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Didvyrio mastu
Daiktus matuojame ilgio, pločio, svorio, talpos matais. Išma
tuoti jais dvasinio gyvenimo negalime, nes tai antdaiktinė sritis,
neturinti nei ilgio, nei pločio, nei kitų panašių matavimų. Dvasinę
sritį, kaip ir apskritai visą žmogaus gyvenimą, galime tiktai ver
tinti ir tai dvasiniu-moraliniu mastu, kuris nėra vienodas.
Vieniems žmogaus ir tautos gyvenimas tėra grasi kasdienybė,
kovojanti už duonos kąsnį ir juo pasitenkinanti; kitiems gi jis yra
kovos bei bandymų laukas, kuriame subręsta bei išryškėja žmo
gaus asmenybė. Pirmiesiems žmogus yra prijaukintas žvėris, sle
piąs savyje laukinį instinktą, antriesiems — Dievo atspindys,
atėjęs gyventi fizinio ir dvasinio gyvenimo, vainikuojamo asmens
pilnatve. Pirmuoju atveju ryškėja pilkosios kasdienybės mastas,
antruoju — didvyrio. Pirmajam rūpi sotumas, patogumas, pasi
tenkinimas, antrajam — gerumas, teisingumas, nepasitenkinimas
kasdienybe, meilė. Pirmasis kovoja už galimai lengvesnį būvį, di
desnę gyvenimo apimtį, antrasis — už galimai tobulesnį bei turi
ningesni gyvenimą. Pirmajam rūpi galimai daugiau iščiulpti viso
keriopos naudos iš gyvenimo, antrajam — duoti tam gyvenimui
galimai daugiau vertingumo. Pirmasis yra užsimojęs apiplėšti gy
venimą, antrasis — praturtinti bei patobulinti.
Tai du mastai, bei du tipai, netik skirtingi, bet ir vienas ki
tam priešingi. Jie atstovauja priešingas gyvenimo linkmes, kurios
išrieda iš nevienodo gyvenimo vertinimo bei priešingų principų.
Keista betgi, kad praktiniame gyvenime dažnu atveju tie priešin
gumai tartum išnyksta ramiai sutilpdami tame pačiame asmeny
je. Sakysime, kiekvienas krikščionis iš esmės turėtų būti didvyrinio masto žmogus. Ta linkme jis yra kreipiamas ir savo širdyje
pritaria bei ryžtasi, tačiau praktinaime gyvenime jis nuslysta į
patogios kasdienybės mastą, su juo apsipranta ir jame apsistoja,
užmiršdamas tikrąjį savo pašaukimą. Antra vertus, yra nekrikščio
nių, kurie savo dvasiniu taurumu sugeba pakilti iki didvyrinio
masto ir sugėdinti krikščionį. Tai rodo, kad tos dvi linkmės gali
kryžiuotis viename ir tame pačiame asmenyje. Patirtis tai liudija
" gana dažnais atvejais ir kartu skatina budėti. Krikščionis neturi
ddvyrinio masto monopolio, kuris jį automatiškai išlaikytų pa
šaukimo augštumoje. Jame turi būti gyva nuolatinė pastanga gy
venti evangeline dvasia, kuri dvelkia gyvenimišku didvyriškumų.
Nutolimas nuo jos reiškia nutolimą ir nuo didvyrinio masto bei
sukasdienėjimą, susmulkėjimą.
•
Nugrimzdimas kasdienybėje sū visais idealais niekada nėra
girtinas dalykas, bet jis ypač peiktinas kritiškais laikais, kai did
vyriškos dvasios gyvastingumas yra lemtingas. Jau trečią dešimtį
gyvename ijfiramįus Įaikų^Esame -atsidūrę sąlygose. £ur yrą pa
vojus gyvemmą^vertmti piktai kasdienybės mastu. Išnykimas did
vyrinio masto iš mūsų gyvenimo būtų išdavimas ir krikščioniško
sios dvasios, kuri mus gaivina ir įkvėpia jau eilę šimtmečių. Todėl
šiuo metu turėtume sąmoningai gaivinti didvyriškąją dvasią, trykštančą iš šv. Kazimiero asmens, kuris ją netik atstovauja, simbolizuoja, bet ir skleidžia. Gyva ši dvasia ir kituose šventųjų asme
nyse, tačiau, žmogiškai imant, šv. Kazimieras mums yra. daug
artimesnis...Jis juk yra tos pačios Tėvnyės žmogus, sielojęsis jos
gerove bei jos žmonėmis. Jo atvaizdas šiuo metu turėtų priminti,
kad mūsų gyvenimas bus tiek prasmingas, kiek jis bus gyvenamas
didvyriniu mastu. Jo asmuo turėtų būti šios linkmės nuolatiniu
įkvėpėju bei šaukliu. Jis pats buvo iškilęs virš kasdieninio pilkukumos masto ir tuo savo šventu iškilimu skatina mus išlikti didžadvasiais žmonėmis.
Pr. G.
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Darbo įstatymo pakeitimai On
tario prov. pateikti svarstyti par
lamentui. Jais numatoma pagrei
tinti darbininkų - darbdavių su
taikymo procedūrą, apsaugoti
unijų narių teises nuo jų pačių
vadovybių ir darbdavių išnaudo
jimo, įvesti slaptą balsavimą uni
jose streiko atveju, įpareigoti uni
jų vadovybes duoti finansinę at
skaitomybę nariams reikalau
jant, įvesti bausmes neteisėtiems
piketuotojams ir t.t. .

ju laiku atsiradę daug stojančių.
Laukiančių sąrašai jau gana ilgi.
Ikišiol buvo priimami kandida
tai iki 32 m, amžiaus, o nuo vasa
rio 19 d. — iki 25 m. ir tai tik
nevedę. Kandidato tinkamumo
taškų skaičius pakeltas iš 90 iki
115. Mokslo minimumas sausu
mos kariuomenės naujokams nė
ra nustatytas. Laivynas ir avia
cija reikalauja bent 8 pr. mokyk
los skyrių.
•

10.299 laiškai, siųsti Britanijon
futbolo ir kitokių rungtynių biu
rams, pernai buvo, sulaikyti paš
tuose. Ant jų nebuvo siuntėjų ad
resų arba laiškai buvo adresuoti
biurų yardu. Laiškai su siuntėjų
adresais buvo grąžinti užrašu “neįteiktinas”. 163 kanadiečiai, ne
žiūrint perspėjimų, naudojosi paš
to patarnavimu loterijoms, ir to
dėl neteko teisės į pašto patarna
vimą: jų adresais siunčiama ko
respondencija neįteikiama. 53-ms
ta teisė buvo vėliau grąžinta, o
110 dar ne. Tai pareiškė paštų
ministeris Hamilton parlamente,
pabrėždamas, kad loterijos pagal
kriminalinį kodeksą ir pašto įsta
tymą esančios nelegalios, ir todėl
paštas negalįs tarnauti tokiems
Į Lietuvą, Latviją ir Sov. Są tikslams.
jungą koncertuoti vyks pianistė
Margaret Ann Ireland iš St. Komunistinės Čekoslovakijos ka
John, N.B. Ji lankysis: Leningra rinis attache pulk. Vojtech Dude balandžio 24 d., Kiive bal. chek, 171 Clemow.Ave., Ottawa,
7-8 d., Charkove bal. 12-13 d., aplankė North Bay laikaščio Nug
Vilniuje bal. 16-17 d., Rygoj bal. get administraciją ir užsiprenu
20-21 d., Maskvoj bal. 23:24 d. meravo tą laikraštį. Be to, jis iš
Pianistė yra gimusi Winnipege ir vartė jo viso pusmečio komplek
yra advokato Norwood Carter tą. Paaiškėjo, kad Nugget buvo
žmona. Ji studijavo Toronte, Niu- paskelbęs eilę straipsnių apie BO
jorke, ~P3Tyžtti]e: SŽlŽbŪfge ‘ ir M ARC raketinių bazių netoli
Vienoj. V^Europoj yrą koncerta North Bay įrengimo planus. Taip
vusi jau keietą kartų. Ir dabar, gi jame buvo gausios informacijos
prieš vykdama už geležinės už apie tokių bazių įrengimus Montdangos, koncertuos Danijoj, Olan Laurier bei slaptus požeminius
dijoj ir Vokietijoj.
tunelius. Čekoslovakijos karinio*
/
•
attache rekomenduotas tą laikraš
Kandidatams į sausumos ka- tį užsisakė ir Sov. Sąjungos ka
/ riuomenę paskelbti nauji pagriež- rinis attache pulk. N. V. Evsitinti reikalavimai, nes pastaruo-

Lois Marshall, Kanados solistė,
jau antrą kartą koncertavusi Sov.
Sąjungos miestuose ir Rygoj, at
vyko į Londoną, kur rengiasi kon
certams Olandijoj, Australijoj ir
N. Zelandijoj. Apie Rygą ji pa
reiškė, kad ten turėjusi du kon
certu. Bilietai buvę išpirkti iš
anksto ir klausytojai ją apdova
noję gausiomis gėlėmis, kvepa
lais, medžio skulptūromis ir
brangakmeniais. Kaikurie laukę
jos prie išėjimo durų ir sveikinę.
Lankantis jai Sov. "Sąjungoj su
koncertais pirmąjį kartą, daug
kur buvę prašyta pagiedoti Schuberto “Avė Maria”, bet neturėju
si gaidų.

GEN. MOTIEJUS
PECIULIONIS,

apie kurio mirtį buvo gandų jau
prieš porą metų, paskutinėmis ži
niomis, mirė tik neseniai Lietu
voje ir palaidotas Augšt. Panemu
nėje. Pasirodo, jis 1945 m. buvo
ištremtas į Vorkutą, iš kur grįžo
1956 m. Gyvenimo pabaigą pralei
do invalidų namuose.

■

; *'

Nauja šv. Kazimiero statula Winnipego lietuvių: šv^Kazimiero
bažnyčios didžiajame altoriuje, padovanota J.E. vy^Į-y., Brizgio.
Skulptorius G.) V ZMussner ftafijoJi.
' Nūdtfaiifera /Milėišid
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Savaitės įvykiai

Prezidento Eisenhowerio kelionė į Pietų Ameriką išryškėjo kaip
aiškiai antikomunistinis žygis. Pirmojoj kalboj Rio de Žaneiro mies
te prezidentas pabrėžė reikalą abipusio bendradarbiavimo komtf
nizmo plėtrai sulaikyti. Taipgi jis priminė, kad JAV laikytų kiši
musi į jos reikalus, jei kuri galybė bandytų invazija, jėga arba
klasta atmti pasirinkimo laisvę tautai betkurioj P. Amerikos res
publikoj. Tą patį prez. Eisenhoweris pareiškė ir Argentinoj. Esą
JAV priešinsis įvedimui komunistinės sistemos betkuriame P. Ame
LATVIJOS GYVENTOJAI
rikos krašte. Visur jis buvo sutiktas didelių minių, .ypač Argentinos
Pagal oficialius surašymo duo sostinėje Buenos Aires. Nuotaiką kiek sudrumstė perbnistų grupės
menis, sovietinėje Latvijoje pačių demonstracija ir kelių bombų «—;----------- ;------ ;-----------latvių yra 1.298.000 (lietuvių gi sprogimas.
kietijose, kuriuo jos gyventojai
Lietuvoje—2.151.000). Rusų "Lat Sulaikyti komunizmo plitimui pasisakytų dėl savo ateities.
vijoje 556.000 (Lietuvoj 231.000), P. Amerikoje reikia ypač ūkinės
Atsistatydino vyriausybė
gudų 61.000 (Lietuvoje 30.000), paramos, kad neturtingieji kraš
Per 15 pokario metų Italijoj iš
lenkų 60.000 (Lietuvoje 230.000), tai galėtų pakelti savo gerovę. iro 14-ta vyriausybė, išsilaikiusi
žydų 37.000 (Lietuvoje 25.000), Tam tikslui buvo paruoštas pla 1 metus ir 9 dienas. Ją buvo su
lietuvių 32.000.
nas, Brazilijos ir kt. kraštų prezi darę — kr. demokratai, remiami
dentų ir įteiktas prez. Eisenho- liberalų, monarchistų ir neofašiswerį lydinčiam užsienio r. minis- tų. Atsistatydinti ji buvo privers
LENKAI SOVIETU
ta" liberalų, kurie turėdami 17 at
teriui Chr. A. Herter.
SĄJUNGOJE
stovų parlamente, atsisakė toliau,
Chruščiovo pagyros
remti premjero Segni vyriausy
Savo
kelionę
Azijoj
tęsia
Chruš

Pagal paskelbtus pernai metų
visuotinio gyventojų surašymo čiovas, traukdamas tą pačią melo bę, nes pastaroji ėmusi linkti kai
duomenis, visoje Sovietų Sąjun diją: sovietai galingiausi pasauly rėn. Praėjusį rudenį krikšč. de
goje pernai sausio 19 d. buvo už je sayo .raketomis, netrukus pra mokratų partijos suvažiavime
rašyta 1.380.000 lenkų. Daugiau lenksią JAV ūkinėj srity; išsky trečdalis atstovų, vadovaujami
sia jų Gudijos respublikoje — rus sovietus, visi kiti esą Azijos buvusio premjero Fanfani, stip
539.000, Ukrainoje 363.000, Lie tautų išnaudotojai bei pavergė riai kritikavo Segni vyriausybės
tuvoje 230.000, Rusijos federaci jai. Pradžioje ši melodija atrodė politiką kaip perdaug konservanėje respublikoje 188.000, Latvi įdomi, bet kai ėmė kasdien kar torišką. Kai Segni pasuko dau
joje 60.000, Kazachstane 53.000. totis, pasidarė nuobodi. Didelių giau kairėn, neteko liberalų pa
Tuo būdu Lietuvoje jie sudaro minių, kaip Eisenhoweris, jis ne ramos. Pastarieji buvo pvz* ne
8.5% visų gyventojų, Gudijoje patraukė. Jo nuotaika pasirodė patenkinti prez. Gronchi kelione
6.7%, Latvijoje 2.9%. Iš kur surūgusi ir visa eilė programoj Maskvon, nes čia jie įžiūrėjo po
šiuose kraštuose yra lenkų ar sa numatytų dalykų liko aplenkta, sūkį kairėn. Tuo tarpu Segni vy
ve lenkais vadinančių, - žinoma. skiriant daugiau laiko poilsiui. riausybė laikinai tebeiną parei
Bet iš kur jų net 188.000 atsira Indonezijai, kur Chruščiovas rado gas, o prez. Gronchi ieško naujos
do Rusijos feder. ir 53.000 Ka daugiausia palankumo, davė 250 parlamento daugumos, kuri galė
zachstane? Aiškus dalykas, kad mil. dol. paskolos ūkiniams pro- tų sudaryti naują vyriausybę.
Savi prieš savus
didžioji jų. .dalis ,^rą -tremtiniai,
” VOS spėjd Kaifterttnasganfrh^r-' '’
nors oficialiai buvo' paskelbta,
kad repatriacija jau esanti baigta. skola duota 7 metams iš 2,5% priklausomybę, savieji sukilo:
palūkanų. Chruščiovas taipgi rū prieš savus. Tame V. Afrikos pinasi sutaikyti Indiją su Kinija. krašte buvo gana ramu, kol valdė
Pastarosios premjeras čuenlai prancūzai JT pavesti. Nuo N. Mė
atvykti į New Delhi tartis tų jiems pasitraukus iš valdžios,
niam patriotizmui”, naudojasi sutiko
sukilo Bamileke pjrovincija, ku
dėl to balandžio mėn.
įvairiomis privilegijomis, o kiti —
rioje vyrauja nelegali “liaudies
Vokietijos bazės Ispanijoj?
budriai saugojami. Pvz. Vengri Didelio
susidomėjimo, o Brita partija”. Jos nariai ėmė užpuldi
joje organizuojama prancūzų kny nijoj net susijaudinimo,
susilaukė nėti kaimus, deginti ir žudyti.
gos savaitė, verčiami A. Camus, V. Vokietijos planas steigti
savo Laikinė vyriausybė yra premjero
F. Sagan romanai, o savi rašyto karines bazes Ispanijoj, kur būtų
Ahmadou Ahidjo rankose. Jos
jai, kaip Tibor Dery ir kelios de laikomos moderniųjų ginklų at iniciatyva buvo paruošta konsti
šimtys panašių, tebėra laikomi sargus, nes V. Vokietijos teritori tucija ir 8 milijonų tautos priim
kalėjime.
ja esanti permaža. Buvo prisi ta referendumu. Nežiūrint liau
minta, kad Ispanija buvo Hitlerio dies partijos sabotažo, vyriausybė
Negalėdami sunaikinti patrio sąjungininkė ir kad ji nėra Atlan ruošiasi rinkimams 100 narių sei
tizmo, sovietai okupuotuose kraš to S-gos narė. V. Vokietija, atlai mo, kuris turės išrinkti preziden
tuose stengiasi nukreipti jį prieš kiusi pirmuosius užpuolimus, pa tą. Liaudies partija, nužudžiusi
vokiečius ir apskritai vakariečius. reiškė savo planą vykdysianti, jei apie 120 asmenų, grasina revoliu
Lenkijoj ir Čekoslovakijoj tai Atlanto S-ga jam pritarsianti. cija ir revoliucine vyriausybe, nes
randa atgarsio, bet kitur atsimu Prancūzija iš savo pusės pasiūlė Ahidjo vyriausybė esanti perdaug
ša į žmonių abejingumą. Lietuvoj V. Vokietijos karinėms bazėms prancūziška.
sovietinė propaganda veikia ta savo teritoriją. JAV ir" jos gene
linkme ypač per mokyklas. Sau rolas Norstad, karinis Atlanto
SVETIMTAUČIŲ RENTŲ
sio pabaigoj Vilniuje įvyko uni S-gos vadas, į šį reikalą žiūri gana
ĮSTATYMAS
VOKIETIJOJE
versiteto ir kitų augštųjų mokyk ramiai ir mano, kad V. Vokietijos
Kaip vokiečių spauda praneša,
lų vadovų konferencija, suorga planas galėtų būti suderintas su
nizuota un-to partinio komiteto. Atlanto S-gos strategija. V. Vo federalinės Vokietijos Bundesta
Joje buvo konstatuota, kaip rašo kietija, atsikirsdama savo kritiš gas sausio mėn. priėmė svetim
“Tarybinis mokytojas” nr. 8, kad kiems sąjungininkams, sako, esą taučių ir užsienio rentų įstatymą.
Lietuvą pasiekia “imperialistinė jei JAV galima turėti bazes Ispa Jis paliečia apie 416.000 renti
propaganda iš užsienio, kurią va nijoj, jei Prancūzijai galima bend ninkų ir veiks atgal nuo 1959 m.
ro nuo liaudies rūstybės pabėgę radarbiauti su Ispanija karinėje sausio 1 d. Jis išvietintuosius ir
buržuaziniai nacionalistai”. Todėl srity, kodėl negalima Vokietijai? pabėgėlius socialiniu atžvilgiu su
esą svarbu “demaskuoti“ pasta Dėl diktatūros? Tuo atveju reikė lygina teisėmis su pastoviais V.
rųjų “piktadarybes” ypač vokie tų pasitraukti ir nuo sovietinės Vokietijos krašto gyventojais.
Naujas įstatymas, kuriam dar
čių valdymo metais ir parodyti diktatūros!
Šis
planas,
sukėlęs
priekaištą
stinga Bundesrato pritarimo, re
studentams “rusų ir kitų tarybi
vakariečiuose, yra žalingas V. Vo alizuoja įsijungimo mintį. Po to
nių tautų nesavanaudiškumą”.
'Visa tai diktuoja Maskva, ri kietijai ryšium su viršūnių konfe su pabėgėliais bus elgiamasi, lyg
kiuodama savo frontą vienon Ii- rencija, nes sovietai tai panaudos jie jau būtų apdraudimo sumas
nijon, kuri rodo, kad Kremliaus kaip naują įrodymą, kad vokie sumokėję V. Vokietijoje. Jų ren
laikysena grindžiama nevien poli čiais pasitikėti negalima. Vakarie tų apskaičiavimui bus paimtas
tiniais bei strateginiais motyvais, čiai ruošia naują pasiūlymą so vietinio apdrausto darbininko už
bet ypač ideologiniais — imperia vietams Vokietijos suvienijimo darbio vidurkis, ir, be to, bus pa
reikalu: plebiscitą abiejose Vo- bėgėliams užsiėmimo laikas be
listiniais.
jokio mokesčio kaip apdraudimo
laikas priskaičiuotas, jei jie dirb
dami Vokieitjoje būtų turėję mo
kėti mokesčius, nors jų ir nemo
nėra finansiškai pajėgūs, gali pra gracijos ministerijos patirtis ro kėjo. Svarbu, kad naujas potvar
šyti pagalbos iš savivaldybių, imi do, imigrantai reikalingi pagal kis taikomas ir tokiems pabėgė
gracijos ministerijos. Esą dauge bos tik vienerius metus, o dažnai liams, kurie net ateityje išsijungs
lis bijo būti tremtinių kvietėjais ir trumpiau. Tai esą turėtų pa iš darbo gyvenimo, šalia sovietų
dėl finansinės atsakomybės, nes drąsinti kvietėjus.
zonos pabėgėlių bus ir svetimša
Ministerė taipgi paaiškino ki liai asmenys, kurie iki 1952 m.
būti tremtinio imigranto globėju
reiškia: apmokėti kelionę, parū lusius nesusipratimus dėl imigra yra sugrįžę iš užsienio ir kurie ne
pinti butą ir darbą. Jei yra li vusių tremtinių teisinės padėties. galėjo pasinaudoti draudimu, bus
gonis ir yra reikalingas ligoninės Esą "kaikuriems jų nepripažįsta traktuojami taip pat kaip vokie
gydymo, kvietėjas turi gauti pro ma imigranto teisinė padėtis. Tai čiai, kurie buvo išgabenti į užsie
vincinių įstaigų patvirtinimą ir daroma tais atvejais, kai ateivis nį po 1945 m. geužės 8 d. dar
susitarti dėl ligoninės apmokėji tremtinys yra ligonis ir negali bū bams.
mo, kurio jos gali reikalauti. Jei ti,, pagal įstatymą, įleistas kaip
kviečiamasis ligonis yra šeimos imigarntas. Jis yra priimamas
galva, kvietėjas yra atsakingas už kaip ne imigrantas gydymui ir Year”. šis komitetas gali parūpin
jo šeimos išlaikymą iki ji pati pa vėliau, kai pasveiksta, gauna jau ti kvietėjams tremtinių pavardžių
Europoje bei tarpininkauti for
jėgs uždirbti pragyvenimą. Atsi “landed immigrant” teises.
Ikišiol
tremtinių
atsikvietimu
malumų tvarkyme.
kviestųjų tremtinių šalpa tais at
vejais, kai kvietėjas nepajėgia iš Kanadon rūpinosi "tikybinės or Kanados lietuviams bei jų orga
tesėti savo pažado, priklauso pro ganizacijos. Asmenys, kurie no nizacijoms reikėtų susirūpinti sa
vincinėms ir savivaldybinėms įs rėtų atsikviesti tremtinių kitais vo tremtiniais Europos stovyklose
ir pasinaudoti tremtinių metais
taigoms. Fed. vyriausybė dėlto
vengianti jas apkrauti. Kaip ūni-

PASITRAUKS SOVIETAI Iš RYTU EUROPOS?
SOVIETAI POPULIARESNI VAKARUOSE. SATELITAMS NE
DUODA MODERNIŲJŲ GINKLU. SOVIETAMS APSIMOKĖTŲ
PASITRAUKTI. KOVA SU PATRIOTIZMU.
Nuotaikos sovietų pavergtuose logijai, kuri tampriai susieta su
kraštuose, be kitko, pasireiškia ir rusų imperializmu. Sovietai yra
anekdotais. Lenkijoj, kur tebėra linkę demilitarizuoti kaikurias
svarstomas klausimas — kuris sritis Rytų ir Vidurio Europoj
yra geriausias kelias į socializmą, pagal Rapackio ir Stoiką planus,
žmonės atsako: ilgiausias! Veng jeigu ir vakariečiai sutiktų demi
rijoje sovietinė propaganda gar litarizuoti atitinkamas sritis savo
siai klausia: ko nori liaudis? Žmo pusėje, tačiau tie patys sovietai
nės gi, taikydamiesi į sovietinį nesileidžia į kalbas dėl pakeitimo
stilių, atsako: socializmo, bet be komunistinių valdžių laisvais rin
kimais.
kelio, kuris jin veda!
Šios nuotaikos vakariečiams
Ryšium su taikos sambūvio po
yra žinomos, ir pvz. prezidentas
De Gaulle yra pareiškęs, kad ko litika, atrodo, buvo galima laukti
munizmas nepajėgė įveikti pa žymaus sušvelnėjimo sovietų pa
vergtųjų tautų, kurios sovietines vergtuose kraštuose, žmonės to
valdžias telaiko jėga primestomis laukė, bet, deja, nesulaukė. Ry
ir vykdomomis Maskvos agentų. šiai su užiseniu, tiesa, liko paleng
Vakariečių žurnalistai, seką įvy vinti, bet viduje sovietų budru
kius R. ir Vid. Europoj, pastebi, mas padidėjo. Tai rodo netik Lat
kad sovietai žymiai populiaresni vijos komunistinių viršūnių išva
Vakaruose nei R. Europoj, jau lymas, bet ir reiškiniai kituose
nekalbant apie Azijos - Afrikos kraštuose. Pvz. Rumunijoj pakraštus, kur sovietai esą populia griežtintas baudžiamasis kodek
riausi. Esą tokią būklę sovietai iš sas, praplečiant mirties bausmės
naudoja, siųsdami ten savo kul taikymą, įvedant naujus suvaržy
tūrines misijas bei panaudodami mus “buržuazinės” kilmės asme
visas kitas priemones, kad įtikin nims ir t.t. Azijoj Chruščiovas
tų vakariečius komunizmo prana skatina nacionalistinius sąjūdžius,
nes jie eina tuo tarpu sovietų
šumu.
naudai, tačiau jis smerkia ir drau
džia juos sovietų kolonijose, nes
Sovietų okupacija R. ir Vid. Eu jie eina prieš sovietus. Vietoj to
ropoje tebesilaiko, tačiau ne be skelbiamas “tarybinis patriotiz
sunkumų. Sovietai gerai mato, mas”, t.y. meilė Sov. Sąjungai,
kad juose komunizmas laikosi jė “globojančiai” tuos kraštus ir
ga. Ypač po sukilimų Lenkijoj ir mintančiai jų darbu ir ištekliais.
Vengrijoj jie su nepasitikėjimu Rašytojai, kurie lenkiasi “tarybižiūri į okupuotų kraštų kariuome
nes. Užtat jos yra aprūpintos dau
gybe politrukų, bet neturi mo
derniųjų ginklų. Karo atveju tos
armijos galėtų atsisukti prieš so Ryšium su tremtinių metais
vietus. Todėl sovietinių politikų Kanados vyriausybė yra paleng
sluogsniuose esanti gyva mintis vinusi imigraciją ypač ligoniams.
modifikuoti pozicijas R. Europoj, •Apie jų atsikvietimo procedūrą
juoba, kad strateginė tų kraštų yra išleista brošiūra “Admission
reikšmė tolimųjų raketų amžiuje of Refugees to Canada during
yra sumažėjusi. Kaikurių stebėto World Refugee Year”. Imigraci
jų nuomone, Sov. Sąjungai apsi jos ministerė E. Fairclough savo
mokėtų pasitraukti iš R. ir Vid. kalboj viešosios gerovės tarybos
Europos ir palikti jos Jcraštus lais konferencijoj priminė, kad feder.
vus su garantuotu neutralumu. vyriausybė yra įsileidusi 100 džio
Tuo atveju pavergtieji kraštai esą vininkų ir apie 400 jų šeimų na
galėtų būti palikti panašioj padė rių ir kad dabar prie tos akcijos
ty kaip Austrija ir Suomija. Nuo galėtų prisidėti paskiri asmenys
to Sov, Sąjungos prestižas esą ir organizacijos. Esą fed. vyriau
netik nenukentėtų, bet dargi pa sybė nėra nustačiusi įsileistinų
didėtų. Nukentėtų tiktai ideolo tremtinių skaičiaus; ji tik apribo
ginė pusė, nes prievarta bruktas jusi psichinių ligonių įsileidimą.
komunizmas atkristų ir liktų tik Pasak ministėrės, asmenys ir or
tai nedidelių grupių pasaulėžiū ganizacijos tremtinių metais ga
ra. To sovietų vadai bijo, nes jų linčios daug padaryti: rasti darbą
politika yra palenkta komunisti kviečiamiesiems, butą, parūpinti
nei ideologijai įgyvendinti, ideo drabužių ir pan. Jei kviečiantieji
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AJR SIBIRO PRASMĖ JAU PASIKEITĖ?

Tevis kės Jhiburiiri

gabenti “savanorius”. Specialios kelių dešimtų kalinių barakai
įstaigos visoje Sovietų Sąjungoje, bet dešimtys atskirų stovyklų, iš
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prie kanalų bei kitokių statybų. padedamos partijos aparato, ver mėtytų kokio nors didesnio darbo
Public by Lithuanian R. C. Cultural r
. *
Rąi Sibiras pasauly garsėja kaip sakyti. Aišku, kad ne vienas šim Kai sovietų valdžia paskelbė buoja ypač jaunimą ir gabena ar srityje, dažnai talpiną po kelias
ET
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Rusijos natūralusis kalėjimas, tas tūkstančių. Dėl to tai lietuvio šūkį ūkiškai pavyti ir pralenkti ba tik sezono darbams — pvz.
Redaguoja Dr. A. Šapoka ir Dr. Pr. Gaidamavičius.*
tremties kraštas, gnomas jis toks sąmonėje Sibiro vardas tebėra Vakarų pasaulį, jos akys nukry derliui nuimti, arba porai ar ke
, Laidžia Kanados Lietuvių
Lietuviu Katalikų
Kultūros Draugija.
Kai
buvo
capstinės- Rusijos, to tautų baisus, tebereiškia vergijos kraš po į tą patį Sibirą, kur jau nuo letui metų, bet nemažas jų pro
FsiOlaiiomt
kalėjimo, tautoms ir patiems ru tą. Ištikrųjų trėmimai vyko ir seno buvo žinoma daugybė neiš centas visiškai nebegrįžta. Vieni statę.
vyksta ne vien į Sibirą. Tremia semiamų žaliavų Šaltinių. Krem ten padaro karjerą, kiti veda ir
sams, • žinomas ir pa«
Jis prisimena daugelyje rajo- •
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s teis- ma ir į šiaurinę Rusiją šiapus liaus vadai nusprendė, kad So grįžti sunkiai begali, o treti ir nų pagal transsibiro geležinkelį *
caristipes.Rusijos laite
j.įiiriiiiii
iiiNuii ......
j n ii m m ■iii.....
mų ir administracijos j^.—-ikoje,
------ Uralo, ir į Vidurinės Azijos kraš vietų Sąjungos ūkinės atramos šiaip susipainioję lieka.
užtikęs mases gyvenančių ukrai
greta kalėjimo ir sunkiųjų darbų tus, tačiau lietuvio sąmonėje visa centru tegalės būti Sibiras su sa Viso to rezultate Sibiras, kuris niečių. Esą, ten viskas ukrainie- ■
kalėjimo bausmių, buvo žinomas tai apibendrinama vienu baisiojo vo neišsemiamais gamtos turtais, pagal savo gamtines sąlygas ir tiška. Čitoje jam tekę būti net
Gavėnios rimčiai
taip.pat ištrėmimas į Sibirą. Ne Sibiro vardu. Jei lietuviškoje kal kad pramonės centrai turi būti visokias galimybes gali būti ly ukrainiečių teatre. Tačiau rašy-» . .
mažai ten atsidūrė ir lietuvių, boje Amerika reiškia gerbūvio kuriami ten. Ir ne vien dėl to, kad ginamas su Kanada, yra gerokai damas milijonams NYT skaity
GUNDYMO TIKROVĖ
daugiausia politiškai nusikaltusių kraštą, amerikonas reiškia sočiai ten yra žaliavos, o vandeningos pakilęs. Tai yra kraštas, kurio tojų jis nekėlė klausimo, iš kur
carištinei valdžiai. Ten atsidūrė ir pasiturinčiai gyvenantį žmogų ir sraunios upės gali duoti šimtus centrus sovietų propaganda gar gi ten tiek daug Ui ukrainiečių at
juo sujungtą blogį, daug didesnį jau dalis pirmojo 1831 m. sukili ar į savo kraštą grįžusį pinigui tūkst. kilovatų elektros energi sina pasaulyje, kuriuos rodo įsi sirado? Ar ta valgyklos mergaitė
ti, bandyti. Visa žemė, kurioje už tą gėrį, kurio- kartais yra likęs mo dalyvių, ten buvo ištremti čių, tai Sibiras reiškia laukiniško jos, bet ir dėl to, kad tie pramo leidžiamiems turistams, iš kurio atvyko specialiai jam į stalą at
gyvename yrą bandymų, .gundy tik mažas trupinėlis. Jeigu gyve kartais ištisi lietuvių kaimai po skurdo ir vargo kraštą, o sibiriš nės centrai būtų palyginus saugūs ištikrųjų daug laukia. Ir ne be nešti lėkštę ukrainietiškų .barš
mo vieta. Nuo to*, kaip į tuos gun- nimo pagundose pasireikštų tik 1863 metų sukilimo, jų vieton į kas darbas reiškia sunkų, vargin karo atveju, nes dėl didelių at pagrindo. Tai tikrai turtingas čių? Ir išviso ar jie ten sava.valia
dymus reaguojame, priklauso mū gryna blogybė, >tai nevienas ne Lietuvą atgabenant rusus kolo gą ir nepelningą darbą. Sibirišku stumų sunkiai pasiekiami. Tiesa, kraštas ir ant milijonų darbo ver atvyko? Ir ne tik jie, bet ir pvz.
sų amžinoji ateitis. Šioje srityje susigundytų.
nistus. Sibiro taigas išbraidė ir darbu lietuvis pavadins tą patį šiandien tai jau nebėra didelė gų kaulų ten jau sukurta pajėgi lietuviai ir net patys rusai? Juk
.
esame tikrieji savo laimės: kalviai.
Gundytojas veikia per žmones, daugelis savo kaulus ten paliko darbą, apie kuri kitu atveju pasa problema, bet prieš 25-30 metų, pramonė, eilė didžiulių miestų, jie ten patys neatvažiavo. Jie ne
Bandymo nęišlaikę nepasiektume per slaptas orga'nizącijas, per nemažai kovotojų dėl spaudos kys: “Aš tėvo nei-motinos neuž kada Sovietų Rusijos valdovai pastatyta milžiniškų jėgainių ir atvyko geresnio gyvenimo ieškoti,
amžinosios laimės, galutinio tiks spaudą, kiųą, radiją, televiziją ir laisvės ir t.t. ir t.t. Po I Pasauli mušiau, kad šitaip turėčiau varg suintensyvino Sibiro eksploata t.t. žinoma, visa tai dar nesules bet raudodami paliko savo kraš-.
lo. Pagundų tikrovę neigia tas, Lt. Jp . frųnĮas yra vykusiai orga nio karo, susikūrus nepriklauso ti”. Nes Sibiras lietuviui tolygus ciją, viskas kitaip atrodė.
ta į sistemą, centrai tebėra lyg tą varomi enkavedistų su atkiš
kurs netiki antgamtinį gyvenimą. nizuotas, daro žalą pavergdamas mai Lietuvai, dalis tų tremtinių katorgai.
oazės
dykumose, bet jau pajėgūs tais nuogais durtuvais lyg kokie
Sibiras turėjo visas reikalingas
Realiai žvelgdami į gyvenimą, sielas ir net ištisas tautų valdžias grįžo arba grįžo bent jų vaikai,
Ir bolševikinė Rusijos valdžia ūkinio vystymosi sąlygas, išsky išvystyti plačią gamybą. Aišku, nusikaltėliai.
pagundas visur pastebime kaip ir.porėtų pavergti pąsaidį, jei tai bet dauguma ten liko. Nūdienio iš pradžių Sibiran siuntė nusikal rus vieną. Ten buvo per mažai kad tokiose sąlygose ir žmonėms Taigi Sibiras lietuvių ir kitų
nuolatines mūsų palydovės, kaip būtų įmanoma. Jo fronto kąriai jų likimo mes nežinome, bet ži tėlius, sąvo režimo priešus, kad žmonių. Ir štai atsitiko bolševiki ten yra daugiau galimybių, negu pavergtųjų tautų akyse tebėra
esnįįnę mūsų gyvenimo dalį.
yra apsukrūs. Net ir pąts.Kristus nome, kad tuo metu, kai dalis jie nesimaitšytų po kojomis, kad nėje valstybėje tai, ko niekur ki kur nors kitur. Juk ten darbo siaubą sukeliąs vardas. Vistięk ar
Vieni žmonės yra labiau ka pripa^sta, kąd “šio pasąųiįo vai grįžo, Sibire dar tebebuvo kaiku- negadintų jų reikalo savo pasi- tur pasaulyje nebuvo atsitikę. Už rankų dar taip reikalinga ir juo kuris rajonas jau. sukulti tas,
muojami vienokių pagundų, kiti kai yra apsukresni ūz šviesos vai riose srityse net ištisų lietuviškų priešinimu. Vięni buvo siunčiami planuotų didžiųjų ūkinių statybų toliau tuo daugiau bus reikalin ar dar tebėra dykra, vist
kitokių. Tatai priklauso nuo am dus”.
kaimų. Kaikurie jų gyveno lietu kad ten dykynėse patys įsikurtų, vykdymą pasiėmė saugumas su ga. Sibiras su gretimais rajonais tremties kraštas, į kurį pąt&^ava ..<*
■ • - ■
žiaus, aplinkybių ir charakterio.
Pievas betgi yrą galingesnis; viškais papročiais ir net savas lie o kiti į katorgines stovyklas, šių visu savo čekistų aparatu. NKVD, nūdien yra tapęs gamybos kraštu, valia niekas nenori vykti. RąųdoVieni, sakysim, yra lająjąii. palin Jis neleidžią, kad . pagundą būtų tuviškas mokyklas turėjo.
jų kaliniams buvo duodama dar vėliau MGB, pasidarė stambiau o kitos Sovietų Sąjungos sritys darni važiavo ten tremtiniai už- ...
kę į puikybę, .kiti į pyktį, treti į stipresnė ųž rgundojnojė jėgas*
Anų likimą mūsų sąmonėje nu bo. Iš pradžių , daugiausia kirsti siais rangovais, šios organizaci virsta žmonių bei darbo jėgos kaltuose vagonuose, dabart “sa- , ■. pąvydą, kitiį gpdumą, gašlumą ir Jei žmogus ^pasiduoda pagundai, stelbė nauji tremtiniai, naujos miškus ir transportuoti medieną jos, CK — čerezvičaikos — pa rezervuaru jam.
vanoriai” komjaunuoliai, apsupti
kitas ydas.
tąi tik per savo kaltę, nes tinka rusiškojo imperializmo aukos, kai upėmis į šiaurę, į kur vasaros veldėtojos, pasiėmė vykdyti kana Ūkinis vaidmuo Sibiro jau yra agitatorių, išvažiuoja dainuodami,
Kas mus gundo? Nors lietuviš mai nekovojo. Kovojantiems pa Lietuva 1940 m. pateko Sovietų metu gali atplaukti laivai tos me lų, jėgainių, kelių statybos, miš pasikeitęs. Jis reklamuojamas bet neramia širdimi, palikę, rąū-:, <
kame “Tėve mūsų” vertime žo gundos tampa dideliu nuopelnų Rusijos okupacijom Kiek lietuviųdienos
__ ____išvežti.
_ . . Jie-buvo verčiami ko medžiagos parupinimo ir įvai kaip gerovės kraštas ne tik turis dančias motinas, tėvus ir brolius..
džiai “Ir nevesk mus į pagųndą...” Šaltiniu.
Kuri. Ant. Sabas.
ten atsidūrė nuo pirmųjų depor-1 dirbti taip pat prie kelių tiesimo rių įvairiausius kitus stambiuo tams bei užsieniui skirtoje sovie Nerami vykstančių širdis, nė? kę- ,
lyg ir sako, jog Dievas gundp, bet
sius propektus. Iš pradžių NKVD tinėje spaudoje, bet ir viduje. lias atgal sunkus, nes kiekvienas
taip nėra. Tais žędžiais prašome
darbo jėga naudojo Sibiran iš Prieš keletą mėnesių ir Vilniaus “savanoris” bėglys apšaukiamas
Dievą,; kąd neleistų mums būti
tremtus politinius kalinius. Greit “Tiesoje” buvo pora ilgų straips komunistinės statybos išdaviku.
sugundytiems. Pirmasis ir pats
pasirodė, kad jų neužtenka. Tada nių, kuriuose įrodinėjama, kad Jis laikomas susikompromitavu
didžiausias gundytojas pasilieka
buvo pradėta Sibiran ir Į kitas šiandieninis Sibiras esąs nebe tas siu, nevertu bendruomenės hąvisada ta pati piktoji dvasia. Ji
(Tęsinys iš pr. nr.)
JONAS MATULIONIS
čią ir ūkininko namų apyvoką, didžiųjų statybų vietas gabenti pats, nebe caristinių laikų trėmi riu. Jei prieš keletą metų ten tesugundė, pirmuosius tėvus, ji gun
kurios nepalietė moderni techni kalinius iš visų Sovietų Sąjungos mų kraštas, bet sovietinio ūkio beginė smurto Teroras, tai dabar
Javų
monopolis
klestintis, turtingas ir di stumia.moralinis teroras.
dė patį Kristų, ji gundo ir gun
" X ...
Iš atsiminimu
ka, lyg jos būtų ir nebuvę; matė kalėjimų. Bet ir šių neužteko. NK atrama,
šis projektas buvo grynai ku
delių
galimybių
kraštas.
Buvo
Sibiro
dėmės
tebėra
rienūdlątt\
dys mus,visus be išimties ikbbūūkininke ir jo darbininko užkon VD agentai prie tų didžiųjų sta spausdinama ir eilė reportažų iš
sime gyvi. Dėl to ir visas mūsų nigo Jupzo.. Jis lietė ne Ūkio
servuotą gyvenimo būdą jo dra tybų reikalavo iš savo centro Mas Sibiro, kuriuose stengiamasi iš tos, jo vardas tebėra baisus,
gyvenimas šiąme pasaulyje yrą •Bapką, ne Vailokaičių koncerną, ton kaimo.- '
bužiuose, jo valgy, jo guoly; ma kvoje vis daugiau ir daugiau dar kelti tuos, pačius bruožus, norima keliąs šiurpą. Ir toks jisllįkš tol, ;
bet
visą
Lietuvą.
Norint bent sulyginti kaimo au
vadinamas ’kova. Ne - vienas yrą
ypač ūkio darbininko beviltiš bo jėgos, o centras siuntinėjo įsa nuplauti baisiąsias Sibiro dėmes, kol jo kolonizacija bus prievarti
Norinti pilnai apibūdinti kuni gimą su miestu reikėjo imtis tam tė
gundomas ypač nusivylimo prieš
ką padėtį; kuri nieko jam neža kymus į provincijas stropiau rink parodyti jį patrauklų ir viliojantį. nė. O to juk bolševikinė sistema
negali išsižadėti. To reikalavo ...
mirtį. Tuo atveju jis jaučia des gu Juozo asmenį, negalimą palik tikros ūkiškos politikos. Netiesio dėjo ir ateities nesiūlė.
ti kalinius ir kuo skubiau siųsti
Reikia
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pakelti
ten
vežamų
“
sa

penkmetiniai, b dabar To reįka; . /
peraciją ir ątrpdo, jug jau nėra ti nuošaly ir .šio projekto, kuris ginio rėmimo pienui ar bekonui
juos ten, kur NKVD vykdė di
Lietuvos
kaimas
gyveno
savo
lauja septynmetis planas.. “
,
vertas Dievo pasigailėjimo dėl sa būtų kėlęs Lietuvos ūkio srity vi ekesportuoti neužteko, čia turė
džiuosius darbus, šitaip Sovietų vanorių” nuotaiką.
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vo nuodėmių gausumo ar baisu
Sąjungoje įsigyveno baisi masi
mo,. kylą visokių abejojimų ir bai Ląikenėpriklaųsomos Lietuvos ir imtis ištisos eilės-tam tikrų nauju. Ir tai visais atžvilgiais. Tai nių trėmimų sistema. NKVD cen tus bei žurnalistus. Štai, 1959
mės. Dėlto kalbėdami kasdieni ūkis reguliuojamas iš pusės vals priemonių. Bet tokių projektų buvo du pasauliai, iš kurių vie tras paskirstydavo respublikomis metų . pavasarį lankęsis Sibire
Vilipja j Sibirą g
nes mąldas prašome, kad Mariją tybės nebuvo*. Kąįkas buvo.prote niekas ir neruošė, ir nesvarstė. nas judėjo ir naudojosi moder ir sritimis, kiek kuri turi duoti amerikietis žurnalistas Max Fran
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—
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New
York
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Buvo
tik
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Lietuvos
, mus užtartų pas Dievą dabar ir
darbininkų , anoms didžiosioms
Kai Chruščiovas-paskelbė; jog
ma, karkas šelpiama: Bet daugu elektrifikaciją, apie kelių tobu elektra, telefonais, kasdienine statyboms, o kadangi nusikaltėlių Times parašė penkis straipsnius
mūsų mirties valandą.
spauda,
švara,
higiena,
susisieki

būsią
paleista . iš kariuomenės -į
anie klestinti ir kylanti Sibirą.
žmogaus prigimtis;pęr gimtąją moje viskas buvo palikta priva lesnės sistemos sutvarkymą, apie
tiek
nebūdavo,
tai
paprasčiausiai
nuodėmę yrą praradusi dvasinę čiai iniciatyvai. Normalu, kad šios mūrinę Lietuvą. Bet toliau laik mas, šviežias ir švarus maišto^, būdavo sudaromi sąrašai “anti- Tie straipsniai sovietams taip 1.200.000 vyrų, netrukus taippat'
pusiausvyrą, yra silpna ir dėlto iniciatyvos pąrodė daugiau mies- raštinių straipsnių tas viskas ne pramogos, darbo ribotos valan liaudiško elemento" bei įtariamų patiko, kad Maskvos Izvestii pir buvo paskelbta, kaip bus stengia
lengvąi paį»Mižiamą. pąžpąijnip- čionys- Ir rezultate išėjo taip, kad pažengė. Galėjom dar daug metų dos, pagaliaųjr žmoniški atlygi jų, paskirtu laiku jie visi būdavo mąjį jų net ištisai persispausdino masi juos įkurdinti. Ir dabar-ima- j
'L
gus žino, kas yra-gerą įr kąs blo-> miestasbendraiJjnantdaųgsmar apie; tai kalbėti ir nieko nedaryti. nimai.
sugaudomi ir gabenami į nurody savo skiltyse. Tiesa, Frankelis sa masi proteguoti tuos, kurie su
Kaimas to >wsfco neturėjo.
kiau ir atsistatė'!# pakilo negu
Kunigas Juozas nerimo. Jis ma
■ g?,.bet -dažnąi pasirenką, kas
tas darbo vietas- Jų būdavo su kosi aplankęs*tik keturis miestus tiks vykti apsigyventi į Sibirą. - Nepriklausomo gyvenimo vai renkama tiek, kiek NKVD buvo prie transsibirinio geležinkelio — Jiems siūlomos padidintos.įkur-,
tė kaimo senus trobesius, šiaudi
blogą. NeąįrąnĮĮą žmogus bloga tąs pats įąųnąs.
Raunąs ?darė pažangą, bet ne nius pažaliavusius stogus; matė siai nebuvo lygiai paskirstomi, numačiusi reikalinga būsiant dar Irkutską,
tik dėl to, kadetai;biogą, .bet įąd
C- T. Čita,v’ Chabarovska ir Ja- dinimo premijos — 600 rb., geri
su tup ,blogiu yrą. susijęs tam tik- tokią, kokią darė mieštas ir net kaip ūkininkai neįstengia pirkti nors patį pagrindą visam gyveni bininkų ir kiek kuriam rajonui kutską. Jei jis būtų aplankęs dar darbai, butai, geras maistas, kad
mašinų ir visus darbus atlieka sa mui teikė tas pats kaimas.
ras gėris. Į)ėl ‘tp trupiniuko gė išviršiniai"
būdavo paskyrusi. Išvežama bū nors dešimti, pradedant nuo pat tik važiuotų ten įsikurti. Seniau
Lietuvos miestas augo sąskai- vo fizine jėga; matė nesikeičianrio žmogus pasiima drauge ir su
Reikėjo ką nors daryti. Bet davo ne tiek kiek tų “liaudies Uralo iki Vladivostoko, jo išvada išvežtieji ir dabar tebegyvena ba
apie tai negalvota. O dalykas bu priešų” ar “antiliaudinio elemen būtų buvusi ta pati. Bet jis nepri rakuose arba lūšnose, o buv. ka
vo paprastas: gaunamas pajamas to” kur buvo, bet kiek buvo pa siminė. kokiomis priemonėmis vi reiviams žadama parūpinti priva
paskirstyti taip, kad jų dalį gau skirta. “Liaudies priešų” turėjo sa ta naujoji Sibiro pramonė ir čius butus per tris mėn. Sibiro
tų netik miestas, bet ir kaimas. atsirasti tiek, kiek buvo reika naujieji miestai buvo sukurti, ne vietovėse sudaromos specialios
prisiminė nei teroristinės koloni komisijos jiems įkurdinti. Norin
Ir kunigas Juozas išeina1 su sa linga.
vo “javų monopoliu”.
Tuo būdu į Sibirą buvo privež zacijos, nei prievartos darbo sto tiems statydintis nuosavus na
Planas buvo valstybinio masto. ta daug milijonų. Išvežant NKVD vyklų pragaro, nei pavergimo va mus valdžia žada 7.000 rb. pasko
Jį galėjo vykdyti tik vyriausybė. teismas už tariamus nusikaltimus, dinamų laisvųjų. Tyrinėtoju ži los be palūkanų, kuri turės būti
Ir visas reikalas susivedė prie la be jokio tardymo ir už akių, jiems niomis tuojau po pastarojo karo grąžinta per 7 metus. Be to, ža
bai paprasto dalyko:
paskirdavo tremties laiką — ir vergų darbo stovyklų buvo: 9 va dama parama statybos medžiaga.
Įvesti Lietuvoj javų monopo vežamiems į ginkluotų sargybų karų Sibire, 7 centrinio Sibiro Priedo karininkams pažadėta nuo
lį. Javų į užsienius neišvežti, bet saugomas stovyklas, ir tiems, ku šiaurėje, arktinėse srityse ir ne vieno Iki 3 mėn. alga.
Kariams, kurie vyks kurtis į
sunaudoti vietoj: kiaulėms, kar rie būdavo skirti “laisvėje” dirb mažiau kaip 43 rytų Sibire. Juo
pramoninę
Donbaso sritį pažadė
vėms, paukščiams — kas lieka ti miškuose, žemės ūky ar prie kur sunkesnės gamtos sąlygos,
nuo žmonių maisto. Pakelti kai kitų darbų. Bet skirtam laikui tuo sunkiau ten nuvilioti laisvą ta tik 500 rublių, o kitur dar ma
■
v
nas už javus bent dvigubai. Mies pasibaigus vistiek neleisdavo grįž žmogų, tuo daugiau ten stovyklų. žiau arba nieko.
tas tuo būdu bus priverstas kiek ti, paprastai duodami pasus lei
.
LATVIŲ GĖLIŲ KRAUTUVĖ
daugiau mokėti už grūdų maistą džiančius gyventi laisvai paskirto
802 BATHURST ST. (kampas Bloor)
kaimo naudai. O kaimas, sunau se srityse Sibire. Vieniem paski
Telefonas
LE. 3-3884.
dodamas visus Lietuvoj išaugin riamos platesnės sritys, o kitiems
PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
tus grūdus, bus priverstas inten nurodomi net miestai ar kokia
*
Puokštės nuotakoms bei {vairioms kitoms progoms —'
syviau auginti gyvulius ir paukš maža vietovė. Kaip žinome, šitoeuropietiškame ir kanadiškame stiliuje.
čius ir tik juos išvežti į užsienius. kis likimas ištiko ir lietuvius bei
* Įvairiausių rūšių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
Rezultate šio plano vykdymo kitus tremtinius iš naujai okupuo
* Mes turime gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms.
būtų gavęsi: 1) miesto gyventojai tų kraštų. Net dabar po visų pa
Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.
moka dvigubai- daugiau už visus lengvinimu tik mažai daliai lei
maisto produktus, gamintus iš džiama grįžti, O daugelis ir grįžę
grūdų; 2) kaimo gyventojai gau nepajėgia įsikurti savo krašte ir
na dvigubai daugiau už parduoda turi vėl grįžti ten.
mus grūdus; 3) grudai į užsienį
Tuo būdu Sibiro gyventojų
neišvežami,
nes
tai
pigiausia
pre

skaičius
paaugo nepaprastai. Kaip
O jūs talkinote,.paremdami finansiškai.
kė, bet jie “perdirbami” vietoj į rodo paskutinis visuotinis Sovie
pieną, mėsą ir kiaušinius.
s >Kaip tik jūsų pagplba įgdliiw>Rqud<XKjjį Kryžių veikti —
tų Sąjungos surašinėjimas, ten
Žinoma, Čia reikėjo nugalėti vi yra eilė miliioninių miestų, o gy
įvykdyt! daugelį žrpogąus .globos ųždąvįnių. .
są eilę techniškų klausimų ir su ventojų skaičius vien po karo pa
sitvarkymų, įsteigti tam tikrą kilo 70-80%. Aišku, kad kur yra
Sp jpsų pagqlba
1960
’
metais
Kanados
Raudonasis
Kryžius
aparatą kaip tą viską pravesti ir žmonės, jie dirba ir šį bei tą pa
•d
-♦
reguliuoti. Sunkiausias klausimas daro. Juo labiau, kai varomi dirb
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir U.S.S.R.
ir toliau patarnaus šiai bendruomenei, provincijai
šiame plane tai buvo nustatyti ti su bizūnais ir šautuvų buožė
Vaistai iš Europos valstybių atpiginti nuo 10% iki 40%.
ir tautai.
kiekvienam ūkininkui normas: mis. Taip nūdienis Sibiras jau tu
kiek jis gali parduoti ir kiek javų ri daugvbę labai naiėgiu ūkiniu
Prašome reikalauti mūsų naujai atspausdinto vaistų katalogo Nr. 2.
'
.Kai pagqlba *bus reikalinga ir tolimuose kraštuose,
jis privalo sunaudoti vietoj. Bu centrų, kurie vis plečiami ir nau ji Taip pat siunčiame iŠ Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS
vo galvojama paties autoriaus statomi.'Statomos jėgainės, veda MASINAS, INVALIDAMS KĖDĖS, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.
jūs žinote. Raudonasis Kryžius .ir ten atliks savo darbą.
tam tikrą dalį javų denatūruoti. mi nauji keliai, kuriami nauji fab
Bet tai buvo techniški klausimai. rikai, apdirbami milijonai hekta
Vien pinigais negalima nupirkti tos daugybės patarnavimų
šis planas buvo pateiktas neofi ru nuo pasaulio pradžios neju Siunčiame OI?
D A ČTI I
su4arytus ir apdraustus jvaibei programų, kurias vykdo Raudonasis Kryžius.
I w rius siuntinius.
cialiai tuometiniam finansų mi- dintos žemės, nes juk reikia duo paprastu ir ŪKU ■
nisteriui Sutkui. Tai buvo inten nos ir tiems milijonams, kurie
Turime pardavimui Įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Milijonu kanadiečių savanoriškos pastangos ir
dantūros generolas. Jam klausi ten buvo priversti įsikurti, ir vi
10 svoGyveną ne Toronte, prašome savo sudalytus iki 17 svarų
mas buvo ir perdaug sudėtingas sai Sovietu Sąiungai. O derlingų rio siuntinius,
Raudonasis Kryžius pajėgs atlikti visus ir betkuriųo laiku
. siųsti
bei užsakymus reikmenims iš Europos valąt]
iš vienos pusės, ir perdaug ne- plotų ten begalės.
mums
paštu
ar
ekspresu.
Apmokėsite
gavę
mūsų
pranešimą
v iškylančius reikalu?.
*
i
?
Mūsų patarpavimaš greitas ir sąžiningas.
reikšmiitgas iš fetos. Pagardų for- Chruščiovo laikais ypatingas
dėmesys pradėtas skirti i tų ne
K; Jūs galite prisidėti tauria auka, kai Raudonojo Kryžiaus^-i
LIETUVIŲ IŠTAIGA
dirbamu žemių sukultūrinimą.
savanoris ąųkų rinkėjas aplgnkys jus.
’ \
Kaip geras karys, jis g^i pildyji Kuriami nauji sovchozai bei kol
BALTIC EXPORTING CO
įsakymus ir pagedimus*Bet pa chozai, panaūdojant ne tik ten
čiam imtis iniciatyvos?... O jau esančius gyventojus, bet taip 849 College St, Toronto, Ont., Canada. Telefonas LE. 1-3098
kam?
pat gabenant nauju. Dabar nuo
SKYRIAI: <,*. -t
- ni?T
(Bus daugiau)
masinių žmonių gaudymų bei trė- 105 Cannon St. EL, Hamilton, Opt Tel. JA 84688. Ponia F,. Jųraitis.

Kunigas Juozas Vailokaitis

Raudonasis Kryžius
DIRBA

įvairus siuntiniai

VĖt PRISIDĖKITE DUODAMI
J-

'■

'

' * -‘

* ..

"

< J

Radonai am Kryžiui
61-60

,

RESTORANAS
"RŪTA"
994 DUNDAS ST. W., TORONTO.
• Telefonas LE. 64393
Savininkė Olga Compagnin.
j

94 Douglas St., Sudbury, Ont TeL OS. 3-5315. Ponia M. Venskevi&enė.
1782 Whitehall Drive, London, Out Tol. GL. 14821. Ponas K. Kudukls.

DARBO VALANDOS: pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 vai
ryto iki 7 vai. vak. Šeštadieniais—nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak.
SAVININKAI S. ir A KALOZA
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Dar dėl Tautos fondo ir Talkos Fondo

TĖVIŠKĖS

3PUSL,

ŽIBURIAI

LIETUVIŠKI APMASTYMAI

Tomas Lambert apie Lietuvos žydus

\
AL. GIMANTAS
A. ŠALČIUS
Pasaulio Lietuvių Bendruome- jus. Aukotojai, žinodami iš skel kad surinktos aukos sunaudotos
, nė ir Tautos Fondas yra VLIKo bimų, kad tose dienose rinks au ne Lietuvos laisvinimui, bet pa Nepriklausomybės šventės
NACTU IR BAUDONUJU
dien, toje vietoje dar yra tuš
tų pažadų.
Jrieigti ir jo padaliniai veikia vi- kas tik Tautos Fondas, buvo ge čios Talkos reikalams, nes tik
tuma.
SIAUTĖJIMAS PAREI
priėmimas Niujorke
Niujorke kilo sumanymas šį ve-,
. same laisvame pasaulyje, kur tik rokai nustebinti, o kiti, mažai ar grynai privatinis biznis negal bū Kaip
Gershono-Iserowitziaus apskaiKALAVO AUKŲ
ir kiekvienais metais Lie damąjį vartoti kaip tekstą petici
Sena daugiau lietuvių. Statutą ba visai nekreipdami dėmesio į ti niekieno iš šalies kontroliuoja tuvos gen.
tik kokie 35-009 žydu
jos,
kurią
pasirašytų
visi
jai
pri

J. Budrys ir
Amerikietis
korespondentas
T.
tuvių Bendruomenei ir Tautos rinkėjų stalų užrašus, suklaidin mas. Čia ir yra svarbausias skir LLK Baltic konsulas
iš narinių žudynių, •
Freedom House vasa tartą, kuri būtų pasiųsta vjisiems Lambert parašęs eilę straipsnių
Fondui parašė VLIKas. Talkos ti, atidavė ne vieną auką Talkos tumas tarp Tautos Fondo ir Tal rio 16 d. surengė
bet, esą, nei vienas neišliko gy
priėmimą,
ku

amerikiečiams
kongresmenams,
tuomet nebuvo.
Fondui.
kos Fondo, į kurį aš norėjau savo riame dalyvavo daugumoje tie pa senatoriams, visų laisvų ir Sovie iš Lietuvos sostinės, kaip ir gali vas Vilniuje. Vienintelė sinagoga
Visi lietuviai žino, kad JAV straipsniu atkreipti tautiečių dė tys asmenys, kaip ir juos pirmą tuos parlamentų nariams, visiems, ma buvo laukti, vieną savo rašinį išlikusi nesunaikinta, neš tokie
Kanados Lietuvių Centro Taskyrė žydų padėčiai pavaizduoti, čiai joje buvo įtaisę medkihos
.ryha, tuomet apjungusi lietuviš- veikianti Amerikos Lietuvių Ta mesį.
JT
atstovams,
spaudos
žmonėms.
kartą
pradėjus
prieš
10
metų.
Tik
ir jei visi kiti ’Lamberto reporta sandėlį. Po kato, po truputį žy
c kų organizacijų daugumą, pritarė ryba, trumpai vadinama ALTas,
Kadangi Talka taip vengia pini
mano, kad individualiai pa žai
rado gatia nemažo dėmesio dai vėl pradėjo Lietuvoje kurtis.
( VLIKui ir savo 1948 m. rugsėjo yra sudaryta iš visų politinių par ginės viešumos ir kontrolės, tai ši politiniai veikėjai atrodo susenę. Kiti
siusta
šitokia
iškarpa
su
parašu
Priėmime
dalyvavo
visa
eilė
žy

spaudoje, kažkodėl Lietu 3.000 atvyko iš Vokietijos, kiti, iš
mėn. 16 d. posėdyje nutarė įsteig tijų, kurioje yra ir senosios imi tas 1960 m. Vasario 16 minėji
reikštų nei peticijos. mūsų
vos
žydų
reikalai - buvo ■ mūsiškių Sovietų Sąjungos. Bet keletas
ti Tautos Fondo atstovybę Kana gracijos tautininkai. Ten taut- mas buvo taip sutvarkytas, kad mių amerikiečių žurnalistų — Ot daugiau
Veiksniuose
šnekama,
jog
suma

to
Tolishus,
tarptautinės
politi

praleisti* negirdomis. Taigi, kad tūkstančių išemigravo į Izraelį.ir
doje. Visose stambesnėse koloni ninkai neatskilo nuo daugumos ir tuojau buvo suskaičiuotos aukos,
ir pavėluotai, tenka dabar grįžti truputis į sovietinį Birobidžaną,
jose* Kanadoje buvo įsteigti Tau per Vasario 16 minėjimus renka surašytas aktas ir pasirodė, kad kos knygos autorius Henry C. nymas būsiąs svarstytas.
Wolfe
ir
kiti.
Buvo
atsilankę
visa
prie svarbesnį to.rašinio vietų. Sibire. Viena šeima jau-grįžo, iš
tos Fondo skyriai, 6 mažesnėse aukas ir dalį jų skiria VLIKui iš Tautos Fondas gavo aukų voke
Išmani™ kontrataka
— Tautos Fondo įgaliotiniai, ši laikyti. Tautos Fondas išlaiko liuose keletą kartu daugiau negu eilė konsulų, jų tarpe Vokietijos.
žydiškąja! bendruomenei /Vil Izraelio. Atrodo, kad ir kiti išdy
tam pači n NYThnes
Geras sumanymas dekoruoti pa
tvarka liko ligi šiai dienai ir pui tris radio valandėles, monitoringą Talka.
niuje
dabar vadovauja Gerahon- kėliai norėtų grįžti. Bet nei vie
Iki šiol žinomi kaip ląbąi varir keturiomis kalbomis Eltą. Bet
Kuriems reikalams Talka šitas talpas lietuvių dailininkų kūri gingai
kiai veikė.
komunistinių IseroWitz, kuris kartu prižiūri ir nas nesugrįžęs&Birobidžano. Po
Kanados Lietuvių Bendruome niekas nežino ką išlaiko Talka.
aukas sunaudos, nežinia ir dabar niais nenusisekė neturint tame pažiūrų besįverčią
laikraščiai Niujorke tą vienintelę atdarą’-sinagogą. Ame kario, mėtais. Lietuvos žydąijau
nė Toronte buvo įsteigta ir pradė
Tik naujieji, pokariniai' imi tai yra jos paslaptis. 1959 m. Va reikalo patyrimo. Susirinkę buvo pačią vasario
16 d. tam pačiam rikiečio korespondento žiniomis, susilaukę TG.OOO kūdikių prie
jo veikti tik nuo 1953 m. pagal grantai — tautininkai nerado rei sario 16 minėjime Talka čia To stipriai pavaišinti, sudarydami gal laikrašty įsidėjo
ije veikė 5, dideli augio.
■
didžiulį tūkstan
VLIKo išleistą laik statutą. Lie kalo su ALTu bendradarbiauti ir ronte irgi rinko aukas, bet rezul kaikam neigiamo įspūdžio.
mažesniu
žydų
lės
ir
apie
.70-80
.
___
.
,
,
Laikraštininkas nuo Savęs pri
čius dolerių kaštuojantį skelbi
ft-___
___ rąbinų
a !
tuvos Nepriklausomybės paskel sudarė Clevelande savo centrą, iš tatus skelbė užsienyje, Clevelan “Ei.pasauli, mes be laisvės
maldos:
namų.
Buvo
viena
duria^ kad Lietuva, ajšku, turi pamą — kreipimąsi į Amerikos pre
bimo minėjimai buvo rengiami kur diriguojama tautininkų akci de, ir ne oficialiai, bet tik kores nenurimsim!”
ir viena hebrajų, kalbų mokykla. įriušti. bendrai sovietu biūjai,;kuzidentą.
Atsišaukimu,
kurį
pasi

Toronte nuo 1949 metų ir tada ja, įnešanti nesantaiką į lietuviu pondencijoje. Ir tai liko neaišku,
ši melodija nuskamba psiskai- rašė ir lietuviškoji “Laisvė”, pra Visoje Lietuvbje.'tuo metu buvo Ti ;yra .ateistinė ir tai jau galima
imigraciją.
Tuo
būdu
yra
skaldo

jau aukos buvo renkamos tik Tau
nes buvo paskelbta labai maža su čiųs, kad 20 metų po Lietuvos
šoma visiškai nusiginkluoti, pa apie 250jOOO žydų, kurių 70.060 jausti jaunosios žydų, kartos tar
tos Fondui. Tuo metu jokių atska ma lietuviška visuomenė. Tas ma, sudėta krūvon su Talkos at valstybės nepriklausomybės už sižadėti
uždrausti visus bandymus buvo, susimetę.Vilnį .viename pę, kuri būvo, auklėjama valsty
lūnų Lietuvos laisvinimo darbe skaldymas jau pereitais metais skirai rengtu Vasario 16 minėji gniaužimo Stalino - Hitlerio pak ir neduoti
ųjų cent/ binių mokyklų ir sovietinėje dva
NATO. Vienin iš stambesniųjų žy
mu. Kanados lietuvių spaudoje tu, pasitraukę užsienin lietuviai, telė bėda, ginklų
dar nebuvo. Tautininkų Sąjungos pasireiškė Toronte.
sioje. Esą, tik kokie 25%. lankan
visi šie komunistiniai rų Rytų Europoje.;
Iš objektyvių sumetimų aš pa nebuvo skelbta ir Toronto auko pajėgia tiek užimponuoti savo tei
; atstovas VLIKe p. Šidiškis buvo
Ir sekančiame sal
čių sinagogą yra jaunesni kaip 30
laikraščiai
nei
vienu
žodžiu
ne

ilgametis Tautos Fondo valdyto rašiau straipsnį “Tautos Fondas tojui jo aukos pėdsakas išgaravo sės savistoviai tvarkytis teisingu parodo, jog šis kreipimasis lygiai, bert nusižengia tiesai, tvirtinda m. amžiaus..Seniesiems.mirotant,
jas. Toronte Tautos Fondo įga ir Talkos Fondas”, nes pereitų tuo momentu, kai jis ją padėjo mu, kad net tokie kaip New York taip pat galioja ir TSRS premje mas, kąd.prieš II.F^sauliųį;karą, tikinčiųjų skaičius vis mažėja.
liotiniu ilgus metus buvo inž. J. ir šių metų įvykiai ir talkininkų ant Talkos stalo.
Times metai iš metų deda specia rui Chruščiovui — leisti visiems žydų padėtis Lietuvoje nebuvusi Tasjvyksta planingos,, valstybiniu
veržlumas jau pradėjo veikti ir į
Kaip matyti iš paskelbtų atsa lius vedamuosius Lietuvos nepri inspektuoti,
Jasinevičius.
nebandyti rakietų ir lengva. Girdi, bujojęs antisemi mastu vedamos antireliginęsproKLB Toronto apylinkės valdy VLIKo atžvilgiu teigiamai nusi kymų spaudoje, Talka yra labai klausomybės šventės proga. Pa atomų ir atitraukti
kariųo- tizmas . ir 3Q-000 žydų buvo su pagandos dėka. Gershon- lseroba Nepriklausomybės minėjimų stačiusių tautiečių galvoseną, ži nepatenkinta dėl mano išvedžioji žymėtina, pastarųjų metų bėgy menę bei ginklus išsavo
tautų, ban grusti J Vilniaus getą, senojoje yviriui sinagogoje padeda dar du
niekad nerengė pati viena, bet noma, kad Talkos žmonėms toks mų. Bet iš kitos pusės gavau daug je tik Amerikos ir Lietuvos šven
tikriausiai, rabinai — Jude! Rabinbvič ir. Jasavistoviai eiti į gražesnį miesto -. dąlyje.
bendrai su Tautos Fondo atstovy- straipsnis negali patikti, nes jie pripažinimu, kad kartą bent vie čių proga! Niekam nepaslaptis, džiusių
Įdomu betgi ar Niujorke laikraštininkas, įpaišo nepriklau kov Langleben, abu įftit apie • 70
. be Toronte, kuri apmokėdavo vi šiame ginče nesivadovauja jokiais nas iškėlė šį klausimą ir paaiški kad tai nuopelnas prūso bajoro rytojų.
susiprasta ir rasta “sponso- somos Lietuvos žydų gyventojų m- amžiaus, ,prįeš. penkeris jnėsas minėjimo išlaidas. Visuomet teisingumo, ir objektyviškumo no, kas yra Tautos Fondas ir Tal išvaizdos Otto ToliŠiaus iš Mažo bus
rįų”, kaip kad rado komunistinė
buvo skelbiama tiksli apyskaita, prncipais. Jų vienintelis tikslas kos Fondas ir kurių tikslų jie sie sios Lietuvos, kuris yra vienas iš spauda,
taipgi atsišaukimu į TS dai tųręjo ieūkų oKupaciJOs me
kad auktbtojai būtų informuoti yra įsiveržti į viešus minėjimus kia.
įtakingiausių N. York Times ve RS premjerą atsikirsti.
tais Vilniuje. Jjik visoje LęAkit
apie aukų sunaudojimą. Iš to se aukų rinkti sau, nežiūrint prie
šis skaitytojų painformavimas damųjų rašytojas. Įdomu sekti
' ■■ ■_
joje buyo.labąi dažiii ąntisejnįtic ■ikYijs'..'. ■
ka, kad Bendruomenė rengė mi monių.
aiškiai pasirodė taip pat surinktų kaip jis sugeba šį reikalą pateik
Ūkinės koperacijos
niai išsišokimai, beitai nieko ben - žipoma, iš Vilnįaus siųstame
Nei vienas talkininkų negali aukų sumoje, būtent: Tautos Fon ti anglosaksiškai - žydiškai laik
nėjimus kartu su Tautos Fondu.
būtinybė
dro neturi su Lietuvos valstybe, rašiny, ėjusiame per sovietines
Kas kitaip aiškina, eina prieš tek neigti, kad jie iškraipo faktus nuo das ligi šiol surinko viso $1.311, raščio skaitytojų masei:
Reikalą Amerikos ir Kanados kurioje žydų, .Xąįpjr Jri^riėW
----padėtį
....
.
pradžios ligi galo, teisę muša ant
sinę
ir ilgai nusistovėjusią
40, o Talkos Fondas Vasario 16
“Pavergtųjų pagerbimas” (NY lietuvių bendruomenėn įjungti kitos mąžumos. teisės buyG .rišiŠsavo partinio kurpalio ir sunkina minėjimo metu salėje tik $152. Times vasario 16). “Garbei tautos, ūkinės kooperacijos sritį kovo 5
Tvarkė.
nų ašmeniškii įspūdžių ir pasta” Kartoju, kad 1959 m. Vasario VLIKo vedamąjį Lietuvos laisvi Kiek jis kitur, prie bažnyčių, su kuri ypatingai taikliai simboli d. referuos Niujorke įvykstančiabąt jau iš straipfsmp antraš
16 d.. . minėjime Toronte buvo nimo darbą, stenglamiesi pasisa rinko, mums nežinoma — tebėra zuoja visas Rytų Europos pajung me ALB vadovų suvažiavime BA diskriminacija. Kiekvienas - ;W tes “Jews Stoic'jas’ "Rėlįgipn/galeista pirmą ir turbūt paskutinį vinti dalį Lietuvos laisvinimui nepaskelbta.
tas tautas, gubernatorius Rocke LFo patalpose Algimantas Šal jektyvus Lietuvos, žydas tupėtų ces Doom irtMathuama-^^galiina
kartą kartu rinkti aukas ir LNF skiriamų aukų.
Paskelbtos sumos labai aiškiai feller su burmistru Wagneriu ir čius. Tikima, kad neutraliosios tai tik patvirtinti? toliau,
špr^tiKkąd ir žyihį; religinis
Talka tvirtina, kad ji viešuose parodo, kurioje pusėje yra auko daugelio kitų valstijų gubernato ūkinės kooperacijos įgyvendini bert pasakoja
tik per nesusipratimą. Kaip jau
venįsias -jąučia..-varžtus-^ nėra
matėme, Tautos Fondas visuomet Vasario 16 minėjimuose turinti tojų dauguma.
riais, šiandieną proklamavo Lie mas-pastatytų PLB ant praktiškai žydus atėjus.-/į. (Lietuvą vokie perdaug .gyvąęą^. Seikėtų laukt,
rinko ir ateityje rinks aukas, nes tokią pat teisę aukas rinkti, kaip
Baigdamas norėčiau atkreipti tuvos Nepriklausomybės Dieną. stiprių pamatų, įgalindamas su čiams. Prasidėjo?žudynėsir jostę- jėg Lfetuvos žydai ’sū ilgesių at
šis darbas jam priklauso pagal ir Tautos Fondas. Iš to išeitų, kad skaitytojų dėmesį į prel. Balkūno Prieš 42 metus, — rašo įtakinga telkti dabar įvairiausių vertelgų sėsi iki sovietų grįžijnol944 in mena faisvosipsLietuvos (laikus,
PLB bei KLB statutus ir KLB visos Toronto lietuviškos organi pareiškimą minėjimo metu:
sis NYT, daugeliu atvejų reiš privačiam pelnui išleidžiamus pi Per tą laiką daūgųma ^Lietuvos
Krašto Tarybos nutarimą. Taria zacijos, jų čia yra per trisdešimt,
“Jeigu lietuviai nori padėti nuo kiąs Amerikos šviesuomenės ofi nigus lietuviškosios : bendruome žydų jau buvo žuvę? jų sinagogos tinėmis ĮąisvėijiįSt- kŪRs
moji privilegija yra sugalvota Tal irgi turėtų teisės kalbamuose mi okupacijos kenčiančiai lietuvių ciozą, — lietuvių tauta, netrukus nės kultūrinio ugdymo ir gerbū sunaikintos. Gheto- buvo sude 'ne tik • konstitucijoje surašytos,
kos žmonių pakenkti Tautos Fon nėjimuose-rinkti aukas savo rei tautai, jie turi visi, bendrai, pa? pasekus estams ir latviams, pa vio, reikalams.
gintas jr susprogdihtąsJ.Tr šiaii- bet ir gyvenimev^ę^mps.
dui ir Talkai padėti įsiskverbti į kalams. Norėčiau tik pažymėti, laikyti partijų didele dauguma su skelbė atstatanti savo nepriklau
kad nei Talka ir nei kitos organi darytą Lietuvos laisvinimo orga somybę po amžių carinės prie
minėjimus.
ną VLIKą”.
Dr. M. Anysas.
; Prisikėlimo parapijos, klebonas zacijos tokių teisių neturi.
spaudos. Bet po 22 metų laisvės,
Talka toliau tvirtina, kad rei
paprašytas maloniai leido Tautos
kurią žymėjo politinė, ūkinė ir
Fondui prie bažnyčios vasario 7 kalavimas pateikti jos metinę pi
kultūrinė pažanga, lietuviai vėl
Vasario 16-sios minėjimas, pra
EDVARD ASŠULAITIS
Melbournas. — Australija šiais buvo paj imgti sovietųdeomisarų. vestas vasario 14 d. Marijos augšt.
ir 14 d..aukas rinkti. Apie tai bu niginę apyskatą viešumai ir. Ben
vo paskelbta parapijos biuleteny druomenės kontrolės komisijai pabėgėlių metais pažadėjo įsileis Tikrumoje jie tapo pirmosiomis mokyklos salėje, nebedavė to, ko (“tradicinis Laimėtojas — publi již;čikagiečius,;jo^tapatybėbuvo
tik pirštų nuospaudų
je ir “Tėviškės Žiburiuose”. Tau patikrinti esąs visiškas nesusipra ti dar 3.000 pabėgėlių iš Europos. aukomis Stalino niekšingo pakto iš panašių iškilmių būtų galima kos komentarąs) čia nesiimame nustatytapagalba
naudojantis
FBI talka*
tos Fondo rinkėjams atvykus, jie timas, apie kurį neverta diskutuo Nuo 1946 m. Australija jau pri su Hitleriu, kuris įgalino II Pa tikėtis. Jau keli metai spaudoje spręsti. Vienas naujas dalykas čia Iš to, laikraščio .paaiškėjo,
jog ji
ten jau rado Talkos Fondo rinkė ti. Tas patvirtina mano sugestiją, ėmusi 250.000 pabėgėlių.
saulinio karo pradžią ir privedė vedama akcija už tokių minėji buvo į dainos sritj bežengiančios buvo ištekėjusi už vieno Čikagos
prie Rytų Europos įjungimo į be mų pravedimo tvarkingumą, kal jaunuolės Daivos Mongirdaitės naktinio klubo.savininko, bet vė
siplečiančią Rusijos imperiją.
bų apribojimą ir panašius daly pasirodymas, kurią, turint-galvp- liau. išsįskyrė.Tač^uužko ji bu
Vienok stiprios tautinės tradici- kus čia ir vėl praėjo rengėjams jė-trumpą danininkės .kelią, įbuvo vo ištdsęjųsi ir kokios buvo mir
įos, kurios atlaikė carų režimą, at pro ausis.
šiltai sutiktas.
.: ..
ties .priežastys, ikišiol;neišaiškin
silaiko ir prieš komisarus. Jokios
Minėjimas užtruko apie 4 va Lietuviškų dešrų,; kopūstų ir ta. Ji sausio 16 d,, naktį grižo j saV
kančios, žudynės, masinės depor landas, buvo daug kalbų ir dau šokių išalkusi \&kągos pubUka. Vo. viešbučio kambarįrirkitąrytą
tacijos negalėjo šių tradicijų nu giausia kalbėjo patys rengėjai (jų. anksčiau bųs^duodansarprė- buvo -rąstą ten negyva, be / jokių
malšinti ir tai geriausias liudy- (kaikurie gana darkyta lietuvių mijų: įteikimo
ženklų, jiudijančių jos mirties apmas dažni komisarų keitimai už kalba). Jie vieni kitus pristatė, nepajėgė ,pripiJ^tt?;ne>-:taip jau jin^bęs..
nesugebėjimą išrauti “buržuazi vieni antriems dėkojo, kvietė at didelės (Čikagos mąstū) salės? .Viktorija ilgesni laiką šoko? Cinio nacionalizmo”. Tai yra viena sistoti ir pan. Dalinai tos netvar
'kagos priemiesčiuose, nprš apie
priežasčių kodėl vakariečiai at kos priežastimi buvo ilgas sena
Itai labai mažai kas žinojo, nęs ji
meta Pabaltijo valstybių aneksi toriaus Douglas neatvykimas įr
ar čįabuyo pasivadinusi kitu'var
ją ir toliau pasisako už tų šalių todėl sąmoningai buvo stengiama tį dienų prieš iškilmes), kiti gal du. Pensiccdoje ji šokoGįub Ėilaisvę.
\ si užtęsti oficialiąją dalį. Tačiau nebuvo sužavėti programos ispifc gajle ir buvo žinoma kaip Vicky
Net
pačios
šios
tautos
negali
tuo nieko nebuvo laimėta, nes dytojais (jie iki nuobodumo btb Lane. To klubo jnunkantai įr šo
atnaujinti jūsų alyvos
norėti išlaisvinimo atominio karo vistiek nesugebėta ilgiau publi .vo kartojami ki^tyięną dieną), o kėjęs ją palydėjo 4 amžino poil
sąskaita, nes nebeliktų ką lais ką “užbovyti” ir senatoriaus su dalis, be abejo, stipriai .laikė dcė sio vietą to miesto kapinėse. Tėkrosnį, po sunkaus
vinti. Tačiau Vakarų valstybės pa silaukta jau pradėjus meninę pro ■leri’ ■• i -Vai ją pirmu kart po trijųmetų
silieka įsipareigoję siekti jų iš gramos dalį.
pamatė, kada kunigas skaitė pas
laisvinimo taikingomis priemonė Gausūs kalbėtojai ir šį kartą
žiemos naudojimo
Čikagos amerikoniškoje spau kutinius maldės žadžius laidotu
mis, kad įjungus jas į laisvos Eu sugebėjo;pasakyti tik tą, ką kai- doje buvo trumpai atžymėta mis vių koplyčioje. ;;
ropos
bendruomenę ir nieko ne kurie jau dešimtį metų .kartoja) tiška lietuvaitės Viktorijos Leo Mirusioji gyveno čikagoje ir
Taip, tai tiesa! Tik vienos valandos pakanka mūsų patyrusioms aptarnauto
daryti, kas įgalintų jų tolimesnį Net ir įdomoka meninė programa noros Petraitytės mirtis; ši jau- jankė lietuvių Marijos aukštes
jams išvalyti ir sutvarkvti jūsų alyvos krosnį, taip, kad geriausiai veiktų
pajungimą, šį pasižadėjimą turė negalėjo atitaisyti blankaus ;pjr- na (apie 23 mėtų amžiaus) mer niąją mokyklą, kuria baigė 1955
dabar ir sekančia žiema.
tų turėti galvoj vakariečiai, kai mosios dalies vaizdo.
gaitė buvo nuėjusi slidžiais ke^- m- Pilietybę ji priėmė 1954 -m.
Kad nebūtų įkyrių sustojimų ir kad ilgam laikui neprarastumėte šilumos
jie
susitiks
su
premjeru
Chruš

Šiemet į minėjimą atsilankė liais
prieš S-metus buyo : pali -Buvo vienturtė dukra irtėvams
ir neturėtumėt nei rūpesčio nei vargo.
čiovu
po
trijų
mėnesių
”
'.
beveik
1.200,
žmonių
(buvo
beveik
kusi
savo
tėvusir.vertėsinaktinių materialinių išteklių nebetrųko.
Kiekvieną krosnį reikalinga išvalyti ir sutvarkyti — padaryti tinkama veikti
pilna salė), bet ar tiek bus sekan klubų šokėjos amatų. Tėvai apie ■Pradžioje'tėvai gyveno Čikagoje,
— žiemos pabaigoje, kad būtų paruošta tinkamai veikti, kai ir vėl šaltesnis ■ "
Reikalauti
čiais
metais, tvirtinti yra sunku! ją ir jos;mirtį surinojo;tiK pasku obliau persikėm-į:Cicęro,^rxir
oras ateis.
•
nepriklausomybės?
•. ~.
tinę diena ;priešdąKiotuves, kada tebegyveną.
šios
pastraipos autorius bandė
buvo
išaiškinta
tikroji
pavardė
ir
TORONTO LAKE SIMCOE
Skaudi yrą-ši nrirtis/nė
tą pačią po vedamojo paskelbimo
Vasario mėnesio pradžia buvo
nustatyta
jų
gyv^iamoji
,
vietaYams,?bet
ir, visiems lietuviams,
dieną aiškintis su žymiaisiais paženklinta dar vįenų svarbiu
galima pasirinkti tris aptarnavimo planus:
Amerikos žurnalistais, ką jie su įvykių — dienraščio “Draugo” Kaip rašo iPensacolos, Florido iii parodo Įr kitiems tėvams, o
(Nukęsta į ,9 psL) .
'
ERIKLAUSO:
pranta “nepriklausomybės atsta metinės romano premijos įteiki je (ten.jiibuvo rąšta<n^yvą)’laįk’
Planas
tymu” dabartinėse geopolitinėse mu ir koncertu. Vasario 7 d. Ma
Pjlųas patikrinimas šildymo įrengimų,
Išvalymas krosnies, dūmų vamzdžio bei kamino,
ir karinėse sąlygose, kai pačios rijos augšt. mokyklos salėje daug
Ištepimas motoro,
Amerikos viešoji kritika yra pasi naujo nesimatė — premiją jau
Pakeitimas filtro ir purkštuvo ($3.25 vertės)
metusi ganduose, jog Amerikos trečiu kart nusinešė čikagiŠkiams
užsienių politika yra be gairių, be matytas Jurgis Gliaudą, o dides
Pilnas patikrinimas veikimo,
Rezultatai jums pateikiami.
vado, bė tikslo. Kelis kartus pri niąją programos dalį išpildė pra
mygtinai prispausti, jie taip ir ėjusių metų gegužės mėn. čia
Planas "A" - $12.00
nesugebėjo į klausimą patenkina pasirodęs Cleveland© Grandinėlės
mai atsakyti. Lygiai į šį klausi ansamblis.
PRIKLAUSO:
Planas "R"
mą numykdavo patys lietuviai iš Jaunieji Cleveland© meninįkai,
e
Viskas tas pats kaip ir plane “A” ir be to, dar VISI
laisvinimo politikai. Visi betgi su anksčiau matyti tik nelabai dide
PATARNAVIMAI ŠILDYMO SEZONO METU BE
tiko, kad šis vedamasis buvo svar lio publikos skaičiaus, buvo ir šį
ATSKIRO MOKESČIO (dalys pagal kaįnaraštį).
bus dokumentas pasauliui paro kartą nenuobodūs ir sugebėjo
Planas "B" - *16.00
dant, jog Amerikoj yra visgi dar laimėti publikos simpatijas. Ar
žmonių, kurie mano laikytis duo- panašų įspūdį paliko J. Gliaudą
PRIKLAUSO:
J

10 laz*

TIK
VIENOS VALANDOS
TEREIKIA

Planas "C

■F*

BE MOKESČIO pakeičiama:
sugedusios degintuvo dalys, alyvos cirkuliacijos mo
toras,* kontrolės įrengimai, vienas oro filtras, ir, jei
būtų reikalinga, alyvos tankas rūsyje.

Planas “C" - s33.00
Pilnų informacijų dėl šių trijų aptarnavimo planų tuoj pat paskambinkite
i Lake Simcoe. Lietuviškai kalba klauskite Betty Vaitiekūnas WA. 2-6181.
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Paverg toje tėvynėje
tyvas” Vilniuje veikia L. profsą
itaip atrodysią, giriasi “Tiesoje” jungų Centro Tarybos Kultūros
namuose jau treji metai. Jį suor
oresp. v. Miniotas.
r, ten: dominuojąs “Mas- ganizavo dirigentas Š. Blecherovičius, o dabar diriguoja jo duk
čio” fabrikas. Vokiečiai
tė Aliza, 1957 m. baigusi Vilniaus
traukdami išvežę audimo stakles,
traukaami
s'
išmontavę elektros motorus, tad konservatoriją. Dramos kolekty
tekę' iš naujo pradėti. Direktorių vui iš pradžių vadovavo Degemas,
esąs V. Stanys. 1950 m. “Mastis” o jam išvykus į Lenkiją, vado
paverstas trikotažo fabriku. Sena vauja Aronas Lurje, profesiona
jame fabrike dabar esąs pirštinių las režisierius, esąs ir rusų dra
cechas. O visa kita gamyba per mos teatro režisieriu. Spektakliai
kelta į naująsias patalpas (pasta kartais esą ruošiami dalyvaujant
tytas dar P. Augustinavičiaus). ir chorui.
1950 m. dirbę fabrike 300 darbi Trakų miestą, esą, netinka plės
ninkų, o dabar darbininkų skai ti kaip rajono centrą, nes jo pa
čius padidėjęs daugiau kaip šešis skirtis kita. Reikią Trakams su
kartus. Esą Masčio fabrike dir teikti turistinio sportinio miesto
bąs maždaug kas aštuntas Telšių bruožus, rašo laiške red. “Tiesos”
gyventojas. Esąs dar naujas kon Nr. 21 archit. R. Jurgilas, E.
servų fabrikas. Mastis esąs labai Nemčinskas ir inž. S. šulaitis.
Vytautą Navicką, Rokiškio
praplėstas ir vis plečiamas. Jo ga• myba pradedant septynmetį bu miesto vykd. komiteto pirminin
vusi 73.3 milijonų rublių, o sep ką, “Tiesoje” Nr. 25 smarkiai
tynmečio, pabaigoje būsianti 120 puola trys rokiškiečiai — P. Ma
tulis, F. šeškauskas ir J. Plummilijonų rublių. - Telšiuose esą trys vidurinės pienė. Esą, jo brolis esąs sviesto
mokyklos, taikomosios dailės įmonės mašinistas, tad kasdien
technikumas. Esanti pradėta sta pas jį ir Navicko patikėtinę S.
tyti didžiulė vidurinė mokykla, Aleksiejienę, Sodų g. Nr. 26, atkurioje tilpsią 900 vaikų, o greta vėžą 2-3 bidonus .tariamai nu
statomas 450 vietų internatas. griebto pieno, bet ištikrųjų be
Septynmečio pradžioj’e atsiradęs veik % gritinėlės ir dar su gal
liaudies teatras. Režisierius E. vos didumo gniužulu sviesto įvy
niotu į neperšlampamą popierių.
Karanauskas.
Šiemet miestą pradėsią asfal Su tuo pienu ji peninti bekonus,
tuoti. Mieste esą 5 elektrinės, o o sviestą išparauodanti, nuvežda• žmoniškos šviesos nesą, šiemet ma net į Rygą ir kitus miestus.
atvešią augštos įtampos liniją. Taip ji nupirkusi už 30.000 rub
Pernai pastatę “plačiaekranį” ki lių namą Respublikos g. Nr. 74.
no teatrą “Džiugas”. Esąs baigia Ten Navickas ją perkraustęs ir
mas statyti Masčio vaikų lopšelis t.t. Ar ilgai, esą, tas brolių Na
100 vietų. Septynmečio pabaigoje vickų biznis klestės?
Kaimo mokytojams duodama
būsiąs įrengtas vandentiekis.
1962 m. atvešią dujų vamzdžius. nemokamai žibalo. Milašaičių
Numatomas parkas su visokiais septynmetės mokyklos direkto
įrengimais ir t.t.
rius A. Sadauskas skundžiasi, ko
Viskas numatoma. Bet kažin ir dėl to žibalo neleidžiama mokyk
tada korespondentas vėl ar nepa lai pirkti vietoje, bet tenka va
rašys, kaip dabar: “Nors Telšiai žiuoti į tolimas parduotuves.
Daukšių bažnyčia yra apdegu
ir vadinami Žemaičių sostine, bet
kolkas atrodo ne per gražiau si ii' nenaudojama.
Prof. Paulius Galaunė atšven
siai ..
tė
70 amžiaus sukaktį.
A. Čechovo gimimo šimtosios
metinės ir Lietuvoje atšvęstos la Pagal Cvirkos “Frank Kruk”
bai iškilmingai. Sausio 28 d. Vii- romaną yra sukurta B. Grobuls
niuje valstybiniame teatre įvyko kio (libreto V. Grivicko ir P. Rašiškilmingas jo minėjimo aktas, čiaus) 4 veiksmų satyrinė opera.
kurį atidarė akademikas K. Kor
sakas, paskaitą apie Čechovo gy
venimą, jo kūrybą bei jo įtaką
lietuvių literatūrai skaitė filolog.
Paminėta Vasario šešioliktoji.
m. kandidatas J. Laukaitis, o po
to dar buvo suvaidinta Čechovo Lietuvos Nepriklausomybės atsta
‘(Vyšnių sodas”, žinoma, kai ru tymo 42-ra sukaktis paminėta la
sas, tai ne tik didelis rašytojas, bai plačiai ir Įspūdingai. Windbet ir turėjęs įtakos į lietuvių li soro miesto majoras Michael J.
Patrick savo proklamacija vasa
teratūrą.
rio
16 paskelbė Lietuvos Nepri
Liudgaras Maciulevičius, da
bartinis Lietuvos kino studijos klausomybės diena Wndsore. CB
režisierius, yra gimęs 1917 m. E radio stotis vasario 13 d. davė
Teodozijoje ir iki 1940 m. gyve puikią pusės vai. programą spe
no Sovietų Rusijoje, dirbo kaip cialiai Lietuvos Nepriklausomy
aktorius ir režisierius Alma-Atoj bės šventei paminėti su gražiais
ir Maskvoj. 1940 m. jį pasiuntė į komentarais apie Lietuvos praei
Lietuvą, apie kurią jis tebuvęs tį bei nepriklausomybės praradi
mą, protarpiais paįvairinant lie
girdėjęs tik iš motinos.
tuviškomis
dainomis ir muzika.
Chirurgas J. Stankaitis nuo
1946 metų dirba Kėdainių ligo Radio programa buvo pertrans
liuotą per daugelį Kanados CBE
ninėje.
Vilniaus lenkų dainos ir šokių radio stočių. Šventės paminėjimas
grupė gruodžio mėnesį lankėsi su sekmadienį, vasario 14 d., pradė
programa Gardine. Koncertai vy tas St. Francis bažnyčioje iškil
ko 3 dienas. Grupės vadovai yra mingomis pamaldomis, kurias at
Wiktor Turowski ir Zofija Gule- laikė ir dienai pritaikintą pa
mokslą pasakė kun. V. Rudzinswicz.
Už Rokiškio, Bajorų kaimo pa kas. Tolimesnis minėjimas vyko
laukėje, pušinėlyje esą kapinės Kroatų salėje. Minėjimą pradėjo
nacių nužudytų žydų. Ten pasta apyl. vald. pirmininkė E. Butavičienė trumpu žodžiu. Pagerbus
tytas paminklas žuvusiems.
žuvusius
dėl Lietuvos laisvės vie
Dainų šventė šiemet organizuo
jama Vilniuje Lietuvos prijungi nos minutės atsistojimu, sekė dr.
mo prie Sovietų Rusijos 20 metų J. Pajaujo kalba. Prelegentas pri
sukakčiai paminėti. Estrada jau minė, kad Lietuvos reikalas šian
esanti statoma Vingio parke. dien yra žymiai geresnėje padė
Fabrikai jau vasario mėn. baigsią tyje negu buvo atgimimo laikais.
austi medžiagas tautiniams dra Dešimtys tūkstančių moksleivių
bužiams. Turėsią būti pasiūta lietuvių eina mokslus, turime
daugybę baigusių augštąjį moks
30.000 tautinių drabužių.
“Žydų meno saviveiklos kolek- lą tautiečių, daugelis valstybių
nepripažįsta Lietuvos užgrobimo
ir visas pasaulis žino Lietuvos
tragediją, kai tuo tarpu “Aušros”
ir “Varpo” laikais to viso neturė
jome, ir vistiktai galutinai buvo
laimėta. Kovoje dėl laisvės šian
dieną nesame nei vieni, nei ne
pasiruošę. Jei tauta liko tvirtai
į Lietuvą
įsitikinusi išsilaisvinimu, ruošiasi
PRAMONĖS GAMINIAI —
laisvės dienai persekojama, tai
MAISTAS — VAISTAI
kaip gali kristi į pesimizmą visko
Siuntiniai pristatomi per 34 sav.
pertekusi, laisvėje gyvenanti iš
eivija ... Mūsų visų pareiga da
JaniqueTrading lyvauti
ten, kur Lietuvos reikalas
keliamas
ir remti tą darbą savo
Co. Ltd.
darbais ir auka.
835 QUEEN ST. W.,' TORONTO
Po paskaitos Tautos Fondo įga
TEL. EM. 44025
liotinis P. Januška kvietė visus

HAMILTON, Ont
HLN BIBLIOTEKOS
STEIGĖJŲ KREIPIMASIS
j VISUOMENĖ
Kiekviena -knygos eilutė
pilna gyvenimo išminties,
ieškok jos tyliai ir kantriaiš.m. vasario 7 d. H. Lietuvių
Namų v-ba nutarė Liet. Namuo
se įsteigti biblioteką, pavesdama
tą darbą atlikti mums.
Malonūs tautiečiai, Hamiltono
liet, kolonijoje ir jos apylinkėje
auga daug lietuviško gražaus jau
nimo, jau nemažas skaičius to
jaunimo remia HLN įstodami na
riais ir kaip matome iš spaudos
jaunų lietuviukų HLN rėmėjų
vis daugėja.
šiandieną tremtyje augančioje
kartoje išlaikyti lietuvybę yra ne
paprastai sunku. Jai išlaikyti da
roma viskas, kas tik galima. Lie
tuvybės išlaikymu daug pasitar
nauja ir mūsų lietuviška knyga.
Jaunimas ją skaitydamas nepa
mirš gražios lietuvių kalbos ir ją
skiepys naujai kartai. Biblioteka
naudosis visi ir senesnio amžiaus
tautiečiai, trumpindami ilgus ir
nuobodžius žiemos vakarus.
Mes, steigėjai, kreipiamės į vi
sus Hamiltono ir jos apylinkės
tautiečius prisidėti prie to lietu
vybės išlaikymo darbo, paauko
jant HLN bibliotekai lietuviškų
Knygų. Ant paaukotos knygos
antroje pusėje viršelio bus įrašy
ta aukotojo pavardė ir įtrauktas
į aukotojų sąrašą.
Paaukotos knygos bus paimtas
iš jūsų namų paskambinus tel. K.
Mikšiui JA. 9-8593 arba K. Luko
ševičiui JA. 2-5827.
Prie progos knygas galima at
nešti ir į namus K. Mikšiui —- 18
Barton Št. W. ir K. Lukoševičiui
— 30 Ontario Ave.
i
Tikimės, kad mieli tautiečiai
parems, knygomis bibliotekos
įsteigimą tuo prisidėdami prie
lietuvybės išlaikymo tremtyje.
Su pagarba steigėjai:
K. Mikšys, HLN kultūros
ir meno vadovas, K. Luko
ševičius, HLN narys.
Nauji HLN nariai. Didysis Va
sario 16 minėjimas St. Cathari
nes, Ont. su B. Sruogos “Milžino
Paunksmės” vaidinimu suteikė
progos atsilankyti į šią kaimyninę

WINDSOR, Ont

GĖLĖS VISOKIOMS PROGOMS — vestuvėms,
gimtadieniams, laidotuvėms ir t.t.
Pristatome j namus.
Kalbame lietuviškai.

Tel. LE. 4-4645, po 6 v. v. tel. LE. 3-4037
231 RONCESVALLES AVĖ.

Taupyk ir skolinkis bankelyje "Talka"
Išduodamos paskolos iki $3.000, morgičių paskolos iš 7% iki 50%
turto vertės. Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdrausta. *
DARBO DIENOS: antradieniais ir penkiadieniais 6 -8 vai. vakaro. Minden
Building, 20 King St. E., not A. Liudžiaus įstaigoj II augite, tel JA. 7-5575.
Sekmadieniais 12 - 2 vai. popiet, parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St N.

Snsiraiinėjimo adresas: 15 Homewood Ave„ Hamilton, Ont.

minėjime dalyvaujančius prisidė
ti prie laisvinimo reikalų pinigi
ne auka. '
Meninėje dalyje buvo duotas
E. Butavičienės režisuotas scenos
vaizdelis “Gedimino sapnas”. Vai
dinime dalyvavo: Saulius Ražauskas — sapno aiškintojas, Arūnas
Januška — Gediminas, Antanas
Kazlauskas — Vaidila, Irena Bu
tąvičiūtė, Rūta Januškaitė, Da
nutė Kozulytė, Virginija Sodaitytė ir Rūta Ražauskaitė — vaidi
lutės. Žinomoji deklamatorė Ni
jolė Giedriūnaitė vykusiai dekla
mavo Putino “Tėvų šalis”. Pabai
gai Windsoro Lietuvių Choras
sudainavo keletą dainų. Minėji
mas baigtas Tautos himnu.
Nepriklausomybės šventę gra
žiai paminėjo per dvi dienas savo
laidose ‘The Windsor Daily Star’,
pirmadienio laidoje įsidėjęs ir fo
tografiją su svečiu dr. J. Pajau
ju, apyl. v-bos pirm. E. Butavičiene ir sekr. P. Januška. Be jau
minėtų dar paminėjo Neprikl.
šventę CKLW radio stotis, CK
LF televizijos stotis ir CBE ra
dio stotis trečiadienį, vasario 17
d., vakare specialioje programoje.
Kor.
šv. Mišios už a.a. Aldonos Kačinskaitės - Kriukovienės vėlę at
laikytos vasario 21 d. Ji mirė Lie
tuvoje Šilutėje sausio mėnesį nuo
džiovos. Liko dukra 10 metų ir
vyras. Čia yra likusi motinėlė, Ha
miltone, brolis ir sesuo Kybartie
nė, brolis inžinierius Čikagoje su
šeima, čia kitas brolis visuomenės
veikėjas Vytautas. Jis ir užprašė
šias Mišias. Jas laikė ir Liberą
atgiedojo kun. V. Rudzinskas.
Choras giedojo vedamas pasišven
tėlio Juozo Sodaičio. Buvo prisi
rinkę draugų, giminių ir pažįsta
mų.
Sunkiai serga buvęs Lietuvos
kariuomenės gusarų viršila Jonas
Burkšaitis, kilęs iš Suvalkijos.
Guli Hotel Dieu. Jis turi sutri
kimą šlapimo kanalų. Žmona liko
tėvynėje. Gyvena iš gerbūvio pa
šalpos. Pažįstami malonėkit jį ap
lankyti. Kambario numeris 108.
Sirguliuoja ilgą laiką senos imi
gracijos lietuvė Teklė Andrejauskienė. Jos liga labai komplikuota.
Windsoro mieste daug kas ser
ga Azijos gripu.
Z. T.

A. LIŪDŽIUS, B.L.
VIEŠASIS NOTARAS
(Notary Public)
Advokatas iš Lietuvos.
Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai,
morgičiai.
20 KING ST. t., HAMILTON
ToMomI:
Įstaigos JA. 7-5575
Nenw< TO. 3-8*20
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kėjo net $300 skirti susirinkimo
išlaidoms, juk pavalgyti galima ir
namie. Tenka priminti, kad $300
koloniją. To rezultate LN augan išleista ne vien tik valgiui, bet iš
ti jėga padidėjo $400. Naujais tos sumos išspausdinta spaustuvė
LN nariais įstojo 3 tautiečiai ir je balansas ir apyskaitos knygutės
• savivaldybę atstovavo socialdem.
vienas savo įnašus padidino. Stun forma, pakvietimai susirinkimui, JA
(frakcijos narys, vietos laikraščių
džia Kazys įteikė praeitą rudenį vokai, išsiuntinėti laiškai, padary
pažadėtą šimtinę.. Dauginas Pra tos nuotraukos per susirinkimą.
Lietuviško gintaro gabalą su biuras pasiuntė svekinimą.
Solo dainavo Baltrus, linksmai
nas, kurio žmona p. Domą nese Tai sudarė $125.
įrėžtu sovietų atominio ledlaužio
nuteikė
iš Hamburgo atvykęs L.
niai įnešė $200 ir Ambraziejus
Padaryti svarbesni nutarimai, “Leninas” vaizdu prezid. EisenAntanas įsirašė nariais, paskirda kad skolininkai mokantieji sko howeriui vasario 18 d. Baltuosiuo Narkevičius. Tuo pat metu St.
mi po $100. Markelis Linas, anks lą pirmyn vistiek turi kiekvieną se rūmuose įteikė sovietuos res Motuzo ir St. Čirpaus liaudies me
T. K.
čiau įnešęs $200, įnešė trečią šim mėnesį apmokėti procentus. Nors publikų premjerų delegacija. Jie no dirbinių parodėlė.
tinę ir dar pažadėjo įnašus padi skola būtų apmokėta pirmyn. Jei prezidentui, žinoma, aiškino, jog
Iš Kanados Vasario 16 gimna
dinti iki $500.
nebus sekančiais mėnesiais regu tai “tarybinis” gintaras. Ar ne zijos išlaikymui $63,50 atsiuntė
LN v-bos ir visų narių vardu liariai apmokami procentai, tai būtų gera, kad amerikiečiai lietu Rodney apylinkė. $20 aukojo J.
bus skaitomas 12%. Taip pat tu viai ir prezidento jstaigai ir Ame Darvinas. $6.50 J. Rastapkevičių
rima dalis narių, kurie nebeturi rikos spaudai laiškais primintų, šeima. Po $5 — V. Ignaitis ir S.
lietuvių tarpe rado daug para pilno privalomo $5 šėro, tokius kad tai plėšiko dovana, kad tas Venckaitis. Be ankstyvesnių Pem
mos. Jau apie 20 jų yra nariais narius pagal įstatus galima iš gintaras priklauso lietuvių tautai. broke ir Montreal bendruomeninir dar daugelis žada įsijungti, ki braukti, tačiau valdyba nutarė Kažin ar prezidentūra to gintaro kų įnašų, tai jau trečia stambi
ti net stambiomis sumomis. J. Ša- jiems parašyti laiškus, kad papil gabalo nepaskolintų išstatyti su auka iš Kanados gauta A. Gulrapnickas, taip nuoširdžiai padė dytų šėrus.
atitinkamu parašu Čikagos tarp binsko adresu 6324 So. Bishop
jęs man šioje išvykoje su savo
Bankelio iki šiol pilnas pava tautinės parodos lietuvių paviljo Ave., Chicago 29, Ill.
mašina ir patarimais, visu rim dinimas buvo Hamiltono Lietuvių ne? Gal tai būtų ir nesuderinama
Vasario 16 gimn. išlaikymo sko
tumu pareiškė: “Jei dar taip daug Kredito Draugija “Talka”. Šis su protokolu, bet ar nepačiuptų
loms mažinti 1 dolerio vajus vien
hamiltoniečių neprisidėję prie pavadinimas nepilnai atitiko ko to ir neimtų pūsti spauda?
Lietuvių Namų, tai, mes, apylin operatinio bankelio paskirtį, to Jonas A. Kasulaitis, veiklus vi per Čikagą atnešė jau $1.812,15.
kių lietuviai, sugėdinsime juos, dėl priimtas nutarimas pakeisti suomenininkas Clevelande, bai Vasario 16 gimnazija mokslo
padėdami pastatyti Hamiltonui vardą į Hamiltono Lietuvių Kre gė Western Reserve universiteto metus šiemet baigs ne kovo 31 d.,
puikius LN”.
dito Kooperatyvas “Talka”, kad Business Administration skyrių. bet balandžio 9 d., kad atostogų
Lankydamasis St Catharinėje kiekvienam iš. pavadinimo būtų Studijas jis pradėjo grįžęs iš JAV pradžia sutaptų su Velykų atosto
labai daug paramos patyriau iš aišku, jog tai yra koperatinė įs kariuomenės.' Tarp kitko jis yra gomis, nes Velykos šiemet vėly
Pr, ir D. Dauginu, nuoširdžių že taiga.
krikščionių demokratų atstovas vos — balandžio 17 d. f Nauji
maičių. Už suteiktą nakvynę ir
Yra susirūpinimo jaunais na VLIKe, taip pat užsiima žurna mokslo metai prasidės balandžio
parodytą didelį, vaišingumą nuo riais, nes pagal jaunimą skaičių listiką.
25 d. Naujų mokinių priėmimo
širdžiausiai dėkoju.
Hamiltone “Talkos” narių tarpe -Visuomenininkui Povilui Dir- prašymai bus primami iki balan
St. Bakšys, LN v-bos pirm.
yra tik 32, o kur kiti? tėvams kiui 70 m. amžiaus sukakties pro džio 7 d., kad mokytojų taryba
LN vardu vasario 23 d. St. Bak reiktų * atkreipti į tai dėmesį ir ga yra rengiamas pageroimas ko galėtų kandidatų priėmimą ap
šys ir Pr. Sakalas pasirašė pasiū gaunamus šeimų priedų čekius vo o d. Lietuvių Auditorijoj. Šiuo svarstyti dar prieš atostogas.
Gautingo LB apylinkėje dabar
lymą sklypui pirkti. Siūlyta $35. taupyti vaikų sąskaitose. Vaikams metu jis yra Čikagos ats. karių
Ramovės
skyr.
pirmininkas.
yra
daromi
palengvinimai,
nes
iki
tėra 14 narių. Jie savo seniūnu
000 su $12.000 įmokėjimu. Mor
Juozui
Račiūnui
ŠAL
Fizinio
18
m.
amžiaus
nereikia
mokėti
šiems
metams išsirinko Albertą
gičiai 6 ¥2 %, atviri, atmokami po
Auklėjimo
ir
Sporto
Sąj.
suteikė
$1
kasmetinio
mokesčio
OCU
Kajutį, padėjėju A. Suopį, kont
$1.000, plius palūkanos, kas trys
pirmojo
savo
garbės
nario
vardą
Leagai
Toronte.
rolierių
L. Simanavičių.•
mėnesiai. Užstatyta $1.000. Už
Per
visuotinį
susirinkimą
bu1
už
nuopelnus
lietuvių
sportui,
darymo data birželio 30 d. š.m.
Ona Pranckevičienė - Danieliū
vo
patvirtintas
nutarimas,
kad
už
Įteikimo
iškilmingas
aktas
įvyko
Pasiūlymas sąlyginis — jei bus
tė mirė š im sausio 21 d. Vechtos
gauti reikalingi salei leidimai ir pinigus laikytus šėrų sąskaitoje vasario 6 d. Bačiūnams viešint senelių prieglaudoje, išgyvenus
jei narių dauguma pirkimui pir- per 1959 m. priskaityti po 4,5% Niujorke grįžus iš kelionės po 90 r. Velionė išaugino gausią šei
tars. Sklypas yra tarp Barton ir Procentai yra visiems jau prira Pietų Ameriką. J. Bičiūnas tarp mą. Jos sūnus Juozas, buvęs mū
Superior g-viu. Už ji prašoma šyti ir nariai prašomi atnešti sa kitko gausiai parėmė liet, krepši sų aviacijos karininkas, kare su
vo knygutes procentams įrašyti. ninkų kelionę po Pietų Ameriką. lenkais, užfrontėje pašautam lėk
$55.000.
'
Kaikas vis dar klausia, koks
LN Delta kinas sausio mėnesį
tuvui nukritus, buvo sunkiai su
sikrtumas
tarp
šėrų
ir
depositų.
davė SI. 147.67 gryno pelno.
trenktas ir, nors buvo rūpestin
gai gydomas užsienyje, po dviejų
Už LN salę Vasario 16 minėji-. Pinigams laikomiems depositų są
L. Nepriklausomybės minėji metų mirė. Su juo skridęs lakū
mui iš B-nės v-bos paimta $25. skaitoje mokamas pastovus 3%
“Skautų Aido” platintojas A. ir jam nereikia visuotinio susirin mas’ Vasarių 16 gimnazijoje Vo nas Kumpys žuvo vietoje.
Povilauskas prašo pranešti, kad kimo tvirtinimo. Už depozitus kietijoje įvyko dalyvaujant vo Palaidojo Vechtos kapinėse
1-2 “Sk. A.” numeris išeis vasa procentai prirašomi du kartus į kiečių pareigūnams, gimnazijosur kun. P. Girčius.
Vokietijos liet, evang. liuterorio pabaigoje, o ne sausio mėne metus, o už šėrus tik vieną kartą Krašto valdybos personalui ir liesį, kaip kad jis yra prenumerato ir procentas nustatomas visuoti viškajai visuomenei. Šventės aktą nvs leidžia savo laikraštf “Sve
riams sakęs. Už šią ne iš jo kaltės nio susirinkimo. Pinigų išėmimas paminėjo laikraštis “Mannheimer čias”. I960 m. išėjo sausio - va
klaidą A. Povilauskas “Sk. A.” ir draudimas abiejose sąskaitose Morgen” straipsniu per visas 5 sario mėn. Nr. 1 (26).
yra vienodas.
J. D.
skiltis ir fotografija gimnazijos
skaitytoj’us atsiprašo.
talkininkų
paminklinės lentos,
Vasario 16 gimn. direktorius
Šv. Kazimiero minėjimas įvyks kuri buvo atidengta ta proga. St. Catharines, Ont.
dr. J. Grinius ir sekr. A. Makars- kovo 13 d., sekmadienį, šia pro
kas laiške kom. ižd. St. Bakšiui ga Hamiltono Dramos Mėgėjų Te Straipsnis vadinamas prelegento
Jaunų talentų koncertas. Me
tarp kitų reįkalų prašo perduoti atras “Aukuras”, stato 3 veiksmų dr. A. Dambravos žodžiais “Trem no mėgėjų grupė “Gintaras”,
tis — ne prakeikimas, bet misi
atskirą padėką A. Tėveliui:
vaidinimą ‘šv. Kazimieras”. Vai ja ir proga". Minima ir gimnazi ruošdama savo metinį povelyki
“Tėveliui Antanui maloniai dinimas įvyks Lietuvių Namų sa
nį vakarą, kuris įvyks balandžio
jos
rūpesčius
iškelianti
direkto

prašome perduoti mūsų iš visos lėje. Minėjimą ruošia vietos atei
23 d., erdvioje Merritton Com
širdies tariamą padėką Už tokią tininkai. Rengėjai prašo visų ha riaus dr. J. Girniaus kalba. Mi munity salėje, duodant progos
žymią auką mūsų tremties mo miltoniečių ir iš tolimesnių apy nėjimą taip pat aprašė “Weinhei jaunimui šauniai pašokti, skelbia
kyklai ir jos globojamam jauni linkių lietuvius skaitlingai daly mer Nachrichten” ir Darmstadto talentų konkursą. Konkurse gali
“Suedhessische Post”.
mui. Jei būtumėm gavę iš Tamstų vauti šiame minėjime.
dalyvauti lietuvių jaunimas iki 15
Hamburge L. Nepriklausomy metų amžiaus. Dalyvaujantieji
jo adresą, tai su mielu noru bū
tumėm jam padėkoję atskiru Visi į Kaziuko mugę! šį sekma bės šventės minėjimas įvyko va gali pasirodyti muzikiniu išpildy- laišku už tokią gerą širdį ir dos dienį, kovo 6 d., tuoj po 11-tos sario 20 d. Mittlweg mokyklos sa mu, daina ar šokiu. Gali dalyvau
vai. pamaldų Hamiltono lietuviš lėje. Jį atidarė kun. V. šarka, pa ti grupėmis arba pavieniai.
nią ranką”.
Šk. St.
kosios parapijos salėje prasideda skaitą vokiškai skaitė miesto ta
užsirašyti, pranešant
Lietuvių Enciklopedija kas lietuviškoji Kaziuko mugė. Ha rybos narys A. Breckhaben, to kasPrašoma
bus išpildoma, suprantama,
metai pasipildo trimis naujais to miltono skautės jau seniai tai mu liau buvo kitų tautybių sveikini tik lietuviški dalykai, iki balan
mais. Dabar jau visus prenume gei ruošiasi, kiekviena diena jai mai, deklamacijos, tautiniai šo džio 3 d.Jiuo adresu: J. Bųšausratorius pasiekė XIX tomas tal atneša ką nors naujo. Be anksty kiai ir sol. L. Baltrus išpildė ke kas, 26 Inglewood Rd., St. Catha
pinąs daug medžiagos iš lituanis vesniuose aprašymuose minėtų letą svetimų ir eilę lietuviškų rines, Ont.
tikos. Jos leidimas reikalauja pa skanėsių, bus ir lietuviškos ba- dainų.
Už geriausius pasirodymus ski
stovaus ir reguliaraus atsilygini rankėlės, o taip pat ir karštos lie Hagen (Westf.) Liet. Nepriklau riamos premijos: I — $100. II —
mo, nes prenumeratoriai yra fak tuviškos dešrelės ir rūgščiais ko somybės šventės minėjimas vasa $25 ir III — $10. Laimėjusieji
tiški leidėjai, kurių lėšomis tas pūstais. Tad tuoj po pamaldų vi rio 14 d. subūrė tautiečius iš įvai
turės progos pasirodyti
darbas įmanomas tęsti. Nepadary si į mugę! Pavalgyti bus, pasma- rių š. Reino-Westfalijos kraštų. premijas
ir televizijoje. Tad jaunime, sku
kime to darbo bereikalingai sun lyžiauti užteks, pasižiūrėsite lie Po specialių pamaldų, kurias at bėk užsirašyti ir dalyvauti meno
kaus ir hesutrukdykime regulia tuviškų rankdarbių, bus progos ir laikė kun. T. K. Gulbinas šv. My konkurse. Proga puiki, premijos
raus leidimo — laiku atsilygin laimę išbandyti.
kolo par. bažnyčioje ten pat sa didelės.
kime už prenumeratą. Hamiltone
Visi mes stengiamės išlaikyti lėje įvyko minėjimo aktas. Jį
Pagrindinę programos dalį iš
prenumeratos apmokėjimo reika lietuviškas tradicijas, tad ir šios, pradėjo A.Boehm-Krutulytė. Kal pildys Jonės Kvietytės išraiškos
lus galima atlikti pas LE atstovą laisvojo pasaulio lietuvių skaučių bėjo prof. A. Maceina pirma vo šokio studijos šokėjos. Po šios
St. Dalių, 506 Sherman Ave. So., atgaivintos ir išlaikytos tradicijos kiškai, paskiau lietuviškai. Svei programos tuojau prasidės varžy
tel. FU. 5-8602. Priimami dar ir neužmirškime. Tad iki pasimaty kino Pabaltiečių tarybos Vokie bos. Moksleiviams įėjimas nemo
nauji prenumeratoriai labai leng mo Kaziuko mugėje!
tijoje pirm. dr. Kehren., Miesto kamas.
Gintarietis.
vomis išsimokėjimo sąlygomis.
Hamiltono tautinių šokių grupė
Bankelis “Taika”,t paminėjęs vasario 20 d. turėjo išvyką į Del
savo penkių‘.metų įs’teigimo su hi, Ont., kur atliko Vasario 16
kakti, vėl pradėjo kasdięninį dar minėjimo programą apylinkių lie
bą patarnaudamas nariams. Nau tuviams — tabako augintojams.
jai papildyta., yaldyba vasario 14
Po turiningos ir labai aktua
d. pasiskirstė pareigomis: E. Su- lios prof. S. Kairio paskaitos, tau
dikas — pirm., J. Giedraitis — tinių šokių grupė pašoko Šustą ir
vicep., St. Dalius—sekr., E. Leng- Lenciūgėlį, Lina Verbickaitė pa
nikas —■ ižd., A. Repčyš — narys deklamavo B. Brazdžionio šiau
švietimo reikalams. Kredito kom. rės pašvaistę. Pabaigai atliktas
pasiliko tos . pačios sudėties: J. montažas “Laisvė ... Siaubas ...
Mikšys — pirm., A. Sukaitis — Viltis”.
sekr., K. Stanaitis — narys. Rev.
Po programos šiltu žodžiu svei
kom. irgi nepasikeitė: A. Jankū kino ir dėkojo Delhi bendruome
nas pirm., P. Lukošius sekr. ir nės pirm. Augaitis. Šokėjai buvo
P. Savickas narys.
pakviesti prie puikiai paruoštų
Finansihis stovis priimtas už stalų vakarienei. Vakarienės me
sausio mėn. su padidėjusiu balan tu skambėjo lietuviškos dainos. nailonu sustiprintais kulnais ir pirštais
su: šėrų kapitalas $203.674,75, de- Atsidėkodami už parodytą nuošir
positai $3.713.47, išduota pasko dumą ir vaišingumą, hamiltonielų asmeninių $143.120,40, nekil čiai sugiedojo šeimininkams “der
nojamo turto $33.124,80, viso lingų metų”.
$176.245,20. Kasa-banke $14.942.
Hamiltono taut, šokių grupė
33. Deponuota OCU Leag. $27. neteko energingo ir darbštaus na
jos ilgiau laiko už kitas
297:12. Sasio mėn. priimta naujų rio Egio Petrušaičio, kuris nuo
narių 10. Kredito kom. leido iš vasario 1 d. išvyko į Torontą tęs
duoti naujų paskolų $27.300.
ti tsudiju. Linkime jam sėkmės!
Revizijos kom., kaip kiekvieną
D.
Jos tikrai laikys ilgiau — 14mėnesį, patikrinusi atskaitomybę
rado viską tvarkoje. Taip pat
bai patogios—labai vertingos
Atlieku visokius
gautas ąktas-raportas iš Ontario
PENMANS DARBO KOJI
provincijos valdžios revizoriaus
elektros
darbus
Mr. Rungi, kuris revizavo banke
NĖS. Yra jų įvairių rūšių ir
prie senų ir naujų statybų.
lį rasdamas gražiai ir saugiai ve
svorių, tinkamų, kiekvienam
Patarimai ir apkainavimas
damą. Tai antra per 5 metus
veltui.
darbui — tai geriausias pirki 1
kruopšti valdžios revizija, kuri
jokių netikslumų nerado, o dargi
nys bet kokių kainų grupėje. >
nepagailėjo gražių žodžių atsiliep Licenzijuotas elektromonteris
dama apie atliekamą darbą.
J. Nacevičius
TAI PAT APATINIAI — VIRŠUTINIAI RŪBAI
Patvirtintos išlaidos ryšium su
visuotiniu susirinkimu. Kaikurie
GARSŪS NUO 1868 METŲ
WS9-4
Tel. LE. 4-6075
nariai atsiliepė, girdi, kad nereiii—
n. ...........
— ■■■IMI

Lietuviai pasaulyje

Valstybės

darbo kojinių

V. ŽEMKALNIS ATSILIEPĖ

Mirė Antanas Lalis

S.m. vasario 17 d. Lietuvoje
(Panevėžy) mirė laikraštininkas
ir angliškai - lietuviško bei lietu
viškai - angliško žodyno autorius
Antanas Lalis (Lelis), sulaukęs 86
m. Jis buvo gimęs 1873 m. Skaisgirių k. Pušaloto vals. Panevėžio
apskr. Mokinosi Mintaujos gimna
zijoj 1889-1894 m., kur buvo įstei
gęs slaptą moksleivių “Kūdikio”
draugiją.
Atvykęs Amerikon 1895 m. re
dagavo “Darbininką” Pensilvani
joj iki 1898 m., “Naują Draugi
ją” Baltimorėje 1899, u“Ateitį”
Pitsburge 1901 m., “Vienybės
Liet.” bendradarbis iki 1907 m.,
“Lietuvos” antras redaktorius
1911-12 m. ir “Naujienų” redak
torius 1919 m.
Susitaręs su “Lietuvos” leidė
ju, bankininku A. Olszewskiu pa
rašyti angliškus žodynus ir gavęs
iš jo avanso, 1907 m. išvyko stu
dijuoti Šveicarijon (Berno un-te).
Ten atliekamu laiku rašė žody-

nūs. Tris metus studijavęs filoso ką išspausdino “Laisvė” vasario
fiją, pritrūkęs lėšų grįžo Ameri 19 d. Nr. 15. Jis karštai atsikerta
kon, kur 1913 m. organizavo į ‘Drauge” gruodžio 12 d. tilpu
sią pastabą, kad apie jį nieko' ne
są girdėti po to, kai grįžęs pra
b-vės sekretorium, pakvietė “Nau kalbėjo per radiją, kad negavęs
jienų” redaktorium savo draugą tikėtojo darbo Vilniuje, kad jam
P. Grigaitį, kuris baigęs Berno net neleista Vilniuje gyventi.
un-tą gyveno Baltimorėje.
Pirmam pasauliniam karui pra Jis pasakoja, kad niekas jo grįžsidėjus,'1914 m. “Naujienos” vir jti nekvietęs, išskyrus sūnų. Iš
to dienraščiu. Atsiradus daug dar karto jis buvęs apgyvendintas Vil
bo redakcijoj Lalis metė savo tar niuje ir buvę jam pasiūlyta “betnybą Central Manufacturing ban kurioje sostinės architektūros įs
ke — pasidarė antruoju redakto taigoje įsidarbinti”, bet jis norė
rium. 1919 m. Grigaitis dėl nesu- jęs pailsėti ir “apsidairyti po vi
”. Netikimo su b-vės direktoriais pasi- • sokias įstaigas ir
< dirbtuves
h Xi ‘‘mAwh
traukė ir redaktorium buvo vienbalsiai išrinktas Lalis. Būdamas nėse Rėstaufacinėse dirbtuvėse
ramaus būdo ir negalėdamas pa Vilniuje ir Miestų ir Kaimų Pro
kęsti paraudonavusių direktorių jektavimo Instituto Kauno Filia
priekabių, Lalis irgi neužilgo pa le”. Jo darbas esą “a) projektavi
sitraukė. (Vėliau “Naujienų” red. mo konsultavimas, b) Vilniaus ir
buvo dr. A. Montvidas, o po jo vėl Kauno senamiesčių projektavi
mas ir tyrimas”. Susisiekti tarp
Grigaitis).
1931 m. velionis grįžo Lietuvon tų dviejų miestų dabar esą leng
ir apsigyveno su M. Gugio šeima va ir jis apsigyventi pasirinkęs
šapalų dvare prie Šešupės. Tenai “savo buvusius namus Kaune,
jis ruošė spaudai naują praplės kur gyvena mano sūnus su duk
tą savo žodyno laid »agal’ Švieti* ’ x' rele, mano sesuo ir kiti giminės”.
Namus radęs visiškoje tvarkoje,
mo ministerijos už ymą.
taip
pat “savo darbų archiyą, bib
1944 m. vėl artėjant Lietuvon
bolševikams velionis kartu su Gu lioteką, braižyklą, fortepioną ir
gio šeima traukėsi iš Lietuvos, t.t.” Jis turįs “savo žinioje tris
bet, matydamas, kad nepakels ke kambarius savo buvusiuose na
lionės, nuo sienos sugrįžo ir apsi muose.
gyveno Panevėžyje pas brolį Juo Jis neseniai skaitęs Architektų
zą. Nors būdamas virš 70 m. tar Sąj. paskaitą apie naujoviškumus
navo tarybinėje gerbūvio įstaigo Vakarų architektūroje. Salė bu
je raštininku. (Mes giminės šiek vusi pilnutėlė architektų atžaly
no. Jis esąs patenkintas dirbda
tiek padėdavom siuntiniais).
mas
Lietuvai, kuri jį išaugino.
Be anglų kalbos žodynų, išleis
Rašyti šį laišką jo niekas netų 1903, 1905, 1915 m., A. Lalis
parašė dar lenkų-lietuvių k. žody vertęs. Rašąs, tik gavęs pasiskai
ną “Podręczny Slownik polsko-fi- tyti “Draugo” iškarpą. O visdėltewski”, 1912 m. Vilniuje. Išver to neatrodo, kad čia nebūtų bu
tė M. Gorkio “Pasakojimai”, V. vę “prikišta” svetimų pirštų.-PirGaršino “Karės laukuose”, 1906 mučiausia Žemkalnis iš kažkur
m., G. Hauptmano “Paskendęs perdaug žino, kad dėl jo grįžimo
varpas”, M. E. McDowel str. žur daug kas piktinęsi, kad jo pirma
nale “Survey”. Be to, išvertė ang kalba per radiją buvo transliuo
liškai Lietuvos himną. P. Lelis. jama į Ameriką ir t.t. Taip pat

Pirkdamas namą apsižiūrėk
(CSc) — Namas Kanadoje nėra
prabanga, bet jį perkant reikia
gerai apsižiūrėti.
Patyrę žmonės, kurie real es
tate biznyje dirbo ilgus metus,
yra nustatę pirkėjams du pagrin
dinius dėsnius:
Pirmasis yra: jūs negalite pirk
ti namo, kuris yra daugiau kaip
2U2 karto brangesnis, negu jūsų
— metinės .pajamos? Jei jūsų meti
nės pajamos, sakysime, siekia,
$5.000,‘taj-namo vertė negali bū
ti didesnė kaip $12.500. Jeigu jūs
planuojate dali namo nuomoti,
tai numatomą nuomos dydi jūs
pridedate prie savo pajamų ir to
kiu būdu nustatote ribas sumos
mokėtinos va ifSYną. Sakysime,
kad jūs gausite mėnesinės nuo
mos $60, vadinasi per metus
$720.
Pridėjus tai prie jūsų metinių
pajamų gausite $5.720, padaugi
nus iš 2j/2 bus $14.300. Tai yra
augščiausia kaina, kurią jūs ga
lite mokėti už namą.
Antrasis dėsnis, kad visi jūsų
metiniai įsipareigojimai bei iš
laidos (neskaitant pragyvenimo
išlaidų, kurios skaičiuojamos at
skirai) negali viršyti jūsų metinių
pajamų 25%. Jei jūs uždirbate
$5.0OO *į metus, 25% bus $1.250.

Patvirtintos

J

Nertos dviem
atskirais
sluogsniais,
vidinio sluogsnio minkštąja
puse atgręžta
i koją.
Tikrai
patogios!

' PATENTUOTOS

2-ju padu kojinės
S-IOO

C. L. CACCIA, Toronto

Šiuo atveju metiniai procentai už
kapitalą — skolas, skolos mokėji
mai, mokesčiai, elektra, anglys
ar alyva, telefonas, vanduo nega
li viršyti $1.250. Jei metinę kal
kuliaciją jums nėra galima pada
ryti, tai reikia padaryti mėnesi
nę kalkuliaciją, paimant ir sko
los numokėjimus, kuri#* papras
tai mokami kas trys mėnesiai.
Sekantis dalykas yra apskai
čiuoti pragyvenimo išlaidas. Tik
rai ap'skaičiuoti bus sunku, nes
kiekvieni namai bus skitringi pa
gal amžių, papročius ir kita. Bet
bendrai turite imti $20 galvai Į
mėnesi. .
. .. ■
>4;
Netikriausia šiuose apskaičia
vimuose bus numatoma gauti
nuoma. Real estate žinovai sako,
kad čia yra pavojus, nes nuoma
nėra saugi irpastovi ir ji turėtų
būti panaudota tik mokėjimams
už namą. Dėl to apskaičiuojant
antrąjį dėsni dėl 25% jūsų meti
nių pajamų nereikia pasitikėti
nuoma; kitaip jūs rizikuojate pa
silikti vien tik su savo pajamo
mis, kurios buvo anskaičiuotos iš
laikyti jūsų šeimai.
Sykį jūs padarėte kalkuliaciją
ir nustatėte kainą, už kurią jūs
galite pirkti namą pagal jūsų biu
džetą, tenka žiūrėti ir paties na
mo. čia geriausiai jums patar
naus real estate pardavėjas, kurį
jums nurodys draugai ar bendra
darbiai, kuris ir jiems patarna
vo. Pardavėjas apvedžios ir ap
rodys visą eilę jums tinkamų na
mų. Jei galima, reikia apžiūrėti
kuo daugiau namų. Kad gautu
mėt supratimą, kokių namų yra
ir kokia kaina.
Pirkti namą blogame stovyje
nors ir žema kaina nėra protin
ga, nes remontai gali brangiai at
sieiti. Dėl to, kiekiveną namą ap
žiūrėjus ir nusistačius pirkti, dar
reikia pagrindinai apžiūrėti:
Latakai. Kiekvienas namas tu
ri latakus vandeniui nutekėti nuo
stogo. Ar jie nėra surūdiję ir pra
kiurę? Gali skyles pamatyti žiū
rint per juos į viršų. Jei taip, tai
kreipkitės į žinovą dėl kainos, ir
ją sužinojęs, nusistatykit ir na
mo kainą.
Stogas. Stebėk gontų spalvą.
Jei jie yra dar spalvoti, reiškia,
neseniai dengta. Jei spalvos ne
bėra, tai jau reikalinga bent da
lis pakeisti, jei ne visa. Apskai
čiuok kiek tas kainuotų. *
Antri langai. Jei namas neturi
antrų langų, o jūs norite suma
žinti kūrenimo sąskaitą, sužinok,
kiek jie kainuotų? Jie yra gana
brangūs.
Rūsys. Stebėk jo drėgnumą ir
kvapa. Balkiai turi būti 10x2 co
lių. Jei namas turi du augštu.
Vieno augšto namo balkiai turi
būti 8x2 colių. Vienas nuo kito
neturi būti toliau kaip 16 colių.
Namai statyti pigiai, šių taisyk
lių nesilaiko.
Durys. Atidaryk ir uždaryk
kiekvienas duris ir stebėk ar jos
tinka prie staktų. Jei kaikurios
iš jų netinka, reiškia namas yra
pajudėjęs.

Krosnys. Jei nieko nenusima
nai apie krosnį, patartina pasiim
ti žmogų, kuris nusimano ir kuris
galėtų pasakyti apie jos stovį arba
duotų patarimą, ką reikia daryti.
Vandentiekis. Lašantis vanduo
reiškia seną vamzdžių sistemą.
Išorinės sienos. Sutrūkimai iš
orinėse sienose arba plyšiai pa
matuose gali būti jau ir pavo
jingi. Jei yra ženklai taisymo, tu
ri žinoti, kas ir dėl ko tai buvo
padaryta.
Namą pasirinkus, ateina ir pas
kutinis žingsnis — sutarties su
darymas. Laikykitės vienos rim
tos taisyklės: prieš betką pasira
šant VISADA eikit pas advokatą,
ir tai pas tokį, kuries kalba JŪSŲ
KALBA. Duokit jam perskaityti
suprojektuotą sutarti ir išaiškin
kit kiek namas jums turi kaštuo
ti, kiek ir kaip teks mokėti sko
lą ir visa kita.
Jūs net galite paprašyti, kad
jis nuvyktų ir apžiūrėtų jūsų pa
sirinktą namą. Jis tai Jengvai pa
darys ir palygins kainą su kitais
toje pat gatvėje, jei kuris nese
niai buvo parduotas.
Advokato honoraras neturi bū
ti didesnis kaip 1V«% visos namo
kainos. Šios išlaidos apsimokės,
jei žinosit, kad sutartis yra suda
ryta teisingai ir taip, kaip sutar
ta, kad morgičiai yra surašyti
taip, kaip numatyta. Kuklus ad
vokato mokestis jums suteiks ra
mybės ir jūs visada žinosite, kad
viskas eina gera kryptimi. Tikru
moje tai yra didžiauisa sutartis
daryta jūsų gyvenime.
Vašingtonas. — JAV senatas
priėmė dviems metams mokyk
lų sąmatą—$1.800.000.000. Prog
ramoje numatyta ypatingai daug
dėmesio mokytojų paruošimui ir
mokyklų statyboms. Kiekviena
valstybė' tam skiria dar atskiras
sumas.

Knygvedyba ir
Income Tax
užpildymas verslininkams

HU. 3-9187
HU. 5-6121

Padaromi
minkšti baldai
pagal užsakymus ir aptraukia
mi seni labai pigia kaina.
Darbas garantuotas.'
Telefonas WA. 2-7981
Namų tel. AM. 1-0537

J. BARAKAUSKAS

Elektros
kontraktorius
Visų rūšių elektros
Įrengimai ir pataisymai.
Tel. RO. 7-9947
24 Humberview Rd., Toronto.

IR J. RĖKSNYS PASIRODĖ

sunku tikėti, kad Jo paties būtų
kad ir šie bolševikiško leksikono rašinį “Kodėl aš su jais nutrau
sakiniai: “Kyla klausimas — kiau santykius?”.
kam naudingi tokie davatkiški J. Deksnys pirmaisiais trem
“Draugo” melai? Gal kokiai para ties metais reiškėsi lietuvių rezis
pijinei politikai, bet Lietuvai tik tentų tarpe ir pakartotinai buvo
rai ne”. Sunku tikėti, kad kultū nuvykęs iš Vokietijos į Lietuvą,
ringas žmogus Žemkalnis per kur antro žygio metu ir pasiliko,
tuos 8 mėnesius būtų išmokęs vaidindamas ryšininką su užsie
taip kalbėti, kai pats rašo, kad nio lietuvių pogrindininkais.
spaudoje rašyti neturįs laiko — Greit betgi buvo pastebėta, kad
visą laiką tenką skirti architek visi, kas ėjo j Lietuvą jo tvarko
mais keliais, visada įkliūdavo.
tūrai.
po kurio laiko visiškai paišĮdomu taip pat, kodėl Žemkal Dar
kėjo, kad jis dirba sovietiniam
nis parašė “Laisvei”, bet ne saugumui.
“Draugui”? Juk jam žinomos Bene 1953 ar 1954 m. pora lie
kultūringo pasaulio laisvosios tuvių jį buvo sutikę Toronte. Ką
spaudos tradicijos. Argi “Drau jis čia veikė, kaip buvo atsiradęs
gas” padoraus laiško būtų ne ir kaip grįžo, žinojo tik tie, pas
spausdinęs? O šiaip tenka spėti, kuriuos buvo atvykęs. Vėliau bu
kad tą iškarpą jam ‘parodė” Mi- vo gandų, kad jis yra Lietuvoje
žara, kuris ir išgavo iš jo tą ra ir gyvena kažkur rytinėje Lietu
šinį. O vistiek gerai. SĮ bei tą ir vos dalyje.
iš jo sužinome.
Ką jis rašo toje savo “išpažin
Įsidėmėtina yra taip pat mini ty”, tuo tarpu dar nežinome, nes
mo rašinio pastaba, kad “ne vie tas “Tiesos” numeris Toronto dar
nas ir mano pažįstamas architek nepasiekė.
tas, gyvenąs Amerikoje ar Aust
ralijoje, būtų čionai labai reika Otava. — Premjeras Diefenbalingas ir naudingas; bet tai, ži keris pareiškė parlamerite, kad
noma, ju pačių reikalas”. Įsidė Sov. Rusijos eksportas tikrai pa
mėtini kaip tik tie paskutiniai žo vojingas Kanadai. Jau dabar S.
džiai. Kažin ar tai ne paties Žem Sąj. Kanadą stumianti iš D. Bri
kalnio žodžiai kažkieno paruoš tanijos medžio rinkos. Jie prade
tame tekste, kur galėjo būti ir dą konkuruoti aliuminijaus ir ki
aiškus kvietimas?...
tų metalų rinkose.

Mylimam tėveliui ir uošviui

A. A. IGNUI SALALAI mirus
jo dukrai, žentui ir sūneliui E. K. K. Norkams nuoširdžią

užuojautą reiškia
TF Atstovybės Hamiltono skyriaus
Valdyba.

Mylimam tėvui ir uošviui
A. A. IGNUI SALALAI mirus,
Elenai ir Kęstučiui Norkams bei artimiesiems nuoširdžią
užuojautą reiškiu —
Jeronimas Pleinys.

IGNUI SALALAI mirus,
jo dukterį Elytę Norkienę ir jos šeimą nuoširdžiai užjaučia
me ir kartu liūdime
J. Mikšys,
Z. A. Vainauskai,
Z. P. Sakalai.

' Sovietų karinės pajėgos
Š. Atlanto Sąj. biuletenis nuro
do, kad Sov. Sąj. karinių pajėgų
perginklavimą atominiais gink
lais pradėjusi jau anksčiau, tad
nenuostabu, kad ji ‘ jau kalba
apie kariuomenės mažinimą, ką
JAV padarė jau prieš kelis me
tus.
<<
75% sovietinių pajėgų esš mo
torizuotas. Tankų sovietai turi
apie 20.000.
Sovietų karinis laivynas, 1940
m. buvęs 600.000 tonažo, pasta
ruoju metu esąs 1.600.000 tonų
(tuo trpu JAV karinio alivyno
tonažas siekiąs 4.000.000 tonų).
Povandeninių laivų sovietai tu
rį 500-600. Jau pradėti statyti
3.000 tonų povandeniniai atomi
niai laivai.'
Karinę aviaciją Sovietų Sąjun
goje usdarą apie' 20.000 lėktuvų
su apie 700.000 aptarnaujamu
personalu. Sovietų Sąjungos teri
torijoje įrengta apie 1.000 moder
nių karinių aerodromų. Kariniai
aerodromai taip pat irengti ir sa
telitinėje šalyse. ■■

Raketinių bazių tinklas išplės
tas visoje Sovietų Sąjungoje,
praeddant nuo “Tueringijos ir
Karpatų, ligi Vorkutos ir baigiant
sovietų šiaurinėmis ir rytinėmis
sritimis”. Ypač platus raketinių
bazių tinklas Baltijos pajūryje.
Nuo Ladogos ežero ligi Karaliau
čiaus Įrengata (Įskaitant ir Rytų
Vokietiją) apie šimtas raketinių
bazių.
■ Sovietinis karinis laivynas Balitjos jūroje taip pat stiprus. Pary
žiuje išeinančio laikraščio “Ėst
& Ouest” duomenimis, Baltijos
jūroje esą 130 sovietinių povan
deninių laivų, 60 naikintojų, 7
kreiseriai, neskaitant apasugonio
laivyno.
Pažymėtina, kad Vladivostoko
srityje sovietų karinis laivynas
minėto laikraščio duomenimis
kiek mažesnės apimties, negu kad
Baltijos jūroje. Taip pat ir Juo
dojoje jūroje sovietų karinis lai
vynas mažesnis už esamą Balti
joje.
•

Mūsų mielam dėdei

IGNUI

nytinių iškilmių pakaitalu. Bet
tai tik forma, ir labai ne origina
li, tik sekimas bažnytinių apeigų,
be dvasios. Netikinčiam visos tos
apeigos atrodys kvailu farsu, o ti
kinčio vistiek negalės patenkinti.
‘Tiesa’ ir kita bolševikinė spau
da dažnai skundžiasi, kad net kom
jaunuoliai dažnai eina tuoktis baž
nyčion. Vaikai taip pat esą nune
šami pakrikštyti slapta.

mirus,

likusiems dideliame nuliūdime mielai tetai A. Salalienei,
dukterims Onutei ir Elytei su šeimomis nuoširdžią užuojautą
reškia ir kartu liūdi

Vaclovas ir Birutė Butvilai.

t A.
SALALAI mirus,

A.

IGNUI

jo žmoną A. Salalienę, dukrytes Elytę, Onutę ir jų šeimas
nuoširdžiai užjaučia
I. A. šeštokai.

PETRĄ ir ONĄ GORIUS,

Lietuvoje tragiškai žuvus broliui,
JULIUI G ORIUI,
nuoširdžiai užjaučiame
A. T. žiliai,.
A. O. Tamošauskai,
B. ir K. Čepaičiai,
Br. Čepaitis.

Komunistinis krikštas ir sutuoktuvės
Ir Lietuvoje ir kituose komunitsiniuose kraštuose partiniai
propagandistai sielojasi savo ate
istinio darbo didelių pastangų
mažais vaisiais. Jų yra nuspręsta,
kad civiliniai aktai nepatenkiną
žmonių, dėl to, kad jie esą atlie
kami paprastose aplinkybėse, ne
iškilmingai. Jie negalį nukonku
ruoti bažnytinių aktų, nes žmonės
esą linkę į iškilmingumą ir mis
tišką aplinką. Dėl to pastaruoju
metu spaudoje ir per radiją pra
dėta smarki akcija ypač už civi
linių sutuoktuvių iškilmingumo
padidinimą. Ir Lietuvoje organi
zuojamos parodomosios jungtu
vės bei vestuvės, kurios net fil
muojamos ir paskiau rodomos vi
same krašte. Jau kuris laikas kal
bama, kad Vilniuje esą statomi
specialūs puošnūs rūmai sutuok
tuvių aktams atlikti. Gaunasi įs
pūdis, kad tai bus komfortiško
klubo, pavyzdžio rūmai su kelio
mis sutuoktuvių salėmis ir patal
pomis svečiams. Ta pati akcija
vykdoma ir kituose komunisti
niuose kraštuose. O pagaliau pa
sirodė pirmosios žinios ir apie ko
munistinio “krikšto” ir sutuok
tuvių ceremonijalą.
Pirmieji tokio “krikšto” ban
dymai buvo įvykdyti Rytų Vo
kietijoje, o dabar plačiau pradėti
praktikuoti Vengrijoje, bet ne
tiek Budapešte, kiek Nayiregyhaza vietovėje. Tokio “krikšto”
metu kūdikis padedamas į lopšelį,
per garsytuvus pasigirsta klasinė
muzika, o pijonierių grupė dai
nuoja Mozarto kūrinius. “Krikš
to tėvai”, kurie vadinasi “antrai
siais tėvais” pasirašo kūdikio var
du specialų aktą, kuriuo patvirti
nama priesaika ištikimybės socia
listinei valstybei. Tas dokumentas
įdedamas į paauksuotus rėmus ir
tuojau pat įteikiamas kūdikio tė
vams. šitokių “krikštų” šiemet
Budapešte buvo dar tik du, o Nyiregyhaza net 32.
Maskvoje jau įrengti specialūs
sutuoktuvių rūmai, kadaise pri
klausę kažkuriam didikų, kuriuo
se Įvestos ceremonijos, be abejo
nės, bus pasektos ir kitur stato
muose tokiuose rūmuose, čia įvy
kusios pirmosios jungtuvės vieno
jauno inžinieriaus su tos pačios
Įmonės tarnautoja buvo šitaip
pravestos. Skambant Čaikovskio
muzikai, jiems buvo įteiktas jung
tuvių dokumentas, užmauti auksi
niai sutuoktuvių žiedai, o paga
liau puikiai įruoštuose kamba
riuose svočiai išgėrė į jaunųjų
sveikatą.
Visa tai norima padaryti baž-

SALALAI

i Vašingtonas. — JAV karinė va
dovybė nori iki sekančio rudens
Š. Grenlandijoje, prie Thule, pa
statyti atominę jėgainę, kurios
energija būtų naudojama moksli-

niu šiaurės tyrimų stotims aprū
pinti. Danijos vyriausybė princi
pini sutikimą jau davė.
Varšuva. — Lenkijos vad. jung
tinės darbo partijos narių skaičius 1959 m. sumažėjo 53.000. ‘

PRANEŠIMAS

MAŠINŲ VAIRUOTOJAMS,
KURIE DAR NĖRA IŠSIĖMĖ

1960 METŲ LEIDIMŲ
Jūsų 1959 metų vairavimo ir mašinos leidimo galiojimas pasibaigs kovo
16-os vidurnakti. Po šios datos bus nelegalu važiuoti su 1959 metų leidimais
ar lentelėmis.
1
Leidimai yra išduodami nuo sausio 4-tos. Išsiimkitc 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

ATNAUJINKITE
LEIDIMUS DABAR
SVARBUS PRIMINIMAS
Jūs turite turėti Įrodymą, kad turite Liability In
surance draudimą, kai eisite išsiimti mašinos lei
dimo tentelės 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.

ONTARIO DEPARTMENT OF TRANSPORT
Hon. John Yarcmko, Q.C., Minister.

D. J. Collins, Deputy Minister.
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Knygnešiu pasitarimas
Vada Rūta S/B, 89 Napier St., lietuviškos knygos padėtį ir jai
, Hamilton, Ont.
padėti — surengti literatūros va
karų, skirti atitinkamas sumas
Pravedėme Knygnešių Pasitari pinigų
literatūros konkursams,
mą, kuriame dalyvavo kelios de premijoms geriausių veikalų,
šimtys intelektualų ir knygos dar įterpti daugiau knygų į parengi
buotųjų? Svarbiausias jų mintis mų loterijas, Kalėdų eglutes ir
skelbėme “Tėviškės Žiburiuose”. t.L; e) sąmoningi lietuviai —
Daug gražių minčių ir patarimų knygų mylėtojai turi ne tik patys
yra mus laiškais aplankę, kuriais pirkti lietuviškas knygas, bet ra
ir ateityje pasinaudosime.
ginti ir kitus skaityti. Jei kiekvie
. Iš šio pasitarimo dąrome to nas knygų mylėtojas nupirks bent
kias išvadas:
po vieną ekstra knygą ir parduos
Lietuviškoji knyga išeivijoje ar padovanos savo draugui, pada
yra sunkioje būklėje. Jos uždavi rys didelį lietuvybės išlaiKymo
nys yra padėti išlaikyti lietuvybę, darbą. Kūrėjų entuziastų, rašan
kurio ji pilnai neatlieka, nes: a) čių be jokių honorarų ir leidėjų,
ja domisi ir skaito per mažas lieį leidžiančių knygas be uždarbio
tuvių skaičius, b) rašytojai ne vi dar vis atsiranda, reikia tik kad
suomet įdomiai, patraukliai ir tu jų šis pasišventimo darbas atneš
riningai lietuviškoje dvasioje pa tų daugiau naudos — kad knyga
rašo, c) leidyklos neužtenkamai plačiau pasklistų, kad jos tiražas
deda pastangų ir neieško būdų pakiltų bent dvigubai. Tam reikia
knygą paskleisti plačiau.
visų sąmoningų lietuvių pastangų.
Lietuviškos knygos lygiui pa
Šiuo šį Knygnešių Pasitarimą
kelti reikalinga knygai surasti ke
bagiame.
Dėkojame visiems šia
lią į platesnes skaitytojų mases.
Tam tikslui: a) rašytojai turi kur me pasitarime dalyvavusiems, atti turiningesnius, daugiau lietu siuntusiems gražių minčių, su
viškomis temopiis, patrauklius ir gestijų. Rašykite mums ir to
įdomius veikalus; b) leidyklos tu- liau, rašykite ir laikraščiams šiuo
ji parinkti tinkamus veikalus, ne klausimu, judinkite visur lietuviš
leisti turinio atžvilgiu menkaver kosios knygos išeivijoje reikalą.
čių, turi rasti būdą pardavimo Kol lietuviškoji knyga dar išei
'kainą numušti bent pusiau dabar na, kol ji dar keliauna į skaityto
tinės kainos; c) platintojai turi ją, tol lietuvybė išeivijoje dar nė
^energingiau su meile lietuviškai ra visai išblėsusi.
Dėkojame ir “Tėviškės Žibu
'knygai dirbti, turi rasti būdų ir
riams
”, leidusiems šio pasitarimo
priemonių prieiti su lietuviška
knyga prie lietuvio ir ja sudo mintis plačiau paskleisti, užfik
minti, d) lietuviškos organizaci suoti spaudoje;
Rūta Spaudos B-vė.
jos turi atkreipti dėmesį į sunkią

ŽODIS NEPAŽĮSTAMAM JAUNUOLIUI
Nekurstoma ugnis užgęsta ir siems, rūpi, kad ir pats netaptum
muzikoje’ profanas, neišmanėlis.
įsiviešpatauja šaltis bei tamsa,
Aš manau, kad “rokendroliška”,
nelaistomos dirvos išdžiūsta ir “presliška” ir panaši muzika yra
neišaugina javo nei gėlės,
kilusi iš kokių papuasų, indėnų,
ar
kitų, prieš tūkstačius metų bu
neugdoma dvasia sustingsta ir
sava gyvenimo kely nepalieka jo- vusių laukinių tautų. Atrodo, kad
šių laikų kultūros žmogui nela
’kio pėdsako.
bai ir pritiktų plagijuoti anų pri
Nemaloni tiesa, ar ne?! Kodėl mityvių tautų muzikinę kūrybą.
aš ją tau, jaunuc.i, primenu? Juk Pagaliau tegul plagijatorius vie
i geriau nematomus dalykus nuty nas atsilieka keletą tūkstančių
lėti.-Dauguma žmonių, ypač Ame metų, jei pats nesugeba nieko
rikos kraštuose, ieško tik malo gražesnio sukurti, bet kodėl ji
numu. Žinoma, būtų didelė nesą turi sekti išmintingas jaunimas?
monė betiksliai ieškoti nemalonuSavo, man rodos, trumpą žodį
•mų. Bet aš tokio klausimo visiškai baigiu, tau, mielas jaunuoli, pa
ir nekeliu. Ąš noriu tik pasakyti, tardamas ir kviesdamas dažniau
kad tu dažniausiai ieškai malonu lankytis tik į rimtos muzikos kon
mų tuose dalykuose, kurie ilgai certus. Aš atvirai tau. pasakysiu,
niui labai nemaloniai atsirūgsta. kad aš tave tenai matau labai ir
.0 tas raugas kaip tik ir sustingdo labai retai. Eidamas veskis ir savo
tavo dvasią. Gi sustingusi, neveik tėvus, brolius, sesutes ir draugus.
lų pasendinta, liguista dvasia ne- Garantuoju, kad ten tikrai pa
papuošia gyvenimo kelių ir, tau birsi daug tyro džiaugsmo ir gied
juos išėjus, nematyti, kad kieno rios nuotaikos.
būtų jais vaikščiota. Atseit, tavęs
Kovo 13 d. Prisikėlimo parapi
gyvenime kaip ir nebūta.
jos salėje įvyks muz. St. GaileviKą, tat, daryti, kad netik tavo čiaus dainos ir pijanino muzikos
draugai, bet ir tolimos ateinan koncertas. Jame bus išpildomi pa
čios kartos žinotų, jog tu gyveni saulinės, tautinės ir religinės mu
dabar ir būsi gyvenęs ateity? At zikos kūriniai. Programoje daly
sakymas labai senas ir labai pa vaus du chorai, vyrų kvartetas,
prastas. Jį jau žinojo net mūsų solistė ir muzikos studija,, viso
pirmieji tėvai: ieškok malonumų apie 90 žmonių, jų tarpe nemaža
tenai, kur gražu ir gera — gė jaunuolių tavo amžiaus. Iš širdies
rio ir grožio versmėse.
rekomenduoju į šį koncertą nu
Apie gėrį aš nekalbėsiu. Apie eiti. Tavo atsilankymas bus dide
jį užsiminiau tik, kad pats apie lė moralinė parama koncerto da
jį pamąstytum, nes tai yra gyve- lyviams ir ruošėjams, kurie jam
mo pagrindas. Taip pat ir grožio rengėsi ištisus mėnesius. O, be to,
paliesiu tik mažą dalelę — mu ir pats atsigaivinsi netik kultūri
ziką. Taip, muzika yra dieviško niu, bet ir tautiniu atžvilgiu. Būk
jo grožio maža dalelytė, ir mano atviras, prisipažink — tavo tau
tikslas buvo tau ją priminti.
tinė sąmonė yra truputį aptemusi.
Dievas, įkūnydamas savo idė Gi jeigu dar išleisi keliasdešimt
jas, sukūrė ir nuostabųjį garsų centų paaukojęs prie įėjimo, tai
pasaulį. Ne sau, o žmogui. Nes atsimink, kad jais paremsi savo
niekas kitas, o tik žmogus sugeba draugus, tokius pat jaunus, Vasa
garsais grožėtis. Tai yra didi Kū rio 16 gimnazijoje Vokietijoj, nes
rėjo dovana. Be jos, turbūt, ir ki visas koncerto pelnas kaip tik
ti dieviškų idėjų pasauliai nebū jiems skiriamas.
tų tokie nuostabūs. Taigi šią do
Tokiu būdu nors ir mažos gė
vaną reikia labai vertinti ir su rio, šiuo atveju grožio, dalelytės
džiaugsmu priimti. Kadangi tu, puoš tavo gyvenimo kelius neiš
jaunuoli, ją priimi, sakyčiau, iš dildomai.
A. G.
virkščią, kieno nors sudarytą, suprofanuotą, tai mums, vyresnie P.S. Penki muz. St. Gailevičiaus
Muzikos Studijos mokiniai daly
vaus jo rengiamo koncerto kovo
13 d., programoje: Simanavičiū
tė 2 kurso, Antanavičiūtė 6 k.,
Pacevičiūtė 8 k., R. Karka 10 k.,
K. L. Gurevičius 10 k. Pradedama
pirmaisiais- ir baigiama paskuti
niais muzikos konservatorijos
kursais tikslu pavaizduoti lavini
mosi eigą muzikoje.
Kad galėtų ir visi kiti mokiniai
parodyti savo gabumus muzikoje,
studija surengs specialų koncertą
kita proga.

Visu rūšių stalių darbai
Virtuvių spintelės (kobitai), nauji baldai, įvairių spalvų stalinės lempos.
Taisomi ir atnaujinami seni baldai, {vairūs medžio tekinimo darbai.
GERAS DARBAS. NEBRANGIOS KAINOS.
V. LIUBINSKAS.
Telefonus t£. 2*6922.
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buvo ir šių iškilmių metu. Kai
pagaliau kažkam pasisekė pripra
šyti, kad vaikus sutvarkytų, jie
nudundėjo laiptais į viršų ir —
nežinau, kas buvo garsiau, ar su
augusiųjų klegesys vaišių salėje,
ar lakstančių vaikų kojų bildenimas į lubas, teisingiau sakant —
bažnyčios grindis 7...
Ką gi? — kokie tėvai, tokie ir
vaikai. Juk jau mūsų protėviai
žinojo, kad obuolys nuo Obelės ne
toli krenta. Bet kodėl, kodėl mes
tokie? Ar mus sugadino geros gy
venimo sąlygos, nuosavi naciai,
automobiliai? Ar mes taip jau
visą gyvenimo išmintį išlaižėme,
kad niekas nebesvarbu, niekas ne
beįdomu, darome ką norime ir
kaip norime ir, kas kam darbo?
Tačiau neužmirškim, kad į mus
žiūrima, kad mus stebima ir daro
mos išvados. O tos išvados ne kaip
apie Juozą, Praną, Agniešką ar
Petronėlę, bet kaip apie lietuvius.
Kaip tai motinai būdavo gėda
ir nemalonu, jei jos vaikas netin
kamai elgiasi, taip ir mūsų pa
vergtai, nualintai ir kryžiuoja
mai Tėvynei Lietuvai šiandien tu
ri būti gėda savo vaikų, kurie ši
tokiu savo elgesiu ją reprezen
tuoja. Ir kur bepažiūrėsi ar JAV
ar Kanadoje, visur tas pats. ,
Jei nesustosim ir neapsigalvosim šiandien, tai kur mus nuves
antras derlingas dešimtmetis?
V. Smaižienė.

„a ,..g'T.-jssaw

KULTŪROS IR

Lituanistinę biblioteką nutarė

Prie bile progos peikiame šio tikro, tenka su tuo “Ką čia pada
Kultūros Taryba. į ją bus renka*
krašto auklėjimą. Piktinamės rysi” ir sutikti.
KNYGŲ
mokykliniu jaunimu, kad jis esąs
Jei suaugęs žmogus, lankęs Lie
nalai, brošiūros,
laukinis, nemoka elgtis, neturi tuvoje betkokią mokyklą, jei žmo
dos,
plokštelės, fotogr
gus, kurio lietuvė motina mažam
saiko nei ribų.
PASAULYJE
lininkų darbų reprodukcijos, bet
Nesiginčysiu. Nemaža ir tiesos. ir augančiam į galvą kalė, kad
nebūsianti renkama dailioji lite
Be to, šis mano straipsnis ne tam būtų mandagus, kad tylėtų, jei
Lituanus
žurnalui
remti
komi

ratūra, kuri turinti pirmauti apy
ir skirtas. Padėkim tad šį klausi kalba vyresnis, o prie svečio, kad
tetas
kovo
mėnesį
skelbia
žurnalo
linkių ir privačių asmenų biblio
mą į šalį ir pasižiūrėkim, kad ir iš viso neišsižiotų, jei tas žmogus
vajaus
mėnesiu.
Jo
metu
bus
tekose. Visą medžiagą apsiėmė
šiandien šitaip elgiasi, kaip kad
į šitokį paveikslą.
renkamos
aukos
tam
žurnalui,
pa

rinkti J. Reizgys — 135 Mimosa
Viename Kanados mieste vyks-, minėjau, tai tik belieka pasakyti
remti.
Rd., Greenacre, Sydney, NSW. Jis
ta tam tikros iškilmės lietuviško gėda, gėda ir gėda! Kur kad ir
Pax.
Romana
kongrese
Manilo

paskelbė atsišaukimą, prašyda
je bažnyčioje, žmonių daugybė pats mažiausias kultūringumo
je, Filipinuose, vykusiame gruo mas aukoti knygas bei kitokią li
laipsnis?
Kur
primityviausias
tiek savų tiek svetimtaučių. Vy
džio 26 - sausio 8 d.d., naujuoju tuanistinę medžiagą arba ir pi
riausias svečias — arkivyskupas mandagumas, kur, pagaliau, sa
pirmininku šios tarptautinės or nigus, kurių, be abejonės, reikės
(ne lietuvis). Jis iškilmingai pasi vigarba, nekalbant, kokią dėmę
ganizacijos išrinktas dr. Vyt. Vy ir bibliotekos tvarkymui bei išlai
tinkamas. Jis laiko šv. Mišias. Vis tokiu savo elgesiu darome visai
gantas,
atstovavęs kongrese Atei kymui.
kas eina normalia tvarka, kaip ir savo tautai. Ką tokiu atveju gal
tininkų Sąj., kuris taip pat yra
Myk. Hofmekleris, žinomas
voja apie mus tie, kuriuos pasi
dera bažnyčioje.
Pax Romana narių egzilų pirmi Lietuvos pramoginės muzikos
kvietėm
pagerbti?
Po pamaldų vaišės tos pat baž
ninkas. Kiti Pax Romana vadovy puoselėtojas, iš Tel Avivo, kur jis
Ne gana to. Amžina ir vis ta
nyčios rūsyje — salėje. Dideli,
bės nariai yra: po 1 iš Vokietijos, dabar gyvena iš mažos vokiečių
gražiomis staltiesėmis užtiesti sta pati bėda su mūsų vaikais. Jau
Filipinų, JAV, Prancūzijos, Indi mokamos pensijos, norėtų atvyk
lai ir apdėti skanumynais. Ne daug apie tai buvo rašyta, kalbė
jos, Argentinos ir Ghanos (Afri ti į JAV ir paruošti dar nors kelenuostabu — mūsų gi šeimininkės ta, prašyta, bet — kaip žirniai į
kos naujoji valstybė).
žinomos ir tikrai girtinos! Prie sieną. Į visus parengimus ir į vi
Knygų lentyną. Liet. Bibliogra
Jam dabar tėra 62 metai,
atskiro stalo pasodinamas arki sas iškilmes jie atsivedami. Tai
finės Tarnybos biuletenį, perėmė telių.
bet po sunkių pergyvenimų yra
vyskupas, svečiai kunigai, vienuo žinoma būtų neblogai, jei tėvai at
leisti Vytautas Saulius. Ji vėl lei pašlijusi sveikata. Jo kelionei į
lės ir kiti šia proga pagerbtini simintų, kad jie atėjo su vaikais.
džiama atskirais sąsiuviniais, JAV yra atsiradęs ir mecenatas,
Bet
kur
tau!
Su
vaikais
ateinama
žmonės.
spausdinama mimeografiškai. Iš kuris žada padengti pusę kelionės
Kaip ir galima tikėtis, visi ge iki salės durų ir jie vėl sugaudo
ėjusiam Nr. 1 spausdinama 1959 išlaidų.
mi,
kai
reikia
važiuoti
namo,
rai nusiteikę, kalbasi, juokauja.
m. bibliografija. Dar šiais metais
Ir, taip pat kaip paprastai, tokiais šiaip gi visą laiką jie daro*kas
kituose
numeriuose žadama pa
Lenkai kviestų
jiems
patinka.
Jie
laksto,
rėkau

atvejais būna prakalbų. Kalba
skelbti 1958 ir 1960 m. biblio lietuvius istorikus
programų ir paskaitų metu, jie
vienas, kalba kitas, bet — niekas ja
grafija.
Niujorko lietuvių veiksnių Va
eina
gaudynių
tarp
šokančių,
jie
nesiklauso ... Žmonės ne tik, kad
Liet. Bibliografinė Tarnyba šir sario 16 priėmime dalyvavęs Conenustoja kalbėję, bet net nepri pirmieji, kaip išalkę laukinukai
dingai dėkoja viso laisvojo pasau lumbijos ir Fordhamo un-tų isto
tyla. žodžiu: “Kas šaukia tegul
lio spaudai už jos talką bibliogra rikas prof. Oscar Halecki entušaukia, o mudu, boba, važiuo
fijai. 1959 m ji gavusi 213 kny zistiškai pritarė sumanymui, kad
Vasario
Šešioliktoji
prie
kim!” Arkivyskupo kalba nepa
gų ir knygelių, kalendorių ir pan., lietuviai istorikai dalyvautų iškil
prastai turininga ir graži, bet var
413 nr. žurnalų ir 1505 nr. laik mingame Žalgirio mūšio paminė
Veiverių 1956 metais
gu ar bent dešimtoji dalis dalyvių
raščių, leidinių rinkos kaina būtų jime savo paskaitomis ir diskusi
PASAKOJA TAUTIETĖ ATVYKUSI IŠ LIETUVOS
ją girdėjo. Pagaliau už viską at
$617,09. Visa gauta medžiaga ap jomis, kurias ruošia Lenkų Aka
sidėkodamas kalbės klebonas —Veiverių vidurinėje mokykloje
Temsta . . . ipradeda snigti is rašoma Knygų Lentynoje ir per demija Niujorke. Prof. Halecki
šeimininkas. Tačiau prieš jam pasibaigė pamokos. Mokiniai iš karto smulkiu sniegu, tiesiog ga- duodama saugoti į Pasaulio Lietu nusišaipė iš dabartinėj Lietuvoj
prabylant atsistoja arkivyskupas, siskirstė. Štai į pakalniukę eina Įima įžiūrėti kiekvienos nukritu vių Archyvą. Prašo paminėti vėl skelbiamų tezių, kad rusai buvę
nutildo žmones ir šypsodamasis, kažinką kalbėdamiesi keturi de sios snaigės taisyklingą žvaigždu mainais siunčiamą Knygų Lenty Dagrindiniu veiksniu Žalgirio mū
kaip mažiems vaikams, pasako, šimtokai. Beeidami sustoja neto tę, bet tolyn sniegas krenta dide ną, dabar jau Vytauto Sauliaus šio laimėjime. Prof. Halecki pa
kad dabar kalbės klebonas, kad li kapų. Algis parodo pirštu ki liais kąsniais, purus, kaip vata. leidžiamą. Pirmame nr. paskelb stebėjo, jog iš rusų tebuvę tik
jis pats (arkivyskupas) stebės su tapus plento esančią smėlio dau Algis patenkintas. Užsilipo ant ta 1959 m. bibliografija. Tikisi Smolensko brigada, anuomet ir ta
sirinkusius ir kiekvieną, kuris tik bą ir sako:
kluono, nuplovė nuo kraigo kar šiemet paskelbti ne tik 1960, bet pati gudų, ne maskviečių bajorų,
pradės su savo kaimynu šneku
(aim.)
— Štai čia, į tą eglę ir {kelsi telę, pririšo prie jos, iš užančio ir 1958 m. bibliografiją. Prenu vadovaujama.
čiuotis, pakvies čia, prie šio stalo me Tegul čia pakastiems parti išsitraukęs, vėliavą — Lietuvos merata: metams — JAV ir Kana
ir paprašys savo naujienas papa zanams, nors negyviems, suple trispalvę su šilkais išsiuvinėtu doje $2.50, visur kitur $1.50. Ad Kada išmoks rašyti adresus?
Brooklyn© lietuvis gydytojas
sakoti visiems. Ir jis stebėjo ir vėsuos mūsų trispalvė, už kurią Vyčiu — ir, susukęs ant kartelės, resas: Mr. Al. Ružancovas, 1132
anądien
nusistebėjo kada gi “DP”
turėjo padaryti įspėjimų ...
nužingsniavo tiesiog per laukus, N. Walnut St.. Danville. Ill., USA. išmoksią adresuoti laiškus taip,
jie paaukojo savo jaunystę.
Tenoras Leonas Baltrus - Bal- kaip priimta šiame krašte? Gir
Buvo ir tokių, kurie dėl tokio
Visi sutinka ir kiekvienas norė kapų link.
mūsų nemandagumo nepaprastai tų tą uždavinį atlikti. Ilgokai gin Priėjo .. . Apsidairė. Tylu. Bi traitis, šiuo metu plačiai koncer di, daugelis dar ir dabar rašą nu
jaudinosi ir nežinojo, kur iš gė čijosi draugai ir nutarė, kad vė čiuliai dar neatėjo. “Na, ir gerai. tuojąs Vokietijoje įvairių lietu merius po gatvių pavadinimo, ra
dos lysti. Buvo kreiptasi į vieną liavą iškels Algis, nes jis suma Prikalęs jų palauksiu”, pagalvo viškų iškilmių proga. 1959 m. šo nepriimta tvarka, adresuoja
kitą bažn. komiteto narį, kad gel niausias-ir bičiuliai juo labiausiai jo Algis ir užsikabino vikriai ran baigė dainavimo studijas Vieno “Mr. Dr. Dentist” toks ir tols.
bėtų padėtį ir darytų tvarką. Re-Į pasitiki. Norėtų ikelt vėliavą ir komis pasišokėjęs už eglės. Kve je. Ta proga jis buvo surubšęsi Girdi, tai vis buvę generolai, di
zultatas — maloni šypsena, pa- i Leonas, bet bičiuliai prieštarau- pia sakais, eglė tyliai šniokščia. net 15 koncertų Austrijoje. Vo-į rektoriai, gimnazijų mokytojai...
ir» iv
A
J*-,
traukiama pečiais irf “Tai ką čia ! Įa. Leonas, prikandęs lūpą, nu i?rvt’’n.; džiaugdamosi, kad dalin ! ...—
- -*■ -5*-Jvjv. -j.-j
(aim.)
ti tarnauti tokiam gražiam tiks anglė yra baigusi kompozicijos,
gali padaryti? Tegul sau!”. Ir iš-i tyla ...
*
.
lui. Štai ir viršūnė, Algis jau ka smuiko bei fortepijono studijas
la. Su kiekvienu plaktuko dūžiu Birminghame Anglijoje ir visuo Redakcijai prisiųsta
plaka ir širdis. Prikalta gerai. se koncertuose lydi vyrą. Visus
X
Trispalvė plevėsuoja virš eglės jo pasirodymus spauda labai gra Vladas šlaitas, Ant saulėgrą
Fabijonas Neveravičius, BLAŠ
Nusivylusi savo antruoju sūnu viršūnės. “Tegul negalvoja krau žiai įvertino.
žos vamzdžio, eilėraščiai. 1959, D.
KOMOS LIEPSNOS. Istorinės mi. kuris įsivėlęs į keistų sektan
geriai, kad pamiršome mes savo
Baltrus yra gimęs Klaipėdoje Britanijos Liet. Sąj. leidinys, 48
buities romanas. I dalis. Nidos
Knygų Klubo leidinys Nr. 26, tų pinkles pagaliau visai aplei Laisvės šventę! Mes užbaigsim 1933 m., po šio karo 1949 m. at psl.
London. 288 psl.
džia namus,’ motina prieš mirtį padaryti tai, už ką Jūs, broliai, vyko į JAV. 1951 m. jis pateko
Lietuvių Dienos, 1960 m. sau
II dalis, Nidos Knygų Klubo nori šeimos galvos ir paveldėtojo kovo jot. Lietuva bus laisva!” Taip kariuomenėn. Buvo Korėjoje ir
leidinys Nr. 27, 1959, London, teises sugrąžinti Gerardui, bet jis
pagalvojęs, Algis pamažu lipo že- Japonijoje. Korėjoje fronte pri sio mėn., 28 psl.
320 psl.
bemeilija
viską palikti brolių vai-. jmyn.
o HUJimęO
nulipęs OVIYa
šoka per
griovį. trenktas gulėjo ligoninėje, iš ku Turinys: St. Yla — Tarp pesi
_
t
v
. .
,
- v,.,
III Y 11. v
MCI gllVYl.
Istorines teinss mūsų, i'ssytojni | ksms ir tik pasiims globėjo psrei-; jĮg eis pasitikti bičiuliu o pss* rios 1953 m. buvo paleistas į at mizmo ir optimizmo; Atkurtoji
nelabai temėgsta. o susidomėjimo gas. Begyvendamas ten, jis įsimy-; įuj vjsį keturi iš tolo gėrėsis plaz- sargą ir grįžo pas tėvus į Roches- LKM Akademija — pasikalbėji
senosios Lietuvos bajoriškuoju li brolienę ir pajunta jos esąs my- ■ j-nčia trispalve. Nespėjo įkelti terį. Pailsėjęs buvo pradėjęs mu mas su vysk. V. Padolskiu; Pr.
- ■ -kojos,
•
■kaip
• pasigirsta ru zikos pedagogikos studijas. Po ku Dailidė — Posūkis pasaulio po
gyvenimu tas vienas Neveravfčius limas. Tada jis išvyksta į po dėdės į• plentą
teparodė. Kiti yra bandę pasirink paveldėtus dvarus ir vėl atvyksta siškas “Stoj!”. Tik dabar Algis rio laiko per Italijos ambasadą litikoje; S. Narkeliūnaitė — Su
ti temas iš mokykliniuose vadovė tik brolienės pakviestas gelbėti atsipeiki nuo savo minčių ir apsi gavo stipendiją $60 mėnesiui foto kamera po V. Vokietiją; K.
liuose iškeliamos heroikos arba džiova susirgusį sūnų. Kai moti dairo — apsuptas iš visų pusių studijuoti St. Pietro Majella Con- Jankauskas — Telegrama; J. Auieškoję ypatingai dramatiškų įvy na išveža ligonį į Itailją, Gerar stribų - milicininkų. Įsodinamas Į servatorio Di Musica Neapolyje. gustaitytės - Vaičiūnienės eilėr.;
kių, kaip pvz. B. Sruoga, o Neve- das lieka jos dvaro ir kito sūnaus mašina ir vežamas iš Veiveriu i Tačiau tokio smažos stipendijos T. N-kas — Gen. Liet, konsulas
ravičius čia imasi pavaizduoti tą Kristupo globėju bei auklėtoju. Kauną. Eglutę, nespėjusią pasi neužteko, tad nuo jos atsisakęs, Budrys; Arch. E. Arbo — Liet,
tipingąjį ir lenkiškoje literatūro Anam sūnui Italijoje mirus, mo džiaugti savo gražiu papuošalu, išvyko į Vieną, kur studijavo teo atstovybės rūmų Brazilijoje pro
je išgarsintą bajoriškąjį gyveni tina, kad nereikėtų susitikti su parverčia ant šono. Kai atėjo retinius dalykus unversitete nau jektas: L. Kančauskas — Buenos
mą 18 amž. pabaigoje. Apžvel vyru, kurį mylėti jai nevalia, už draugai, nei Algio, nei eglės nebe dodamasis veterano stipendija, o Aires liet. taut, šokių grupės de
giant Gerardo Skirgailos gyveni sidaro viename Italijos moterų rado ... Dar ir dabar tas palik tuo pat metu dainavimo mokėsi šimtmetis; J. Br. — Mūsų rašy
tojai mene; W. Saroyan — Auk
mą, pavaizduojama Lietuvos ba vienuolyne. Kristupas, tėviškai tas gana augštas eglės kelmas pas Tino Pattiera.
jorija maždaug paskutiniam aš auklėjamas ir globojamas Gerar primena gyventojams 1956 m.
Vasario pabaigoje L. Baltrus sinė žemė: Knygos ir autoriai;
tuoniolikto amžiaus ketvirty — do. taip ir nesužino, kodėl jis mo Vasario šešioliktąją.
su žmona ir sūneliu Andriu iš Veidai ir Vaizdai, Ką veikia skai
tinos
jau
niekad
nebemato
...
Baro konfederacijos, Reformų
Ryto metą žmonės, važiuoda- vyksta į JAV aplankyti tėvus, ku tytojai; English Section.
Šituo metu praeina Targovica dimi į mišką, matė trispalves ke rie tebegyvena Rochesteryje. Pa Laiškai lietuviams, 1960 m. va
seimo, Targovicos konferencijos
ir Kosciuškos vadovautas sukili liose pamiškės gairėse laisvai viešėjęs Amerikoje sol. Baltrus sario mėn., Vol. £1, No. 2, 33-64
ir Kosciuškos sukilimo laikais.
Autorius nebando savo romane mas. Gerardas, norėdamas išsau plevėsuojančias.
mano grįžti į Europą ir įsikurti psl. Numeris skirtas žurnalo de
atvaizduoti visą epochą. Jis vaiz goti Skirgailą šeimą. Kristupą iš
šimtmečiui paminėti.
Pas Algio tėvus tuoj pat buvo kurioje nors operoje.
duoja gyvenimą vieno asmens, laiko nuošaly nuo įvykių, o pats padaryta krata. Iškrėsta viskas,
tuo būdu pavaizduodamas bajo dalyvauja visuose. Targovicos net ir paukščių inkilėliai medžiuo
riškuosius papročius, bajoriškąją konfederacijos metu jis ištremia se, tačiau nieko nerasta, tik nu
ideologiją ir pagrindinius politi mas į Rusiją, bet iš ten pabėga ir plauta kartelė nuo kluono krai
nius to meto įvykius, kuriuose dalyvauja 1794 m. sukilime, po go •• •
kurio atsiduria Petrapily Petro
Skirgaila dalyvauja.
Daugiau tėvai Algio nematė.
Povilo
tvirtovėje
su
daugybe
ki

Gerardas Skirgaila, vyresnysis
Tik už metų Algis iš Sibiro para
sūnus, nepaklausęs griežtos moti tų sukilimo vadų. Jis grįžta po šė tėvams laišką, kad nuteistas
RADIO ir TELEVIZIJOS APARATAI
nos savo meilės reikaluose, iškei caro Povilo paskelbtos amnesti kalėti aštuonioliką metų. Ten te
jos.
kiamas ir prieglobstį randa pas
bėra ir dabar.
yra pasaulyje žinomi
Romano intriga gana gyva, sti Žmonės spėja, kad Algį išdavė
dėdę. Iš ten jis išvyksta kovoti
lius
lankstus
ir
lengvas.
Autorius
prieš rusus su Baro konfedera
Leonas, nes po Algio suėmimo,
ir daugiausiai vartojami.
tais. Sužeistas jis užslėptas išgy stengiasi perduoti ir visą ano me jis pasidarė niūrus, bijo tiesaus
domas viename Gudijos dvarely to bajoriškosios visuomenės kai žvilgsnio ir ... įsirašė į komjau
PHILIPS užtrunka ilgiau, kad pagamintų geriausią
je, kuriame ir lieka gyventi, kol bėjimo būdą, žinoma, tai neleng nuolius.
(ELI).
RADIO AR TELEVIZIJOS APARATĄ.
plėšikai ten viską sunaikina ir iš vas uždavinys. Visai eilei sąvokų
žudo. Jis grįžta nelaimių išvargin bei terminų lietuviu kalboje nė
MOTERYS DAR NE VISUR
tas pas dėdę, gedintį konfederatų ra atitikmenų. Autorius bando
kovose žuvusio vienturčio sūnaus, nukalti naujus žodžius arba pa TURI PILNAS TEISES
ir pagaliau tampa dėdės dvarų pa naudoja svetimus, kuriems su Kaip skelbia JT komisijos, pa
• PHILIPS yra geriausia vertė už
prasti gale abiejų dalių yra pri
veldėtoju.
jūsų pinigą.
saulyje yra dar 10 valstybių, ku
dėti žodynėliai.
Romanas ištikrųjų buvo spaus riose moterys dar neturi politinių
• Pirkite arba mainykite PHI
A. P. GARAŽAS dintas jau Lietuvoje, tik kažko teisių ir balsavimuose negali da
LIPS radio ar televizijos apa
dėl
leidėjai
to net■■■■neprisiminė.
lyvauti. Daugiausia taip yra mu'■ 1 'j
■ '..........
—■ m
...........
1539 DUNDAS ST. W.
ratus lietuviu bendrovėje
zulmonų valstybėse, kaip Saudi
(prie Dufferin)
MOHAWK FURNITURE LTD.
VALAU FOTELIUS Arabija, Jemenas, nes ten iš viso
Visu rūšių mechaninis automobilių
balsavimų nėra. Kituose muzulIR ĮVAIRIUS KILIMUS.
remontas. Spec. Fordomatic - Hydmonų kraštuose balsuoja tik vy
• Augšta kokybė, žemos kainos,
Automatinis
elektra
valymas.
Sutai

romatic transmisijos.
sau iširusius galus ir pradegintus rai. Tai Afganistanas, Iranas, Ira
geros išsimokėjimo sąlygos.
kilimus. SKAMBINTI LE. 34912. kas, Jordanija ir Libija. EuropoSav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
P. KARALIŪNAS
Telefonas LE. 5-9130
pe moterys neturi balsavimo tei
sės Lichtenšteine ir Šveicarijoje,
kur betgi kaikurių kontonų vieti
KAM MOKĖTI DAUGIAU?
LIETUVIS STOGADENGYS
niuose rinkimuose jau balsuoja.
Dengta naujus ir teito visu rūšių sto
Afrikoje moterys neturi
$2 už valanda ! Pietų
gus, toip pat deda skardines rinas.
balsavimo teiės Paraguajuje. KaiPradėkite vairavimo pamokas da kuriuose kraštuose moterų bal
Abest Roofing & Tinsmithing
LTD.
bar. Mes parūpiname mašinas egza savimo teisė suvaržyta. Pvz. Por
Company
minams ir paruošiame teoretiškai.
tugalijoje leidžiama balsuoti tik 2446-8 DANFORTH AVENUE. • TEL. OX. 94444, OX. 9-4224
144 First Are., Toronto 8.
WALDI’S DRIVING SCHOOL pamokytoms moterims. Monake Keičiame senus matracus naujais. • Remontuojame visą rūšių brides.
Tol. HO. 6-8232.
859 College St. Tel. LE. 2-5461 ir Tunise leidžiama balsuoti tik
C. SWANKAS
savivaldybiniuose balsavimuose.

NAUJOS KMYGOS

T*

•

•

•

••

• v •

’j •

PHILIPS

Mohawk Furniture

LMEir įvairius kitus SPORTO R]
NTS su atitinkamomis nuolaidomis
gausite tik:

1212 DUNDAS ST. W.

tttt,1"

- ■

’

*

-

TEL. LE. 2-9547

tie H* galit* ohtMkyfi lelvomj motoras bei jveiriet medžiokliam {autuvu*.

Delhi-Ttllsonburgo apylinkėje
Jubilėjai. Šio mėn. 2 d. pami
nėjo vedybinio gyvenimo 25 m.
* sukaktį Izabelė ir Jonas Liutkai.
Vaišes iškėlė pp. Mažeikos savo
namuose. .Jose .dalyvavo gražus
' būrys pp. Liutkų draugų, pasa
kyta kalbų, palinkėta laimingos
ateities. Jubiliatai žinomi kaip
nuoširdūs lietuviai ir simpatingi
žmonės visoje apylinkėje. Sekan
tį vakarą pokylis įvyko “jauno
sios” pusėje — pp. Liutkų na
muose. Dalyvavo pp. Stradomskiai, Tuinylos, Povilaičiai, Baleišiai, Gurkliai, Mikėnai, Vasiliū
nai, Onaičiai, kun dr. J. Gutaus
kas.
Vasario 4 d. nuotaikingos vai
šės įvyko Danutės ir Mečio Nor
kų namuose jiems minint 10 me
tų sukaktį nuo sumainymo žiedų.
Dalyvavo nemažas būrys jų drau
gų ir giminių. Rytojaus dieną at
vyko dar daugiau giminių ir-drau
gų iš Toronto pasveikinti sukak
tuvininkų. M. Norkus yra šv. Ka
zimiero parapijos komiteto pir
mininkas, daug dirbąs parapijos
naudai.
Vasario 16 minėjimą vasario 20
d. bendromis jėgomis ruošė veng
rų salėje Delhi : Tillsonburgo
Ūkininkų Klubas, Liet. Kat. Mot.
D-jos Delhi skyrius ir KLB Delhi
- Tillsonburgo apylinkės valdyba.
Minėjimas praėjo gražiai ir sėk
mingai. Sukelta virš $400 Tautos
Fondui. Minėjimą atidarė ir pra
vedė P. Augaitis, KLB Delhi Tillsonburgo apylinkės valdybos
pirmininkas. Meninę dalį dailiai
atliko Hamiltono tautinių šokių
grupė, vadovaujama G.’ Breichmanienės, pašokdama eilę tauti’ nių šokių ir parodydama tėvynės
padėtį vaizduojančių scenų. Gra
žių, turiningą paskaitą skaitė
prof. St. Kairys iš Toronto.
Nepriklausomybės šventė pa
minėta sekmadienį, vasario 21 d.,
pirmą kartą laikant pamaldas sa
voje bažnyčioje. Didžiosios šven
tės mintimi atlaikytos Mišios ir
pasakytas pritaikytas pamokslas,
po Mišių sugiedotas Tautos him
nas. Žmonių prisirinko pilna baž
nyčia ir pilnas balkonas - viškos.
Kasdien Mišios laikomos šv. Ka
zimiero bažnyčioje 8 vai. ryto, o
sekmadieniais 11 vai.
šeštadieninė mokykla veikia
parapijos salėje kas šeštadienį
nuo 6 iki 8 vai. vak. Yra dvi gru
pės. Dirba mokytoja Račienė ir
kun. dr. J. Gutauskas.
Ligonys. Pasveiko pp. Stradomskių augintinė Vanda Stradomskytė. Baigia pasveikti St.
Thomas ligoninėje J. žvirblys. Ji
aplankė kun. dr. J. Gutauskas ir
V. Zadurskis. Susirgo ir guli Sim
coe ligoninėje p. Krasauskienė.
Sveikatos ligoniams, sėkmės svei
kiems!
Amžiną atilsį, šio mėn. 18 d.
mirė Jonas Kazakevičius ir palai
dotas Delhi kapinėse šeštadienį,
vasario 20 d. Paliko žmoną ir šešius vaikus, kurių penki mažame
čiai. Velionis buvo pareigingas
lietuvis, geras šeimos tėvas, visų
gerbiamas žmogus, Sirgo ilgesnį
laiką po galvoje padarytos ope
racijos. Nuoširdi užuojauta šei
mai. Laidotuvėse dalyvavo labai
daug žmonių — galima sakyti,
beveik visi plačioje apylinkėje
gyveną lietuviai. Parodytas gra
žus tautinio solidarumo ir užuo
jautos gestas šeimai, kuri neteko
taip brangaus asmens. Net sve
timtaučiai sako: “Jei gausios ir
gražios laidotuvės, tai bus lietu
vių”.
Anksčiau padarytoje pp. Kaza
kevičių šeimai rinkliavoje auko
jo: Tillsonburgo Ūkininkų Klu
bas $25; J. Stradomskis $20; po
$10: St. Augustinavičius Sr., M.
Grineevičius, A. Mažeika, A. Au
gustinavičius, J. Jauneika; $8 J.
Janušauskas; po $5: kun. dr. J.
Gutauskas, S. Kairys, J. Laurec
kas, B. Stonkus, M. Norkus, B.
Dirsė, D. šiurna, J. Čepaitis, B.
Cvirka, J. Dambrauskas, P. Bal
čiūnas, B. Povilaitis, D. žiogas,
J. Riekus, Pr. Pargauskas, P. Au
gaitis, K. Lukošius, Obelienis, P.
Vindašius, M. Galeckienė, V. Veiveris, A. Riekus, V. Miceika. St.
Augustine Jr., P. Ožalas, B. Guo-

vai. p.p. Kviečiami visi skaitlin
gai dalyvauti.
K.

Liet. Neprikl. Talkos pareiškimas

ga, L. Rocevičius, Lingaitis, A. TAUTOS FONDUI AUKOJO: $20
Budreika, V. Zadurskis, Br. Gu- Stp. Styra; po $10: Augaitis, Iguaitis ir
A. Rudokas; po $5: Augustinavičius
dinskas; po $4: A. Miknevičius, Alb.,
Bendikas, Dirsė, Grineevičius,
V. Galeckas; po $3: S. Valtienė, Guoga, Laureckas, Mačiulis,'Mažeika,
J. Rimkus, L. Rutkauskas, G. Ru Miceika, Račys, kun. Riekus, Rugie
Stradomskis, Žiogas; $3 Rimkus;
gienis; po $2: T. Vidnaontas, J. nis,
po $2: Bagdonas, Badenas, Bačiūnas,
Vilimas, Bačiūnai, J. Onaitis, Du- Budreika, Gurklys, Kairys Alf., KunJonienė, P. Lileikis; po $1: J. kulis, Ožalas, Pargauskas, Pūkas, Rie
Onaitis, M. Rutkauskas, St. Ažu kus A., Stonkus, Simutis, Siurna, Vindašius P.; po $1: Astrauskas, Bartulis,
balis, B. Caika.
Kor.
Caika, Čepaitis, Cvirka, Galeckas, Gu-

Pastaruoju metu iškilus gin
čams dėl rinkimo aukų Lietuvos
vadavimo reikalams, daug kam
pasidarė įdoąau ir kas gi yra.tais
mažai-tegirdėtas LNF bei kur jis
sunaudoja savo''surenkamus pi
nigus. Dėl to ir mūsų skaityto
jams bus, turbūt, įdomus šis LNT
(Lietuvos Nepriklausomybės Tal
kos) pareiškimas. Jį perspausdi
dinskas St., Gulbinas, Jakubickas, Ja name iš “Dirvos” š.m. vasario 10
Aukojo Tautos Fondui. Vasario nušauskas,
Jauneika, Klimavičius, Lan d. numerio.
9 d. vietos visuomenininkų Van gas, Lileikis, Lingaitis, Lukošius, Ma
dos ir Antano Mažeikų rūpesčiu siulis, Miknevičius, Paurys, Rankaus- LNT PAREIŠKIMAS RYŠIUM SU
LNF 1959 M. APYSKAITA
Skuda, Tiškevičius, Veraitis, Vinbuvo surengtas pobūvis pagerbti kas,
Tarptautinės politikos vystymasis ir
dašius VI., Zadurkas; 25 centus Rut
Izabelę ir Joną Liutkus jų vedy kauskas. Viso aukų $178,25.
jo sudarytų aplinkybių klostymasis
1959 metais nesudarė progų tokiems
binio gyvenimo 25 metų sukakties
Ačiū,
ačiū!
įžymiems
veiksmams, kurių pasekmė
proga. Tai veiklūs asmenys, dir
būtų galėjusi būti apčiuopiama pažan
Stiprėjanti
ir
auganti
šv.
Kazimiero
bą Lietuvių Namų Tillsonburge parapija Delhi, Ont., yra labai dėkin ga į Lietuvos laisvę.
pastatymo reikalui. Pagerbimo ga daugeliui įstaigų ir asmenų už viso Tad LNT tebetęsia pastangas pa
žinti ir sekti gyvenimo eigą bolševizmo
metu sėdint prie p. Mažeikienės keriopą paramą.
ir
Catholic
Church
Extention
Society
puikiai paruošto stalo buvo prisi of Canada ir jos pirm. Monsinjorui J. voj.rusų imperializmo užplūstoj Lietu
minta dabartinė Lietuvos padėtis A. McDonagh už $2000 auką. Tos pa LNT tebededa pastangas, kad būtų
ir nuspręsta paaukoti Tautos Fon čios draugijos kat. moterų pagalbinei juntama dvasinio ryšio bei solidaru
dui. Aukojo: M. Tuinyla ir su grupei ir jos pirm. Mrs. McCallister mo dvasios tarp tautiečių svetur ir
už atsiųstus dar gerus 5 arnotus, kie- Lietuvoje.
kaktuvininkas J. Liutkus po $10, liką,
LNT savo dalyvavimu ir lėšomis
raudoną kapą.
klebonas kun. dr. J. Gutauskas Ypatinga padėka priklauso p. Liu remia skelbimą atviros kovos prieš pa
$5 ir dr. Br. Povilaitis $2. Išviso dui Rocevičiui už padarymą labai gra tį didįji tautų nelaisvės židinį, —
žaus tabernakulio, įdedant daug dar prieš bolševizmo ir rusų imperializmo
suaukota $27.
Krp.

Vasario 16 minėjimas, ruoštas
KLK Moterų D-jos skyriaus, Liet.
Ūkininkų Klubo ir Bendruome
nės valdybos praėjo su dideliu pa
sisekimu. Paskaitininkui Stp. Kai
riui ir programą išpildžiusiems
hamiltoniečiams nuoširdus ačiū.
Tap pat didelė padėka KLK Mot.
D-jos narėms už turtingos loteri
jos suorganizavimą ir pravedimą
ir pp. Rugieniams, Liutkienei, Mikėnienei, Ožalienei už paruošimą
vaišių svečiams iš Toronto ir Ha
miltono.
Gryno pelno liko $434.55, kurie
pasiųsti Tautos Fondui.

Bendruomenės susirinkimas.
Kovo 13 d., sekmadienį, tuoj
po pamaldų parapijos salėje Liet.
Bendruomenės valdyba šaukia
metini susirinkimą. Pradžia 12.30

bo ir kaštų. Jo žmonelei Nijolei už jo
vidaus išpuošimą, p. D. Norkienei už
tam tikslui nupirktą medžiagą.
Sv. Jono Kr. parapijai Toronte ir
jos klebonui kun. P. Ažubaliui už pa
aukotą ciboriją, smilkytuvą, juodą ka
pą ir nuolatinę pagalbą parapijos rei
kaluose.
Rožei ir St. Augustinavičiams už jų
12 vaikaičių vardu padarytą $120 au
ką nupirkti 6 žvakidėms. Jos užsakytos
Montrealyje.
Vincui Zadurskiui ir jo šeimai už
nupirktą altoriui kilimą tam paauko
jant $65. Jonui Korsakui už $25 auką.
Nupirkta gedulingų Mišių mišiolas,
šlakstymo indas, ritualas.
Dainųtei ir. Lorenai Rugienytėms
bei jų tėveliams paaukojusiems $25.
Nupirkta altoriaus maldų tabelės ir
Komunijai-dalyti patena. Ritai, Danu
tei ir Rūtelei Augustinavičiutėms ir jų
tėveliams už nupirkimą skambučių,
kuriems sumokėta $22,50.
Nuoširdus ačiū p. G. Rugieniui už
padarytą skelbimų lentą ir kitokius
darbus betvarkant bažnyčią pamal
doms. Ačiū P. Augaičiui ir V. Veive
riui už išdažymą bažnyčios prieangio

LONDON, Ont.

Tautos fondo Atstovybes Toronte

somybės Fondo finansiniai ištekliai.
ŠIE PASTARIEJI ištekliai buvo
kuklūs žymia dalimi ir dėl LNT orga
nų susilaikymo.nuo įsakmių raginimų
aukoti dąilgiaulėšų.veiklosįreilūlmfasv
Visuomenė tačiau gaji ir pati-para
ginti LNT organus* daugiau padaryti,
sudėdama daugiau lėšų.
1960-tųjų metų veikla irgi priklau
sys iš vienos pusės nuo politinių sąly
gą, iŠ kitos —ę nuo LNT dalyvių ri
dėsimų lėšų kiekio.
Kaip matyti iš LNF apyskaitų, LNT
stengiasi visų fondo lėšų neišnaudoti,
stengiasi turėti atsargą svarbesniems
reikalams, kurie gali atsirasti iš anks
to nenumatyti. Tačiau pakankamai
rimtų atsargų tikrai rimtam atvejui
LN Fonde nėra ir nebuvo susikaupę.
Todėl LNT/V, šiaip jau manydama,
kad ateinančiais metais reikalai bus
maždaug panašūs, kaip ir pereitais
metais, šalia paprastų užsimojimų, ša
lia “normalios” darbų programos, siū
lo dar vieną kaip ir programos punk
tą, būtent:
1960 metais sudarykime Lietuvos
Nepriklausomybės Fonde papildomą
atsargą lėšų, kad būtų galima drąsiai
sutikti netikėtai ištikusį svarbų, su
Lietuvos laisvės reikalu aiškiai susi
jusį uždavinį!
Visus kviečiame pagalvoti, kiek šiais
metais skirsime su Lietuva susijusioms
“kasdieniniams” reikalams ir kiek dar
pridėsime nekasdieniškai svarbiam rei
kalui, kuris juk gali ištikti betkurią
dieną. Kiek mums kam toks reikalas
vertas? Palyginkime, kiek šįmet au
kosime kaikuriems: kitiems reikalams:
pramogoms, rūkalams, gėralams t bei
pasaulėžiūrinėms savo organizacijoms,
labdarybei, bažnyčiai, spaudai, moks
lui ... ir nutarkime, su kuriuo .iš; tų
reikalų lygiai ar augščiau įvertinsime,
tegu dar ir nežinomą,, bet svarbų Liettuvos.. reikalą?
■'.// Pagalvokime,
.u . . ir
*' būki'
me teisingi Lietuvai!
LNT-Valdyba. '

1960. I. 29 d. vieša rinkliava Lietu
vių Liuteronų bažnyčioje, 1691 Bloor Bubėti
St;
“■ West
J--OMI1
1960. H. .7 d. rinkliavą Prisikėlimo
parapijos vestibiulyje
-81JQ0 YPo $4: A. Mitalį^TSonda, V. Sin
1960.11.14 d. rinkliava Prisikėlimo kevičius, Z. Mažonas, M. Petraitis;
parapijos vestibiulyje
$255,50
Po $3: E. Čuplinskas, Ziurinskas, B.
1960. II. 14 d. parduota pasų ir ženklų Vasario 16 minėjimo metu $107,50
1960. II. 14 d. gauta aukų vokeliuo
se per minėjimą College teatre $619,60
1960. II. 14 d. gauta aukų iš 3 as
Po $2.50: A. Kalūza, V. Maįieša;
menų po minėjimo
$30,00
Po $2: P. Alšėnas, J. Betiūna?,Paš
1960. II. 21 d. Vieša rinkliava Malo
kevičius
%Sapijonis,S. Neverayičtųs, B.
nės Lietuvių Liuteronių Bažnyčioje,
1424 Davenport Rd.
,37^5
Viso $1161,60
Tautos Fondas nuoširdžiai dėkoja vi
siems aukotojams, kurie taip jautriai
budi ir seka tėvynės reikalus ir duosniai remia laisvuūmo kovą.
- Taip pat nuoširdus .ačiū visiems,
kurie įgalino tas rinkliavas įvykdyti ir
pravesti: Prisikėlimo parapijos .klebo
nui Tėvui Placidui, QFM,Uetuvių Liuteronių Parapijos Tarybai — 1691
Bloor St. W., Malonės Lietuvių. Liūteronių bažnyčios klebonui — 1424: Da
venport Rd., kun. L. Kostizenui ir
Toronto Lietuvių . Bendruomenės apy
linkės valdybai.
Nuoširdi padėka .priklauso ryžtin
giems aukų; rinkėjams*pp-.Sofįjai But
kevičienei, Elzei Jankutei, Bronei Sapijonienei,..Juozui Dvilaičiui, . Antanui
Bumbuliui ir Aloyzui Kuolui.
. <
TF Atstovybė Toronte.

.Venskaitjejnė, A- Kiškis, Jf. Sinkevi
čius, Z. Dobilas, B.Eabedingkienė, ‘J~
Pabe.................
dūiskaitė, J. >$
Q. Strimaitienė, Barakam ias.B.R; dėmias,.P-akarna, V. Urb «as, P. Vyšniauskas,
Indrišiūnas M.,
{Ulevičius,-.B. Jd
.V. Liūdna, :Rej

tis, P. CeponkMS, J. E.

,V.

centrą.
LNT deda pastangų atkreipti į Lie
tuvos likimą dėmesį tų tautų visuo
menių bei vadovybių, kurios įgyja lais
vę dabar, kai Lietuva ją yra praradusi;
.Tautos Fondui ankojo.I960, metais ‘
ir stengiasi pasakyti joms, kaip ir kam
, nuo sausio, mėn. 1d- iki vasario f
Lietuvos laisvė prarasta.
21d..šie asmenys:
LNT padeda organizuotam jauni
$15:
Ponai
Matulioniai;
;
mui ruoštis viešajai veiklai Lietuvos
j
Po
$10:
Dr.
J.
Sungaila,
K.
Dalinda;
B. Galini?,jJ.-VRaž
labui, ir padeda tokioje veikloje jau
Pikelį®,
L- 'Vaštokas, P. Liąčas, A. Skrebį- gaitis,
dabar pasireikšti.
nas, Vitalius, Šaulėaas, dr. M. Aršti- I. Urbonas, B. Švedas, Šalkauskas, A..
Tokia linkme LNT pastangos buvo
kaitytė, V. Užupis,»X, J.,Misevičius iš Basalykas, I. Baltais, A Vainoras, J,
kreipiamos todėl, kad šiuo metu tokio
Regan;
’ Jaknys,. a. .Dragūnas, .A- AViž
se srityse atliekamieji dalykai apčiuo
$7:;Z.
Baltakys;
■' Zalagėnas,; L..Bilk$tys,'J..Dvila
piamai padeda jei ne tiesiog Lietuvos
LNF pajamų • išlaidų
Po
$5:
V.
Lukoševičius,
B.
Čepaitis,
Vaičiūnas, :P. CiŲriys.lP.J&nbra
laisvės atgavimui pagreitinti,- tai bent
1959 m. apyskaita
J. Sinkevičius, P. Augustinavičius, Ab Montvilas, W. Abramavičįgs, į]
tam reikalingoms pajėgoms bei pozi Paskelbtas likutis 1959 m.
romaitis, A. Šapoka, J. i Petravičius, J. tanaitis, J. Bematonis,.S.’KČkš
cijoms palaikyti. Tuos dalykus LNT
sausio 1 dienai
$1.634,74 . Gustainis,. L. Sepdžikienė, .K.- Čepaitis; Sakevjčius,, J. Markūnas. E. .f . . Jan
1959 metais darė tiek, kiek leido turi Įtraukta 1958 mėtų išlaidą (LNT Ėur;
S. Čepas,?$.: DanBevjčįus, A.;F.: Galdi .kai, P. Dicevičius, *M. Dilįėius,mi intelektiniai ir Lietuvos Nepriklauk-to veiklos programai)
$200,90 kai, Paulįonis, ;R.. Ožalas, J. ^Žadeikis, koaienė, A. Sekonįs, 'K.«LeJeJI _ _
Ištaisyta liekanos suma
$1.433,84 J. Žilys, y. Sendžikas,,Treigys, A. Saw Dičpetris, .1. Vaitkus, A. iBertalįs, Z.
1959 m. pajamos: Calif. $10; Conn. lis, A. Piragis, A. J. Rinkūnai. I. Vair zakristijos. Ponams Norkams, Al
$172; Ill. $215; Mar. $26; Mass. $5; dauskienė, P. Kirstukas, B. S. Sakalas,
bertui ir poniai Augustinavičiams,
Mich. $403; N. J. $117,50; N.Y. $215, J. -Ė. Matulaitis,.,P..A. Misevičiiis, P. gėla, A. Dimitrijevas, S. Treigys.
Grincevičiams, A. Mažeikai, Br. Dir
27; Ohio $5; .Pęim. $112; Kanada Karaliūnas, kun. B- Bacevičius, J.rŠtraBe to, dar .vienas aukojo $1.50 ir
sei, B. Cvirkai už įdėtą darbą beruo
$748,90; kiti $103
$2.132,67 vinskas,.J. Račys, B.. F.-Kasperavičius; 491 po $1. ;
” •.
*
<
šiant bažnyčią, pamaldoms. Poniai Ka
Viso $3.566;51
zakevičienei ir Liet. Kat. Mot. D-jos
Delhi skyriaus valdybai už gėles.
Didelis ačiū p. M. Povilaitienei, kuri 1959 m. išlaidos: LNF admin, ir lėšų
telkimui (Vald. ir viet.) . $149,26
per kelias dienas sutvarkė bažnytinius
rūbus. Ponams M. Norkui ir B. Cvirkai LNT: rast. $60, kelion. $6435, pašt.
ir telef. $27,16, ryšiams su kit. or- Toronto Komitetas š.m. .vasario mėn.
už nupirkimą ir atgabenimą salei ply
ganizac.
$26,60
$178,71 Lietuvos Nepriklausomybės -šventės
tos. A. Valeškai už atvežimą artistu i
Lietuvos
Būklės
Studijoms
$36825 progagavoaukų. $9534$.
Delhi.
'
didelėj padėka :KLBToronto. apylinkės
Jaunimo akcijai: Lituanus, Skautų
Iš
šios
sumos
$870,48
yra
gauti;Lietarpt. Jamborė, Sportininkų pasiro tuvos Nepirklausomybės Fondui, $283 valdybai-už pravedimą rinkliavos vie
Bažnyčios Fondui
šame Vasario ;Į6.d.į)iBėjime.
pastaruoju laiku aukojo pp. Stradomsdymas Pietų Amerikoj ir kt. $550,00
LNT Remti Moterų Būreli Vasario
kiai $300, Rocevičiai, žilvičiai, Mikė Lietuvos propaganda buvusiuose ko per
LNTToiwxto-Komitetas.
nai, Cvirkos, Račiai St. škuda po $100.
lonijiniuose kraštuose
$250,00 16 gimnazijai paremti.
Po $50: J. Rudokas, A. Vilkas, A.Vaite- .Dalyvavimas tarpt, organizac. $174,07 , Aukos LNT Fondai surinktos-prie
vičius; po $25: Ign. Vilimas, Veraitis; Solidarumo ryšiai su tautiečiais Lie Prisikėlimo parapijos ;bažnyčies $121,
.Varšutą. — čia manoma,-kad
$15 A. Masiulis; po $5: Paurys ir Vilituvoj bei svečiais iš Lietuvos $280,90 80, KLB Toronto apylinkės -ruoštame
Viso Sl.951,19 viešame Vasario : 16 <j. minėjime $152, tarp Bažnyčios ,jr valdžios .vyksta
mavičius. Mieliems torontiškiams Leo
nardui ir Danutei Garbaliauskams Lieka 1960 m. sausio 1 d. $1.615,-32 50, ir LNT-rainėjime-bankete $396,18. ofioialios^derybe?, nors Vienio
ačiū už anksčiau paaukotus $20. Ųž
Visiems aukojusiems už gausias au
LNF/V posėdyje 1959 m. gruodžio kas širdingai dėkojame. Kartu dėko-- korespondentams nesiseka net su
visas aukas nuoširdus dėkui.
5v. Kazimiero parapijos: klebonas. 20 d. patikrinta ir patvirtinta.
jame Prisikėlimo parapijos Didžiai žinoti delegacijos sudėties.

Vasario 16 minėjimas vasario! vadovybei ir V. Gudeliui, vado
13 d. praėjo pakilio šventiška vaujančiam skautų rėmėjams, vi
nuotaika ~ pilna salė šventiškai siems choro ir taut, šokių daly
nusiteikusių tautiečių ir londo- viams, programoje dalyvaujan
niečių vieningumas buvo jaučia.- tiems vaikučiams ir jų tėveliams.
mas kiekviename žingsnyje, šie Apyl. valdyba yra labai dėkin
met dar labiau, negu betkada ligi ga minėtiems vadovams ir jų vie
šiol. Tai mūsų ypatybė, kuria ne netų nariams už šventėje atliktą
kiekviena kolonija gali pasigirti. programą, o visiems dalyviams —
Londono lietuviai gerai žino, kad už malonų dalyvavimą, aukas ir
negausių jėgų suskaldymas reikš reikiamą dėmesį Tautos šventei.
tų jų organizuotos veiklos žlugi Be to: A E. Pociui — už prog
mą. Salę padėjo užpildyti mūsų ramos vedimą, E. K. Petrauskui
malonūs kaimynai — Rodney, už filmavimą. K. Kudukiui — už
West Lome, Mount Brydges ir šventės programos įrekordavimą
kt. vietovių lietuviai, padvigubi ir J. Bendoraičiui — už stropų
nę londoniečių eiles. Jie ryžosi aukų rinkimą Tautos Fondui.
Bendoraičių šeima, vos atvyku
tolimai kelionei gal ne tiek dėl to,
kad pamatytų mūsų kuklią prog si iš Australijos, tuoj šimtu nuo
ramą, kiek dėl to, kad pagerbtų šimčių įsijungė į liet, darbą. Taip
pačią Vasario 16-tosios idėją. Už pat p. Bičkauskienė, pati būdama
tat jiems priklauso mūsų pagar Kanados prancūzė, yra viena iš
ba ir nuoširdi padėka. Dalyvių, uoliausių LL choro dalyvių ir ge
buvo daugiau, negu keliais pa rai kalba lietuviškai. Aukščiau ji
staraisiais metais. Scenos vaizde šokdavo ir taut, šokius, bet da
liui - montažui dėl susidėjusių ap bar dėl sulaužytos kojos nebegali
linkybių nebegalėjus įvykti, prog dalyvauti. Jos mamytė suorgani
rama savaimę pasidarė kuklesnė, zavo ir dirigavo lietuvių chorą
negu buvo numatyta. Pagaliau, Timminse.
kaip ir apyl. v-bos pirmininkas pa Tremties sąlygose dirbamas
stebėjo, tenkinamasi kuklesne, taut, darbas — viena gražiųjų do
bet savų jėgų atliekama progra vanu mūsų Tėvynei Lietuvai!
" ‘;
'
D. E.
ma dar ir todėl; kad norima sa
vąjį jaunimą daugiau įtraukti į
Skautai irgi paminėjo Vasario
lietuviškąją veiklą. Kaip ir buvo 16-tąją iškilmingoje sueigoje va
numatyta, programoje pasirodė sario 14 d. Malonu buvo stebėti,
J. Petrausko vadovaujamas LL kaip vienuolika jaun. skautų da
choras, M. Chainausko vadov. tau vė įžodį ir įgijo j. sk. “pilietines
tiniai šokiai ir J. čęgienės ir V. teises”, jiems suteikus po raudo
Čegytės gerai paruošti mažieji ną kaklaraištį. Tėveliai užrišo po
šokėjai ir muzikai. Oficialiosios mazgelį, tuo primindami jiems jų
dalies metu buvo įteiktos dvi pareigą — kasdien atilkti po gerą
apyl. valdybos įsteigtos jaunimo darbelį. Sk. vyčiai Alg. Eimantas
premijos. Apie jas — kitą kartą. ir Kaz. Majauskas pakelti į vyr.
Be to, apyl. v-bos nutarimu buvo skltn. laipsnį. Skautų rėmėjų ir
išreikšta vieša padėka už nuošir bičiulių būrelio pirmininkas ir
dų visuomeninį darbą dar šiems Džiamborės fondo įgaliotinis Lon
asmenims: vaikų programos va done Vikt. Gudelis Liet. Skautų
dovei J. čegienei, LL choro diri Sąj. Tarybos Pirmijos apdovano
gentui J. Petrauskui, taut, šokių tas ordinu “Už Nuopelnus”. Vie
vadovui M. Chainauskui, ilgame tininkas, įteikdamas ordiną, iš
čiam T. Fondo įgaliotiniui Br. reiškė ir savo asmenišką padėką
Misiui, vaikų progr. vad. pad. V. už jo atliktus darbus Londono
čegytei, o taip pat: Ratkevičių, skautams ir Dž. Fondui. Gražus
Čegių, Chainauskų ir Eimantų pavyzdys — D. ir M. Chainauskų
šeimoms, kolektyviai dalyvaujan visi keturi šeimos nariai — akty
čioms tame darbe; visai skautų vūs skautai. Visų dėmesio cent
re buvo mūsų mažieji — vieno
domis ir tvarkingomis uniformo
mis vilkiukai ir paukštytės, da
‘Po praeitų metų patyrimo organizuojant ekskursiją į
j
bar vadinami jaun. skautais. Su
Ukrainą, kuri pasibaigė su pasisekimu ir įdomumu
eigą vedė vietininkas sktn. O. Gešventas ir jo pavaduotoja vyr.
skltn. D. Chainauskienė. Džiugu,
kad skautų eilės čia nuolat di
109 BLOOR ST. W., TORONTO
dėja ir gražėja. Artėjantis pava
saris atvers duris dar didesnėms
Telefonas WA. 5-5555
galimybėms pasireikšti skautiš
imasi organizuoti ekskursijas ir pavienių asmenų
koje srityje. Iškylos po pavasario
pievas, linksmai saulutei švie
čiant, vaikus i skautus eiles suvi
lios greičiau, negu betkas kitas.
Gimines susitikti galima apsistojant atviruose miestuose J
‘
D.E.
— VILNIUJE norimam laikui. Viza ir pervežimas laivu '
Nauju Tautos Fondo įgaliotiniu
.
ar lėktuvu sutvarkoma greitai.
Londone TF vadovybės patvitrinINFORMACIJA VELTUI LIETUVIŲ KALBA.
tas Juozas Bendoraitis. Norintie
Zl^OMj^SILAN RYTI _ARBA PASIŲSTI ŠIĄ IŠKARPĄ
ji
dar įteikti savo auką TFondui
~FOUR~SEASONS TRAVEL LTD.
prašomi kreiptis tel. GE. 2-5155.
109 Bloor St. W., Toronto, Ont.
Tautos Fondui per Nepriklau
somybės šventės minėjimą su
Prašau prisiųsti smulkesnių žinių apie kelionę į Lietuvą:
rinkta $153. Minėjimo išlaidas
padengė apylinkės valdyba, tad
Pavardė __________________ —- ----------------------- ---------visa suma pasiųsta TF Atstovy
^^dresas . ..........
M ...,
..........
bės Kanadoje pirmininkui Vai
dotui Toronte.

Toronto I.NT pranešimos

*7*

CANADA

Geriau paįinkite Kanada^

Prašykite atsiusti siu
KNYGELIU NEMOKAMAI
Jos gaunamos

anglų bei
prancūzųkalba.

t Kai; jūs geriau, pažinsite Kanadą, labiau džiaugsitės

žemiau paduotą lapelį ir siųskite jį *į ^Citizenship

gyvenimu savo>naųjame krašte.

Branch, Citizenship Building, Ottawa, Canada.

Šios knygelės, ^kurios gaunamos anglų bei pran

Pašto ženklų nereikia.

cūzų kalba, aprašo Kanados geografiją, istoriją,
krašto valdymąsi, gamtos turtus ir meną.
Jos įdomios visiems naujiems ateiviams, o ypatin
gai naudingos jūsų vaikams.

Norėdami gauti tą knygelių, paprastai užpildykite

FOUR SEASONS TRAVEL LTD.

ELLEN U FAIRCLOUGH
Pilietybės ir Imigracijos Mū&tTM-

CITIZENSHIP BRANCH,
CITIZENSHIP BUILDING,
OTTAWA, ONTARIO.

KELIONES | LIETUVĄ.

Please forward to:
Name
(Vardą ir pavardę rašyti didžiosiomis spausdintomis raidėmis)

Address--------------------------------------------- i----------------------- ---------prašau atsiųsti sekančias knygeles (pažymėti tik vienojekalboje):

kraštas □ Our Laud
istorija 0 Our History
vakliia O Our Government
Our Resources
The Arts in Canada
52-8 '

4 '
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MANN & MARTEL Ltd. Realtors
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 j šią didelę pardavimo įstaiga, kuri turi 10 atskirų biurų įvairiose
miesto dalyse- Greitas ir sąžiningas patarnavimas. Didelis pasirinkimas. Paskolų sudarymas ir finansinė parama trūkstant įmokėjimo. Čia rasite viską kas Jus interesuoja nekilnojamo turto reikaluose.
13 kambarių

College • Dovercourt Rd.
$18.900 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
$1.500 įmokėti, 6 kambarių namas,
mūrinis frontas, švarūs kambariai,
alyva apšildomas. Arti krautuvių ir
susisiekimo. Pilna kaina $10.800.
Bloor • Lansdowne
$2.500 įmokėti, 6 kambarių mūrinis
namas, naujas alyvos pečius, vieta
garažui. Dideli ir gražus nepereina
mi kambariai. Galimybė dar pada
lyti vieną kambarį pirmam augšte.
Viena skola balansui. Tuojau gali
ma užimti.
Roncesvalles • Wright
$3.500 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
$3.500 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
$3.500 įmokėti, 6 kambarių atskiras
mūrinis namas su garažu, alyva ap
šildomas, modemiška virtuvė. Tuo
jau galima užimti.
Eglinton • Bathurst
$5.000 įmokėti, 6 kambarių atskiras
mūro namas, vandeniu alyva apšil
domas, garažas, 2 modernįos 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 apyvartas biznis, prie 12
kelio. Viena skola balansui labai
lengvomis . sąlygomis. Visai arti
miesto ir didelio judėjimo. 1 akras
žemės.
,

B. SAKALAS
-SAKALAUSKAS

'

Parbo tclef. LE. 4-8481
Narni; tel. LE. 6-1410

Indian Rd. - Humberside - Annette
Savininkas išvažiuoja iš Toronto
$1.500 įmokėti, mūrinis, 8 švarūs
kambariai, išilginis planas, 2 mod.
virtuvės. Kaina $15.900. Geras pir
kinys.

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.

St Clair • Oakwood - Winona
$1.500 įmokėti, mūrinis, 6 kamb.,
mod. virtuvė, garažas, šoninis įva
žiavimas. Kaina $14.900.

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.

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
$14.900.
College • Rusholme Park Cres.į
’ Prie pat bažnyčios
$2.500 įmokėti, mūrinis, atskiras, 9
kamb., 2 virtuvės, įvažiavimas iš
kiemo. Kaina $16.900.
Roncesvalles - Geoffrey
10 kambarių — 2 augštų
$4.900 įmokėti, mūrinis, atskiras, 2
modernios virtuvės, garažas, šoninis
įvažiavimas. Kaina $20.900.
Bloor - Runnymede
$5.900 įmokėti, mūrinis, atskiras, 7
kamb. per 2 augštus, 2 mod. virtu
vės, platus įvažiavimas, garažas,
vandeniu alyva šildomas, puikiame
stovyje. Prašo $19.900.

St. Clair - Oakwood
7 dideli kamb. - 2 augštai
$5.000 įmokėti, atskiras, platus įva
žiavimas, labai arti St. Clair, geras
susisiekimas. Namas be skolų.

Annette - High Park Ave.
2 atskiri įėjimai—- 2 vonios
1 atvira 10 metų 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 - Willard
Namas išmokėtas, 7 kambarių, at
skiras,* mūro, 2 augštų, 2 mod. vir
tuvės, vandeniu alyva apšildomas,
2 garažai, šoninis įvažiavimas, ge
ras išnuomavimui.

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 - Dundas
$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.

Bloor -Clendenan
2 atskiri butai
S8.900 įmokėti, šiurkščių plytų, at
skiras, vandeniu alyva šildomas, 10
kamb., 2 vonios, 2 virtuvės, 2 gara
žai, platus įvažiavimas. Geras pir
kinys.

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.

T. STANULIS

J. KUDABA

1st. RO. 2-8255. Namų RO. 6-0105
2336 BLOOR ST. W.

1180 ST. CLAIR AVE. W.
1st. LE. 74444.
Namų RU. 3-2150

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.
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.

High Park Ave. - Bloor
7 kambariai — vienas morgičius
$3.000 įmokėti, mūrinis naujai išremontuotas namas, netoli Bloor gat
vės. Labai didelė virtuvė, vandeniu
alyva šildomas. 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
S7.000 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 įvažiavimu ir
garažu. Netoli susisiekimo South
Kingsway gatvėje.

S. KĖKŠTAS
2336 BLOOR ST. W.
įstaigos tel. RO. 2-8255
Namų tei. 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 mės gauname kas dieną naujų nuosavybių.

Ken WILES

Joseph A. PETERS Ltd.
REALTORS
Narys Toronto Real Estate Board.
TELEFONAS LE. 2-3321
1162 ST. CLAIR 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 minutės iki Bloor.
St. Clair - Oakwood
$2.500 įmokėti, 7 labai didelių kam
barių, atskiras namas. Didelė mo
derni virtuvė, alyva šildomas, vieta
garažui.

Christie - St. Clair
82.000 jmokėti, gero mūro, 8 kamba
rių namas. Virtuvė kiekviename
augšte. Alyva šildomas, garažas.
Bloor - High Park
$5.000 įmokėti, atskiras gerų plytų
10-ties kambarių narnas su atskirais
įėjimais, i virtuvės, 2 vonios, gara
žas. Vand. ir alyvos šildymas.

St. Clair - Oakwood
Dupleksas
12 didelių ir gražių kambarių, 3 vo
nios, garažai. Labai gertas pirkinys.

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

B. MARIJOŠIUS
Įstaigos tek
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.)

Vyt. Morkis

J. Kaškelis

A. Bliudžius

i

.....

SPORTAS
AUŠROS ŽINIOS
Sveikiname mūsų jaunąsias
krepšininkes apgynusias Kanados
Sporto Apygardos mergaičių A
čempijonatą.

Š.m. KSA krepšinio pirmeny
bėse Aušra išsikovojo vyrų, jau
nių, jaunučių, mergaičių A ir
mergaičių B čempijonatus; stalo
teniso moterų dvejeto vice čem
527 Bloor St. W. Tel. LE. 2-4404
pijonatą ir mergaičių A čempi
Quebec - Bloor
High Park Ave.
jonatą ir vicečempijonatą ir mer $1.000 įmokėti, 6 kambarių mūrinis
$4.500 įmokėti, 9 kamb. atskiras
gaičių B čempijonatą. Tinklinio namas, 2 modernios virtuvės, nau
mūrinis namas, kvadratinis planas,
4 kamb. pirmame augšte, 2 mod.
pirmenybės moterų ir mergaičių jas alyvos šildymas, didelis kiemas,
virtuvės, privatus įvažiavimas, 200
klasėse įvyks kovo 9 d. 7.30 v. v. ilgos išsimokėjimo sąlygos.
pėdų
ilgio kiemas.
Keele - Dundas
Harbord salėje.
$1.500 įmokėti, 7 kamb. mūrinis na
Durie St. • Annette
KSA mergaičių A Aušros ko mas, naujas alyvos šildymas, aliu$5.000 įmokėti, puikus 6 kamb. at
skiras mūrinis namas, kvadratinis
mandoje žaidė: A. Grigaitė2, A. minijaus langai ir durys, garažas,
planas, vand. alyva šildomas, 2
didžiulis
puikus
žaidimų
kambarys
Gataveckaitė 8, J. Gataveckaitė rūsyje, 10 metų skola. Pilna kaina
mod. virtuvės, dvigubas garažas.
2, A. Sapijonytė, I. Romanovaitė, $13.500.
Scarlet Rd. - St. Clair
E. Juozaitytė 4, D. Simonaitytė.
Jane - Baby Point
£5.000 įmokėti, 1 metų senumo, 10
4, G. Uogintaitė 17 ir Z. Baraus $2.500 įmokėti, 4 metų senumo, 6
kamb. originalus dupleksas per du
augštus,
į kainą įeina elektr. ply
kambarių
mūrinis
namas,
alyva
šil

kaitė 6. Bendras rezultatas: Auš
tos,
šaldytuvai,
taip pat aliuminiaus
domas,
2
modernios
virtuvės,
žaidi

ra 43, Vytis 12.
langai ir durys, 24 metų skola 6%.
mo kambarys rūsyje. Privatus įvaž.
KSA šachmatų pirmenybėse
Beresford Ave. - Runnymede
Roncesvalles Avė.
Aušra B pralaimėjo Vyčio A P/2 $4.000 įmokėti, graži krautuvė ir
$8.500 įmokėti, 7 kamb. atskiras
puikus mūrinis namas, kvadratinis
:
Žaidė: J. Matuzevičius (Vy- du apartamentai, alyva šildomas,
planas, 4 kamb. pirmame augšte,
kaip palikimas, grei
tisį-1/^ - V. Petrauskas (Aušra) V2, parduodamas
vand. alyva šildomas, modernus vi
tas
užėmimas.
Ą..*Tarvydas (Vytis) 1 — V. Genduje, platus įvažiavimas su nauju
Geoffrey - Roncesvalles
čius (Aušra) 0, R. Paškauskas (Vy $4.000 įmokėti, 10 kamb. atskiras
dvigubu garažu, didžiulis kiemas.
Indian Rd. - Bloor
tis) 1 — V. Rusas (Aušra) 0, A. mūrinis namas, kvadratinis planas,
$9.000
įmokėti,
13 kamb. atskiras
2
mod.
virtuvės,
2
vonios,
vand.
aly

Sirutis (Vytis) 1 — P. Mačiulaitis va šildomas, gražus didelis kiemas.
mūrinis namas, kvadratinis planas,
0, S. Ramanauskas (Vytis) 0 —
4 kamb. pirmame augšte ir saulės
Jane * Bloor
M. Abromaitis (Aušra) 1.
kamb., vand. alyva šildomas, 4 vir
$4.500 įmokėti, 7 kamb. per du
tuvės, privatus įvažiavimas su dvi
Mergaičių CYO finaluose Auš augštus, atskiras mūrinis namas,
gubu
kvadratinis
planas,
vand.
alyva
šil

ra M nugalėjo St. Thomas 22:19. domas, garažas su plačiu įvažiavi lygos. garažu, ilgos išsimokėjimo są
IlI-čias finalų rungtynes žais ši mu, reikalingas mažo remonto.
Dundas • Roncesvalles
$8.000 įmokėti, 11 kambarių, atski
Swansea - Bloor
antradieni 7 v.v. Bloor Col. Sėk
ras mūrinis namas, 3 virtuvės, 2 vo
$7.000 įmokėti, už tą puikų 6 me
mės!
nios, 4 kambariai pirmame augšte,
tų
senumo
centrinio
plano
bangaloBerniukų Church lygos fina vą, modrenus viduje, garažas su
vandens alyvos šildymas, garažas su
luose Aušra B Il-se rungtynėse privačiu įvažiavimu, 19 metų at privačiu įvažiavimu, gražus didelis
kiemas.
nugalėjo Kimbourne 21:9, tačiau vira skola.
2 taškų trūko išlyginimui I-jų
P. KER BERIS
rungtynių pralaimėjimui (32:18)
TEL. DARBO LE. 2-4404 - - - NAMŲ LE. 5-1584
ir todėl liko Church lygos Bantam
klasės vice čempijonais.
Aušra M. baigė II-ji ratą Il-je
vietoje. Paskutinėse rungtynėse
BENDRUOMENĖS REIKALAIS
ji nugalėjo St. Cyril 40:27. Pusfinalų rungtnyes pradės šią savai Mūsų Liet. Bendruomenė, kaip Įruoja apylinkės valdyboje ir sutę. Aušra B žaidė: P. Genys 1, A. visuotinė organizacija, turi savo ; moka nustatytą registracijos -moGenys 9. E. Ramanauskas 3, R. veikimo nuostatus priimtus visuo i kęsti $10 i metus. Nepasiturin
Astrauskas, R. Bartucevičius 6, tinių susrinkmų ar Tarybų. Jie čios ir labdaros organizacijos nuo
A. Sapijonis 2, J. Lasys ir T. Ga yra prvalomi tek Bendruomenės to mokesčio gali būti atleidžia
linis. Aušra M komandoje:, V. Ru- valdyboms, tiek atskiriems jos mos.
seckas 6, R. Grigas 16, G. Skrins- naramis. Nesilaikymas Bendruo Atrodo tas nuostatas yra toks
kas 7, V. Rusas 3, A. Šlekys 8, P. menės nuostatų, sutrukdo jos logiškas ir suprantamas, kad dėl
veikimą ir veda prie netvarkos. jo nėra ko daug aiškinti, bet nau
Kaizeris.
Sveikiname Church lygos Mi Bendruomenės apylinkių val joji Toronto apylinkės taryba, dar
nor Bantom čempijonus. Aušra dybų ir Tarybų sudėtys nuolat nesusipažinusi su padėtimi, leng
MB: K. Strimaiti, J. Vaškevičių, keičiasi ir i jas atėję nauji žmo vapėdiškai šį naudingą Bendruo
A. Saulėną. A. Bušinską, A. Pu- nės, nesusipažinę su anksčiau menės nuostatą pakeitė — orga-zerj, A. Kryžanauską, R. Banai primtais nutarimais ir nustatyta nizacijas nuo mokesčio atleido..
ti ir R. TamulionĮ. ši antradieni tvarka, imasi iš naujo viską tvar-i Tai būdinga mūsų Bendruome
7 v.v. mūsų salėje rungsis su kyti pagal savo išmanymą, nepa-J nėje yda: gauti teisę kalbėti, bet
Playground lygos nugalėtojais dėl galvodami ar jie yra tam kompe-Į vengti betkokių pareigų. Prisilai
i kant tvarkos, kol šis pakeitimas
Toronto miesto čempijonato. Sėk tetingi.
Neseniai “TŽ” buvo pranešta, nepatvirtintas Krašto Tarybos,
mės!
Sekmadienio B-C Il-se pusfina- kad Toronto apylinkės taryba sa organizacijų registracinis mokes
lų rungtynėse Aušra paskutinėje vo paskutiniame posėdyje nutarė tis turėtų būti Bendruomenei
minutėje pralaimėjo Tridents 68: pakeisti Krašto Tarybos priim mokamas.
71 (35:29). Žaidė: A. Buntinas 10. tas taisykles dėl organizacijų da Organizacijų įnašų suma suda
' rydavo apie $150-200 i metus, kas
E. Rigby 11, A. Jankauskas 18, lyvavimo apylinkių tarybose.
Pagal tas taisykles kiekviena žymiai padidindavo apylinkės pa
R. Gudas 20, J. Laurinavičius 3,
R. Juozaitis 3, K. Grigaitis 5; R. visuomeninė organizacija gali da jamas, bet čia daugiau svarbu
Strimaitis ir R. Juodikis. Ši sek lyvauti Bendruomenės reikalų pats principas, kad visuomenės
madieni B-C finalai: Andys -Tri sprendime, t.y. ji gauna apyl. ta- i organizacijos Bendruomenę re
rybos nario teises, jei ji Įsiregist- mia ir jos veikimą stiprina.
dents.

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.
St. Clair - Dufferin
$1.000 įmok., 12 kamb. mur. atski
ras namas, 2 virt., 2 vonios, vand.
alyva šild., netoli kraut, ir susisiek.
9 metams atviras morgičius 6^%,
parduos už $15.000. Tik vieną kar
tą pasitaikanti proga!
New Toronto • 14th St.
$2.500 įmok*., 8 kamb. per du augš
tus, mūr. rupių pi., atsk., 2 virt.,
alyva oru šild., did. kičmas, garažas,
šoninis įvaž., vienas 10-čiai metų
atviras morgičius išmokėjimui. Pra
šo tik $16.500.
Bloor • Ossington
$2.500 įmok., 7 kamb. mūr., mod.
virt., 2 vonios, vand. alyva šild., did.
kiemas, garažas, reikia mažo re
monto. Testamentinis pard.
Bloor - Swansea
$4.000 įmok., 5 kamb., gražių pi.
bungalovas, gražus sklypas, priv.
įvaž., garažas, nepaprastai graži vie
ta. Puikus ir gražiai įrengtas kam
barys rūsyje.
Quebec Ave. - Bloor
$4.000 įmok., 7 did. kamb. per du
augštus, atsk., mūr., 2 mod. virt.,
labai švarus, naujas vand. alyva šildym., arti Bloor ir parko.

Windermere - Annette
$5.000 įmok., 5 did. kamb., gražus
bungalovas, mod. virt., vand. alyva
•šild., priv. įvaž., garažas, vienas 10čiai metų morgičius. Puiku!
Swansea - Bloor
$7.000 įmok., 7 did. kamb. per du
augštus, mūr., centrinis planas, 2
mod. virt., priv. įvaž., garažas, arti
mokyklos ir susisiek. Skubus pard.
Jane - Baby Point
$8.000 įmok., 8 did. kamb. per 2
augšt., rupių pi., atsk., gražiai išdekoruotas, 2 vonios, vand. aylva šild.,
priv. įvaž., garažas, 10-čiai metų iš
mokėjimas.
Bloor - Willard
$8.000 įmok., 7 did. kamb. per du
augtsus, mūr., mod. virt., vand. aly
va šild., dvig. garažas, visai arti
Bloor kraut ir susisiek.Pelningas investavimas
$7-8.000 įmok., Bloor - Ind. Rd., 12
did. kamb., ihur., atsk., 3 mod. vir
tuv., 3 vonios, priv. įvaž., mūr. dvigub. garažas, visas išnuom., ąugštos pajamos, prašoma kaina žema ir
parduodamas su visais baldais. At
viras morgičius iš 6%%. Sav. iš
vyksta į JAV. Skambinkit dar šian
dien.

S. JOKŪBAITIS

Telefonai: LE. 4-8459, LE. 4-8450. Namų tel. BE. 3-5996

Žemė prie Toronto
Jane - Annette
$7.000 įmok., 2% akrų prie Queen
$3.500 įmokėti, atskiras, gerų plytų
Elizabeth plento, šalutinio kelio.
8 metų senumo, du augštai, 6 švie
Tinkama sklypams, daržininkystei.
sūs, dideli, alyviniais dažais dažyti
Lygi žemė. 2 augštų medinė dirbtukambariai, moderniškiausia virtuvė,
vė-daržinė. 12 mylių nuo Toronto
kietmedžio grindys, vand. alyva šil
rotušės.
domas, geležiniai balkiai, garažas,
privatus įvažiavimas. Kaina $17.000.
Sklypai priė ežero
$400 įmokėti, 39 mylios nuo Toron
Bloor - Jane
to prie Simcoe ežero. 100 pėdų fron
$5.000 įmok., atskiras, mūrinis, 7
to ir 150 pėdų ilgio sklypas vasar
kamb., dvi virtuvės, vandeniu - aly
vietei ar nuolatiniam gyvenimui.
va šild., garažas, bendras įvažiavi
Kaina $850.
mas. Be morgičių. Kaina $20.000.
180 akrų ūkis
Parkdale
$4.500 Įmok., apie 95 mylios nuo To
$5.000 įmok., atskiras, 10 didelių
ronto, geros trobos, 100 akrų dirba
kambarių, mūrinis namas, 2 virtu
mas, likusi miškas, žuvingas upelis.
vės, naujas alyva-oro šHdymas, ga
Kaina $8.000.
ražui vieta. Be morgičių. Parduoda
Gazolino stotis - restoranas mas pirmą kartą valdžios. Geras pir
laiveliai
kinys. Namas reikalingas remonto.
$15.000 įmok., 39 mylios nuo To
Kaina apie $17.000.
Dundas - Roncesvalles
ronto prie ežero. 70 vietų restora
nas su krautuve. Laivelių nuomavi
$1.900 įmok., mūro, 8 dideli švarūs
mas ir garažas. 3 gazolino pompos
kamb., 2 virtuv., visos grindys kiet
laivams ir didelei mašinų klientū
medžio, pirmame augšte galima pa
daryti krautuvę. Gazooro šildymas.
rai. didelis ir judrus biznis per ap
skritus metus.
Be morgičių. Kaina tik $13.500.
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.
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ŽIBURIAI

'

PARŪPINU MORGIČIUS

Telef. LE. 7-3173.

Namų RO. 6-0417

Collingwood, Wasagos ir Stayner
apylinkėse ūkių-farmų, vasarnamių, garažų, gazolino stočių ir kito nekiln.
turto pirkimo-pardavimo reikaluose tarpininkauja lietuvis pardavimo

«“tls

V. (Vic) BUTRIMAS
Dėl informaciją rodykite: V. Butrimas, Box 83, Collingwood.
Skambinkite: 62 W 2 Collingwood.
GEO. HUNT REAL ESTATE
128 Hurontario Str.
Collingwood, Ont.

Vaistai Lietuvon!

lįiiiKKlTE GYVYBES, PASIVSEGHW SATO fflWWO*

KotyRite, teicfonuokite or orvyRire poi mus. viris mtormocijos veirui.

WALTMAN’S Patikima Vaistinė

Pirmyn, vergai nužemintieji!
Prieš daugelį metų, dar laisvės
pavasariu kvepiančioje tėvynėje,
suku radiją ant Maskvos bangų.
12 valanda nakties, miegas mer
kia akis, Kremliaus bokšte skam
ba varpas, girdisi muzikos melo
dija — “Pirmyn, vergai nužemin-,
tieji”. Gražu, kažkaip nuotaikin
ga, bet nesupratau, kad tų žodžių
melodija greit skambės ir mūsų
tėvynėje, p jos paslėptoje didybė
je, kolonos apiplyšusių vergų,
tremtinių žygiuos į vergiją ...
kalėjimus .. . mirtį...
Pirmuose internacionalinės ko
munizmo giesmės žodžiuose su
kaupta visa tiesa apie komuniz
mą. Jie daugiau pasako negu tos
srities specialistų studijų-raštų
tomai.
Pirmyn liaudis griauti civili
zuotą pasaulį, žmoniškos prigim
ties moralinius ir materialinius
pagrindus, iš laisvo žmogaus virs
ti į vergą.
Pirmyn į sovehozus, kolchozus
ir dulkinas arteles dirbti virš nor
mos ir žmogiškų jėgų, didžiosios
tėvynės garbei ir naudai.
Mano mintys krypsta ten, prie
Nemunėlio, ____
kur prieš šimtus njetų, didžiulių ąžuolų pavėsyje, kri
viai garbino Perkūną ir vaidilutės
saugojo šventąją ugnį, kur vergo
ar belaisvio sąvoka buvo nesu
prantama. Ten, kur iš lietuvio
atimtas paskutinis žemės gaba
las aplaistytas darbo prakaitu, o
jis pats padarytas sovchozų-kolchizų vergu.
Lietuvos ir čionykštė lietuvių
komunistinė spauda niekina ne
priklausomybės laikus ir šaukia:
— “buožės, kulokai, dvarininkai
išnaudojo lietuvius darbininkus”
ir kt. Tad pažiūrėkime ką sako
dokumentinė medžiaga — faktai,
aprašyti K. Bielinio knygoje
“Penktieji metai”.
Atlyginimai. “Lietuvos buv.
dvarų kumečio 1905-7 metais:
4^2 kg. javų už 1 darbo dieną. 30
aukso rublių pinigų metams ir
pajamos iš sklypo žemės, karvės,
2 avių ir kt.; mokesčių ir duoklių
nėra”.
Pagal 1924 m. vaserio 24 d.,
įsiteisėjusį darbininkų - kumečių

samdymo ir atleidimo įstatymą
buvo nustatyti šie atlyginimai: “6
kg javų už 1 d. dieną, 36 aukso
rubliai pinigų metams ir paja
mos iš sklypo žemės, 2 karvių, 2
avių ir kt,; mokesčių ir duoklių
nėra”.
Na ir 1956 m. Lietuvos kolchozininko atlyginimas pagal “vy
riausybės” duomenis buvo šis:
“1% kg. javų už 1 d. dieną ir
4 rub. pinigų už tą pat dieną. (1
kg. duonos kaštuoja 1 rub. ir 50
kp.). Iš naudojamo 60 arų žemės
sklypo privalu teikti bolševikų
valstybei, dabar Chruščiovo pa
mažintą, duoklę mėsos, pieno,
kiaušinių, vilnų ir bulvių”.
Matome, kad neskaitant prie
volės, Lietuvos kumečio atlygi
nimas caro laikų buvo pustrečio,
o nepriklausomos Lietuvos ketu
ris kartus didesnis už dabartinės
Lietuvos “kolchozininko” atlygi
nimą. Gerovė tik dirbtinoje pro
pagandoje, iš kurios nuplyšusių
sąnarių neapdengsi ir alkio ne
pasotinsi.
Toliau skaitykime: “Literatū
ra ir Menas” Nr. 42 —
“Rudens vėjuje plazda per
miestų ir miestelių gatves nuties
ti transparentai. Jie skelbia,
kad nuo spalio 15 d. respubliko
je prasidėjo knygų platinimo
mėnuo”. Kokios knygos platina
mos? Tai marksizmo, leninizmo
ir ateistiniai veikalai.
“... į knygų platinimą įtrauk
ta 150.000 komjaunuolių”. “Res
publika įpareigota išplatinti už
pusę milijono rublių”. O kur “sa
vanoriškai” nebegrąžinamų pa
skolų pasirašymas “valstybei”?
Komentarai nereikalingi. Iš el
getos norima atimti krepšį ir laz
dą ir sakyti, kad jis laimingiau
sias žmogus pasaulyje.
Lenino, Markso, Engelso raš-.
tais, kaip nuodėguliu, lietuvio'
sieloje komunistinės liepsnos ne-

Kanados Lietuvių Bendruome
nė sudaryta pagal specifinę kraš
to padėti (dideli nuotoliai) — de
centralizuotai ir Bendruomenės
veikimas daugiau pasireiškia apy
linkėse, negu centre. Priešingai_
yra pvz. Vokietijoje, kur visas
Bendruomenės veikimas sukon
centruotas Krašto Valdyboje. Pas
mus Kanadoje Liet. Bendruome-.
nės pagrindas yra apylinkė ir dėl
to ji turi būti stipri finansiškai, X.
kad būtų pajėgi veikti.
Kaikas šitos padėties nesupran
ta ir mano, kad geriau būtų visas
lėšas iš apylinkių atimti ir ati- •
duoti centrui, t.y. Krašto Valdy
bai.
Pvz. p. V Dulkė “TŽ” Nr. 3,
siūlo skirti Krašto Valdybai 90%
solidarumo mokesčio ir esą “tas -_
nesudarys didelės spragos apy
linkės kasoje”. Z. Pulianauskas
“TŽ” Nr. 4 siūlo skirti Krašto
Valdybai 100% Lietuvių Dienos
pelno. Jie mano, kad Krašto Val
dyboje sėdi apmokami valdinin
kai, kurie neturi savo asmeniškų
reikalų ir gali visus Bendruomenės reikalus sutvarkyti, neš jie , .
“geriau žino, kokioms mūsų rei- kalų pozicijoms lėšos labiau reikalingis ir tam paskirti”.
Mūsų Benbruomenės stiprumas
ir veikla pasireikš tuomet, kai
mes kiekvienas savo apylinkės
reikalais rūpinsimės ir juos rem
sime nelaukdami pagalbos iš
augščiau.
P. Lelis.
Įžiebsite! Liepsna įkuriama tik
degančios sielos gyvu pavyzdžiu.
Tauta tai ne statinė—kartų, kaip
silkių, nesukrausite.
Tauta yra gyvas tėvynės žemė
je kilęs organizmas, turintis imu
nitetą prieš komunizmo nuodus.
Todėl raudonųjų laikraščiai
“delegatų” kelionės ir jų melai
spaudoje’ negali ir negalės pa
slėpti to. ką davė ir duoda ko
munistinis režimas tėvynės lie
tuviui.
J. Kručas.

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
Visų rūšių šildymas ir įvairios pompos.

į

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

9PU$L.

TĖVISKJĖS ŽIBURIAI
-

J

si klubą. Susirinkimas taip pat
sutinka.
Nesant daugiau klausimų susi
K. Lietuvių klubo parengimas. dar pakviečia tarti žodį dr. Jau- rinkimo pirm. S. Krisčius skaito
Nežiūrint į įvairius nesklandumus niškį, kurio tėvas yrą daug pasi susirinkimą uždarytu, o naujos
REAL. ESTATE
Dovana Kalėdoms
Netikėto proga
tarp senųjų ir naujųjų ateivių, darbavęs statant šį klubą. Jis pa v-bos posėdį nutarta kviesti š.m.
iešką
, kaip tu susipaži
viskas pradeda eiti geresne link sižada, kaip medicinos daktaras, vasario 8 d. 8 vai. vakare.
172 BlorfM fe
nai su savo antruoju vyru?
Telef. LE. 1-4605 me. Kas kart vis daugiau ir dau kiek galėdamas ir ateityje padėti. Valdybos posėdis įvyko vasario
bar
gali
pasidžiaugti.
— Labai romantiškose, apystosako
Vakaras praėjo puikioje lietu
giau klubas susilaukia narių iš
lidelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms naujųjų ateivių, kurie giliau pra viškoje nuotaikoje ir skambėjo 8 d. 8 vai. Kartu dalyvavo ir se slaugė.
vose. Aš ėjau su savo pirmuoju
—
Ištikro?!
Aš
bėgsiu
pranešti
vyru skersai gatvę, o dabartinis
deda vienas kitą pažinti ir susi lietuviškos dainelės. Reikia tikė noji valdyba. Apsvarsčiusi įvai
JŪSŲ PATARNAVIMUI SKAMBINTI:
prasti. Pats gyvenimas greitai su: tis, kad mes dar arčiau pažinsime rius klubo reikalus pareigomis apie tai savo mamai, — džiūgau mano vyras, lėkė automobiliu,
trenkė i jį ir užmušė. Nuo to laiveda visus į vieną bendrą lietu vienas kitą, o Manitobos lietuvių pasiskirstė: pirmininkas Kostas ja Jonelis.
j. GUDAS - namu tel. RO. 6-8096
višką šeimą į vieną bendrą kelią. klube nebebus skirtumo tarp nau Strikaitis, vicepirm. J. BaniukoNekokios galimybės
nis, sekr. J. Demereckas, ižd. M.
Pats gyvenimas padeda mums iš jųjų ir senesniųjų ateivių.
— Štai Čia rašo, jog Afrikoje
Kstr.
Vidrikas, piniginių reikalų raš juodukai pardavinėja savo žmo Tibeto auksas
siaiškinti, kas yra tikrieji mūsų
tininku P. Kumpauskas, nariai P. nas turguje, — sako žmona.
ir kas mūsų prieteliai.
PRANO BARAUSKO priešai
Manitobos
lietuvių
klubo
meti

Tibeto Dalai Lamos nuo seno
Bagdonas ir J. Savickas.
Laiškai iš okupuotos Lietuvos pa
—
Galimas
daiktas,
bet
pas
garsėjo
dideliais turtais. Tarp
Draudimų agentūra tylomis skverbiasi į mūsų rankas, nis susirinkimas įvyko vasario 7 Sekantį v-bos posėdį. nutarta mus tai nebūtų įmanoma, — atsa
kitko Tibete yra aukso kasyklos,
kuriuose iškaitome savo arti d. Atsilankė į jį nemažai narių ir šaukti kovo 7 d. 8 vai. vak.
Visų rūšių draudimai.
ko vyras.
Kstr.
miausių giminių nusiskundimus, iš naujųjų ateivių. Susirinkimą
— Savaime aišku, nes civiliza
TELEFONAS
vargus ir įvairius nedateklius. Jie atidarė v-oos pirm. S. Krisčius.
Jane Kuncaitienė padedama M. cija pakėlė moteriškės vertę, — dalykas, kad tie njiįžiniski turtai
aiškiai pasako, kas dabartiniu me Pirmiausiai jis paragina narius
aiškina žmona.
buvo ne paskutinių motyvas ir
tu dedasi mūsų vargstančioje Lie užsimokėti metinį nario mokestį, Januškienės (Jurgienės) ir A. Bal
— Pakėlė, nepakėlė, tačiau, pa
tuvoje. Daugelis ir iš senesniųjų kurį sumoka 54 nariai. Seka pir čiūnienės, lapkr. 29 d. suruošė J. vyzdžiui, kas gi sutiktų pirkti ta-,
ateivių iki |iol klydo, bet tas jų mininko ir v-bos pranešimai. V. šmaižių namuose staigmeną - ve, mieloji... : . /
arba RO. 6-0832
klaidas tenka priskirti II Pasau Kviečiama perskaityti pr. me pobūvį pirmgimiui Dovydui Vik
,49 Camęo Cres., Toronto 9, Ont linio karo nevykusiai politikai. tų metinio susirinkimo protoko torui — Alfredo ir Saulės ŠmaiVedybiniai reikalai,
Jonas įsimylėjęs į Agotą i^ja?- ikalnuose, sunkų dabar spėti. ži
Šiandien jau mes bręstame ir ne lą. Klubo sekretoriui susirgus į jo žytės Daubarų sūneliui pagerbti.
noma *
~ ‘ ‘ ’
abejoju, greitai būsime subrendę vietą pakviečiamas klubo narys
Dalyvavo nemažas būrys mote ką laiką, bet toji mažai tepaisė bėgd į
ranka
ir visi pažinsime tikrąjį gyvenimo K. Stnkaitis.
rų. Stalai bematant apsipildė jo. Įsidrąsinęs Jonas pagaliau pa :mis/S
Nauja Lietuviška Valykla •
kelią.
K. Strikaitis, perskaitęs proto pačių dalyvių gamintais skaniais klausia:
— Ar tu, Agptyte, neišklausy
Vasario 6 d. Manitobos lietu kolą nueina sėstis, bet sulaikomas užkandžiais ir pyragais. Išgerta
si
manęs?
— skundžiasi Jonas. —
vių klube* buvo surengtas klubo ir pakviečiamas tai dienai sekre vyno ir kavos. Pasišnekučiuota ir
narių metinis bankietas. Kiekvie toriauti susirinkime. Po to, daro padainuota. Jaunai, laimingai mo Juk aš tave myliu nuo- pat kūdi vykų toftfrąląiUamds brblis Oyinas narys galėjo pasikviesti po pranešimus piniginių reikalų raš tinai įteiktas gražus vaikui veži kystės laikų...
kuris, suruošė perą puikiii pri
— Tai kas? Ar nori, kad aš tau:
vieną svečią, o klubo valdyba pa tininkas Petras Kumpauskas - mėlis.
985 College St.
TeL LE. 1-5166
mokėčiau pensiją? — atkarto ji. ėmimų. visiems. Tihetobičiulianis.
kvietė
garbės
svečiu
lietuvių
pa

Kumpas
ir
v-bos
ižd.
M.
Vidrikas.
Už
brangią
dovaną
ir
gražias
Be to, jis' apsigyveno brangiam
Darbas atliekamas vietoje šit moderniškomis mašinomis.
rapijos kleboną kun. J. Bertašiu. Revizijos kom. aktą perskaito jos netikėtas vaišes Saulė Daubarie
Apsivylimas
viešbuty,
pasisamdė gerą advokar
PRIIMAME IR PRISTATOME Į NAMUS.
Vakarienę atidarė klubo pirm. pirm. K. Pranevičius. Toliau se nė nuoširdžiai padėkojo. Taippat
— Aš visai kitaip įsįvaįzdą.vau
Darbo valandos: 8 vai. ryto — 7 vai. vak.
S. Krisčius. Klubo vicepirm. J. ka naujų narių priėmimas. Visuo po trumpą padėkos žodį tarė Ma .vedybinį gyvenimą,
šeštadieniais
8 vai. ryto — 6 vai. vak.
Radzevičius pasidžiaugia gausin tiniu balsavimu naujais' nariais rija Daubarienė (Alfredo moti
— O ko? gi tau.dm- trūkta? —
au svečių atsilankymu ir palinki, priimama: J. Sivickas, M. Morku- na) ir Viktorija šmaižienė — abi klausia: draugėSavininkas L. LEVECKIS
-tekhu savo misijas išlaidoms oakad sugyvenimas tarpe senųjų ir vėnas ir Mečys šarauskas. Be to, laimingos senelės Koresp.
— Tik pamanyk, jau du metai dfehgti. Jis pats aiškaus atsaky
naujųjų ateivių kas kart daugiau M. Vidrikas praneša, kad "gautas
dovai da<iagyvenu su savo vyru ir jis nei s#- mo nedavęs, bet jo pMydovai
ir
daugiau
klestėtų.
Toliau
išd.
pareiškimas
iš
buvusio
klubo
na

,v.ę
suprasti,,
kad
Dalaį
Lama
tik

kio neįsileido į kivirčius ...
TAUPYK ir SKOLINKIS
Vidrikas taip pat džiaugiasi, kad rio VI. Armanavičiaus, kuris no
rai ne tuščiomis rankomis pa
šiandien
klube
matosi
daugelis
ir
ri
įstoti
vėl
atgal
klubo
nariu.
Jis
sprukęsiš Tibeto.. ; ‘ \ Kredito Kooperatyve “PARAMA”
ČIKAGOS
VAIZDAI
IR
VARGAI
iš naujesniųjų ateivių, tikisi, kad pais ir paaiškina, kad VI. ArmaPo kurio laikų buvo .paskelbta
Naujos vasarvietės. Prie gra
Paskola 1 asm. iki $3.000. Paskolos, indėliai ir gyvybė apdrausta.
mes daugiau suartėsime; klubui navičiui jokio naujo pareiškimo
.nauja daug ką paąlškinanti žinią.
(Atkeltais 3 psL)
atnešime didesnę naudą, jei dirb nereikia paduoti, tik jis privalo žiosios ir garsiosios savo kurorti taip pat ir mūsų visuomenei, kad- Pasirodo, kad keli Šimtai mulų su
sime bendromis jėgomis.
apmokėti už praleistus metus na ne vieta — French River krantų, •į jaunimą reikia atkreipti dides ąukso naštoiniš . iš Tibeto būvo
DARBO VALANDOS:
Iš senesniųjų ateivių kalba dar rio mokestį ir automatiškai vėl šeši Sudburio lietuviai — S. Kri ni dėmesį. Į slidžias kelius nukly išsiųsti į Š. Indiją dar tąda,: kai
Pirmadieniais ir Penktadieniais nuo <0-12 v. ryto ir 5.30-9 vai. vok.
Balalis ir VI. Steponavičius, abu skaitysis klubo nariu. M. Vidrikas vickas, J. Paulaitis, P. Gabrėnas, dusių lietuvaičių vien tik Čikago ^Kinijos bolševikinė kariuomenė
Antradieniais —
nuo 10-12 vai. ryto ir 7 - 9 vai. vak.
taip pat pasidžiaugę gražiais su rekomenduoja jį atgal priimti, V. Grinius, J. Dženkaitis, J. Žiū je yra ir daugiau, bet jau bus per
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vai. ryto
uždaryta.
gyvenimo reiškiniais. Pr. Matu nes jis pats, savo noru, iš klubo kas — įsigijo sklypus. Sklypai ne vėlu jomis rūpintis, kada kas nors •buvd paslėptas Įrsaugojnžs. kąžBiotinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W., Toronto, Ont.
lionis apgailestauja senus nesusi buvo išstojęs. Šis klausimas taip paprastai gražūs — apaugę puši joms atsitiks. “
kur kalnuQse,o.dabarsunkveži
mis, lygūs, sausi, be jokių nerei
Telefonas LE. 2-8723
pratimus ir kviečia tas klaidas ir išspręstas.
Kažkas yra netvarkoj su mūsų miais nuvežtas ir sukrautas i ban
užmiršti. K. Beniušis pasidžiau1960 m. naujos valdybos rinki kalingų krūmokšnių ir akmenų. tėvais, lietuviška aplinkuma, mū ko seifus Kalkutoj. Dalai Lamai
' gia sugyvenimu, papasakoja apie muose iš daugelio kandidatų iš Paplūdymys irgi puikus: dugnas sų mokyklomis if bendrai mūsų darilgai joturę^užtekti.
;
smėlėtas ir seklus. Tai ideali vie
statybą,
prašo
visas
praeities
klairenkami:
J.
Savickas,
P.
Kum

visuomene, kad tokių pavyzdžių Otava. — Kanados: vyriausybė
ED. KONDRATAS .
,das bei nesugyveninius užmiršti pauskas, K. Strikaitis, J. Baniu- ta vasarojimui, žvejojimui ir me matome? Kas čia duos išganingą
Vasarojimo ir medžio
1113 Dundas St W.f Toronto. LE. 3-5454 ; ir eiti prie bendro sugyvenimo. Konis, J. Demereckas, M. Vidri džiojimui.
jimo
sezonui
privažiuoja daug jį receptą, o gališvisošiame klau ■riti Kanados 100 metų proga 1967
Užbaigai pakviečiamas kalbėti kas ir P. Bagdonas. Į rev. kom.t
sime bus* tylima?
m. parodą suretigti/Montrealy.
kleb. kun. J. Bertašius. Pasidžiau K. Pranevičius, O. Lenio ir M. amerikiečių. Praeitą rudenį. P.
gęs gražiu parengimu, o ypatin Bukauskas. Kandidatai: K. Žente Gabrėnas, statydamas laivui patai
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ
gai matydamas bendrą sugyveni lis, VI. Steponavičius ir V. Za pa, nušovė stirną. Nereikėjo nei
medžioti — stirna pati atėjo .. .
»
mą. jis sako: “Kas bus. kas nebus, vadskienė-.
Šį pavasarį trys iš jų — S.
bet lietuvis nepražus”. Ragina vi VI. Steponavičius pasiūlo šiais
DANTŲ GYDYTOJA
KrivicKas,
P. Gabrėnas ir J. Žiū
sus nepamiršti to, ko motina mus metais padaryti klubo nagams ne
15X7 BLOOR ST. WEST
mažučius išmokino. Klebono kal vieną bankietą, bet du ar tris. kas — rengiasi statyti'puošnius
Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų
(prie Dundas)
vasarnamius.
Likusieji
žada
sta

ba palydėta gausiais plojimais, i Nutarta daryti du.
kostiumams bei paltams.
tyti kitais metais. Kaip gražu, kad
i Po to, dar pakviečiama. šėimi-Į f*-——-——- pasiūlo padary__
Steponavičienė
TELEFONAS LE. 24188
ninkių vardu, tarti žodį p. Gu-jti viengungiams balių, kur įėji- lietuviai nenorėdami pražūti ta
džiūniėnė, kuri visus nustebino, j mas būtų po $2.50 asmeniui. Į me Kanados tautų mišinyje, bū
NAUJAME MODERNIŠKAI ĮRENGTAME
nes svetimtautė, taip gražiai pra- i balių galėtų kviesti ne_tik klubo riuojasi po kelis. Ir čia, French
Priėmimo valandos:
MOUNT ROYAL MOTORS
bilo lietuviškai. Ji pareiškė, kad' narius, bet ir svečius. Baliui šei River pakrantėje, 48. mylios nuo
garaže jūs galite savo automobilio pataisymo reikalus išsiaiškinti lietuviškai,
9 vai ryto iki 7.30 vai. v
jos vyras yra lietuvis ir daug dir mininkės sutinka viską padary Sudburio, susidarys lyg ir maža
baugiau kaip 20 m. patyrimo praktika mes garantuojame darbo sąžiningumą.
bęs šiame klube. Jai malonu taip ti. Pinigai turi būti iš anksto su- lietuvių vasaros kolonija. Ir ne
Darome visų rūšių automobilių ir sunkvežimių mechaniškus pataij.ymus, supat prisidėti prie šio darbo. Ji rinKti. Tokį balių ruošti susirin vienas iš sudburiškių po sunkaus
ankstymų ištaisymus, dažymą, priekinių ratų sureguliavimą ir balarsavimą su
mylinti /visus lietuvius ir visada, kimas sutinka, o jį suorganizuoz darbo kasyklose ras ten ramų po
geriausiomis BEAR mašinomis, automatiškas ir standartines greičių dėžes,
W» A. LEMCKr,
ilsį ir pravėdins savo plaučius gai
stabdžių juostų pakeitimus — nuo $18.00.
kuomet tik reikės žadėjo padėti, ti įgalioja valdybą.
Taip pat turime padangų, baterijų ir kitų auto reikmenų.
Dn P.MORKIS
B.A., L.L.B.
Šteponavičenei pasiūlius, klubo vinančiu pušyno oru. Daug dar
; tiek bažnyčioje, tiek šiame klube.
Vilkiko patarnavimas veikia 24 valandas. Lietuviams duodama nuolaida.
Jos kalbą svečiai palydėjo gau- prižiūrėtojui A. Bareikiui išreikš- lietuvių iš Sudburio norėtų įsi
DANTŲ GYDYTOJAS
TEISININKAS —
3 Aukland Rd. - Tel. BE. 2-2131
tas viešas
pagyrimas
už“ gražią gyti ten sklypų, bet jau jų nėra.
siais plojimais.
‘ ~
“
“
Pobūvio vadovas M. Vidrikas tvarką klube. M. Vidrikas pasiū Sėkmės jums, vyrai, artėjančioj ADVOKATAS - NOTARAS
Vakarais ir šeštądieniais
Nakties metu tek RO. 7-0086
statyboj!
lo
iš
klubo
narių,
kurie
sulaukia
pagal Susitarimą.
100
ADELAIDE
ST.
W.
Auklond gotvė prasideda prie 5249 Dundas St. W., j vakarus nuo Six Point).
70
metu
ir
išbuvę
klube
nema

Nepertoliausiai nuo tos vietos
Dažai ir sienoms
1082 BLOOR W., Toronto 4;
Room 107
žiau 10 metų neimti nario mo ir broliai Juteliai turi įsigiję pui
popieris I
(į rytos nūoDuffėrin St.>
kesčio. Susirinkimas pritaria.
kų vasarnamį, kurio palangėse
Telefonas
EM.
.6-4182
VaŠkos, šepečiai, terpentinas.
CONSUMERS' GAS CO.
Taip pat'nutarta klubo narei ošia didelės skarotos pušys. To
Toronto
Sky’s Paint & Wallpaper
Ginkuvienei nupirkti dovaną - je pačioje apylinkėje, prie žavaus
891 DUNDAS ST. W.
sveikinimą ir pasiųsti, nes ji da Trout ežero, pernai vasarą pp.
■b
Tel. EM. 4-2715, Toronto, Ont. bartiniu metu serganti, o ji dau Lumbiai-pasistatė gražų vasarna
KROSNYS-GAZAI-ALYVA-ANGLYS
giausiai piniginiai esanti parėmu- mį.
žvejas.
Lietuvio advokato
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TANKAI — gazo

WINNIPEG, Man

V.VAS1S

RO. 6-0811

Lenar(Ps Cleaners

SUDBURY Out
•

•

-;

"4

siuvėjas

r alyvos. VĖSINTUVAI (air conditioners) vasarai ir žiemai. KROSNYS
‘GURNEY” — gazo ir elektros. ŠALDYTUVAI — gazo ir elektros.
)uodama iki 5 metų išsimokėjimui. - Visų rūšių remonto darbai.

Elektros - Electronic

Rose Heating - Tinsmith Co.

Technikas

KRAUTUVĖ: 723 GERRARD ST. E.
- TEL. DO. 6 1623
Lietuviai savininkai ZALECKIAI
Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas.

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

Tel. LE. 3-1080
Tinko remontas ir gyptex darbai

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

VEDYBOS

Tel. RO. 6-5420
S. ANDRIEKUS

Visi masinuv remonto darbai lietuviams
atliekami pigiau, lietuviškame
WALLY'S

GARAGE

Jei norite vesti, rašykite /vokiečių or
lenkų lu/, telefon Mokite ar atvykite
asmeniškai j
VEDYBŲ BIURĄ "WALDI"
859 COLLEGE STI, Toronto, Ont.
Telefonas LE. 2-5461.
Informacijos kasdien nuo 6-9 vai. v.
Atsakymams raštu pridėti $1. Mote
rims iki 35 m. amž., tarpiriinkavimas

Sav. VL. TARVYDAS

5 Robert St., Toronto (prie

Spadina-College)
Automatiškos transmisijos ir visi kiti taisymu darbai atliekami
sąžiningai ir visas darbas garantuotas.
FEL. ŠAMUOSE: RO. 3-2445.
TEL. DARBE: WA. 1-9541.
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A. Beresnevičius
/įsiems sezonams didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų.
Augščiausios klasės darbas, žemos kainos.
1299 DUNDAS ST. WEST,
Telefonas LE. 1-1432
TORONTO
buto tel. LE. 1-4704

Visi elektros darbai atliekami
greitai ir prieinamomis
kainomis.

VICTOR ELECTRIC
CONTRACTING CO»
y. JUŠKEVIČIUS,
Licenced master electrician.
Telef. Hl. 7-1601

DĖMESIO!

DĖMESIO t

Taisau visų rūšių
Televizijas, namų ir auto radijas
Darbas sąžiningas ir garantuotas. '
18 SKYLARK RD., Toronto.

AL. ČIŽIKAS
Telefonas RO. 6-4063

Paisoma visų rūšių televizijos, radijai, patefonai, teiprekorderiai

Skambinti bet kada LE. 5-6007

f.

62 RICHMOND ST. WEST

Right-Time Watch and Clock Repair

Room 9G1
Telefonas EM. 2-2585

Tel. RO. 3-1862

*

2748 Dundas St. W.

Taisomi visų rūšių laikrodžiai ir žadintuvai^ darbas atlie
kamas prityrusio laikrodininko greitai ir sąžiningai.
FELIKSAS BARZDŽIUS.

j

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA .'•••

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Kvalifikuotas technikas taiso

televizijos ir radio aparatus
TAPE REKORDERIUS, Hi-Fi, PATEFONUS.
J. STANIONIS
19 GLEN BELLE CRESC.
Telefonas RU. 1-7861

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

Telef. įstaigos;
WA. 4-9501.

Tdof. namq:
BE. 3-8978

Lietuvių moterų
KIRPYKLA
Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W.
(netoli Dundas)

OILS LTD.
Atstovo*

Telefonas LE. 3-2904

H. ROŽAITIS

Sav. D. KAUNAITĖ
.

.

Greita* kure-elyvo* pristatymi
' patarMvlHM*.
Telefono* LE. 3-490S.
- --------------------

*

FELIX ELECTRONICS SERVICE

ADVOKATAS - NOTARAS

/kampas Bay & Richmond/

t

Toronto

.

Victor D. ALKSNIS

Taisomi TELEVIZIJOS aparatai
Skambinti iki 11 vai. vak.

RO. 6-9367

»

V. Semaška

GENERAL

INSURANCE

Turto draudimas (namai, ante ir

AL DŪDA

f
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Šv. Kazimiero minėjimas
įvyks šį sekmadienį, kovo 6 d.,
4.30 vai. p.p. Prisikėlimo para
pijos salėje. Paskaitą skaitys J.
Žiūraitis. Programą išpildys ko
lonijos jaunimas, vadovaujamas
Toronto lietuvių jaunimo klubo.
Visus, suaugusius ir jaunimą, ma
loniai kviečiame gausiai atsilan
kyti. Prie įėjimo bus renkamos
aukos, <kurios bus panaudotos
pavasarį aptvarkyti Midlahde pa
statytam lietuviškam kryžiui.
KLK Federacija, Toronto sk.
Jaunųjų menininkų paroda
Sv. Kazimiero šventės proga
TLJK organizuojamoje meno pa
rodoje dalyvaus prieš 3 mėnesius
iš Paryžiaus grįžusi F. Dvilaitytė, D. Meilutė, L. Montvila ir Alg.
Malkauskas. Paroda bus Prisikė
limo parapijos muzikos studijoje
ir bus atdara nuo šeštadeinio 12
vai. iki sekmadienio vakaro.

Remkime Vasario 16 gimnaziją!
Kovo 13 d., sekmadienį, 4 vai. p.p

* Sv. Jono Kr. parapijos žinios
Prisikėlimo parapijos žinois
Vasario 16 minėjime Montrea-X — Šiuo trečiadieniu, Pelenų
— Šį trečiadienį, Pelenų die
darymas įvyks šį sekmadienį, ko ly už programas surinkta $18-84,
įieną, pradedame gavėnios susi ną, prasideda gavėnia. Visi ti
vo 5 d. 6.45 vai. vak. Notre Dame aukų $275.50, išviso $294. Išlaidų
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SALEJE ĮVYKS
kaupimą. Nors gavėnioję pagal kintieji iki Velykų susilaiko nuo
bažnyčioje. Iškilmėse dalyvaus padaryta apie $218,65, tad liko
’. muziko ST. GAILEVICIAUS darbų apžvalginis
naują tvarką paliuosuojami tikin šokių ir trukšmingų pasilinksmi
J. Em. kardinolas Leger. Visi ti apie $75,69.
tieji nuo paninko, Bažnyčia vie nimų bei užlaiko Bažnyčios nu
kintieji kvieičami dalyvauti Iškil
A. A. IGNAS SALALA*
nok kviečia visus įsijungti į gavė statytus pasninkus.
mių metu nuo 6.45 iki 7 vai. vak. Montrealy plačiai žinoma? seno
— šis penktadienis yra pirmas
nios rimtį; daugiau pasiskaityti
skambins visų Montrealio bažny sios ateivių kartos nuoširdus lie
dvasinio turinio literatūros, dau šį mėnesį. Ryte Mišios bus laiko
čių varpai.
tuvis visuomenininkas, kilimo uk
giau praktikuoti karitatyvinius mos 7, 7.30 ir 8 vai., o vakare —
Klebonas primena naująjį ab mergietis, jau prieš porą metų
1) Tororito Lietuvių Choras “Varpas”,
7.30 vai. Per visas Mišias klauso
darbus.
stinencijos bei pasninko potvar sirgęs širdies liga, mirė vasario
2) šv. Jono Kr. parapijos choras,
į — Sį penktaidenį, pirmąjį ko ma išpažinčių ir dalijama Komu
kį: abstinencija — susilaikymas 23 d. rytą nuo širdies smūgio, su
3) Toronto Lietuvių Vyrų Kvartetas,
vo mėnesį, 7.30 vai. vak. šv. Mi nija.
nuo mėsiškų valgių — yra kiek laukęs 61 metų. Paliko žmona ir
4) Penki, atstovaujantieji muz. St. Gailevičiaus
lios. Kaip ir anksčiau, penktadie — Paskutinius du sekmadie
vieną penktadienį/abstinencijos dvi dukros, abi sukūrę taip- pat
piano studiją, mokiniai,
nį lankomi ligoniai namuose ir at nius nutrauktos, religijos pamo
ir pasninko dienos metų bėgyje lietuviškas šeimas — vyresnioji
5) Solistė J. Sriubiškienė, kuri išpildys
kos gimnazistams šį sekmadienį
vežama šv. Komunija.
yra
tik keturios: Pelenų diena, Di Elena Norkienė gyvena Hamilto- '
St. Gailevičiaus kūrinius.
1 — Gavėnios metu sekmadie vėl dėstomos reguliariai po 10
dysis Penktadienis, diena prieš ne. Velionis palaidotas vasario
Koncerto programoje dalyvauja 90 asmenų.
niais 7 vai. vak. parapijos bažny vai. Mišių klebonijoje. Pirmos
Marijos Nek. Prasidėjimo šventę 27 d. Velionis buvo kilęs iš Uk
Visas pelnas skiriamas Vasario 16-tos gimnazijai.
čioje vyks Graudžių Verksmų pa Komunijos ir katechetinės pamo
ir Kūčios.
mergės apskr., į Kanadą atvykęs
Koncertą globoja Toronto Lietuvių Caritas,
maldos prie išstatyto Švenčiausio kos vaikučiams taip pat dėstomos
Sis penktadienis, pirmas šio po I Pasaulinio karo.
įėjimas — laisvos aukos.*
jo, o taip pat sakomi kančios pa po 10 vai. Mišių aktorių kamba
mėnesio, skirtas Kristaus Dieviš Mirė dar trys montrealiečiai:
mokslai. šiais metais į Graudžių riuose.
kosios Širdies garbei. Pasistenki Jonas Turūta, 55 m., iš S. Kalva
Kaziuko mugė
priėmus, buvo kiek ilgiau sustota me tą dieną išklausyti šv. Mišių rijas valse., atvykęs į Kanadą
Verksmų giesmes įsijungia alto — Mergaičių popietė bus šį
Moksleivių
ateitininkų
riaus berniukai, kurie jau yra sekmadienį, 3 vai. p.p. muzikos gimnazistų susirinkimas šaukia Daug kam iš pernai metų Ka ties valdybos vicepirm. V. Mei ir priimti šv. Komuniją. Vakare prieš 30 m.; J. Mikalauskas, 67
studijoje.
ziuko mugės lankytojų geras pri laus referuotu pasiūlymu mirties bus šv. Mišios 8 vai.
gražiai pasiruošę giedoti.
m., kilęs iš Pažaislio v., Kauno
mas
sekmadienį,
kovo
6
d.,
3.30
— Jaunimo Sekmadienio Klu vai. p.p. Prisikėlimo par. klebo siminimas, patirti malonumai, įs draudimą, kurį dabar atlieka ko- -Gavėnios metu visais penkta ap., Kanadon atvykęs po I P. ka
1 —- Gavėnios metu kiekiveną
penktadienį, prisimenant ir pa bo pasilinksminimo šį sekmadie nijoje. Narių dalyvavimas būti pūdžiai, šioje Vilniaus, šventėje, oper. lyga, perimti patiems. Da dieniais AV bažnyčioje bus šv. ro; ir Jonas Petkus.
kurią buvo surengę skautės. To bar, pasirodo, draudimo išmoka Mišios 8 vai. vak. Gavėnia — tai
gerbiant didįjį Kristaus Atpirki nį nebus. Jaunimas maloniai kvie nas.
čiamas
gausiai
atsilankyti
į
šv.
ronto
visuomenės ji buvo mielai ma bent dvigubai daugiau negu susikaupimo ir atgailos laikas be
DISTRICT ESTATE BROKERS
mą, 7.30 vai. vak. apvaikščiojami
177
Sherbrooke St. W. VI. 2-8501
Kryžiaus Keliai. Būtų gera, kad Kazimiero minėjimą, kuris bus
Šv. Jono Kr. pašalpinės d-jos ' priimta ir turėjome daug lanky mirties atvejais narių šeimos gau siruošiant didžiajai Kristaus Pri
D.
N. Baltrukonis CR. 6-5075
tikintieji rastų laiko šiose pras mūsų salėje 4.30 vai. p.p. Bus mėnesinis susirinkimas įvyks šį tojų. Šiais metais ir vėl skautės na, o jei prieitume prie to, kad sikėlimo šventei — Velykoms.
F. Yasutis
LA. 2-7879
mingose pamaldose dalyvauti, trumpa ir įdomi paskaita bei pla sekmadienį, kovo 6 d., 3 vai. virš rengia Kaziuko mugę kovo 5 d. draudėjui tektų mokėti daugiau Šioje kilnioje dvasioje pasisten
A. Markevičius
CR. 9-9793
RA. 2-8035
A. Budriūnas
įprasminti Viešpaties kančios pri ti meninė programa, kurią atliks “Tėviškės Žiburių” redakcijos Prisikėlimo parapijos salėje. Pra negu už visus “Paramos” narius kime susilaikyti nuo visų pramo
RA. 2-2472
P. Adamonis
dedame 12.30 vai. p.p. su šv. Ka bus sumokama, ji, be abejonės, gų, skirkime daugiau laiko mal
siminime ir mūsų tautos šiandie kolonijos jaunimas.
mažojoje salėje.
LA. 6-2084
P. Baltuonis
— Kitą savaitę bus lankomi
zimiero minėjimu, po to mugės atsisakys bedrausti. Polise yra dai ir pasistenkime išklausyti šv.
ninę laisvės ilgesio kančią.
Pr. Rudinskas
________
HU.1-2957
atidarymas ir tęsis iki 8 v. v.
pastaba, kad betkuri pusė gali Mišių ir savaitės bėgyje bent vie S. KULIAVAS. sekret. CL. 4-2696
T. skautų-čių židinio
— Gavėnios susikaupimas, re šiose gatvėse gyveną parapijie
Šekit mūsų skelbimus apie paskirus
Lankytojų patogumui, mugė nuo draudimo sutarties atsisaky ną, kita karta.
kolekcijos par. bažnyčioje vyks čiai: Argyle St., Burlington Cr., suirinkimas - arbatėlė įvyks ko
nuo Kančios sekmadienio iki Ver ChurchiU Ave., Delaware Ave., vo 5 d. 4.30 vai. p.p. Prisikėlimo neturės jokio įėjimo mokesčio, ti, pranešus kontragentui prieš 30
AV bažnyčios statybos fondui objektus “NL”, “TŽ”, “La Press”.
dienų. Po daugelio pasisakymų ir aukojo: inž. Iž. Mališka $100, inž.
nė kitokių rinkliavų.
bų. šiais metais rekolekcijas pra Glenholme Ave., Lakeview Ave., parapijos muzikos studijoje.
Įvairių sugestijų susirinkimas val Z. Lapinas $25, Zabiela $20.
Rolyat
St.,
Shannon
St.
ir
Wino

Visa
Toronto
lietuvių
visuome

Valdyba.
ves kun. dr. J. Vaišnora, MIC,
Nuolatinis
na Dr.
nė, maži ir dideli kviečiami atsi dybos siūlymą priėmė. Tai bus
Tauro klubo krepšininkai jau
svečias iš Romos.
Sol. Vaclava Žiemelytė
— Pakrikštyta Justino ir Kathlankyti. Kurie nematė, verta pa Įvykdyta greičiausiai iki kovo 1 įsiregistravo antrajai krepšinio
— Šv. Kazimiero, Lietuvos ir
nepilno laiko
šių
metų
Kivanis
mu

Įvykusiame
matyti, nes skiriasi nuo visokių d., t.y. iki termino, kada dar ga- iygaf Montrealyje — Immaculate
jos jaunimo dangiškojo globėjo leenos Dobilų dukrelė Jennifer
(Part Time)
šventės minėjimas įvyks šį sek Anne bei Leono ir Irenos Bazi- zikos ir dainų festivalyje dviejo bazarų. Mugėje rasite pradedant Įima atsisakyti nuo anos sutarties I Conception. Turnyras prasidės
pristatymo darbas
madienį pamaldomis bažnyčioje liauskų dukrelė Aušra Joana. se varžybose — operos ir koncer nuo Vilniaus verbų iki širdelių, prieš šių metų mokėjimus.
kovo pradžioje.
Gyvesnių diskusijų buvo sukė AV parapijos misijos prasidės:
ir po pietų 4 vai. vieša akademija Mieluosius tėvelius nuoširdžiai tinių dalykų klasėje — laimėjo baronkų. Viską galėsite pirkti.
šioje apylinkėje
pirmąsias
vietas.
Taip pat bus paruošti stalai, galė lęs taip pat pelno paskirstymo moterims ir mergaitėms — kovo
Prisikėlimo par. salėje, rengiama sveikiname, o jaunosioms para
Kanados Liet. Kat. Federacijos pijietėms linkime Dievo palai Pereitą trečiadieni konservato site išgerti kavutės, užvalgyti pa klausimas. Valdyba pasiūlė iš me 27 d., vyrams ir berniukams —
Gerai Įsikūrusi Kanados bendro
rijos salėje įvyko jos baigiamųjų čių skaučių keptų tortų, širdelių, tinio pelno diviaendų išmokėti po balandžio 3 d.
vė, vadovaujanti šioje srityje, sam
mos.
Toronto skyriaus.
do ir apmoko vietos gyventojus
metų rečitalis. Solistė pasirodė baronkų ir* t t. Tad iki pasimaty 5% — $9.836,60, nurašyti po 2%
— Šią savaitę vizituojamos šios
lengvam
prekių pristatymui pagal
Modernaus šokio vakaras
gatvės: Armadale, Willard, Evens įvyko pereitą ketvirtadienį, vasa labai gražiai. Ir dalyvių buvo ne mo kovo 5 d. “Šatrijos” skautės. morgičių, paimtų anksčiau dides
sudarytus pavienių pirkėjų sąra
niu procentu — $624,74, Į garan čekoslovakų demokratinės or šus šioje apylinkėje. Tai neturi
Jane, Harshow, Riverside Cres., rio 25 d., Prisikėlimo parapijos mažai, daugiausia lietuvių.
Aplankykime
vaikų
darželį
Ši sekmadieni, kovo 6 d., 4.30
tijos fondą skirti $10.000, paau ganizacijos Toronte šį sekmadie nieko bendro su pardavimu; paty
Old Mill Dr., Riverview Grds.
salėje.
Organizavo
jį
Jonė
KvieKovo
20
d.,
sekmadienį,
ruo

nereikalaujamas.
' — Dėkojama Br. Marijošiui už tytė, Nancy Lima, Bianca Rog vai. p.p. sol. V. žiemelytė dainuos šiama vaikų darželio lankymo die koti po $500 Vasario 16 gimnazi nį, kovo 6 d., Masaryko namuose rimas
Kandidatai
turi būti patikimi,
jo paties skoningai pieštų porą ge, turinčios savas išraiškos šo konservatorijos pusvalandžio pro na. Lankymo pradžia tuojau po jai ir Toronto šeštadieninei mo — 212 Covon Avė. — rengia savo blaivūs, teisingi, su gero vairuotojo
paveikslų, kuriais šiomis dieno kio studijas, kurių grupės taip pat gramoje per CFRB stoti banga paskutinių' pamaldų ir tęsis iki kyklai, o likuti — $3.027,93 pa tautos didvyrio bei Čekoslovaki pažymėjimu, turėti tarnsporto ga
1010.
skirti i specialų fondą narių socia jos kūrėjo Tomo Masaryko gimi limybes, t.y. automobili ar lengvą
mis pasipuošė par. klebonija.
ir turėti SI.200 pinigais.
pasirodė,
ir
solistė šokėja Ruth
7.30
vai.
vak.
liniams reikalams ateity didesniu mo 110 metų sukakties paminė sunkvežimį
— Sutuokta: Petras Vaitiekū Lau. Vadinasi, pasirodė keturios
Šis
'
*
-............
darbas
gali būti
atliekamas
KLKat. Moterų D-jos
Svečiai galės apžiūrėti vaikų mastu vykdyti. Pirmininkas Straz jimą. Be oficialios bus ir meninė
nas ir Danutė Remeikytė. Jonas išraiškos šokio kūrėjos - mokyto Prisikėlimo
ir tų kurie ir šiuo metu dirba
parapij'os skyriaus vi darbelių parodėlę, 2 ir 5 vai. bus das dar paaiškino, kad šitokis pa dalis. Pradžia 7 vai. vak.
kitur.
Dūdėla ir Boleslava Bieliauską, jos ir jų trijų mokinių grupės. suotinis narių
rodomi
paveikslai
ir
filmas..
Be
susirinkimas
šau

Kreipkitės raštu i
siūlymas
paruoštas
žiūrint,
jog
Antanas Kisielius ir Freda Te- Kiekviena su savais savitumais, kiamas kovo 1*3 d. Prisikėlimo pa to, kiekvieną lankytoją lauks
Parduodama 250 salų Kawarnebūtų priekaišto, kad proteguo
micki.
su sava mokykla. Be to, jos buvo rapijos III augšto salėje. Visas staigmena. Bus ir kavutė su už jamos kokios partijos ar pasaulė tha ežeruose, nuo Rice iki Bal Contract Division
. — Pakrikštyta: Virginia Ona pasikvietusios kaikuriems nume nares ir prijaučiančias kviečiame kandžiais.
sam, prie Peterborough, Ont. Jų
žiūrinės grupės. Iš susirinkimo visų kaina $1.000.000. Ta suma
Kairytė.
1512 EGLINTON AVE. W.
riams keletą vyrų šokėjų.
gausiai dalyvauti;
Sk. v-ba.
Visi kviečiami atsilankyti.
dalyvių niekas valdybos pasiūly teks Hiawatha indėnų MissisauTORONTO 10, ONTARIO
MNP seserys.
Koncertas nebuvo plačiai gar
mui nebuvo priešingas, betgi bu ga kilčiai, gyvenančiai prie SenPranė Norkaitienė dėl ne sintas, o kadangi tą popietę ir
Atidėtas vaidinimas
vo nurodyta naujų reikalų, ku gog ežero, kuriai tos salos pri Toronto gyventojų skaičius per
sveikų plaučių nebuvo Įleista Į naktį Toronte siautėjo baisi pū Skelbtas praėjusiam sekmadie
Torojito Liet. Kredito
riuos
siūlytojų nuomone taip pat klauso. Kas tomis salomis domė 1959 m. padidėjo 58.141 ir pas
Kanadą imigruoti kartu su savo ga, sutrugdžiusi visą judėjimą bei niui Detroito dramos teatras, dėl
Kooperatyvo “Parama”
dviem dukrom ir sūnumi. Vai viešo susisiekimo priemones, tai Toronte vykusių sniego pūgų, ne metinis narių susirinkimas Įvyko reikėtų paremti arba ir tiems pa tųsi, smulkesnių informacijų gali kutiniais duomenimis mieste
kams nepasisekė ją ir vėliau išsi salė žiūrovų nebuvo pilna. Bet ir atvyko. Teatrą numatoma* pa pereitą sekmadienį šv. Jono Kr. tiems daugiau paskirti. Taip buvo gauti indėnų reikalų ministerijos 1959 m. pabaigoje buvo 1.487.
kviesti, kol pereitą rudeni To tai dar teko* nustebti, kad susirin kviesti kiek vėliau, prieš tai susi parapijos salėje. Dalyvavo 226 siūlyta paskirti dar kiek Toronto Įstaigose Toronte ir Peterbo 348 gyventojai. Per paskutinius
10_ m. padidėjo 467.834. Iš prie
ronto Staro korespondentas savo ko apie 250 — daugiausia jauni tarus su jo vadove Z. Mikšiene. nariai, kai išviso jų yra net 1273. Liet. Vaikų Namų Statybos Fon rough.
dui,
žurnalui
“
Lituanus
”
,
kaimy

miesčių daugiausia gyventojų tu
pranešime viešai neiškėlė biuro mo, atrodo, daugumoje turinčio
Iš valdybos bei komitetų praneši
ri North York — 200.185, Scarkratinės nesąmonės, kad dėl leng ką nors bendro su tuo menu. Bu Feliksas Senkus iš Joint Real mų paaiškėjo; kad pereitais me ninių mažų kolonijų mokykloms
ir
Vasario
16
gimnazijai
padidin

boro — 168.281, Etobicoke —
vo susirgimo neleidžiama atvyk vo įvairiausių tautybių žiūrovų, ty yra pasitraukęs ir atidarė sa tais mirė 5 nariai (jų atminimas
121.720, York — 119.966, East
ti net tada, kai pagal specialų lietuviai toli gražu nedominavo, vo ištaigą 2259 Bloor St. W., tel. buvo pagerbtas susikaupimu atsi ti iki $100. Po Įvairių pasisaky
mų,
iššaukusių
gana
gyvą
sujudi

York — 68.312. Forest Hill —
Įstatymą atvežami net sunkiai nors scenoje lietuvaitės nebuvo RO: 7-8131.
stojus), naujų narių įstojo 155,
mą,
buvo
prieita
prie
balsavimų.
20.112,
kiti mažiau. Pačiame To
sergą. Netrukus po to Norkaitie- paskutinės. Kadangi programa
šėrų kapitalas pakilo iki $274.291,
BALTIC MOVERS
Pirmininkas
betgi
balsavimą
su

nės byla buvo atnaujinta ir ji labai ilgai užsitęsė (net 21 nume Canadian National Sportsmen’ 12 (prieš metus buvo $180.299,
Baldu pervežimas Toronte ir tolimomis ronte yra 658.420 gyv. Turto at
laikė
kai
tik
buvo
priimtas
valdy

distancijomis.
Visos vežamas turtas ap žvilgiu priemiesčiai Torontą taip
pereitą savaitę jau lėktuvu at ris), tai Į pabaigą žiūrovai pradė Show — Įvairiausių sporto sričių 55), depozitai pakilo iki $568,135
draustas.
Važiuojam
kas savaitę j Mont pat pralenkė.
bos
siūlymas,
laikydamas,
kad
vi

Pagal numatytus
skrido Į Malton aerodromą, kur jo net skirstytis.
bei vasarojimo reikmenų paroda (prieš metus buvo $420.192,34), si kiti siūlymai tuo pačiu atpuo real/, Londoną, Windsorq,
Hamiltoną,
turto
mokesčius
miestas sumo
buvo pasitikta sūnaus Antano bei
d&meuuies paskolos
pasnuiui paimu
iftj
pakilo iki
Išraiškos šokis, muzikinės min Šiemet vyks kovo 11-19 d.d. Paro-I asmeninės
North Bay, Sudbury ir kitur.
la,
nors
nei
vienas
iš
siūliusių
sa

abiejų dukrų.
TEL. LE.4-1403 kės $1.801.081.033, o priemies
ties bei nuotaikos išraiška judė dos aikščių Coliseum patalpose. Į $538.212,81, o nekilnojamo turto vo siūlymų neatsiėmė. Padėtis su 30 DEWSON ST.
čiai $1.901.239.440.
Tuo tarpu Norkaitienė patal siu, yra ne visiems lengvai su Ta proga bus cirkinių gimnasti-‘iki
> , .TORONTO
" ’ $178.217,46 (p.
' m. buvo $433.
pinta Weston sanatorijoje. Ka prantamas menas. Juo labiau sun kos numerių programos, atlieka 987,75 ir $112.387,08}. Metinis ba sidarė keistoka, kai pirmininkas
dangi motinos susirgimas yra ku aptarti šį koncertą — kelių mos pirmaeilių artistų, pakviestų lansas pakilo iki $882.690,21, t.y. i priminimą, kad reikia balsuoti
lengvas, tai šeima tikisi, kad ji il mokytojų bei kelių, atskirai dir iš Europos.
jau artėja prie milijono. Visa tai ir kitus siūlymus, kreipėsi i susigai sanatorijoje nebus.
rodo, kad “Parama” smarkiai ky rnkimą prašydamas pasisakyti ar
bančių bei atskirai bręstančių
International TM Institute ko la ir jos vaidmuo Toronto lietu reikią perbalsuoti. Tuo tarpu siū
vienetų pastangų vaisius. Tai jau
lytojai manė, kad priėmimas val
Hamiltonas “skriaudžia”
specialistų uždavinys. Šį kartą vo 6 d. 5 vai. p.p. organizuoja fi- vių ūkinėje veikloje vis didėja. dybos projekto, kuriam jie nebu
Torontą
mes tegalime pasidžiaugti, kad latelistinę D. R. Weston paskaitą Pranešimuos betgi buvo nusi
Sakoma, kad Toronte trūkstą šitie ieškojimai nesvetimi ir mū- “Pašto ženklų rinkimo pagrin skųsta, kad kažkodėl indėliai au vo priešingi, toli gražu nesugriau
I4K
jauniems vyrams vedyboms mo sajai visuomenei. Kvietytės pasi dai”. Informacijų teikia Mrs. Mar ga sparčiau negu paskolos. Tuo na papildomų siūlymų. Tie siūly
terų, bet štai per neilgą laiko rodymas buvo tikrai ryškaus ir garet Hanen tel. LE. 7-2561. Insti būdu atsiranda sumų, kurias ten mai betgi taip ir liko nebalsuoti,
tarpą net kelios torontietės susi savito charakterio. Jos grupė pa tuto adresas — 709 College St. ka kur nors kitur investuoti. Pra nors prieš juos taip pat niekas ne
tuokia su vyrais ne torontiškiais: sirodė daugumoje su jau ne nau Kovo 11 d. 8.15 vai. vak. ten nešėjo nuomone, tai gal dėl to, pasisakė, išskyrus vieną narę, ku
D. Remeikaitė susituokė perei jais, jau matytais šokiais, bet su pat vyks dėvėtų, bet labai gerų kad koperatinis savas bankelis ri pasisakė prieš skyrimą kokios
tą šeštadienį su hamiltoniečiu P. gilesniaisiais, ir darniai. Gaila, drabužių paroda ir išpardavimas. dar nėra pakankamai išgarsintas nors sumos TL Vaikų Namams,
Vaitekūnu; I. Venckutės sutuok kad nepasirodė kartu antroji To Kartu bus muzikinė programa, ir kaikas, vietoj kreipęsi i jį, pa nes jie esą skiriami tik vienai
1212 Dundas St. W.
Tel. LE. 2-9547
konfesijai,
vien
katalikams,
o
tuvės su hamiltoniečiu V. Liš- ronte gyvenanti išraiškos šokio loterija pagal, įėjimo bilietus skolų ieško kur nors kitur.
' J. BERŽINSKAS
“
Paramos
”
narių
esą
ir
nekatakausku įvyks balandžio 30 d. R. solistė Kepalaitė, turinti savą sti (kaina 50 et.) ir vaišės.
Valdybos pateiktą apyskaitą
Užsakymai priimami ir paštu.
likų;
Vyšniauskaitės sutuoktuvės taip lių ir savus ieškojimų kelius. G.
Į vykdomuosius organus šiemet
pat su hamiltoniečiu J. Pleiniu
TAUPYK, SKOLINKIS
buvo darenkama po vieną į val
Naujai atidaryta kirpykla
Radioaktyvumo tyrimo stotis,
įvyks gegužės 14 d.
dybą ir i kredito bei kontrolės
pirmoji Amerikos kontinente,
savo kredito kooperatyve "LITAS"
komitetus.
Į
valdybą
išrinktas
Al.
The Canadian Register vasario atidaryta praeitą savaitę Toronte
Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai
27 d. laidoje paminėjo Vasario 16 — 320 Christie St. Jos įrengimas Vyrų, moterų ir vaikų kirpimas. Pigus ir mandagus patarnavimas. Kiršonis, į kredito k. perrinktas
F.
Senkus*
i
kontrolės
kom.
per

duodamos bet kokiam geram tikslui.
Darbo
valandos
nuo
9
ryto
iki
7
vai.
vakaro.
d. lietuvių iškilmes Toronte spe kainuos $220.000.
rinktas Kl. Dalinda.
Trečiądieniais uždaryta.
cialiu straipsneliu “Lithuanians
“LITAS” veikia sekmadieniais 11-1 vai. p. p. Aušros Vartų
PADĖKA
Susirinkimo pabaigoje buvo iš
pray for their homeland”. Kartu Susirgus mūsų sūneliui sunkia ir re
parapijos salėje. Banko kambaryje.
2186 Dundas St. W. (kampas Roncesvalles)
kelta visa eilė sugestijų valdybos
- pridėta nuotrauka iš priėmimo šv. ta liga, nuoširdžiai dėkojame p. dr. A.
Savininkai Cicėnai.
Ved. D. Jurkus, PO. 7-4280
ateities veiklai. Tarp kitko pasiū Pirm. A. Norkeliūnas. RA. 7-3120.
Jono Kr. parapijos salėje — J. E. Valadkai už rūpestingą lankymą ir gy
dymą.
Dėkojame Tėv. Pranciškonams
lyta valdybai išsiaiškinti nuo ko
vysk. Allen, min. Yaremko' su už moralinę ir materialinę pagalbą.
kio amžiaus nariai turi pilnas bal
prėl. J. Balkūnu ir kun. P. Ažu MNP Seselėms už lankymą ir dovanas.
Tel. LE. 5-1944 savimo teises, taip pat sutvarky
Nuoširdus ačiū p.p. Aldonai ir Vla 408 Roncesvalles Avė.
baliu.
dui Tarvydams, kurie tiek daug mums
kampas Howard Park
ti organizacijų priėmimo nariais
padėjo, ypač p. Aldonai už pasiauko
klausimą. Iki šiol nariais “Para
Parkdale rinkiminėje apylinkė* jimą renkant aukas ir saugant mūsų
mos” yra tik individai, nors sta
je liberalai savo kandidatu būsi vaikučius. Dėkojame p. P. Barauskui
REAL ESTATE
tutai
nedraudžia jais tapti ir or
miems federacijos parlamento už surinktas aukas.
Nuoširdi padėka visiems prietelįams,
ganizacijoms.
Ko nodes, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys *
rinkimams išsirinko lenką dr. pažįstamiems
ir nepažįstamiems, kurie
Susirinkimui
iš
pradžių
vadova

Haidasz, anksčiau vieną kartą lai lankė, kurie aukojo sunkiai uždirbtą
vo pirm. Strazdas, o paskiau vi
JOHN V. MARGIS Phm.B.
mėjusį, o kituose rinkimuose pra dolerį bei dovanas sergančiam mūsų
1611 Bloor St W
Toronto, Ont
cepirm. V. Meilus.
G.
laimėjusį Trinity apylinkėje. Da Edyčiui. Jūsų aukos įgalino mus nu
mūsų sūnų į garsiąsias Mayo kli
bar tos apylinkės atstovu yra vežti
Išnuomojamas didelis kambarys Il-me
Mes siunčiame ORO PAŠTU vaistus į
nikas, kuriose mes tėvai gavome nau
TELEFONAI: LE. 6-2738. LE. 6-2664. Vakarais — HU. 9-1543
konservatorius A. Molaney. Li ją vilties kibirkštėlę.
augšte su galimybe virti. 60 Evelyn
LIETUVĄ ir kitus Europos kraštus*
Ave. RO. 7-8711.
beralai lenką savo kandidatu pa Mieli prieteliai, tikimės, kad Dievui
sirinko, be abejonės, dėl to, kad padedant ir jums mus taip nuoširdžiai Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reika Išnuomojamas kambarys II-me augšte RUNNYMEDE GATVĖJE. $8.000 viso kaina, atskiras. 6 kambariu (insul
paremiant, mes vėl galėsime savo sū
brick) namas, didelis sklypas, pilnas rūsys, oru alyva šildomas, reikalinga
apylinkėje tikrai daug gyvena nų
su baldais ar be. Galimybė virti. High dekoruoti. Įmokėti $2.000.
matyti sveiką lietuvių vaikų-tarpe. lingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai
Park rajone. Tel. RO. 6-3394.
lenkų ir kitų mažumų.
Ačiū!
V. ir O. Taseckai.
užeikite į MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią prob
lemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums padėti geriausiai. DĖMESIO! Pigiai parduodame įvai DORVAL GATVĖJE. $17.000 viso kaina. 6 kambariai, modemiškas su ki

KONCERTAS

AL GARBENS

Margis Drug Store

Širdingai dėkojame p. O. Jonaitienei, p. G. Stauskienei ir p. L. Ramanauskienei už suruoštą mūsų pirmgimei
dukrelei pagerbimo staigmeną. Taip pat nuoširdžiai dėkoja
me šv. Jono Kr. parapijos K. Liet. Katalikių Moterų D-jos
skyriui ir visoms draugėms bei pažįstamoms už atsilankymą
ir gražias dovanas.
Regina ir Alfredas Kuliai.

Mes turime daugybę europietiškų mišinių,
kaip trejos devynerios, ramunėlės, zubražolė, “C” termometrai ir kt
GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS VELTUI VISĄ
DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MAROIS DRUG STORE
Įsteigta nuo 1900 m.

rias grindims plyteles, geros kokybės
dažus, sienoms popierj ir kt. Telef.
RO. 24931.

REIKALINGAS

Važiavimo
Instruktorius
1100 savaitei
859 College St., tel. LE. 2-5461
DRIVING SCHOOL WALDI

limais, arti Bloor gatvės. Reikalingas geras įmokėjimas.

PACIFIC GATVĖJE. $19.500 viso kaina. 10 kambarių dupleksas, atskiras
dvieju Seimu namas, arti Bloor gatvės. Vandeniu alyva šildomas. 2 gara
žai. 10 metu balansas.

STREETSVILLE. ONT. 4 šeimų pastatas, 6 metu srmnw. nindem^kas.
miesto kanalizacija, didelis sklypas, plius ekstra sklypas dėl statybos. Viso
kaina $25.000. {mokėti $8.000. Balansui 10 metų morgičiai.
>-..»»»

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ.

