vinimo problemas.

Visi studentų skyriai bei pavieniai 
studentai, kurie neužsimokėjo savo 
1965-6 m.m. mokslo metu nario mo
kesčio, turi iki š.m. kovo 1 d. pri
siųsti Liet. Stud. S-gos iždin. A. Alan- 
tui, 15369 Freeland, Detroit, Mich. 
Užsimokėję nario mokestį studentai 
bus užregistruoti ir galės dalyvauti 
1965-66 m.m. rinkimuose šį pavasarį.

Liet. Stud. Sąjungos skyriai orga
nizuoja LITUANUS vajaus vietinius 
komitetus, kurie kovo mėn. kreipsis 
prašydami aukų ir prenumeratų LI
TUANUS žurnalui. Vajaus centrinis 
komitetas sudarytas Detroite; vado
vauja inž. č. Staniulis.

Lietuvių stud. Sąjungos centro v-ba 
kartu su latvių ir estų centrinėm 
studentų organizacijom išleido pir
mutinį “Baltic Students Newsletter”, 
kurio tiražas pasiekė 5000 egzempl.

ir buvo išsiųstas tarpt, stud, organi
zacijų centrams. Biuletenis supažin
dina pasaulio studentiją su pabaltie- 
čių studentais ir jų veikla.

Liet. stud. Sąjungos c. v. skatina 
visus studentes-studentus aktyviai 
prisidėti ir dalyvauti Lietuvos nepri
klausomybės šventės minėjimuose. 
Nepamirškime priminti pasauliui Lie
tuvos tragediją, ypač savo un-tuose.

Ateitininkų žinios
Sekmadienį, vasario 14 <L, visi To

ronto ateitininkai dalyvauja organi
zuotai su vėliava 10 vai. Mišiose Pri
sikėlimo bažnyčioje. Visi moksleiviai 
prašomi susirinkti kavinėn 9.30 vai. 
Tuoj po pamaldų visi vyksta į LV 
Namus, kur bus specialiai jaunimui 
trumpas Vasario 16 minėjimas ir po 
to visiems vaišės. Prašomi atvykti ir 
tėveliai. Ponios, galinčios padėti pus
ryčių metu, ar šiaip norinčios pasi
teirauti pusryčių reikalais, prašomos 
skambinti ateitininkų tėvų komiteto 
pirm. V. Dalindienei RO. 9-9424.

Pirmyn Jaunime”, Toronto atių 
moksleivių laikraštėlis pasirodys sek
madienį, vasario 14 d., ir bus platina
mas po visų pamaldų. Tai pačių 
moksleivių redaguojamas ir prirašy
tas laikraštis. Paremkime jaunimo 
pastangas! Kaina — laisva auka.

Vyr. moksleivių susirinkime K. 
Manglicas pravedė pasikalbėjimą įdo
miais jaunimo klausimais, su kuriais 
susiduria šių laikų jaunimas. Taip 
pat dėkojame K. Manglicui už finan
sinę auką moksleivių kuopai.

Toronto at-ku metinė šventė, kuri 
būdavo ruošiama kiekvieną pavasarį, 
šiais metais neruošiama, nes liepos 
pradžioje Toronte vyksta Ateitininkų 
Federacijos Kongresas. Vietoj jos 
ruošiama ateitininkų šeimos diena, 
kovo 21 d.

Vaidilučių ir Gintarių būrelių 
mergaitės renkasi repeticijai į LV 
Namus, šeštadienį, vasario 13 d., tuoj 
po šetad. mokyklos pamokų.

Repeticijai taip pat renkasi ir jau
nutės ateitininkės, į LV Namus tą 
patį šeštadienį po šeštad. mokyklos 
pamokų. Abi repeticijos trumpos. 
Prašoma nesivėluot.

Sekmadienį, vasario 14 d., visi atei
tininkai renkasi 9.30 Prisikėlimo pa
rapijos salėje, kur dalyvaus organi
zuotai šv. Mišiose.

Lietuvos nepriklausomybės šven
tę Šatrijos ir Rambyno tuntai šven
čia šį sekmadienį. Prisikėlimo parp. 
bažnyčioje dalyvauja 11 vai. iškilmin
gose pamaldose organizuotai su vė
liavomis pilnoj uniformoj. Renkasi 
salėje 10.30 v. r. Po pamaldų grįžta 
į salę iškilmingai sueigai — minėji
mui. Bus įžodis ir pagerbti savano- 
riai-kūrėjai.

Rambyno ir Šatrijos jūros skautų 
vadovų-vių pasėdyje buvo aptarti a- 
teities planai, į kuriuos įeina Kaziu
ko mugė, skautorama, įsigyjimas nau
jų pastatų. Balandžio 30 d. Sv. Jono 
Kr. parap. salėje bus ruošiama arba
tėlė-šokiai visiems tuntų skautams- 
tėms. Tam ruošiama speciali progra
ma ir dekoracijos.

Vykstantieji į LSS pirmijos ruo- 
iamą vadovų-vių stovyklą rugpjūčio 

mėn. Romuvoj turi užsiregistruoti 
iki vasario 25 d. pas tuntininkus- 
vietininkus, kurie nevėliau vasario 
28 d. praneša V.S.P. s. J. Bružinskui.

Balandžio 22-23-24 d. C.N.E. Coli- 
liseum Building įvyks aktyvaus skau- 
tavimo ir įvairių skautiškų istorinių 
daiktų paroda. Ar nebūtų gera ir 
mums joje savo skyrelį turėti?

Širvintos ir Nemuno tuntai Kaziu
ko mugę turės naujose Jaunimo 
Centro patalpose, be to, smarkiai 
ruošiasi vasaros stovyklai. Tėvų-re- 
mėjų komitetas organizuoja numaty
tus įrengimus.

Lietuvos pašto ženklų rinkėjas ra
šo: “noriu pažinti savo tėvų kraštą 
Lietuvą. Pradėjau rinkti Lietuvos 
pašto ženklus, žiūriu į vartotus ženk
lus, ant kurių yra pašto antspaudai 
su miestų pavadinimais. Deja, ant 
daugelio pašto ženklų antspaudų yra 
likusios tik kelios raidės. Nuo iš ei
lės sudėtų pašto ženklų skaitau rai
des. Padėkite man išaiškinti, kurių 
Lietuvos miestų pašto antspaudai li
kę: 
ČION 
LYTUS 
GA

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

2232 Bloor St. West 
prie pat Runnymede Rd. 

PR. KERBERIS 
RO 7-5454 

Namų teL LE 5-1584
BERESFORD AVE — SWANSEA 

—$19.800 pilna kaina, 6 kam
barių atskiras namas, alyvos

RUNNYMEDE — BLOOR 7 kamba-
- rių atskiras namas, 2 vonios, 

garažas, pilna kaina $18.900.
HIGH PARK — RONCESVALLES, 

apie $7.000 įmokėti, 12 kam
barių atskiras didžiulis na
mas, 3 vonios, vandens aly
vos šildymas, garažas, geras 
nuomavimui.

SWANSEA. Gražus vienos šeimos 
atskiras namas, garažas su 

. privačiu įvažiavimu. Pilna 
kaina $17.900.

KING CITY, 10 akrų reridenciniai 
sklypai, tuoj galima statyti. 
Puiki vieta.

SOUTH KINGSWAY — puikus 3-jų 
miegamų vienaaugštis (bun
galow); garažas su privačiu 
įvažiavimu. Gražus didelis 
kiemas, pilnai užbaigtas rū
sys su poilsio (recreation) 
kambariu.

WILCOX LANE, apie $6.000 įmokė
ti, 13 žiemai įrengtų gyven
ti vasarnamių su maisto pro
duktų krautuve, visą laiką iš
nuomota, virš $7.300 metinės 
nuomos, ant ežero kranto, 
gali keisti į namą 25 mylios 
nuo Toronto.

TEN EDA
MENA

KRETI
VILKA

RASA 
■ LAN- 
‘ AUNA 
DAINIAI

MERKI 
EIKI.

VĖŽYS
ONA
RASE 

OKISKIS
ŠILU AURA

ŠIAU NIU 
ARKA MERGE 

vilkiukai, paukštytės, skautai

GIED
JAM

Visi
-tės, oro ir jūros skautai-tės šiame
sprendime dalyvauja ir prirašę 
trūkstamas raides atiduoda savo d- 
kams. Atsakymas bus sekančiame nr. 
“T.Ž.”. Kas pilnai atsakys, bus už
skaitoma geografo specialybei reika
lingi taškai.

527 Bloor St. West
J. RUKŠA
LE 2-4404

Namų teL LE W185 

BLOOR — JANE RAJONE:

žas ir šoninis įvažiavimas 
Reta proga n ‘ 
namą su 
augštu įmokėjimu.

HIGH PARK — BLOOR:
$3.000 įmokėti, atskiras, mūrinis 

namas, 9 kambariai per du 
augštus. Karšto vandens-aly- 
vos šildymas. Galimybė ga
ražui. Prašo $22.500.

HIGH PARK RAJONE:

amai ne-

rius, vienas butas 5 kamba
rių. Didelis kiemas — gara
žai. Viena atvira skola ba
lansui

RONCESVALLES — GRENADIER

stata- Visi butai išnuomoti. 
$5.600 metinių pajamų. Ga
ražai ir šoninis įvažiavimas. 
Prašo $40.000, bet galima de
rėtis, nes anglė savininkė tu
ri parduoti.

WESTONO RAJONE:
$15.000 įmokėti už 17 butų aparta- 

, mentinį pastatą tik 6 metų 
senumo. Virš $20.000 meti
nių pajamų. Pilna kaina tik 
$133.000.

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Mielam tėveliui mirus Lietuvoje,
MYKOLUI MALINAUSKUI IR JO ŠEIMAI 

reiškiame gilią užuojautą —
O. S. Dačkai
J. M. Danisevičiai
E. Kvederienė

Mirus mylimam Tėveliui, 
MYK. MALINAUSKUI IR JO ŠEIMAI 

reiškiame gilią užuojautą —-
E. E. Miliauskai
O. A. Jakimavičiai

AUŠROS ŽINIOS
Kanados sporto apygardos krepši

nio pirmenybės — yasario 20—21 d. 
Toronte, šeštadienį pirmenybės vyks 
mūsų salėje, o sekmadienį — St. 
Michaels. Vyrų klasėje užsiregistra
vo 5 komandos: Montrealio Tauras, 
Hamiltono Kovas, Ročesterio Saka
las, Toronto Vytis ir Aušra. Moterų

Assoc.
rinki-

SPORTAS LIETUVOJE
Vilniškis “Sportas” stebisi

Press geriausių sportininkų 
mais, vadindamas juos neobjekty
viais. Tačiau pats nesistengia skaity
tojus painformuoti, kad rinkimai vyk
domi mėgėjų ir profesijonalų kla
sėse ir kad antruoju išrinktas “reg- 
bininkas Junitas” yra lietuvis Jonas

Jonaitis.
J tarptautinio bokso turnyro baig

mę, kuri vyksta Kaime, pateko 6 lie
tuviai, 6 ukrainiečiai, 3 lenkai ir 4 
latviai.

Maskvos tarptautiniame stalo teni
so turnyre vėl gerai pasirodė L. Ba- 
laišytė, komandiniame susitikime su 
Vengrija nugalėjo žinomą vengrę E. 
Jurek. L. Balaišytė žaidė antroje S. 
S-gos komandoje.

Krepšinio pirmenybėse Kauno 
Žalgiris pralaimėjo Maskvos Dinamo 
55:45.

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ 

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)

531-1432 A. B. Beresnevičius

■ t

Tariu brolišką ačiū T. PLACIDUI, OFM, p. K. KREGŽ
DEI, p. J. MATULIONIUI ir visiems kitiems, ypač kūrė- 
jams-savanoriams, kurie padėjo sutvarkyti mano brolio a.a. 
Juozo palaikus; dalyvavo laidotuvėse ir pareiškė žodžiu ar 
raštu užuojautą —

P. Šipelis, Sudbury, Ont.

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

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, PhmJB.

Cigarečių kartonas

Fort William, Ont.
KL BENDRUOMENĖS Fort Wil

liam — Port Arthur apylinkė ruošia 
Lietuvos nepriklausomybės minėjimą 
vasario 27 d. vak., Prosvita salėj 
Simpson St. (už buvusio Lake The
atre), Fort William. Visi lietuviai 
prašoma būti 7 vai. vak. Turėsime 
mūsų visų susirinkimą ir aptarsime 
daug svarbių reikalų. Apie 8.30 v. 
vak. renkasi svečiai kitataučiai ir 
puikus orkestras “Polka Kings”. Ma
loniai prašome visus dalyvauti ir pa
kviesti svečius. EJI.

OME CDWNERS 
CZZ ENTRE

Statybinės medžiagos
2 MULOCK AVĖ. 769-5171 vak. 762-9759
• Įvairios medžiagos namų taisymams
• Lentos, fanera, cementas, blokai
• Taip pat atliekame visus remontus:
• Poilsio kambarius, virtuvės, verandas,
• Naujus priestatus, garažus, stogus.

ST. CLAIR ST. W.

2MULOCK

JUNCTION RD.
£

Sav. B. Saulėnas

JAU LAIKAS VELYKŲ ŠVENTĖMS SIUSTI DOVANŲ 
SIUNTINIUS ARTIMIESIEMS!

"TAURO” ATST,
ST. PRAKAPAS

-

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, znbražolė, “C” termometrai ir kt. Kas nori pigiai pirkti įvairias FOTO 
APARATUS arba filmų aparatus — BOLEX, KEYSTONE-BELL, HOWELL 

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

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944-

MARGIS DRUG STORE
Mnforičltnc Ifniinpc — Nylon seamless — reg. $1.00 pora mOreriSKOS Kojines —speciali nuolaida—2 poros už $1.00

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių.
BLOOR & KIPLING. — $4.000 įmokėti; mūro, 6 kambarių, baigtas rū

sys, gražus didelis sklypas, prie gero susisiekimo ir apsipirkimo; pra- 
šoma $17.900.

INDIAN RD. ČR. & GLENLAKE. — $6.000 įmokėti; mūro, atskiras 10 
kamb., I-me augšte 4 kamb. ir vonia; 10 pėdų šoninis įvažiavimas, ga
ražas; prašoma $22.000; viena skola balansui.

SWANSEA PRIE PAT BLOOR. — Grynais. Mūro, atskiras 2 augštų, 6 
kamb., garažas, geras privatus įvažiavimas.

JANE & ANNETTE- — $6.000 įmokėti; mūro, atskiras, 2-jų augštų, 7 
kamb., I-me augšte 4 kambariai; vand. alyva apšildomas; garažas, 8 
pėdų šoninis įvažiavimas.

ROYAL YORK f PIETUS NUO BLOOR. — $20.000 įmokėti; 6 m. senu
mo, mūro, atskiras, gražūs planas, 3 didelių miegamųjų kamb., 5-kių 
butų pastatas, 6 mūro garažai, atskiri įvažiavimai, rūsyje gyvenamų 
butų nėra, su balkonais. Prašoma $64.000.

HIGH PARK. — $2.900 įmokėti; mūro, atskiras, 10 kamb., visur naujos 
grindys, prie geriausio apsipirkimo ir susisiekimo. Kaina $17.900.

Nm-mU atitinkamo namo bei biznio šiame skelbime, prašomi paskambinti

PREKYBOS LAISVĖ 
PABALTIJUI?

(Atkelta iš 1 psl.) 
pagauna televizijos programas iš 
Suomijos, nes tuodu kraštu skiria 
tiktai Įlanka. Be to, estams leng
va sekti suomių programas, nes 
kalbų skirtumas nedidelis. Ka
dangi Suomijos televizijoj kartais 
rodomi ir amerikiečiu filmai, tai 
estai turi progos ir juos matyti. 
Anglų k. estams nėra svetima, nes 
jos pramoksta pr. mokyklose. So
vietinė televizija yra, palyginti, 
nuobodi.

“Radio Liberty” pastoviai vei
kia nuo 1953 m. kovo 1 d. ir savo 
programas perduoda Sov. Sąjun
gos teritorijos gyventojams 17 
kalbų per 13 galingų siųstuvų V. 
Vokietijoj, Ispanijoj ir Formozoj. 
Tos programos sovietų yra truk
domos, tačiau girdimos gana aiš
kiai. Radijo siųstuvų tinklas nau
doja daugiau kaip pusantro mili
jono vatų jėgą. “Radio Liberty” 
centras yra Niujorke. Jo pirm, 
yra H. H. Sargeant, o garbės pir
mininkai: H. Hoover, H. S. Tru
man, D. D. Eisenhower.

RO 7-9088,18 BROOKSIDE AVE., TORONTO 9, ONT. 
Patarnauja visais siuntinių reikalais. Atvažiuoju i namus, 
kur galite pasirinkti iš pavyzdžių medžiagas ir kt. Maistas 
tiesiog iš Anglijos, iki 22 sv. Viskas apdrausta. 
PROVINCIJOJE GYVENANTIEJI KREIPKITĖS RAŠTU. 
TURIU NAUJAUSIŲ LIET. ILGO GROJIMO PLOKŠTELIŲ.

F. SENKUS REAL ESTATEI

kaina.

J. KUDABA, LE 1-1161, namų RU 3-2105

STARLITE 
DRIVING SCHOOL

330 QUEEN ST. W. • EM 6-2957 
Imfonn. Rudy Wolfinger 

Atidaryta nuo 9 vj. M 9 v.v.
šeštadieniais nuo 9 VJ. M 4 ▼. PP. 
Europietiška, lietuvių labiausiai 

mėgiama vairavimo mokykla.
Prityrę instruktoriai pilnai paruo
šia vairuotojus ir padeda gauti lei
dimus. Kalba įvairiomis kalbomis.

1997 Dundas St. W Tel. 533-4414

A L GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.
1611 Bloor St. W. Toronto, Ont. 

Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2664
Vakarais — HU. 9-1543.

PRIES HIGH PARKĄ. Dupleksas, po 2 miegamus, naujas pastatas — 
10 metų; vandeniu alyva šildomas; užbaigtas žaidimo kambarys; pri
vatus įvažiavimas— garažas. Prašoma kaina $26.900. Įmokėti apie 
$8.000. Vienas morgičius balansui.

Už 6 — POINTS. 5-kių šeimų, 4 metų senumo; prabangus pastatas, su 
balkonais; pajamos $530 į mėnesį; nuomininkai be vaikų. Prašoma 
kaina $60.000. Įmokėti $15.000.

JURININKAMS PROGA — 6 šeimų, ant ežero kranto Mimiko, origina
lus pastatas; pajamos $7.740 j metus; 3 garažai ir 5 automobiliams 
pastatyti vieta. Prašoma kaina $60.900, įmokėti apie $20.000. Vienas 
morgičius balansui.

JANE — BLOOR, 7 kambariai. Atskiras gražus namas, dideli kambariai; 
vandeniu šildomas, žaidimo kambarys, garažas. Prašo $24.500, įmokėti

’ apie $8.000. Vienas morgičius balansui.
RONCESVALLES — DUNDAS, $15.900 pilna kaina. 8 kambariai per 2 

augštus. 2 moderniškos virtuvės, 2 vonios. Vandeniu-alyva apšildomas; 
garažas. Galima pirkti su $3.000 įmokėjimu.

TRIPLEKSAS prie Humber upės.
$33.000 — 17 kambarių, balkonai. įmokėti $10.000.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

Nuoširdžią padėką reiškiu visiems mane užjautusiems mano bran
giam vyrui a.a. JONUI ČAPLIKUI mirus. Ypatinga padėka T. Kor
nelijui už lankymą sergančio ligoninėje, už gedulingas pamaldas lai
dotuvių dieną ir už tartą paguodos žodį. Dėkoju bičiuliams, draugams, 
giminėms, padėjusiems paskutinėse dienose, užprašiusiems šv. Mišias, 
už gėles ir užuojautas asmeniškai bei spaudoje pareiškusiems ir į ka
pines palydėjusiems. Dar kartą reiškiu nuoširdų ačiū.

Teatlygina gerasis Dievas jums visiems —
Jonė čaplikienė

SUPERTEST 
SERVICE STATION
Savininkas VYTAUTAS (Vic) DOBILAS
KVALIFIKUOTAS AUTO MECHANIKAS

2395 Bloor St. W. • Toronto • RO 9-6237
GAZOLINAS, TEPIMAS, ALYVOS KEI- 

________ TIMAS IR VISI ĮVAIRIŲ RUSIŲ AUTOSUPERTEST MECHANINIAI PATAISYMAI. VISI
ALL CANADIAN apylinkės lietuviai maloniai
/* A M IMI Al KVIEČIAMI PASINAUDOTI SAVŲJŲGAMINIAI PATARNAVIMU.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. (prie Lansdowne Ave.)
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450 Namų telefonas: BE. 3-5990

TRIPLEKSAS — $7.000 įmokėti, 
14 kambarių, pilnai išnoumotas, 
6 m. senumo, $4.200 metinių pa
jamų, arti krautuvių ir gatvėka^ 
rių, vienas mortgičius balansui.

JANE — BLOOR — $5.000 įmokė-

KING — COWAN — $2.500 įmo
kėti, plytinis 7 kambarių, šiltu 
vandeniu apšildomas, 2 virtuvės, 
1 mortgičius balansui, laisvas 
įėjimas, labai geram stovyje.

ST. JOHNS — DUNDAS — $3.000 
įmokėti, plytinis, atskiras namas, 
privatus platus įvažiavimas, nau
jas dvigubas garažas, didelis skly
pas, 11 didelių kambarių, 3 vir
tuvės, 2 pilnai įrengtos prausyk
los, nauj’a krosnis šildymui, gali- 

versti į dupleksą.
PLYTINIS VIENAUGSTIS (bunga

low), $21.500, 6 dideli šviesūs 
kambariai, visi kilimais iškloti, 
atskiras garažas, 50 pėdų pilnai 
kultyvuotas sklypas.

niu apšildomas, šoninis įvažiavi
mas, garažas, vienas mortgičius.

OSSINGTON — COLLEGE — įmo
kėti $1.000, 6 kambariai, 2 virtu
vės, alyva apšildomas, garažas, 
vienas mortgičius balansui. Ne-

Tarime krautuvių, namų, vmrvieMq, hetelių, motelių Irai-

Vyt. Morkis J. (taškelis A. Bliudžius
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KELIO N I Ų BIURĄ S
FOUR SEASONS TRAVEL 0,1.^
323 LAKESHORE RD. EAST, rOIT VreOIT

VD a Xpki ▲ c Visais kelionių reikalais, visame pasau- 
. DACeNAJ lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

ŠVARIAI LAIKYKIME STEREO SISTEMĄ ..ŠYPSENOS

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOSI
Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

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

foto aparatai ir tX

BE MUITO 
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MOŠŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus Ir apdraustus įvairius siunti

nius iki 17% svarų grynu 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

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
849 COLLEGE ST., TORONTO 4, ONT., CANADA 

Telefonas LE 1-3098
DARBO VALANDOS: pirmadieniais —• penktadieniais nuo 9 vai. ryto 
iki 7 vaL vakaro; Šeštadieniais — nuo 9 vaL ryto iki 5 vaL p.p.

Savininkai A. Ir S. KALŪZA

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

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

K. STRIAUPIS P. JONIKAS

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. B O C H U L I S

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

LIETUVIAI STALIAI
maloniai kviečia

i
aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi
Tel. 532-7733

Taisome visus modelius T.V., Hi-Fi, Radio, vokiškus stereo, patefonus, 
transistorius ir kt. Darbas garantuotas, sąžiningai ir nebrangiai atlieka
mas lietuvio techniko.
T.V. antenos statomos Parduodame vartotas
ir taisomos. ir naujas T.V. ir H.-F.

CLEAR - VISION T.V., Hi-Fi Sav. R. STASIUUS
1736 Dundas St. W.

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE ' , .

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

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

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS KREDITO
KOOPERATYVAS visoje Kanadoje.'

^Pirmas milijonas pasiektas per 20 mėnesių.
Už indėlius mokamos augščiausios palūkanos — 

4i/2% -5%.
Asmeninės pask. — 7%.
Mortgičių pask. — 616%.
Priedo visi taupytojai gauna nemokamą gyvybės 

apdraudę.
999 COLLEGE ST., TORONTO 4. TEL. LE 2-3400

DARBO VALANDOS:
Firm. 10-1.30 ir 4.30-7
Antr. 10-1.30
Treč. uždarytos
Ketv. 10-1.30 ir 4.30-7
Penkt. 10-1.30 ir 4.30-8 
Šešt. 9-12
Sekm. 9.30 - 1

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami į tolimesnę kelionę, patikrinti ir 
pataisyti savo automobilį! Frank Petit, kvalifikuotas auto mechanikas, 
su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite į

Bloor Autorite Garage las ^c^geh^reL^si-nos

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

Telefonas LE. 2-5191

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių „ „

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

Už sutaupąs moka nuo 4Vi% iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 6Vi%. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00.
Paramos nartais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenantis Kanadoje. 
KASOS VALANDOS: dieno* meta nuo 18 v*L Iki 1 vaL 36 mta. kiekvieną

Daugelis mūsų turime stereo 
sistemą; vieni vokiškos, kiti ame
rikoniškos gamybos, treti net pa
tys pasigaminę. Kiekvienas daik
tas reikalauja priežiūros, o stereo
sistema — ypatingos, mes nori
me, kad muzika ir daina skambė-

kėjimų ir trūkčiojimų. Palaikyti 
švarią sistemą, kuri susideda iš 
kelių dalių, nėra sunku; nereikia 
mokslo, tik šiek tiek supratimo. 
Čia patieksiu keletą patarimų.

Elgtis atsargiai
Išlaikyti fonografo automati-

elgtis. Negalima griebti su ranka 
ir prievarta rankeną kiloti, grei-

suktuvu ką nors reguliuoti. Visa 
tai reikia žinoti, bet nemažiau 
svarbu dulkes nuvalyti, tinkamai 
elgtis su adata ir plokštelėmis. 
Dulkėms nuvalyti yra šepetėliai, 
kurie lengvai pridedami prie gal
velės iš vidaus pusės, o plokšte
les valyti su specialiu skudurėliu. 
Niekad nevalyti plokštelių su ko
kiais nors vaistais ar plauti van
deniu. Adatėlę nuvalyti šepetėliu. 
Jei esate susipažinę su visa stereo 
sistema, galima viduje išvalyti

Džiaugiasi sugrįžę Kanadoh
tų bažnyčių. Mieste yra kita ma
žytė bažnytėlė, prie kurios pasta
tymo prisidėjo Šveicarija. Ten 
dabar eina melstis ir svečių gi
minės. Aplamai, įspūdžiai klai
kūs. Žmonės gyvena su ta diena, 
stengdamiesi užmiršti kito karo 
grėsmę, apie kurią dažnai užsime
nama. Šeimos esančios negausios, 
dažnai — bevaikės, o našlės ar 
našliai nebesirūpina kitomis ve
dybomis. Vaikams mokytojai bet
gi kala: “Esate laimingi, kad gy
venate Demokratinėje Liaudies 
Respublikoje! Jei gyventumėt 
Vakaruose, turėtumėt eiti į dar
bą, o ne į mokyklą!”

B. Strathman grįžusi Kanadon 
pareiškė: “Nors mes kanadiečiai 
visuomet atsiminsime tą apsilan
kymą Rytų Vokietijoj su nuošir
džiu jausmu, tačiau aš verkiau, 
kaip kūdikis, kai pasivėlinom į 
lėktuvą, turėjusi mus nuskraidin
ti Kanadon”.

“Calgary Herald” dienraštis 
paskelbė pasakojimą ponios B. 
Strathman, kuri su savo vyru ir 
kitais jo giminėmis lankėsi Rytų 
Vokietijoj pas vyro brolį. Važia
vo visi kartu iš V. Vokietijos 
traukiniu. Kontroliuojanti mote
ris pirmiausia išprašė iš trauki
nio V. Vokietijoj gyvenančius, o 
kitus paliko. Patikrino dokumen
tus labai rūpestingai, apčiupinė
jo sėdynes ir išėjo. Iš abiejų trau
kinio pusių vaikščiojo ginkluoti 
kareiviai. Keičiant pinigus, kelei
viai neteko 75 et. nuo kiekvieno 
dolerio. Kanadiečių vizos buvo 
apmokėtos Kanadoje, bet to ne
užteko — Vokietijoj reikėjo dar 
kartą sumokėti vokiškais pini
gais. Atvykę į Rostocką, prie Bal
tijos jūros, sustojo pas giminait| 
ir turėjo tuojau užsiregistruoti 
milicijoj. Taip pat reikia įsirašy
ti ir namų knygon, pagal kurią 
kontroliuojami namo gyventojai 
ir lankytojai. Kai susirinko vai
šėms keliolika artimųjų, be kit
ko, kanadiečiai užsiminė apie 
prez. Kennedy nužudymą. Viena 
moteris paaiškino, kad žmonės 
R. Vokietijoj labai jo gailėjo, bet 
nemėgo Roosevelto, kuris nebu
vo toks tvirtas karo grobio pasi
dalinime. Svečiai buvo nuėję prie 
Baltijos jūros, kuri vieną labai 
šaltą žiemą buvo užšalusi ir daug 
žmonių pabėgo į vakarus. Dide
lė bažnyčia, kurioje seniau mels
davosi kanadiečių svečių giminės, 
stovi tuščia, kaip" ir dauguma ki-

RICHARD H. A. SCOTT
43 Eglinton Ave. East, Toronto 

Bus. 481 - 6808 Res: 767 - 9053
PALIEKAMO TURTO 

PLANAVIMAS
• Gyvybės ir sveikatos draudimas.
• Prekybos ir grupinis draudimas.
• Pensija ir mokslo planavimas.

Great-West Life 
ABSUAANCC COMPANY

APDRAPDA

VISŲ RUSIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS 

Dundas Auto Body 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

GYVYBES • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ • HIPOTEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ • 
VAGYSČIŲ • VERSLO • LIGOS • BONDAI • GYDYTOJŲ 
VIZITAI • OPERACIJOS • VAIKAMS MOKSLUI TAUPY
MAS • MĖNESINES PAJAMOS IR T.T.

BALIO MASKELIŪNO AGENTŪRA
MEMBER LUA (13 METŲ PATIRTIS)

7 Superior Ave., Room 206A, Toronto 14, Ont. Tel. 251-4864

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis eie&ira varymas. Sutai
sau iširusius gama ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

International

Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST.

Tel. LE 2-5461
Mokome su standartinėmis, 

automatinėmis transmisijomis 
ir Volkswagenois. 

kondensatorių, kuris reikalingas 
radijui, pakeisti lempas, patefono 
dalis. Daug kas klausia, ar stereo 
instrumentu galima groti ir dide
lio dažnumo (Hi-Fi) plokšteles. Į 
tai galima atsakyti, kad nieko blo
go neatsitiks, garsas ateis tik iš 
vieno įrėžio Hi-Fi, tačiau garsia
kalbiais bėgs pasiskirstytas, žino
ma, skirtingas nuo stereo balsas. 
Stereo kartais turi tris takus ir 
net keturis iš galvutės, o Hi-Fi tik 
du; balsas ar muzika išsilygina 
garsiakalbiuose.

Kokios kliūtys?
Nevienas stereo instrumentas 

reikalauja tam tikro sureguliavi
mo, tinkamų adatėlių ir geros 
priežiūros. Dažnai būna, kad nau
dotojai groja ta pačia adatėle 
tūkstančius kartų plokšteles ir 
tuo padaro didelę žalą plokštelei 
ir jos garsui. Todėl pagrojus kokį 
tūkstantį kartų, jei adatėlė geros 
kokybės, reikia ją pakeisti. Senos 
adatėlės gadina balsą ir pačią 
plokštelę.

Kita kliūtis — tai nepaprastas 
ūžesys. Galvytė gera, lempos ge
ros ir, rodos, viskas tvarkoj, bet 
girdėti pašalinis ūžesys. Jis atsi
randa dėl įvairių priežasčių: per

GRAMERCY SHIPPING 
COMPANY

ĮSTEIGTA 1945
Turinti Vnešposyltorg leidimą 

Automobilis Moskovič — 
ekonomiškas karas.... — $1626.03 

Motociklas Planeta —
dvigubos sėdynės___ — $351.38

Siuvama mašina I. M.
De Luxe ——— $61.12 

CrRfi -  -------- ------- $22.00
22 sv. kvietinių miltų, 4 sv. tirpyto 
sviesto, 1.5 sv. medaus, 5% uncijos 

. aukščiausios kokybės arbatos, 4 un
cijos juodo erkėtro ikros. Visos kai
nos pilnos. Jokio Muito. Pristato
mas 2—3 savaitės. Gavėjo pasirašy
ti pakvitavimai. Pristatymas garan
tuotas.
NAUJA —- J.A.V-bėse Pristatomas 
į Namus.
HERMES Šveicariškos Kilnojamos 
Rašomos Mašinėlės su rusišku, uk- 
rainietišku ar lotynišku raidynu. 
Kainos tokios pigios net $59.95 iki 
$129.50. Taip pat daugybė rusiškų 
plokštelių žemomis kainomis_____
Pilnų katalogų rašykite ar skambin
kite angliškai arba lietuviškai.

GRAMERCY SHIPPING INC.
Įsteigta 1946 metais

PINIGAI į USSR
Pilnai garantuota. Turi bankų de- 
partmento (NJ.) leidimą ir ap
drausta iki $20.000.00.
Mūsų firma yra vienintelė, kuri 
siuntėjui persiunčia gavėjo pasira
šytą kvitą. įteikiama per 2 savaites. 

Jokių atskaitymų.
Vertė — 9 rubliai už S10.00 
Persiuntimas iki $30.00 — 
$2.75, virš $30.------ 10%.

GRAMERCY SHIPPING CO.
118 East 28 Street, New York, N.Y. 
MU. 9-0598. Atidaryta 9-5.30.

Šeštadieniais 9 — 12.30.
GRAMERCY SHIPPING INC.

744 Broad Street, Newark, NX

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į 
Montreal!, Londoną, Windsor*, Hamil
toną, North Bay, Sudburi ir. kitur.

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

ATOM ELECTRIC
ELEKTROS RANGOVAS 

A. ČEPONIS 
Visi elektros darbai

Tel. 532-3408. Namų RO. 6-8372 

A ALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
Šaldytuvus, krosnis, skalbimo mažinai.

TELEFONAS LE 1-6165. • 678 LANSDOWNE AVE, TORONTO

arti AC linija, kuri jungia moto
riuką, kartais kerta per ateinan
čius į galvutę laidus, arba AC jun
giklis neteisingai įjungtas į lizdą 
sienoje. Jei stereo instrumentas 
susideda iš kelių dalių, tai reikia 
juos taip sudėti, kad vienas nuo 
kito negautų AC ar motoriuko pa
šalinių elektroninių spinduliavi
mų. Tas kelias, kuris ateina iš fo
nografo galvutės, reikia saugoti, 
kad nebūtų arti AC linijos. Kai 
apdulkėja pastiprinimo ar per
jungimo punktai, tai reikia purš
kimais specialiais vaistais juos iš
valyti nieko neardant. Jei ūžesio 
taip negalima pašalinti, reikia 
kreiptis į specialistą: gali tekti pa
keisti kondensatorių ar varžas. 
Traškėjimų būna ir nuo netinka
mo plokštelių pagaminimo, nes 
vienos plokštelės daromos rėžiant 
adatėle, kitos — presu.

Kokios sistemos patogiausios?
Šiais metais naujumų yra visur 

padaryta. Dabar ypač stebina pa
ties patefono, sukimosi stalo san
dara. Galima groti 4 greičiais, o 
kas svarbiausia — galvutė, blaš
koma po plokštelę, jos visiškai ne
užgauna. Zenitho bendrovė išra
do labai puikius stereo perdavi
mo aparatus, veikia automatiškai 
ir net susijungiančius eteriu viso
kių balsų reguliavimus. Yra ir 
pasikartojančio balso pastiprinto
jų ir, žinoma, rodyklių, tačiau pa
togumas tas, kad viskas vienoje 
vietoje. Kitos bendrovės padarė 
stereo įrengimus televizijose, sta
liukuose. Iš vartotojų tenka gir
dėti, jog Amerikos gamybos ste
reo yra geri, ir sugedus nereikia 
ilgai laukti dalių, o aptarnavimas 
pigesnis. Taigi, įsigyjant bet kokį 
muzikos instrumentą verta visad 
pasitarti su lietuvių specialistu, 
kad paskui nereiktų gailėtis. Ir 
noriu patarti: nenusimanant ne
verta kišti rankos prie radijo, te
levizijos ar patefono.

Bal. Brazdžionis

Pajieskojimai
Raud. Kryžius jieško Vadovo Sta

nevičiaus, gimęs 1910 m. Esą teirau
jasi jo giminės kitose pasaulio da
lyse. Atsiliepti šiuo adresu: Mrs. 
Fostner, 460 Jarvis St., Toronto 9, 
Ont. Tel. WA. 3-6692.

Pajieškomas Augustinas Ružinskas, 
s. Kazimiero, kilimu nuo Šiaulių; bu
vo Argentinoje, vėliau persikėlė į 
Kanadą, žinantieji prašomi pranešti: 
J. Čeponis, 20 Olive Ave., Toronto 4, 
Ont.

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.0

Pritaiko akinius visiems akiu de
fektams. Ištiria akių nervus, kurie 
dažnai sukelia galvos skaudėjimą ir 
nevingumą. Kalba slavų kalbomis.

470 COLLEGE ST., TORONTO
Telefonas W A 1-3924

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ).

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

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

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

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

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

Dėmesio!
TAISO: ŠALDYTUVUS, SKALBI
MO MAŠINAS IR ELEKTRINES 
PLYTAS. VL. SLĖNYS

BE 9-1659

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

Gudrūs airiai
Atvažiavo į Ameriką du airiai 

ir užėjo pavalgyti. Atnešė jiems 
mėsos ir dar padėjo krienų. To
kio dalyko jie nebuvo matę, tai 
Clansys pagalvojo, kad čia šiaip 
sau padažas, užgriebė ir kaip rei
kiant įsidėjo burnon. Staiga aky
se pasirodė ašaros.

— Kp gi tu dabar verki? —pa
klausė jį Patrikas.

Clansys nenorėjo prisipažinti ir 
atsakė:

— Prisiminiau, kaip mano se
nelis buvo pakartas, tai ir nebe- 
sulaikau ašarų.

Patrikas pareiškė jam užuojau
tą, bet tuo metu ir pats sugalvo
jo paragauti krienų. Tuoj ir jam 
ištryško ašaros.

— Tai ko tu dabar verki? — 
paklausė Clansys.

— Verkiu gailėdamasis, kad su 
seneliu nepakorė ir tavęs...

Atsargumas
— Nežinau, ką nupirkti žmonai 

jos gimtadienio proga.
— Paklausk ją.
— O, ne. Tiek pinigų aš nega

liu išleisti...
Sovietinė patarlė

— Nesistenk atlikti šiandien to, 
ką gali padaryti rytoj, o visa, ką 
gali suvalgyti šiandieną, neatidė
liok kitai dienai.

Bešališkas rašytojas
Garsusis amerikiečių rašytojas 

Mark Twain buvo pakviestas va
karieniauti. Bevalgant iškilo dis
kusijos apie geruosius žmones,

GAISRO

įvairios įmonės, 
ūkiai, 
vasarnamiai; 
inventorius 
kilnojamas turtas.

VAGYSTES: 
rezidencijų turtas - 
rūbai, brangenybės: 
krautuvių prekės, 
pinigai, ir Lt.

DRAUDIMAI
P. BARAUSKO Agentūra RO 6-0811

W. A. LENCKI

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. W., Room 107 

TELEFONAS EM 64182
Toronto

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA —

NEIMAN, 
BISSETT & 
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDĘN ST., TORONTO 

(arti Bloor ir Yonge gatvių)

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

George BEN, B.A
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W, Toronto 

Telefonas LE 4-8431
3

STANLEY WM. FROLICK, BA.

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585 

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

NOTARAS
A.LIŪDŽIUS, B.L.

Toronto įstaigos bendradarbis: 
V. S. MASTIS, LL.D.

Namų, farmų ar betkurio verslo 
pirkimo—pardavimo dokumentų su
darymas, mortgičiai, sutartys, tes
tamentai ir kiti teisiniai reikalai. 
TORONTO: 220 Roncesvalles Ave^ 

-Tel. LE 7-1708.
Antr. 7—9 v.v.' ir Penkt 5—8 v.v. 

Dėl pasimatymo kitu laiku 
susitarti tel. LE. 6-3750 

išskyrus trečiadienius.
HAMILTON: 21 Main St E., 

JA 7-5575, FU 3-8928

draudlimai
NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga 
JVKL. DŪDA

24 vai. pat. RO 94618 
ATSTOVAUJAMOS KANADOS, J.A.V-BIŲ Darbo vaL RO 94181 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS Namų RO 6-7188

......... .......... .... . ." ■ 11 ■" t ...... .

kurie eina į dangų, ir bloguosius, 
kurie patenka į pragarą.

Diskusijų metu Mark Twain ne
ištarė nė žodžio. Viena poniutė, 
kreipdamasi į jį, paklausė:

— Kodėl tamsta nieko nesako
te? Aš norėčiau išgirsti jūsų nuo
monę.

— Poniute, jūs turite atleisti 
man. Aš esu priverstas tylėti, nes 
tūrių gerų draugų abiejose vie» 
tose...

Naujausias anekdotas
Vakariečių diplomatų tarpe 

Masikvoje naujausias, plačiai kar
tojamas anekdotas yra apie Anas
tazą Mikojaną, kurio jokie vėjai 
nepalaužia, nepaisant kiek kartų 
prie žemės būtų prilenkę.

Esą, gyvename nebe 1965, bet 
1980 m. Rusiją vėl valdo visaga
lis caras. N. Chruščiovas gyvena 
ištremtas ar pats laiku išsikraus
tęs Amerikoje, kaip imigrantas ir 
Kalifornijoje verčiasi kukurūzų 
gerinimu, bet jau yra labai senas • 
ir norėtų kaulus, kol gyvas, pats 
parnešti į matušką Rusiją. Įsidrą
sinęs jis siunčia carui telegramą, 
nuolankiausiai prašydamas leisti 
“grįžti į tėvynę ir čia praleisti 
paskutines amžiaus dienas”. Ca
ras, perskaitęs telegramą, atsako, 
neturįs nieko prieš, bet dėl visa 
ko turįs pasitarti su savo ministe- s 
riū pirmininku, ir, duris Į greti
mą kambarį pravėręs, saukia: 
“Mikojanai, ateik čia minutei...”

Parinko Pr. AL

ATSAKINGUMO 
(liability): 
privataus asmens, 
profesionalo — 
daktaro, dantisto, 
architekto, ir Lt. 
biznieriaus, 
apt. gyventojo

DR. E. ZUBRIENt 
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BIXXHt ST. W. (prie Keele)
Priėmimo valandos: pirmadieniais 
ir trečiadieniais 2-9 vai. vak., ant
radieniais, ketvirtadieniais ir penk 
tadieniais 9-530 vaL p.p.

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Ave. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal

DR. V. SADAUSKIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

Telefonas LE. 14256
Priėmimo valandos: 9-12 ir 3-8 

vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 44451

DR. P. MORKIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

1082 BLOOR ST. W., Toronto 4, 
(į rytus nuo Dufferin St)

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS
Tel. LE 7-2815
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Šv. Jono Kr. par. žinios Prisikėlimo par. žinios
— Lietuvos nepriklausomybės 

paskelbimo 47-jų metinių minė
jimo proga iškilmingos pamaldos 
— šį sekmadienį 11 vai. Organiza
cijos pamaldose dalyvauja su vė
liavomis. Lietuvos laisvės intenci-

— Nuoširdžiai užjaučiame O. 
Ražauskienę ir jos šeimą, Vokieti
joje mirus jos tėveliui a.a. Jur
giui Meikiui. Par. choro užprašy
tos Mišios už velionies sielą bus 
kova 14 d., 11 vai.

cija jaunimą ir suaugusius kvie
čiame priimti šv. Komuniją.

— Ateinantį antradienį, vasa
rio 16 d., 7.30 v. vakare parapi
jos bažnyčioje pamaldos už mū- 
tų tautos didvyrius, žuvusius už 
tėvynės laisvę arba šiandieną dėl 
jos besiaukojančius.

— Ryšium su Vasario 16 iškil
mėmis šį sekmadienį tikybos pa
mokų vaikams nebus. >

— Su malda ir geriausiais lin
kėjimais prisimename naująjį 
vyskupą J.E. Praną Brazį, MIC, 
jo konsekracijos proga šį sekma
dienį Romoje.

— Šią savaitę lankoma: Lynd, 
Wilson, Close, Springhurst, Duna, 
Lansdowne ir St. Clarens.

— KLK Moterų Dr-jos šios par. 
skyriaus susirinkimas — sekma
dienį, vasario 21 d., 4 vai. par. sa
lėje. Paskaita — teisininko Ge
rardo Balčiūno.

— Aukotojams už 1964 m. pa
kvitavimai paštu išsiuntinėjami 
artimoje ateityje.

— Užuojauta teis. Petrui Vilu- 
čiui, Lietuvoje mirus jo motinai 
a.a. Emilijai Vilutienei. Velionė 
praėjusį sekmadienį buvo prisi
minta 12 vai. pamaldose.

— Šį sekmadienį 9.30 vai. pa
maldose prisimenamas a.a. Kazi
mieras Baliūnas. ‘

— Pakrikštyta: Roxanne Rasa 
Fabriciūtė.

Serga. Womens General ligoni
nėje po operacijos sveiksta puns- 
kietė Magdutė Daukšienė. Prin
cess . Margaret ligoninėje serga 
Vanda Balsienė; šv. Juozapo li
goninėje Leonas Prialgauskas.

Lietuvos kariuomenės kūrėjų - 
savanorių Toronto skyriaus susi
rinkime išrinkta nauja valdyba: 
Kregždė, Matulionis, Banelis. Ne
seniai skyrius neteko nario a.a. 
Juozo Šipelio. Valdyba ir nariai 
talkino jo broliui Petrui tvarkant 
laidotuvių ir kt. reikalus'. Šia pro
ga dera pažymėti, kad paskelbtoj 
užuojautoj “TŽ” 5 nr. atsirado 
netikslumų dėl į redakciją pate
kusių nevienodų informacijų, ku
rių nespėta patikrinti.

“Nordmende” radijo firmos at
stovas Kanadai J. Tumosa ryšium 
su vedybine sukaktim ir savo dar
bo plėtimu surengė priėmimą 
Seaway Towers viešbutyje. J. Tu
mosa yra nuolatinis “TŽ” rėmė
jas, kasmet užsakąs, šį savaitraštį 
n e p a s i turintiems tautiečiams, 
ypač mokiniams, Europoje.

“T. žiburiuose” skelbiasi dau
gelis lietuvių verslininkų, preky
bininkų, profesijonalų irkt. Įstai
gų. Už tai jie yra verti skaityto
jų dėmesio. Be to, daugeliu atve
ju jie pigiau ir patikimiau patar
nauja savo tautiečiams.

Solidarumo įnašai. Pr. sekma
dienį prie bažnyčių surinko: J. 
Šarūnas $42, M. Abromaitis $40. 
J. Žilys $26, L. šalna $10. Iš viso 
jau surinkta $779. Vas. 20 d. sek
madienį prie Prisikėlimo bažny
čios rinks J. Gustainis su talkinin
kais, o prie Šv. Jono Kr. — Vyt. 
Aušrotas: Malonu, kad Toronto 
lietuviai rodo didelį solidarumą 
savo B-nei. Atsisakančių mokėti 
$2 labai mažas nuošimtis. Atro
do, kad veiksnių susitaikinimas 
čia daug padeda?

P. Lelis, apyl. v-bos ižd.
Liet, kredito kooperatyvo “Pa

rama” visuotinis metinis narių 
susirinkimas — vasario 28 d., 
sekmadienį. Darbotvarkė bus pa
skelbta vėliau. R. ved.

Estijos nepriklausomybės 47-tų 
metinių proga kons. J. Markus su 
ponia ir Kanados estų centrinė 
taryba rengia priėmimą vasario 
19 d., 8. v.. Estų Namuose. Pa
kviesti ir Lietuvos bei lietuvių 
atstovai.

Estų nepriklausomybės šventės 
centrinis minėjimas — vasario 
21 d., 2.30 v. p.p. Massey Hall.

236 SLA kuopos susirinkimas 
vasario 14 d. 1 vai. p. p. Liet.la
muose. Nariai prašomi gausiai da
lyvauti. Valdyba

Priėmimo - vaišių ši šeštadienį 
Vasario 16 šventės proga, kaip 
buvo skelbta per “T. Prisimini
mų” radijo programą, nebus.

PADĖKA

— Šį sekmadienį oficialiai mi
nint Lietuvos nepriklausomybės 
šventę, Mišiose ir specialiose pa
maldose prisimename tėvynė ir 
už ją žuvusieji. 10 vai. Mišiose or
ganizuotai dalyvauja ateitininkai 
ir Jūrų Skautija, o 11 vai. — šau
liai, Katal. Moterų Dr-ja ir skau
tai. Organizacijos suoluose užima 
rezervuotas vietas. Po 11 vai. Mi
šių — eisena prie paminklinės 
lentos ir specialios pamaldos su 
pamokslu. Choras išpildo specia
lią programą.

— Šį' sekmad., Vasario 16-tos 
proga, prie bažnyčios priimamos 
aukos Tautos Fondui. Kviečiame 
prisidėti.

— Neprikl. šventėje, antrad., 
vasario 16, 8 v.v. bažnyčioje Mi
šios ir progai pritaikytas žodis. 
Visi kviečiami dalyvauti.

— Katechetinės pamokos vie
šųjų pr. mokyklų mokiniams ir 
besiruošiantiems pirmai Komuni
jai — šį antrad. ir trečiad., 4.30 
vai. p.p. LV Namuose. Dėmesio: 
šį sekmad. ir visą ateinančią sa
vaitę katechetinių pamokų nebus. 
Pirmoji Komunija Prisik. parapi
joje bus gegužės 2 d. Sutvirtinimo 
sakramento teikimas numatomas 
taip pat geg. mėn.

— Religijos pamokos gimna
zistams prasidės vasario 21 d., 
sekmadienį.

— Par. choro bendra repetici
ja — ši ketvirtad., 7.30 v.v. muz. 
studijoje. Visi choristai prašomi 
susirinkti.

— Par. jaunimo choro repeti
cija — šį sekmad., 2.30 v. p.p.

— Tretininkų mėn. susirinki
mas ir konferencija — šį sekmad. 
po paskutinių Mišių bažnyčioje. 
Mišios kongregacijos intencija — 
9 vai.

— Jaunimo sekmad. šokiai — 
kas sekmad., 7.30 v.v. muz. stu
dijoje. Praėj. sekmad. įdomius 
šokius kavinėje pravedė moksl. 
ateitininkai. Patalpos buvo iš
puoštos, staliukai apdengti ir su 
žvakute vidury, veikė turtingas 
tortų, pyragų, kavos ir vaisvande
nių bufetas. Vietoj įėjimo bilietų, 
dalyviai buvo antspauduojami. Da 
lyvavo apie 100 berniukų ir mer
gaičių. Pageidautume, kad neuž
ilgo kuri kita organizacija pvz. 
skautai pravestų panašius šokius.

— Par. namų statybos vajui 
raštinės paruošiamieji darbai, tal
kinant Aušros sporto klubo mer
gaitėms ir Prisik. par. Katal. Mo
terų Dr-jos ponioms, baigiami. 
Torontas suskirstytas į 50 rajonų, 
kuriems paskirti vadbvai-kapito- 
nai. šią savaitę pramatoma baig
ti kviesti namų lankytojus, kurių 
šiam vajui reikės virš 200. Kt. sa
vaitę bus sušauktas vadovų ir na
mų lankytojų bendras susirinki
mas. Vajus bus pravestas vasario 
21 — kovo 7 d. Padėka organiza
cijoms: ateitininkams, abiems 
skautų tuntams, Jūrų Skautijai ir 
visiems pavieniams asmenims, 
kurie taip nuoširdžiai įsijungė i 
sunkų vajaus darbą. Eilė organi
zacijų atėjo pagalbon net auko
mis, pvz. Prisikėlimo par. choras 
paaukojo $500, Katal. Moterų Dr- 
jos Prisik. par. sk. — $400/Pri
sik. par. Kat. Vyrų Dr-ja $100, 
Medžiotojų-žūklautojų klubas — 
$50. Ačiū visiems! Iki šiol staty
bos fondan sunešta $22,649.83.

— Kt. savaitę par. kunigai lan
kys: Dorval, Edwin, Lincoln, Col- 
bec, Grassmere, Vine, Norma, Ca
meo, Alpine, Aziel, Medland St., 
Medland Cr., Mayvety, Fisken, 
Maria, Edinborough, Haney, 
Brendwin ir Blachorn.

Prisikėlimo par. choro rengtas 
linksmavakaris puikiai pavyko. 
Gausi publika buvo linksmai nu
teikta skambiomis choro daino
mis ir humorstiniu duetu, kurį 
išpildė B. Vrublevičius ir A. žio- 
bakas. Nemažas bazaras buvo 
greitai “likviduotas”. Didelė pa
dėka mūsų prekybininkams: Kra
sauskams, Punkriams, Rekščiams, 
Žičkui, Mohawk Furniture CO., 
Dūda Ins. ir visiems kitiems, su
aukojusiems vertingų fantų. Pa
dėka visiems choristams už pa
vyzdingą bendradarbiavimą, o 
taip pat p. Vilimui ir p. šičiūnui 
už pagalbą. Ačiū visiems atsilan
kiusiems ir mus parėmusiems.

Choro vadovybė

Kanados finansų min. Walter 
Gordon kalbės lietuviams To
ronte vasario 14 d., 4 v. p.p., 
Central Tech, mokyklos salė
je, nepriklausomybes metinių 
minėjime.
Lietuvos nepriklausomybės pa

skelbimo 47-sios sukakties pami
nėjimo Toronte numatyta sekau- 
ti tvarkaz

ŠEŠTADIENĮ, vasario 13 d., 
12 vai., prie miesto rotušės pade- 

: damas vainikas už žuvusius Lietu
vos didvyrius ir pakeliama Lietu
vos vėliava, dalyvaujant miesto 
atstovams. Kviečiama liet, visuo
menė gausiai dalyvauti, šeštad. 
mokyklos 7-10 skyrių mokiniai 
tiesiog iš mokyklos prašomi nu
vykti prie miesto rotušės.

SEKMADIENĮ, vasario 14 d., 
iškilmingos pamaldos abiejose 
lietuvių kat. parapijų bažnyčiose 
11 vai., o evangelikų Vilties para
pijoje — 1.30 v. p.p. Iškilmingas 
Vasario 16 minėjimas — 4 v. p.p. 
Central Technical mokyklos au
ditorijoje Harbord ir Lippincott 
gatvių sankryžoj. Automobiliams 
pastatyti vieta iš Lippincott gat
vės už pastato šiaurinėje dalyje. 
Pagrindiniai šventės kalbėtojai: 
Kanados finansų min. Walter L. 
Gordon ir KLB krašto valdybos 
pirm. dr. P. Lukoševičius. Meni
nėje programoje dalyvauja virš 
120 asmenų sąstatas; chorai: To
ronto “Varpas” ir Hamiltono 
Aušros Vartų parapijos; Hamil
tono tautinių šokių grupė “Gyva-

Aukos Tautos Fondui Toronte 
bus renkamos sekmadienį, vasa
rio 14 d., prie visų liet, parapijų 
— Prisikėlimo, Šv. Jono Kr. ir 
■liet. Evangelikų, čia pat bus pla
tinami liet, pasai ir ženklai. Minė
jimo mėtų Central Tech, salėje 
Tautos Fondas rinks aukas šia 
tvarka: įeinant į salę kiekvienas 
gaus vokelį su aukų lapeliu. Per
traukos metu vokeliai su aukų la
peliais ir aukomis bus surenkami. 
Prie įėjimo bus galima gauti liet, 
pasų ir ženklų, šiemet aukos bus 
renkamos tik Tautos Fondui. Tau
tiečiai prašomi duosniai aukomis 
paremti Lietuvos laisvinimo kovą. 
Ypač padidintos aukos laukiamos 
iš tų tautiečių, kurie vajaus metu 
nebuvo aplankyti ar dėl kitų prie
žasčių negalėjo paaukoti.

Laisvės kovai reikalingas lėšas 
tik mes patys tegalime sutelkti. 
Dėlto Tautos Fondas šaukiasi Ta
vo, Lietuvi, nenuilstamos para
mos. •

TF Toronto skyr. valdyba
Toronto Pūtvio šaulių kuopa 

vasario 14 d., 11 vai., Šv. Jono Kr. 
bažnyčioje organizuotai dalyvau
ja nepriklausomybės šventės pa
maldose. Nariai ir kandidatai ren
kasi parapijos salėje 10.30 vai. 
Dalyvavimas — šventa šaulio pa
reiga. Kuopos valdyba

Kanados Liet. Literatūros dr- 
jos Toronto kuopa, kurioje veikia 
keletas komunistinio nusistatymo 
asmenų, rūpinasi komunistinės 
spaudos ir vadinamo “taikos 
kongreso“ rėmimu. Sausio 22 d. 
įvyko metinis susirinkimas,, ku
riame buvo renkamos aukos tam 
prosovietiniam “taikos kongre
sui“. Kuopa labai negausi.

1. SŪRIŲ GAMINTOJAS, mokąs 
gaminti Įvairios rūšies europietiškus 
sūrius. Gera proga!

2. MARINUOTŲ PRODUKTŲ 
SPECIALISTAS. Gali Įsteigti ir ves
ti mažą Įmonę, gaminti įvairių rū
šių marinuotus produktus, kaip agur
kus, žuvis ir kt. Patyręs saldaus mari
navimo būde.

3. RUGINES DUONOS ekspertas, 
galįs Įsteigti mažą kepyklą ir kepti 
ruginę duoną (skandinaviškų rūšių).

Tel. 698-2836.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai Ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telef. WA 2-7 981. 
Namų telefonas AM 1-0537.

Nuoširdžiai dėkoju gerb. dr. A. 
Pacevičiui, Toronte, Ont., už suradi
mą mano ligos priežasties, nustaty
mą tikros diagnozės, padarymą sun
kios operacijos ir išgelbėjusiam ma
no gyvybę.

Taipogi nuoširdžiai dėkoju gerb. 
kun. klebonui P. Ažubaliui, tėvui 
Tarcizijui, OFM. ir visiem kitiem 
triano bičiuliam ir pažįstamiem, ku
rie mane ligoninėj lankė, nešė gėles, 
dovanas, siuntė užuojautos laiškus ir 
mane guodė bei ramino sunkioj skaus

mo valandoj.

Prisikėlimo par. bankelio meti
nis narių susirinkimas — sekma
dienį, vasario 21 d., 3 v. Prisikėli
mo par. salėje. Narių registravi
mas oradedamas 2 v.; prašoma at
sinešti knygutes. Valdyba

Mokinių operetėje “Karalius ir 
aš”, kurią pastatė St. Michael’s 
College School sausio 31 d., daly
vavo vaidintoju tarpe Aldona 
Kairytė ir Al. Puteris. Operetė 
buvo gerai paruošta. Joje dalyva
vo labai daug vaidintojų ir užtru
ko 4 vai. Žiūrovų tarpe buvo ir

K. Dtunyi | keletas lietuvių tėvų bei mokinių.

taras”, vadovaujama G. Breich- 
manienės. Jungtinis choras išpil
dys St. Šimkaus kantatą “Atsi
sveikinimas su tėvyne”, dalyvau
jant solistams: J. Liustikaitei, V. 
Žiemelytei, V. Verikaičiui. Cho
rams diriguos muz. S. Gailevičius 
ir sol. V. Verikaitis, akomponuos 
muz. D. Skrinskaitė.

Speciali programa per radijo 
valandėlę “Tėvynės prisimini
mai 1 vai. p.p.

Parengimo išlaidoms padengti 
apyl. valdyba prie įėjimo į salę 
rinks aukas. Tėvynės laisvinimo 
reikalams aukos bus renkamos
salėje petraukos metu.

Visi tautiečiai gausiai dalyvau
kime didžiojoje mūsų tautos šven
tėje. Gyvename laisvame krašte, 
kur niekas mums nedraudžia pa
reikšti viešos ištikimybės savo 
kenčiančiai ir belaukiančiai lais
vės dienos Lietuvai. Gausiu atsi
lankymu, ypač prie rotušės vaini
ko padėjimo iškilmėse ir sekma
dienio minėjime, parodykime šio 
krašto žmonėms, kad kiekvienam 
lietuviui Lietuva yra brangi. -

Apylinkės valdyba

KLB krašto valdybos pirm. dr. 
Petras Lukoševičius kalbės To
ronto lietuviams Vasario 16 mi
nėjime.

Akademikų Dr-ja kviečia tau
tiečius į paskaitą, kurią skaitys 
kun. dr. F. Jucevičius iš Montrea- 
lio šį šeštadienį 7.30 v.v. Prisikė
limo* muz. studijoj. Paskaitos te
ma: “Kaip žmogus interperatvo 
objektyvią, tikrovę praeityje ir 
dabar?” Autorius yra studijavęs 
teologiją, filosofiją ir gamtos 
mokslus Romoje, Paryžiuje ir 
Montrealyje. Jis yra parašęs lie
tuvių spaudoje eilę straipsnių ak
tualiomis dabarties problemom.
KANADOS LIETUVIŲ FONDAS

Per Fondo atstovą inž. A. Paš
kevičių Otavoje gautas įnašas iš 
Liudos ir Petro Daunių $100. 
Inž. Daunius dirba Kanados vie
šųjų darbų departamente prie 
valdžios pastatų projektavimo, 
bet nepamiršta ir lietuviškų rei
kalų. Otavoje gyvena tik apie 100 
lietuvių, bet ši kolonija Fondo 
rėmimu pralenkė didžiąsias, 
imant proporcionaliai. Tik tabako 
augintojų rajonas Delhi-Tillson- 
burg-Rodney-London vis dar pir
mauja. Galima sakyti, kad trys 
didžiosios kolonijos yra daugiau
sia atsilikusios; pvz. iš Toronto 
gauta tik $5.500, iš Montrealio 
$1.600, o iš Hamiltono $450. Pa
gal Otavos proporciją šios sumos 
turėtų būti keturis kartus dides
nės. Dažnai spaudoj skaitom apie 
stipriai prasikūrusius lietuvius 
verslininkus ir profesionalus, 
bet iš jų kol kas maža nauda Lie
tuvių Fondui. Vajaus šūkis buvo: 
Sentimentais ir tuščiais žodžiais 
neišauginsime mūsų jaunimo 
Lietuvai. Lietuvių Fondo tikslas 
yra sutelkti tam reikalui pastovų 
kapitalą. P. Lelis, F.V. sekr.

Iš “Dainos” veiklos. — Metinis 
susirinkimas įvyko sausio 24 d. 
pas narę J. Rukšienę. Pirm. K. 
Butienė savo pranešime plačiai 
apibūdino 1964 m. atliktus dar
bus, padėkodama narėms už gra
žų bendradarbiavimą. Ateičiai ji 
rekomendavo kultūrinio pobū
džio filmus, kuriuos galima bū
tų parodyti sekmadienio popie
čiais. Narės tam pritarė ir prašė 
gerb. pirmininkę tuo reikalu pa
sirūpinti.

Išklausyta ir kitų valdybos na
rių bei rev. komisijos praneši
mai. Viskas tvarkingai vedama. 
Laiškų buvo daug — padėkos už 
Kalėdų dovanas. Jau kelintame 
susirinkime gaunama žinių apie 
senelių mirtį. Priimta nauja narė
— Paulina Sablinskienė. Sveiki
name.-

1965 m. valdybos sudėtis: K. 
Butienė — pirm., P. Jahkaitienė
— vicepirm., J. Rukšienė — pa
rengimų vadovė, L. Novog — 
sekr. iki sekančio susirink., L. 
Kybartienė — ižd. Rev. komisija: 
M. Karkienė, J. Kulikauskienė ir 
E. Ališauskienė. Visos narės pra
šomos ruošti fantus kartūno ba
liui gegužės pradžioje. Sekantis 
susirinkimas — kovo 28 d. pas na
rę P. Jankaitienę, 297 Indian Rd. 
Dėkojame p.-J. Rukšienei už la
bai malonų dainiečių priėmimą.

Praeitame “Dainos” parengimo 
aprašyme įvyko nemaloni klaida, 
būtent:... atsilankė ir kun. P. 
Ažubalis, kuriam .., buvo suteik
tas rėmėjo titulas. Turėjo būti
— garbės rėmėjo titulas. Taip 
pat ir U. Jauniškienei suteiktas 
garbės rėmėjos titulas.

— M. F. Y-nė
KLK Moterų Dr-jos Prisikėli

mo par. skyrius turėjo sausio 24 
d. savo metinį susirinkimą. Gau
siam būriui narių ir viešnių skyr. 
pirmininkė perskaitė ilgoką cent
ro valdybos bendraraštį, nurodan
tį plačią ateities darbo programą 
ir pageidavimus. Iš skyriaus val
dybos pranešimo paaiškėjo, kad 
skyrius buvo veiklus įvairiose 
srityse: rūpintasi labdaros-socia- 
liniais reikalais, pagelbėta para
pijos veikloje, ruošta paskaitos, 
uždaros rekolek-jos, turėta madų 
paroda, siuvimo kursai ir t.t. 
Skyriaus veiklos vainikavimas — 
tai įsigyta vėliava! Susirinkimo 
naujai išrinkta valdyba pasiskirs
tė pareigomis: A. Kuolienė — pir- 
min., V. Valaitienė—vicepirm. ir 
kultūriniams reikalams, F. Urbo
nienė — ižd., L. Riekevičienė — 
sekr., G. Kaknevičienė ir Z. Didž- 
balienė — socialiniams reik., A. 
Puterienė ir M. Basalykienė — 
parengimams. Revizijos komisiją 
sudaro: Miniotienė, Vadauskienė 
ir Murauskienė.

Susirinkimo pabaigai palikta 
įdomiausioji dalis — p-lės V. Ju- 
dzentavičiūtės paskaita apie dr. 
Schindler knygą “Kaip gyventi 
365 dienas per metus”. Susirinki
mas didelėje tyloje klausėsi to
kio gilaus ir vispusiško minėtos 
knygos nagrinėjimo. Prelegentė 
palydėta gausiom katutėm. Gaila 
tik, kad dėl laiko stokos negali
ma buvo net pradėti diskusijų. 
Skyrius labai nuoširdžiai dėkoja 
p-lei V. Judzentavičiūtei. P. U.

Atsargos karių Sąjungos Toron
to skyrius ryšium su Vasario 16 
švente, organizuotai su vėliava da
lyvaus pamaldose vaasrio 14 d., 
11 v., Prisikėlimo bažnyčioje. Ka
riai renkasi 10,40 v. Prisikėlimo 
salės vestibiulyje. Valdyba

Parduodama: automatinė dujų plyta, 
stalas, kėdės, televizijos aparatas ir 
kt. Skambinti vakarais tel. 762-0625.

Parduodamas beveik už pusę kainos 
naujas (heavy duty) elektrinis pjūk
las; kreiptis vakarais tel. LE 6-1657.

PARDUODAMI 220 AKRŲ, prie kelio 
netoli Stayner miestelio, 2 geri na
mai, 2 L formos pastatytos daržinės; 
beveik visa žemė dirbama; parduoda
ma ir dalimis; mažais Įmokėjimais. Atei 
kite ir pamatykite. Pilna prašoma kai
na: $39.500.
MOTELIS, 12 vienetų, visiškai naujas, 
prie gero pagrindinio kelio, apšildo
mas elektra, 2 miegami ir gyvenamas 
plotas. Tikrai geras pirkinys. Prašo
ma $63.000.00; išmokėtinai.
ŪKIAI. Mes taip pat turime pardavi
mui įvairaus dydžio ir įvairių kainų 
ūkių.

Tel.: Įstaigos: 428-2148 
vakarais: 428-6042

Nelson Fisher, Broker, Stayner, Ont.

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 

10 METŲ PATIRTIS

ROYAL — LONDON 
& LANCASHIRE 

APDRAUDOS BENDROVĖS 
yra atstovaujamos: ,

ADAMONIS INSURANCE 
AGENCY INC.

Quebec Insurance Brokers 
Association nariai 

3907 Rosemont Blvd.

Tel.: 722-2472 — 722-4735
GAISRAS — AUTOMOBILIAI 
ATSAKOMYBĖ — GYVYBĖ

Tikslus ir greitas patarnavimas
Sąskaitos “Lite” Nr. D-752

HIGH PARK SAUNA BATH —

MONTREAL
Aušros Vartų par. žinios Sv. Kazimiero par. žinios

PIRTIS IR MASAŽAS.
Atskiri kambariai vyrams ir moterims. 
Atidaryta: nuo antradienio iki šešta

dienio 1 p.p. — 11 v.v.; 
sekmadieniais 8 v. r. — 2 v. p. p. 
583 Annette St. prie Runnymede.

Tel. 7674086

1465 rue de Seve, Montreal 20, P. Q.
— Vasario 20 d., šeštadienį, 3 

v. p. p. mūsų parapijos salėje bus 
iškilmingas “Lito” dešimtmečio' 
minėjimas, visuotinis narių susi
rinkimas ir vakarienė su šokiais.

— Parapijos Didžiojo Komite
to susirinkimas bus vasario mėn. 
11 d., ketvirtadienį, 7 vai. vak. 
klebonijoje.

— Sv. Onos dr-jos susirinkimas 
— vasario 14 d., sekmadienį, po 
sumos.

— Gyvojo Rožinio dr-jos susi
rinkimas — vasario 14 d., sekma
dienį po sumos.

— Katalikių Moterų dr-jos su
sirinkimas — šį šeštadienį, vasa
rio 13 d., 7 v. v. pas seseles. Vi
sos narės kviečiamos dalyvauti. 
Bus paskaita apie liturgines re
formas.

’— Sidabrinę vedybų sukaktį 
švenčia H. ir S. Tauterai. Sveiki
name!

—.Garsiakalbio išlaidoms su
rinkta $479; įskaitant ir kitas au
kas — $524.

— Bažnyčios Fondui Šv. Onos 
Dr-ja paaukojo $32.50.

— Sutvirtinimo Sakramentas 
mūsų parapijoje bus teikiamas 
gegužės 2 d. Atvyksta vysk. V. 
Brizgys.

— Parapijos misijas š. m. suti
ko pravesti kun. A. Spurgis, ma
rijonas, balandžio 4—11 d. Bit.

Vyr. skaučių iškyla vas. 13—14 
d. pas p. Prišmantus neįvyks. 
Daug ruošos mugei. Skautai ir 
skautės važiuoja i Valle Blue au
tobusu vas. 14 d. slidinėti.

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės proga vas. 28 d. skautai- 
-tės dalyvaus organizuotai abiejo
se bažnyčiose. Visi renkasi į savo 
parapijos salę 10.30 v. D.* Z.

Kavinę AV par. salėje sekma
dieniais po Mišių pradėjo tvarkyti 
vyr. skautės. Pirmasis bandymas 
įvyko pr. sekmadienį. Kavos puo
dukas, ypač žiemos metu, daž
nam yra pravartus. Tad tokios ka
vinės atidarymas seniai buvo dau
gelio laukiamas ir dabar linkime 
jaunoms šeimininkėms ištesėti. 
Kavinės pelnas eis skaučių sto
vyklos reikalams.

Per lietuvišką radijo pusvalan
dį jau kelintą kartą gardime liet. 
Tėvų pranciškonų kreipimąsi 
siųsti savo vaikus į gimnaziją 
Kennebunkporte. šiemet tik vie
nas montrealietis (A. Skučas) ten 
mokosi. Prieš keletą metų tėvų 
pranciškonų gimnaziją baigė V. 
Lukoševičius. Tad nedaug kas šia 
gera proga pasinaudoja. Tą patį 
galima pasakyti ir apie N. Pr. M. 
seserų Putname turimą bendrabu
tį. Šiuo metu ten nesimoko nė 
viena montrealietė. Anksčiau ten 
baigė E. Gorytė ir D. Zubaitė. 
Lietuviuose, matyti, neįprasta 
siųsti vaiką iš namų į mokyklą, 
kai tuo tarpu “residential scho
ols” kitataučių labai vertinamos 
ir plačiai jomis naudojamasi. Mū
suose į tokias mokyklas kartais 
net žiūrima kaip į pataisos na
mus. Ar neturėtų šiuo reikalu 
plačiau pasisakyti mūsų sociolo
gai ir pedagogai, kad įsigalėjusią 
pažiūrą atitaisytų.

Keletas asmenų Toronte yra 
gavę kvietimus dalyvauti naujojo 
vyskupo Pr. Brazio, MIC, konsek
racijos iškilmėse Romoje vasario 
14 d.

L. Kossar pagerbimas. Vasario 
6 d. King. Edward viešbutyje la
bai iškilmingai pagerbtas tautinių 
grupių veikėjas L. Kossar. Ukrai
niečių kilmės Manitobos ūkinin
kų ir veikėjų sūnus L. Kossar To
ronte per visą dešimtmetį pasi
žymėjo kaip idealus ryšinininkas 
tarp naujųjų kanadiečių grupių ir 
angliškųjų šluogsnių. Buvęs To
ronto burmistras D*. Summmer- 

iville, pradėjęs šiame mieste or
ganizuoti pirmąją Kanados tau
tybių meno tarybą, pakvietė L. 
Kossar tos tarybos pirmininku. 
Atėjęs su idėja, kad visus kana
diečius galima apjungti derinant 
jų tautines kultūras, L. Kossar 
išplėtė tautybių meno tarybas vi
soje Kanadoje, įskaitant centrinę 
federacinę įstaigą Otavoje.

Pagerbime dalyvavo beveik vi
si Toronto angliškosios visuome
nės vadovaujantieji asmenys, ke
letas specialiai atvykusių atsto
vų iš Winnipego, Montrealio bei 
Kvebeko miesto ir keli šimtai 
naujųjų kanadiečių atstovų iš 
įvairiausių kultūrinio gyvenimo 
sričių. Lietuviams atstovavo J. 
R. Simanavičius ir A. Rinkūnas.

3426 Parthenais St Montreal 24, Que.

— Vasario 3 d. mirė Pranas 
Mickus; šeštadienį palaidotas iš 
par. bažnyčios Montrealio kapi
nėse.

— Jaunimo klubo valdyba pra
šo nepamiršti ruošiamos slidžių -
- ski kelionės į Olimpia Piedmont 
kalnus. Vasario 14 d. visi susiren
ka 8 v. išklausyti šv. Mišių ir 
paskui specialiu autobusu bus 
vykstama į kalnus. Rezervuoti 
vietoms ar informacijai skambinti 
vakarais po 7 vai. stud. E. Petru
liui tel. 721-1656 arba stud. A. 
Rudzevičiui tel. 271-5758.

— Artinasi tradicinė ir pati di
džiausia Kazimierų vakarienė. Pa
sirūpinkite bilietais iš anksto. 
Programoje: šokiai, baletas. Gerb. 
par. šeimininkės maloniai prašo
mos iškepti ir paaukoti kepsnių -
- saldumynų, o vyrai — paaukoti 
fantų loterijai. Visi savo atsilan
kymu ir auka prisidės prie par. 
skolų sumažinimo.

— Rosmonto šeštad. mokykla 
minės Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimą vasario 14 d.; visi mo
kiniai pasirodys su dainomis ir 
taut, šokiais toje pat mokykloje.

— Sunkiai serga Povilas Raz
ma; paguldytas Royal Edward li
goninėj.

— Sausio 27 d. Juozas Vaitkus, 
ponios žižiūnienės brolis, turėjo 
sunką ir pavojingą širdies opera
ciją.

— P. žižiūnienė išėjo iš ligoni
nės ir vėl žada pradėti dirbti.

— Vasario 7 suėjo 52 -vedybi
nio gyvenimo metai mieliems Paz- 
nokaičiams. Geriausios sveikatos 
ir Dievo palaimos.

— Spaudos kioskas pradėjo 
veikti nuo sekmadienio. Vėliau 
dar daugiau padidės knygomis ir 
laikraščiais. Galima užsisakyti 
knygų, laikraščių arba muzikos 
plokštelių pas ved. E. Navikėnie- 
nę.

— Pajamų mokesčių reikalams 
kvitus - receipts išduoda penkta
dieniais ir sekmadieniais po Su
mos pats klebonas.

— Klebonas kun. dr. F. Jucevi
čius vasario 13 ir 14 d. lankysis 
Toronte, kur skaitys paskaitą aka
demikams. Taip pat dalyvaus Va
sario 16 minėjimo iškilmėse.

— Gražiai veikia CFMB radijo 
stoties lietuviškas pusvalandis. 
Kiekvieną šeštadienį 5.30 v. v. 
banga 1410 duodama svarbesnių 
įvykių pranešimai, skelbimai, gra
žios liet, muzikos. Norintieji 
skelbtis gali kreiptis pas progra
mos vedėją L. Stankevičių tel. 
669-8834 arba rašyti 1053 Cr. Al
bane!, Duvernay, Que.

— Jau užsakytos nedegamos už
uolaidos parapijos svetainės sce
nai; kainuos virš $400. Mielai pri
sidėjo šv. Onos Dr-ja, paaukoda
ma $100. Tikimasi, kad prisidės 
ir daugiau geradarių.

— Šv. Onos Dr-jos susirinkimas
- vasario 14 par. salėje tuoj po 
Sumos.

— Išleistuvės bei pagerbtuvės 
parapijiečių Petro ir Birutės Pa- 
leckų, kurie rengiasi persikelti Į 
Čikagą, bus vasario 13 d., 7.30 v* 
v., parapijos salėje. Kviečiame 
gausiai dalyvauti. Labai apgailes
taujame, kad neteksime gerų pa
rapijiečių ir nuoširdžių lietuvių. 
Tegul jus visur lydi sėkmė. Gd. *

Tėv. J. Vaišnys, SJ yra kviečia
mas vadovauti lietuviškam radijui 
Romoje. Montrealį jis gali palikti 
dar šią vasarą.

VLlko gen. sekr. J. Audėnas, 
atvykęs iš niujorko kalbėti “NL” 
rengtame spaudos baliuje, pr. šeš
tadienį kalbėjo ir per lietuviškąjį 
radi j o pusvalandį. Savo kalbose 
prelegentas nušvietė Lietuvos pa
dėtį it VLIKo darbus bei uždavi
nius.

Motinėlė S. Augusta pr. savait
galį iš Putnam lankė seseris 
Montrealyje. — v —

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame už surengtą 

staigmeną (baby shower) rengėjoms 
ir visoms prisidėjusioms prie taip 
brangios dovanos ponioms: K. Butie- 
nei, M. Caprackaitei, B. Čepaitienei, 
J. Empakerienei, Jankaitienei. E. Ja- 
vienei, B. Kasperavičienei, J. Kuli
kauskienei, L. Morkūnienei, I. Nor
mantienei, I. Paškauskienei, p-lei N. 
Pečiulytei, I. Penkauskienei, D. Ruk
šienei, J. Rukšienei, V. Sadauskienei, 
A. Slapšienei, O. Spudienei, V. Stukie- 
nei, p-lei M. Vilčiauskaitei, D. Zakare
vičienei ir T. Zaleckienei.

Dar kartą ačiū —
Valė ir Vytas Kasiuliai

TAUPYK IR SKOLINKIS ((f IT A C7’ 
SAVO KREDITO UNIJOJE Lf IAO

Adresas: 1465 De Seve St., Montreal 20, Que., tel. 766-5827 
Skyrius: 3907 Rosemount Blvd., Montreal 36, Que., tel. 722 - 2472

City Driving School
' OFICIALIAI PRIPAŽINTA

Ontario Safety League. Nemokami 
nurodymai jūsą namuose arba mū
sų klasėje turintiems laikinius lei
dimus. Ir jau galima pradėti va
liuoti pirmą pamoką su standarti
nėm ar automatinėm mašinom.
572 BLOOR ST. W. (prie Bathurst) 

TEL. LE 24656

Už einamąsias sąskaitas “Litas” moka 4% palūkanų, o už Indėlių sąskai
tas 4.5% dividendų. Palūkanos ir dividendai skaičiuojami mėnesiais. Ne
mokamas gyvybės draudimas iki $ 2,000 santaupų sumos. Balansas ap
drausta $2,000,000.
Už asmenines paskolas „Litas“ ima 7.0%, o už nekilnojamo turto pasko
las — 65%. Pigus paskolų draudimas skolininko mirties arba visiško 
invalidų no atvejais.
KASOS VALANDOS: 140S D* $•*• SK, lekmodienioK nuo 10.30 Iki 12.30 v., darbo die
noms — .nuo 10 iki 3 v., ifokiriont pirmodienha k Mtodlenka; vakarais — treiiadie-
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