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SOVIETAI BIJO VOKIEČIŲ ARMIJOS

Okupanto tarnyboje
Seniau sakydavo, kad iš pasaulyje žinomų išradimų rusai yra 

padarę tą yieną — išradę specialų įtaisą arbatai virti — virdulį 
(samovar). Šiandien bolševikiškasis rusiškas nacionalizmas skelbia, 
kad beveik viskas, kas pasaulyje yra, yra rusų išrasta, o Sovietų 
Sąjungos viduje šaukte šaukiama apie rusų tautos pranašumą ir 
didelę malonę, kad ji pasiėmusi globoti kitas tautas bei joms 
vadovauti. Yra nukaltas ir vyresniosios sesers terminas rusų tautai 
pažymėti. ' • .

Šiandien vad. sovietinėse respublikose, norint išsilaikyti augš- 
čiau, jau nebepakanka būti geru komunistu. Reikia dar sugebėti 
tinkamai pataikauti rusams, kurie vadovauja visose gyvenimo 
srityse. Okupuotoje Lietuvoje šito pataikavimo kulminacija tenka 
laikyti pereitų metų pabaigoje pasirodžiūsią “prezidento” Palec
kio knygą “Mintys apie vyresnįjį brolį”. Ką lietuvių tauta mano 
apie rusus ir kaip juos vertina, Paleckis labai puikiai žino, bet jis ■ 
rusų tautą lygina su motina, kuri save pamiršdama rūpinasi savo 
vaikais, nuo savęs atitraukdama net duonos kąsnį duoda savo 
vaikams — savo “globojamoms” tautoms. Todėl, girdi, “tarybiniai 
žmonės. . .mylėdami savo tautą, kartu myli ir gerbia Rusiją, ru
sų tautą”. Ir lietuvių tautą istorijos bėgyje, esą, “be didžiosios 
Rusijos pagalbos.'., butų nušlavusios piktosios jėgos”. Po revo
liucijos bolševikai paskelbę tautų apsisprendimo teises, betgi parti
ja negalvojusi, kad Rusijos imperijos tautos būtinai turį atsiskirti, 
nes tautų susivienijimas teikiąs geresnes tautų ūkio ir kultūrinio 
gyvenimo vystymosi garantijas. Vadovaudama "sovietiniam gyveni
mui, rusų tauta parodžiusi savojo genijaus didybę, iškėlusi taip pat 
atsilikusias tautas. Tame gyvenime rusų tauta sau pasiimanti vi
sada sunkiausias naštas ir t.t. ir t.t.

Skaitai ir stebiesi žmogus. Iš Paleckio galima buvo daug ko 
laukti, bet puolimas iki šitokio padlaižiavimo, turbūt, daug ką 
nustebino ir Lietuvoje. O gal tai jo duoklė, kad nereikėtų pasekti 
į koją eiti nepataikiusiais latvių “vadais”, o gal ir lietuviškuoju 
Preikšu?...

Čionykštė lietuviškoji komunistinė spauda rusų viešpatavimo 
Lietuvoje priminimus skelbia “buržuazinių nacionalistų” išmislais, 
kurie drebą, kad rusų padedama Lietuvos liaudis taip stiprėjanti, 

- jog jiems visos viltys žlunga,- kad jokios okupacijos nesą ir t.t.
Va, čia ir yra didžioji bolševikuojančių lietuvių išeivių tra

gedija. Galima suprasti, kad žmogus gali leistis užvaldomas klai
dingos idėjos, bet kad jis savo tautos naikintoją ir savo brolių 
bei tėvų kankintoją laikytų gerą nešančiu globėju, kad nematytų 
visų trėmimų bei tampymų po Rusijos kalėjimus, tai jau sunku 
besuprasti. Paleckis galėjo" gal net pavadinti rusų dideliu kul
tūriniu įnašu lietuvių tautos gyvenimui ir spaudos draudimą bei 
trėmimus į ;Sibirą tiž" lietuvišką knygutę. Jis pats tebedreba" dėl 
rusiškos'nagaikos. nes jam reikia gelbėti'sav(T'nėšra^:<iraaft; bet~ 
kas verčia prie padlaižiavimo čia esančius, ruso nepasiekiamus 
komunistėlius? Ar tai apakimas ar išsigimimas?

Mūsų čionykščiams komunistėliams vertėtų sau išsiaiškinti 
vieną būdingą faktą, būtent tai, kad Lietuvos komunistinė spauda 
rusus kelia Į padanges, bet ji niekad nepasisakė dėl okupacijos 
arba dėl rusų valdymo Lietuvoje. Dėl to ginčijamasi tik toje spau
doje, kurios Lietuvoje niekas nemato. O kodėl? Juk tik todėl, kad 
bijomasi spaudoje pakartoti tuos priekaištus, kuriuos savo šir
dyje nešiojasi kiekvienas lietuvis, nors negali jų pareikšti.

Vieną “viršžmogių” tauta jau suklupo. Šiandien nacių pali
kuonys “tūkstametės "Europos” jau gėdinasi, nenori nei "prisi
minti. Atėjo jų vieton rusas, šaukdamas apie savo pirmavimą pa
saulyje — kartu skelbdamas ... nuo utėlių ir kitokio amaro" ap
sivalymo sąjūdžius. Ir tas pats Paleckis beveik tuo pat metu, kai 
išėjo jo tos “didelės mintys” apie rusų tautą, Maskvos Izvestijose 
išspausdino straipsni ragindamas pradėti kultūringiau gyventi, 
bent nusiprausti, apsikirpti ir apsiskusti išmokti. Kaip suderins 
skaitytojas aną jo straipsnį su šia knyga?

Tautai, kuri ištikrųjų pirmauja, šito Įrodinėti nereikia, o prie
vartautojų ir smurtininkų jokia propaganda nepadarys tauriais 
ir nesavanaudiškais globėjais. ’ Mik.

Bedarbių skaičius, statistikos 
biuro ir darbo ministerio Starr 
duomenimis, sausio 16 buvo 504. 
000; gruodžio 12 jų buvo 370.000; 
1959 m. sausio vidury jų buvo 
538.000. Sausio 31 buvo 782.542 
asmenys Įregistruoti nedarbo ap- 
draudai gauti; gruodžio 31 jų bu
vo 686.000; 1959 m. sausio vidu
ry jų buvo 785.00. Darbo Įstaigo
se sausio 28 buvo 786.000 ieškan
čių darbo; sausio 14 — 755.000; 
1959 m. sausio vidury — 776.000. 
Skaičiai nevienodi, nes eina iš tri
jų skirtingų Įstaigų — statistikos 
biuro, nedarbo apdraudos ir cent
rinės darbo Įstaigos. Visur betgi 
matyti bedarbių skaičiaus didėji
mas. Dėl to kelia nerimą opozici
nės partijos parlamente — parei
kalavo diskusijų nedarbo klausi
mu.

Uranijaus kasyklose Elliot La
ke, Ont. nuo balandžio 1 bus pra
dėta atleidinėti darbininkus iš 
darbo, nes dėl pablogėjusios rin
kos darbai pradžioje bus sulė
tinti, o vėliau — apie 1965 m. — 
beveik visai sustabdyti, jei JAV 
ir Britanija nepakeis savo nusi
statymo nepirkti Kanados urani
jaus. Iš 4.900 darbininkų Rio 
Tinto grupės kasyklose 1961 m. 
bus palikta 1.600; šie galės tęsti 
darbą iki 1965 m., kai bus atleis
ta dar 750-800 darbininkų.

Kanadiečiai gyvena skolinto* 
mis lėšomis nuo II D. karo — pa
reiškė J. S. Duncan, ekonomistas 
ir Ontario elektros jėgainių b-Vės 
pirm. pragyvenimo ly- 

lybos išlaidas ir

KAS NAUJO KANADOJE?
pasunkino Kanados gaminių kon
kurenciją su kitais kraštais. Ka
nada esą turėtų sumažinti gamy
bos išlaidas arba padidindama ga
mybą, arba sutikdama su žemes
niu pragyvenimo lygiu; kitaip Ka
nados gaminiai būsią išstumti iš 
pasaulio rinkų. Užsienio kapitalo 
investavimas Kanados dolerį esą 
pakėlė, bet pakenkė jos ekspor
tui. JAV investuotojams esą pri
klauso 43% Kanados pramonės, 
52% kasyklų ir 71% žibalo ištek
lių. Atlaikyti konkurencijai Kana
da turėtų įdėti daugiau pastangų.

Gryno pelno už alkoholinius 
gėralus Ontario prov. alkoh. gė
ralų komisija praėjusiais metais 
gavo $76.106.736, t.y. $5 mil. dau
giau nei užpernai ir $10 mil. dau
giau nei prieš dvejus metus. Per 
praėjusius biudžetinius metus 
komisijos parduotuvėse buvo 
parduota degtinės, vyno ir alaus 
už $172.852.519; kanadiškos ga
mybos vyno alk. gėralų kamisijos 
leisotse parduotuvėse — už $7. 
601.634; alaus Ontario daryklų 
per savas parduotuves — už $145. 
633.764. Mokesčių už alkohol. gė
ralus feder., provincinė vyriausy
bės ir savivaldybės gavo $183 mil. 
Alk. gėralų komisija Ontario sa
vivaldybėms išmokėjo $823.535 
— joms priklausančią dalį už lei
dimus, $272.515 — verslo ir nuo
savybės mokesčių. Alk. gėralų 
vartojimas praėjusiais metais On
tario prov. pakilo 17.4%.

Prieš 15 metų Vakarų sąjungi
ninkai drauge su sovietais mušė 
Hitlerio armijas ir jas sunaikino. 
Šiandieną gi padėtis jau kitokia: 
V. Vokietijos atkurtoji armija su 
230.000 karių stovi drauge su 
amerikiečių, britų ir prancūzų 
kariuomenėmis prieš sovietinę 
armiją.. Neseniai įvyko žiemos 
manevrai Bavarijoj, kuriuose da
lyvavo 65.000 amerikiečių ir vo
kiečių karių. Jie bendrom pajė
gom puolė “priešą”, ateinantį iš 
šiaurės nuo Regensburgo. Ties 
Grafenwoehr gynėjai perėjo puo- 
liman su “atominiais” ginklais ir 
“priešą” sumušė padarydami di- 
delių nuostolių. Pb manevriPRa- 
rinė vadovybė * pareiškė, kad vo
kiečių armija jau paruošta karui 
ir kad jos 7 divizijos sudaro be
veik geriausiai apginkluotą viene
tą Atlanto Sąjungoj. Ji jau turi 
moderniuosius ginklus — artile
rines raketas Honest John ir prieš 
lėktuvines raketas Nike. Jos ka
rių skaičius didėja, o su tuo ir 
sovietų susirūpinimas. Rytų Vo
kietijai įsakė suorganizuoti gyny
bos tarybą atominiam apginklavi
mui organizuoti. Adenaueriui jie 
grasina taikos sutartimi su R. Vo
kietija bei V. Berlyno okupacijos 
pašalinimu, o jį patį lygina su 
Hitleriu. Kancleris Adenaueris 
sovietinę R. Vokietiją laiko Sov. 
Sąjungos kolonija ir bundestage 
pareiškė: ‘Mes, vokiečiai, vieno 
tenorime: teisės nuspręsti savo 
pačių likimą, teisės, kuri pripa- 

reiškė, kad sovietai šioje srityje 
esą gerokai atsilikę ir iki 1975 
m. konkurencijos pavojaus ne
būsią. Kanada pagaminanti du
kart daugiau popierio nei sovie
tai. Popierio suvartojimas sovie
tuose esąs gana mažas: 30 sv. vie
nam gyventojui; Kanadoj — 300 
sv., JAV — 400 sv. Maisto par
duotuvėse pirkėjos atsinešančios 
savo įvyniojamo popierio — laik
raščių; specialus Įvynijamasis po- 
pieris retai tevartojamas.

Pašto ministerija yra numačiu
si Įvesti naujas plastines laiškų 
dėžutes ir mažus automobilius 
laiškanešiams. Naujo tipo pašto 
dėžutės ketinamos įvesti 22 mies
tų verslo rajonuose. Automobi
liai laiškanešiams bus parūpinti 
jau kovo mėn. Toronto, Otavos, 
Montrealio, Quebeco, Halifaxo ir 
Vancouverio miestuose. Jie ga
minami Gamalin firmos Preston, 
Ont. Jų greitis — 30 mylių į vai. 
ir gali gabenti 500 sv. krovos. 
Vieno galiono benzino užtenka 55 
mylioms.

Vėžio ligos ryšys su rūkymu 
nėra galutinai patvirtintas — pa
reiškė feder. vyriausybės sveika
tos min. Monteith,, kalbėdamas 
Toronte provincinių savivaldybių 
suvažiavime. Esą nuo 1955 m. vy
riausybės tyrinėtojai dirba šioje 
srityje, bet dar negalėjo prieiti 
neginčijamos išvados bei nusta
tyti, kiek įtakos plaučių vėžiui 
turi gyv. vieta, užsiėmimas ir rū-
kymas.

žįstama kiekvienai Afrikos tau
tai”. N. Chruščiovas tai skelbia 
Azijoj, bet nedrįsta Europoj. 
Užuot davęs teisę apsispręsti R. 
Vokietijai ir kitiems pavergtiems 
kraštams, jis stiprina sovietinį 
kolonizmą, Jo grasinimas sudary
ti atskirą taikos sutartį su R. Vo
kietija reikštų Vokietijos nusilp- 
ninimą; sujungtos Vokietijos jis 
bijo ir todėl visom keturiom tam 
priešinasi.

Atgarsiai Britanijoj
Tokia sovietų baimė randa at

garsio ir D. Britanijoj. Darbiečių 
partijos atstovas D. Healy parla
mente pasisakė, prieš V.Vokietijos 
apgihkldvim<i|R»^dis;^kiais;' 
tai esanti “beveik kvailystė”, nes 
jos raketos galinčios pasiekti ne
tik sovietų žemę, bet ir Birming- 
hamą, Leeds ir Dubliną. Britų 
priešvokiškas nusistatymas pasi
rodė ir paskelbus karalienės dek
retą apie savo vokiškos kilmės 
vyro Pilypo pavardės Mountbat- 
ten prijungimą prie tradicinės ka
rališkos Windsor pavardės tiems

SOVIETU ATSTOVAS VATIKANE?
Užėmus popiežiaus sostą Jonui 

XXIII ir paskelbus planus visuo
tinės santarybos, besirūpinančios 
krikščionijos suvienijimu, ėmė 
rodytis žinių bei spėliojimų apie 
Vatikano - Maskvos santykių pa
gerėjimą. Pastaruoju metu kairio
ji Italijos spauda ėmė garsiai 
samprotauti, kad Sov. Sąjunga 
per tam tikrus tarpininkus ban
danti užmegzti ryšius su Vatika
nu. Esą Sov. Sąjungos galva tu
rėtų asmenini atstovą Vatikane 
su ambasadoriaus titulu, o Vati
kanas galėtų paskirti internunci- 
jų Varšuvoj, kuris kartas nuo kar
to atsilankytų ir Maskvoj. O vie
nas italų žurnalistas, grįžęs iš S. 
Sąjungos paleido minti, esą už 
20 metų Maskvoj gyvensiąs nun
cijus, o Vatikane — Kremliaus 
atstovas. Šios rūšies žinios ypač 
buvo skleidžiamos ryšium su Ita
lijos prez. Gronchi kelione Sov. 
Sąjungom Vienas Bolonijos laik
raštis tvirtino, kad prezidentas 
pasiryžęs nutiesti kelius ryšiui 
tarp krikščionijos ir Sov. Sąjun-

Ukrainiečiu arkivysk. Slipyj gyvas
Ukrainiečių spauda buvo pa

skelbusi, kad paskutinis rytų ap
eigų katalikų Lvivo arkiv. met
ropolitas Juozapas Slipyj yra mi
ręs Sibire ir jam buvo surengti 
gedulingi minėjimai. Kanados 
katalikų vyskupų konferencijos 
biuletenis CCC skelbia, kad jis te
bėra gyvas, šiuo metu jis sunkiai 
sergąs Irkutsko ligoninėje ir yra 
68 m. amižaus. Maskvai užsimo
jus unitus prijungti prie pravo
slavų, jis buvo suimtas 1945 m., 
pasmerktas 8 m. priverčiamųjų 
darbų ir išvežtas, Sibiran, o vė
liau dar kartą pasmerktas ilges
niam laikui.

PRIVERTĖ IŠVYKTI
ATOSTOGŲ
Komunistinė Lenkijos vyriau- 

ybė jau kuris laikas spaudė Kiel- 
>kupą Kaczmarek 
pareigų, o kard

palikuonims, kurie neturės pa
veldėjimo teisės į karališkąjį sos
tą. Ta proga buvo prisimintas ir 
Earl Mountbatten - Battenberg, 
admirolas, jungtinio štabo virši
ninkas ir jo vokiška kilmė. Užtat 
Chruščiovas kartą ir pasisakė, esą 
niekas nenori sujungtos Vokieti
jos ...

Britų vyriausybė darbiečių bai
mės šauksmų nepaiso, tačiau Vo
kietijos byloj nerodo tvirto nusi
statymo. Iki viršūnių konferenci
jos beliko du .su puse mėn., ta
čiau vakariečiai dėl Vokietijos, 
dar nesutarė bendros linijos. 
Kancl. Adenaueris V. Berlyną lai
ko fėder.:-resptiblik0s'dalimr'ir 
mado. kad be jo sutikimo vakarie
čiai negali ten nieko keisti. Britai 
su tuo aiškiai nesutinka ir siūlo 
V. Berlyną pavesti J. Tautoms. 
Amerikiečiai laikosi tvirtesnės li
nijos, tačiau ir jų diplomatija ieš
ko kompromiso. Kovo mėn. kancl. 
Adenaueris lankysis Vašingtone 
ir čia aptars Vokietijos bylą, ku
rios svoris šiuo metu aiškiai kyla.

gos, juoba, kad kardinolų kolegi
ja esanti linkusi užmegzti ryšius 
su komunistiniu bloku. Kitas To
rino laikraštis rašė, esą prez. 
Gronchi jaučia Bažnyčios rūpes
čius ir jų akinamas norėjęs susi
tikti su sovietų vadais.

Kad tai abejotinos žinios, bu
vo galima matyti iš kardinolo Ot- 
taviani pamokslo S. Maria Mag
giore bazilikoj, kurioje jis netie
sioginiai pasmerkė prezidento ke
lionę Maskvon. Vėliau kardinolas 
Bea viename pamoksle taipgi pa
reiškė, kad negali būti kalbos 
apie santykius su Kremliumi, kol 
nebus užtikrinta tikybos laisvė S. 
Sąjungoj. Atsiliepė ir Vatikano 
dienraštis “Osservatore Romano” 
straipsniu “Fantazijos”. Čia jis 
pareiškė, kad kaikurios spaudos 
teikiamas prez. Gronch kelionės 
aiškinimas esąs “utopiš.kas”, o 
kardinolų kolegijos nusistatymo 
priminimas esąs fantazija. “Os
servatore Romano” prezidento 
kelionę tepaminėjo tik keliomis 
eilutėmis politinėj kronikoj.

szynski reikalavo ji pašalinti. Ne
galėdama tuo keliu pasietki, vy
riausybė mobilizavo kariuomenėn 
Kielcų seminarijos klierikus, įsa
kė kunigams neklausyti vyskupo 
Kaczmarek, nes esąs pašalintas ir 
ėmė daryti kitokias kliūtis. Spe
ciali švyskupų - vyriausybės ko
misija po ilgos pertraukos turėjo 
susirinkti posėdžio spręsti Baž
nyčios - valstybės santykių, bet 
vyriausybės atstovai atsisakė da
lyvauti, kol nepasitrauks iš pa
reigų vysk. Kaczmarek. Nenorė
damas komplikuoti padėties, pa
starasis išvyko atostogų.

Manoma, kad jo atostogos bus 
ilgos. Kardinolas Wyszynski ban
da rasti kelius pašalinti įtampai, 
kuri atsirado tarp vyriausybės ir 
Bažnyčios. Pastaraisiais metais 
vyriausybė apdėjo labai dideliais

universitetą.

Savaitės įvykiai
Trys Vakarų didieji sutarė paruošti visiško nusiginklavimo planą. 

Pagal jį, valstybės atsisakytų nuo kariuomenės ir pasitenkintų po? 
licija. Kaip tai įvykdyti ir kuriom priemonėm,'palikta ateičiai. Prieš 
trejus metus vakariečiai laikėsi kitokio nusistatymo ir buvo linkę 
tartis tiktai dėl dalinio nusiginklavimo paliekant teisę JAV ir Sov. 
Sąjungai laikyti armijas iki 1.700.000. Nauja vakariečių laikysena 
pasiekta ryšium su nusiginklavimo konferencija, kuri prasidės Že
nevoj kovo 15 d. Joje dalyvaus po 5 astovus iš vakariečių ir sovietų 
bloko. Vakariečių atstovai savo pozicijas aptarė Vašingtone, -o so
vietų — Maskvoje, ši konferencija bus antroji tos rūšies Ženevoj, 
nes atominių bombų sprogdinimo •— .........——------———
sustabdymo* konferencija ten 
vykstą jau keletas mėnesių. Pa-

bet gana suvaržytą^ Amerikiečiai 
gi norėtų rezervuotis teisę atomi
niams sprogdinimams požemiuo
se, kurie naudojami kalnų pramo
nėje; be to, JAV nori tobulinti sa
vo atominius ginklus. Svarbiausia 
betgi nusiginklavimo kliūtis — S. 
Sąjunga, kuri praeityje yra sulau
žiusi daugybę sutarčių, ir todėl 
vakariečiai negali pasitikėti jos 
politika. Naujos sutartys gali bū
ti, tiktai priedanga slėpti augan
čiai sovietų galybei, kuri sunai
kintų vakariečius bei Įvykdytų 
Chruščiovo grasinimą: “Mes jus 
palaidosim”. Sovietų vadai, net ir 
pažadėdami demobilizuoti dalį sa
vo kariuomenės, pakartotinai pri
minė, kad tai nereiškia nusigink
lavimo, nes S. Sąjungos smogia
moji galia nemažėja, o didėja. Mi- 
kojanas, lankydamasis Kuboj, ne- 
piršo nusiginklavimo, o tik gink
lus.

Planai ir ginklai
Naujas veiksnys ginklavimosi 

srityje yra Prancūzija, kuri iš
sprogdino Saharoje pirmąją ato
minę bombą ir yra psirengusi tęs
ti bandymus toliau — iki vande
nilinės bombos. Kitų kraštų pro
testai De Gaulle nepalenkė" atsi
sakyti atominių bandymų. Jie tę
siami toliau, o prancūzų spaudoj 
paskelbtos slaptos žinios apie 
sprogdinimus susilaukė teisminio 
tardymo. Tuo tarpu Prancūzija 
nėra linkusi dėtis i Ženevos kon
ferenciją, nes nenori suvaržyti 
savęs stabdančiais įsipareigoji
mais.

D. Britanijos vyriausybė, nors 
ir kalba apie nusiginklavimą, ta
čiau savo gynybos biudžetą š.m. 
padidino 5%, t.y. iki $4.563.000. 
000. Tai dižiausias D. Br. gynybos 
biudžetas taikos metu. Prez. Ei- 
senhoweris pareiškė, kad JAV gy
nyba nėra apleista, nors š.m. nu
matytos kiek mažesnės sumos. 
Prieš išvykdamas kelionėn į P. 
Ameriką jis pasakė kalbą, kurio
je pabrėžė, kad JAV karinė jė
ga nesunaikinama ir esanti “lais
vojo pasaulio saugumo inkaras”. 
Savo galybę liaupsina ir Chruščio
vas viešėdamas Indonezijoje.

Paslaptingieji povandeniniai
/ . laivai

Argentinos vyriausybė buvo at
kreipusi viso pasaulio dėmėsi i 
povandeninius 1 
pastebėti Golfo

ndeninius laivus, kurie buvę 
sbėti Golfo Nuevo įlankoje, 
oros savaičių medžioklės pa- 
u buvo paskelbta, esą galbūt 

1 pasprukę ąepa- 
iekas ikišiol aiškiai ne- 
eno ten pov. laivai buvo 

tokioj nuošalioj vietovėj 650 my-

Po poros savaičių medžioklės 
galiai 
tie 3 pov. laivai 
stebėti, 
pasakė,

Vieni spėja, kad tai sovietų, kiti 
— amerikiečių ar britų, treti — 
Hitlerio, ketvirti mano, kad tai 

betgi matyti, kad už tos istorijos 
slypi Argentinos laivynas, suintę- 
resųotąs gauti galimai didesnės 
sumas iš parlamento, kuris kaip 
tik svarsto šiuos reikalus; Prieš 
dvejus metus Argentinos laivy
nas toj pačioj Įlankoj buvo paste
bėjęs pov. laivą ir po mėnesio gi
go lėšų lėktuvnešiui įsigyti; prieš 
metus jis vėl pastebėjo, nežinomą 
pov. laivą ir gavo lėšų pirkti lėk
tuvams; dabar adm. G. Clement, 
laivyno ministeris, atsidūręs prieš 
kietą parlamento ranką, šykščią 
laivynui, vėl rėmėsi pov. laivais. 
Ne be pagrindo Buenos Airės 
laikraštis “Clarin” juokavo, kad 
laivynas kovojąs su banginiais. 
Argentinos prez. Frondizi šį rei
kalą laikė rimtu, net buvo kreipę
sis į JAV techninės pagalbos, ta
čiau stebėtojai mano, kad pov. 
laivų medžioklė baigsis naujų su
mų paskyrimu laivynui. Z

Pasitraukė darbiečių vadas .X
Australijos darbiečių partijas 

vadas dr. H. V. Evatt, buvęs UŽS. 
r. min., J. Tautų vienas steigėjų, 
pirmininkavęs vienai jos pilnaties 
sesijai, buvo priverstas pasitrauk
ti iš partijos vado pareigų. Jo va
dovybėje partija pralaimėjo tre
jus rinkimus ir suskilo savo vi
duje. nes pasirodė, kad Evatt yra 
perdaug palankus komunistamš. 
Kai pabėgęs sovietų ambasadoj 
narys V. Petrov pareiškė, kad 
dvi Evatt sekretorės dirbusios so
vietų šnipams, pats Evatt, kaip žy
miausias advokatas, stojo teisman 
jų ginti. Sekretorės buvo išteisin
tos, tačiau Evatt neteko ateivių 
pasitikėjimo ir jų balsų. Jis taip
gi susikirto su katalikų grupę 
darbiečių partijoj, kovojančia Sp 
komunistų Įtaka. Ta grupė atski
lo, sudarė naują partiją ir atėmę 
iš darbiečių katalikų balsus. 
Evatt, žymus Australijos teisinin
kas, tapo paskirtas S. Wales vals
tijos vyr. teisėju, palikęs apirusią 
darbiečių partiją. Nauju vadu nu
matomas A. Calwell, katalikas, 
buvęs imigracijos min., autorius 
plano, pagal kurį Australijoj bu
vo įkurdinta 1.400.000 europie
čių. -*

Otava.Otava. — Kanados inkorporuo
tieji bankai, kaip rodo jų paskelta 
tos apyskaitos, 1959 m. uždirbo 
$162.000.000.

Otava. — Fordo įmonės Kana* 

$23.791.342.
Otava. — Kanada 

kybos sutarti su Lėni 
sižadėjo nupirkti 22 
kviečių.
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Draudimas buo nedarbo
Rašo C. L. CACCIA, Toronto

(CSc) — Kanada turi draudimą 
nuo nedarbo. Jis aprūpina kuk
liomis Įplaukomis kiekvieną sa
vaitę tuos, kurie laikinai neteko 
darbo dėl aplinkybių ne nuo jų 
priklausančių. Šis draudimas yra 
priverstinis, kad jo išlaidos būtų 
padalintos tarp dirbančių.

Kaip tik jūs atvažiuojate į Ka
nadą, jūs privalote užsiregistruo
ti Unemployment Insurance 
Commision (Draudimo nuo Ne
darbo Komisijoj) artimiausioj įs
taigoj. Ten gaunate geltoną drau
dimo knygelę ir identifikacijos 
kortelę su draudimo numeriu. Įs-

: Naujam jūsų darbe darbdavys 
pareikalaus jūsų draudimo knyge
lės. Identifikacijos kortelė palie
ka pas jus. Kol dirbate, jūsų darb
davys atsako už lipinimą ženklų Į 
knygelę kiekvieną savaitę, kurie 

' parodo jūsų įmokėjimo sumą. Pa
vyzdžiui, jūsų savaitinis uždarbis 
yra $50. Tuo atveju jūsų savaiti
nio įmokėjimo suma bus $1,32. 
Darbdavys moka šios sumos pusę, 
t.y. 66 centus. Jūs mokate kitą 
pusę irgi 66 c., kurie automatiš
kai yra išskaitomi iš jūsų algos.

Kiekvienas Kanados dirbanty
sis, vyras ar moteris, kurio me
tinis uždarbis yra žemiau $5.460, 
šiuo būdu moka Draudimo nuo 
Nedarbo Fondui. Prie šio Fondo 
prisideda ir federalinė vyriausy
bė mažiausiai visu penktadaliu, 
tos sumos, kurią darbdavys ir dir
bantysis sumoka.

Dabar daleiskime, jūs tapote 
' bedarbis, jus laikinai paleidus iš 

darbo arba dėl kitų priežasčių ne 
nuo jūsų priklausančių. Tokiuo 
atveju turite gauti iš darbdavio 
draudimo knygutę. Reikia pasi
tikrinti, kad reikalingi ženklai, 
įskaitant ir paskutinę darbo sa
vaitę, būtų įlipinti. Jei negalite 
gauti draudimo knygelės tuojau, 
dėl to nedelskite: eikite Į arti
miausią Komisijos įstaigą ir už
pildykite pareiškimą dėl draudi
mo. Tik nepamirškite pasiimti sa
vo identifikacijos kortelę. Veikit 
nedelsiant, nes ir taip praeik vi
sa savaitė, kol jūs būsite įgalin
tas gauti pašalpą.

. Dėl galėjimo gauti pašalpą rei
kalinga, kad jūs būtumėt mokė
jęs 30 savaitinių įmokėjimų lai
ke paskutinių dviejų metų, iš jų 
8 paskutiniais metais. Tada- jūs 
gausite savaitinę pašalpą prade
dant antrą savaite nuo jūsų už
siregistravimo vietinėj Komisijos 

- įstaigoj . Tai galios taip ilgai, kaip 
jūs būsite pajėgus ir būsite pasi
ruošęs dirbti arba būsite nepajė
gus gauti atitinkamą darbą.

Kai pildysite savo pareiškimą 
dėl pašalpos, jus paprašys užsire
gistruoti darbui — Komisijos 
vienas iš svarbiųjų uždavinių yra 
pagelbėti surasti darbą.

Sekanti lentelė rodo dabartinių 
pašalpų dydžius pagal daugiau
siai praktikuojamus savaitinius 
uždarbius (pirmosios skaitlinės 
rodo gautą savaitinį atlyginimą, 
antrosios rodo priklausomą pašal
pą ir kiek dar galima per savaitę 
uždirbti, jei bedarbis yra vienas; 
trečiosios rodo taip pat priklauso
mą pašalpą ir kiek dar leistina 
uždirbti, jei bedarbis turi išlai
kyti šeimą):
$33 — 38.99 $15 $8 $21 $11
39— 44.99 17 9 21 12
45— 50.99 19 10 26 13
51 — 56.99 21 11 28 14

LAtĘSUIMAS M HSHAIVMAS!
PREL. J. BALKONO KALBOS, PASAKYTOS NEPRIKLAUSO
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TRAUKA BEI IŠTRAUKOS
ka girdėti per radiją arba tenka

Amerikos Balsą
...Amerikos užsienio* politika 

dar neatsisakė lai&vinjmoininties. 
Tą liudija Pavergtųjų Tautų Sa
vaitės deklaracija, prezidento pa
skelbta 1959 m. liepos mėnesį. 
Pavergtųjų Tautų Savaitė bus 
minima Amerikoje kiekvienais 
ihetais. Mes privalome panaudoti 
šį įvykį laisvinimo propagandai.

šiuo momentu laisvinimo akci
ją negali pasilikti tik lietuviškuo
se rėmuose. Ją reikia išvesti į 
tarptautinę areną su kitomis pa
vergtomis tautomis. ALTas vei
kia šia linkme per Rytų ir Cent
ro Europos Kilmės Amerikiečių 
Konferenciją, atstovaujančią 10 
tautybių ir kalbančią 15 milijonų 
amerikiečių vardu. Nuo Įsisteigi- 
mo dienos aš esu šios Konferen
cijos pirmininkas. Jos būstinė yra 
Niujorke. Penki lietuviai atsto
vaujame ALTą konferencijoje. 
Konferencijai yra didelė pagalba 
Lietuvių Informacijos Centras...

... Gyvename kolonijalizmo 
žlugimo dienas. Azijos ir Afrikos 
tautos išsilaisvina. Juodoji ir gel
tonoji rasė pirmą kartą įeina Į 
tautų šeimą, o mes baltieji pa
vergiami. Valstybės, gyvenusios 
nepriklausomą gyvenimą grįžta Į 
kolonijų eiles.

Vakarai padeda kurtis naujoms 
laisvoms . ir nepirklausomoms 
valstybėms tamsioje Afrikoje, 
kuomet Sovietų Rusija, laiko pa
vergusi visą eilę sęrių tautų ir 
valstybių, kurios prieš II Pasau
linį karą buvo laisvos ir nepri
klausomos.

... Aš žinau, kad Amerikos po
litika yra už didžiąją nedalomą 
Rusiją su išimtimi Pabaltijui. Ru
sija yra sudėtinga valstybė, joje 
yra įvairiausių tautų. Jos visa is
torija y r a. t autų užgrobimo istori
ja. Virš 34 tautų joje kalba skir
tingomis kalbomis, skirtingomis 
tradicijomis gyvena. Vieną dieną, 
kai ji suduš, kai visos tautos Afri
kos ir Azijos keliu žengs į nepri
klausomą gyvenimą, pasaulio že
mėlapis labai pramargės. Tada 
subyrės komunizmas ir Rusijos 
tūkstančio metų imperija, šito 
bijosi Chruščiovas ir kiekvienas 
rusas. Bet tik šitaip užviešpataus 
taika pasaulyje. Kol rusiškas im
perializmas siaučia, tol taikūs ne
gali būti ir karo pavojus nepra- 
šalįnamas.

III. Užsienio lietuvių veiklą
Amerika už Lietuvosišlaisvini- 

mą karo neskelbs. Mes ir nenori
me, kad dėl mūsų tautos žūtų ki
tos tautos. Baisus būtų atominis 
karas. Bet jokia valstybė "negali 
kita prekiauti. Pribrendęs reika
las duoti kiekvienai tautai apsi
spręstu Sovietams patiems būtų 
laikas suprasti, kad satelitinių* 
tautų pavergimas Rusijos padė
ties nestiprina, bet ją dar -ap
sunkina.

Mūsų pareiga budėti ir nuolat 
kelti Lietuvos teisę Į laisvę ir ne
priklausomą gyvenimą. Užsieny 
■gyveną lietuviai sudaro tą trečią 
frontą Lietuvos laisvinimo akci
joje. Kiekvieno lietuvio pareiga 
darbu ir pinigu dėtis priė šios ak
cijos. Jokio susiskaldymo mepri-

Čūįirtaegali suprasti prieštaravi
mo kovoje su komunizmu.

Kaip sakiau, JAV.
bendru frontu per ĄLTą. tąhnėjo 
tiek daug. Taip ir, viso “o 
lietuviai gaji laimėti tik bė 
veiksniu, kokiu' yra Vyriausiasis 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas. 
Kiekvienas kraštas turį. sa
vo politinį veiksnį, kuris .visus at
stovautų. Kol mes neturime kito 
bendresnio veiksnio kąįp VLIKas, 
tol- turime jam paklusti. Todėl 
veiksniai, veiksneiiai, nepritarę 
VLIKui ir nebandą su 
ningai laisvinimo akc 
kenksmingi mums ir 
Negalime toleruoti susis 
Negalime pritarti susmulkėjimui 
laisvinimo veiksnių ar fondų, ža
linga yra eikvoti energiją politi
niams erzeliams, begalinėms dis
kusijoms teisėtų ir neteisėtų gru
pių, grupelių, nuomonių ar pą- 
reiškimų, kurie nėra esmingi vi
sam laisvinimo reikalui. Svarbiau
sias reikalas — Lietuvos laisvė 
— ką aš jai duodu. Visa kita yra 
šalia ir niekas neprivalo laisvini
mo bylą silpninti, sunkinti ar jai 
kenkti.

.Visų lietuvių dėmesys nukreip
tas i Lietuvą. Kas Liettivbje vyks
ta kiekvienam Įdomu, o ypač bū
tina žinoti laisvinimo veiksniams, 
įvairiais keliais ateina žinios iš už 
geležinės uždangos: grįžta žmo
nės, turistai, spauda, laiškai, ra
dijas. Šiuos visus kanalus išnau
doja VLIKo tarnybos Europoje. 
Išklausinėti grįžusius iš Sovietų 
Sąjungos, pasikalbėti su turistais^ 
sekti spaudą, dvidešimt keturias 
valandas klausyti rusų, liętūvių 
ir lenkų radiją, visam tam reika
linga daug laiko ir žmonių. Be 
šios akcijos neįmanomas laisvi
nimo darbas, propaganda. O tai 
kainuoja pinigą, ’

Palaikyti kontaktą su Lietuva 
galimą per asmenis, laiškus* radi
ją. Niekas negalvoja Šiandien 
apie vidujinį sukilimą. Svarbu iš
laikyti sveiką dvasią ir pasiryži
mą į nepriklausomą gyvenimą, 
čia padeda asmeninis kontaktas 
ir radijas. Vatikano radijas rūpi
nasi tikybinę dvasiu ‘palaikyti, 
bažnyčios, žinias duoti. Šalis jau
čia,' kad Šv, Tėvas sii Lietuvą, .jos 
vargus žino ir lietūviąhis sįmpati- 
zu'ojai Vatikano fadijąs moraliai 
kelią lietuvių, dvasią, stiprina as
piracijas. Itomog j radijas j^asdien 
kalbą į Lįetuvą šįi žinioinįs apie 
užsienio lietuvius, apie ’j^..veik
lą, gyvenimą, įvykius. Liėnivos 
žmonės jaučia, kad jie n§rą at
skirti nuo užsienio lietuvii^,' kad 
jų teisės nėra užmirštos, kol lais
voj*© pasaulio lietuviai veikia ir 
dirba savo lietuvybės išlaikymo 
darbą.

Stipriausiai i Lietuvą kalba 
Madrido radijas. Jis atsako,į Vil
niaus radijo melus, replikuoja i 
komunistų spaudos straipsnius* 
kritiškai svarsto užsieny paskelb
tus Kremliaus pareiškimus, kurie 
kartais Lietuvoje nepranešami.

. . ySųpraptarna, priešas neno-

mokyklose mažyčius moko bedie
vybės, bet liaudis tebėra tikinti. 
Tautiškumas ir tikėjimas sutapo 
į vieną, kaip ir Lėnojoje. Bažny-

WNUMn
. . &os,*nes jos

lietuviškos, o ne rus
. Kas tik atvyko iš Lietuvos, 

. kaip ištikima liaudis-
i ir Tautai. Net Mlzara 

savo kelionės aprašymuose įtiki
no mus, kad rezistencijos dvasia 
gyva.

Lietuvoje yra populiari propa
ganda už vad. “taiką ir koegzis
tenciją”, bet tuo niekas netiki, 
nes... patys komunistai moko, 
kad sugyvenimas kapitalizmo su 
marksizmu negalimas. Revoliuci
ja yra būtina komunizmą Įgyven
dinti. Taikiu būdu niekas niekur 
komunizmo nepriima. Jei kur ko
munizmas užėmė kraštą, tai tik 
sukilimu, įsikišimu, ginklu ...

... Kas supranta komunizmo 
esmę, metodus ir siekius, negali 
ta propaganda tikėti. Šitą gerai 
supranta Lietuvos liaudis, nes sa
vo kailiu patyrė ir išmoko supras
ti dvilypę kalbą ir materialistini 
dialektą...

... 1959 m. gruodžio 3 d. bu
vo paskelbtas Lietuvos ganytojų 
raštas į ^Italijos, Prancūzijos, V. 
Vokietijos bei kitų šalių katali
kus, pasisakąs už Chruščiovo JT 
pasiūlytą “visuotinį nusiginkla
vimą”...

... Nebe pirmas' kartas, kad 
Lietuvos Bažnyčios ganytojai yra 
prievartaujami pasirašyti politi
nius pareiškimus. Taip darė ir 
Stalinas. Tokiu prievartavimu 
Maskva išsiduoda, kad Katalikų 
Bažnyčią tebelaiko jėga, kurios 
sunaikinti jiems nepasisekė ir su 
jps Įtaka žmonėm reikia skaity
tis...

II. JAV ir Lietuva
... Dėdė Samas ligi šioliai ne

pripažįsta Lietuvos okupanto tei
sių. Laisvosios Lietuvos atstovybė 
Vašingtone laikoma kaip teisėta 
atstovybė. Iš užšaldytų Lietuvos, 
fondų vyriausybė kasmet skiria 
piniginę paramą atstovybei ir 
konsulatams. Kasmet vyriausybė 
išleidžia Vasario 16 d. proga pa
reiškimą, ką ir šiemet padarė. 
... Taip pat Įsidėmėtini atgarsiai 
kongrese, spaudoj, per radiją ir 
t.t. Daugiausia tai nuopelnas 
ALTo.

... Amerikos Lietuva savo is
torijoje ilgesnį laiką niekad nebu
vo vieninga ... Bet krašto paver
gimas ir laisvinimo kovos reika
las juos visus suartino. Tik dabar 
pradeda < pasigirsti nesutarimo 
balsų. Dalis tremtinių politikų 
nesutaria su VLIKu dirbti. Tie 
patys veikėjai kelia balsą ir prieš 
ALTą ... O ALTo nuopelnai yra 
dideli. Jis ir Vašingtone laikomas 
tikruoju lietuvių atstovu. Jo pa
stangomis buvo išgauti preziden
tų bei valstybės sekretorių užtiki 
rinimai, kad JAV Lietuvos oku
pacijos nepripažins, jis pagimdė 
BALFą, dalyvavo prie LLK su
darymo, išrūpino lietuviškąjį

tik

šiandien švenčiame 42-sius Lie
tuvos nepriklausomybės paskelbi
mo metus. Mūsų Šventės dvasią 
slogina 20-ji okupacijos metai. 
Todėl suėjome atnaujinti pasiry
žimus kovoti už krašto išlaisvini
mą ir peržiūrėti veiklos planus 
bei suartinti gretas laisvės kovai.

Laisvinimo veikla eina trijuose 
frontuose: Lietuvoje, JAV ir ki
tuose pasaulio kraštuose, kur gy
vena lietuviai.

L Tautos rezistencija krašte
Tauta yra vieninga ir savo tei

sių neatsisakiusi. Lietuvoje po
grindžio rezistencijos jau nėra. 
Partizanai jau išnyko. Bet tyli ir 
giliai tautinė rezistencija vyksta. 
Ji nematoma, bet jaučiama. Oku
pantas yra nekenčiamas, bet to
leruojamas. Tautinė sąmonė įsi- 
šaknėjusi. Nepriklausomybės dvi
dešimt dviejų - auklėjamų metų 
įtaka pasilikusi rusena.

... Sugebama prisitaikyti prie 
naujų gyvenimo sąlygų. Krašte 
reiškiasi naujų asmenybių, tenykš 
čių kovos ir veikimo sąlygų išug
dytų ir užgrūdintų.

...Propagandos skelbiami “mil
žiniški laimėjimai” lietuvių ne
veikia, nes visi žino, kokie geri 
ekspertai yra rusai klastoti tiesą. 
Bet visi yra išmokę tylėti, ypač 
tie, kurie buvo išvežti Sibiran.

... Kad okupantui nepavyksta 
jokiomis priemonėmis palaužti 
lietuvių tautos dvasios, rodo ir 
nuolatiniai barimai, kuriuos ten-

esanti atitrūkusi nuo gyvenimo, 
kad antikomunistinės nuotaikos 
pačioje šalyjenttflt nemažėju 
bet dar stiprėją. Taip pat, kad 
jaučiama propagandos iš laisvojo 
Vakarų pasaulio įtaka. Ypač “na
cionalistinė” tema sovietiniams 
propagandistams nuolat kelia su
sirūpinimo.

... Užkliūva centro komitetui 
ne tik “buržuaziniai nacionalis
tai”, bet ir “dešinieji socialistai 
bei revizionistai”. Jiems baimę 
įvaro priešai ir iš kairės, ir iš de
šinės, ir iš pačios partijos vidu
rio. Nors narių priėmimas į par
tiją okupuotoje Lietuvoje labai 
apsunkintas, bet pasirodo, kad į 
komunistus daug kur pralindę 
“liaudies priešų . Kai pats ne
švarus ir prasikaltęs, visur matai 
priešą ir pradedi savo šešėlio bi
joti. šitoks netikrumo ir nesau
gumo jausmas vis dar yra po tiek 
okupacijos metų! Jis bus toks, 
kol okupantas valdys kraštą. Ra
mybės niekad nėra be tikros ir 
pilnos laisvės!

... Pastaruoju metu ypač su
aktyvinta propaganda prieš tikė
jimą. Dešimtys tūkstančių val
džios agitatorių ruošia prieštiky- 
bines paskaitas, leidžia bedieviš
kas knygas, kalba per radiją, ben
drai varžo tikybinį gyvenimą, net

visi

m vie- 
n yra 
ietuvai.
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mokamos 
pagal algas "žemiau $27 ir virš 
$68.99, galite pasiteirauti Komi
sijos vietinėj įstaigoj.

Pašalpos mokamos tik tam tik-

63— 68.99 25 13
Dėl pašalpų, kurios

dviejų savaičių įmokėjimus, mo
kėtus paskutiniais dvejais metais. 
Yra atskiros taisyklės dėl pašal
pų, jei jūs apleidote darbą savo 
noru ir jei buvote atleistas. In
formacijas šiais atvejais galite 
gauti Unemployment Insurance 
Commision. Kiekvienu atveju Ko
misijos tarnyba visada jums pa
gelbės surasti kitą jums tinkamą 
darbą.

Ir kuklus savaitinis įmokėji- 
mas, padaugintas iš tūkstančių, 
sukuria fondą juodai dienai ir 
niekas, netekęs darbo, nėra palik
tas žiūrėti baidui į dantis. Drau
dimo nuo Nedarbo Komisija yra 
tam, kad pagelbėti. Dėl to neabe
joki kreiptis į ją, kada jūs esate 
reikalingas pagalbos.

Kunigas Juozas Failokaitis
(Tęsinys iš pr. nr.)

— Ale pamatysi, — karštai gin
davo tas pats ponas Jonas, — už
eis kokia nors velniava, tai iš ki
tų bankų neliks nei skudurų, nes 
ir vekselius ir visa kita vėjai iš
nešios. O Ūkio Bankas su savo 
fabrikais, namais, žemėmis liks 
ir bus pajėgus atsilyginti su vi
sais savo indėlininkais, — trium
fuojančiai baigdavo ponas Jonas.

Panašiai ir įvyko.
Šiandien niekas neprimena nei 

Komercijos banko, nei Tarptauti
nio banko, nei visų kitų, o Ūkio 
banko turtai, įmonės, žemės, na
mai ir šiandien ir dar ilgai bus. 
Atgaivinti banką nebūtų sunku ir 
šiandien, nors ir po 20* metų vi
sokių anot pono Jono “velniavų”.

Bet tuo laiku dirbti tikrai ne
buvo lengva. Permažas buvo lais
vas apyvartos kapitalas.

Kada ponas Jonas mane pa
kvietė eiti pas juos direktoriauti, 
aš dirbau Lietuvos banko centre, 
tik grįžęs iš Mažeikių L. banko 
skyriaus, kur buvau direktorium 
5 metus.

Nepatogu buvo pamesti iškart 
Lietuvos banką, kuris rodė man 
tiek daug pasitikėjimo ir kuris 
buvo pavedęs atlikti nemažus dar
bus. Nuėjau pasitarti su Lietuvos 
banko valdybos direktoriais. Pir
miausia sutikau Zigmą Starkų. 
Jis gerai žinojo ir Ūkio banko pa
dėtį. Buvo L. banko “patriotas”, 
o kartu ir Vailokaičių draugas.

— Eik. Reikia Ūkio banką su
tvarkyti, — trumpai jis man pa
reiškė. Aš supratau iškart tą 
“eik”. Antrą sakinį supratau tik 
po kelių mėnesių Ūkio Banką 
perėmęs^

Tuo nepasitenkinau. Nuėjau 
pas Juozą Paknį, faktiną tada L. 
banko valdytoją ir nuo pradžios 
esantį jo direktorių.

— Mane kviečia Vailokaičiai i 
Ūkio banką. Norėčiau išgirsti jū
sų nuomonę ir gauti patarimą, — 
pradėjau aš.

— Taip. Girdėjau, — pradėjo 
jis.

Ir kalbėjo, kaip visada, lėtai, 
atsargiai, parinkdamas žodžius,

JONAS MATULIONIS

Iš atsiminimu

kar-

įvairus siuntimai
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ Ir U.S.S.R.
Vaistai iš Europos valstybių atpiginti nuo 10% iki 40%.

Prašome reikalauti mūsų naujai atspausdinto vaistų katalogo Nr. 2. 
Taip pat siunčiame Iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS 
MASINAS, INVALIDAMS KĖDĖS, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

Siunčiame AB ADA ČT11 ,fls9 sudarytus ir apdraustus fvai- 
paprastu ir I v rius siuntinius.

Turime pardavimui Įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svo

rio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iŠ Europos valstybių, siųsti 
mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

> BALTIC EXPORTING CO.
849 College St, Toronto, Ont., Canada. Telefonas LE. 1-3098

SKYRIAI:
105 Cannon St. E., Hamilton, Oht Tel. JA. 8-6680. Ponia V. Juraitis. 
94 Douglas SU Sudbury, Ont. TeL 0S.HB15. Ponia M. Venskeričienė.

ko Kaune ūkio Banko centrines 
patalpas gaisras (tai buvo sek
madienis), aš būgštavau.

— Puls banką indėlinikai, — 
tvirtinau aš.

Kunigas Juozas juokėsi:
— Nepuls, pamatysi, nepuls,— 

tvirtino jis.
Banko operacijas reikėjo per

kelti i kitas tuose pačiuose na
muose esančias patalpas tik su 
įėjimu iš Daukanto gatvės. Perne- 
šėm pirmadienį nesudegusius 
baldus, knygas ir antradienį 8 
vai. atidarėme “sudegusį” banką.

Aš ėjau i banką sunkia širdimi. 
“Ką reikės daryti?” — galvojau. 
Juk reikės išmokėti nemažas su
mas. Bet eilių prie banko nebu
vo. Pirmas ateina kunigas ir... 
įneša indėlį. Supratau, kad tai 
kunigo Juozo paprašytas, mūsų 
visų padrąsinimui, kunigų semi
narijos prokuratorius kun. Pet
rošius.

Ateina žmogelis su knygute ir 
prašo išmokėti jojo indėlį, nes 
jam esą reikią pirkti namą ar 
kažką panašaus.

Paduoda savo indėlių knygelę. 
Tarnautojas atsiverčia savo kny
gas. Žmogus nustemba.

— Tai... knygos nesudegė? 
— visai sumišęs klausia.

— Ne tik pinigai nesudegė, bet 
ir knygos išliko sveikos, — juo
kiasi Balniūnas ein. sąskaitų tvar
kytojas.

— Tai., duokit knygutę at
gal. Aš dar palauksiu ... šian
dien neimsiu ...’— ir sumišęs ir 
lyg apsidžiaugęs užbaigė indėlio 
atsiėmimo istoriją.

Tai ir buvo viskas.
žmonės lyg ir drovėjosi tą die

ną ateiti ir paprašyti pinigų.
Kunigas Juozas buvo teisus ir 

ši kartą. Jis buvo be viso kito ir 
psichologas. Jis pažino žmones.

Šia proga prisimena kita is
torija. ,

Viena moterėlė turėjo padėju
si metinį indėlį banke. Metams 
suėjus ji ateina i banką ir prašo 
pinigų. Išrašo viską, kas reika
linga,* prideda procentus. Prie 
kasos pasiima procentus, pini
gus suskaito ir prašo vėl palai
kyti metus. Tvarkoj, reiškia, vėl 
padėjo metams. Metams praėjus, 
moterėlė vėl į banką. Ir vėl kar
tojasi tas pats.

Trečius metūs ir vėl tas pats.
Pagaliau kasininkas neiškentęs 

jos klausia, kam ji skaito tuos 
pinigus ir vėl padeda.

Moteriškė jam ir aiškina:
— Matai, ponas, aš ateinu, pi

nigus suskaitau. Patikrinu. Ir aš 
vėl rami metams. O patikrinti rei
kia. Kas gi galėtų žinoti nepatik
rinus, ar mano pinigai čieli...

Tokių uolių indėlininkų daug 
nebuvo, bet panašiai padalydavo.

Ūkio Banke indėlių svyruoda
vo nuo 30.000.000 ligi 20.000.000 
litų. Tai buvo graži suma. Surink
ta vienose raųkose buvo ir jėga, 
su kuria buvo galima daug pada
ryti, faktinai ir buvo padaryta. 
Daug planų buvo ir ateičiai.

Vailokaičiai buvo linkę, kad 
šalia grynai bankinių operacijų 

(Nukelta į 9 psl.)

kartais lyg ir perspėdamas, 
tais lyg ir ragindamas. Taip jam 
pakalbėjus, aš ir negavau jokio 
Įspūdžio — ar man eiti, ar neiti.

Irgi supratau jo kalbą tik po 
kelių mėnesių pabuvus Ūkio 
banke. * <

Nuėjau. Perėmiau. Pradėjau 
dirbti. Dideli turtai, daug indė
lių — apie 25.000.0Q0 litų. Daug 
skyrių. Daug tarnautojų.

Ūkio Bankui,buvo tuo laiku 
charakteringi šie bruožai. Pir
miausia, tai tikri kapitalai in
vestuoti į nekilnojamuosius tur
tus. Vieni jų nešė pelną, kiti nie
ko nedavė. Indėliai daugumoj su
dėti kaimo žmonių. Įvairioms 
krizėms ištikus, jie nepuola ban
ko tą pačią dieną, kaip tai daro 
miesčionys. Bet miesčionys greit 
ir atslūgsta, o kaimo žmonės, kai 
pradeda imti, tai krizė seniai pra
ėjo, apie ją visi užmiršo, o jie dar 
ateina atsiimti savo indėlio, nes- 
jam tada ir tada grėsė pavojus!

Labai teisingai Paknys buvo 
tą dieną pastebėjęs, kad kartais 
Ūkio Banką vargina kaimo žmo
nių nesiliaująs indėlių atsiėmi
mas!

Buvo ir senų skolų, ypač ūki
ninkų, dar užsilikusių nuo krizės 
metų — 1929-30-31. Varžyti iš 
varžytynių įmonę, kada ji skolų 
nemoka, varžyti mieste namą yra 
palyginus lengvas reikalas. Bet 
varyti į varžytynes Lietuvos ūki
ninką, tai jau yra daugiau negu 
skandalas. Tai yra istorija. Ka
nadietį ūkininką išvaržyti, nieko 
tokio. Jis yra kaip eilinis biznie
rius. Lietuvos ūkininkas buvo 
vsai kita kategorija. Tai nebuvo 
vien turtas. Tai nebuvo vien ma
terialus ūkis. Čia gimė jis, čia 
pradėjo kartų kartos. Kiekvienas 
kalnelis turi* savo ilgą istoriją. 
Kiekvienas klonelis turi savo pra
eitį ir atsiminimus. Kiekvienas 
medelis yra šimtą kartų glamo
nėtas ir rankomis ir akimis. 
Kiekvienas trobesys kelia visą 
eilę prisiminimų apie žmones, 
apie įvykius. Kiekvienas gyvulys, 
atsiradęs ant ūkininko rankų, yra 
jo augintas ir lepintas. Jam ne
buvo gaila valandų, nei dieną, 
nei naktį. Ir tą viską išvaržyti, ir 
paleisti ūkininką šunų lodyti? 
Kaip sakydavo kaimiečiai — Ne! 
Tegu skolos stovi, nepražus. At
sistos ant kojų sumokės! Ir kas 
varžo? Kunigas Juozas Vailokai
tis?! “Mūsų kaimynas”, — paša-, 
kytų šakių ūkininkas.

Taip ir stovėjo tų ūkininkų su
protestuoti vekseliai ne mėne
siais, bet metais.

Čia irgi buvo ir romantika, bet 
ne tik tai. Lietuvis bankininkas 
turėjo būti žmogus ,savas žmo
gus. Ir Vailokaitis juo buvo. Ban
kui tas nebuvo lengva. Įšaldyti 
kapitalai, šimtai tūkstančių, mi
lijonas ir daugiau. Žmonės, o jų 
buvo daug, pasitikėjo Vailokai
čiais, o Vailokaičiai pasitikėjo 
jais.

Kada 1937 m. spalio 12 d. išti-

1 Vienas iš .Ontario yaIdžios pranešimų serijos

ONTARIO SPARTINA
KRAŠTO AUGIMA

Ontario Ekonomijos Departamentas analizuo
ja ir skelbia valdžios ekonominės ir socialinės 
gerovės augimo programos ir politikos infor
macijas ir provincijos vystymąsi^ Ontario po
karinių metų išsiplėtimo istorijų yra nuosta
bi ir tvirtai pagrista. Čia yra keletas pavyz
džių:

, t i

jėgumą daugiau kaip keturgubai iki 7.4 
milijonų ėrklio jėgų.
GAMYBA — Ontario duoda daugiau kaip 
50% visos Kanados gamybos.
KASYKLOS — Pirmaujanti kasyklų pro
vincija, Ontario 1959 m. pagamino mine
ralų vertės už $963 milijonus — virš 40. 
% viso krašto.
ŽEMĖS ŪKIS — Provincija pirmaujanti 
pramonėje, savo ūkininkams davė augš- 
čiausiaš pajamas visoj Kahadoj.
MIŠKININKYSTĖ — Ontario didžiuliai 
produktyvaus miško plotai — 170.000 
kvadratinių mylių — duoda vieną treč
dali1 Kanados medienos ir popierių ga
mybos.
INVESTACIJOS — Apie $28 bilijonus 
yra investuota į Ontario išsivystymą po
kariniais metais.

Hon. JcmM K Alton

GYVENTOJŲ—Dabar yra virš 6.000.000 
— -Ontario gyventojų augimas, maždaug 
po 157.000 per metus paskutiniame de
šimtmetyje, yra greitesnis kaip visoj Ka
nadoj ir dvigubai greitesnis kaip Jung
tinėse Amerikos Valstybėse.
IMIGRACIJA — iš 1.900.000 imigrantų, 
atvykusių Kanadon per pasktuinius 15 . 
metų, — apie 1.000.000 arba 52% ap
sigyveno Ontario.
PAJAMOS — Metinės pajamos asmeniui 
Ontario yra 20% didesnės už vidurkį 
visoje Kanadoje.
NAMAI — Paskutiniais metais pastatyta 
53.000 namų, arba 38% visų Kanadoje, 
buvo pastatyta Ontario.
ELETRA — Ontario Hydro išleido arti 
$2 bilijonų kapitalinėm statybom poka
riniais metais, įgalindama padidinti pa-

"RŪTA1
Hon. Loxlte M. FfiMt, Q.G, U.D.

DARBO VALANDOS: pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 7 vai. vak. šeštadieniais—ano 9 vai. ryto iki 5 vai. vak.

SAVININKAI S. ir A. KALUZA
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ONTARIO DEPARTMINT OF ECONOMICS

Savininkė fflgt Compagnia.
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: Vakarų Lenkijoje Bažnyčia , 
. be nuosavybės teisių

; ' Visoj Lenkijoj Bažnyčiai nuo- ritorijoje nėra viešosios teisės
• * . • . • w ’ ntrvizi Mill t^nl Alilytn «X wa’•jją^rbės teisės nėra atimtos ir už 

bažnyčios bei kitus pastatus nuo
mos mokėti nereikia. Bet štai 
dsztyno (Allenstein) šv. Jokūbo 
parapija gavo paraginimą mokė- 
tf už parapijos pastatus nuomos 
mokestį. Parapija kreipėsi į teis
mą1, betgi augšč. Lenkijos teismas 
Varšuvoje skundą atmetė. Spren
dimo pagrindime yra. sakoma: 
“Romos Katalikų Bažnyčia liau
dies Lenkijoje nėra viešosios tei
sės teistais asmuo. Lenkijos teisė
je nėra nuostato, kuris Romos 
Katalikų Bažnyčiai arba jos insti
tucijoms suteiktų viešos teisės 
charakterį. Konkordatas tarp 
Apaštališkojo Sosto ir Lenkijos 
valstybės vyriausybės 1945 m. 
rugsėjo 12 d. nutarimu pripažin
tas neįpareigojančiu kaip viena
šališkai Apaštalų Sosto nutrauk
tas. Bažnyčiai taip pat valstybės 
nėra pavesta jokių viešosios tei
sės uždavinių. Tai, kad Romos 
Kantalikų Bažnyčia Lenkijos te- »

laukia iŠ san-teisiniu 
tvarkos

Bažnytinį turtą vakarinėse sri
tyse Bažnyčia perėmė pagal 1946 
m. kovo 8 d. dekretą, pagal kuri 
“ pačios teisės galia valstybės iž
do nuosavybėn pereina visas vo
kiečių ir dancigiečių teisinių as
menų turtas, išskyrus viešosios 
teisės asmenis”. Tuo tarpu visas 
vokiečių ir Dancigo viešosios tei
sės teisinių asmenų turtas perei
na atitinkamiems Lenkijos teisi
niams asmenims”.

Iš to išplaukia, kad Bažnyčia, 
kaip Lenkijoje netufinti teisinio 
asmens statuso negalėjusi perim
ti iš Vokietijos bei Dancigo per
imtųjų Bažnyčios turtų. Tuo bū
du Lenkijos vad. vakarinėse že-

do nuosavybėn pereina visas vo
kiečių ir dancigiečių teisinių as-

I

Du vaizdai iš gyvenimo Toron
to privačios auklėjimo įstaigos, 
vedamos Ad. Vaišvilienės. Kairė
je nuotraukoje iš kairės sėdi pir-mėse pripažinta neturinti nuo- Je nuoiŲ?U*«ue £ Kaires setu pu- 

savybės teisių. Tai pirmos tokios m°ie e*Į®je: R- Par8y^e> EI- Mali- 
drastiškos priemonės Lenkijoje i nauskaite; antroje eileje. grupes 
prieš Bažnyčią. Ar bus tai išplės- j auklėtoja £dele Vaišviliene, Eg. ta ir į visą Lenkiją,’ar tai da?tik ?°Aku£ B ^haus-
spaudimo priemonė, tuo tarpu ^.aite; ^: ^°įF.utė’.Ba!P ^n^Y' 
Z___ ’ • r te: stovi S. Rimšaite ir R. Vais-dar neaišku.

Vėl reikalauja muito už dovanas
Kanados lenkai 1956-1957 m. 

vykdė platų vajų paremti nuo ka
ro nukentėjusią ir dabar komu
nistinėje santvarkoje tebevargs- 
tančią lenkų tautą. Centrinė len
kų' organizacija, vad. Kanados 
Lenkų Kongresas, pritariant net 
•visiems liberalams ir socialis
tams, nutarė visas aukas siųsti 
Lenkijos Katalikų Bažnyčiai, ad
resuojant kardinolui Wyszyns- 
kiui, prašant aukas paskirstyti 
reikalingiesierps. Komunistinei 
valdžiai toks nutarimas, kuris ro
dė aiškų nepasitikėjimą valdžios 
socialines globos insittucijoms 
bei jos proteguojamoms organi
zacijoms, žinoma, labai nepatiko, 
betgi nesinorėjo įžeisti ir savo 
išeiviją, tad tokios tvarkos ne
ardė.

. Aukų buvo surinkta $164.138. 
Kai vajaus pradžioje buvo kreip
tasi į kardinolą Wyszynski, jis, 
sutikdamas pasidaryti visos ak
cijos globėju, sugėstijonavo pri
siųsti kaikurių vaistų, Kai jų bu
vopasiųsta, kardinolas paskirstė 
juos ligoniams bei kitoms gydy
mo įstaigoms, tik pinigais pa
siustus $13:000 paskyrė Liubli
no'kataliku universiteto studentų 
bendrabučio statybai.

Dovanotų aparatų tarpe buvo 
kobalto bomba, nupirkta su labai

didele nuolaida iš Kanados val
džios, ta pati, kuri buvo unvežta 
į Poznanės mugę 1957 m. Kardi
nolas ją paskyrė Curie-Sklad- 
kowskio vardo institutui Varšu
voje. Kadangi tam aparatui rei
kėjo specialaus pastato, tai jis 
Varšuvon nugabentas tik pernai 
vidury metų. Tarpininkaujant 
Raudonajam Kryžiui į Lenkiją 
buvo pasiųsta daugelis kitokių 
medicinos aparatų, kuriuos kar
dinolas paskirstė įvairioms ilgo- 
ninėms.

Valdžia iš pradžių jokių kliūčių 
nedarė. Tik 1958 m. vasarą val
džia staiga pareikalavo muito už 
iš JAV prisiųstus maisto bei dra
bužių siuntą — visą laivą. Po il
gesnių aiškinimusi ta siunta buvo 
paskirta nukentėjusiems nuo po
tvynio, paskirstymą pavedant 
valdžios sudarytiems komitetams 
i juos įjungiant ir Bažnyčios at
stovus.

Pereitais metais valdžia vėl pa
reikalavo sumokėti muitą už pa
siųstą rentgeno aparatą ir 29 
elėktrokardiografus. Kai negelbė
jo nei Kanados lenkų tiesioginis 
įsikišimas, nei pastangos Otavo
je, kardinolas tą siuntą perdavė 
Lenkijos darbo ir socialinės glo
bos ministerijai, paprašydamas 
aparatus paskirstyti. Primp karifi-

tė; stovi S. Kimsaitė ir R. Vaiš
vilaitė. Trūksta D. Kušlikytės. 
Antroje nuotraukoje — mergai
tės mokosi tautinių šokių.

Grupės mergaitės susirenka 
pas vadovę kiekvieną trečiadienio

pavakarę grįždamos iš mokyklos 
ir vakarą praleidžia lietuviškoje 
aplinkoje — mokosi tautinių šo
kių, dainų, pasakų, eilėraščių, iš
girsta apie tėvų gimtąjį kraštą— 
Lietuvą, apie jos praeitį ir grožį. 
Pasikalbėjimai vyksta tik lietu
viškai, jokia svetima kalba ne
naudojama. šitą gražų lietuviško 
auklėjimo darbą A. Vaišvilienė 
vykdo jau antrus metus. Užklaus
ta, kaip tai prasidėjo, ji paaiški
no, kad turėdama ir savo mergai
tę , ir matydama, jog mergaitės 
reikalingos vadovavimo pradėju-

si jas mokyti, joms patikę, moti
nos visos tam pritarusios, greitai 
įtaisiusios tautinius drabužėlius, 
tad ir pavertusi tuos vakarus re
guliariomis pamokomis.

Mes sveikiname energingąją 
auklėtoją, tylią darbininkę, dir
bančią gražų lietuvišką darbą. Jos 
darbo metodas ypatingai įsidėmė
tinas mažosioms lietuvių koloni
joms. Gal atsirastų tokių pasi
šventusių patriočių ir tenai. Ži
noma, toks darbas nelengvas, bet 
kiek jis teikia malonumų, kiek 
džiaugsmo vaikučiams įskiepyti 
savosios tautos meilės daigus!

LIETUVIŠKI APMASTYMAI
Neiškelta visos tautos byla
Per visą Ameriką nuskambėjo 

Leonų vaikų, išleidimo iš Sovieti- 
jos pas tėvus byla. TV, radijo ir 
spaudos kompanijos bandė iš td 
pasidaryti galimai daugiau “eilu
čių”. ‘Laisvo užsimojimo” kraš
te tai normalu ir gal net pozity
vu. Keista betgi, kad Leonų, vai
kus pasitikę, o vėliau laiškais vie
šumai Čikagoj ir Niujorke lietu
viai laikraštininkai ir profesiona
lai politikai, net konsulato nariai 
nerado reikalo ar nesugebėjo iš
kelti ir įkalti amerikiečiams re
porteriams šios bylos esmės — 
kad štai beveik pirmą kartą įga- 

i linta pasinaudoti, rods, taip žmo
niškomis teisėmis — vaikams at
vykti pas tėvus. Nei vienas ne
rado reikalinga pastebėti, kad 
daugiau kaip 10.000 vien lietuvių

A. ŠALČIUS

Naujieji ateiviai:

LIETUVIŠKIEJI ĮVAIRUMAI
' AL. GIMANTAS

Pieštukai su Vilniaus 
herbu

sais atžvilgiais. Tokiu būdu ir ne

nolo Wyszynskio kanceliarija jau 
sausio mėn. išsiuntinėjo Lenkijos 
laikraščiams žinutę apie tos do
vanos perdavimą valdžiai. Laik
raščiai ją visdėlto išspausdino.

vargsta iki šiol dėl šito nežmo
niško elgesio. Kad ir dabar 1960 
m. po Kristaus gimimo, 40 metų 
po komunizmo įsiviešpatavimo, 
tebegalimi tokie dalykai, jog 
Amerikos lietuvis negali laisvai 
nuvykti pas savo tėvus ar brolius 
sovietų valdomoj teritorijoj, gi iš 
ten lietuvis negali laisvai atva
žiuoti Amerikon, kad pasimoky
tų ir pamatytų kaip žmonės kitur 
gyvena. Gera, kad vasario 3 d. 
laišku NYT tai iškėlė toks “Jero
me Distlan” iš Rich. Hill, N.Y.

Naudokimės jų patirtimi, 
bet nediskriminuokime 
Angliškoje spaudoje neseniai 

skaitėme, kaip nenoromis savo 
virš 70 metų gimtadienius šven
čia žymieji svetimtaučiai: Chur
chill, Adenauer, Rooseveltienė. 
Pastaroji, lyg protestuodama, 
pradėjo net profesorės karjerą, 
šalia darbotvarkės, kuri iš kojų 
išverstų ne vieną mūsų jaunuolį. 
Niujorko valstijoj net judėjimas 
pradėti nediskriminuoti senesnio

CANAOA

MOKYKITĖS SAVO
NAUJŲJŲ DRAUGU KALBOS

BENDRUOMENĖS KALBA, KURIOJE JŪS GYVENATE IR DIRBATE, 
YRA ANGLŲ BEI PRANCŪZŲ KALBA. JU MOKĖJIMAS TURĖS JUMS 

f DIDELĖS REIKŠMĖS.

JŪS GALITE IMTI KALBŲ PAMOKAS BEVEIK KIEKVIENAME KA
NADOS CENTRE.

Jums susidarys daug naujų galimybių -
Asmeniniai reikalai
Jums bus daug lengviau atlikti reikalus įstaigose 
bei pirkti krautuvėse. Jūs galėsite išaiškinti savo 
reikalus namų savininkams, gydytojams, advoka
tams, amatininkams, autobusų vairuotojams, val- 
dfios įstaigų tarnautojams ir kitiems.

Pilietybė
Anglų ar prancūzų kalbos mokėjimas yra reika 
lingas Kanados pilietybei gauti.

Tarnyba
Jūs galėsite daug lengviau gauti ir turėti pastoviai 
darbą. Jūs taip pat turėsite daug geresnę progą 
gauti pakėlimą darbe.

Bendruomenės gyvenimas
Jums bus daug lengviau įsigyti draugų tarpe tų, 
su kuriais kartu dirbate ar tarp kaimynų. Jums 
greitai pavyks įsijungti į bendruomenės gyvenimą.

Informacija ir laisvalaikis
Jūs galėsite skaityti Kanados laikraščius, žurnalus 
ir knygas. Jūs gausite daugiau malonumo, stebė
dami televiziją, klausydami radiją, lankydami ki
nus, paskaitas bei teatrus. Jūs geriau suprasite 
Kanados gyvenimą ir papročius.

amžiaus žmonių priimant į darbą. 
Tai skatina pasvarstyti “senių” 
problemą lietuviškoj išeivijoj.

Negalima taip pat didžiuotis 
taip mums įprastu posakiu, kai 
gražiausios sveikatos, 60-65 metų 
žmogus, kad pateisintų savo iš
lepimą, aptingimą ar tiesiai liur
biškumą, teisinas: “Ką čia mums 
seniams ...” Keista, jau su po
litiką, yra diskriminacija prieš 
lietuvių tautai užsitarnavusius as
menis sovietų Lietuvoj. “Tėvy
nės Balse” tilpo rašiniokas, ku
riame patariama visiems, o ypač 
nuo seno nusipelniusiems asme
nims, grįžtant į tėvynę išsirūpin
ti atitinkamus dokumentus ir 
juos patvirtinti TSRS ambasadoj 
Vašingtone. Girdi, tėvynė mokės 
jiems pagal jų darbą betkur. Bet 
argi būtina ši sąlyga “parvažia
vus”, kad lietuvių tauta galėtų 
atsimokėti bent pagarba ir nau
dotis savo didžiausiu turtu — 
kultūros, švietimo, medicinos 
darbuotojų - pionierių patirtim? 
štai paskiri asmenys Lietuvoj 
pareiškė, kad ten labai būtų pra
varti prof. Vandos Tumėnienės 
brošiūra “Kūdikis”. Bet -apie ją 
tyli “augštieji pareigūnai”, jos 
nedera minėti kontroliuojamoj 
spaudoj, nes ji pasitraukė nuo 
Stalino NKVD ir MVD?

O kaip išeivija, šiuo Tumėnie
nės atveju? Lietuviškoji spauda 
Čikagoj įspūdingu dr. Adomavi
čiaus straipsniu pagarsino VD 
Ųniveristeto pionierės profeso
rės, kūdikio globos organizato
rės Lietuvoj 80 metų. Iškėlė jos 
nuopelnus, veik vainikais apkai
šė. O ji pasveikinusiems atrašė: 
“Negalvokit, kad yra malonu 
švęsti šitoks amžius; juk tebetu
riu gana gyvenimiškos energijos, 
idėjų ir norų, o čia per spaudą 
šaukia...”

Graudu kai pagalvoji, jog lie
tuvių tauta negali naudotis ne 
vien prof. Tumėnienės didžiuliu 
patyrimu ir talentu. Gydytojos, 
kuri bene vieninteliu atveju Lie
tuvos istorijoj vien už savo nuo
pelnus Lietuvos medicinai gavo 
universiteto išduodamą licenci
ją net be egzaminų ...

Tumėnienė lietuviams brangi 
ne vien dėl*nuopelnų medicinoj. 
Kartu su vyru ji auklėjo iš prie
spaudos miego pabudusią tautą. 
Ne vien lietuves moteris, kurias 
skatino atsimesti nuo rusiškojo 
moters supratimo, pareikalauti 
sau teisių lygių su vyrais, džiaug
tis mokslu, kultūra ir gyvenimu. 
Diplomatas Bačkis iš Paryžiaus 
tiksliai pastebėjo viename laiške: 
“... su dėkingūmu tegalime mi
nėti profesorę už jos kaip lietu
vės pagarbą lietuviui. Kaip reti 
tai deimančiukai dar ir šiandieni
niam lietuvių gyvenime...”

“Lietuvio pagarba lietuviui”
(Nukelta į 9 psl.)

pastebėti mums lietuviams įdo
mų pieštuką, šiaip, nieko ypatin
go — automatiškas, įtraukiamo 
juodo grafito pieštukas ir tiek. 
Bet, atydžiau įsižiūrėjus, pama
tai įdomybę viršutinėje pieš
tuko dalyje, jo viduje, permato
mame skystyje įstatytas mūsų 
sostinės Vilniaus herbas, ant ku
rio užslenka savotiška metalinės 
spalvos uždanga pieštuką laikant 
vertikaliai ir toji uždanga atsida* 
ro pieštuką pavertus šonu ar ra
šomąja dalimi pasukus į viršų, 
šį, su šv. Kristupu brendančiu 
per vandenį ir rankose laikančiu 
kūdikį, pieštuką tas asmuo yra 
įsigijęs prieš keletą metų Kana
doje, bet jis gamintas “Everlast” 
dirbtuvių JAV. Kągi, prieinamo
mis sąlygomis pažįstamas suti
ko skirtis Su savuoju pieštuku, 
mielai priėmęs kitą, bet jau pa
prastą, be vilnietiškojo ženklo.*

Lietuvaitė Indijoje
Visi būsime nemažai skaitę 

apie didelę tarptautinę parodą 
Indijoj. Ten visai nejuokais var
žosi ir didžiųjų valstybių presti
žas, ypač ryški kova tarp ameri
kiečių ir sovietinio paviljono. Abi 
tautos stengėsi galimai patrauk
liau įruošti savuosius stendus, pa
status ir visus eksponatus, kad tik 
kuo labiau sužavėjus indų lanky
tojus.

Pasirodo, ir lietuviai yra labai 
šauniai prisidėję prie amerikinės 
parodos pasisekimo. JAV didin
guose pastatuose kaikurios sienos 
yra dengiamos didelių įvairius 
amerikinio gyvenimo momentus 
vaizduojančių . paveikslų, arba, 
kaip amerikiečiai vadina, mūrais. 
Tie paveikslai yra piešti komer
cinio meno dailininkės Inos Var- 
nauskaitės, naujosios ateivės, ku
ri JAV apsigyveno tik prieš de
šimtmetį. Sveikinimai jaunajai 
menininkei!

Lietuviška muzika per 
kanadinį radiją
Esant nuolatiniu Kanados CBC 

radijo tinklo klausytoju, maloniai 
tenka nustebti ne taip jau retai 
išgirdus ir lietuviškas melodijas. 
Ne vieną, bet daug kartų teko 
girdėti lietuviškas plokštelės per 
CBC filialą Windsore CBE, o taip 
pat iš Toronto, penkis kartus per 
savaitę girdimoje ankstyvo vaka
ro programoje “Old Rowhide”. 
Minėta Windsoro stotis, per taip
gi vakarinę, programą .“One for 
the Road”, kurią paprastai, ten
ka girdėti kiekvieną vakarą grįž
tant iš darbo, mašinoje, taipgi ne
retai duoda lietuviškos muzikos.

Labai malonu tarp įvairių tau
tų muzikos, Įvairių lengvesnio 
žanro dalykėlių išgirsti ir lietu
viškas plokštelės, čia tenka tik 
pastebėti, kad radiofonai teturi 
tik tas lietuviškas plokšteles, ku
rias jiems yra kas. dovanoję. Iš
skyrus tas, kurios yra įregistruo
tos bendrajame įvairių plokštelių 
gamyklų leidžiamame kataloge, 
kurios ir gaunamos bendra tvar
ka. Užtat, yra itin svarbu, kad 
lietuviškos plokštelės, jei tik ga
lima, būtų leidžiamos per žino
mas plokštelių leidyklas, nes mū
sų pačių išleistosios, paprastai ir 
telieka žinomos tik mums pa
tiems. Jokiame kataloge jų ne
rasi, nors ir labai būtų geros vi-

telių, lieka labai menka.
Daugiau lengvos muzikos
Jau ne pirmą kartą ir vėl ten

ka sustoti prie mūsų lengvosios 
muzikos. Trumpai — jos risi ir 
visada pasigenda, ji visad ir vi
sur laukiama ir, nesulaukiant, 
naudojamasi kiekviena proga įsi
gyti svetimas. Iš pokalbių spren
džiant, niekas negailėtų ir dau
giau sumokėti už gerą lietuvišką 
plokštelę ir visados ją rinktųsi, 
vietoje, kad ir pigesnes, svetimo
sios. Tautiečiai nebijotu sumokė
ti ir po penkinę už įėjimą į gerą 
lietuvišką operetę, jei'.tU. tokių 
būtų. Pažiūrėkime tik, kokį gra
žų pasisekimą lietuvių tarpe’: susi
laukia svetimosios operetės^k.a. 
“Čigonų baronas”, "šikšnospar
nis”, “šokoladinis kareivėlį"' ir 
eilė kitų, kurių pastatymai nėra 
jau taip’labai tobuli, b ką5bekal
bėti, jei būtų sušilaukta šavOs lfe- 
tuviškos operetės, pajėgaus ko
lektyvo pastatytos. Pasirodo, la
bai daug tautiečių tikėjpsŲ kad 
naujausias “Dainavos” ansamblio 
pastatymas “Vestuvės” yri .ope
retinio žanro veikalas. Kur-.-tik 
veikalas buvo statomas, Įietttvįš- 
ku mastu žvelgiant, žiūrovu’buvo 
perpildyta. Ir, nemaža dąhą-per- 
gyveno savotišką nepasitenkini
mą, patyrusi, kau tai visdėlto ne 
operetė, it; - ?

Ką'gi padarysi, gyvename'kraš
tuose, kuriuose "muzikiniai vai
dinimai” labai ir labai madoje ir 
populiarūs. Tautiečiai pradeda 
pamėgti tokio pobūdžio žaįsmįn- 
gus lengvus pastatymus ir labai 
mielai priimtų kiekvieną panagų 
lietuvišką bandymą - Visuomenė 
norėtų ką nors naujo, . didesnio, 
nuotaikihgesnio ir gyvesinoJietu- 
viškoje scenoje. Juk ka^r'gra- 
žiai, dideliausiu pritarimu- sutin
kamos operos Čikagoje,Mbhtre- 
alio dramos teatro:. pastatymai, 
gyvai perkamos pasirodančios 
lietuviškos plokštelės. Išėvijos 
lietuvis negaili nei Taiko, nei pi
nigo, bet jis turi teisės reikalau
ti ir vis ką nors naujo, neatšilie- 
kančid nuo gyvenimo, nešjįŠ ne
nori žengti žingsnio atgal. Tai ro
do šios dienos nuotaikas ir augan
čius išeivio poreikius. Kažin ar 
tame rasime ką nors blogo’

Dar apie lenkų pogrindį 7 
čia mažas papildymas prie. St.

Lazdinio aprašymų apie lenkišką- 
jį pogrindi Vilniaus krašte. Vil
niuje išeinantis lenkų kalba_“.Czėr 
wony Sztandar” irgi prakalbo pa
našia tema — išspausdino rašinį 
apie lenkų partizaninę veiklą ka
ro ir pokario metais Vilniaus, 
krašte. Esą, tai veikiai vadovavo • 
•‘vyriausybės delegatūra” ir “ar
mija krajowna”, kurias jau savo 
ruožtu tvarkė emigracinė lenkų 
vyriausybė Londone. Tų grupių 
nariai Vilniuje žvėriškai nužudę 
poetą Teodorą Buinickį, gydyto
ją Wisnewski ir kitus lenkuš inte- 
ligentijos atstovus. Žinomą; vi
sas aprašymas duodamas Sovieti
niu leksikonų, terminais ir tokiu 
pačiu supratimu. Bet nei žodžio 
neužsimenama, kad’tieji lėnkų 
“partizanai” ne tiek kovoję prieš 
sovietus ir vokiečius, kięk prieš 
teisėtus krašto Šeifnihinkus lietu
vius. Šitas labai svarbus momen
tas sovietiniai lenkiškam laikraš
čiui visiškai neįdomus.

KINIJA IR RUSIJA
Anglosaksų žurnalistai jau ku

ris laikas spėlioja, kad jei rusai 
ieško dabar draugystės su anglo
saksais tai ne vien dėlto, jog jau
čiasi susilyginę savo karine ga
lia. Girdi, kiniečių tautos veislu- 
mas ir užsispyrimas atsiekti su 
rusais ir anglosaksais lygybę gąs
dina “baltuosius” ir verčia juos 
užmiršti savitarpio ambicijas. Jei 
Amerikoj ponios čiangkaišiėnės 
brolio milijonieriaus veikiama 
spauda kažkaip nutylėjo prane
šimą, jog kiniečiai šiuo metm įsi
veda lotynišką abėcėlę, kurios 
šiais metais mokosi virs 61 milb 
jono kiniečių, tai ta plačiai rašė 
sovietu spauda. Ypač toji, kuri 
nenaudoja rusiškos kiriliškosios

abėcėlės. Tai leidžia spėti, jog 
kiniečiai yra linkę, savo draugais 
ateity turėti vakarietišką pasaulį, 
ne rusiškąjį. Tam spėlioja Ralph 
Ober laiške “The New York 
Times”. Jis siūlo Vj onui sa
vo politikoj naudotis kla oju 
anglosaksų metodu “Skaldyk • if 
valdyk”. Girdi, “skubu ąt&eipti 
dėmėsi, jog Chruščiovas Pėipinge 
susilaukė šalto inandagūmp pri
ėmimą”. Tai esąs tikriausias 
ženklas, jog komunizmo partne
riai pradeda skilti. Koresponden
to žiniomis, kiniečiai vis drąsiau 
reiškią rusams antipatiją.-

. ?<

Areštai ir kolchozai

Pagalvokite apie šiuos palengvinimus ir VEIKITE TUOJAU!
Įsiregistruokite į kalbų kursus! Jeigu jūs negalite lankyti kursų, Įsigykite 
knygas nemokamai ir mokykitės namie. Jūsų vietinė mokykla, artimiausia 
Pilietybės ar Imigracijos Įstaiga bei Kanados Pilietybės Skyrius Otavoje 
mielai suteiks jums reikiamos informacijos.

82-7
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m

Rytų Vokietijoje šiuo metu į 
kolchozus tesą suvaryti maždaug 
48% ūkininkų. Kiti dar laisvai 
ūkininkauja — moka didelius 
mokesčius ir duoda nustatytas 
duokles, bet į kolchozus neina. 
Valdžia gi yra nusistačiusi iki 
1963 m. suvaryti i kolchozus vi
sus ūkininkus.

Kaip ir kituose kraštuose, sa
koma, kad ūkininkai rašąsi į kol
chozus savanoriškai. O kaip tie 
parašai išgaunami, pasakoja da
bar i Vakarų Vokietiją atbėgę 
ūkininkai, kurie sakosi pabėgę 
dėl to, kad nenorėję savo žemėje 
virsti bernais, dirbančiais už ke
lias markes per dieną. | kolcho
zus, vokiškai sakoma, “Landwirt-

ELLEN L. FAIRCLOUGH 
Pilietybės ir draugija — “savanoriško” vary

mo technika esanti tokia.
Kiekviename kaime numatom 

mas kokis ūkininkas, kuris esą 
vadovaująs pasipriešinimo kol- 
chozinimui dvasiai. Jis suima
mas ir paskelbiamas liaudies 
Driešu bei ūkiniu sabotažnihku. 
Tada esą pakviečiami po vieną 
ūkininkai ir teiraujamasi ar ir 
jie esą tokie liaudies priešai bei 
sabotažininkai, kaip tas suimtasis, 
čia pat esą paklausinėjama apie 
jo ūkinius reikalus bei gyvenimą 
ir randama daugybė “nusikalti
mų”, duodant suprasti, kad to
kio “nusikaltėlio” gali būti pasi
gailėta tik jam į kolchozą įstojus.

Tuo būdu didžioji dalis viduti
niųjų ūkininkų esą jau suvaryti i 
kolchozus ir dabar esą kankinami 
smulkieji, kurie turi 5-20 ha 
žemės.

vokiečiai, lenkai, pabaltieČiai, Pir
miausia išgabenimas po karo ar
ba karo metu į Rusiją milijardų 
vertės pramonės įrengimų iš Man- 
džiūrijos, milžiniškos skolos Mas
kvai- už šios inspiruotą Korėjos 
karą. Kinija taipgi neužmiršta, 
kad milžiniška Amūro teritorija 
dar vos prieš 100 metų priklausė 
Kinijai. Lygiai taip, kaip Stakian- 
go autonomiškoji ja, da
bar sovietų raudonosios armijos 
kontrolėje, tokia patapo tik Mas
kvai panorėjus. Sinkiangas gi yra 
strateginiu požiūriu tas pats, kaip 
Rytų Europa Vakarams. Be to, 
Sinkiange yra milžiniški urani- 
jaus, naftos ir mineralų ištekliai.

kurių išdavas kiniečiai vis pik
čiau svarsto. Misteris Ober ‘ 
čia Valstybės Departamentą R di- 

" koncernus 
į tarp kiniečių ir
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DIDELIS KAUKIU BALIUS 
ruošiamas Hamiltono at-kų kuopos,

įvyks vasario 27 d<, ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, prieš užgavėnes,
HILL CREST RESTAURANT gražiojoje Alpine & Summit salėje

(ant kalno) CONCESSION ir WENTWORTH GATVIŲ KAMPAS.
» x * '' * ;

Kaukėms įėjimas nemokamas, geriausios bus premijuotos.
Veiks savas bufetas, turtinga loterija, įėjimo laimėjimai. t Šokiams gros Bennie Ferrie orkestras.
pradaa 7.30 v. v. Maloniai kviečiame visus kuo skaitlingiausiai dalyvauti. Kuopos vaidyba.

Pavergtoje tėvynėje
Seinuose nesą jokio viešbučio, 

rašo Mizara “Vilnies” sausio 30 
d. numery. Dėl to jis su palydovu 
buvę apgyvendinti vidurinės mo
kyklos direktoriaus kabinete, kur 
buvę pastatytos lovelės. Jie ten 
nakvodavę per vi$ą Seinų apskri
ty buvimo laiką.
• Lenkijos Lietuvių Visuomeni
nės Kultūros D-jos centras iš 
Punsko esąs atkeltas į eSinus. 
Tos draugijos narių esą^700, o 
skyrių 28 — Varšuvoje,"Kroku
voje, ščecine, Balstogėje ir kt. 
Nariai moką metinio mokesčio 
12 d. Seinų apskrity veikia 5 sa
viveiklos rateliai ir vienas choras 
Punske. Draugija turinti du nuo
latinius apmokamus tarnautojus. 

. Draugijos prezidiuman įeiną 19 
asmenų, o į valdybą įeina: pirm. 
Algirdas Skripka, jo padėjėjas 
Ant. čeplinskas, sekret. Jonas 
Kmieliauskas, iždin. Ant. Juče ir 
nariai Aldona Leončikienė bei Jo
nas Karčiauskas. Revizijos komi
sijos pirm. Vincas Žilinskas ir 
dar du nariai.

Seinų lietuviams trūkstą lietu
viškų knygų, rašo Mizara savo įs
pūdžiuose, “Vilnis”, Nr. 22. Vie
no kaimo bibliotekininkė Teresė 
Jablovskaitė paaiškinusi, kad jos 
vedamoje bibliotekoje esą 1528 
lenkiškos knygos ir 380 lietuviš
kų. Šių pastarųjų, daugiau gauti 
negalį/

Kita tokia bibliotekininkė sa
kiusi, kad ir jos vedamoje biblio
tekoje esą panašiai. Ji dar pri
dėjusi, kad' “Amerikos reakcio
nieriai” bandę juos užversti sava 
literatūra, bet jos neįsileidę. Ji 
betgi paprašiusi neskelbti jos pa
vardės. Kodėl, nesupratęs m Mi
zara, kuriam, matyt, neatėjo. į 
galvą, kad ji bijo, jog šitokias kal
bas išgirdę lietuviai gali nebesiųs
ti jai siuntinukų...

J. Stimburys,* socialinio aprū
pinimo ministeris, kaip praneša 
“Tiesa”, pasitraukęs iš pareigų 
į pensiją. Kas jo vieton paskir
tas, tuo tarpu nepranešta.

Išraiškos šokio pirmas koncer
tas vasario mėn. pabaigoje su
ruoštas Kauno profsąjungų rū
muose. Esą, suruošęs vienintelis 
ratelis “po ilgo ir atkaklaus dar
bo”. Tai jau naujovė, nes išraiš
kos šokis Sovietų Sąjungoje lai
komas buržuazinio dekadanso ap
raiška.

Panaši naujovė buvo sausio 29 
d. Vilniuje suruoštas amerikinės 
muzikos ir poezijos koncertas. 
Programą atliko sovietinės pajė
gos. Toks pat koncertas įvyko ir 
Kaune.

Dr. Ant. Juška, buvęs švieti
mo ministerijos kultūros depar
tamento direktorius bei visuome
nininkas, šiuo metu dėsto Vil
niaus pedagoginiame institute.

Gediminas Merkys, buvusio mi- 
nisterio pirmininko Antano Mer
kio sūnus, parašė “Tėvynės Bal
so” pereitų metų Nr. 103 straips
nį “Gyvoji Lietuva ir politiniai 
lavonai”. Straipsnis parašytas gal 
jo, gal jo tik pasirašytas, o kiek
vienu atveju užsakytas, nes apie 
tą laikraštuką ten Lietuvoje be 
prie jo dirbančio štabo niekas nei 
nežino ir jo niekas nemato. Iški
šo propagandistai prieš porą me
tų buv. žemės ūkio akademijos 
rektoriaus bei švietimo ministerio 
Tomkūno sūnų, o dabar pasigavo 
Merkio sūnų. Matyto jų nuomone, 
Merkio vardas turėtų veikti pa
bėgėlius bei senuosius emigran
tus. Gediminas Merkys betgi ra
šo tą patį, ką rašo Šimkus, Zima
nas ir visi kiti stropūs bolševiki
niai berneliai. Esą, nepriklauso
moji Lietuva nieko nesukūrusi, 
jos laikų parazitai norį grįžti į

PRAMONĖS GAMINIAI — 
MAISTAS — VAISTAI 

Siuntiniai pristatomi per 3-4 sav.

Janique Trading 
Co. Ltd.

835 QUEEN ST. W, TORONTO 

savo senąsias vietas, bet liaudis jų 
nebepriimsianti, nes ji norinti ir 
toliau džiaugtis tarybiniais laikais 
suklestėjusia kultūrine bei viso
kia kitokia pažanga ir t.t.

Kodėl “TB” skaitytojai turi la
biau tikėit straipsneliu, kurio vir
šuje yra Merkio vardas? Argi jie 
tą pirmą kartą girdi? Iš Merkio 
juk pirmiausia tektų sulaukti įdo
mesnių žinių — papasakojimo, 
kaip ir kur žuvo jo tėvas, kaip jie 
ten ištremti gyveno, kaip jis įsi
kūrė grįžęs į Lietuvą, ką veikia 
ir t.t. Jei jis būtų laisvas ir rašy
tų į laisvą laikraštį, jis, be abe
jonės, visa tai pasakytų. O dabar 
jis parašė apie tai vos kelis saki
nius, kurie jam buvo leisti ar už 
jį parašyti: “O mano vaikystė ne 
visai paprasta. Mano miręs tėvas 
buvo buržuazinės Lietuvos minist
ras pirmininkas, Klaipėdos krašto 
gubernatorius. Tai Antanas Mer
kys. Buržuazinės Lietuvos laikais 
aš buvau dar vaikas arba paaug
lys.. Todėl mano atmintyje liko 
tik išorė tos aplinkos, kurioje aš 
gyvenau vaikystėje”. Tai ir vis
kas. O kada nors tas vyrukas vis- 
tiek galės daug ką papasakoti.

Kokie mokesčiai dabar mokami 
Lietuvoje? 1960 m. biudžete yra 
numatytos pajamos iš šių mokes
čių: nuo kolūkių pajamų, nuo 
apyvartos, nuo gyventojų paja
mų, o išvardijant, kokios pajamos 
nepereina Maskvai, bet lieka sa
vai respublikai, minimi dar šie 
mokesčiai: žemės ūkio, viengun
gių, vienišų bei mažažemių pilie
čių ir pavienininkų ūkių arklių 
mokestis.

Žinoma, čia neminimi visokie 
kolūkiniai bei savivaldybiniai mo
kesčiai. l-

Trys artistės pensininkės, tik 
retkarčiais esą panaudojamos ki
no studijoje, — T. Vaičiūnienė, 
Elena Žalinkevičiūtė - Petraus
kienė ir N. Vosyliūtė - Dauguvie- 
tienė. Kaip žinoma, dvi pastaro
sios po karo yra grįžusios į Lie
tuvą iš Vokietijos.

Vaičiūnienė, Teofilė, tebegyve
nanti tame pat bute, kur gyvenu
si su velioniu savo vyru poetu 
Petru Vaičiūnu.

Vartotojų koperatyvų Lietuvo
je esą 142, kurie paskirstyti į 37 
rajonų kooperatyvų sąjungas, ku
rių kiekvienai priklauso vos po 3- 
4 kooperatyvus, turinčius 6-10 
parduotuvių, o tų sąj. valdybose 
esą po 5-11 asmenų — valdyto
jas, pavaduotojas, buhalteris ir 
t.t. O miestų kooperatyvų sąj. 
aparatas esąs dar didesnis — val
dytojas, du pavaduotojai, trys bu
halteriai, du sąskaitininkai. O 
visa armija esanti “reikalinga 
tam, kad vadovautų ir rinktų duo
menis”.

Palangoje “einant į jūros til
tą vasarotojo žvilgsnį patrauks 
jaunos dailininkės Nijolės Gaiga
laitės skulptūrinė kompozicija — 
fontanas “Jūratė ir Kastytis”. Be 
to, vykstą daug naujų statybų. 
Būsiąs baigtas statyti 100 vietų 
viešbutis, 950 vietų vidurinė mo
kykla, pradėta statyti 200 vietų 
vartotojų kooperatyvų sąj. sana
torija. Pernai pastatytas “duo
nos kombinatas, buitinio aptar
navimo kombinatas su rūbų siu
vykla, foto atelje, vyrų ir moterų 
kirpykla, avalynės remonto dirt> 
tuvėmis...”

A. LIŪDŽIUS, B.L.
VIESASIS NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai, 

morgičiai.
20 KING ST. E., HAMILTON 

T«4«h>noi:
JstaigM JA. 7-557S 
Nom, FU. 3-8928

Taupyk ir skolinkis bankelyje "Talka"
Išduodamos paskolos iki $3.000, morgiėių paskolos iš 7% iki 50% 

turto vertės. Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdrausta.
DARBO DIENOS: antradieniais ir penktadieniais 6 - 8 vai. vakaro. Minden

HAMILTON, Ont
KLB HAMILTONO APYL. 
RINKIMINES KOMISIJOS 
PRANEŠIMAS
Pranešame, kad balsavimai į 

KLB Hamiltono apyl. y-bą ir 
kontrolės kom. įvyko 1960 m. va
sario 14 d. Rinkimai pradėti 8.30 
vai. ryto parapijos salėje, 58.Dun- 
dum St. N. ir joje tęsėsi iki 2 v. 
p.p. šioje vietoje balsavo 180 
B-nės narių. Balsavimų pravedi- 
me parapijos salėje dalyvavo Rin
kiminės kom. pirm. A. Pilipavi
čienė ir šios kom. nariai: J. Gied
raitis, Pr. Sakalas, P. Savickas, 
St. Bakšys, B-nės v-bos atstovas 
A. BugaRiškis ir Katalikių Mote
rų D-jos atstovė Gr. Kažemė- 
kienė.

4 vai. p.p. balsavimai buvo tę
siami Lietuvių Namuose ir juose 
baigti 9 vai. vak. čia prie jų pra- 
vedimo dalyvavo A. Pilipavičie
nė, P. Savickas, St. Bakšys, L. K. 
Mot. D-jos atstovė p. Blekaitienė 
ir socialdemokratų atstovas Ston
kus Juozas, sūnus Juozo. Lietu
vių Namuose, patikrinus rinkikų 
sąrašuose atžymėjimus, balsavo 
161 asmuo.

Balsai pradėti skaičiuoti 9.15 
vai. vak. ir baigti. 22.15 v.v. Prie 
jų skaičiavimo dalyvavo: Rinki
minės kom. pirm. A. Pilipavičie
nė, kom. nariai: P. Savickas ir St. 
Bakšys, parapijos k-to astovas K. 
Meškauskas, sporto klubo “Ko
vas” atstovas K. Baronas, B-nės 
v-bos atstovas A. Pilipavičius, so- 
cialdemokr. atst. Stonkus Juozas 
ir kviesti visuomenės atstovai J. 
Raguckas, F. Rimkus, A. Žulys, 
L. Klevas, Kl. Prielgauskas ir J. 
Steiblys.

Balsus suskaičius paaiškėjo, 
kad i KLB Hamiltono apylinkės 
valdybą išrinkti: Mikšys Kazys 
275 balsais, Skripkutė Genė 228, 
Lesevičius Pranas 199, Varnas Ig
nas 178, Navickas Vacys 177, Mi
kelėnas Jonas 145, Lukoševičius 
Kostas 138.

Kandidatais liko: Rimkevičius 
Henrikas 131 balsas, Butkevičius 
Juozas 118, Rumkuvienė Albina 
109.

Į kontrolės kom. išrinkti: Ston
kus Juozas 197 balsais, Krištolai
tis Juozas 184, Sakas Vincas^l76.

Kandidatais liko: Skaistys J. G. 
166 balsai, Mureika St. 113.

Iš viso balsavo 341 asmuo, iš 
kurių 6 balsai komisijos rasti ne
galiojančiais. ;

Rinkimų pravedimo protokolą 
pasirašė: A. Pilipavičienė, St. 
Bakšys, K. Meškauskas, F. Rim
kus, Kl. Prielgauskas, J. Steiblys, 
A. Žulys, L. Klevas, K. Baronas, 
A. Pilipavičius, J. Raguckas, J. 
Stonkus ir P. Savickas.

Rinkiminė komisija skaito sa
vo darbą užbaigusi ir atsistatydi
na. Naujajai B-nės valdybai ir k. 
komisijai linkime ištvermės, 
energijos ir gėręs valios ugdant 
mūsų kolonijoje tautinį susiprati
mą. Nuoširdžiai dėkojame vi
siems tautiečiams taip skaitlin
gai dalyvavusiems šiuose rinki
muose, ko jau senokai mūsų ko
lonijoje neturėjome. Taip ;pat 
mūsų gili padėka liet, organzaci- 
joms, prisiuntusioms rinkimų ste
bėjimui savo atstovus ir visiems 
tautiečiams, betkuriuo būdu pa- 
dėjusiems šiuos rinkimus praves
ti. Dėkojame kun; dr. J. Tada- 
rauskui už veltui gautą rinki
mams parapijos salę ir Liet. Na
mų v-bai už leidimą be atlyginimo 
pasinaudoti LN patalpomis.

A. Pilipavičienė, kom. pirm.
St. Bakšys, sekret.

Nepriklausomybės šventės 42 
metinės Hamiltone buvo pradė
tos pamaldomis, kuriose dalyvavo 
skautų ir ateitininkų vėliavos. 
Gražus ir patriotinis kun. dr. J. 
Tadarausko pamokslas. Įspūdin
gas žuvusių karių ir partizanų pa
gerbimas per Libera padedant 
vainiką. 5 vai. p.p. Lietuvių Na
mų kino salėje Delta įvyko pats 
minėjimo aktas, kurį atidarė apyl. 
v-bos pirm. J. Varanavičius. Pa- 
skaitą skaitė rašyt. J. Kralikaus- 

kas iš Toronto, kuris ugningame 
žodyje nukėlė į Lietuvą. Tai ne
buvo tikra prasme paskaita, o 
tikriau rašytojo širdies balsą, 
jausmų jjynė literatūriniai iš
reikšta*. Oficialioje dalyje dar 
sveikino latvių ir estų atstovai, 
Mrs. E. Hyder.

Meninėje dalyje ‘Aukuras” da
vė A. Škėmos ‘Živilės” ištrauką, 
kurioje vaidino L. Verbickaitė,
A. Ulbinas,. K. Bungarda, E. Pet- 
rušaitis. Režisūra E. Dauguviety
tės. HLiet. Choras, vedamas kun.
B. Jurkšo, pradžioje pasirodė su 
vyrų choru, padainuodamas kariš
kas dainas. Mišrus choras išpildė 
kelias lietuvių kompozitorių dai
nas. Tautinių šokių grupė, vado
vaujama G. Brėichmanienės, 
grakščiai pašoko du tautinius šo
kius. Be to, laike “Živilės” vaidi
nimo šoko Šustą. Minėjimas baig
tas Lietuvos ir Karalienės him
nais. Reikia džiaugtis, kad minė
jime dalyvavo nemažai vaikų, bet 
iš kitos pusės tai bėgiojimo, bon- 
kų skambėjimo, popcornų čep- 
sėjimo, gumos kramtymo ir nuo 
balkono tuščių popierinių stikli
nių ir maišelių laidymo į publiką 
buvo pakankamai. J. D.

KVIEČIAME Į KAUKIŲ
BALIŲ
Šį šeštadienį, vasario 27 d., 

įvyks didžiulis tradicinis kaukių 
balius - šokiai naujoje Hill Crest 
Restaurant viršutinėje Alpine 
and Summit salėje, kuri randasi 
ant kalno Concession ir Went
worth gatvių kampe.

Tikime, kad šiais metais daly
vaus gausus skaičius kaukių. Kau
kės prašomos susirinkti iki 9 vai. 
vak., nes po devynių bus kaukių 
paradas ir jų įvertinimas, bei pre
mijų paskirstymas.

Salė pasiekiama važiuojant iš 
miesto centro į kalną James St. 
S. — Jolley Cut iki Concession, 
čia sukti į kairę ir Concession gat
ve važiuoti iki pirmų šviesų, ku
rios yra Wentworth gatvėj. Čia 
dešinėj pusėj ir randasi Hill 
Crest Restaurant. Į salę įėjimas 
tiesiog iš Concession gatvės, vir
šun laiptais į salę.

Mašinoms pastatyti yra vietos 
prie salės, ten netilpus, galima 
laisvai statyti Lablows krautuvės 
aikštėje, kuri randasi prieš salę 
kitoj gatvės pusėj.

Maloniai kivečiame visus ha- 
miltoniečius ir iš visų kitų arti
mų ir tolimų apylinkių lietuvius 
kuo gausiau dalyvauti šiame kau
kių baliuje, čia būs proga jaukio
je nuotaikoje praleisti paskutinį 
šeštadienį prieš gavėnią, pailsė
ti po sunkių darbų, atsigaivinti ir 
linksmai pasišokti*.

Veiks savas bufetas, šokiams 
gros padidintas Bennie Ferrie or
kestras. Laimei išmėginti veiks 
turtinga ir įdomi loterija ir daug 
kitų staigmenų. Pradžia 7.30 v.v.

Hamiltono at-kų kupos v-ba.
Skautų-čiu žiniai. Vasario 28 d. 

3.30 vai. p.p? parapijos salėje šau
kiama Nemuno ir Širvintos tuntų 
sueiga, paminėti Vasario 16 ir šv? 
Kazimiero šventes. Visiems daly
vavimas būtinas. Kviečiami skau
tų tėvai ir visuomenė. Taip pat 
kviečiami norintieji įstoti į skau
tų eiles.

Po sueigos jaunimo šokiai. 
Kviečiamas visas ir neskautiškas 
jaunimas atsilankyti ir linksmai 
praleisti sekmadienio vakarą.

\ , Tuntininkai.
Kaziuko mugė Hamiltone. Ko

vo 6 d., sekmadienį, tuoj po Su
mos, Hamiltono lietuviškos para
pijos salėje prasideda Kaziuko 
mugė. Mugės rengėjos, kaip irxvi- 
same laisvąjame pasaulyje, yra 
skautės. Atsilankę ras įvairiausių 
lietuviškų skanėsių prie puodelio 
kavos, galės pasižiūrėti lietuviš
kų rankdarbių, taip pat ir įsigyti 
įvairių reikmenėlių. Tad, po Su
mos neskubėkime namo! Užeiki
me visi į Kaziuko mugę! Atsilan
kymu būsite visi patenkinti, o tuo 
ir skautes paremsite.

* Mugė tęsiš iki 5 val.-p.p., tad ir 
popietėje užsukime dar į mugę. 
Ten, tikimės, ir skautės galės pa
rodyti savo sugebėjimus muziko
je ir dainoje. Praleiskime tą po
pietę kartu bendroje lietuviškoje 
aplinkumoje. Sekmadieniais daž
nai visi važiuojame pasivažinėti 
ar einame pasivaikščioti, tad tą 
sekmadienį, kovo 6 d., užeikime į 
Kaziuko mugę. Ji būna kartą me- 

tuose, o tik pirmą kartą Hamilto
ne. Visi prisidėkime prie šios lie
tuviškos tradicijos išlaikymo.

Liet. Namų v-bos posėdis, va
sario 7 d. (ne vas. 8, kaip pažy
mėta praeituose “Tž ’), po v-bos 
pirm, pranešimo apsyarstė eilę 
Kitų reikalų, kurių sprendimus 
pateikiame LN nariams ir plačia
jai visuomenei.

V-ba pirmiausia patvirtino Del
ta kino lapkr. ir gr. mėn. apy
skaitas. Lapkr. grynas pelnas 
$716,92, o gr. — $234,99.

Toliau ėjo lietuviško knygyno 
LN steigimo klausimas. Jį refe
ravo K. Lukoševičius, v-bos pra
šomas sutikęs priimti jo organi
zatoriaus pareigas. V-ba nutarė 
knygyną steigti ir pavedė kultū
ros ir meno reikalų vadovui K. 
Mikšiui kartu su k. Lukoševi
čium pradėti tautiečių tarpe liet, 
knygų rinkimo vajų.

LN v-ba yra gavusi pasiūlymą 
pirkti sklypą, esantį rytų Hamil
tone prie Parkdale tarp Barton 
ir Superior g-vių. Jo ilgis 520 pė
dų, o plotis pagal Superior g-vę 
13*7 pėdos ir pagal Barton 97 pė. 
dos. Prašoma $55.000 su $12.000 
įmokė j imu. Reikalui apsvarstyti 
ir atsiklausti visų LN narių nuo
monės išrinkta komisija, iš St. 
Bakšio, A. Patamsio, J.Kažemėko, 
G. Palmer ir Pr. Sakalo.

Svarstytas naujų LN narių tel
kimo paspartinimas, bet naujų 
efektyvių būdų nesurasta. Ir atei
tyje pagrindiniu naujų narių tei
kėju lieka v-bos pirm. Kiti v-bos 
nariai pagal galimybę padeda.

Birželio 11 d. nutarta ruošti 
metini LN narių balių gražioje ir 
vėsinamoje Hilcrest (ant kalno) 
salėje.

“Dainavos' ansamblio operetės 
“Vestuvių’ kvietimas, vilniečiams 
prašant, atidėtas ateičiai, nes bir
želio 25 d. jis atvyksta į St. Ca
tharines, į vilniečių ruošiamą tra
dicinę jaunimo šventę — Jonines.

Einamuose reikaluose v-ba pa
darė galutinį nutarimą dėl LN 
draudimo. Jų visas draudimas 
trims metams kainuos $2.753,69. 
Visi draudimai paimti per “J. G. 
Skaistys Insurance Agency”.

Gruodžio 6 d. leidykla “Rūta” 
ruošė LN literatūros popietę. Už 
salę buvo sutarta $50 nuomos. 
Dėl mažo dalyvių skaičiaus “Rū
ta”- prašė v-bos nuo salės nuo
mos atleisti. LN v-ba prašymą da
linai patenkino, sumažindama 
nuomą iki $30.

V-ba patvirtino šeštadieninei 
liet, mokyklai Kalėdų eglutės 
proga įteiktą $50 auką.

Tuščios krautuvės remontas at
sėjo $848,17. V-ba apyskaitą pri
ėmė.

V-ba buvo išnuomojusi Naujų 
Metų sutikimui puikią 800 vietų 
modernišką salę. Ji perleista apyl. 
v-bai, kadangi jau įėjo į tradici
ją, kad N. Metų sutikimą ruošia 
apyl. v-ba. Už ją sutarta $350 
patiems laikant bufetą, kai per
nai apyl. v-ba sumokėjo už salę 
$600 ir be bufeto.

Posėdis praėjo vieningoje dva
sioje, reiškiant norą galimai grei
čiau sutelkti reikiamą kapitalą ir 
pradėti tikrųjų LN įsigijimą.

Naujų LN narių atžvilgiu pra
ėjusi savaitė buvo lyg užkerėta: 
gal apie 30 hamiltonečių buvo pa
prašyti, bet iš. visų vis tas pats 
atsakymas: “Vėliau tikrai — pa
vasari, vasarą, rudenį, — bet da
bar jokiu būdu negaliu” — skam
bėjo vis tas pats atsakymas. Ką 
darysi, teko šauktis apylinkių lie
tuvių. J. Mikelėno puikia maši
na pasukome pas mieluosius Sta
sį ir Aloyzą Viskontus, gyy. R.R. 
1, Chippawa, Ont. Si puiki šeima 
turi čia ūkį ir tik pr. metų bir
želio mėnesį atvykę į Kanadą iš 
Venezuelos. Jie mielai sutiko ir 
įteikė LN $100 čekį. Nariu įstojo 
p. Aloyzas, pažadėdamas vėliau 
kai tik galutinai įsikurs, įrašyti 
nariais visą šeimą.

Viskontai, kaip ir jų vienturtis 
17 m. sūnus irgi Aloyzas, yra di
deli patriotai. Venezueloje jie 
turėjo nuosavą malūną ir sūrine, 
kuriuos pardavę persikėlė į šį 
kontinentą. A. Viskonto žodžiais 
prekybininkams Venezueloje ne
palyginamai puikesnės sąlygos 
negu čia, bet jie išvykę, svarbiau
sia, dėl Vidurio Amerikos vals
tybėse neaiškios politinės padė
ties. Komunistų įtaka Venezue
loje auganti savaitėmis ir yra 
daug galimybių pakrypti Kubos 
keliu.

Jaunasis Aloyzas Argentinoje

Lietuviai
JA Valstybės,

ATVYKO IS LIETUVOS
Kazimieras Dudėnas, iš Bikėnų 
kaimo, Degučių valsčiaus, Zarasų 
ąpskr., 73 mėtų amžiaus. Jo at
vykimu trejetą metų rūpinosi sū
nus Jurgis, gyvenąs Čikagoje. Iš
sirūpinti pasisekę normaliu keliu, 
be jokių protekcijų. Jis atskrido 
į Čikagą vasario 6 d.

Jo žmona Uršulė, taip pat duk
tė Virginija Balnienė gyvena irgi 
Čikagoje, o kita duktė Anelė 
Juodvalkienė — Rochestery.

Lietuvoje jis gyveno kolūky, 
savo buvusioje sodyboje. Buvęs 
mažažemis, turėjęs vos 8 ha že
mės. '

BALFo C. Baldyba nutarė grą
žinti $10.000 skolos Amerikos val
džiai reiKalaujant. ši paskola bu
vo duota tremtinių kelionei fi
nansuoti. BALFas dar liks sko
lingas $10.000, nes paskolą nevi
si dar grąžino BALFui, kitų net 
neįmanoma surasti, greičiausia 
nenori grąžinti.

Ant V. Kvieskos kapo šv. Ka
zimiero kapinėse Čikagoje yra 
statomas paminklas. Jam lėšas 
renka LB Čikagos apygardos val
dyba— socialinio skyriaus vedė
jas Pr. Sulas.

.<upą prašyti leisti kurti lietuviš
ką personalinę parapiją. Arkiy. 
Bocwich patarė pirma prašyti ne 
tautinės parapijos, kurios išgar
mąs užtruktų 3-4 metus, įet tau
rinės bažnyčios ar kopiyčios' priė

Nito Dovo Zauniaus, buv. už-j jau turimų L. Caritas namų. Sdtt- 
sienių r. ministerio mirties va-1 šio 17 d. parapijos Caritas tary- 
sario 22 d. suėjo 20 metų. Niu-Į ba nutarė tokia?galimybe pasinan-
jorke ruošiamasi jo atsiminimą 
atžymėti viešu aktu kovo ar ba
landžio mėn.

Vokietija
Hermanas Baldžius, buv. Klai

pėdos kr. direktorijos pirm. Au
gusto Baldžiaus brolis, 1948 m. iš 
Rusnės išvežtas į Sibirą kartu su 
seserim Butgeraitienė, 1959 m. 
atvyko į V. Vokietiją, kur gyve
na jo žmona ir trys sūnūs. Jo se
seriai Butgeraitienei dar nelei
džiama išvykti. Gal tai dėl to, kad 
jos vyras yra buvęs Klaipėdos kr.

mokėsi gimnazijoje. Atvykęs čia 
įstojo į tolygią klasę ir greit iš
mokęs anglų kalbą, stovi pirmų
jų mokinių gretose.

Linkime mieliesiems Viskon- 
tams puikiai šiame krašte įsikur
ti ir nuoširdžiai dėkojame uz pa
galbą LN

LN Delta kine šį ketvirtadienį, Į bažnyčiai atstatyti. Arkivyskupas 
asario 25 d.. 7.30 v.v. rodomi du ■ pabrėžė, kad. jis butų priverstasvasario 25 d., 7.30 v.v. rodomi du 

vokiški filmai — “Sapnuojančios 
lūpos” su Maria Schell ir F. O. Fi
scher ir “Nuodėmingieji”.

Vasario 11d. vokiškų filmų pa
sisekimas buvo didelis. Susirin
ko netoli 900 žiūrovų ir vieną 
dieną gauta apie $270 gryno pel
no. Nuo dabar vokiški filmai bus 
rodomi du kartu į mėnesį.

Krosnims alyvą sausio mėn. 
per LNF užsisakė J. Paškevičius, 
sutartis atnaujino Z. Stonkus ir 
V. Saliklis. Komiso gauta $25, iš 
kurių J. Paškevičiui, kaip naujam 
klijentui ir pačiam užsisakiusiam, 
įteikta premijėlė $5.

P. Adomaitienė, atsiliepdama Į 
aklojo lietuvio Norvegijoje klai
kią padėtį, savo iniciatyva ir pi
nigais pasiuntė jam siuntinėlį.

Rūtelė Kriaučiūnaitė iš Fruit
land, Ont., 4 m., paskutiniu lai
ku persirgo labai sunkią vidurių 
ligą. Ligoninėje išbuvo mėnesį. 
Nugalėjusi krizę šido metu sveiks 
ta namuose. Vienu laiku buvo jau 
maža vilčių, kad liga pakryps i 
gerą pusę. * ,

Mažoji Rūtelė yra stambi LN 
narė ir yra vienturtė Kriaučiūnų 
dukrelė. Džiaugiamės kartu su 
tėveliais, kad didžioji šeimos grės
mė nuslinko. Sk. St.

Hamiltono LSK Kovas ižd. ;
KAZIMIERUI STANAIČIUI,

jo mamytei Lietuvėje mirus, užuojautos reiškia ir kartu
• liūdi ■<

HLSK Kovas valdyba ir nariai. J

MAGDELENAI MELNYKIENEI mirus Lietuvoje

jos sūnų Gediminą Melnyką liūdesio valandose nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime

MAGDELENAI MELNYKIENEI mirus IJctuvojc.
jos dukra ponia O. Vonzutienę ir sūnus, Gediminą ir Vytautą, 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime '

■ ■ 5r ■- c ,'J* . <2 f A

pasaulyje *
direktorijos nąriu prje dr. Any 
žiaus. } ‘ ±

Brazilija
Bronius Žvironas, Rilifho mio 

Vyžonų, Utenos apškr ,‘ pd karo 
atvykęs į Braziliją įr gyvenęs Rlo 
de Janeiro, mirė pereitų m. gruo
džio 18 d. Buvo gimęs 1905 m. -Z

Lietuviškose mokyklose pra
ėjusiais mokslo metais dirbo: Vi
la Zelinoje kun. J. Šeškevičius, 
seselė M. Teresė ir mokytojos H. 
Valeikienė, H. Mošinskienė, M. 
Kindurienė ir A. Gudavičiene. 
Tautų Parke — mokyt. St. Jure
vičius. Senam Malūne — mokyt 
J. Kaseliūnas, ir Bom Retire 
mokyt. St. Remenčius. Eglutėje 
dalyvavusiems mokytojams tė^ų 
komitetas dėkingumo ženkląji 
įteikė kuklias dovanas.

Australija |
Adelaidėje leista kurti liet, baž

nyčią. Ae.eiames Įeitu vai delega
cija sausio 9 d. kartu su kun. 3. 
Rungiu aplankė vietos arkivyš- 

doti ir paprašyti tokį žodinį ly
dimą patvirtina raštu. Sekančią 
uieaą pats arkivyskupas atvyko* į 
lietuvių namus, sumanymą užgy- 
cė. Oficialus leidimas bus duotas 
per koplyčios pašventinimą. Taip 
Adelaidėje tuojau atsiras Lietu
vių Katalikų Centras su lietuviš
ka koplyčia, o jei bus sukaupta lė
šų, galės būti pastatyta ir bažny
čia. Arkivyskupas leido koplyčio
je laikytf švenčiausįjį jr užtikrino 
pilnas parapijines bažnyčios tei
ses — krikštyti, sutuokti, laikyti 
gedulingas pamaldas prie mirusio 
ir t.t., o taip pat pamaldose lai
kytis lietuviškųjų tradicijų.

Kai buvo iškeltas klausimas, 
kam pereitų visas turtas, jei LK 
Centrą ar parapiją tektų kada 
nors likviduoti, arkivyskupas pa- 
tafė reikalą taip sutvarkyti, kad 
tas turtas pereitų Vatikano žinion 
(ne vietos arkivyskupo) ir kad jis 
būtų perduotas laisvos Lietuvos 

atšaukti savo duotą liet, bažny-
čiai leidimą tik dviem atvejais — 
jei ją administruojanti organiza
cija likviduotųsi arba atskiltų nuo 
Katalikų Bažnyčios-. Toji lietuviš
koji organizacija, pabrėžė arki
vyskupas, turinti būti drausminga 
ir tvarkinga, tinkamai atstovau
janti lietuvius katalikus civilinės 
valdžios įstaigose ir vieninga šal
vyje. *..-: . Z

Urugvajus c
Urugvajaus vyriausybė nusta

tė, kad svetimų diplomatinių mi
sijų nariai, kurie atlieka konsulžr- 
rinius veiksmus, privalo turėti 
exequatur kaip konsulai. Lietu
vos pasiuntinybėje Montevideo 
tuo nuostatu buvo paliestas at
tache A. Grišonas. Todėl Lietu
vos ministeriui dr. K. Graužimui 
pasiūlius, Lietuvos dipl. šefas iš* 
davė attache Grišonui konsulia- 
rinį patentą, kurį min. Graužinis 
su atitinkama nota pristatė Uru
gvajaus užsienių reikalų minis
terijai. Pripažindama išduotąjį 
patentą Urugvajaus vyriąusybė 
suteikė p. Grišonui exequatur 
tai paskelbė savo oficialiame lei
diny “Diario Official” bei prane
šė min. Graužimui.

Br. ir J. Kažukauskas, 
Pr. ir J. Vilimas, 
O. ir F. Pajarskai, 
B. Guoga,
K. Grudzitiskas,1 4 ' 
J. Klypas.
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ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS BULAITIS

Lietuvos atvyko dar vienas lie
tuvis — 73 metų amžiaus senu
kas Kazys Dudėnas. Po trumpai

ir jaunamečių Leonų vaikų atyy- 
kimo, šis įo atsiradimas praėjo 
be jokio triukšmo spaudoje, tele
vizijoje ir radijo. Jo atvykimu 
rūpinosi sūnus Jurgis Dudėnas, 
kuris, o taip pat atvažiavusio žmo
na ir viena duktė gyvena Čikago
je. Atsikvietimo vargai tęsėsi tre
jus metus.

Nors ir ne pirmos jaunystės 
būdamas, Dudėnas yra judrus 
žmogus. Jis neseniai dalyvavo Či
kagos BALFo darbuotojų susirin
kime, kur papasakojo apie gyve
nimą pavergtoje Lietuvoje. Taip' 
pat dalyvavo Vasario 16-sios mi
nėjime, kur buvo pristatytas 
publikai. -------  ’

Atvykėlis vaizdingai nupasako
ja liūdno gyvenimo vaizdus iš 
kolchozų, kur jam teko eilę metų 
nešti sunkų jungą. Bene vienas 
iš įdomiausių jo apibūdinimų yra 
atsakymas į klausimą:

— Ar greitai pas jus buvo ža
dama pavyti ir pralenkti Ameri
ką?

Jis čia išsireiškė: ,.
— Apie tai labai dažnai kalba

ma, tačiau žmonės kitaip šneka. 
Jie sako — pavyti gal pavysime, 
bet kaip gi lenksi su kiauru užpa
kaliu ...

dusių žmonių užsiėmimas.
Yra gražus dalykas, jeigu žur

nalistų skyrius rengia kursus sa
vo prieaugliui padidinti, bet kada 
nematoma kitų reikalų arba ne
pramatoma tiems kitiems dar
bams atlikti reikalingos dirvos, 
tada jau liūdna. Smagu buvo ma
tyti gana stiprios sudėties pir
mąją skyriaus valdybą, bet iš jos 
dėl neaiškių priežasčių pasitrau
kus keliems nariams, jau buvo 
galima nujausti, jog skyrius yra 
pasmerktas sunykimui. Ir tas pa
smerkimas atėjo iš tos pusės, iš 
kurios mažiausia būtų galima 
laukti — iš kaikurių laikraščių, 
kurie visame dalyke įžiūrėjo kaž
kokį tai baubą, čia juokaujama, 
o gal ir yra tiesa, jog buvo nenori
ma, kad laikraštininkai “nesu- 
buntavotų” ir nepareikalautų už 
savo rašinius... honorarų...

PASIKALBĖJIMAS SU VIEŠNIA Iš LIETUVOS
DVEJI METAI TREMTIES KOMI KRAŠTE. KARTU BUVO GEN. drąsiai vagia, ypač derliaus nu-

— iii a w • a t a w vrrv a w A rvtv rv W3I v ± 1 !•••¥!•CERNIAUS TĖVAI. GYVENIMAS LATVIJOS KOLCHOZE. UŽ
SIENIO PASAS RYGOJE, O VIZOS MASKVOJE.

Vis dar pasitaiko žmonių, ku
riems pasiseka vienu ar kitu bū
du prasprukti per geležinę uždan
gą. Pereitų metų lapkričio vidu
ry atvyko į Vak. Voiketiją pas gi
mines daug išgyvenusi moteris, 

jo jūsų bendradar- 
savo vargų bei iš rū- 

pesčių rūpinantis išvažiavimu. 
Kaiką iš jos pasakojimo pateikia
me ir T2 skaitytojams.

— Kaip gi pasisekė ištrūkti iš 
bolševikų?

— Pasisekė... — atsakė vieš
nia. — Gavau dokumentus išvyk
ti Vokietijon pas vyro brolio sū
nų. Paskutiniais metais gyvenau 
Latvijoj kolchoze, Lietuvos pa
sieny, ir pirmiausia reikėjo kreip-

LAIŠKAS IŠ ALYTAUS

Lietuviška spada užima gana 
svarbią vietą Čikagos, vad. pasau
lio lietuvių sostinės, gyvenime, 
čia išeina daug periodiškų leidi
nių, kurių užtiksime bemaž kiek
viename lietuviškame bute. Jos 
žinios yra dažnai diskutuojamos 
lietuvių suėjimuose — kultūri
niuose vakaruose ar prie alaus 
stiklo.

čia prieš kuri laiką buvo Įsteig
tas Lietuvių žurnalistų Sąjungos 
(kuri jokios* gyvybės nerodo) sky
rius. Įsisteigimo pradžioje nema
ža žmonių turėjo viltį, jog šis sky
rius pajėgs suburti jeigu ne vi
sus tai bent didesniąją dali čika- 
giečių plunksnos darbininkų. Per 
pirmuosius veiklos metus Įvyko 
keli susirinkimai su paskaitomis, 
buvo suruoštas kuklus rajoninis 
suvažiavimas su smagiu išgėrimu 
ir menine programa, Įvyko kelios 
ekskursijos. Tačiau po to viskas 
saldžiai nutilo,, o,.dabar gavėnios 
metui yra ruošiami laikraštininkų 
kursai, panašūs Į tuos, kurie 
prieš daugeli metų buvo surengti 
“Draugo” dienraščio.

Šių naujųjų kursų akivaizdoje, 
kyla klausimas — kam jie ren
giami — skyriaus nariams ar 
šiaip spauda besidomintiems žmo
nėms? Skyriaus valdyba, matyti, 
tikisi, jog juose dalyvaus ir na
riai, nes jau ilgas laikas nebekvie
čia susirinkimų, kuriuos buvo ža
dėta dažnokai šaukti. Dabar, at
rodo, bus pasitenkinta pradžia
moksliams skirtais kursais ir tai 
^rengiamais tokiu metu, kada ne
bus konkurencijos iš šokių vaka
rų ir visokių smagių subuvimų 
pusės. Vien tik jau tas faktas, ro- 
do, jog skyriaus valdyba (gal su 
pagrindu) pramato, jog šios šeš
tadieninės kursų paskaitos bus 
tik i gavėnios nuobodulį nukly-

Pradėjus kalbėti spaudos tema, 
norisi ją ir toliau tęsti — pakal
bėti apie Čikagos žurnalistų prie
auglį. šiauše reikale atrodo, jog 
labai maža konkrečių dalykų bu
vo daryta. Be jau minėtų “Drau
go” žurnalistikos kursų ir pana
šaus tipo čia planuojamų gavė
nios paskaitų, čia tam neskirta 
jokio dėmesio.

“Draugo” dienraštis, kuriam 
prie širdies arčiausiai turėtų bū
ti žurnalistikos reikalai, pasirodė 
dosnus... romano premijomis, 
novelių, lengvosios muzikos bei 
kitiems konkursams, bet ne žur
nalistikos premijoms ir ne šios 
srities prieauglio ugdymui. Tie
sa, prieš kelias savaites Įvykusia
me “Draugo” bendradarbių klu
bo (skambus vardas!) metiniame 
susirinkime vienas premijoms 
dosnus žmogus (kun. dr. J. Praus
kis) buvo išprovokuotas paskirti 
premiją ... korespondencijoms ir 
reportažams. Taigi, jau žurnalis
tinė sritis buvo užkliudyta, nors 
ir labai kukliu mastu. Tūkstanti
nės ir daugšimtinės sumos ir vė
liau atiteks kitoms “garbingoms” 
sritims, bet ne žurnalistikos dar
buotojams.

Tokiai padėčiai esant, žinoma, 
sunku padidinti lietuvių žurnalis
tų prieauglį. Tenka sutikti vieną, 
kitą baigusi amerikiečių žurnaliz- 
mo mokyklą, kurie, matydami to
ki didelį nesidomėjimą tikra žur- 
nąlizmu lietuvių tarpe? išslysta iš 
mūsų tarpo, čia, žinoma, dar pri
sideda ir laikraščių redakcijose 
dirbančiųjų mūsų “žurtiaKstų per 
prakaitą” nelabai draugiški nusi
teikimai profesiniai pasiruošusio 
prieauglio adresu. Įžiūrima gal 

(Nukelta Į 7 psl)

leistų pradėti rūpintis išvažiavi
mu. Kolchozo pirmininkas buvo 
latvis, geras žmogus ir leido. Nu
važiavau su visais dokumentais į 
rajono pasų skyrių; pažiūrėjo mo
teriška Į tuos popierius ir sako: 
“Nesuprantu, važiuok Rygon”. 
Taip ir padariau — nuvažiavau 
Rygon, ministerijon kur išduoda 
užsienio pasus. Priėmusiam val
dininkui padaviau dokumentus ir 
su jais voką su ... dovana rub
liais. Pavartė jis pavartė ir sa
ko: “Ateisi rytoj; pernakvok Ry
goj ir vėl ateik ministerijon. Ka- 
nadon važiuoti negalėsi, bet Vo
kietijon važiuosi”.

Ryotjaus dieną radau paruoš
tus visus reikalingus popierius ir 
pasą. Apsidžiaugiau ir grįžau kol- 
chozan su viltimi, kad visgi pasi
seks išvažiuoti.

Besirūpinant dokumentais, pa
matė viena komunistė mano pasą, 
kuris buvo išimtas mergautine 
pavarde ir Įskundė. Milicija ėmė 
tardyti ir maniau, kad jau viskas 
baigta. Pasisekė betgi išsiaiškinti, 
tik reikėjo dar kartą civiliškai su
situokti su savo vyru, su kuriuo 
seniai jau buvom susituokę baž
nyčioj dar gyvendami Lietuvoje. 
Tai gana ilgokai užtruko, bet vie
ną dieną, žiūriu, ateina iš kolcho
zo raštinės moteriškė ir sako: 
“Gana tau dirbti, pirmininkas jau 
duos dokumentus išvažiuoti”. 
Reikėjo dar gauti vizas V. Vokie
tijos, “demokratinės” Vokietijos 
ir Lenkijos. Nuvažiavau Rygon, 
bet man .pasakė, kad iš čia vizų 
gavimas užtruks 3 mėn. Tada nu
tariau pati važiuoti Maskvon: ra-

galėjau tiktai 1.000 rb. Su manim 
Konsulate buvo visa eilė žmonių.

Kai tik išėjau iš konsulato, čiu
po milicija, nusivedė į savo raš
tinę, atėmė dokumentus ir liepė 
laukti. Gerai, kad konsulatas mus 
perspėjo, kad taip bus, tai per
daug nenusigandau. Po poros va
landų viską grąžino ir paleido. 
Tik paskui sužinojau, kad milicija 
taip daro su visais — tikrina ar 
tikrai vizos reikalais lankosi kon
sulate, ar ne šnipinėja; be to, kai
kas palieka konsulate savo virš- 
normimus rublius, kad atsiimtų 
juos markėmis Vokietijoje. Tai 
draudžiama, ir milicija, jei randa 
tokius kvitus, atima.
" Lenkijos ir “demokratinės” 

Vokietijos vizas* gavau be sunku
mų, dar tą pačią dieną. Grįžusi 
kolchozan pardaviau kolchozi- 
ninkams savo karvę ir visą kitą 
turtą ir sudariau 3000 rb. Jų už
teko užsimokėti už kelionę ir nu
sipirkti reikalingų daiktų. Rei
kėjo važiuoti traukiniu per Mas
kvą, Lietuvos Brastą. Išvykau 
1959 m. lapkričio 10 d., pasiekiau 
V. Vokietiją.

— Ar vienai teko keliauti iš 
Lietuvos?

— Tuopačiu traukiniu važia
vo viena vokiečių šeima ir prie 
jos prisijungusi p? Pušinskienė iš 
Kauno. Jos duktė gyvena Čikago
je, tai važiavo pas ją. Jai pavyko 
išvažiuoti įrodžius, kad ji yra tos 
vokiečių šeimos narė. Įrodymams 
gi reikėjo brangių dovanų, pana
šiai kaip ir man. V. Vokietijoj 
mus pasitiko Raud. Kryžiaus at
stovai, davė po 120 DM ir rūpi
nosi išlaikymu visą savaitę. Ma
tėm labai daug vokiečių išbėgu
sių iš “demokratinės” Vokieti
jos. Pradžioj jais rūpinasi Raud. 
Kryžius, paskui gauna darbus, 
butus, pašalpas — žodžiu, gerai 
įsikuria.

— Kaip gi jūs patekote Latvi
jon? ' .

— Ilga istorija. 1945 m. liepos 
mėn. išvežė mane su vyru iš Lie
tuvos į Komi. Tame transporte 
buvome apie 2000 lietuvių. Vi
sus mus iškrovė Komi miškuose, 
parodė ilgus tuščius apgriuvusius 
barakus, liepė pasitaisyti ir gy
venti. Gyvenom visi kartu — vy
rai, moterys, vaikai be jokių-per
tvarų. Su mumis buvo ir gen. 
Černiaus tėvai. Dirbom prie me
džiu kirtimo. Darbas sunkus, o

ėmimo metu. Dirba sunkiai ištisą 
dieną, o naktį bulvių ar runkelių 
bukas net knibžda — vagia mai-

— Ar dar yra partizanų?
— Nebėra. O buvo jų daug. At

simenu 1945 m. pavasarį buvau 
Pasvaly. Prie bažnyčios ant aikš
telės pamačiau būrį žmonių. Nu
ėjau ir aš pažiūrėti. O gi partiza
nų lavonai — apdeginti, sužaloti 
— suguldyti vienas prie kito ir 
prie kiekvieno padėta po baron- 
ką. Reiškia — va, ką gavot už sa
vo kovas! Išlaikė ten juos 3 die
nas, paskui kažkur užkasė.

— Ar turėjote pamaldas savo 
kolchoze?

— Apsilankydavo kunigai pas 
kolchozminkus. Į pamaldas sek
madieniais eidavom i kaimynines 
bažnyčias Lietuvos pusėj. Kaikas 
turi dviračius; arklį su vežimu 
duoda kolchozas — už 15 rb. K. 
parapijoj yra senukas kunigas 
grįžęs iš Sibiro. Kartą per pa
mokslą jis pasiskundė, kad teks 
už daryti bažnyčią, nes negali su
mokėti valdžiai mokesčių. Sukru
to žmonės ir sudėjo reikalingą su
mą. L. bažnyčia ir klebonija bu
vo sunaikintos. Dabar ten yra pa
statytas. namas, pamaldoms, o 
klebonas gyvena priestate prie 
tvarto.

— Kur mokosi kolchozo vaikai?
— Yra mokykla, kur vaikai mo

kosi latviškai ir rusiškai. Lietuvių 
kalbos nėra. Tiktai kai būna va
karėliai, vaikų choras padainuoja 
lietuviškų dainų. Mat, susirenka 
daug lietuvių ir* viešai tarp savęs 
kalba lietuviškai, nors latviams 
tai nepatinka. Dalis vaikų eina į 
mokyklą Lietuvos pusėj.

— Lietuviškų laikraščių gau- 
davot?

— Daugiausia ateidavo latviš
ki. Mat, juos reikėjo imti — nie
kas neklausė, nori ar nenori? Kas 
nori, gali gauti ir lietuviškų, bet 
visi vienodai rašo. Nelabai skaito 
kolchozininkai — nėra laiko. At
eini pavargęs iš .darbo ir žiūri į 
lovą, o ne laikraštį.

— Ko laukia mūsų žmonės*da- 
bar?

— Visi laukia karo, nes be jo 
pasikeitimas negali ateiti. Mano, 
kad kilus karui blogiau nebus, o 
tik geriau. Su karu atėjo vergija, 
su karu ir išnyks.

Varšuva. — Į Lenkijos ąugš- 
tąsias mokyklas bei universitetus vi * ■» « • •» _  • _ J-  • —

Sveikas, brolau!
. Po karo Alytus buvo smar-

Vilniaus gatvės ir tos pusės visas 
kvartalas, geležinkelio stotis, paš
to rūmai ir kita. 1952-4 metais 
griuvėsiai buvo išlyginti, nuvaly
tas plotas ir apsodinta medžiais 
bei gėlėmis, padarytas skveras.

Paskutiniais metais prasidėjo 
valdiškų namų (gyvenamų namų 
2 ir 3 augštų) statyba. Jau pasta
tyta septyni nemaži namai po 8 
-12 butų. Iš jų Vilniaus gatvėje 
— 3, o Dariaus ir Girėno gatvė 
je — 4. Ateityje numatoma sta-

Kareivinių rajone viename pa
state Įrengtas siuvimo fabrikas. 
Dirba apie 700 ar daugiau darbi
ninkų. Vilniaus pusėje pastaty
tas linų šiaudelių apdirbimo fab
rikas. Numatoma ir jau yra iš
skirta lėšos statybai skalbimo 
mašinų fabrikui, kuriame turės 
dirbti apie 700 darbininkų.

šiaip daug kas statosi vieno bu
to namus. Sklypusduoda nemo
kamai po 600 kvadr. metrų ir iki 
10.000 rublių paskolos septynių 
metų išsimokėjimui, ,kas dirba 
valdiškuose darbuose. Dabartiniu 
metu privačios statybos kiek su
mažėjo, nes trūksta medžiagų: 
plytų, medžio, stogams dengti 
medžiagų ir kt. Dabar kam duo
da sklypą, tam parduoda ir me
džiagos. Paprastai šnekant, ko
kiam skaičiui namų turi medžia
gos, tai tiek sklypųduoda. Anks
čiau tiek suvaržymų nebuvo. Pa
aiškėjo, kad daug kas naudojo 
vogtas medžiagas, tai dabar dau-

Pas mus Kalėdų nebuvo. Jų ne- 
šventėm. Visus vaikus prievarta 
varė į mokyklas. Sūnus taip pat

kartu valgėme. Kitą dieną buvo

dirbti.
Dabar gyvename daug geriau, 

nes persikėlėme gyventi į valdiš
ką butą. Labai daug kaštavo, kol 
įėjome ir kol savo kaštais pasitai
sėme, išremontavome. Nuomą 
mokame, bet taisome patys, nes 
niekas kitas netaiso.

Sūnus dirba mechaniku, o aš 
— įstaigoje. Pas mus nėra nedir
bančių, tai galime geriau paval
gyti, bet visko reikia, o tų rub
lių ne tiek daug atlieka, kai nori 
šilčiau ir sočiau gyventi. Tiesiog 
nematyti mūsų gaunamų atlygi
nimų.

Labai dėkojame už taip gra
žias dovanas. Mes prašėme ko
kių nors panešiotų rūbų, o gavo
me viską naują. Mes labai ilgai 
turėtume dirbti už tai, jei net val
giui nė rublio neimtame. Mūsų 
fabrike siuva, bet mes kitoje pu
sėje Nemuno gyvename, tai ne
gauname. Iš anos pusės žmonės 
taip pat šitoje pusėje Nemuno 
rūbus perka. Ateityje visko turė
sime, bus daug geriau, bet dabar 
reikia turėti kantrybės. Dar kar
tą dėkojame už visas dovanas.

Linkėjimai visiems pažįsta
miems. Jūsų Birutė”.

OAKVILLĖS LIETUVIAI

turėjau, manau sali — kodėl ne- maistas — % klg. duonos ir “bal- 
nuvažiuoti? Nuėjau V. Vokieti- “ “ ‘ -
jos konsulatan ir vizą gavau labai 
greitai. Kelionei pinigų išsikeisti

filosofijos, sociologijos ir politi- Tiesa, nepa1

“Tž” Nr. 4 tilpo žinutė apie 
Oakvillės LB metini susirinkimą. 
Jos autorius dėl kažkokių sumeti
mų apsilenkė su tiesa, todėl dau
gelis lietuvių tuo yra pasipiktinę.

Žinutėje susirinkimas apibūdi- 
hamas kaip didžiausias chaosas, 
kai ištikrųjų jis praėjo labai tvar
kingai. Neišsprūdo jame nei vie
nas asmeniškas- užgauliojimas. 
Priešingai, priėjus prie valdybos 
rinkimų vienas kitą pernelyg gy
rė prašydami, sutikti Įeiti į nau
jąją valdybą. Tokių gražių atsilie
pimų, vieno nario apie kitą, aš ne
su girdėjusi dar nei vienoje orga
nizacijoje, nei viename susirin
kime. O visos diskusijos vyko gra
žiai, be rėkavimų, stengiantis kur
ti bei tobulinti veiklą, o ne ardyti.

Dėl Vasario 16-tosios susirinki
me buvo bendra nuomonė, — 
vienbalsis nusprendimas ruošti 
ir kaip galima Įspūdingiau. “Da
lyvavęs” apie “madrapypki” pa
sisakiusi prieš Vasario 16, matyt, 
sapnavo, nes tokio nebuvo. Tą 
žino visi susirinkimo dalyviai.

Pagaliau “Dalyvavęs” savo ko
respondencijos pabaigoje išsireiš- 
kia, kad diktatoriaus valdžia yra 
lietuviu tautos tradicija ir prašo, 
kad KLB Kr. Valdyba tokį dikta
torių atsiųstų Oakvilėsl lietu
viams sutvarkyti.

Toks išsireiškimas užgauna ne
tik Oakvillės, bet ir visus lietu
vius viusr, nes tik žemos kultūros

LIETUVOS GYVENTOJAI
Sovietų vykdyto visuotinio gy

ventojų surašymo duomenimis 
Lietuvoje pernai sausio mėn. vi
dury buvo 2.7'13.000 gyventojų. 
Ju tarpe lietuviu 2.151.000, rusu 
231.000, lenkų 230.000, gudų 30*. 
000, žydu 25:000, ukrainiečiu 18. 
000 ir kitų visokių 28.000.

Kartu paskelbta, kad visoje So
vietų Sąjungoje lietuvių tą dieną 
buvę 2.326.000. Išeina,- kad už 
Lietuvos ribų jų buvo 175.000. 
Aišku, kad tai tremtiniai ir viso
kie “savanoriai” išvykę “didžia
jam broliui talkon” dirvonų plėš-

JŪSŲ LAIŠKAS 
YRA SVARBUS
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• Atsiminkite rašydami užrašyti gavėjo ini

cialus ar vardą. • ;
• Rašydami adresą, visuomet užrašykite nu

merį, gatvės pavadinimą, pašto zonos nu
meri (kur yra rajonas), miesto ar miestelio 
pavadinimą ir provinciją.

• Savo, t.y. siuntėjo adresą užrašykite vir
šuje, kairiajame voko kampe.

• Adresuojant paštą į apartamentus ar įstai
gų pastatus, užrašykite kambario ar įs
taigos numerį.

• Rašydami laiškus už Kanados ribų, visuo
met pilnai užrašykite to krašto pavadini
mą, į kur siunčiate.

• Visuomet' užlipinkite pakankamai pašto 
ženklu. Jei esate abejingi, pasitikrinkite 
PAŠTO. ĮSTAIGOJE.

ti, prie įvairių jėgainių ar kitokių 
darbu dirbti.

Lietuvių skaičius Lietuvoje aiš
kiai sumažėjęs. 1940 m. lietuvių 
(be Klaipėdos krašto) Lietuvoje 
buvo 2.263.000, vokiečių 1942 m. 
vykdyto surašymo metu rasta 
2.264.000. Turint galvoje norma
lų natūralų prieauglį dabar lietu
vių Lietuvoje turėtų būti apie 
2.735.000 Vadinasi, trūksta iki 
to apie 550.000. Kur tad lietuviai 
dingo? Jei iš to trūkstamo skai
čiaus atimsime apie 150.000 nau
jai atsiradusių Sovietų Rusijoje 
(ten jų 1939 m', buvo 32.000), apie 
100.000 iš krašto pasišalinusių 
karo metu, tai vistiek neaišku, 
kur dar yra apie 300.000? Jie, 
vadinasi, turėjo žūti laisvės kovo
se arba apie jų likimą težino tik 
NKVD ir MGB organai.

Nuostabus, nors suprantamas 
yra rusų skačiaus padidėjimas. 
Kai 1939 m. jų tebuvo 67.000 (2.2 
%), dabar yra jau 231.000 (8.5%); 
Prie tokių pat atėjūnų tenka skir
ti ukrainiečius ir didžiąją dalį iš 
tų 28.000 mažumų. Ir lenkų skai
čius nepaprastai padidėjęs? 1942 
m. surašymo duomenimis ju tada 
buvo 337.00Q. Po karo 180.000 
repatrijavo į Lenkiją, o visdėlto 
priskaityta dar 230.000. Ar tai 
reiškia, kad tų repatrijavusių tar
pe tiek daug buvo ne lenkų, ar 
tiek daug 1942 m. užsirašiusių ne 
lenkais dabar lenkais rašėsi? Bet 
visdėlto jų nerasta 300.000, kaip 
visą laiką skaičiavo Lenkijos 
spauda.

Elektros - Electronic
Technikas

ANTANAS ČEPONIS
Visi elektros įrengimai ir pataisy
mai atliekami greitai ir garantuotai

Tel. LE. 3-1080
44 GWYNNE AVĖ, TORONTO

taškos” — miltų sriubos—dienai. 
Kartais būdavo džiovintos žuvies! 
Silpnesnieji ėmė mirti — daug 
jų išmirė. Vienam kitam pavyko 
pabėgti. Viena pirmųjų buvo p-lė 
C. Po kiek laiko atėjo jos laiškas 
iš Lietuvos. Tada pradėjo bėgti ir 
kiti. Kurie nebuvo teismo baus
ti, galėjo važinėti 100 km. zonoj 
maisto pirktis. Komiai atveždavo 
suledėjusio pieno, dar šio to, tai 
važiuodavom traukiniu pirkti. 
Vieną dieną susitarėm aštuoni 
važiuoti Rygon. Nusipirkom bilie
tus, sulipom į traukinį nevienoj 
stoty ir parvažiavom Rygon. Iš 
čia pasiekėm S. Lietuvoj ir apsi- 

’ gyvenom. Pasidarėm dokumen
tus, kad priregistruotų ir apsira- 
minom. Bet, matyt, kažkas ap
skundė, dalį mūsų namo gyven
tojų suėmė, o mudu su vyru per
sikėlėm Latvijon, čia radom kol
chozą, kuriame jau gyveno daug 
lietuvių. Latviai ūkininkai buvo 
išbėgę Vokietijon. Taip mudu su 
vyru ir įsikūrėm. Vyras mirė, tai 
teko dirbti vienai.

— Kaip atrodo gyvenimas kol
choze?

— Gyvenimas toks, kaip seniau 
dvaro kumečių, net blogesnis. 
Kolchozininkai yra tikri bau
džiauninkai. Pradžioje mūsų kol
chozas mokėjo už darbadienį* 1 kg 
dirsių ir 30 kap. Labai palengvi
no Malenkovas. Dabar mūsų kol
chozas moka už darbadienį *5 rb. 
ir VA kg grūdų. Dažnai betgi 
darbadienis reiškia dvi ir tris die
nas — jeigu nepadarai normos. 
Leidžia turėti po vieną karvę, 
paukščių ir smulkiųjų gyvulių. 
Pirmaeiliu laiko melžėjų darbą. 
Aš irgi buvau melžėja. Savo prie
žiūroj turėjau 12 karvių. Reikė
jo jas apžiūrėti, pasirūpinti run
keliais, pašaru ir t.t. Gulti eida
vau po vidurnakčio, o keldavausi 
3.30 vai. ryto. Būna dienų, kad 
per vieną dieną išvarai keturis 
darbadienius. Tuo būdu aš susi
taupiau pinigų ir galėjau jais kur _ <<______ A_ AIM -y—_____A 1 • ••

nės ekonomijos privalomas studi
jas, panaikintas 1956 m., kai į 
valdžią atėjo Gomulka.

Varšuva. — Ir čia reabilitacijos 
nesibaigia — “Tribūna Ludu” 
plačiai paminėjo 1930 m. Mask
voje sušaudyto “nukrypėlio” 
Lenskio 70 metų sukaktį.

Tel Avivas. —-* Izraelio premje
ras Ben Gurion pareiškė nepasi
tenkinimo dėl Chruščiovo paža
dėto kariuomenės sumažinimo, 
nes tada Sovietai galėsią daugiau 
ginklų siųsti arabams.

valdybos, bet tai tik dėl to, kad 
valdybos darbas yra nelengvas ir 
nedėkingas, o mūsų bendruome
nės nariai-narės apsikrovę Įvai
riausiais darbais ir negali surasti 
tam darbui laiko. Nežiūrint to ne 
viena E. Sargautienė, bet ir M. 
Žemeckienė sutiko Įeiti i naująją 
valdybą. Kodėl “Dalyvavęs” rašo, 
kad tik vienas asmuo sutiko, o ki
tą ignoravo? Neatradus trečiojo 
nario valdybai — buvo nutarta 
rinkimus atidėti sekančiam susi
rinkimui.

PRANEŠIMAS

Kai rašote laišką, nepamirškite aiškiai, teisingai ir pilnai 
jį užadresuoti.

Pilnas ir aiškus užadresavimas paskubins jūsų pašto siun
tų pristatymą.

CANADA POST OFFICE

sirinkimus reikėdavo pasižadėti 
primelžti tiek ir tiek pieno. Ne
sinorėdavo pasilikti paskutinėj 
vietoj. Nežiūrint visokių ragini
mų ir grasinimų, kolchozininkai

------------------------------- , ------------------------------ ■ ................... _ ..... .... ................................. ------------------

. Toronto Liet Medžiotojų -žuklautojų klubo vardu reiškiame mūsų 
visų didžiausią padėką dėl tokio didelio atsilankymo į klubo rengtą 
balių- šokius ir sudarius sau tikrai linksma laukią ateinančio pava
sario nuotaiką, o klubui našių pajamų. Ačiū! O visoms panelėms ir 
ponioms, prisidėjusioms prie loterijos platinimo, medžiokliškas ačiū. 
Vyrams klubo nariams už sąžiningai ir rūpestingai eitas pasiimtas 
pareigas ačių ir bravo. Tėvams Pranciškonams už salę — patalpas — 
be Jūsų nebūtų nieko. Ačiū! šeimininkei už zuikienos paruošimą. 
Skanu buvo — ačiū! Jei yra nors vienas asmuo nepatenkintas — 
teateina kitais metais — patenkinsime.

Klubo pirmininkas Braziukaitis ir parengimų vadovas Macas.
- - - ..................................... ----------------------------------------- -- - - - - -- -------------------------- -------------------- ......................- ■ -

tradidj'a, bet ne' Liėtavai, kuri 
yra senos ir augštos kultūros 
krašats.

Visa toji korespondencija, ma
tosi, yra rašyta negeros valios 
žmogaus, nesubrendusio organiza
ciniam gyvenimui, su nesveika 
neapykanta visuomenei, kurioje 
jis gyvena. Toks asmuo galėtų pa
laukit iki subręs ir išgys, o kores
pondencijas paliktų tiems, kurie 
tiesą aliko vienu iš svarbiausių 
idealų gyvenime ir spaudoje.

M. S.

MAŠINŲ VAIRUOTOJAMS
KURIE DAR NĖRA IŠSIĖMĖ

1969 METŲ LEIDIMŲ

ATNAUJINKITE

ONTARIO DEPARTMENT OF TRANSPORT
Hon. John Yaremko, Q.C., Minister. D. J. Collins, Deputy Minister.

Jūsų 1959 metų vairavimo ir mašinos leidimo galiojimas pasibaigs kovo 
16-os vidurnaktį. Po šios datos bus nelegalu važiuoti su 1959 metų leidimais 
ar lentelėmis. . - , . - ,
Leidimai yra išduodami nuo sausio 4-tos. Išsiimkite leidimą dar šiandien 
vienoje iš 250 jų išdavimo įstaigų šioje provincijoje. Venkite pavėluoti ir 
iš to kylančių nepatogumų. * : -

Nelaukite iki kovo mėnesio paskutinės 
išdavimo dienos

LEIDIMUS DABAR
SVARBUS PRIMINIMAS

Jūs'turfte turėti įrodymą, kad turite Liability In
surance draudimą, kai eisite išsiimti mašinos lei
dimo tenteiės - arba turėsite sumokėti $5 ekstra 
mokestį. Jei dar neturite šio pažymėjimo, paskam
binkite savo draudimo agentui dar Šiandien. DRAU
DIMAS NUO UGNIES IR SUSIDŪRIMŲ NĖRA 
LIABILITY DRAUDIMAS.............   -......  t - ■ ' ■ i :



Jei paklaustumėt išeinančius iš kiu instrumentu pagroti ir ope-

jums atsakytų;

no, o rimtos muzikos tai kaip ir 
nebūta. 0t, kad taip kas būtų už
traukę gerą armoniką ...

Nesvarbu kas — Izidorius Va- 
syliūnas, ar Andrius Kuprevi-

rakteringas lietuvio, dainų šalies 
augintinio, muzikos pergyveni
mas, arba, tiesiai sakant, nesu
pratimas. Šis teigimas, žinoma, 
negali apimti visus lietuvius, bet 
jų daugumą tai tikrai paliečia.

Kodėl gi tad lietuviai, iš pri
gimties jautriasieliai, dainininkai, 
garsų viešpatijoj anaiptol nepas- 
kutinieji, muzikoje visdėlto ma
žai: išprusę? Išsamiai į šį klausi-

no žinovas. O mums mirtingie
siems atrodo, kad mes esame per
daug užliūliuoti padangių vyturė
lio, karklynų lakštingalos ir ba
lų paukštijos. Dar labiau mūsų 
širdis yra nusmelkę laukų artojė
liai šieno grėbėjėlės ir kiti so
džiaus giesmininkai. Ir tai buvo 
pati gražiausia muzika, kurios 
garsai įsisunkė Įmūsų kraują ir 
dar šiandien skamba’mūsų gys
lose su kiekvienu širdies dūžiu. 
Tai yra labai gražu ir prakilnu.

Bet gi Kūrėjo skliautynuose 
skamba netik vyturėlio ir lakštin
galos giesmė, ne tik artojėlio ir 
grėbėjėlės dairia. Jame glūdi ei
bės kitų garsų, daug didingesnių, 
sodresnių, gražesnių. Ir mes taip 
pat paskęstame juose, tarytum 
girios ošime, ar audringo ežero 
ūžesy.

Garsų karalija yra Viešpaties 
dovana žmogui. Dovanos vertė 
yra neišsakoma: ji užmigdo pa
vargusį, paguodžia nuliūdusi, nu
ramina sopulingą. Dievas davė 
žmogui ir raktus į tą paslaptingą 
garsų šalį. Tiesa, ne visiems, o tik 
Jo išrinktiesiems, tik Jo nuosta
bios kūrybos p. „našams. Ir jie 
eina i šios karalijos lobynus, su
renka pačius skambiausius perlus 
ir parnešę susegioja i mūsų šir
dis. O mes, vargani žemės kelei
viai, juos ištraukiam ir nubloš- 
kiam į šalį, nes neperprantame jų 
grožio. Nes čia tai ne piemenėlio 
valiavimas,- ne gegutės kukavi
mas ir ne bitelės dūzgimas.

Taigi mes sakomės, kad esame 
dainų šalie? sūnus, bet labai daž
nais atvejais negalime savęs ly
ginti su kitataučiais, to paties fab
riko darbininkais, kurių ne vienas 
gali laisvai paniūniuoti’ar net ko-

kitokį muzikos kūrinėlį. Taip yra 
dėl tų, kad jie dažniau nueina į 
teatrą, koncertą ir kitą muzikini 
parengimą. Tad ar nereikėtų ir 
mums pasekti jų pavyzdžiu. Tai 
nereiškia, kad mes turėtumėm 
primiršti mūsų liaudies dainas, 
ne, tai reiškia, kad mes pažengtu- 
mėm dar vieną gerą žingsni mu
zikinės kultūros kryptimi ir at- 
sistotumėm šalia kitų. Nors iš 
karto daug kam dar ir atrodytų, 
kad koncerte “Čyrina” ir “kliunk- 
sina”, o operoje “šūkauja”' bet 
po tam tikro laiko tai būtų per
prasta ir atsidarytų lyg naujos 
ausys, primančios anų stebuklin
gų perlų skambėjimą. A. G.

P.S. Muz. St. Gailevičiaus kon
certe, kovo 13 d., programoje 
dalyvaus apie 80 asmenų: Varpo 
choras, šv. Jono Kr. parapijos 
choras, Vyrų kvartetas, solo dai
nininkė ir Muzikos studijos moki
niai. Techniškam koncerto pa
tvarkyme iš Toronto Lietuvių Ca
ritas pusės dalyvaus apie 10 žmo
nių. Dėlei programos Įvairumo 
ir jos išpildytoji} skaičiaus, ši 
koncertą būtų galima pavadinti 
Toronto Lietuvių Maža Muzikos 
švente. Koncerto pelnas skiria
mas Vasario 16 gimnazijai.

Lietuvos pasiuntinybės Brazilijoje rūmą konkursas

Lietuvos Įg. min. Brazilijai 
dr. Friko Meierio prašymu ir 
P. Liet. Inž. ir Arehit. Š-gos C. 
Valdybos pastangomis buvo pra
vestas projekto konkursas Lietu
vos pasiuntinybės rūmams naujo
je Brazilijos sostinėje — Brasilia.

Jury komisija', susidedanti iš 
pirm. inž. K. Kriščiūno ir narių 
arch. inž. Br. Elsbergp, J. Gimbu
to, V.' Švipo ir Ant' Novickio, 
slaptu balsavimu iš gautų 11 pro
jektų paskyrė tris premijas: I — 
arch. Edm. Arbui-Arbačiauskui, 
II — arch. Alg. žemaičiui ir III 
— dviems autoriams — arch. inž. 
Vyt. Germanui ir arch. inž. Kęst. 
Ječiui.

Konkurso sąlygos, instrukcijos 
bei informacijos paruoštos PLI 
AS C V pagal pasiuntinybės pa
geidavimus ir NOVACAP (orga
nizacijos naujajai sostinei statyti) 
instrukcijas. Pagrindinė architek
tūrinė sąlyga buvo, kad projek
tuojamieji rūmai būtų moderniš
kų linijų ir turėtų savyje lietuviš
kų tautinių motyvų atspalvi. Pa
talpų paskirtis, dydžiai ir jų sąry
šis buvo gana bendro pobūdžio, 
todėl konkurso dalyviams leido 
visišką laisvę. Paminėtos statybos 
Įstatymo ištraukos, kad rūmai ne
turi daugiau

Stat. inž. Mik. Ivanauskas, 
Cicero, III.

3 augštų, patalpų

Brazilijos konsulas J. B. Pereira su ponia architektūros parodoje 
dalinasi Įspūdžiais su svečiais. Foto V. Noreikos

augštis min. 3 m., pastatais gali
ma užimti ligi 40% viso sklypo 
ir kt. techniškos normos nurodė 
erdvines ribas projektavimui.

Konkursą laimėjo jaunosios 
kartos architektai. Jų pateiktieji 
eskiziniai projektai buvo arti
miausi pagrindinei sąlygai — lai
kytis moderniškų linijų. Lietuviš
kų tautinių motyvų išorinėse ar
chitektūros formose neišryškinta, 
tai palikta dekoratyvinei dailei.

Konkurse dalyvavo modernio-

U:S;-

Architektūros parodoje Čikagoje inž. M. Ivanauskas aiškina I premijos projektą konsului -dr. P. 
Daužvardžiui ir Urugvajaus konsului F. Stungevičiui. Foto V. Noreikos

sios krypties architektai, iš kurių 
vieni daugiau artimesni nepri
klausomos Lietuvos pasiektų ar
chitektūrinių laimėjimų srovei, 
antrieji bandą liet, liaudies ar
chitektūrinius elementus pajung
ti statybiniam menui, o tretieji 
eina su naująja dailės dvasia, 
bando prasiveržti i pasaulinę 
plotmę.

Tenka pasidžiaugti, kad visi 
projektai yra techniškai gerai iš
baigti ir tinka reprezentacijai, to
dėl paroda galėtų apkeliauti ir 
kitas lietuviškas kolonijas.

Brazilijos naujosios sostinės 
architektūra turi moderniųjų for
mų charakterį, atitinkanti nūdie
nei Brazilijos architektūros kryp
čiai. Ši modernioji architektūra 
yra ciklinė ir atstovaujanti rea
lios evoliucinės kultūros bei ci
vilizacijos kreivę.

Konkurso projektų paroda Įvy
ko vasario 6 ir 7 d.d. Jaunimo 
Namuose — Čiurlionio Galerijoje 
Čikagoje. Ją organizuoti ir jai va
dovauti PLIAS CV buvo pakvie
tusi inž. M. Ivanauską. Pirmieji 
i pagalbą atėjo “Meissner Engi
neers” kompanijos vyr. inž. Eug. 
A. Bartkus, kbnsulas dr. P. Dauž- 
vardis ir Vladas Adamkavičius. 
“Meissner Engineers” dirbantieji 
lietuviai tuojau sumetė parodai 
parengti apie šimtinę ir tuo Įga
lino dviejų savaičių laikotarpyje 
pademonstruoti Čikagos lietuviš
kai visuomenei vieną iš daugelio 
PLIAS laimėjimų.

Parodos atidaryme pirmas pra
bilo PLIAS C V pirm. prof. J. Ši- 
moliūnas, supažindinęs svečius su

KNYGŲ 
PASAULYJE

Naują lietuvišką giesmyną yra
paruošęs kun. Senkus, padeda
mas kun. St. Ylos, dr. A. Šešplau- 
kio ir kt. Giesmių ir akompani
mento gaidas peržiūrėjo Regens- 
burgo bažnytinės muzikos kon
servatorijos direktorius dr. F. Ha- 
berl. Giesmyną išleisti pasiėmė 
tėvai saleziečiai.

“Dirvai” šiemet sukanka 45 
gyvavimo metai.

BALFas apmokėjo 100 prenu
meratų “Eglutės”, kuri siuntinė
jama Vokietijoje esantiems vai
kučiams. Taip jau daroma kelinti 
metai.

Gregorianum un-to du profeso
riai lietuviai jėzuitai pakelti į 
augštesnius laipsnius: A. Liuima 
i ordinarinio profesoriaus, o P. 
Rabikauskas i extraordinarinio.

Illinois Liet. Gydytojų D-ja 
komp. V. K. Banaičio operai “Jū
ratė ir Kastytis” išleisti fondui 
paaukojo $1.000. Šios draugijos 
dabartinis pirmininkas yra prof, 
dr. J. Meškauskas.

Evaldas Veleckas — Illinois 
technologijos institute sausio 30 
d. gavo chemijos mokslų daktaro 
lapsni. Gimnazijos 7 kl. jis bai
gė Kaune, o aštuntą Kemptene, 
Vokietijoje.

Pranciškonų gimnazijoje Ken
nebunkport, Maine jau prasidėjo 
mokinių registracija ateinantiems 
mokslo metams. Priimami moki
niai i visas keturias klases, sėk
mingai baigę pradžios mokyklą 
arba atitinkamą gimnazijos že
mesniąją klasę. Gimnazijoje yra 
išeinamas kolegijoms ar univer
sitetams paruošiamasis kursus su 
sustiprinta- lituanistika. Smulkes
nių informacijų rašyti: Rev. Fa
ther Rector, St. Anthony’s High 
School, Kennebunkporte, Maine.

Pedagogui Ignui Malūnui (Ma
linauskui) vasario 14 d. suėjo 60 
metų.

Pedagogai Vaclovui Čižiūnui 
sausio 26 d. suėjo 60 metų.

Dail. J. Pautienius ruošia savo 
darbų parodą Bostone. Ji bus ati
daryta balandžio 3 d. Bus išstaty
ta apie 50 paveikslų.

V. K. Jonynas — akvarelistas 
pakartotinai buvo pripažintas 
Amerikos meno viršūnių, kai jam 
buvo suteiktas Už jo akvarelę “Po
tvynio vanduo” New Jersey Dai
lininkų ir Skulptorių D-jos “gar
bės pažymėjimas”. Praėjusiais 
metais V. K. Jonynas buvo 50 ge
riausių Amerikos akvarelistų tar
pe, kurių paroda buvo vežiojama 
po visą šąli. Jonyno akverelinis 
kalėdinis pasveikinimas, išleidžia
mas jau keli metai, praėjusių 
švenčių metu Book of the Month 
Club, Inc. vajuj išsimušė i pir
mąsias vietas — šio pasveikinimo 
buvo parduota virš 350.000. Gai
la, žinoma, kad patys lietuviai ne
sugeba suorganizuoti ir sau pa
naudoti savo tautiečių talentą 
Amerikos visokių galimybių rin
koje. (alin).

Laiškų lietuviams dešimtmečio 
proga paskirtos trys premijos — 
$50, $30 ir $10. Jos teko: A. Ja
saity tei - Kižienei už strp. Perlas 
žaizdose, S. Pipiraitei - Tomarie- 
nei už novelę čilkiniai pančia ir 
J. Kojeliui už rašinį šviesioji žmo
gaus vaikystė. Premijų mecenatas 
kun. J. Prunskis. Jos Įteiktos aJu- 
nimo Centre sausio 31 d.

Apie Vasario 16 gimnaziją 
Darmstadto “Suedhessische Post” 
išspausdino ilgoką informacini 
straipsni, pasirašytą H. G. Auto
rius apie lietuvius bei gimnaziją 
atsiliepia su didele simpatija ir 
reikalo supratimu. Priminęs, kad 
po karo V. Vokietijoje buvo apie 
60.000 lietuvių pabėgėlių, kad jie 
tada buvo sukūrę net 116 vaikų 
darželių, 97 pradines mokyklas, 
15 progimnazijų, 25 gimnazijas 
ir 7 specialiąsias mokyklas, auto
rius nurodo, kad emigracijos sro
vei Įsigalėjus visos tos mokyklos 
išnyko, liko tik viena gimnazija 
Diepholze, iš kur 1953 m. buvo 
perkelta i dabartines patalpas 
Rennhofo pilyje Huettenfelde. 
Tai vienintelė lietuvišką gimna
zija Vakaruose, sako autorius, 
per kurią lietuviai išeiviai bando 
išgelbėti savo tautai nors dali 
savojo jaunimo. Jis primena gim-

• nazijos išlaikymo vargus, jauni
mo organizacijas, o pagaliau ir

i Lietuvos dabartinę padėti bei 
laisvės siekimus.

i Informacijų.šio gražaus straips
nio autoriui yra suteikęs moky-

• tojaš F. Skėrys, nors pačiame 
straipsny tai nepažymėta.

PRISIŲSTA PAMINĖTI
Mary Save Us, Prayers Written

NAUJOS
Bielinis, PENKTIEJI 
Revoliucinio sąjūdžio 

ir padariniai, išleista

Kipras
METAI, 
slinktis 
Am. Lietuvių Socialdemokratų 
Sąjungos, Literatūros Fondo lė
šomis. New York 1959. Spaudė 
Lietuvių Eenciklopedijos spaus
tuvė, So. Boston, Mass. Tiražas 
1.200 egz. Kieti kalenkoro vir
šeliai. Kaina nepažymėta.

Autorius pratarmėje pastebi, 
kad tai tų pačių metų pradžioje 
jo išleistos knygos “Dienojant” 
tęsinys — jos antroji dalis. Kai- 
kurie skyriai šių atsiminimų buvę 
jau anksčiau spausdinti. JAV ras
ta nauja medžiaga' paskatinusi 
viską apjungti i vieną tomą ir pa
pildyti, betgi kaikurie skyreliai 
esą išspausdinti be pakeitimų.

Ar tai yra atsiminimai, auto
rius pats ne visai tikras. Jis pra
tarmės pradžioje vadina tai kny
ga, bet toliau pavadina ir atsimi
nimais. Ištikrųjų tai yra prisimi
nimai paties autoriaus dalyvavi
mo 1905 m. Įvykiuose, kartu iš
keliant Lietuvos socialdemokratų 
dalyvavimą juose. Kadangi auto
riaus nebūta socialdemokratų ju
dėjimą vairavusioje grupėje, tai 
visa tai pavaizduojama pasirėmus 
ano meto soc. dem. spauda, ne
pamirštant suminėti taip pat, 
kaip toje spaudoje buvo atvaiz
duoti tie Įvykiai^ kur jam pačiam 
teko būti arba, kas socialdemok
ratu centro bei jų spaudos buvo 
paskelbta tais klausimais, kurių 
vykdyme ir jam teko dalyvauti.

LIETUVIS STOGADENGYS
Dengia naujus ir taiso visu rūsių sto
gus, taip pat deda skardines nitas.

Abest Roofing & Tinsmithing 
Company

144 First Ave., Toronto 8.
Tel. HO. 6-8252.

( C. SW4NKAS

OLYMPIA

rašom, mašinėlės
naujos ir naudotos.

YORK BUSINESS MACHINES 
W5YongeSL WA. 5-2491

KNYGOS ,
Visų kitų veiksnių 1905 m. Įvy-! 
kiuose jis beveik neliečia. Vos 
prabėgomis teprisimena demok
ratus, iš kurių šiek tiek papasako
ja tik apie Ė. Galvanausko agi
tacines gastroles, neigiamai pasi
sako apie, pasak jo, nekovingus 
svajotojus Vilniaus Didžiojo Sei
mo organizatorius, na, ir dažna 
proga negeru žodžiu prisimena, 
dvasiškiją, bei Banyčią. Visos 
knygos bendras Įspūdis, kad ta
me sąjūdyje be socialdemokratų 
lyg niekas ir nedalyvavęs. Tad ar 
nebūtų buvę tiksliau ją ir pava
dinti “Lietuvos socialdemokratai 
1905 m. Įvykiuose”. Jų pastangas 
laikyti visu sąjūdžiu visdėlto jau 
perdaug. Tiesa, autoriaus nuomo
ne. jie vieni ir tebuvę teisingam 
kely. Bet kas gi kitaip apie save 
mano?

Knyga pradedam^atsiminimais, 
kaip autorius pradėjo iš Rygos 
važinėti i Lietuva su įvairiomis 
misijomis bei prakalbomis, kaip 
kalbėjo Kupišky, Skapišky, Kurk
liuose, kaip rūpinosi Prūsuose 
spausdinamos literatūros gabeni
mu, kaip atlikinėjo centro paves
tą instruktavimą socialdemokratų 
kuopelių Suvalkijoje, Kaune, apie 
Šiaulius’ protarpiais vis atsilan
kydamas ar ilgiau pagyvendamas 
Vilniuje. Pakeliui duodama gana 
idomių kaikurių soc. dem. veikė
jų charakteristikų, papasakojama 
nuotykių, pateikiama šiek tiek 
ano mėto Lietuvos gyvenimo 
bruožų, bet daugely vietų tenka 
oasigesti, kad lyg ne viskas dasa- 
kyta. Atrodo, autorius turėjo ži
noti daugiau. Pvz., jis rūpinasi li
teratūros pristatymu, bet per sie
ną gabenimo technikos tain ir ne
atidengia. Sumini daugelį žmo
nių, su kuriais teko bendrauti, 
bet dažniausiai nepasako apie 
juos nieko daugiau, kaip tik apie 
ju konspiracinę veiklą. Juk no
rint atskleisti epochą, reikia at
skleisti ir jos veikėjus. Ką katras 
veikė, iš ko gyveno. Net koks bu
vo paties autoriaus pragyvenimo 
šaltinis bei kur jis gavo lėšų savo 
kelionėms, taip ir lieka neaišku.

Pirmoji knygos dalis apie 1905 
m. įvykius yra daugiau atsimini
mų pobūdžio, nors ir išmarginta 
ano meto socialdemokratų spau
dos pasisakymais. Ji užima maž
daug 200 psl. Toliau seka pagal 
šaltinius parašyti skyreliai apie I 
ir II y. Dūmą ir vėl atsiminimai 
apie paties autoriaus porą naujų

[kelionių po kraštą. Toliau 271- 
‘450 psl. yra skirti jau ne atsimi
nimams, bet studijinio pobūdžio 
straipsneliams, kurių ne visi net 
turi ryšio su 1905 m.

Čia randame straipsnhi apie že
mės ūkio darbininkus Lietuvoje 
apskritai, apie kumečių atlygini
mus 1905 m., apie jų streikus, 
profesinių sąjungų organizavimo 
bandymus, dvarų darbininkų atly
ginimą nepriklausomoje Lietuvo
je ir dabar Sovietijoje, prieinant 
išvados, kad dabartinė padėtis 
blogesnė ir už 1905 m., padėti. 
Toliau atskirai aptariama ano me
to Liet, socialdemokratų veikla 
bei organizacinės celės Lietuvoje 
ir už jos ribų. Pabaigoje (455-514) 
vėl randame gana sklandžius at
siminimus, kaip autoriui teko 
sprukti iš Lietuvos ir apie so- 
cialdem. veiklą 1906-7 m. Rygo
je. Atsiminimai baigiasi 1907 m. 
lapkričio 5 (18) d. Rygos socialde
mokratų komiteto areštu.

Knygos gale (517-578) priedai. 
Tai daugiausia ano meto socialde
mokratų atskirai ar jų perijodi- 
nėje spaudoje paskelbtų atsišau
kimų bei šiaip pasisakymų teks
tai, aptarimas keletos bylų bei 
teistųjų sąrašai.

Bendrai tenka pasakyti, kad ši 
didelė knyga yra visdėlto nema
žas Įnašas i mūsų literatūrą 1905- 
7 ni. laikotarpiui nušviesti. Ta
čiau tenka nusistebėti autoriaus 
nesugebėjimu išeiti iš savo parti
jos veiklos ribų. Ir tai dabar — 
daugiau kaip po 50 metų! Paga
liau ir visos partijos vaidmuo lie
ka ne taip jau aiškus. Atrodo, lyg 
viskas ribojosi tik autoriaus pa
sivažinėjimais. Visi Įvykiai, kur 
autorius nedalyvavo, o dažnai ir 
kur dalyvavo, nušviečiami pagal 
sociald. laikraščiuose tilpusias 
korespondencijas, lyg autoriui 
nebūtų aišku, kokiomis sąlygomis 
jos buvo rašytos ir ko jomis buvo 
siekiama. Bendro ano meto Įvy
kių Įvertinimo lietuvišku požiū
riu autorius nepajėgė duoti ir nei 
nebandė. O kaip naudinga būtų 
buvę pasekti kad ir prof. M. Bir
žiškos metodu, isiskaičius į jo 
“Lietuvių tautos kelią”, juo la
biau, kad su juo ir autoriui tada 
teko bendrauti. Tuo būdu iš vi
sos autoriaus didžiulės knygos 
ateities istorikui naudinga bus tik 
jo ganė plati smulkioji kronika. 
Kas apie tą laikotarpi daugiau 
nusimano, mielai,perskaitys šią 
knygą, kaikurias žinias papildys, 
gal pakoreguos kiek savo anks-

čiau susidarytą jų vertinimą, bet, 
deja, sunku siūlyti susipažinti iš 
šios knygos su 1905 m. Įvykiais

konkurso atsiradimo istorija ir jo > by Lithuanian Prisoners in North 
rezultatais. Parodą atidarė kon- ern Sibiria. Translated by Kęstu- 
sulas dr. P. Daužvardis, kaip pa- tis A. Trimakas, SJ. Paulist Press 
rodos globėjas. Toliau kalbėjo (Paulist Fathers) New York. 72 
Brazilijos konsulas Joao Batista psl. Kaina nepažymėta. Pardavi- 
Pereira. Pasigėrėjęs lietuvių ar- nėjama po 50 et. Užsakyti per 
chitektų gražiu laimėjimu, jis BALFą: Rev/ L. Jankus, 105 
linkėjo Lietuvai, savo ir visos Grand St., Brooklyn 11, N.Y.,

rezultatais. Parodą atidarė kon-

Ateitis, 1960 m. sausis, Nr. 1, 
24 psl.

Turinys: Kun. J. Kidykas, SJ, 
— Į jubilėjų žengiant; G? s-tė — 
Ateitininkų kongreso Įspūdžiai 
(1920 m. kongresas Kaune); A. 
Sabalis — Ateitininkų vėliava; 
Sveikinimas Lietuvos ateitinin
kams; kun. A. Sušinskas — Iš
tvermės šaltinis; N. Narutė — 
eilėr.; A. Skirmuntaitė — NAC 
suvažiavimas; Rengiasi jubilėji- 
niams metams; Mirė arkiv. J. 
Skvireckas; MAS C. Valdybos žo
dis; Vytenis — Per prizmę — 
At-kų gyv. aktualijos; Sportas; 
Kronika.

•Sportas, Nr. 1 (1), 1960 m. sau
sis, 16 psl.

Šv. Pranciškaus Varpelis, 1960 
m., sausis, Nr. 1, 32 psl.

| Brazilijos tautos vardu, artimiau-j USA.
;Siu laiku pasiekti laisvės ir tapti! Tėvynės Saręa^ kuitūr0Sj ¥i. 

suomenės, politikos'ir socialinių 
mokslu žurnalas, 1959 m. Nr. 2-3 
(18), 172 pusi.

Turinys: dr. V. Maz. — Krikš
čionybės likimas komunizmo re
žime; kan. V. Zakarauskas — 
Tiesa — Vienybė — Taika; J. 
Gravrokas — Valstybės ir Baž
nyčios santykių klausimas; M. 
Krupavičius — Egzistencialinė 
etika; dr. K. Šidlauskas — Liet, 
kostitucijos ir piliečių teisės: V. 
Bgd. — Visuomenės išsilaikymo 
politika; dr. R. Caldera — Krikš
čioniškoji demokratija už soc. tei
singumą; M. Krupavičius — Me
morandumai vokiečių okupacinei 
valdžiai; Pr. Pauliukonis — Kaz. 
Pakalniškis — Dėdė Atanazas. 
Įvykiai ir mintys.

tam, kam tai būtų pirmasis šalti-Į
nis. Jis jau perdaug partiška:' nepriklausoma valstybe. Inž. M. 
siauras. Geriausios ir vertingiau- ■ Ivanauskas jam padėkojo, prof, 
sios vietos yra tos, sur auiarius j gimoliūnas PLIAS C V vardu itei- 
raso apie savo panes patini, t.y.i^g Petro Babicko “Picturesque 
atsiminimus, o kur tik imasi ver- i Lithuania” anglu, lietuviu ir is-
tinti plaetsniu mastu, klumpa, 
kartais nusileisdamas net iki laik
raštinės demagogijos. Tai atsi
tinka ten, kur autorius imasi ver
tinti laikraštinei bei partinių bro
šiūrų erudicijai nepakeliamus 
klausimus. Tokios vietos knygos 
populiarumo tikrai nepakels. 
Daug naudingiau būtų buvę jų iš
vengti. A.

Lietuvos žydų 
organizacija
Kanadoje veikia Jewish Lithu

anian Organization, turinti sky
rius Toronte ir Montrealy. Kito
se vietovės gyveną priklauso di
desniems skyriam. Organizacijos 
tikslas — jungti ir palaikyti kul
tūrinę veiklą Lietuvoj gyvenusių 
žydų. Pradžioj jai priklausė ir 
Latvijos žydai, bet vėliau atsi
skyrė dėl atsiradusių skirtumų. 
Šiuo metu jos pirmininkas yra 
Epštein iš Vilniaus, vicepirminin
kas — N. Stolnitz, irgi vilnietis. 
Anksčiau pirmininkavo kaunietis 
Green, šios orgnazicazijos veik
loj dalyvavo ir N. Stolnitz žmona, 
neseniai mirusi. Ji buvo vilnietė, 
baigusi progimnaziją Vilniuje, 
gimnaziją Kaune ir dėsčiusi sve
timas kalbas. N. Stolnitz yra mu
zikas, sinagogos kantorius, žydų 
laikraščių nuolatinis bendradar
bis. Jis yra parašęs knygą apie li
turginę žydų muziką Lietuvoj 
hebrajų, žydų ir anglų k.

panų kalbomis iliustruotą apie 
Lietuvą knygą, dvi tautiniais dra
bužiais pasipuošusios iletu’vaitės 
Įteikė portugalų kalba parašytą 
inž. M. Ivanausko apie Lietuvos 
Architektūrą brošiūrą “Arquite- 
tura Lituana”. Poniai buvo Įteik
ta rožių puokštė.

Po to sekė premijų laureatų 
arch. Alg. žemaičio, arch. inž. V. 
Germano ir arch. inž. K. Ječiaus 
(arch. Arbas iš Kalifornijos at
vykti negalėjo) pristatymas, pa
rodos apžiūrėjimas ir skani bra
ziliška juoda kavutė su užkan
džiais, kurią paruošė Inž. arch, 
žmonų D-ja. Atidaryme dalyvavo 
taip pat Urugvajaus konsulas ir 
daug kitų svečių.

Garbės svečių knygoje atsira
do 230 parašų, kuri, papildyta ati
tinkamomis nuotraukomis, bus 
persiųsta i Rio de Janeiro — Lie
tuvos pasiuntinybei.

Be architektūrinių braižinių 
parodoje buvo išstatyta pasaulio 
žemėlapis su Lietuvos atstovybė
mis ir konsulatais, Lietuvos že
mėlapis, Brazilijos žemėlapis su 
nauja sostine Brazilia, trys stalai 
su lietuviška spauda Brazilijoje ir 
vienas stalas — paįvairinimui su 
Brazilijos flora — džiovintais au
galais. Parodą aplankė per dvi 
dienas apie 400 žmonių.

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. 

(prie Dufferin)
Visu rūšių mechaninis automobilių 

;remontas. Spec. Fordomatic - Hyd- 
romatic transmisijos.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS 
Telefonas LE. 5-9130

PHILIPS
RADIO ir TELEVIZIJOS APARATAI 

yra pasaulyje žinomi 
ir daugiausiai vartojami.

PHILIPS užtrunka ilgiau, kad pagamintu geriausią 
RADIO AR TELEVIZIJOS APARATĄ.

VALAU FOTELIUS
nt įvairius kilimus.

Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus 
kilimus. SKAMBINTI LE. 34912.

P. KARALIŪNAS

■ ■....... ... r ...
KAM MOKĖTI DAUGIAU?

$2 už valandą !
Pradėkite vairavimo pamokas da
bar. Mes parūpiname mašinas egza
minams ir paruošiame teoretiškai.

WALDI’S DRIVING SCHOOL
ISO College St Tek IX 2-5461

Atlieku visokius 
elektros darbus 
prie senų ir naujų statybų. 
Patarimai ir apkainavimas 

veltui.
Licenzijuotas elektromonteris

J. Nacevičius
Tel. LE. 4-6075

Dažai ir sienoms 
pop ie r is!

VQSK03, SvptXrul, rrrp<nrin<ji.

Sky’s Paint & Wallpaper 
881 DUNDAS ST. W. 

TeL EM. 4-2715, Toronto, Ont.

C-3I6

• PHILIPS yra geriausia vertė už 
-jūsų pinigą.

• Pirkite arba mainykite PHI
LIPS radio ar televizijos apa- : 
ratus lietuviu bendrovėje 
MOHAWK FURNITURE LTD. .

o

•• Augšta kokybė, žemos kainos, • 
geros išsimokėjimo sąlygos.

Mohawk Furniture
LTD.

2446-8 DANFORTH AVENUE.
Keičiame senus matracus naujais.

TEL. OX.

t



. ST. CATHARINES
Visi į skautams paremti 

VAKARĄ!!
š.m. vasario 27 diena Ukrainiečių salėje, Niagaros g-vė.

‘ Programoje B, Simonaičio “NAŠLAITĖLĖ”, dalyvaujant 
skautų berniukų tautinių šokių grupei.

TURTINGA LOTERIJA!
PUIKUS BUFETAS!
GERA ŠOKIŲ MUZIKA!

Paremkime skautus, paremkime lietuvišką jaunimą!
Lietuvių Skautų Rėmimo Draugija.

NIAGAROS PUSIASALIS

susirinkimo protokolo
Susirinkimas įvyko St. Cathari

nes lietuvių parapijos salėje, 75 
Rolls Ave., St. Catharines, Ont. 
1960 metais sausio 10 dieną 12 
Vai. Jo tikslas išspręsti Niagaros 
pusiasalio lietuvių parengimų su
sidūrimą tą pačią, datą. Susirinki
me dalyvavo atstovai: Lietuvių 
Veteranų S-gos “Ramovė” Niaga
ros pusiasalio skyr., St. Cathari
nes SLA 278 kuopos, Vilniaus Kr. 
Liet. S-gos St. Catharines skyr., 
St. Catharines lietuvių parapijos, 
skautų ir skautų rėmėjų, meno ir 
šokio grupės “Gintaras”, Wellan- 
do medžiotojų ir meškeriotojų 
“Lituanica” klubo, Niagara Falls, 
Ont. Lietuvių kluSo, Wellando 
KLB apylinkės ir St. Catharines 
apylinkės valdybų.

Susirinkimas iškelia žalingą 
lietuvių tarpe reiškinį — paren
gimų susidūrimą tą pačią dieną. 
Tuo būdu šiaip jau nedidelis lie
tuvių skaičius yra išsklaidomas ir 
parengimai neša nuostolius, o 
rengėjų tarpe kyla bereikalingi 
ginčai. Nutarta, kad ši neigiamy- 

' bė ateityje nesikartotų ir kad su
žinoti apie kitų daromus parengi
mus ir kad išvengti susidūrimų 
visos organizacijos, klubai bei 
grupės savų parengimų datas pra
neša išrinktajai komisijai. Paren
gimų tvarkos taisykles paruošia 
pati komisija, tik organizacijų at
stovų susirinkimas jas tvirtina. 
Pagal balsų daugumą i komisiją

iėjo iš St. Catharines Juozas Di
lys, iš Wellando Kazys Stankevi
čius ir iš St. Catharines Stepas 
Šetkus. Susirinkimo pirmininkas 
Jonas Grigas, sekretorius Ignas 
Šajauka.

Iki šiol yra užsiregistravę:
1. Vasario 2? d. Kaziuko mugė. 

Rengia skautai ukrainiečių salėje, 
177 Niagara St., St. Catharines,

2. Balandžio 23 d. Mėgėjų kon
kursas Merritton Commun. Hali. 
Rengia meno ir šokių grupė “Gin
taras,

3. Gegužės 21 d. parapijos šven
tė St. Stephan’s Hall, Welland. 
Rengia parapijos komitetas (pa
skelbta pamoksle),

4. Birželio 4 d. Kartūnų balius 
St. Stephan’s Hall, Wellande. 
Rengia medžiotojų ir meškerio
tojų “Lituanica” klubas.

5. Birželio 25 d. Jaunimo šven
tė - Joninės Merritton Commu
nity Centre Hali. Rengia VKLS 
St. Catharines skyrius,

6. Spalio 8 d. Metinė rudens 
šventė. Rengia Niagaros lietuvių 
klubas Niagara Falls,

Be to, kiekvieno mėnesio ant
rąjį šeštadieni Crowland Hotelio 
patalpose medžiotojų ir meške
riotojų “Lituanica” klubas ren
gia šokius.

Pagal susitarimą ir susirinki
mo nutarimą naujai sudaTytą pa
rengimų lentelę skelbiame visuo
menės žiniai. Atsiradus naujų 
kandidatų .lentelė bus papildyta 
ir kartas nuo karto paskelbta 
spaudoje. Komisijos pirm.

WINNIPEG, Man.
laikoma ir ši trispalvė vėliava. 
Po jo kalbos perima vėliavą sava- 
noris-kūrėjas Liaukevičius. Susi
jaudinęs-jis primena Lietuvos ne
priklausomybės kovas ir nupasa-. 
koja, kodėl mes turime gerbti šią 
trispalvę. Po jo kalbos vėliavą 
vėl perima apyl. pirm. Januška, 
taria trumpą žodi ir pasižada vė
liavą gerbti ir laikyti garbingoje 
vietoje. Vėliava pastatoma prie 
scenos, o jos priėmimo dalyviai 
grįžta prie stalų.

Agr. Malinauskas pakviečia žo
di tarti apyl. v-bos sekr. K. Stri- 
kaiti, kuris trumpais žodžiais api
budino Pr. Matulionio asmenį, jo 
šeimą ir primena keletą pavyz
džių iš dr. V. Kudirkos gyveni
mo. Kviečiamas tarti žodi iš se
nųjų ateivių S. Steponavičius. Už
baigai taria žodį parapijos kleb.x 
kun. J. Bertašius. Jis kalba apie 
žmogaus nuolatinį ieškojimą lai
mės, kurią pagaliau randa tik po
mirtiniame gyvenime. Žmogui 
esą Įgimtą ieškoti laimės, todėl 
ir mes savo gvvėnime ieškome vis 
ko tai naujesnio, geresnio.

Palinkėjus pp. ?4atulioniams 
geriausios kloties naujoje vieto
je ir sugiedojus ilgiausių metų 
prasidėjo lietuviškos dainos ir 
bendri pašnekesiai. Išleistuvių va
karas praėjo puikioje lietuviškoje 
nuotaikoje. Tokias išleistuves se
niai Winnipegas beturėjo. K.S.

Winnipego lietuvių klubo nau
ju valdybos pirmininku išrinktas 
Kostas Strikaitis, sekretorių per
rinktas Juozas Demereckas, bu
vęs apylinkės v-bos pirmininkas. 
Dabar klubo valdyboje yra 5 iš se
nųjų ateivių ir 3 iš naujųjų. Į 
klubo metini banketą vasario 6 d. 
buvo pakviestas ir klebonas kun. 
Bertašius. Bendrai, senoji Įtam
pa klube jau yra atslūgusi. Anks
čiau eilę metų klubas buvo raudo
nųjų Įtakoje ir naujųjų ateivių 
net nenorėjo Įsileisti Į narius. Da
bar gi ir pirmininkas ir sekreto
rius iš naujųjų ateivių. Reikia ti
kėtis, kad tai prisidės prie dar di
desnio kolonijos lietuvių sugyve
nimo.

Matulioniii išleistuvės
Netikėtai gauta žinia, kad Pr. 

Matulionis su šeima - išsikelia Į 
Čikagą, Winnipegas netenka 
veiklaus lietuvio., ir lietuviškos 
patriotinės šeimos.

Nuo pat atvykimo i Kanadą Pr. 
Matulionį matome Įvairiose lie
tuviškose organizacijose. 1958 m. 
jis išrenkamas apylinkės v-bos 
pirmininku, o 1959 m. į IV-ją 
Kr. Tarybą ir dalyvauja jos I se
sijos suvažiavime Montrealyje.

Sausio 30 d. pp. Matulioniams 
šv. Kazimiero parapijos salėje 
surengiamos išleistuvės. Jas or
ganizuoja veiklusis agr. J. Mali
nauskas, Į pagalbą pasikvietęs V. 
Zavadskienę ir K. Strikaiti, atsi
randa ir daug talkininkų. Išleis
tuvių dieną agr. Malinauskas vi
sus pagalbininkus sukviečia 3 v. 
i salę. Visi pluša, dirba — M. ša- 
rauskas, Malinauskas su ponia, 
V. Zavadskienė, šidagytė ir Ti- 
mermanienė. Kun. kleb. J. Ber
tašius pats daro tvarką su švieso
mis, užstato gražią muziką, kad 
rengėjai nenuobodžiautų. 6.30 vai 

** ima rinktis ir svečiai. Malinauskų 
sūnus Algimantas su mašina nu
lekia atvežti pp. Matulioniu, štai 
jie ir čia.

Už stalų matosi: dr. Kurauskas, 
dr. Zulonas, inž. Maciūnas, dr. 
Jauniškis, savnoriai kūrėjai: P. 
Liaukevičius, A. Nolius, K. Žen
telis, M. Januška ir daugelis kitų 
svečių — apie 70 asmenų. Ka
dangi Pr. Matulionis eilę, metų 
buvo ir Manitobos lietuvių klubo 
sekretorium, todėl beveik pusė iš
leistuvių dalyvių buvo senųjų at
eivių. Buvo ir buvęs delegatas 
Lietuvoje Juozas Radzevičius.

Agr. Malinauskas jautriais žo
džiais atidaro pobūvį, apibudinda
mas Pr. Matulionio asmenybę, jo 
lietuviškąją veiklą ir pareigas 
Įvairiose lietuviškose organizaci
jose. Po to Pr. Matulionis papra
šo balso. Jis atsiprašo, kad per 
anksti Imąs žodį, bet apgailestau
jąs, kad tai jo išanksto numatyta. 
Publikai plojant, jis išžingsniuoja 
iš salės, atsiprašęs svečių vienai 
minutei. Ir štai sugrįžta su gra
žia trispalve vėliava. Susijaudinęs 
prataria keletą žodžių, kad apleis
damas Winnipegą šią brangią do
vanų nupirkęs Winnipego lietu
vių bendruomenei, kaipo savo as
meninę dovaną ir perduoda ją 
Winnipego apyl. v-bos pirm. M. 
Januškai. Po to iškviečia kariuo
menės savanorius - kūrėjus P. 
Liaukevičių, A.'Nolių ir K. Žente
lį, v-bos narius ir parapijos kleb. 
kun, J. Berta šių. Jis jautriais žo
džiais krepiasi į kleboną, pareikš
damas, kad dabartiniu metu žiau
rusis komunizmas siaučia Lietu
voje. Mūsų lietuvių bažnyčios pat
ronas šv. Kazimieras taip pat ne
turi vietos Lietuvoje. Todėl jis 
prašo parapijos kleboną, kad baž
nyčioje šalia šv. Kazimiero būtų

Knygvedyba ir 
Income Tax

užpildymas verslininkams

HU. 3-9187
HU, 5-6121

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kontraktorius

Visų rūšių elektros 
įrengimai ir pataisymai.

Tel. RO. 7-9947
24 Humberriew Rd., Toronto.

Kooperatinio bankelio "Talka" 
penkmetis

Būrelis kooperatinės idėjos en
tuziastų Hamiltone 1955 m. vasa
rio 13 d. įsteigė bankelį “Talką”, 
ir štai jau nimimas penkių dar
bo metų nueitas kelias, kuris pra
džioje buvo gana sunkus, reikala
vęs nemažai darbo ir kantrybės. 
Kadangi Hamiltono lietuvių kolo
nija nėra labai didelė, todėl ir 
steigimas bankelio ne visų buvo 
entuziastiškai sutiktas, kitiems 
galvojant, kad nebus sutelkta pa
rankamai kapitalo ir bus sunku 
išsilaikyti. Tačiau metai iš metų 
augimas vyko, nors ir pamažu, 
bei pastoyaį augštyn, didyn, ir 
dabar jau atsistojo kaip pajėgus 
finansinis vienetas tarnaująs lie
tuvių reikalams.

Ši bankelio sukaktis buvo atžy
mėta penktuoju metiniu narių 
susirinkimu vasario 6 d. parapijos 
salėje prie baltai padengtų stalų 
apkrautų valgiais, nariams besi- 
vaišinant ir kartu sprendžiant 
savo ekonominius reikalus. Šia 
forma susirinkimas buvo praves
tas pirmą kartą ir vyko gražiai 
darbingoje atmosferoje. Jį ati
darė valdybos pirm. A. Vainaus
kas 5.30 vai. p.p. užsiregistravus 
86 nariams. Vėliau dalyvaujan
čių skaičius pakilo iki 109 narių ir 
7 svečių. Pagal pateiktą darbo
tvarkę tolesniu punktu sekė pra
ėjusių metų protokolo skaitymas 
ir priėmimas. Protokolą perskai
tė sekr. St. Dalius, kuris susirin
kimo buvo priimtas be pataisų 75 
balsais.

Sekė pranešimai — valdybos 
vardu kalbėjęs pirm. A. Vainaus
kas, pasidžiaugė nuolatiniu ban
kelio augimu ir užtikrinta ateiti
mi, nes balansas perkopęs yra 
$20.000, nariai per 400. (Per pir
mą penkmeti Į bankelio narių ei- 
'les įstojo 439' asmenys, iš kurių 
31 išstojo arba buvo- išbraukti, 
tuo būdu dabar yra 408 nariai, 
jų tarpe . 31 iš nepilnamečių — 
jaunuolių). Valdyba stengėsi pa
siimtą darbą atlikti kuogeriau- 
siai ir dirbo nemokamai, nes iki 
šiol vis dar nepajėgiama samdyti 
pastovaus tarnautojo, todėl rei
kėjo nemažai asmeniško pasišven
timo koperatinei idėjai tarnauti. 
Bankelio narių eiles palietė mir
tis išsikirdama iš gyvųjų tarpo 
Joną Gyli, kurio atminimą papra
šė atsistojimu pagerbti.

Iždininkas E Lengnikas pada
rė finansini pranešimą — per
skaitė balansą, kuris išaugo iki 
$215.753,84. Gryno pelno gauta 
$8.398,87- Likutis iš 1958 m. 
$577,15. Išviso paskirstvmui lie
ka $8.968,02.

Kredito komiteto pranešėjas 
pirm. J. Mikšys pažymėjo, kad 
per tuos metus kr. turėjo 61 
posėdi. Leista išduoti paskolų 102 
asmenims $138.390,62 ir pirmų
jų morgičių paskolų 6 asmenims 
$30.000. Didžiausia suma leista 
išduoti vasario mėn. $25.980,33, 
mažiausia — rugp. mėn. $1.400. 
Daugiausia paskolų išduota iki 
200 — 20 paskolų $3.539,17, iki 
$500 — 13 paskolų $4.861,18, iki 
$1.000 — 24 paskolos $21.255, 
iki $2.000 —-18 paskolų $30.304, 
94 ir iki $3.000 — 27 paskolos 
$78.430,33.

Revizijos kom. aktą perskaitė 
pirm. A. Jankūnas, konstatuojant, 
kad viskas rasta pilnoje tvarkoje. 
Pažymima, kad prieš pat susirin
kimą bankelyje darė reviziją val
džios Insurance Departamento re
vizorius A. Rungi, kuris rado at
skaitomybę, kasą ir išduotas pa
skolas tvarkomas gerai ir saugiai.

Diskusijos dėl pranešimų buvo 
trumpos. Į keletą užklausimų

greit buvo atsakyta ir einama 
prie apyskaitos ir balanso priėmi
mo, kuris pusiau slaptu balsavi
mu 90 balsų buyo priimtas.

Pelno paskirstymo projektą 
referuoja vald. pirm. Vainauskas 
siūlydamas paskirstyti šitaip: ga
rantijos fondui 20% — $1.678,17, 
švietimo fondui $300, 4,5% divi
dendo šėrininkams — $6.044,65, 
išlaikymui vieno mokinio Vasa
rio 16 gimnazijoje $240. Metinio 
susirinkimo išlaidoms padengti 
$300. Likutis paliekamas nepa
skirstytame pelne $405,20. Val
dybos projektas 90 balsų priima
mas.

Sąmatą 1960 m. referavo ižd. 
E. Lengnikas. Numatoma gauti 
pajamų $21.000, išlaidų $9.062, 
pelno $12.138. Sąmata priimama 
89 balsais. Balansas, apyskaita, 
sąmata ir visi pranešimai buvo 
atspausdinti gražioje knygutės 
formoje ir visiems nariams iš
siuntinėti prieš susirinkimą.

Daugiau laiko paėmė rinki
mai. Iš valdybos šiais metais iš
ėjo A. Vainauskas ir St. Dalius, 
iš kr. kom. A. šukaitis iš rev. k. 
P. Lukošius. Rinkimams pravesti 
pakviečiami A. Jankūnas, VI. An
tanaitis ir J. Stanaitis. Į valdybą 
pasiūlomi 4 kandidatai, kurie 
gauna balsų: St. Dalius 82, A. 
Repčys 82, St. Bakšys 23, A. Pa
tamsis 17. Išrinkti- St. Dalius ir 
A. Repčys. Į kr. k. pasiūlomas A. 
Šukaitis, kuris aklamacijos būdu 
išrenkamas.

Į rev. k. slaptu balsavimu iš
renkamas P. Lukošius, gavęs 57 
balsus. A. Petraitienė gavo 10 ir 
G. Skaistys 28 balsus. Balsavo 
106 nariai.

Rinkimų metu, kol balsai buvo 
skaičiuojami, sveikino CUNA Mu
tual Ins. atstovas Mr. Wallner. 
Revizijos kom. narys P. Savickas

mo įstaigos palūkanų už vienodą 
paskolą, pailiustruodamas val
džia diagrama.

Perėjus prie klausimų, suma
nymų bei sugestijų, M. Rama
nauskas pasiūlė paskirti visoms 
artimoje apylinkėje veikiančioms 
šeštadieninėms mokykloms \ po 
simbolinę $25 auką. A. Patamsis, 
kad būtų naudinga visiems ban
kelio nariams užprenumeruoti 
Ontario Credit Union News. St. 
Bakšys prašo susirinkimą, kad 
bankelis nuomotų patalpą Liet. 
Namuose. P. Vaitkus siūlo, kad 
bankelis nuomotų tenai, pasta
rieji, kad sumažintų augštą nuo
mą. Vicep. E. Sudikas padėkoja 
pirm. A. Vainauskui uz atliktą 
darbą per penkis metus dirbant 
valdyboje ir linki, kad ir pasi
traukęs iš valdybos neliktų nuo
šaliai to darbo, kuriam pasišven
tusiai dirbo. Susirinkusieji iš
reiškia padėką plojimais.

Susirinkimas, išsėmus dieno
tvarkę, uždaromas 8.30 vai. vak: 
pirm. A. Vainauskui dėkojant 
nariams už gausų dalyvavimą ir 
kooperatinių reikalų sprendimą. 
Susirinkimo darbingos nuotaikos 
išlaikymas, be kelių neesminių 
nukrypimų nuo dienotvarkės, bei 
puikus pravedimas yra nuopelnas 
pirm. A. Vainausko, kuris suge
bėjo šaltai ir blaiviai pravesti šį 
sukaktuvini susirinkimą. Spren
džiant grynai ekonominius reika
lus, tikrai nėra pagrindo klai
džioti i šalis, inešant tuos klausi
mus, kuriuos yra pasišovusios riš
ti kultūrinės ar ideologinės orga
nizacijos.

Po susirinkimo trumpą progra
mą atliko jaunieji menininkai: M. 
Klevaite paskambino pianinu ir 
V. Beniušis pagrojo akordeonu. 
Jiems už tai padėka. Prisimenant 
taip gražiai apkrautus užkandžiais 
stalus tenka padėka šeimininkei 
St. šukaitienei ir jos darbščioms 
padėjėjoms. J. D.

Užgavekime Londone!
PASKUTINIAME

..ŠOKIŲ VAKARE..
vasario 27 d„ šf ŠEŠTADIENĮ, puikiojoj OFT salėje, 555 Dundas
Si. (prie plento Nr. 2 tęsin.) prie William St. Pradžia 7.30 vai. v/

LfcTERUA IR VISŲ RŪSIŲ GERINAI!
Kviečiami Visi mums į “pagalbą” padėti užgavėti! 

Plačiau žiūr. praeitos savaitės IJŽ numeryje. ;
KLB Londono apylinkės valdyba.
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Laisvinimas ar susilaikymas?
(Atkelta iš 2 psl.) 

kad lietumis išgirstų laisvojo 
pasaulio balsą. Bet, kad mūsų 
ura patriotai to nenori ir pajuo
kia, tai čia aiškus pavydas ir tik 
noras diskredituoti.

Išklausinėti žmones, išaiškinti 
laiškus, sekti spaudą, klausyti ir 
užrašyti radijo pranešimus iš 
Maskvos ir Vilniaus neįmanoma 
be žmonių ir Įrankių. Svarbiausia 
kad panaudoti visą medžiagą lais
vinimo propagandai ir pranešti 
pasaulio ir lietuvių spaudai. To
dėl reguliariai, kas dvi savaites 
arba kas mėnesi yra išleidžiami 
ELTOS biuleteniai vokiečių, ita
lų, ispanų, anglų ir lietuvių kal
bomis. Biuleteniai išsiuntinėjami 
Vokietijos, Italijos, Ispanijos, 
Amerikos ir lietuvių spaudai bei 
radijams. Tokiu būdu pasiekiami 
milijonai skaitytojų bei klausy
tojų. Pasiekiami politikai, diplo
matai ir valstybininkai.

šitą visą sekimo, klausinėjimo, 
monitoringo, radijo ir ELTOS 
darbą atlieka VLIKas per savo 
tarnybas. Panašaus aparato pro
pagandai kitur pasaulyje ar pas 
kitus veiksnius neturime. Ir jei 
kada nors reikėtų nutraukti šį 
darbą, galime Įsivaizduoti, kokia

ri,

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
(Atkelta iš 5 psl.) 

savotiška konkurencija, o pas 
mus ne tik politinių organų vado
vybės, bet ir kaikurie laikraščių 
redaktoriai, matyt, nori ištarnauti 
iki... gyvos galvos. Beje, čia 
šventos ramybės dėliai pridursi
me — jaunųjų talka yra priimti
na, bet toji talka, pasirodo, turi 
būti be mažiausių pretenzijų .. : 

šioje vietoje dar norisi pažy
mėti vieną faktą, kurisnadės su
prasti mūsų žurnaHsfiŽę padėtį. 
Prieš kiek laiko “Draugo” dien
raštis buvo paskelbęs anketą skai
tytojams, kurios viename klausi
me buvo prašoma pasisakyti apie 
labiausiai mėgstamų straipsnių 
autorius. Kadangi tai buvo klau
siama dienraščio skaitytojų, bu
vo tikimši, jog jie labiausia mėgs
ta žurnalistus. Tačiau reikėjo ge
rokai nustebti, kada buvo pa
skelbti tie žmonės, kurių straips
nius skaitytojai labiausia mėgsta. 
Negausiame “mėgstamųjų” sąra
še nebuvo nė vieno žurnalisto 
(tikrąja to žodžio prasme), bet ge
rų teologų, musų visuomeninin
kų, politikos darbuotojų ir kitų 
sričių veikėjų, kurie kartais su- 
megzdavę nedienraštinio tipo 
spaudai tinkamą straipsni. Ir pats 
tos anketos duomenų analizuoto
jas, gal ne savo valia, šiam punk
tui buvo labai šykštus, tuo tarpu 
anketos grožinei literatūrai skir
tuose klausimuose jis pasistengė 
būti labai smulkmeniškas.

Taigi, nebeaišku ar mes iš viso 
neturime tikrųjų žurnalistų, ar jų 
skaitytojas nemato arba bent

apie juos tingi ar vengia kalbė
ti. panašia tema, manome, galėsi
me vėliau plačiau padiskutuoti.

Praėjusių kelių savaičių laiko
tarpyje vienos lietuvių šeimos 
pavardė ypatingai plačiai skam
bėjo Čikagos, o taip pat ir visos 
Amerikos spaudoje, televizijos 
bei radijo programose, ši pavar
dė, kaip jau “Tž” skaitytojams, 
be abejo, yra žinoma, yra Leonas. 
Šio skambėjimo priežastis — jo 
vaikų: Reginos ir Tomo atvyki
mas iš okup. Lietuvos.

Nepasakosime visų atvykimo 
smulkmenų ir vaikų sutikimo iš
kilmių, smagių vaišių bei kitų 
smulkesnio pobūdžio dalykų. Tik 
sustosime ties šio plačiai išgarsin
to Įvykio esme. Pasirodo, jog šis 
dalykas taip plačiai nuskambėjo 
todėl, jog čia buvo Įveltas stam
bus žmogus — Chruščiovas, ku
ris, viešėdamas Amerikoje, davė 
Leonams pažadą sutvarkyti jų 
vaikų išleidimo klausimą.žinoma, 
nemaža Įtakos turėjo ir pats ener
gingasis Leonas, kuris vėliau pa
sistengė spaudą supažindinti su 
šio dalyko eiga. Ir pagaliau, taip 
visas reikalas buvo išreklamuo
tas, jog vaikų atvykimas spaudos, 
radio ir televizijos žmonių gausu
mu pralenkė sovietinės valdžios 
galiūnų — Mikojano ir Kozlovo 
ir “gubernatorių” vizitus Čikagoj.

Žinoma, šis reikalas pasitarna
vo ne tik Leono asmeniškam ar 
prekybiniam labui (jis turi “real 
estate” Įstaigą), bet ir visų lietu
vių išgarsinimui. Spaudoje buvo

Po praeitų metų patyrimo organizuojant ekskursija į 
Ukraina, kuri pasibaigė su pasisekimu ir įdomumu

Four Seasons Travel Ltd.
109 BLOOR ST. W., TORONTO TEL. WA. 5-5555

IMASI ORGANIZUOTI EKSKURSIJAS IR PAVIENIŲ ASMENŲ

keliones i Lietuva.
Gimines susitikti galima apsistojant atviruose mies
tuose - VILNIUJE norimam laikui. Viza ir pervežimas 

laivu ar lėktuvu sutvarkoma greitai.
INFORMACIJA VELTUI LIETUVIŲ KALBA.

PRAŠOM ATSILANKYTI ARBA PASIŲSTI ŠIĄ IŠKARPĄ

FOUR SEASONS TRAVEL LTD. 109 Bloor St. W., Toronto, Ont.

Prašau prisiųsti smulkesnių žinių apie kelionę į Lietuvą:

Pavardė

Adresas

žala būtų, padaryta Lietuvos lais
vinimo akcijai.

čia ir noriu konstatuoti, kad vi- , 
si mūsų, kad ir patriotiškiausi 
žmonės ar politikai, lietuviškiausi 
laikraščiai, kurie nepritaria Šiai 
akci jai ir net jai kenkia, nepatar-

kartojama, jog Leonų vaikai at
vyksta iš Lietuvos, kuri dabar 
yra valdoma rusų (tik retais atve
jais buvo rašoma — iš Rusijos). 
Taip pat buvo minima, kad vai
kai tėvų nematė jau bemaž 16 
metų, kas irgi atkreipė skaitan
čiųjų dėmesį ir iškėlė klausimą, 
kodėl taip atsitiko? Kalkiniuose 
straipsniuose ir vedamuosiuose 
buvo duoti platūs atsakymai, ku
riuos dar sustiprino patys skaity
tojai savo laiškų mintimis laik
raščiuose.

Čia reikia pažymėti faktą, jog 
vaikų atvykimo dieną, susijaudi
nęs Leonas prie lėktuvo spaudos 
atstovams paklausus — kam jis 
yra dėkingas už ši susitikimą su 
vaikais, pareiškė, kad dėkoja 
Chruščiovui ir Amerikos spaudai. 
Ši jo pasisakymą perdavė visos 
spaudos agentūros ir televizijos 
tinklai ir tai kaikuriuos lietuvius 
nekaip nuteikė. Ne vienas net pa
žymėjo, kad toks dėkojimas ne
buvęs vietoje.

Šio “dėkojimo” padrąsintas, 
pas Leoną atsilankė ir Čikagos 
raudonojo “Vilnies” laikraščio at
stovas, gal tikėdamisis rasti jį 
jau “atsivertusi”. Tačiau Leonas 
drąsiai atrėžė: “Ųž vaikų grąži
nimą esu dėkingas Chruščiovui, 
tačiau šis faktas nepakeitė mano 
politinių įsitikinimų”. Jis čia pa
prašė, jog pasikalbėjimas būtų 
irekorduotas i “tape rekorderį”^ 
bijodamas, kad raudonieji gali jį 
savo laikraštyje sufabrikuoti. 
Taip pat pareiškė, jog “Vilnies” 
jis neskaitąs ir ateityje negalvo- 
jąs užsiprenumeruoti.

Padaromi 
minkšti baldai • 

pagal užsakymus ir aptraukia
mi seni labai pigia kaina. 

Darbas garantuotas.
Telefonas WA. 2-7981 
Namų tel. AM. 1-0537

trys metai išmoku pinigus šiems 
reikalams ir žinau geras pasek
mes ir naudą. ... šiandien atėjo-

vą išlaisvinti, vėl ją nepriklauso
mą turėti, šiandien kiekvienas 
aukotas centas eina tiktai laisvi
nimo akcijai.Jums išaiškinau ką 
daro VLIKas.per Tautos Fondą...

Per mano pirmininkavimo lai
kotarpį Tautas Fondas gavo ir iš
leido (nuo 1957 m. sausio 1 d. iki 
1959. m. liepos 1 d.) apie $67.500. 
Tuos pinigus gavome: iš ALTo — 
$42.000, iš kanadiečių $12.500 ir 
iš kitur $13.000. Kanada po lie
pos 1 d. vėl prisiuntė $2.500. Visi 
paremkime tą didelį darbą ir ko
vokime vieningai. Viena yra Lie
tuva, viena, kova, viena ir auka!

... Turime žmonių, kurie pa
sišvenčia ir atliekamu laiku dirba 
Lietuvos laisvei. Tuos žmones pa
gerbkime ir užstokime, bet neleis
kime kam niekinti ar. jiems kenk
ti. Nenori Lietuvos laisvinti ben
drai, šalinkis ir žinokis, bet ne
drįsk priešui tarnauti ar talkinin
kauti. Jau perdaug išgamų turi
me! šiandien šaukiame visus ge
rus Lietuvos sūnus i darbą, į tal
ką, Į kovotojų eiles.

Užbaiga
Neužtenka šiandien aukoti pi

nigą, ryžtis dirbti bei padauginti 
eiles. Reikia tarti vieningą stip
rų žodi saviesiems ir pasauliui.

Saviesiems sakome: baikim ne- 
santaikas ir kartu dirbkime Lie
tuvos laisvei; kviečiame visus lie
tuvius komunistus grįžti į patrio- 
tų eiles ir reikalauti, kad Lietu
vos, žmonės laisvai, be Sovietų Są
jungos spaudimo ir prievartos, 
pasisakytų kokios valstybės sis
temos jie nori ir išsirinktų vy- 
riausybę laisvu it demokratiniu 
balsavimu; reikalaukime žodžio, 
spaudos ir sąžinės laisvės Lietu
voje; prašykime savo kraštų vy
riausybes viršūnių konferencijoje 
nepripažinti status quo Pabaltijy.

Pasaulio politikų ir valstybi
ninkų prašome: atstatyti Lietuvą 
laisvą ir nepriklausomą, nes ji 
daugiau pažangi, kultūringa ir 
gyvenusi nepriklausoma, kaip Af
rikos ar Azijos naujosios valsty
bės; nepasirašyti jokios sutarties 
su Sovietų Sąjunga, kol jinai ne
atitrauks kariuomenės iš .Lietu- . 
vos ir neleis laisvai ir demokra
tiškai pasisakyti už valdymo siste
mą ir neišsirinks reprezentacinės 
vyriausybės; siekti tikros taikos 
per visuotiną laisvę visoms tau
toms, nes pasaulis negali būti pu
siau laisvas ir pusiau pavergtas.

Koegzistuoti su Sovietų Sąjun- r

tesės savo pažadus ir šventai pil
dys savo paktų Įsipareigojimus; 
reikalauti ir prižiūrėti, kad pasi
rašytas sutartis kiekvienas užlai
kytų, ko ligi šioliai Sovietų Są
junga nevykdė.

Kiekvienas lietuvis, kur jis be
būtų, pasiryžta remti kiekvieną

ką ir gerbūvį nepažeidžiant nei 
vieno šventų teisių į laisvą ir ne-

ŽOKLAVIMO

J. Beržinskas
1212 DUNDAS ST. W.

ir įvairius kitus SPORTO REIKME
NIS su atitinkamomis nuolaidomis 
gausite tik:

TORONTO

APŠILDO TORONTĄ JĄU V|R< q0 mTTC

KURO ALYV -ANGLYS

THK

KURO ALYVOS 
ALYVOS “BURNERIŲ”
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MANN & MARTEL Ltd. Realtors SPORTAS
AVSROS ŽINIOS

1199 Bloor St. W. Tel. LE. 4-8481
2336 Bloor St. W

1180 St. Clair Ave. W. Tel. LE. 7-4444 
Tel. RO. 2-8255

Perkant ar parduodant nekilnojamą turtą visada kreipkitės į šią didelę pardavimo įstaigą, kuri turi 10 atskirų biurų Įvairiose 
miesto dalyse. Greitas ir sąžiningas patarnavimas. Didelis pasirinkimas. Paskolų sudarymas ir finansinė parama trūkstant Įmokė* 
jlmo; Čia rasite viską kas Jus interesuoja nekilnojamo turto reikaluose.

13 kambarių 
College • Dovercourt Rd.

$18400 pilna kaina, mūrinis na
mas su dviem garažais ir privačiu 
įvažiavimu. Didelis sklypas, vande
niu alyva apšildomas, 2 virtuvės, 2 
vonios. Geras nuomavimo rajonas, 
mažas įmokėjimas. Geras morgičius.

Bloor - Margueretta 
$1400 įmokėti, 6* kambarių namas, 
mūrinis frontas, švarūs kambariai, 
alyva apšildomas. Arti krautuvių ir 
susisiekimo. Pilna kaina $10.800.

Bloor > Lansdowne
$2400 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas, naujas alyvos pečius, vieta 
garažui. Dideli ir gražūs nepereina
mi kambariai. Galimybė dar pada
ryti vieną kambarį pirmam augšte. 
Viena skola balansui.’ Tuojau gali
ma užimti.

Roncesvalles • Wright ■ - 
$3400 įmokėti, 8 didelių kambarių, 
gero mūro atskiras namas su vieta 
garažui. Vandeniu alyva apšildo
mas, nepereinami kambariai. Arti 
susisiekimo ir krautuvių. 3 moder
niškos virtuvės. Geras morgičius.

Krautuvė ir 5 kambariai 
$3400 įmokėti, graži krautuvė tin
kanti betkokiai prekybai ir 5 kam
bariai, Dundas g-vėje netoli Brock 
Ave. Tuojau galima užimti. Geros 
pirkimo sąlygos.

Bloor - Jane 
$3400 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
mūrinis namas su garažu, alyva ap
šildomas, moderniška virtuvė. -Tuo
jau galima užimti.

Eglinton - Bathurst 
$5.000 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
mūro namas, vandeniu alyva apšil
domas, garažas, 2 modernios vir
tuvės. Pilnai užbaigtas rūsys. Vi
sai arti Eglinton g-vės: Tuojau ga
lima užimti.

Oakwood • St. Clair 
$5.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras 
mūro namas su garažu, vandeniu 
alyva apšildomas, 2 modernios vir
tuvės. Viena skola balansui 10 me
tų, lengvi mokėjimai.

Bloor - Jane
$10.000 įmokėti, 8 didelių kambarių 
per 2 augštus, mūrinis namas su 
privačiu įvažiavimu ir šildomu ga
ražu, 2 vonios, 2 virtuvės, vandeniu 
alyva šildomas, didelis sklypas, ar
ti visko. Geros sąlygos.

Benzino stotis, 3 krautuvės 
ir restoranas. 30 mylių nuo 

Toronto
$15.000 įmokėti; 5 kambarių butas, 
didelės apyvartos biznis, prie 12 
kelio. ( Viena skola balansui labai 
lengvomis sąlygomis. Visai arti 
miesto ir didelio judėjimo. 1 akras 
žemės.

Jane - Dundas • Bungallow 
1.300 įmokėti — kaina $11.900 

1 atvira skola 10 metų 
mūrinis, 5 švarūs kamb. ant vieno 
augšto, mod. virtuvė, platus Įvažia
vimas. Idealus šeimai, kuri nenori 
mokėti nuomos, bet nori turėti savo 
namą. Išlaikyti šį 5 kamb. bungal
low kainuoja tik $95 mėnesiui.

Jane - Annette
$1.900 įmokėti, mūrinis, 4 metų se
numo, 6 kamb., mod. virtuvė, pri
vatus įvažiavimas, atremontuotas ir. 
išdažytas, puikus namas.

Jane - Annette 
$2.900 įmokėti, labai gražių plytų, 
6 kamb., puikiame stovyje tiek iš 
lauko, tiek iš vidaus, geroje vieto
je namelis. Garažas, šoninis Įva
žiavimas. Savininkas pirko Kaina 
$15.900.

• Roncesvalles • Ge’offrey 
10 kambarių — 2 augštų 

$4.900 Įmokėti, mūrinis, atskiras, 2 
modernios virtuvės, garažas, šoninis 
Įvažiavimas. Kaina $20.900.

* Bloor - Pacific - High Park 
1 atvira skola 10 metų 

$5.500 Įmokėti, mūrinis, atskiras, 10 
kamb., 2 virtuvės, 2 vonios, 2 atski
ri Įėjimai, geras nuomavimui, prie
do 4 kamb. I-me augšte, vandeniu 
alyva šildomas, dvigubas garažas šo
ninis įvažiavimas. Labai arti Bloor. 
Kaina $18.900.

6% — 1 skola balansui 
College • Rusholme Rd.
8 kambariai — 2 augštai 

$4.900 Įmokėti, mūrinis, atskiras, 2 
mod. virtuvės, vandeniu alyva šil- 

. domas, garažas, platus Įvažiavimas. 
Kaina $19.900.

Roncesvalles - Constance 
$3.900 Įmokėti, mūrinis, atskiras, 8 
kambariai, 2 virtuvės, 2 garažai, Įva
žiavimas iš kiemo, naujas šildymo 
pečius, % minutės iki Roncesvalles.

Annette - High Park Ave.
2 atskiri įėjimai — 2 vonios 

1 atvira 10 metu skola 
Pr. įvažiavimas, kiemas 50x157 

$7.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 11 
kamb., 2 virtuvės, 5 kamb. su vonia 
I-me augšte. Vandeniu alyva šildo
mas. Kaina S24.900.

Bloor - Indian Rd. - Hewitt Ave. 
$7.000 Įmokėti, atskiras, 11 kamb., 3 
mod. virtuvės, 2 vonios, privatus 
Įvažiavimas, garažas. Pajamos $155 
mėnesiui priedo 4 kamb. savinin
kui apačioje. Kiemas 34 iš 150.

Jane - Annette
2 metų senumo 3 butai 

$7.000 Įmokėti, atskiras, 14 kamb? 
padalintas i 3 butus: 5—5—4 kamb., 
3 mod. virtuvės, 3"vonios, vandeniu 
alyva šildomas.

Bloor - Ossington
$8.000 įmokėti, 11 kambarių, 2 augš
tų mūro atskiras, mod. virtuvė, 2 
vonios iš 3 gab., alyva vand. apšil
domas, 2 garažai. Dupleksas. Skolų 
nėra. Kaina $22.000.

Bloor
$8.000 Įmokėti, 8 kambarių, 2 augš
tų, 9 metų senumo, gražių plytų, at
skiras, kaip dupleksas, 2 modernios 
virtuvės, 2 vonios iš 4 gabalų, aly
va vandeniu apšildomas, Rūsys 
baigtas, naujai išdažytas, viršus iš
nuomotas $110 mėn. Apačia tuščia, 
labai švarus namas. Kaina $25.000.

Automobilių taisymo dirbtuvė
Naujas moderniškas mūrinis vieno 
augšto pastatas, 84 pėdų ilgumo ir 
34 pėdų pločio, netoli Bathurst ir 
King gatvių. Tinkamas visokiems 
automobilių remonto darbams ar
ba- kitokio pobūdžio dirbtuvėms. 
Labai vertinga vieta miesto centre 
netoli Bathurst gatvės. Galite nuo
moti 10-čiai metų su teise pirkti 
vėliau. Pilna kaina tik $36.000. Su
interesuotieji prašau paskubėti.

Bloor - Willard
Namas išmokėtas, 7 kambarių, at
skiras, mūro, 2 augštų, 2 mod. vir
tuvės, vandeniu alyva apšildomas, 
2 garažai, šoninis įvažiavimas, ge
ras išnuomavimui.

Baby Point Rd.
Atskiras — 6 kambariai 

$3.000 įmokėti, mūrinis labai gera
me stovyje namas su dviem virtu
vėm, alyva šildomas. Privatus įva
žiavimas. Pilna kaina $16.500.

B. SAKALAS
• SAKALAUSKAS

Darbo telef. LE. 4-8481 ~
Namų tel. LE. 6-1410

T. STANULIS
1st. RO. 2-8255. Namų RO. 6-0105

2336 BLOOR ST. W.

Bloor - Brock
$2.000 įmokėti, 6 kambarių, 2 augš
tų, priešakis plytų, atskiras, 2 virtu
vės, alyva apšildomas, 2 garažai, 
prie gero susisiekimo ir apsipirki
mo. Išmokėtas. Kaina $12.900.

Islingtonas
$4.000 įmokėti, 6 kambarių, gražių 
plytų bangaliukas, alyva vandeniu 
apšildomas, moderni virtuvė, rūsys 
baigtas, 2 prausyklos, garažas. Kai
na $16.000.

New Toronto 
$2.000 įmokėti, 5 kambarių mūro 
bangaliukas, alyva vandeniu apšil
domas, moderni virtuvė, garažas, šo
ninis įvažiavimas. Kaina $13.000.

Bloor • Dundaą 
$2.000 Įmokėti, 6 kambarių, mūro, 
atskiras, vandeniu alyva apšildo
mas, 2 augštų. Kaina $13.00.

Bloor - Windermere 
$6.000 Įmokėti, 6 kambarių, mūro, 
atskiras, 2 augštų, vandeniu alyva 
apšildomas, garažas, šoninis Įvažia
vimas, 2 virtuvės, geras rūsys.

Avenue Rd. - Laurence
$3.000 Įmokėti, 5 kambarių mūro 
bangaliukas, mod. virtuvė, vandeniu 
alyva apšildomas,' garažas, šoninis 
privatus įvažiavimas, rūsyje 2 kam
bariai ir vonia iš 3 gabalų, sklypas 
40 iš 150. Skolų nėra.

Avenue Rd. - St. Germain Ave.
$5.000 Įmokėti, 6 kambarių, 2 augš
tų, mūro, atskiras, 2 mod. virtu
vės; 2 vonios iš 3 gabalų, garažas, 
skolų nėra. Išnuomotas $90 mėn.

J. KUDABA
1180 ST. CLAIR AVE. W.

1st. LE. 74444. Namų RU. 3-2150

High Park Ave. * Bloor
7 kambariai — vienas morgičius 

$3.000 įmokėti, mūrinis naujai išre- 
. montuotas namas, netoli Bloor gat

vės. Labai didelė virtuvė, vandeniu 
alyva Šildomls. Pilna kaina $16.500.

Quebec Ave.
7 kambariai — vienas morgičius 

$4.000 įmokėti, atskiras, rupių ply
tų namas su 4 kambariais pirmame 
augšte. 2 virtuvės, naujas vandeniu 
alyva šildymas, labai platus įvažia
vimas, 160 pėdų sklypas.

Jane • Bloor
$5.000 Įmokėti, atskiras mūrinis, 
kvadartinio plano, 7 didelių kam
barių namas. 2 modemiškos virtu
vės, vandeniu šildomas. Neaugšta 
kaina, vienas atskiras morgičius 10 
metų.

The Kingsway
$5.000 Įmokėti, vienas morgičius 10 
metų, atskiras mūrinis 6 kambarių 
namas, 10 metų senumo, su priva
čiu įvažiavimu ir mūriniu garažu. 
Puikus medeliais apsodintas kie
mas, labai gražiame vakarų Toronto 
rajone.

High Park - Roncesvalles 
9 kambariai — 3 virtuvės 

$7.000 Įmokėti, atskiras mūrinis, 
šviesių plytų namas, nepereinami 
kambariai, visur dažyta ir labai 
erdvus. Vandeniu šildomas su aly
va, netoli parko, augštos pajamos.

Bungalow — Swansea rajone 
$15.500 pilna kaina, 5 kambariai su 
pilnai įrengtu kambariu rūsyje. 
Mūrinis su privačiu J važiavimu ir 
garažu.- Netoli susisiekimo South 
Kingsway gatvėje.

S. KĖKŠTAS
2336 Bloor st. w. 

įstaigos tel. RO. 2-8255 
Namų tel. BE. 3-1372

P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes tu
rime naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

Joseph A. PETERS Ltd. Ken WILES
Narys Toronto Real Estate Board.

TELEFONAS LE. 2-3321
Christie - St. Clair 

$2.000 įmokėti, gero mūro, 8 kamba
rių namas. Virtuvė kiekviename 
augšte. Alyva šildomas, garažas.

1162 ST. CIAIR AVE. WEST
Bloor - Jane

$5.000 Įmokėti, atskiras 7 didelių 
kamb. namas. Mod. virtuvė, vand. 
alyvos šildymas. Garažas. Vienas 
morgičius 10-čiai metų. Labai arti 
Bloor.

• ' Bloor - Gladstone '
$5.000 Įmokėti, 7 didelių kambarių, 
atskiras namas. 2 modernios virtu
vės. Naujas mod. pečius. 3 garažai. 
2 minutes iki Bloor.

St. Clair • Oakwood
$2.500 Įmokėti, 7 labai didelių kam
barių, atskiras namas. Didelė mo
derni virtuvė, alyva šildomas, vieta 
garažui.

Bloor - High Park
$5.000 Įmokėti, atskiras gerų plytų 
10-ties kambarių namas su atskirais 
įėjimais. 2 virtuvės, 2 vonios, gara
žas. Vand. ir alyvos šildymas.

St. Clair - Oakwood 
Dupleksas

12 didelių ir gražių kambarių, 3 vo
nios, garažai. Labai geras pirkinys.

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

Įstaigos teL , 
LE. 2-3321

Namų tel
RO. 2-5543

MORKIS A. J.
Real Estate Broker

NARYS TORONTO REAL ESTATE BOARD

1077 Bloor St. W. (prie Dufferin St.)
Telefonai: LE. 4-8459, LE. 4-8450. Namų tel. BE. 3-5996

Indian Rd. - Bloor
$4.000 įmokėti, atskiras, 2 augštai, 
6 kambariai, 2 modernios virtuvės, 
vandeniu alyva šildomas, garažas. 
Kaina $17.000.

Bloor • Rusholme
$5.000 Įmok., dupleksas, 9 šviesūs 
ir dideli kambariai, alyva šildomas, 
veranda ir balkonas, didelis kiemas 
su vaismedžiais, dvigubas garažas. 
Vienas 10 metų morgičius. Kaina 
$17.800.

St. Clair - Northcliffe
$3.000 Įmok., gerų plytų, 7 kamb. 
per 2 augštus, 2 mod. virtuvės, rū
sy-trečia virtuvė ir seklyčia. Van
deniu gazu šildomas, mūrinis ga
ražas. Be morgičių. Kaina $171500.

King k Springhurst
$5.000 Įmok., atskiras, geru plytų, 
1® kambarių, 6 virtuvės, su baldais, 
vandeniu alyva šildomas, garažas.

Restoranas • namas
$4.000 Įmok., vakaruose, ant Dun
das gatvės, geroj biznio vietoj res
toranas ir butas iš 3 kambarių. 
Kaina $17.000.

180 akrų ūkis
$4.500 Įmokėti, geros trobos, 100 
akrų dirbamos, likusi miškas, žuvin
gas upelis. Kaina $8.000.

Laivelių nuomavimas, gazolino 
stotis, restoranas

$15.000 įmok., 39 mylios nuo To
ronto, prie Simcoe ežero. 50-80 vie
tų restoranas, 10 laivelių ir moto
rai, 7 kabinos, 3 gazolino pompos, 
$1.200 duodantis j metus nuomos 
laivųnamis. $35.40.000 pajamų per 
7 mėnesius visas biznis. Kaina $40- 
45.000.

Krautuvės, farmos, vasarvietės, moteliai Įvairiose vietose ir Įvairia kaina. 
Prašome tik kreiptis, mielai suteiksime visas informacijas. Taip pat parū

piname gerom sąlygom paskolų Įsigijimui nuosavybės.

Vyt.Morkis J.Kaškelis A. Bliudžius 
. .....

REALTOR LTD.
1190 Bloor St. W. (prie Brock Ave.)

Telefonas LE. 7-3173
Didžiausias pasirinkimas namų - biznių visame Toronte. 

Nuoširdus ir sąžiningas patarnavimas. 
Rūpestingas morgičių sutvarkymas.

Runnymede - St. Clair
8 did. kamb., atsk., mod. virt.* labai 
švarus, tualetas pirmam augšte, 
prašoma kaina $13.900.

Indian Rd. - Bloor
11 kamb. originalus dupleksas, at
skiras šild., puikus planas, neper
einami kambariai, geras mūras, ar
ti Bloor. Prašo $18.900, žemas įm.

Swansea - Bloor St.
7 gražūs kambariai per du augštus. 
Atsk., mūr., centr. planas, 2 virt., 
vand. alyva šild., garažas ir priv. 
įvaž., did. sklypas. Pasiteiraukit?

Sunnyside - Parkside
10 kamb., mūr., 3 virt., vand. ga- 
zo šild., visas išnuomotas, 3 vonios, 
geras išplanavimas. įmok. $2.500.

Jane - Bloor
6 nepaprastai gražūs kamb., mūr., 
atsk., rupių pi., naujas vand. alyva 
šild., priv. įvaž., garažas. Arti krau
tuvių ir susisiek. Rami vieta.

High Park Ave.
17 kamb., 3 metų senumo, origina
lus tripleksas. Mod. statyba, nepa
prastai gražus iš lauko ir vidaus. 
Nepaprastai puikus investavimas, 
augštos pajamos.

Vakarų Toronte
Dirbantiems vakarų Toronte 
nauji namai po 6 kamb. ir galimybė 
2 kamb. rūsyje. 3 skirtingi mode
liai. žemas įmok. 15 metų morgi
čius. Pasiskubinkit.

26

Keele - Eglinton
28 kamb., 2 mt. senumo 6-plcksas, 
did. sklypas, visas išnuomotas, mėn. 
pajamos $760, saugi ir pelninga in- 
vestacija. Įmok. $15-20.000.

King - Sunnyside
8 did. kamb., atsk., mūr., vand. 
alyva šild., namas arti naujai stato
mų apartamentų. Didelis sklypas, 
garažas, šoninis įvaž. Galima tuoj 
užimti.

žemė — sklypas
40 akerių puikios žemės prie Queen 
Elizabeth kelio. Lygi vieta, kam
pinis sklypas, tinka betkokiai sta
tybai. Prašo $4.000 už akrą, sūrai 
prie sklypo. Išnaudokite retai pa
sitaikantį pirkinį.

S. JOKŪBAITIS
PARŪPINU MORGIČIUS

Telef. LE. 7-3173. Namu RO. 6-0417

Collingwood, Wasagos ir Stayner 
apylinkėse ūkių-farmų, vasarnamių, garažų, gazolino stočių ir kito nekiln. 
turto pirkimo-pardavimo reikaluose tarpininkauja lietuvis pardavimo 
«enus v (vic) BUTRIMAS

Dėl informacijų rąžykite: V. Butrimas, Box 83, Collingwood. 
Skambinkite: 62 W 2 CollingwooA «

GEO. HUNT REAL ESTATE 
128 Hurontario Str.

, ’ . Collingwood, Ont.

Vaistai Lietuvon1
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WALTMAN’S Patikima Vaistinė
7; — '7 7'7'' '7-77?7

rungtynės: Aušra jr. - Vytis jr. 
Po jų IH-čios ir lemiamos B-C 
pusfinalų rungtynės: Aušra - Tri
dents. 2 vai. p.p. KSA šachmatų 
pirmenybės: Aušra - Vytis.

Praėjusio sekmadienio B-C II 
pusfinalų rungtynėse Aušra 2 taš
kų skirtumu pralošė Tridents 73: 
75, o latviai - Andys 85:71. Auš
ros komandoje žaidė: A. Buntinas 
18, K.'Grigaitis 9, A. Jankauskas 
14, R. Gudas 5, R. Juozaitis 5, J. 
Laurinavičius 7, E. Rigby 11, R. 
Strimaitis 4, R. Juodikis.

CYO lygos finaluose Aušra M 
pralaimėjo St. Thomas 27:24 ir 
Aušra Sr., likus aikštėje tik 3 žai
dėjoms, - Corpus Christi 50:38. 
Aušra M. šį antradienį 7 v. v. 
Bloor Coll, žais II finalų rung
tynes.

Aušra Sr. kom. žaidė: A. As
trauskaitė 8, A. šapokaitė, G. Uo- 
gentaitė 10, S. Sheepway 4, B. Si- 
riūnaitė 4, D. Simonaitytė 4, R. 
Gataveckaitė 8.

Church lygoje Aušra B pralai
mėjo Kimbourne B 32:18 ir Auš
ra M. - Kimbourne M. Aušra B 
komandoje žaidė: A. Sapijonis 7, 
E. Ramanauskas 5, R. Bartucevi- 
čius, R. Astrauskas, J. Lasys, T. 
Galinis, P. Genys 4 ir A. Genys 2..

VYČIO ŽINIOS
Naujoji valdyba, kuri buvo iš

rinkta praėjusio penktadienio su
sirinkime, pareigomis pasiskirstė 
šitaip: pirm. P. Berneckas, adm. 
S. Jokūbaitis, sporto vad. L. Ra
dzevičius. Kandidatais liko I. Rut
kauskaitė ir A. Sirutis. Tenka 
džiaugtis, kad klubo vadovybė 
patikėta naujoms jėgos, pasiryžu- 
sioms atnešti klubui sėkmingą ir 
kūrybingą veiklą. Be to, šiame 
susirinkime išrinkta revizijos ko
misija ir beveik vienbalsiai pa
keltas naro mokestis.

Krepšininkės praėjusi ketvirta
dieni pralaimėjo draugiškas rung
tynes prieš St. Cecilia 73:41. Vy- 
tietės pradžioje parodė darnų žai
dimą laimėdamos pirmąjį pušiai- 
ki. Neturėdamos tinkamų pakai
tų, neišlaikė spartos, dažnokai 
leisdamos priešininkėms per leng 
vai pasiekti * krepšį, žaidė: Rut
kauskaitė 8, Balsienė 19, O. Žė
kaitė 4, Supronaitė 2, Barauskai
tė, Večerskytė.

Šios savaitės rungtynės: ketvir
tadienį 7.3Q v.v. Bloor Coil, krep
šininkės žaidžia su latvėmis; sek
madienį 12.30 vai. p.p. Prisikėli
mo p. salėje mergaitės A žaidžia 
KL krepšinio pirmenybių rungty
nes su Aušra: ten pat 2 vai. šach
matininkai žaidžia KL šachm. ko
mandines pirmenybių rungtynes 
irgi su Aušra.

Julius Juškelis, parengimų ko
misijos narys, išvyksta nuolati
niam apsigyvenimui į JAV. Drau
gai ir bičiuliai galės su juo atsi
sveikinti šį šeštadienį Vyčio ir 
SLA baliuje. Nenuilstamam klu
bo darbuotojui linkime sėkmės 
naujojoj, tėvynėj.

St. Jokūbaitis, Vyčio ir SLA 
valdybų narys, praves augščiau 
minėto baliaus programą. A.S.

SEVEN-UP
KIEKVIENAI

PROGAI

Niekas nepakeičia 7-up. Idea
lus gėrimas kiekviename su-* ’ t >
sibūrime. Prie valgio, skanius 
patiekalus padaro dar skanes
niais. Paslaptis?! Seven-up 
šviežus, citrinų-lime skonis.

Jūs mėgstate jį - 
jis mėgsta jus!

R.CHOLKA
X. R E A L E S TAT E

REALTORS

527 Bloor St. W.
Quebec • Bloor 

$1.000 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas, 2 modernios virtuvės, nau
jas alyvos šildymas, didelis kiemas, 
ilgos išsimokėjimo sąlygos.

Keele - Dundas
$1.500 įmokėti, 7 kamb. mūrinis na
mas, naujas alyvos šildymas, aliu- 
minijaus langai ir durys, garažas, 
didžiulis puikus žaidimų kambarys 
rūsyje, 10 metų skola. Pilna kaina 
$13.500.

Dovercourt • College 
$3.000 įmokėti, puikus 8 didelių 
kambarių mūrinis namas, moderniš
kas alyva šildymas, garažas, 2 vo
nios, 10 metų skola, arti visko.

Roncesvalles Avė.
$4.000 įmokėti, graži krautuvė ir 
du apartamentai, alyva šildomas, 
parduodamas kaip palikimas, grei
tas užėmimas.

Geoffrey • Roncesvalles 
$4.000 įmokėti, 10 kamb. ątskiras 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 
2 mod. virtuvės, 2 vonios, vand. aly-. 
va šildomas, gražus didelis kiemas.

Jane - Bloor
$4.500 įmokėti, 7 kamb. per du 
augštus, atskiras mūrinis namas, 
kvadratinis planas, vand. alyva šil
domas, garažas su plačiu įvažiavi
mu, reikalingas mažo remonto.

Swansea - Bloor 
$7.000 įmokėti, už tą puikų 6 me
tų senumo centrinio plano bangalo- 
vą, modrenus viduje, garažas su 
privačiu įvažiavimu, 19 metų at
vira skola.

Tel. LE. 2-4404
High Park Ąve. 

$4.500 įmokėti, 9 kamb. atskilas 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 
4 kamb. pirmame augšte, 2 mod. 
virtuvės, privatus įvažiavimas, 200 
pėdų ilgio kiemas, turi būti par
duotas.

Durie St. • Annette
S5.000 įmokėti, puikus 6 kamb. at
skiras mūrinis namas, kvadratinis 
planas, vand. alyva šildomas, 2 
mod. virtuvės, dvigubas garažas, 
gražus didelis kiemas.

Scarlet Rd. - St. Clair 
$5.000 įmokėti, 1 metų senumo, 10 
kamb. originalus dupleksas per du 
augštus, į kainą įeina elektr. ply
tos, šaldytuvai, taip pat aliuminiaus 
langai ir durys, 24 metų skola 6%, 
gera nuoma.

Beresford Ave. - Runnymede 
$8.500 įmokėti, 7 kamb. atskiras 
puikus mūrinis namas, kvadratinis 
planas, 4 kamb. pirmame augšte, 
vand. alyva šildomas, modernus vi
duje, platus įvažiavimas su nauju 
dvigubu garažu, didžiulis kiemas, 
greitas užėmimas.

Indian Rd. - Bloor 
$9.000 įmokėti, 13 kamb. atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 
4 kamb. pirmame augšte ir saulės, 
kamb., vand. alyva šildomas, 4 vir
tuvės, privatus įvažiavimas su dvi
gubu garažu, ilgos išsimokėjimo są
lygos.

Indian Rd. Cres. - Bloor 
$10.000 įmokėti, 13 kamb. atskiras^ 
mūrinis namas, centrinis planas.*

P. KERBERIS
TEL. DARBO LE. 2-4404 - - - NAMŲ LE. 5-1584

Skaitytojų laiškai Tabakas ir
Nežinau, ar tikslu yra “TŽ” dėti ke- {bronchitas 

lionių biuro skelbimus, reklamuojan
čius pavienių asmenų išvyką į Lietuvą.' 
Sakysime, atsiras norinčių pamatyti v. . __ . _ . . , •
mūsų Tėvynę, užsirašys keletas asme- ziavime Montrealy, Kuriame da-; 
nų, gaus vizas — na ir per Maskvą lyvavo 350 gydytoju iŠ 35 kraštu, . 
toks tautietis atsiras Vlniuje. Tačiau, . .. / x .
nežiūrint įtai, kad jis bus priėmęs Ką-' McGill universiteto Montrealy . 
nados pilietybę, ar jam jos Vilniuje medicinos fakulteto dekanas dr. *

Tarptautiniame gydytojų šuva-

neatims, (juk visus tokius Sov. Sąjun- 
ga laiko savo piliečiais) nesuras viso
kių “apkaltinimų” ir nepasodins į Lu
kiškių kalėjimą, o vėliau dar išsiųs į 
plačius Sibiro plotus? Kanados vy
riausybė neatsako už savo piliečius, 
išvykusius už geležinės uždangos, ka
dangi kelionę jie- atlieka savo atsa
komybe.

Taigi, ir “TŽ” imasi didėlės atsako
mybės, skelbdami kelionių biurų pra
nešimus. Juk ne vienas pagalvos: rim
tas laikraštis skelbia apie leidimą vyk
ti J Lietuvą, tad kodėl man neužsi
rašyti?

Kiek žinau, “Darbininkas” ir “Dir
va” atsisakė tokius skelbimus talpinti. 
Kodėl “Tž” pasielgė priešingai?

K. Baronas.
Redakcijos pastaba, p. Baronas čia 

palietė gana platų klausimą. Jis ne 
naujas. Jis jau senokai yra iškilęs kal
kiniuose musų ir kitų tautybių visuo
menės sluogsniuose. svarstomas taip 
pat ir kaikurių visuomeninių organų. 
Keliamas ne vien tokių gimtojo kraš
to lankytojų saugumo, bet. tokių ke
lionių politinio tikslingumo klausi
mas. Saugumo klausimas yra papras
tesnis. Kiekvienas vykstantis, gauda
mas kanadišką užsienio pasą gauna 
kartu perspėjantį lakštelį, o ir anks
čiau gali apsispręsti ar jam gali būti 
kokių nemalonumų bei pavojų, ar ne
gali. Čia jau kiekvieno laisvo apsi
sprendimo reikalas. Sunkesnis yra 
antrasis klausimas. Jis tebėra svars
tymų stadijoje, dėl to tuo tarpu re
dakcija savo nuomonės tuo reikalu 
nereiškia. Norėtume tik pastebėti, jog 
panašių kelionių biurų skelbimų su 
pasisiūlymu sutvarkyti kelionės rei
kalus buvo spausdinta bene visuose 
lietuvių laikraščiuose. Iš p. B. minimų 
tariamai atsisakiusių laikraščių viena
me tai tikrai buvo dar labai neseniai. 
Laikraščiai už seklbmų turnį neatsa
ko. Tokia pstabą daugumas (jų tar
pe ir “TŽ”) spausdina net kiekviena
me savo numeryje. Nei kelionių biu
rams nei kitiems verslininkams jie 
vistiek negali sutrukdyti jų užsibrėž
to darbo, nes tie gali rasti ir kitų ke
lių savo reikalui išgarsinti. Tad kyla 
klauesimas ar išviso laikraščiams ap
simoka bandyti trukdyti. Tuo tarpu 

.berfods visi laikraščiai tokius skelbi
mus priima. Mūsų nuomone, gal tiks
liau būtų reikalą pasvarstyti iš esmės, 
o ne versti visą atsakomybę laikraš
čiams, jų leidėjus bei redakcijas pa
darant atsakingais sprendėjais. Juo 
labiau reikėtų tą viešai pasvarstyti, jei 
vykti norinčių atsirastų.

Ronald V. Christie, kuris yra taip - 
pat vyriausias Royal Victoria Ii-' 
goninės gydytojas, pareiškė, kad . 
oronchito priežastimi, be jokios 
abejonės, yra užteršimas oro. Ci- . 
garetės- dūmas yra ne kas kita 
kaip užterštas oras. Dėlto rūky
mas yra kenksmingas. Paremda
mas savo teigimą dr. Christie pri
minė Anglijos statistinius duo
menis.

Pasirodo, kad Didž. Britanijoje ; 
darbininkų neatvykimo į darbą 
didžiausioji priežastis yra chro
niškas bronchitas. Jį sukelia mig
los užterštos dar iš fabrikų kami
nų išeinančiais dūmais, kurios 
dažnai užgula miestus. Tokis pat 
reiškinys pastebėjas pramonin
guosiuose Belgijos ir Olandijos 
rajonuose. ■

Aiškinantis tabako veikimą' 
Anglijos Sheffielde buvo stebima 
2.000 darbininkų, dirbančių vie
name fabrike. Pasirodė, kad iš ne
rūkančių bronchitu tesusirgO tik 
5% ir tai jau pasiekę 50-60 metų. 
Tarpe santūriai rūkančių susirgi
mų buvo 12%, o tarpe smarkiai 
rūkančių bronchitu susirgo 25^>

i nesulaukę-50 metų, o peržengusių 
50 metų net 40%.

Dr. Christie dėl to kėlė klausi
mą, kodėl eilė valstybių turi įsta
tymus, kovojančius su vandenų ■ 
užteršimu, kad apsaugotų žuvis, 

{bet nekreipia dėmesio i užterši
amą oro, kuris taip kenksmingas 
žmonėms? Gydytojų suvažiavi
mas priėmė rezoliuciją oro užter
šimo ir kovos su juo reikalu.

Paieškojimai
Žąsinui Vincui, Jurgio sūnui, 

yra laiškas iš Lietuvos, siųstas į 
Malartic Box 136. Rašo Žąsinas 
Vincas iš Šiaulių. Atsiimti “TŽ” 
administracijoje.

Bražėnas Juozas ieškomas gi
minių iš Lietuvos. Atsiliepti ar 
žiną apie ji pranešti: Tutinas Kos
tas, 395 Cartier Ave., Sudbury, 
Ont., Canada.

Andrius Bielskus, sūn. Juozo, 
ir jo šeima, paskutinėm turimom 
žiniom gyv. Kanadoje, Montrealy, 
ieškomas jo brolio ir šeimos. Ra
šyti: Marija Drūlienė, Lietuvos 
TSR, Kaunas, Kalvarijos gt. 42.

Zuzanai Seliokaitei, kil. iš Ma
rijampolės, yra žinių iš Lietuvos. 
Atsiliepti: Judita Paškauskas, 
R.R. 4, Belleville, Ont.

Anhalto stotis 
sulyginama
Garsioji Berlyno Anhalto ge

ležinkelių stotis (Anhalter Bahn- 
hol). pereito karo metu smarkiai 
sudaužyta, nuo 1952 m. visiškai 
nebeveikė. Neveikė dėl to, kad. 
pasidarė nebereikalinga, nes yra 
Vakarų Berlyne, o visas judėji-' 
mas Į pietus nuo Berlyno, i kur i$ 
šios stoties būdavo važiuojama, 
yra Rytų Vokietijos žinioje. Va
karų Berlyne dabar tėra vie
nintelė tolimo susisiekimo stotis 
Zoo. Visas kitas susisiekimas Į 
šiaurę, pietus ir rytus vyksta iš • 
stočių rytiniam Berlyne. . -

Anhalto stotis, vardą gavūši ‘ 
nuo to vardo geležinkelių bendro
vės, buvo pastatyta 18744880 mA ■ 
kaip moderniausia stotis Europon’ 
je ir viena iš gyviausių Berlyno 
stočių. Ypač populiarūs buvo tie
sioginio susisiekimo su Italija 
traukiniai. ''

Dabar nebeveikianti Anhalto i 
stotis sprogdinama ir bus išviso 
sulyginta. Jos vietoje greičiausiai 
bus Įrengtas parkas, kad kada 
nors gal butų vėl galima ten 
Įrengti stotį. ‘ ■

ŠILDYMO KONTRAKTORIOS
Visų rūšių šildymas ir įvairios pompos.

999 College St, Toronto. Telef. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAITIS

H H ■
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tėref.tET-005
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms. 

JŪSŲ PATARNAVIMUI SKAMBINTI:

J. GUDAS - namu tel. RO. 6-8096

PRANO BARAUSKO
Draudimų agentūra

Visų rūšių draudimai.
TELEFONAS

RO. 6-0811
f arba RO. 6-0832

49 Cameo Cres., Toronto 9, Ont.

Nauja Lietuviška Valykla

LenarfFs Cleaners
Tel. LE. 1-5166! 985 College St.

*, / Darbas atliekamas vietoje su moderniškomis mašinomis.
' PRIIMAME IR PRISTATOME Į NAMUS.

Darbo valandos: 8 vai. ryto — 7 vai. vak.
: ” šeštadieniais — 8 vai. ryto — 6 vai. .vak.
r Savininkas L. LEVĘCKIS

TAUPYK ir SKOLINKIS
Kredito Kooperatyve “PARAMA”

Paskola 1 asm. iki $3.000. Paskolo-., indėlio! ir gyvybė apdrausta.

DARBO VALANDOS:

Pirmadieniais ir Penktadieniais nuę ',0-12 v. ryto ir 5.30-9
Antradieniais — nuo 10-12 va!, ryto ir 7 - 9
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vai. ryto

B&tinė: Lietuviu Namai, 1129 Dundas St. V/.z Toronto,

Telefonas L2. 2-8723

vai. vak. 
vai. va k. 
uždoryro.

Ont;

■ ED. KONDRATAS
1113 Dundas St. Toronto. LE. 3-5454

MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ

siuvėjas
Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų 

kostiumams bei paltams.

NAUJAME MODERNIŠKAI ĮRENGTAME

MOUNT ROYAL MOTORS 
garaže jūs galite savo automobilio pataisymo reikalus išsiaiškinti lietuviškai. 
Daugiau kaip 20 m. patyrimo praktiko mes garantuojame darbo sąžiningumą.

Darome visų rūšių automobilių ir sunkvežimių mechaniškus patai«.ymus, su-, 
lankstymų ištaisymus, dažymų, priekinių ratų sureguliavimo ir baiarsavima su. 
Geriausiomis BEAR mašinomis, automatiškas ir standartines greičių dėžes, 
stabdžių juostų pakeitimus — nuo $18.00.
j Taip pat turime padangų, baterijų ir kitų auto reikmenų.

Vilkiko patarnavimas veikia 24 valandas. Lietuviams duodamo nuolaida.
3Aukl«:ndRd. - Tel. BE. 2-2131

, Nakties metu tel. RO. 7-0086
(Aukland gatvė prasideda prie 5249 Dundas St. W., į vakarus nuo Six Point).

CONSUMERS' GAS CO

■ KROSNYS-GAZAI-ALYVA-ANGLYS
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TANKAI — gazo- 
ir alyvos. VĖSINTU VAI (air conditioners) vasarai ir žiemai.. KROSNYS 
“GURNEY” — gazo ir elektros. ŠALDYTUVAI — gazo ir elektros.
Duodama iki 5 metų išsimokėjimui. • • Visų rusių remonto darbai.

Rose Heating - Tinsmith Co.
KRAUTUVE: 723 GERRARD ST. E. - TEL. HO. 6-1623 

Lietuviai savininkai ZALECKIAI
Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas.

Tinko remontus ir gyptex darbai 
Te!. RO. 6-5420

S. ANDRĮ E K U S

Visi masinu remonto darbai lietuviams * • v
atliekami pigiau, lietuviškame

WALLY^ GARAGE
Sav. VL. TARVYDAS

; 5 Robert St., Toronto (prie Spadina-College)
Automatiškos transmisijos ir visi kiti taisymų darbai atliekami 

sąžiningai ir visas darbas garantuotas.
TEL. NAMUOSE: RO. 3-2445. TEL. DARBE: WA. 1-9541.

VYRIŠKŲ IR QHlVaiaC
MOTERIŠKŲ RŪBŲ U V Kz | UU

■; A. Beresnevičius
Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų. 

Augščiausios klasės darbas, žemos kainos.
1299 DUNDAS ST. WEST, Telefonas LE. 1-1432
TORONTO buto tel. LE. 1-4704

; FELIX ELECTRONICS SERVICE
Taisoma visų rūšių televizijos, radijai, patefonai, teiprekorderiai 
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Kunigas Juozas Vailokaitis
(Atkelta is 2 psl.) 

čia klijentūra, pinigus pa
ti; operacijoms, surištoms 
jačiu bendrovių reikalais ir

pinigus kontroliuoti patiems.
Jie turėjo racijos. Pradėjus at- 

sistatinėti po karo Lietuvai kaip, 
iš gausybės rago pasipylė įvairios 
bendrovės, ir pramonės ir pre
kybos. Kreditų- nebuvo. Pinigai 
buvo labai brangūs. Mokėjo pašė- 
liškus procentus. Bet rizika buvo 
dar didesnė. Bankrotai sekė bank
rotus. Vėliau ir nusistovėjus sau
gume kreditams perdidelio ne
buvo. Taigi kiekvienas kreditavi
mas turėjo savyje rizikos. Su
prantama, kodėl buvo ir baimės 
kredituoti didesnėmis sumomis 
tik ant vekselių. Ilgalaikio kredi
to miestams ir pramonei pėr visą 
nepriklausomos Lietuvos laiko
tarpį taip ir nebuvo įrengta, že
mės ūkį aprūpino tokiais kredi
tais Žemės Bankas. Bet kredi
tai miestų namams, pramonei, 
statybai taip ir liko nesutvarkyti. 
. Jie visi naudojosi komercinių 
bankų patarnavimais, šie negalė
jo duoti ilgesnių .paskolų kaip 3 
mėnesiams. Praėjus terminui jie 
būdavo prailginami, bet tai jau 
nebuvo gerai nei patiems ban
kams, Įiei skolininkams. Rezulta
te daug kreditų paimtų 3-ms mė
nesiams savaime pasidarydavo, il
galaikėmis arba, dar blogiau, 
skolomis be judėjimo. Komerci
niai bankai buvo priversti imti 
ir užstatus tiek judomu turtu, 
tiek ir nejudomu — užtraukiant 
faktinai hipotekines skolas.

Bendrai, Lietuva po karo jau
tė visą laiką kapitalo trūkumus. 
Ilgų metų sutauposišnyko, o nau
jų negali susidaryti per kelis me-

Iš užsienio kapitalų, bent di
desnių, negauta, nors ir pastangų 
rinitų nebuvo daryta. Lietuvos 
miestai, kaip pvz. Kaunas galėjo 

• imti rekordą ne tik Europoj, bet 
. ir visam pasauly skolų mažu dy- 
; džiu. Viską, ką rengė, kaip van
dentiekis ir visos kitos statybos, 
ėjo iš lietuviškų kreditų šaltinių.

kaičio dovaną, ar ne.: Kairysis 
sparnas įžiūrėjo vėl Vailokaičio 
gudrumą — nori, girdi, speku
liuoti. Duoda žemės :Uni versite-

taip vadinamų kariškų sandėlių, 
augščiau Aleksoto tilto. Vieta 
ideali buvo ta prasme, kad Čia 
susiėjo visos susisiekimo linijos 
— geležinkelis, plentas ir Nemu
no upė. ’

tui su tikslu, kad jo kita žeme 
žymiai pabrangs ir is to Vailokai
tis tik pasipelnys. Bet malonėjo 
paimti. '

Buvo iš to dvaro likę keliasde
šimt ha. Ir štai ant šios žemės 
prie plento Į Marijampolę buvo 
pravestos gatvės, padalinti skly
pai ir pradėti statyti namai iš 
keturių butų, priskiriant prie 
kiekvieno buto po sklypelį žemės. 

- Taigi darbas buvo ne tik su
projektuotas, bet ir pradėtas da
ryti. Bolševikų okupacija sustab
dė ir nutraukė tuos visus darbus.

Antras didelis darbas buvo tik 
užplanuotas, bet nepradėtas vyk
dyti, tai prekių sandėliai.

Kaune nebuvo prekių sandė
lio, kur būtų galima sandėliuoti 
įvairias prekes ir tas prekes kre
dituoti.

Vieta buvo ideali prie Aleksoto

tų, įvairių įvairiausioms prekėms, 
su specialiais įrengimais ir sky
riais: šilti ir šalti, sausi ir drėg
ni.

Prekių sandėlis, kaipo atskira 
įmonė, priimdama prekes išduo
da atitinkamus pažymėjimus, ku
rie tinka kaipo užstatas iš bankų 
kreditams gauti. Lietuvoje to
kių sandėlių nebuvo ir visi jautė 
jų trūkumą ir pirkliai, ir pramo
nininkai, ir bankai.

Pastatyti tokius sandėlius Ūkio 
Bankui didelės problemos nebu
vo, Sava žemė, — rodos, jos buvo 
apie 6 margus; savos plytinės pri
statys plytų kiek reikia; savas me
talo fabrikas atliks visus gele
žies darbus.

Bet ir šis reikalas liko tik pro
jektu. Raudonasis maras ne tik 
griovė- projektus, bet griovė ir 
veikiančias Įmones.

Lietuviški apmąstymai

giriasi jūrininkas draugams. — 
Dar visai neseniai Marseille aš 
daviau antausi vienai Indijos 
princesei. . . ? ,

nas iš draugų.
— Taip. Ji, mat, bandė man 

meluoti. * .
— Ir tai buvo tikra princesė?
— Kur tau! Tai ir buvo melas.

Ji buvo paprasta vienos pajūrio 
karčiamėlės padavėja ...

Nevienodi norai
— Norėčiau pažinti pasaulį, — 

jaunas rašytojas pasakoja jau pa
gyvenusiam.

— O aš norėčiau, kad pasaulis 
mane pažintų, — pastebi tas at
sidusęs.

Nėra ko jaudintis
— Karolispavadiųo mane kvai

le, — skundžiasi ašarodama mer
gaitė draugei.

— Dėl to nesijaudink. Jis nie
kad neturi savos nuomonės. Jis 
tik kartoja, ką visi kiti sako ...

London, Ont, magistrato teis
mas 22 metų P. G: Smith nuteisė 
12 mėn. kalėti už tai, kad jis vie
noje kirpykloje pavogė pinigų dė- j 
žutę, kurtoje buvo 41. •

Tą pačią dieną buvo spręsta 
totą byla, kurtoje.J.; F. Garnet; 
iuvo kaltinamas iš krautuvės pa
vogęs dvi žiemines auto padan- ■ 
gas. Jų abiejų vertė $40. Jis nu
teistas pusę metų būti policijos 
priežiūroje — nustatytais laiko- j

pagal pavogto daikto vertę. bett 
pagal aplinkybes. >'.'•/ ; • i

Tas prisidėjo ir bendrai prie trū
kumo kapitalų, .ir prie jo brangu
mo, nors procentai ir buvo vals
tybiniu Įstatymu sunormuoti. 
Daugiau imti kaip 9% nebuvo 
galima. Paprastai procentas nu
sistatė laisvu pasiūlų - paklausų, 
dėsniu. To Lietuvoj nebuvo. Bet 
,oficialusis procentas neatitiko ka
pitalo brangumui. Jeigu savo lar 
■ku būtų Įlieta i- Lietuvos gyveni
mą kokia pusė bilijono litų, bū
tų visas ūkiškas gyvenimas žy
miai pagyvėjęs visais atžvilgiais. 
Nebūtų reikėję nei savų darbi; 
ninku siųsti i užsienius; nei už 
eksportuojamas prekes primokė
ti. Tos visos jėgos ir resursai tu
rėjo likti savam krašte ir ten 
suktis.

Projektuoti darbai
Kaune visą laiką buvo didelė 

stoka butų ir kambarių. Jie buvo 
brangūs ir žmonės gyveno labai 
ankštai. Namų statyba buvo bran
gi, ypač buvo brangūs sklypai.

Niekas nestatė namų serijomis 
ir nepardavinėjo atskirų butų.

Vailokaičiams kilo idėja, užsie
niuose gana sena, pastatyti eilę 
namų ir parduoti atskirus bu
tus. Pastudijavus reikalą užsie
niuose, buvo faktinai susitarta su 
Žemės Banku, kad jie kredituos 
atskirus pirkėjus ilgalaikėm pa
skolom, taip, kaip Kandoj ar 
Amerikoj praktikuojami morgi- 
čiai.

Aleksote nuo senų laikų, irgi 
nuo markių-auksinų laikų, buvo 
nupirktas Viesulavos dvaras už 
Aleksotto, ant Nemuno kranto. 
Iš šito dvaro dar demokratinių, 
seimų laikais Vailokaičiai buvo 
padovanoję kelis hektarus žemės 
Technikos fakultetui. Kilo gana 
aštrūs ginčai ar priimti iš Vaito

(Atkelta iš 3 psl.) 
būtina suprasti ne vienam akade
miško išsiauklėjimo lietuviams 
išęiviams, kurie svetimtaučių 
akivaizdoje tyčiojasi iš visko kas 
lietuviška. Tik išmokę gerbti pa
tys save, nežiūrint politinių ar 
religinių, bei ideologinių Įsitiki
nimų, susilauksime pagarbos ir 
iš svetimtaučių!

Ar atsiras sponsorius?
Ar atsiras mūsų išeivių tarpe 

“bagočius”, kuris (protingai pa- 
skaitydamas Income Tax apyskai
toj kaip sumą išleistą labdarybei 
ar švietimui) paskirs atatinkamą 
sumą pinigų, kad kiekviena ma
žiausia JAV-bių ir Kanados bib
lioteka gautų "‘Selected Lithua
nian Stories ', Stasio Zobarsko 
paminklą lietuvių išeivijai ang
liškai kalbančiuose" kraštuose?

Vis iš gudrumo!
Kremliaus kolonų salėj buvo ir 

pabaltiečių žurnalistų kioskai. 
“Švyturio’' nuotraukos rodo lie
tuvių laikraštininkų grupę prie 
lietuviško ir estiško kioskų. Prie
ky grupės senoviškai apsirengu
sių vyrų ir moterų atpažįstamas 
tik iš Amerikos tada pargrįžęs 
elegantiškai apsirengęs G. Zima-i 
nas. Grupėj eilė inteligentiškų, 
išvargusių veidų. Ir net stebies, 
kas gi rūpina šią privilegijuotą 
klasę."’ Jei estų kioskąs uzvadin- 
tas “Eesti NCV”, tai lietuviškasis 
— “Sovietskoj Litvy”. Po valy
mų Latvijoj, kurie netrukus se
kė po šios nuotraukos atspausdi
nimo, atrodo,. kirilicos naudoji
mas apsimokėjo!

“Meninių” LTSR 
filmų siužetai
“Tėvynės Balsas”, neva skir

tas išeivijos ir tėvynės lietuvių 
suartėjimui, pastraipoj “Mūsų in
terviu” pateikia pasiskaitytiną R. 
Žemaičio informaciją apie šiuo 
metu Vilniaus kino studijoj bai
giamus naujus "filmus/Anot studi
jos vedėjo Stepono Lemberio, pa
skutinysis tik ką baigtas filmas 
baigiasi sekančiai: “ ... prie mel
dais apaugusio ežero, mažytė gel
tonplaukė mergaitė globoja savo 
drauges — gulbes. Pasirodo su- 
žvėrėjęs banditas (“buržuazinis”, 
aišku) ir nušauna mėlynakę ...” 
Filmas susidėsiąs iš keturių sky
rių — “Mums nebereikia”, “Lakš

tingala”, “Paskutinis šūvis” ir 
“Gyvieji didvyriai”. Iš pagrindi
nių tokių filmų šiais metais nu
matomi pastatyti “Kada upės su
silieja”, kuriam scenarijų para
šė gudas P. Brovka, o režisuos 
“Tilto” ir “J. Janonio” rež. B. 
šreiberis. Ši mėnesį- bus pradėtas 
kitas filmas (aišku, irgi neapykan
tą ir kerštą “buržuaziniams na
cionalistams” skatinantis) — 
“Nušluostyk ašaras”. Trečiasis, 
paskutinis, “Mirties kaimas”, pa
gal partijos užsakymą — viršūnė 
visų šių “meninių” “lietuvių*sme
genims išplauti” filmų — vaiz
duojantis sovietų, nacių karo lie
kanas Lietuvoj. Ar šie filmai lie
tuviams taipgi neprimins Rainių, 
Pravieniškių?

Lietuva — poef ų šalis
Žinoma, tokią antraštę vargiai 

užtiksime Look ar Life magazi-

Fort William - Fort Arthur Ont
šalpos reikalams: seneliams ir ligo
niams Vokietijoje ir Vasario 16 gim

nazijai 1959 m. rudenį aukojo:
Po $10 — dr. E. Jasevičiutė, J. Pri- 

šas, Pretkus P., Misevičius J?, Btou- 
manas Albertas, Poškus Henrikas;

Po $5 — Aukštikalnis Juozas, Že
maitis Vladas, Galiauskas Alfonsą, 
Diglys Alfonsas, Šefleris Richardas, 
Klova Kostas, Kernys Juozas, Kairys 
Antanas, Danėnas Juozas;

Po $4 — Andriušis Albinas, Paže- 
meckas Juozas, Škėma Juozas, Remei- 
kis Alfonsas, Radzevičienė L., Susla
vičius Jonas;

$3 — Stukonis Valteris;
''Po $2 — Krasauskas Vytautas, Ka
minskas Albinas, Kniukšta Stasys, A. 
D., Kazinėnas Glito, Gaidelis Pranas, 
Girulis Simas, Baltonis Pranas, Kru- 
paitis Jonas, Pargauskas 
moša Jonas, Jokovlėnas 
ckovski Edward, Šikora 
dauskas Vytas, Strikaitis 
ravolskis Stasys, Bezys

. - . Paul, Stkesricki M.,.Kanopski J., Pon
nuošė. Bet ji buvo “Literaturnają chug Steve, Tvarijonavičius Antanas; 
Gazeta” gruodžio 12. Rašė: M. Savickas^ Antanas, Guzickas Antanas 
Svietlov: “Neseniai pirmą kartą' 
viešėjau Lietuvoj. Likos Įspūdis,! 
tarsi būčiau viešėjęs pas tikrąją! 
savo seserį, gyvenančią prie Bal
tijos. Viskas čia artima, sava. Ir 
miestai, ir kaimai, ir muzėjai, ir 
žmonės, ir, žinoma, pirmoj eilėj, 
poetai... Lietuva — tai poezi
jos respublika. Eilėraščiai čia lei
džiami didesniais tiražais,, negu 
Rusijos Federacijoj”. Viskas, tai
gi būtų buvę gražu ir Įtikima iki 
Svietlov pradėjo aiškinti, jog bu
vusi suruošta Rusų Rašytojų Są
jungos savaitė — viena iš ruošia
mų visose sovietų valdomose res
publikose. Kaip jis pats toliau 
prisipažįsta “poetinis žodis pasi
darė politinis”

Svietlov paaiškina, ką jis mano 
sakydamas, kad “viskas Lietuvoj 
sava, artima”. Girdi, niekas jų 
nei jėga neišskirs. Ir todėl visai 
politinis atrodo užguitų tautų vai
kams jo paskutinis sakinys toj 
gazietoj: “.;. Aš trokštu, kad 
mano rankos būtų tokios didelės, 
jog jomis galėčiau apglėbti visą 
Lietuvą”, o ar žino Svietlov, kas 
atsitiko tai varlei, kuri troško pa
tapti jaučiu? Kam maišyti poezi
ją su politika, kaimynų draugystę 
su generalinio štabo karininkų, 
saugumo vadų, politikierių ambi
cijomis ir genocidiniais pianais?

DĖMESIO! DĖMESIO!
Taisau visų rūšių 

Televizijas, namų ir auto radijas
Darbas sąžiningas ir garantuotas. AL. ČIŽIKAS

18 SKYLARK RD., Toronto. Telefonas EO. 6-4063

'vsvrm
Jei: Merit*-/voktaėhpar* 
lankų k./l teMenooHte. ar atvykta.

MM*# "WM.DT 
85* COLLEGE ST., Toronto, Oat.

, Telofana*. L6..2iS46T.
‘Informacijos kasdien nuo 6-9 vai. v. 
Atsakymams, raitu pridėti $1. Mote-

" rims, iki 35 m. amž., tarpininkavimas
VfcLTU>L.

Visi elektros darbai atliekami 
greitai ir pritinamomis 

kainomis.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.

Licenced master electrician.
Telef. «L 7-1601 

Toronto

George BEN, BJL 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
noi*<ikAlA 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto X Ont
<U

Right-Time Watch and Clock Repair 
2743 Dundas St. W. Tel. RO. 3-1862

• Taisomi visų rūšių laikrodžiai ir žadintuvai, darbas atlie
kamas prityrusio laikrodininko greitai ir sąžiningai;

FELIKSAS BARZDŽIUS

Kvalifikuotas -technikas taiso

televizijos ir radio aparatus
TAPE REKORDERIUS, Hi-Fi, PATEFONUS.

J. STANĮ ONIS (
19. GLEN BELLE CRESC. Telefonas RU. M861 į

.* Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Dorna Hairstyling
1618 BLOOR ST. W.

(netoli Dundas) 
Telefonas LE. 3-2904

S*v. D. KAUKAITE

Atstovą*

H. RAŽAITIS

Taisomi TILE VIZI J OS aparatai 
Skambinti iki 11 vai. vak. 

V. Semaška

sys, Nežinomas, Krikščiūnas Jobas, į 
Tumosa Jonas, Ramonas, Pranas, 
Paukštys Juozas, Bagdonas Antanas, 
Bielskis Vincas, Oscila. Justas, Nagra- 
žis A., Jonaitis, Ramanauskas Leonas.

Aukų rinkime dalyvavo P. Bružie
nė surinkusi. $24, Valė Jonaitytė, — . 
$33, Albertas Braumanas — .$43, A. 
TYarijonavičius — $48„ H; Poškus — 
$23, Juozas Škėma — $36. Išviso au
kų surinkta $207. Iš jų $94.50 Vašu- 
rio 16 gimnazijai ir $112J50 seąęliams.

Visiems aukotojams' ,už jij;.an1čj ir. 
rinkėjams už ių rūpestingą ir malonų 
pasiaukojimą atliekant rinkliava, mio- 
širdižai dėkojame.

Apylinkės vaidybų.
Atidavė, solidarumo įnašą

Juozas, Tu- 
Kazys, Ce- 
Adam, Ro- 
Balys,.Dab- 
J., Baliako

Wasyl Hecpico;
Po $1 — Jakštys Edvardas, Bružas 

Vincas, Sabaliauskas J., Janisauskas 
J., Bloska M., Lukasyak, Wasilewski 
J., Makerow Ivan, Brano Mal., Olek- 
siuk J., Mentyreski W., Gimbutis-Sta-

už 1959 m.
Dr. E. Jasevičiūtė; A. Jonaitis, L. 

Radzevičienė, ¥; Sibulis^ V; Jaku
bauskas, J. Krapaitis,. St Matulionis, 
J. Pažemeckas, J. Pargauskasį ArBag- 
donas, St. Gimbutis; JI. Banėnas,. J. 
Dautartas, A-. Andriušis; J. Škėma, S? 
Girulis,. V. Limentas, P. Baltenis, J. 
Žukauskas, A. Paulik, V. Bružas, W. 
Stukonis.

Ųž 1960 metus jau. užsimokėjo:
Dr. E. Jasevičiūtė, L. Radzevičienė, 

V. Bružas, A. .Jonaitis.
Maloniai prašome ir visus kitus lie

tuvius atiduoti tą mažą metinę duoklę.
Apylinkės valdyba.

0r. E. ZBBRflENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

TELEFONAS LE. 24108

Priėmimo valandos:
9 vai. ryto iki 7.30 vai. v.

Dr. V. Sadauskienė
DANTŲ£5®YTPJA

(2-ras namas nuo Roncesval- 
les), Toronto.

Telefonas LE. 1-4250
Priėmimo valandose nuo 9-12- 
ir 3 - 8 vai. vak. (pagal susi
tarimą). -

W. A. LENCKI

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS 

100 ADELAIDE ST. W.
Room 107 

Telefonas EM. 6-4182 
Toronto

Kabinetas: LE. 4-4451
Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS ’

Vakarais ir šeštadieniais 1 
pagal susitarimą.

1082 BLOOR W., Toronto 4.-;
(į rytus nuo Dufferin Si.) <

Lietuvio advokato

Victor O. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampas Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R»<X 
Wiktoria BUKGWSKA, RD.; 
274 RONCESVALLES AVE.

(prie Geoffrey St.)

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

SEGUIN
f Advokatai — Notarai

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

Telef. įstaigos: Telef. nataų:
BE. 3-0978WA. 4-95ŪL

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
•ryto iki vai. vak.; šeštadiė-’ 
niais nuo
M—.. — ■ | | Į II Į

r--*.......■■■'■!'■!!ji...

' Akta specialistas
L. LUNSKY, R.O.

’Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių, nervus, kurie dęi-v 
nai sukelia galvos skaudėjimų ir-nėr-’ 
vingutnų. Kolba slavų kalbomis.

,470 COLLEGE ST., Toronte 
Telef. WA. 1-8924

Įstaiga veikia 
168 vai. savaitėje
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Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Parapijos vadovybės pastan

gos daugiau sueiti į kontaktą su 
lietuvių bičiuliais kanadiečiais, 
švenčiant Vasario 16 šiemet bu
vo gana sėkmingos. Kaip kasmet 
atsilankė J.E. yysk. F. V. Allen, 
o šiais metais ir mietso burmist
ras Nathan Phillips, bei kiti gar
bingi' svečiai, ypač atstovai iš 
Welfare ir sveikatos ministerijų 
(šų jais parapija turi daug reika
lų kapinių ir senelių, prieglaudos 
steigimo reikalais). Tai graži pra
džia, kuri sekančiais metais turė
tų būti dar labiau puoselėjama. 
Gili parapijos padėka garbin
giems svečiams už malonų jų at
silankymą, taip pat broliams lie
tuviams, ypač prel. J. Balkūnui, 
apyl. pirm. J. R. Simanavičiui ir 
parap. komiteto pirm. J. .Matulio
niui už pagalbą svečius priimant. 
Nepamirštamos ir nenuilstamos 
talkininkės ponios, attikusios 
kruopštų šeimininkavimo darbą: 
A. Vasiukevičienė, A. ščepavičie- 
nė, V. Sližienė, E. Stepaitienė, S. 
Barauskienė, Kryževičienė, E. Če
pienė ir A. Mičiulienė.

— Šią savaitę kalėdojama šios 
gatvės: Elora, Glenwood, Gil
mour, Kenedy, Runnymede, Be
resford, Durie ir Windermere.

— Arch. Algio Šalkauskio pa- 
. ruošti šv. Jono lietuvių kapinių 

planai buvo pristatyti sveikatos 
ministerijoje kapinių skyr. vado
vybei. Direktorius pasidžiaugė lie
tuvio architekto gražiu suplanavi
mu, pavadindamas: europėjišku 
skonio turėjimu. Arch. Šalkauskis 
Ontario Hydro rengiant St. Law
rence jūros kelią buvo paruošęs 
planus dviems kanadiečių kapi
nėms.

—■■ Sekmadienį po pamaldų įvy
ko KLK Moterų D-jos par. skyr. 
moterų susirinkimas, kurio metu 
išrinkta šiems metams nauja val
dyba.

— Tradicinį Užgavėnių spurgų 
balių rengia par. komitetas, talkb 
ninkaujamas par. Moterų D-jos 
skyriaus; Pobūvis įvyks antradie
nį, Užgavėnių išvakarėse, kovo 1 
dieną.

— Sutuokti Algidas Gvazdaitis 
ir Paulette Kravets.

Toronto Vyru Kvartetas 
į muz. St. Gailevičiaus rengiamą, 
vietos Caritas globojamą koncer
tą kovo 13 d., ateina su visiškai 
nauju, niekur negirdėtu repertua- 

' ru. O ir kiti programos dalyviai 
koncertui ruošiasi su nuoširdžiu 
atsidėjimu. Jie klausytojų neap
vils. Tikimasi, kad ir klausytojai 
jų neapvils ir prigužės pilna Prisi
kėlimo parapijos salė.

Liet. Evangelikų Malonės 
parapijoj pereitą sekmadienį įvy
ko gražus Vasario 16 minėjimas. 
Pamaldų metu kun. Kostizenas 
pasakė dienai pritaikytą gražų pa
mokslą. Po pamaldų gražiai iš
puoštoje salėje prie paruoštų sta
lų įvyko kavutė su menine dali
mi, kurią išpildė parapijos jauni
mas. ' ? -

Po pamaldų prie išėjimo buvo 
renkamos aukos Tautos Fondui. 
Surinkta $27,55. Parapijos Mote
rų Ratelis paaukojo dar $10. Tuo 
būdu iš šios parapijos gauta iš 
viso $37,55.

Torontietis Juozas Visockis, ki
limo kaunietis, sunkiai serga ar- 
tryčio paralyžių, ši ligą Juozą jau 
kamavo ir prieš kelis metus, bet 
po stropia dr. Pacevičiaus priežiū
ra po trijų metų gydymosi buvo 
šiek tiek pasveikęs ir kurį laiką 
dirbo Dill Mfg. Co. šiuo metu li
ga atsinaujino ir dar daugiau pa
kirto Juozo sveikatą. Kaip anks
čiau, taip ir dabar visą rūpestin
gumą Juozo priežiūrai- ir globai 
skiria jo darbšti ir maloni žmona 
Adelė. 5

Juozas Visockis yra daug nu
kentėjęs nuo bolševikinio režimo, 
nors nebuvo joks “buožė”, o tik 
tekstilės fabriko Kaune darbinin
kas. Ki^ susipratusį lietuvį, jau 

Urnomis. okupacijos 
i -j-Kauno 

iš kur 
inti 

eko jam 
ti ir nuo nacių.

eilutes, kaip 
____ uoto bendro likimo 
brolis ir iki šio laiko artimas pa
žįstamas, ligos atveju jį ir jo žmo
ną Adelę didžiai užjaučia ir linki 

būtų nugalėta, kad 
Juozas vėl taptų sveikas ir tvirtas 
Nemuno kranto išaugintas sūnus.

anais
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KLK Motery D-jos Prisikėlimo parapijos skyriaus ruošiamą

Užgavėnių Baliu;
Prisikėlimo parapijos salėje vasario 27 d. 7.30 vai. vak.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Antradienį, vasario 23 d., 

Park Lawn kapinėse palaidota 
ankstyvesnės imigracijos lietuvė 
Sofija Jasutienė (Mrs. Jessie Jan- 
ston). Velionės dukrai Emilijai 
Szubienei, seseriai Lukienei ir 
jų šeimoms bei visiems giminėms 
ir artimiesiems reiškiame gilią 
užuojautą.

— Linkėdami gražaus ir lai
mingo vedybinio gyvenimo, svei
kiname jaunavedžius Romualdą ir 
Genutę Šimkus bei Mykolą ir Gra
žiną Kozackius.

— šią savaitę visiems parapi
jiečiams ir neparapijiečiams gera
dariams išsiuntinėjamas 1959 m. 
finansinės apyskaitos ir aukų lev 
dinukas, prie kurio taip pat pridė
damas aukų kvitas pajamų mo
kesčiui sumažinti.

— Kitą savaitę lankysime para
pijiečius sekančiose gatvėse: Ap
pleton Ave., Benson Ave., Cool
mine Rd., Dovercourt Rd., Earls- 
court Ave., Fennings St., Fox- 
ley St., Grove Ave., Harvie Ave., 
Lauder Ave., Regal Rd., Rose
mount Ave., Tyrrell Ave., ir 
Westmount Ave.

— Šį sekmadienį religijos pa
mokų gimnazistams nebus. Pir
mos Komunijos ir katechetinės 
pamokos vaikučiams bus Įprasta 
tvarka.

— Ruoškimės iš anksto meti
niam parapijos bazarui, kuris bus 
gegužės pradžioje. Kiekvienas 
kviečiamas ką nors paaukoti. Ku
rie dirba tokiose įmonėse, kurios 
mūsų bazarui mielai ką nors pa
aukotų, prašomi tų adresus pra- 
pranešti parapijos vadovybei. 
Norį patys kitur dovanų parink
ti, raštinėje gali gauti įgaliojimo 
laiškelius.

— Parapijos metinės rekolek
cijos įvyks kovo 27 — balandžio 
10 d. Jas praves kun. P. Patlaba 
iš Cicero, III. Pirmoji rekolekci
jų savaitė skiriama moterims, 
antra — vyrams. Rekolekcijos 
bus baigiamos atskiromis ir me
nine programa paįvairintomis 
agapėmis. Parapijos moterims 
agapę ruoš parapijos Vyrų Drau
gija, o vyrams— Katalikių Mote
rų Draugija.

*— T. Klemensas, OFM, yra iš
vykęs į Kennebunkportą, Me., 
trumpam poilsiui. Torontan jis 
grįš kitos savaitės gale.

— Visus kviečiame atkreipti 
dėmesį, kad šį šeštadienį mūsų 
salėje yra pasktuinis priešgavėni- 
nis pasilinksminimas — tai tra
diciniai įdomus ir turtingas kata
likių Moterų D-jos Prsikėlimo p. 
sk. Užgavėnių Balius. Raginame 
visus gausiai atsilankyti.

— Marijos Ne. Prasid. seselės 
Toronto Vaikų Namų statybą pra
deda šį pavasarį. Kadangi be ak
tyvesnės torontiečių pagalbos tas 
darbas būtų begaliniai sunkus, 
kviečiame visus kolonijos lietu
vius ateiti seselėms į pagalbą gau
sesnėmis aukomis ir laikinomis 
paskolomis.

Spaudos B-vės “Žiburiai” 
metiniame susirinkime išrinktoji 
valdyba pasiskirstė pareigomis: 
pirm. — T. Klemensas žalalis, 
OFM, sekret. — Antanas Bumbu
lis, ižd. — Leonas Šalna, nariai 
— Vytautas Aušrotas ir Juozas 
Mažeika.

“The Canadian Register”, On
tario katalikų oficiozas, vasario 
20 d. išspausdino Pr. Alšėno laiš
ką apie praėjusią Lietuvos Ne
priklausomybės 42-rąją metinę 
sukaktį, jos paminėjimą ir lietu
vių tautos, pasiryžimą laisvę atko
voti.

“Išlaisvinti Leituvąl”. šitokia 
antrašte Toronto dienraštis “The 
Telegram” vasario 15 d. išspaus
dino Pr. Alšėno laišką — kreipi
mąsi į pasaulį Vasario 16 proga, 
iškeldamas Sovietų Rusijos impe- 
rialistiškąjį klastingumą.

Tame pačiame “The Telgram” 
numeryje įdėtas ir paties laikraš
čio parūpintas rašinėlis “City Li
thuanians Recall A Promise” — 
paminėjimas College teatre vy
kusio Vasario 16 minėjimo. Esą 
dalyvavę per 1.000 lietuvių. Pa
minėtas pagrindinis minėjimo 
kalbėtojas pĘel. J. Balkūnas ir pa-: . ar* • ■
Markūs žodžiai: “Lietuva jūsų 
širdyse dar tebėra laisva”.

Virbašytei O. yra laiškas iš 
Lietuvos, siųstas į Markland St., 
Hamilton, Ont. Rašo O. 2. iš Ku
dirkos Naumiesčio. Atsiimti <€T2”

Gros puikus Kubana orkestras, bufete bus blynai, bulv. dešros, 
kugelis ir visokiausi gėrimai; staliukus puoš gėlės, pačių moterų 
kepti žagarėliai, pončkos ir t.t. . įėjimas $1.50.
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MONTREAL, Que
LK, Kūrėjų Savanorių Sąj. M. 

skyr. metinis narių susirinkimas 
šaukiamas šį sekmadienį, vasario 
28 ds 11 vai; A V parapijos patal
pose.

Stud. A. Vičas, pristatytas Mc 
Gili un-to kaip gabus studentas, 
gavo Natural Gas Co. $500 pre-

Soi. G. Čepkauskienė ir A. Keb
lys pereitą savaitę dalyvavo To-

ronte Kiwanis muzikos bei dai
nų festivalyje ir savo klasėse lai
mėjo antras vietas. Viešėdamas 
Toronte sol. Keblys giedojo per 
pamaldas vienoje ir antroje lie
tuvių bažnyčioje.

Stiid. J. Skripkaitę ištiko nelai
mė — leisdamos! nuo kalno su 
slidėmis nusilaužė koją.

A. Lazauskas, atvykęs į Kana
dą prieš I P. karą, mirė sulaukęs 
81 m. amžiaus.

Šio mėn. 27 d.. Šį ŠEŠTADIENĮ 
naujoje Cath. Inf. Centre salėje, 830 Bathurst St.

(100 žingsnių į šiaurę nuo Bloor) įvyks

Jaukus Kaukiu Balius
Šokiams gros VYT. BAĘECKAS ir jo orkestras.

DOVANOS, PREMIJOS, BALIONAI, BUFETAS IR DAUG ĮVAIRUMU. 
VERTINGA ĮĖJIMO DOVANA — RADIJO APARATAS.

SLA 236 kuopa ir S.K. “Vytis”.

Baltų Federacijos 
metinis susirinkimas įvyko vasa
rio 7 d. Buvo peržvelgtas praėju
sių metų darbas ir aptartos atei
ties veikios gairės. Ypatingai nu
sipelnęs Baltų Federacijos narys 
ir buvęs pirmininkas dr. M. Any- 
sas buvo pagerbtas ji išrenkant 
garbės pirmininku, šia proga pri
simintina, kad teisininkas dr. 
Anysas yra paruošęs konstituciją 
laisvų Baltijos valsybių federa
cijai/

Pagal rotacinę tvarką lietuviai 
perėmė metams vadovybę, sekan
čiomis pareigomis: J. R. Simana
vičius — pirmininkas, V. Rimas - 
Plukas — vicepirmininkas, E. 
čuplinskas — sekretorius. A.č.

V. žemelytė, kurios baigiama
sis rečitalis įvyko šį trečiadienį, 
8.15 vai. v., konsercatorijos salė
je, pereitą šeštadienį sėkmingai 
pasirodė Kiwanis festivalio mote
rų balsų varžybose.

Chemikai, dailininkai, profesoriai, 
biznieriai ir jy žmonos

sensacingai pasirodys scenoje ŠĮ SEKMADIENĮ, VASARIO 28 D.,
4 vai. p.p., Prisikėlimo parapijos salėje, kur DETROITO LIETUVIŲ 
DRAMOS TEATRAS STATO L. Fuldos 3-jų veiksmų komediją

STEBUKLINGI VAISTAI
Režisūra Z. ARLAUSKAITĖS - MIKŠIENĖS.
Spektaklį globoja Toronto Lietuvių Caritas.

VISI MALONIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI I VAIDINIMA! 
■c.

Aukos — šalpai

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame Aušros Vartų 

parapijos klebonui Tėvui J. Borevi- 
čiui ir šv. Kazimiero parapijos klebo- 
nuo kun. J. Bobinui už atlaikytas pa
maldas tautos laisvei išprašyti ir už 
patriotiškus tai dienai pritaikintus pa
mokslus; operos solistei p. E. Karde
lienei už atliktas giesmes pamaldų me
tu; paskaitininkui - svečiui iš Niujor
ko p. V. RasteniuĮ už turiningą ir išsa
mią paskaitą, solistei p. J. Pauliūtei 
ir pianistui p. K. Smilgevičiui už pui
kiai atlikta meninę programą, Skautų 
vyčių dr. J. Basanavičiaus Taut. Šokių 
Grupei ir jos vadovui p. J. Piečaičiui, 
už skoningai ir su temperamentu at
liktus tautinius šokius, Aušros Vartų 
parapijos chorui, choristėms-tams bei 
jų dirigentui p. A. Ambrozaičiui už 
sugiedotus himnus, menininkui p. V. 
Remeikai už scenos dekoravimą, © ypa
tingai dėkojame p. dr. V. Povilaniui 
ir p-lei II. Gražytei: pirmajam, už mi
nėjimo atidarymą bei sklandų jo ofi
cialiosios dalies pravedimą, o antrajai 
už rezoliucijų paruošimą, jų perskaity
mą bei pranešėjos pareigų atlikimą. 
Sis gražus mūsų akademikų be išdidų: 
mo reiškinių prisidėjimas prie tauti
niu švenčių rengimo, tebūnie gražuą 
pavyzdys ateičiai ir kitiems. Poniai I. 
Lukoševičienei už rezoliucijų vertimą 

Pereitą sekmadienį gyvai pasi- ■ i prancūzu kalbą.
reiškė Toronto jaunimas. MNP i V) Ausr 
seselems vadovaujant Prisikėlimo j žiomis gėlėmis žuvusiems už Lietuvos 
parap.'Salėje buvo suruoštas Va-! laisvę paminklinės lentos, savo, para- 
sario 16 paminėjimas ir užgavę- ■ PUOŠ komiteto ir parapijiečių vardu 
np« Salė hiivn nilna vaikučiu ir i tebūn’O kaipo pastovi tradicija musų nes. &aie ouvo pnna vaikučių ir. pa,apijos bažnyčioje ir per būsimas 
tėvu. Sv. Jono Kr. parapijos sa- > pamaldas, tautinių švenčių proga.
Įėję Vasario 16 paminėjo abu : Lietuvos Karaliaus Mindaugo Sau-
skautu tuntai, O po to ivyko Stu- i kuopos, Skaučių ir Skautų vadovy- 

s bems uz suteiktą raiką minėjimo me- dentų ateitininkų suorganizuota , parems, patiems talkininkams

pa-

K.L. KAT. KULTŪROS D-JOS 
METINIS SUSIRINKIMAS 

šaukiamas kovo 12 d., 3 vai. p.p. 
“Tž” patalpose, ne kovo 5 d., kaip 
pereitame “Tž” nr. buvo praneš
ta. Visi nariai prašomi .dalyvauti 
ir gyvai spręsti “Tėviškės Žibu
rių” leidimo bei kitus draugijos 
reikalus. Valdyba.

“Dainos” grupės susirinkimas 
įvyks šį sekmadienį, vasario 28 d., 
3 vai. p.p. pas narę Matulevičienę 
— 235 Pacific Avė. Valdyba.

šv. Kazimiero minėjimas 
bus kovo 6 d. Prisikėlimo par. sa
lėje. Paskaitą skaitys J. Žiūraitis. 
Meninę programą išpildys mūsų 
kolonijos jaunimas. Visi iš anks^ 
to maloniai kviečiami gausiai da
lyvauti.

K.L. Kat. Fed. Toronto sk.
Kaziuko mugė Toronte

Šatrijos skaučių tuntas, kovo 
5 d., nuo 12.30 iki 8 vai. vak. 
Prisikėlimo parapijos salėje ruo
šia Kaziuko mugę.

12.30 įvyks Šatrijos ir Ramby- 
no tunto šv. Kazimiero minėji
mas, po to mugės atidarymas. *

Visa visuomenė prašoma atsi
lankyti. Tuntininkė.

Pamirštas labai svarbus 
reikalas

Teko patirti, kad “Paramos” 
bankelio valdyba skirstydama me
tinį pelną įvairioms švietimo įs
taigoms kažkaip išleido iš akių 
seselių Vaikų Namus Toronte. 
Seselių veikla priaugančio atža
lyno auklėjime perdaug gerai ži
noma, kad jos negalima būtų pa
stebėti. Už mėnesio .kito prasidės’ 
naujų moderniškų patalpų staty
ba. Tam reikės pinigo, ir tai ne
mažai. Kodėl bankui nepaaukoti 
kad ir nedidelę pelno dalį taip 
svarbiai švietimo institucijai, kuri 
ne kur nors už tolimų jūrų, bet 
čia pat mūsų mieste padeda tė
vams grumtis už vaikų sielas? 
Dividendai bus užtikrinti, kai 
ateityje “Paramai” reikės susi
rasti veikėjų.

Reikalas dar galuitnai nėra pa
laidotas, nes paprastai paskutinį 
žodį taria visuotinis šėrininkų su
sirinkimas. Už tai ta proga pra
vartu paraginti ir pirminti vi* 
siems tiems, kuriems seselių dar
buotė prie širdies ir kurie yra 
banko nariai, kad kuo skaitlin
giausiai atvyktų į susirinkimą ir 
jame pasisakytų, kaip nori banko 
reikalus tvarkyti. V. S.

Sv. Jono Kr. parapijos knygyne 
gauta naujų knygų:

J. Švaistas, “Jo sužadėtinr* ...į’ $4.00 
Vysk. V. Brizgys, ‘Negesinkite auku- 

, rų” -............      $3.00
. . ‘»s

Be to, dar turime -liet, plokštelių: 
St Liepas “Lietuviškos Dainos” $5.50 
P. Bičkienė “Lietuviškos Dainos” $5.50 
V. Jonuškaitė “15 Liet. Dainų” $8.00 

______ 4 . .... .._____________ _ k. Dičifttė-T^okienė “20 ppenr art- 
kartojami Estijos geri, konsulo}^

jų Rinkinys” ----------- --- - $5.00
Symphonic Music of Lithuania $6.00 
“Baltaragio malūnas”, Montrealio Liet.

Dramos Teatras *10.00

arbatėlė visų Toronto studentų 
su diskusijomis intriguojančia te
ma “Ar galima pasitikėti vyrais?” 
Trys studentės įrodinėjo, kad ne
galima, o trys studentai gynė vy
rus. Buvo ir svečių — jaunimėlio 
ir suaugusių.
1

mūsų nuoširdi padėka.
KLB Montr. Liet. Seimelio Prez.

Frar.’durtes. — žiemos manev
rus JAV ir V. Vokietijos karinės 
pajėgos vykdo Bavarijoje netoli 
Čekoslovakijos sienos. Dalyvauja 
juose ir 300 lėktuvų.

Hamilton, Ont.
| Atvyksta Detroito lietuvių 

teatras
Nenuilstamos lietuviško teatro 

mylėtojos Z. Arlauskaitės - Mik
šienės režisuojamas ir vadovau
jamas Detroito liet, dramos mėgė
jų teatras į Torontą atvyksta šį 
sekmadienį, vasario 28 d. ir Pri
sikėlimo par. salėje 4 vai. p.p. 
suvaidins L. Fuldos trijų veiks
mų nuotaikingą komediją ‘Ste
buklingi vaistai”.'Komedija savo 
turiniu pilnai tinkanti suaugu
siems ir jaunimui. Teatrą kviečia 
Toronto Lietuvių Caritas prieš- 
velykinei šalpai vykdyti. Prie du
rų bus dalomos programos. Visi 
tautiečiai maloniai yra kviečiami 
atvykti į vaidinimą. Savo atsilan
kymu paremsime Caritas pastan
gas mūsų brolių tarpe mažinti 
vargus, įvertinsime gražias akto
rių, ypač žilgalvės veteranės re- 
žisorės nenuilstamą darbą lietu
viškos scenos menui, o kartu pa
tys turėsime keletą gražių valan
dėlių nuoširdžiai pasidžiaugti 
linksma komedija.' 1 -

Sol. V. Verikaitis kovo 3 d. su
l. Romanoff grupe vyksta koncer
tuoti į St. John’s su vietos sim
foniniu orkestru. Sol. V. Verikai
tis dainuos solo keletą lietuviškų 
dainų.

Vita Liuimaitė ir Giedrė Rin- 
kūnaitė Muzikos Konservatorijoje 
prie Toronto un-to išlaikė VIII 
kurso pianino egzaminus su pagy
rimu (honours).

Kiwanis muzikos festivaly per
eitos savaitės trečiadienį pi j ano 
klasėje dalyvavo ir 3 lietuviai: 10
m. Rimas ir Vytas Pranaičiai (trio 
su Roland Grittani) ir 9 m. Arū
nas Avižius (solo).

Pirmieji du savo klasėje laimė
jo trečią, o A. Avižius — antrą 
vietą.

Toronto Lietuvių Namų 
šėrininkų metinis susirinkimas 
pereitą sekmadienį išrinko naują 
savo valdybą bei revizijos komisi
ją. Į valdybą išrinkti: St. Banelis, 
Al. Kiršonis, Al. Statulevičius, 
Em. Jurkevičienė, Vincas Bačė- 
nas, Vikt. Petraitis ir Kl. Dalin- 
da. Kandidatais liko Novogrods- 
kis, K. Grigaitis, ir trys gavę vie
nodą balsų skaičių — Liutkus, V. 
Skirgaila ir L. Tamošauskas.

Į revizijos kom. išrinkti: L. šal
na, J. Preikšaitįs. ir Al. Kuolas.

Regina ir Alfredas Kuliai pra
ėjusį penktadienį susilaukė pirm- 
gimės dukrytės.

Vasario 16-sios susikapimas 
ir pobūvis

Praėjusį antradienį, vasario 16 
d., abiejose lietuvių kat. parapi
jose 7.30 vai. vak. įvyko pamal
dos už Lietuvą. ršv. Jono Kr. liet, 
parapijos bažnyčioje šv. Mišias 
atnašavo J.E. Francis V. Allen, 
Toronto kardinolo pagalbininkas, 
kuris jau kelinti metai iš eilės 
Nepriklausomybės dieną dalyvau
ja šioje parapijoje. Pamokslą 
anglų kalba taikomą kanadie
čiams svečiams, ir lietuvių kalba 
pasakė prel. JonasBalkūnas, jaut
riais žodžiais apibudinęs Lietuvą, 
jos žmones, ilgų amžių kovas už 
laisvę, neprikįąusomybės laiko
tarpį ir didelės viltis ją vėl at
gauti. Baigaint pamaldas sugie
dotas Lietuvos himnas. Pamaldų 
metu solo smuiku grojo Stp. Kai
rys, giedojo svečias iš Montrealio 
sol. A. Keblys ir par choras, va
dovaujamas muz. St. Gailevičiaus.

Po pamaldų parapijos salėje 
įvyko priėmimas, kurio tikslas ar
čiau susipažinti su šio krašto įta
kingesniais kanadiečiais. Pobū
vyje dalyvavo apie trisdešimt ang
liškai kalbančių ir aštuoniasde
šimt lietuvių. Iš garbės svečių pa
žymėtini: J.E. vysk. Francis V. 
Allen, njiesto burmistras Nathan 
Philips, Ontario eismo min. John 
Yaremko su ponia, žymus radio 
komentatorius John C. Reade su 
ponia, Ontario prov. sveikatos ir 
socialinės globoj ministerijų pa
reigūnai, keleto fabrikų atstovai, 
o taip pat laikrąščių korespon
dentai. Iš lietuvių .pusės dalyva
vo svečias iš Niujorko prel. J. 
Balkūnas, oficialūs Bendruome
nės, parapijos komiteto, ir įvai
rių par. organizacijų valdybų at
stovai. Pobūvį gražiai pravedė 
prel. Balkūnas, puikiai sugebėjęs 
visus svečius įjungti į jaukią, ga
limai mažiau oficialią nuotaiką. 
Daugelissvečių pasakė sveikini
mo kalbas. Ypač nuoširdus ir. pa
sakytume, bičiuliškai nuoširdus, 
Žodis, užsitęsęs apie penkioliką 
minučių, buvo pasakytas Toronto 
burmistro. Svečiai reiškė kompli-

REIKALINGA moteris prižiūrėti vie. 
nų mėtų vaikutį. Tel. RO. 7-0350, 
skambinti po 5 vai. vak.
Išnuomojamas kambarys ir virtuvė II 
augšte su baldais ~ar be baldų. High 
Park rajone. Tel. LE. 1-6959.
Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė II 
augšte be baldų, yra garažas. High 
Park rajone. Tel. LE. 6-9141.
Išnuomojamas kambarys ir virtuvė II 
augšte be baldų. High Park rajone. 
Tel. RO. 9-7746.

Nuolatinis 
nepilno laiko 

(Part Time) 
pristatymo darbas 

šioje apylinkėje
Gerai įsikūrusi Kanados bendro

vė, vadovaujanti šioje srityje, sam
do ir apmoko vietos gyventojus 
lengvam prekių pristatymui pagal 
sudarytus pavienių pirkėjų sąra
šus šioje apylinkėje. Tai neturi 
nieko bendro su pardavimu; paty
rimas nereikalaujamas.

Kandidatai turi būti patikimi, 
blaivūs, teisingi, su gero vairuotojo 
pažymėjimu, turėti tarnsporto ga
limybes, t.y. automobili ar lengvą 
sunkvežimį ir turėti $1.200 pinigais..

Sis darbas gali būti atliekamas 
ir tų, kurie ir šiuo metu dirba 
kitur.

Kreipkitės raštu i

Contract Division
1512 EGLINTON AVE. W.
TORONTO 10, ONTARIO

Užgavėnių balius
HAMILTONE
Hamiltono Liet. Kat. Moterų 

D-ja kovo 1 d., antradienį, 7 vai*, 
vak., parapijos salėje ruošia šau
nų Užgavėnių balių.

Kat. moterys Hamiltono visuo.-.~.—- 
menei yra žinomos, kaip vaišin
gos ir sumanios šeimininkės. Ir šį 
sykį savo svečių žada neapvilti. 
Kiekvienas atsilankęs pajus lietu
viškų Užgavėnių nuotaiką prie 
turtingų stalų, apkrautų pone- - 
kom, auselėm, šiitais baliaus me- 
tų kepamais blynais bei karšto
mis dešrelėmis su troškintais ko
pūstais. Ištroškusieji galės atsi
gaivinti įvairiais gėrimais. Bus 
smagi muzika, taip kad šokių mė
gėjams nereikės nuobodžiauti.

Tad visi vedę ir viengungiai 
atsilankykim užgavėti pagal visas 
lietuviškas tradicijas Kat. Mote
rų Užgavėnių baliuje. M.M.

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

Užsakymai priimami ir paštu.

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAS”

Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos bet kokiam geram tikslui.

“LITAS” veikia sekmadieniais 11-1 vai. p. p. Aušros Vartų 
parapijos salėje. Banko kambaryje.

Pirm. A. Norkeliūnas, RA. 7-312(1. Ved. D. Jurkus, PO. 7-4280

AL GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys

1611 Bloor St W Toronto, Ont
TELEFONAI: LE. 6-2738, LE. 6*2661. Vakarais — HU. 9*1543

Lietuvių Sporto Dešimtmetis š.

PARDUODAMI nauji tautiniai drebu- 
flat Tel. LE.6-3614.
DĖMESIO! Pigiai parduodame Įvai
rias grindims plyteles, geros kokybės 
dažus, sienoms popierĮ ir kL Telef. 
RO. 2-4931. ’

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė II 
augšte, be baldų. Tel. RO. 6-2069.
Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė I 
augšte. Tel. LE. 4-7159, skambinti po

L-

Atrodytų, kad tokiūs susiartini
mo pobūvius, ypač mūsų tautinių 
švenčių progomis, reikėtų ir to
liau puoselėti. Jų progomis suei
name į glaudesnį kontaktą su šio 
krašto žmonėmis, nėriau su

TEL LK.4-140)

RUNNYMEDE GATVĖJE. $8.000 viso kaina, atskiras. 6 kambarių (insul 
brick) namas, didelis sklyoas, pilnas rūsys, oru alyva šildomas, reikalinga 
dekoruoti. Įmokėti $2.000.

DORVAL GATVĖJE. $17.000 viso kaina. 6 kambariai, moderniškas su ki
limais. arti Bloor gatvės. Reikalingas geras imokėjimas.

PACIFIC GATVĖJE. $19.500 viso kaina. 10 kambarių dupleksas, atskiras 
dviejų šeimų namas, arti Bloor gatvės. Vandeniu alyva šildomas. 2 gara
žai. 10 metų balansas.

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ.




