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Žodžiai ir gyvenimas
Visose gyvenimo srityse pažangos varyklis yra mintis — 

idėja. Nieko gyvenime naujo neatsiranda, kas anksčiau nesubręs- 
ta kieno nors galvoje. O kad idėja pasirodytų tikrai naudinga bei 
naši žmogui ar bendruomenei, ji turi atitikti realioms sąlygoms, 
turi atitikti realioms priemonėms. Idėjos, kurios neatitinka rea
lioms sąlygoms bei priemonėms pasirodo negyvenimiškos, neįvyk
domos išviso arba bent tuo tarpu, kol tam Įgyvendinti bus su
rasta priemonių. Taip yra visuose moksluose bei technikoje, taip 
yra visuomeniniame gyvenime. Be tų privalumų idėja virsta uto
pija arba fantazija. Žmoniją nuo braidžiojimo utopijų bei fanta
zijų raistuose, saugo teoretinės mokslo žinios, o visuomeniniame 
gyvenime jo santykių blaivi analizė. To klaidžiojimo visdėlto yra 
nemažai, nes idėjos kyla ne vien tinkamai paruoštose galvose. Dėl 
to tai pasauly tiek daug nerealių svarstymų, tiek daug neįvykdomų 
projektų, tiek daug skundų bei kalbų,.kad Štai to ar kito dalyko 
nėra, kad kažkas kažkur netinkamai reikalus nukreipia, kad ne
tinkamai vadovauja. Kritikos bei nepasitenkinimo žodžių visada 
daug daugiau negu realių ir gyvenamam momentui bei esamoms 
sąlygoms atitinkančių planų. Ypač ryškiai tai matome visuomeni
niuose reikaluose, apie kuriuos kiekvienas turi savo nuomonę, 
kuriuose dažnas greit pamato negerovių, taisytinų dalykų, bet, 
deja, nekiekvienas pajėgia pateikti toms negerovėms išveisti, re
ceptą, o dar rečiau tinkamą, atitinkanti esamas sąlygas ir Įma
nomas priemones.

Ir mūsų lietuviškosios visuomenės gyvenime matome labai 
daug šalintinų negerovių, dažnai dėl jų padejuojame, daug apie 
jas kalbame, bet to išganingo recepto vis nesurandame. Visokių 
negerovių gvildenimui, jų analizavimui bei vertinimui daug kas 
esame pasinešę. Įvairiausios organizacijos dažnai aptaria tai savo 
susirinkimuose bei suvažiavimuose, priima atitinkamas rezoluci- 
jas, bet gyvenimas dėl to nesikeičia. Nesikeičia, nes tose rezoliu
cijose ar nagrinėjimuose spaudoje, tebūna vien negerovių konsta
tavimas, jų išryškinimas, bet nebūna taiklaus kovos su jomis pla
no arba iškeltosios idėjos palieka nuošaly nuo mūsų ofganizacinės 
struktūros ir nebūna kas imtųsi jas vykdyti. Atseit* beplanuojant 
neįvertinamos atsiekimo priemonės, realūs galimumai. Taip ir 
žūna gražūs sumanymai,.taip užmirštami organizacijų nutarimai 
bei suvažiavimų rezoliucijos.

Kiekvieno sumanymo bei užsimojimo pasisekimo pirmoji są
lyga yra realybės pajautimas. Be to, viskas visada liks tik žodžiuo
se. Jų kad ir išreiškiančių skaudžius išgyvenimus, kad ir labai 
gražių ir klausytojus sujaudinančių, niekad nepakanka. Liks tik 
prisimi.nimas. kaikieao-geros salios . pasireiškimo ir tos.pačios de
jonės. i ‘ •

Vsuomeniniai reikalai bei negerovės matomos kasdien, bet 
užsimojimai jas šalinti pasireiškia dažniausiai organizacinių sam
būrių laikotarpiais. Nauji planai, iškelti pavienių asmenų, kitiems 
dažnai pasirodo staigmenos, dažnai jiems svarstyti ir laiko neuž
tenka arba, be jokio pasruošimo užklupti, kiti dalyviai greitomis 
nepajėgia jų.Įvertinti, tad viskas ir lieka vienos galvos planu. Dar 
blogiau, kai to plano vykdymas tenka ne plano autoriui, bet visai 
kitiems asmenims, kurie to paties taip giliai nėra išgyvenę ir dis
kusijose pilnai perpratę. Taip planai ir telieka rezoliucijų žo
džiuose. .

Be abejonės, būtų daug geriau, jei visos šalintinos negerovės 
bei didieji planai būtų išanksto viešai spaudoje pasvarstyti, išryš
kinti, keliamos mintys išpopuliarintos, sąlygos, galimybės bei 
priemonės įvertintos. Tadą ir sprendimus padaryti būtų lengviau, 
ir jie gal būt neliktų vien tušti žodžiai. O savą spaudą juk turime 
ir jos vartai niekad neužkelti.

Toronto lietuvių darželio vaikučiai su savo auklėtojomis — Nekaltai Pradėtosios.M. Marijos seseri
mis. Jie visi laukia Toronto lietuvių visuomenės atsilankant Į darželi ši sekmadieni, kovo 20 d., nuo 

*12 vai. — 46 Delaware Ave.

Laisvė arba sovietinis totalizmas

LINOTEPUE
Dar eilė lietuviškų spaudos my

lėtojų parėmė “Žiburių” linotipo 
skolai padengti vajų savo auka 
arba pirkdami “žiburių” b-vės 
šėru.

AUKOJO:
$10 Domas Jurkus iš Verdun, 

Que.; po $5: inž. Liuima ir Vin
cas Vaškelis iš Toronto, Jonas 
Misevičius iš Regan, Ont.; $2: 
Grybinas iš Čikagos, III.; po $1: 
St. Jakubauskas iš Toronto, Jo
nas Vitkauskas iš Woodstock,

_ VAJUS
Ont., Juozas Petuška iš Baltimo
re, Md., Jonas Rutkys iš Bourla- 
maque, Que., ir Jonas Adomėnas 
iš Montreal, Que.

SERŲ PIRKO:
Tris šėrus už $30 K. ž., anks

čiau pirkęs du šėrus, ir vieną Še
rą už $10 Em. Beinorienė iš Mi- 
mico, Ont.

Visiems lietuviškos spaudos rė
mėjams nuoširdžiai dėkojame.

Vajaus komisija.

Savaitės įvykiai

KAS NAUJO
Tremtinių ligonių bei invalidų 

sutiko priimti pr savo Įstaigas 
šios katalikų vyskupijos: Edmon
ton, Halifax, Nelson, St. Jean, 
Que., Saskatoon, Valleyfield, Que. 
Jos skelbia vajų, kad kiekviena 
parapija apsiimtų pasikviesti ir 
globoti vieną šeimą, kurioje yra 
vienas narys ligonis ar invalidas. 
Kol kas tos vyskupijos sutiko pri
imti 50 tremtinių šeimų. Kitos 
vyskupijos laukia* kol bus išsi
aiškinta su feder. vyriausybe to
kių tremtinių šalpa, nes pastarie
ji pagal Įstatymą turi būti visiš
koj kvietėjų globoj, kol įgys tei
sę į socialinę pašalpą, teikiamą 
provincinių vyriausybių ir savi
valdybių.

Kanados vėliavos reikalu jau
nųjų verslininkų organizacija 
įteikė feder. vyriausybei memo
randumą, prašydami rūpintis ar
timoj ateity įvesti atskirą valsty
binę vėliavą, neturinčią jokių 
ženklų, primenančią svetimą vals
tybę. Organizacijos valdyba ap
klausinėjusi Kanadoj 17*000 as
menų ir radusi, kad 81% nori to
kios vėliavos. Pačioj jaunųjų 
verslininkų organizacijoj už ją 
pasisakė 84%; Quebeco prov. — 
100%, Ontario — 74%. Pana
šius memorandumus vyriausybei 
yra Įteikę: Kanados verslininkų 
*or-ja ir legionierių sąjunga.

Prekybos sutartis su Sov. Są
junga po ištisų metų derybų jau 
yra paruošta ir laukiama galuti
nio Maskvos sutikimo. Joje nu
matyta, kad Sov. Sąjunga pirks 
kasmet 15.000.000 bušelių kvie
čių ir kitų gaminių Kanadoje — 
dvigubai tiek, kiek Kanada sovie
tinių gaminių. Ikišiol Kanada 
mažai tepirko sovietinių gaminių, 
ir todėl Maskva norėtų, kad Ka
nados vyriausybė Įsipareigbtų 
importuoti daugiau soviet, gami-

KANADOJE?

litikų. Priėmime taip pat daly
vavo Vokietijos ambasadorius 
JAV, Vokietijos gen. konsulas 
Niujorke^ didžiosios spaudos ko- 
Tešpbnden^f I^Vukiečių’ spaudos 
atstovai, be to, eilė amerikiečiu 
politikos ir visuomenės atstovų.

Šeimininko pareigas vykdęs 
Lietuvos delegacijos pirm. V. Ši-

nių. Kanados gi vyriausybė ne
gali tam Įsipareigoti, nes ne ji 
nustato importuojamų gaminių 
kiekį bei rūšį. 1958 m. Sov. Są
junga pirko Kanados gaminių, 
daugiausia kviečių, už beveik $19 
mil., o Kanada tik už $1.700.000. 
Pernai sovietai Kanadoj pirko 
perpus mažiau.

Persikelti Izraelin iš Kanados 
ir JAV žydų propaganda tuo tar
pu neragina dėl sunkių Įsikūrimo 
sąlygų. Izraelyje Įsikūrę 8000 š. 
Amerikos žydų savo suvažiavime 
nutarė pagelbeti atvykstantiems, 
bet neraginti palikti Kanadą ar 
JAV. Ten Įsikūrę š. Amerikos 
žydai skundžiasi, kad jų valiuta 
iškeičiama labai nepalankiu kur
su ir esą sunku Įsigyti namus, 
nesą darbo. Daugelis jų tebėra 
Kanados ar JAV piliečiai.

Reuterio ir kitos spaudos agen
tūros pranešė iš Maskvos apie 
naujus palengvinimus bei papi- 
ginimus turistams, keliaujan
tiems Sov. Sąjungon. Ikišiol “In
turistas" griežtai prižiūrėdavo ke
liaujančius ir leisdavo tik į kaž
kurias vietoves. Ypėč didelėj 
priežiūroj buvo taikomi paskiri 
keliautojai. Dabar keliavimo tai
syklės yra sušvelnintos ir nusta
tytas ilgokas sąrašas miestų, ku
rie laikomi “atvirais” lankyto
jams. Sąrašan įeina: Alma Ata, 
Baku. Batumi, Buchara, černov- 
cy, Charkov, Erevan, Irkutsk, 
Ivanovo, Jalta, Kišenev, Kiiv, Le
ningrad, . Lviv. Minsk, Maskva, 
Odesa, Ordžonikidze, Poltava, Ry
ga, Rostov, Samarkand, Smo
lensk, Soči, Stalinabad, Stalin
grad, Suchumi, Tallin, Taškent, 
Tbilisi, Uzgorod, Zaporožie. Nė 
vienas Lietuvos miestas sąraše ne- 

prancūzų tarpe iškilo ginčas dėl! paminėtas. Tai reiškia, kad nau-
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Prancūzų pr. mokyklos Pene- 
tanguishene, Ont. vietovėje yra 
katalikų mokyklų komisijos žinio
je ir oficialiai jos yra viešosios 
mokyklos. Ten dėstomos abi kal
bos — prancūzų ir anglų Tokių 
mokyklų Ontario prov. yra pran
cūzų apgyventose srityse: šiaur. 
Ontario, Otavos ir Windsoro apy
linkėse. Jose dirba apie 2000 mo
kytojų. Penetanguishene pačių 

sustiprinto prancūzų k. mokymo. 
Vieni nori, kad didėsniė pamokų 
dalis būtu dėstoma prancūziškai, 
kiti priešingi, nes esą mokiniai 
tada neišmoktų pakankamai ang
lų k. ir Ontario prov. negalėtų 
gauti geresnių darbų. Pastarųjų 
tarpe yra ir prel. Castex, 79 m. 
amž. klebonas, gimęs Prancūzi
joj. Miestelyje yra 5.500 gyv., 
kurių 80% yra prancūzai, ten 
Įsikūrę prieš 200 metų.

Kovo 4 Pabaltijo namuose Niu
jorke Pavergtųjų Seimas suren
gė priėmimą Vokietijos parla
mento ir jo užsienių reikalų ko
misijos nariui von Guttenberg. 
Tai yra vienas iš labiausiai pra- 
sikišusių Vokietijos jaunųjų po-Į valstybių reikšmę Europai ir tai-

Steigiamojo Seimo 40 metu sukaktis
Lietuvos Steigiamasis Seimas 

susirinko 1920 metų ggeužės 15 
d. Kaune, viso 112 tautos rinktų 
atstovų, Lietuvos valstybės san
tvarkai ir jos teisiniams pagrin
dams nustatyti. Nuo to laiko jau 
praėjo 40 metų, bet Steigiamojo 
Seimo atliktas darbas ir šiandien 
byloja apie lietuvių tautos su
brendimą ir ryžtą gyventi laisvai 
savoje nepriklausomoje, demo
kratiškai tvarkomoje valstybėje.

Steigiamojo Seimo darbams 
Įvertinti ir jo 40 metų sukakčiai 
paminėti kviečiame plačiąją lietu
vių visuomenę, politinius sambū
rius ir organizacijas sudaryti mi
nėjimo komitetus, kurie: 1) pa
ruoštų atitinkamus pranešimus 
apie Steigiamojo Seimo reikšmę; 
2) sušauktų gegužės mėn. minė
jimo susirinkimus, kuriems pa-

Palengvins keliones į Sov. Sąjungą

ji palengvinimai Lietuvai nėra 
taikomi. Sovietai, matyt, ir toliau 
bijo Įsileisti lankytojus Lietuvon, 
kur giriasi pasiekę negirdėtų pa
žangą, tačiau svetimtaučiui jos 
parodyti nedrįsta, nes tokia pa
žanga, matyt, garbės nedaro.

Inturistas Įvedė naujos klasės 
viešbučius “Pension”, kurie esą 
paprastesni ir juose kambarys 
kainuosiąs $16 dienai, įskaitant 
valgį ir kelionę nuo geležinkelio 

dzikauskas ir svečias v. Gutten
berg pasikeitė sveikinimo žo
džiais. Pasidžiaugęs svečio dėme
siu ir palankumu sovietų paverg
tųjų valstybių reikalams, pabrė
žęs sovietų pavergtųjų Europos 

kai, iškėlęs laisvojo pasaulio vie
nybės būtinumą Fanokaliptiniam 
žvėriui sutrąmdyj£*pabrėžęs so
vietų pavergtųjų y^Įstybių įr Vo- 

V;
Sidzikauskas palinkėjo svečiui ta 
prasme sėkmingai tarnauti savam 
kraštui ir visų Europos tautų, 
labui.

teikttų paruoštus pranešimus ir 
paskelbtų juos spaudoje: 3) pra
nešimuose iškeltina Steigiamojo 
Seimo reikšmė Lietuvos valstybi
niame gyvenime ir Įstatymų lei
dimo srityje. be to, pabrėžtina 
St. Seimo Įnašas nustatant demo
kratinę krašto santvarką, kuri 
laidavo Lietuvos piliečiams pa
grindines laisves ir teises tikėji
mo, politikos, švietimo, ūkio, dar
bo ir kitose srityse.

Visas šias St. Seimo užtikrin
tas laisves dabartinis tautos prie
šas — Sovietų Sąjunga, okupavu
si kraštą, panaikino, o dabar me
lagingai skelbia pasauliui apie 
tariamą lietuvių “laimę” gyventi 
Maskvos globoje. Reiktų šis skir
tumas pabrėžti ir nurodyti, kokios 
iš tikrųjų tvarkos lietuvių tauta 
norėjo, siekė ir turėjo, kai ji bu
vo laisva. VLIKo Prezidiumas.

stoties arba aerodromo. Anks
čiau buvo tik viena galimybė — 
“liuksusinis” viešbutis $30 die
nai. Lankytojai turėsią užsakyti 
kambarius iš anksto. Norį gauti 
automobilį su šoferiu turėsią mo
kėti atskirai. Keliauti jie galėsią 
tiktai pagal iš anksto nustatytą 
maršrutą Inturisto įstaigoj. Ke
liauti iš vieno miesto kitan, nie
kam nepranešus, neleidžiama. 
Leidžiama tiktai keisti maršrutą 
per Inturisto įstaigą. Ta pati tai
syklė galioja ir atvykstantiems 
Sov. Sąjungon automobiliais. 
Jiems leidžiama keliauti tiktai 
Inturisto nurodytais keliais.

Tikėdamasis daugiau lankyto
jų, Inturistas šiemet sudarė su
tartis su “Aeroflot” b-ve ir “Bri
tish European Airways”, numa
tydamas žemesnes kainas gru
pėms. Planuojama įvesti dukart 
savaitinius tiesioginius traukinius 
į Olandiją. Britaniją (pėr Har
wich keltą), Paryžių ir Romą. 
Taipgi planuojama iveti trečią 
laivą Londono • Leningrado lini
joj- '

Visi tie “palengvinimai” rodo 
dar dideli sovietų atsilikimą nuo 
Vakarų, kur kiekvienas gali ke
liauti laisvai be jokių Inturistu ir 
suvaržymų. Dideli plotai ir toliau 
lieka uždrausti lankytojams, pvz. 
Sovietų Sąjungos tol. rytai, Sibi
ras, tolimoji šiaurė.

Von Guttenber, atsiliepdamas Į 
V. Sidzikausko pareiškimą, išryš
kino kelias vedamąsias Vakarų 
politikai gaires Vakarų santy
kiuose su Sov. S-ga:

l.i Vakarų politika negali apsi- 
rėžti tik daliniais — vienos ar ke
lių valstybių—— interesais, o turi 
bazuotis globaliniais sprendimais, 
nes arba laisvė triumfuos visame 
pasaulyje, arba sovietinis tota-

2. Vakarų politika turi būti
ofenzyvinė; •

3. Vakarų politikos sėkmingu
mas privalo laisvojo pasaulio so
lidarumo. kuris Įmanomas tik per 
Europos solidarumą:

4. Viršūnių konferencija galės 
būti pozityvi tik tada, jei ji pa
ženklins pradžią galo sovietinės 
intervencijos, t.y. sovietinės kont
rolės Centro ir Rytų Europoje;

5. Vakarų politika Sov. Sąjun
gos atžvilgiu turi būti reali, t.y. 
turi remtis patvariais prinepais, 
pirmiausia tautų laisvo apsispren
dimo principu.

Savo ir savo grupės (Vokietijos 
krikščionių demokratų) vardu v. 
Guttenberg užtikrino, kad Vokie
tijos politika niekad nebus ža
linga savo kaimynams.

Į Korsika išsiųstas ir Turauskas
Ryšium su artėjančiu Chruščio

vo vizitu Prancūzija griebėsi sa
votiškų Chruščiovo apsaugos prie
monių. Paryžiaus policija arešta
vo visus Įžymesniuosius Centro 
ir Rytų Europos egzilus, tarp jų 
ir buv. Lietuvos Įgaliotą ministe- 
ri Čekoslovakijai E. Turauską. 
Areštuotieji deportuojami i Kor
sikos salą.

šiokia Prancūzijos akcija prieš 
politinius egzilus iššaukė Paverg
tųjų Seimo griežtą reakciją. Sei
mo pirmininkas pasiuntė protesto 
telegramą pačiam gen. De Gaul
le. o Seimo delegacija apsilankė 
pas Prancūzijos gen. konsulą 
Niujorke ir jam išdėstė, kad šis 
nesuprantamas ir nelauktas Pran-
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Toronto lietuvių vaikų darželio vaikučių grupė prie statomos pilies 
su darželio vedėja sės. M. Margarita.

Sujudimas dėl artėjančios viršūnių konferencijos gegužės 15 d. 
padidėjo. Vakariečiai rikiuoja savo planus, o V. Vokietija dėl jų 
nerimsta. Ji prisibijo, kad vakariečių didieji nepadarytų nepriim- 
tnų nuolaidų sovietams dėl Berlyno ir Vokietijos suvienijimo. Kanc
leris Adenaueris atskrido i Vašingtoną Įtikinti prez. Eisenhowerio 
nedaryti V. Vokietijai nepriimtinų nuolaidų viršūnių konferencijoj. 
Įtikinti britų premjerą Adenaueriui nepavyko. Prancūzijos prez. 
De Gaulle palaiko Adenauerio politiką. Jei prie jų prisidės Eisen- 
howeris, V. Vokietija galės 'ainiai laukti viršūnių konferencijos. 
Kol kas ji jaudinasi, ir kanc. Adenaueris viešai pareiškė, esą V. Vo
kietija nepripažinsianti jai nepriimtinų sprendimų. Be to, jos su- 
sjaudinimą kiek padidino Afrikos respublikos Gvinėjos prpažinimas 
komunistinės R. Vokietijos bei e--------------------- -------------------
užmezgimas diplomatinių santy
kių. V. Vokietija šiame žingsnyje 
mato blogą ženklą; esą ir kitos 
Afrikos-Azijos respublikos galin
čios tuo pasekti ir suduoti smū
gi V. Vokietijos politikai, kuri 
ikišiol nepalaiko diplomatinių 
santykių nė su vienu kraštu, pri
pažįstančiu R. Vokietiją, išskyrus 
Sov. Sąjungą. Bonnos vyriausybė 
paprašė Gvinėją persvarstyti savo 
nutarimą^ kitain_V. Vokietija nu
trauksianti diplomatinius santy
kius ir neteiksianti ūkinės pagal
bos. .

N. Chruščiovas buvo pasiruo
šęs vizitui Prancūzijoj, bet dėl 
gripo ji turėjo atidėti. Viskas jau 
buvo paruošta ir Paryžius laukė 
jo lėktuvo ši antradieni. Buvo 
pranešta, kad N. Chruščiovas at
vyksiąs su savo šeimos nariais ir 
per 3 savaites aplankysiąs visą 
eilę Prancūzijos vietovių. Ry
šium su liga jo vizitas numatomas 
netik sutrumpinti, bet ir progra
mą suprastinti. Britų premjeras 
Macmillan aplankė De Gaulle Pa
ryžiuje prieš Chruščiovo vizitą, 
kad pabrėžtų vakariečių vienin
gumą, kurio pastaruoju metu pa
vyko pasiekti ir nusiginklavimo 
planuose.

cūzijos žygis prieš egzilus tik pa
kenks pačios Prancūzijos presti
žui laisvajame pasaulyje, šios 
priemonės laužo nuo seno žinomą 
Prancūzijos tradiciją globoti po
litinius egzilus. Jos juoba skau
džios iš de Gaulle, kuris pats eg- 
zilo dali yra patyręs.

Vyriausybės pasirinktos Chruš
čiovo apsaugai priemonės šoki
ruoja daugeli ir pačių prancūzų. 
Senatorius Le Caumet Įteikė vi
daus reikalų ministeriui interpe
liaciją. Visa didžioji spauda reiš
kia savo pasipiktinimą ir susirū
pinimą, kur Prancūzija eina, kai 
jos priemones egzilų atžvilgiu 
diktuoja 
gos.

sovietų saugumo istai-

Reikalauja nepriklausomybės
Mažytė britų kolonija P. Ame

rikoj — Gvijana, turinti 500.000 
gyy., jau eilė metų reikalauja ne
priklausomybės. Jau ir dabar ji 
tūri gana plačią savivaldą, rink
tą vyriausybę, tačiau tuo nesi
tenkina. Jos premjeras Ch. Ja- 
gan ir opozicijos vadas Burnham 
yra atvykę Į Londoną tartis dėl 
nepriklausomybės ir įsijungimo į 
Commonwealth. Britai kol kas nė
ra link^ škubeH vsū ~depriklauso- 
mybe, o Gvijanos vadai pareiškė 
nesutiksią su jokiais kitokiais pla
nais. Britai ypač svyruoja dėlto, 
kad premjeras Jagan yra proko- 
munistas. 1953 m. jis buvo išrink
tas valdžion kaip pažangiosios 
liaudies partijos vadas. Kiek vė
liau jo valdžia buvo pašalinta ir 
konstitucija suspenduota dėl su
sekto komunistinio sukilimo, 
ruošto paties Jagan. 1957 m. ši 
konstitucija buvo grąžinta, o Ja
gan vėl išrinktas premjeru. Gvi
jana turi 83.000 kv. mylių ir yra 
apgyventa rytų indėnų — 42% 
ir negrų — 58%.

Parama naujakuriams
JT gen. sekretorius Hammars- 

kjold parengė planą teikti para
mą naujoms Afrikos valstybėms. 
Pagal ji, JT nariai turėtų sudary
ti specialų fondą 2-10 milijonų, 
kuris būtų naudojamas techniki
nei pagalbai, valstybės tarnauto
jų paruošimui, atlyginimui spe
cialistų, kurie laikinai turėtų eiti 
pareigas srityse, kur trūksta pa
ruoštų vietinių gyventojų,. gam
tos turtų atradimui ir t.t. JT jau 
ir dabar teikia savo techninę pa
galbą eilei Afrikos kraštų bei fi
nansuoja keletą projektų* tačiau 
parama nėra pakankama, be to, 
paramos teikimas per JT sulai
kytų didžiųjų lenktyniavimą dėl 
Įtakos. Per pastaruosius 3 metus 
Afrikoje nepriklausomybę gavo: 
Ghana, Gvinėja if prancūzų Ka
merūnas. Laukia nepriklausomy
bės: Nigerija, Togolandija, So- 
malija, Belgų Kongas, Kenija, 
Tanganyka ir* Uganda.

Raketa saulėn
Amerikiečiai iššovė raketą su 

94,8 sv. kamuoliu tolimojon erd
vėm Pirmadienio rytą ji buvo pa
siekusi 500:000 mylių. Manoma, 
kad ji pateks saulės orbiton ir ten 
skries ištisus dešimtmečius. Ka
muolyje Įrengtas radijo siųstu
vas veikia normaliai ir jo ženklai 
buvo girdimi labai ryškiai. Spe
cialios radijo stotys laikas nuo lai
ko susijungia su satelito siųstuvu 
ir priima jo siunčiamus ženklus, 
iš kurių sprendžiama apie tempe
ratūrą, radiaciją, dujų spaudimą, 
magnetini lauką ir smulkiuosius 
meteorus. Tai pirmas kartas, kad 
tokie duomenys buvo signalizuo- 
iami iš tolimosios erdvės. Su šiuo 
laimėjimu amerikiečių prestižas 
erdvių ir raketų srityje vėl pakilo.

Otava. — Kanados vyriausybė 
iš sukauptų atsargų karitatyvi- 
nėms organizacijoms išdalino 15 
mil. svarų kiaulienos. Dalis jos 
bus sunaudota čia pat Kanadoje, 
o kita dalis užiseniuose.
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JEI TU STUDIJUOTUM RYTŲ VOKIETIJOJE

Gavėnios rimčiai
DVASINĖ NEBYLYSTĖ

Žmogus yra materialinių? ir dva
sinių galių' junginio būtybė. O 
žmogaus gyvenimas yra 
dvasios veiksmų? pasi 
laiko erdvėje. Normali 
žmogaus veiksmai - pasi 
ženklais: raštu, žodžiu, f ' 
bu. šitie ženklai kaip tik J 
toji gyvenimo arena, kuri 
gus parodo savo Įvairų aki/vumą.

Čia paliesiu tiktai vieną išorės 
ženklų, būtent, žmogaus pasireiš
kimą gyvu žodžiu, šiai žmonių rū
šiai priklauso visi tie žmonės, ku
rie natūraliai-gali savo mintis ir 
jausmus išreikšti gyvu žodžiu. Ta
čiau gyvenime yra žmonių, kurie 
yra nuskriausti šiuo atžvilgiu ir 
negali išsireikšti žodžiais. Tai ne
laimingi žmonės - ligoniai, kurie 
arba tokiais gimė, arba kokios ne
laimės ištikti prarado kalbą. To
kius ligonius paprastai vadiname 
nebyliais. . \

Dvasinė nebylystė pasireiškia 
tuose žmonėse, kurie plaukia su 
kasdieniškumo bedvasine srove. 
Tokie neturi žmogui vertos asme
nybės, nes jie nėra apsisprendę 
ir nesprendžia žmogaus, paskyri
mo šiame gyvenime. Jie negyve
na, bet tiktai vegetuoja, kaip be
dvasė gamtos gyvūnija, šitie kaip 
tik ir sudaro mase, kuri tik šliau
žia per gyvenimą, nes neturi jo
kių dvasios polėkių, kas yra tiek 
esmiškai būdinga pilnutinio žmo
gaus asmenybei. Jiems vienodai 
atrodo ir visos religinės pažiūros, 
nes jie stovi šalia jų visų ir jas 
visas traktuoja kaip bereikšmi 
tam t’krų žmonių grupių užsispy
rimą ir naivumą. Prie šitos žmo
nių rūšies šiame modernizmo am
žiuje priklauso didžiausia žmoni
jos dalis, prie kurios prisišlieja ir 
nemažas katalikų skaičius. Šis 
žmogaus lėkštumas dabar jaučia
mas tiek ryškiai, kad visa naiki
nančiu-karų vėtros atšaldė dva
siškumą ir atitraukė jį nuo tikė-

e

Valstybinis sekretorius augš- 
tesniųjų mokyklų reikalams Rytų 
Vokietijoje dr. Girnus yra kar
tą taip kalbėjęs germanistikos 
studentams: “Naujieji amžiai li
teratūroje prasideda ten, kur ky
la žmogaus išsivadavimas iš reli
ginių idėjų. Demokratinėje vo
kiečių respublikoje viduramžių 
Įtaka galutinai pašalinta. Dvide^ 
šimto amžiaus pasaulėžiūra yra 
dialektinis materializmas. Ger
manistika, kuri tuo nesiremia, 
neturi ateities. Tinkamumas ir 
ryžtas pagal išgales skatinti šito
kią mokslo išsivystymo eigą pri
klauso prie rimto specialisto žy
mių”. Kitais žodžiais, vokiečių 
kalbos ir literatūros studentas, 
jei jis trokšta tapti geru savo sri
ties žinovu, privalo visų pirma 
susipažinti su Markso, Engelso ir 
Lenino veikalais. Nepažinsi Le
nino filosofijos, nesuprasi vokie
čių literatūros...

Reiktų juoktis iš tokių nesą
monių, bet R. Vokietijos študen-

jimo gaivinančios šviesos. Tokie 
žmonės šiandien gali džiūgauti 
“Osanna Dovydo sūnui!”, o rytoj 
vėl su Įtūžusią minia šaukti “Nu- 
kryžiuokit jį!”. Tokia yra žmonių 
masės logika ir tokia jos taktika. 
Prieš šitokius be nusistovėjimo 
ir* d?ungnus žmones šv. Raštas 
labai griežtai pasisako: “O, kad 
tu būtum šaltas ar šiltas! Bet ka
dangi tu esi drungnas ir nei šiltas, 
nei šaltas, aš pradėsiu vemti tave 
iš savo burnos” (Apr. 3, 15-16).

Kita žmonių grupė, priklausan
ti dvasinei nebylystei, yra ta, ku
ri stovi po materializmo vėliava. 
Šitie jau radikaliai paneigia dva
sios buvimą žmoguje. Jie nepripa
žįsta nieko kilnesnio žmogaus gy
venime, kaip tik tai, kas matoma 
ir apčiuopiama. Iš tikrųjų reikia 
stebėtis tais neeiliniais dialektinio 
materializmo mintytojais, kurie 
neigia dvasios buvimą žmoguje 
tomis pačiomis dvasios galiomis. 
Niekas juk negali užginčyti, kad 
valia ir protas yra ryškūs žmo
gaus dvasios veiksniai. Tačiau nė 
vienam iš materialistų tikrai ne
patiktų tvirtinimas, jeigu sakytu
me, kad jie neturi nei valios nei 
žmogiškojo proto! šis materialistų 
neigimas būtų panašus į žmoguj 
neigianti oro buvimą, kai ir jis 
pats juo,kvėpuoja ir be jo negali ra, kaip kiti Dievo padarai, vie- 
,gyventi. Dar daugiau, sekant ma- nalypis: tiktai gamta, kaip gyvu- 
terialistais ir paneigus žmoguje liai, arba tiktai dvasia, kaip an- 
j—-gėlai. Žmogus yra viskas kartu: 

jis yra Įdvasinta gamta” (t.p. 
69 psl.).

Taigi mes savo ryžtu ir aktyviu 
pavyzdžiu turėtume Įnešti ir i šių 
dvasinių nebylių gyvenimą kata
likišką kalbą ir pažiūras. 6 tada 
katalikiška giedros dvasia išlais
vins merdinčias pasaulio tautas 
iš materializmo tamsybių. Tegu 
visa perkeičiantis dvasiškumas 
atneša dabarties nusilpusiai žmo
nijai naują atgimimo ugnį!

T. Tarcizijus.

sukurdamas kūrini, simboliniu 
būdu ji sudvasina. Taigi, kur nė
ra dvasios, ten negali būti kalbos 
apie jokią kultūrą! Tai patvir
tina prof. A. Maceina, sakydamas: 
“Pasaulis yra apvaldomas ir pa
lenkiamas, tiktai tarpininkaujant 
kūnui, nes tik jo pagalba dvasia 
kuria pastovių pavidalų. Kūnas 
yra dvasios tiltas i gamtą, vienin
telis tiltas, kuriuo eidama dvasia 
pasiekia pasiliekančių laimėjimų” 
(Saulės Giesmė, 70 psl.). O apie 
žmogaus tikrąjį dvasiškumą štai 
kaip jis žavėtinai išsireiškia: 
“Viešpaties vardas, nešąs Jo pa
veikslą, nusileido i gamtą, ją pa
šaukė, ir šio šūksnio atoliepis bu
vo — žmogus. Todėl žmogus nė-

tui ne juokas — jis nujaučia, ką 
reiškia praktikoje toks Girnus 
pamokymas. Seksi juo, bus dau
giau, ar mažiau užtikrinta stipen
dija; nepaisysi, susidursi su Įvai
riausiais keblumais. Koki kelią 
pasirinkti germanistui?

Girnus nėra vien valstybinis 
pareigūnas, bet kartu ir valdan
čiosios komunistų partijos gar
siakalbis. Juk ir komsomolo or
ganizacija (FDJ) veikia ta pačia 
linkme, štai jos pernai rudenį 
užsibrėžti uždaviniai augštesnio- 
siose mokyklose: išauklėti studen
tus ištikimais socialistais (suprask 
— komunistais) ir stiprinti ry
šius tarp teorijos ir visuomeni
nės praktikos. Ir šito tikslo FDJ 
siekia, nė trupučio nepakęsdama 
kitokios numonės apie universi
teto paskirti. Kas galėtų ten at
stovauti priešingą nuomonę? Ki
tos studentų sąjungos? Taip, bet 
kur jos? FDJ palengva sužlugdė 
visas kitas studentų sąjungas. 
Taip Leipzigo universitete po ka
ro Liberalų Studentų Sąjunga 
(LSD) dar galėjo pasigirti turinti 
600 narių. Jos pirmininkas W. 
Natonek buvo net Leipzigo stu
dentų tarybos pirmininku. Jis 
daug pasidarbavo organizuoda
mas visų 4 okupacinių zonų stu
dentų atstovybių susitikimą Wart 
burge 1948 m. Sekminėse. Tai bu
vo paskutinis tokios apimties su
sitikimas. Atsilygindama už jo 
darbą, karinis rusų teismas tų 
pat metų lapkričio 11 d. nuteisė

W. Natonek 25 metams priver
čiamojo darbo. Jo likimo susi
laukė dar 18 LSD narių, o po po
ros savaičių okupacinės įstaigos 
uždarė ir pačią LSD. Tai tik vie
nas pavyzdys.

Nenuostabu, kad visi, kas ga
li, bando pakeisti savo gyvenvie
tes. Tas pats Leipzigo universite
tas, kuriam 1953 m. buvo prikerg
tas Karolio Markso vardas, per 
paskutinius metus neteko 219 do
centų; pusė jų pabėgo Į vakarus, 
kita pusė pradingo pramonėje. 
Dingsta iš universitetų ir studen
tai. Pagal R. Vokietijos valsty
bės sekretoriato augšt. mokyklų 
reikalams duomenis 1953 m. virš 
10 nuošimčių visų studentų ap
leido universitetus, studijų neuž
baigę. Jų keliai buvo panašūs anų 
docentų keliams.

1959 m. spalio 1 d. R. Vokieti
jos Taryba (Volkskammer) išlei
do septynmečio planą. Jo tikslas 
— “sukurti socializmo pergalei 
medžiaginę, techninę bazę”. Uni
versitetams taip pat teks “pasi
tempti”: nuo 1958 iki 1965 m. 
pirmo semestro studentų skaičius 
turis būti padidintas nuo 13.600 
iki 20.000 per metus; 1965 m. 
augšt. mokyklos privalančios iš
leisti 96.000 absolventų (1958 m. 
augšt. mokyklas lankė 64.106 stu
dentai); 35.000 naujų vietų audi
torijose užplanuota Įrengti 16.900 
vietų laboratorijose ir 27.000 — 
internatuose ir t.t. ir t.t.

Kad sovietai yra miklūs skai-

čių žonglieriai, baigia Įsitikinti vi
sas pasaulis. Permatomas mums 
ir šio žaidimo tikslas: nukreipti 
piliečių žvilgsnį Į ateitį, skaičiais, 
projektais žadinti .juose “lairnin- _ 
go, šviesaus” būsimo gyvenimo kiąs sveikatai (R. Vokietijoj, 
iliuzijas, kad tik darbininkas pa- sviesto pristigus) — kalama jau-

dais nusivylęs jaunimas gali tapti 
pavojingu priešu. Todėl pagal 
kurpali — Sibire gyventi labai 
sveika (viceprez. Nixon kelionės 
į o Sibirą epizodas) ir svietsas ken- .

sitenkintų sausos duonos rieke, i 
kad tik jis pamirštų ir daug ne-i 
galvotų apie skurdo pilną dabar
tį Pirmoj vietoj jaunimas turis 
žavėtis pasakišku rytojum ir už 
tai mokytis, dirbti, iki nualpimo. 
Bet patys tiradų autoriai puikiai 
žino, kad ta jų šviesiom spalvom 
nupiešiama ateitis yra gana toli
ma, kad dabartinis jaunimas jos 
dar nesulauks. Gi šitokia situaci
ja verčia komunistus ieškoti nau
jų būdų užbėgti nusivylimui už 
akių. Paskutinis dešimtmetis juos 
pamokė, kad komunistiniais paža-

inimui ir akademikams i galvą, 
i kad būtina padirbti fabrike bei 
kolektyviniuose ūkiuose, nes ki
to kelio nesą praturtinti proti
niam darbui. Vienu šūviu — du 
kiškiai: pigių darbininkų gauna 
Įmonės, ir Įmonių, ūkių aplinka 
atvėsina skaičiais Įkaitintą aka
deminio jaunimo fantaziją. Taip 
ir komunistinėje pedagogikoje 
randa savo vietą dialektinis me
todas. Vargas jaunuoliams, kurie 
pakliūva po jo spirale!

J. Medaitis.

Ar jums patinka Kanada?
Maždaug i šitokį klausimą norė

jo gauti atsakymą Kanados turiz
mo biuras pereitą vasarą išsiun
tinėjęs net 137.230 klausimų lapų 
JAV piliečiams. Iki nustatyto ter
mino, iki spalio mėn..pabaigos at
sakymus, t.y. užpildytas anketas, 
grąžino 20.655 asmenys, t.y. 15% 
▼isų, i kuriuos buvo kreiptasi. 
Daugiausia tai buvo atsakymai 
asmenų, kurie tą vasarą praleido 
Kanadoje, t.y. kurių Įspūdžiai 
dar buvo nepasenę. __ ____________r_________ __

Į klausimą, kas Kanadoje la- hnoteliuose ar vasa'rvietese ir pan. 
blausiai patiko, 34.6% atsakė, kad . . . .
krašto vaizdai, 15.7% — manda
gumas ir t.t.

Kunigas Juozas Vailokaitis

Į klausimą, kas labiausiai ne
patiko, atsakymai buvo labai 
Įvairūs. Daugiausia skundėsi ke
liavimo sąlygomis — 9.2%, do
lerių keitimu — 7.1%, valgiu — 
3.1%, nakvynėm — 3%. Bend
rai gi 95% teigė esą patenkinti 
atostogomis, jas praleidę malo
niai ir tik 3% sakėsi gailisi va
žiavę i Kanadą atostogų. Bet ir 
šių nepasitenkinimo priežastys 
'gana pripuolamos — pasitaikęs 
‘blogas oras, blogas priėmimas

dvasią ir jos pasireiškimo ženk
lus protą ir valią, tuo pačiu pa- 
yerstume žmogų lygiu gyvuliui. 
Jeigu1 taip, tai kodėl yra tiktai 
žmogaus sukurta kultūra? Kodėl 
iki šiol nepasisekė nė vienam 
mokslininkui surasti gyvulių kul
tūros apraiškų? Tad čia ir glūdi 
materialistų dvasinių galių žmo
guje paneigimo nesąmonė. Juk 
kur nėra žmogaus, nėra nė kultū
ros. Gi kiekvienas kultūros kūri
nys yra sudvasinta medžiaga, 
žmogus, perkeisdamas gamtą ir

Į klausimą, kas traukė atvykti 
i Kanadą, 66.8% atsakė, kad no
rėję pamatyti krašto vaizdų, kiti 
norėję aplankyti istorines vietas, 
parkus ir 1.1.

I klausima, kas iššaukė minti 
vasaroti vykti Į Kanadą. 59.3% 
atsakė, kad laikraščių straipsniai 
bei iliustracijos. Atseit spauda 
visdėlto tebėra pirmaujantis 
veiksnys žmogaus gyvenime.

dalintis ne tik džiaugsmais, bet ir 
jos vargais. Tuo labiau, kada esi 
išmokslintas, esi ėjęs augštas va
dovaujamas pareigas. Negali pa
likti tautos jos sunkiose valan
dose —turi būti čia. Nieko ne
galėsi padaryti teigiamo, bet tavo 
buvimas daug ką stiprins. Jei rei
kalinga auka — nieko nepadary
si. Turi ir ją sudėti. Gyvenimas 
yra, reliatyviai imant, ir taip ne 
ilgas. Reikia nors kaikada pažiū
rėti Į ji ir iš amžinybės taško. 
Tegu priešas ir sunaikins. Bet 
nei vienas kraujo lašas, nei viena 
ašara, nei viena pražudyta gyvy
bė nenueis veltui. Viskas bus pa
sverta. Viskas bus suskaityta ir 
bus atseikėta.

Tai buvo idealistinis nusiteiki
mas. Tai buvo herojiškas nusista
tymas. Jis galėjo pasitraukti. Jis 
gerai nusimanė, kas jo laukia as
meniškai — kalėjimas, deportaci
ja, kančiose mirtis, žinant tą vis
ką, turint galimybes to visko iš-

JONAS MATULIONIS(Pabaiga)
Jis buvo susirūpinęs, kam pa

likti savo turtą. Ponui Jonui tuo 
rūpintis, viena, dar buvo per 
anksti, antra, turėjo savus vai
kus,'taip kad problemos nebuvo. 
Kas kita buvo kunigui Juozui. 
Giminėms, kurių buvo apsčiai — 
ir brolių ir seserų, ir jų visų vai
kų, — palikti savo turto nemanė. 
Jis galvojo apie kurią nors insti
tuciją. Tuo laku jo galvoje stovė
jo dvi — Katalikų Akademija ar 
ateininkų sendraugių valdyba — 
taryba.

Jis būtų pastatęs vieną sąlygą, 
kad jo paveldėtojas nenaudotų 
turto, bot tik pelną arba nuošim
čius. Įstaigos tokios, kokios buvo, 
turėjo pasilikai ir tarnauti visai 
tautai. Tai atitiko jo pažiūrą — 
tarnauti nejj^meniui, bet visu
mai.

Kunigas Juozas i turtus žiūrėjo 
krikščionio akimis — jis buvo tik 
jų administratorius. Savo reika
lams jis išleisdavo labai mažai, 
žymiai mažiau, negu išdalindavo 
kitiems. Tiesa, jis mėgo pavai- 

i sinti kitus. Tai ir buvo viskas.
Į pabaigą
Visa Lietuva dirbo, plušo, vis 

tikėdama šviesesnių, geresnių 
dienų. Visų viltys buvo nukreip
tos i ateiti... štai prasimušim ... 
štai pasivysime Vakarus ... štai 
ir mes gyvensime, kaip visi žmo
nės gyvena. Ir Lietuva kilo, kilo 
bendras švietimas. Kilo kultūra, 
savas menas. Didėjo ir plėtėsi 
spauda, tankėjo mokyklų tinklas. 
Plėtėsi pramonė. Lietuvio veidas 
lyg ir šviesesnis tapo. Drąsesnis. 
Jis tapo “sau žmogus”.

Nerimą kėlė komunizmas, ne
rimą kėlė ir vokiečių nacionalso- 
cializmas. Jų, nelyginant kaip už
gesusių ugniakalnių, požemiai ne
buvo ramūs. Kažkoks dundėjimas 
buvo girdėti. Jie visiems grąsino. 
Jie nesiienkino savomis žemėmis. 
Jie ruošėsi. Jie norėjo būti stip
rūs. Ir stiprėjo. Jie šalino visas 
kliūtis naujiems šuoliams.

Lietuva buvo tarpe jų. Jei kils 
grumtynės — Lietuvai neišvengti 
jųjų sukeltų baisenybių. Nes ar
ba vieni, arba kiti risis per Lie
tuvos žemę, ją savaime nusiaub
dami. •

Ir viename bendrame opozici
nių partijų — socialdemokratų, 
liaudininkų ir krikščionių demok
ratų c. k-tų pasitarime iškilus 
šiam klausimui buvo svarstoma, 
kas geriau? Jei nelemta išsaugoti 
savos nepriklausomybės, nes tik 
ji yra geriausia, ir jei, pareitų 
nuo pačių lietuvių pasirinkimo, 
Su kuriuo okupantu būtų geriau, 
dauguma pasisakė už sovietus, 
kaip už durnesnius ir ne tiek esą 
būsiančius pavojingus lietuvių 
tautai ir jų kultūrai.

Vėlesni Įvykiai ritosi per mū
sų galvas, be jokios mūsų Įtakos 
i juos. Mės galėjome gintis. Bet 
gintis prieš du milžinus atrodė 
panašu i savižudybę, nes apsigin
ti nebuvo ir mažiausios galimy
bės.

Betgi nujautimai slėgė kiek
vieno protą ir energija kurti atei
ti lyg ir mažėjo.

Ir taip sulaukėme 1939 m. ru
dens karo tarp vokiečių - lenkų. 
Sulaukėme lietuvių ižygiavimo Į

Iš atsiminimu

Vilnių. Ten pirmomis dienomis 
buvo Įsteigtas Ūkio Banko sky
rius. Sulaukėme rusiškų bazių. 
Sulaukėme ir birželio 15 dienos. 
Po to greit, kaip minėjau, išva
žiavo ponas Jonas su visa šeima. 
Į Ūkio Banką naujoji “liaudies 
vyriausybė” atsiuntė komisarą, 
be kurio parašo jokio išmokėjimo 
nebuvo galima daryti. Ar buvo ko 
misaras, ar nebūtų buvęs, rezul
tatas būtų buvęs tas pats. Jokių 
operacijų nebuvo galima daryti. 
Ėjo tik išmokėjimai iš indėlių 
sąskaitos. O niekas nedėjo. Pra
sidėjo masiniai areštai.

Liepos 31 d. komisaras paskel
bia, kad “Jarybos pirmininkas 
kun. Juozas Vailokaitis ir direk
torius tvarkytojas, valdybos vice
pirmininkas Jonas Matulionis iš 
Ūkio Banko pareigų nuo šios die
nos atleidžiami”. /

Paprašėme ar galima atsisvei
kinti su tarnautojais. Leidus tą 
/malonę”, abu perėjome per vi
sus ir paskutini kartą paspaudė
me jiems rankas. Visų be išim
ties tarnautojų akyse žibėjo aša
ros.

Kunigui Juozui išbuvus Ūkio 
Banke 21 metus su viršum (Ūkio 
Bankas buvo Įsteigtas 1919 me
tais vasario 16 dieną’, man išbu
vus lygiai 3 metus atėjo laikas 
svetimiems padiktavus viską pa
likti.

Kunigas Juozas turėjo palikti 
ir savo butą. Pradžioj buvo pa
liktas vienas kambarys prie ban
ko, tame pačiame bute. Pavasari 
1941 metų, išvarytas ir iš ten, 
apsigyveno pas Viktoro dukterį 
Žaliame Kalne.

Kunigas Juozas tą viską perne- 
nešė labai stoikiškai.

Dar daugiau. Jis laukė pačio 
bolgiausio — arešto. Jis jau 1919 
metų pradžioje buvo bolševikų 
•areštuotas su kitais lietuviais Vil
niuje ir išvežtas iš Lietuvos kaip 
Įkaitas. Su juo tada buvo kun. P. 
Dogelis,' Felicija Bortkevičienė 
ir kiti.

Bolševikų kalėjimas jam ne
buvo jau naujiena. Bolševikams 
atėjus, pirmą dieną jis susipaka
vo mažą lagaminėli su pačiais rei
kalingiausiais žmogui reikmeni
mis ir laukė.

Jau pirmomis dienomis pas jį 
atsilankė iš saugumo siųsti lietu
viai saugumiečiai, vadovaujami 
kažkokio žydelio, ir jo bute buvo 
padaryta nuodugni kelias valan
das trukusi krata. Atrodo, kad 
ieškojo aukso ir kitų brangeny
bių. Net kėdžių kojas ištikrino, 
aj nėra kur tuščių vietų su už
slėptais lobiais. Jis tada jau bu
vo tikras, kad po kratos ji išsi
ves. Ir nesigailėjo nebėgęs.

Teko nuodugniai išsikalbėti dėl 
jo bėgimo ar nebėgimo. Si reika
lą atmetė principaliai.

Jis galvojo šitaip.
Esi tautos narys, ir privalai

Visu rūšių

patikrintos kokybės apatiniai- baltiniai

RESTORANASI vi\rMir\w narni p n ty rusių virėjų is šviežių produktų 
"ko skonio.--------------------- - .

nuo 7 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. Tel. JA. 8-€686. Ponia V. Juraitis. 
94 Douglas St., Sudbury, Ont. Tel. OS. 3-5315. Ponia M. Venskevkfenė. 
1702 Whitehall Drive, London, Ont Tel. GL. 1-0821. Ponas K. Kudukis.

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. KALCZA

Lake Simcoe 
kuro alyvos itr burneriq aptarnavimas 
Toronte.lietuviškai kalbantieji klauskite 
Betty Vaitiekūnas WA 2-6181 .

Siunčiame D D A ČTI I ^**s“ su^ar>'Įus ir apdraustus Įvai- 
paprastu ir VJ Ivvz i Aj I V rius siuntinius.

Turime pardavimui Įvairiu medžiagų ir kitų prekių. ■
Gyveną ne Toronte, prašome savo sudalytus iki 17 svarų gryno svo

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

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.,
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

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

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

Angle

įvairus siuntiniai

kelio kartu su visa tauta, pasako 
viską.' 5 ■

Faktinai jis nebuvo areštuotas. 
Tada jau jis buvo per 60 metų 
amžiaus. Taigi ir ruskiams atro
dė, kad jis nėra bepavojingas. 
Bet reikalingas perauklėjimo, to
dėl ir buvo išsiųstas kažkur i Si
birą “na volnoje poselienije” — 
laisvai apsigyventi.

Jis jautė, kad geruoju nesi
baigs. Lankydavau perijodiškai. 
Apsitardavom, pasiguosdavom.

Paskutini kartą lankiausi ko
kią savaitę prieš išvežimą.

— Bus blogai,—- iškart pasakė 
kun. Juozas. Buvo nusiminęs. Jau 
šito ir nenorėjo slėpti, o gal jau 
ir negalėjo, -p

— Iš kur tokios žinios? — tei-

LENGVA U S SVORIO

TRUMPŲ RANKOVIŲ 
pilno ilgio KOMBINACIJA 
Penmans 253 balti, 
251 
223 
222

natūralūs, 
dvigubai balti, • 
dvigubi natūralūs. v

B
V-AKLO trumpom rankovėm 
pilno ilgio KOMBINACIJA. 
Penmans 2530 balti, 
2510 natūralūs. >

C ’
CRISS CROSS be rankovių, 
susegti, iki kelių KOMBI
NACIJA.
Penmans 253 balti, 
251 natūralūs.

D
IKI KELIŲ trumpų rankovių 
KOMBINACIJA.
Penmans 253 balti, 
251 natūralūs.

G
BE SAGŲ 
niu, pilno ilgio KELNAITĖS 
Penmans 253 baltos, 
251 natūralios.

elastiniu juosme

E
APATINĖS KELNAITĖS, 
pilno ilgio užsegamu 
priekiu.
Penmans 253 baltos, 
251 
223 
222

natūralios,
2-jų siūlų baltos, 
2-jų siūlų natūralios.

F
PRIEKYJE UŽSEGAMI 
trumpų rankovių marškiniai. 
Penmans 253 balti, 
251 natūralūs, 
223 2-jų siūlų balti, 
222 2-jų siūlų natūralūs.

H
T-BALTINUKAI vyrams ir 
berniukams.

BALTINUKAI vyrams ir 
berniukams, 
eilutėmis.

lygūs arba

J
KELNAITĖS 
berniukams, 
eilutėmis.

vyrams Ir 
lygios arba

VISUOMET VERTA REIKALAUTI GAMBHŲ SU PRNMANO 
ŽENKLU RODANČIŲ VERTĘ IR KOKYBĘ.

"RŪTA “ VISI maloniai kviečiam! atsilankyti 
Atidaryta nuo 7 vai. rj * ~

994 DUNDAS ST. WM TORONTO. • Tel 
Savininkė Pigą Compagnim

vengti. o vistik savnoriškai pasi-į rauju0sį 
likti ir laukti kasdien savo eilės i — Buvo prieš kelias dienas 
— tai prilygsta tik viršžmogio jė-j toks žydukas. Tikrino ar aš čia 

gyvenu. Iš sąrašo, — pasakoja.
Stengiausi raminti, ieškoti ar

gumentų už tikrinimu beprasmiš
kumą. Bet mačiau, kad ramini
mas jo. neveikia. Jo savijauta ne
pakito. Jo nuojauta ir ši kartą pa
sitvirtino: pirmą vežimų rytą — 
birželio 14 dieną — tas pats žy
dukas su raudonarmiečiais atėjo 
ir Įsodino kunigą Juozą i sunk
vežimi ir saugojami mongolų su 
nuogais durtuvais patalpinti i gy
vulinius vagonus.

Kaip gyveno kunigas Juozas 
tremty, tik tiek buvo žinoma, kad 
jis buvo kažkokio kolchozo bu
halteris.

Per antrąjį bolševikmetį, kaipo 
“perauklėtas” ar atbuvęs savo 
bausmės laiką, buvo grąžintas Į 
Lietuvą, kur ir numirė.

Mirė savam krašte.
Mirė atlikęs didelę žmogaus

goms. Tai sąmoningas kankinys.
Ir jeigu niešbėgau iš Lietuvos 

per pirmus bolševikmečio metus, 
tai tik sugėdintas kunigo Juozo. 
Tikrai buvo gėda, turint prieš 
akis toki pasišventėli., pačiam gel
bėti savo menką kaili.

Kas yra bėgimas? Tai yra bai
mė būti sunaikintam, baimė kan
čios, baimė paniekinimų, baimė 
alkio ir šalčio. Žmogus ryžtasi 
bėgti net nežinion, kad tik atito
linti štai užgriuvusią grėsmę.

O kunigas Juozas pasirinko bū
ti su tauta. Jis jai dirbo visą gy
venimą. Buvo susirūpinęs jos 
gerbūviu, jos žmonių kultūra. Bu
vo gerais laikais, kada jie buvo 
laisvi, pasiryžo likti ir tada, kada 
jau ji vilko svetimųjų padiktuotą 
naštą. .

Šiuo aktu jis nužėrė nuo sa
vęs visus savo politinių priešų 
kaltinimus, užmetimus ir amži- ... .
nūs Įtarinėjimus, kad jis dirbąs i™8*ją.

, Ir guli jo išvargintas kūnas ant 
Nemuno kranto, augštam kalne
ly.-Tr bėga pro ji amžina Nemu
no srovė, nešdama Lietuvos žmo
nių aimanas ir skundą dėl savo 
sunkaus likimo dalios.

tik dėl savo naudos, kad Vailokai
tis žiūri ne tautos labo, o tik sa
vo kišenės.

Jo paskutinis aktas, kaipo lais
vo žmogaus aktas, už pasilikimą 
su tauta, už pasirinkimą kančios

.1. ^...A
& *

*
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Pabūgo antisovietinės propagandos

KA RAŠO RĖKSNYS?

. General Motors Co. gana regu
liariai leidžia savo tarnautojams 
Įvairias brošiūras - žurnaliukus, 
kuriuose liečiamos labai Įvairios 
ir plačios temos. Tarnautojų šios 
nemokamai dalinamos knygelės 
gana mėgiamos ir mielai skaito
mos pertraukų metu ar šiaip tu
rinti kelias laisvas minutes arba 
parsinešus ir namo.

Iškalbi nuotrauka
Neperseniausiais vartant vieną 

tokį leidinuką, dėmesys sustojo 
už labai būdingos nuotraukos. 
Būrys rusų apstojęs General Mo
tors gamini, Chevrolet automobi
li, kuris, drauge su kitais ameri
kiniais produktais, buvo rodomas 
sovietams pereitą vasarą ten bu
vusioje JAV parodoje. Jei kas 
abejotų ar apsimokėjo amerikie
čiams ruošti parodą Maskvoje,

AL. GIMANTAS

Kaip “TŽ” jau buvo pranešta 
“Tiesa” vas. 20 išspausdino buv. 
“Laisvės kovotojų” atstovo VLI 
Ke Jono Deksnio laišką, užvardin
tą “Kodėl aš su .jais nutraukiau 
santykius”. Kad toks laiškas iš
spausdintas, pranešė Vilniaus ra
dijas ir Čikagos komunistinė “Vil
nis”, išspausdinusi savo korespon
dento telegramą iš Lietuvos. Tas 
‘Tiesos” numeris normaliu paštu 
šio kontinento dar nepasiekė, bet 
tą laišką kovo 3-5 d.d. numeriuo
se išspausdino ta pati “Vilnis”.

Deja, jis išspausdintas ne išti
sai. “Vilnies” red. pastebi, kad 
esą, praleista Degsnio biografija 
ir kaikurios vietos, “kurios ameri
kiečiams mažiau svarbios”. Kodėl 
“Vilnis” nenorėjo spausdinti viso 
laiško ištisai, bus aišku gavus vi
są tekstą. Galimas dalykas, kad 
praleistose vietose ir yra kas nors 
įdomesnio, gal galima bus iš jų 
ir maždaug atspėti, kaip ten atsi
tiko, kad laiško autorius, slaptai 
nuvykęs jau trečią kartą į Lietu
vą, pateko į kalėjimą ir kaip pa
sidarė okupanto įrankiu, kas nei 
kiek nepaaiški iš “Vilnies” pa
skelbto teksto. Deja, čia nėra nie-Į ^T "a^l<uluAu 
ko įdomauk Tai tik eilinis “bur-i£33- taurint7«pri^aprie 
zuaziniu nacionalistu” dergimo: cePP-Įa turintl privesti prie ta 
rašinvs' Ivriai toks kokiu dabar-i r>7bines santvarkos Lietuvoje aktinėje Lietuvos soaudoie soaus- i cePĮavim? visokių emigrantinių 
dinama labai daug. Ir čia tik beh- j 
droš frazės, įvykiai aiškinami pa-H °+aj eįU
gal bendrą'bolševikinės propa- i ^įnrasti Irdaba^ “šalia kraš 
gandos šabloną, kartu suminint J-?-S^P ast/ .. 3 . salia kras 
visą eilę tremties laisves kovosi 
veikėjų, kurie, žinoma, atvaizduo
ti kaip parsidavę svetimiems sa
vanaudžiai, kurie stengiasi anti
tarybines ir “antilietuviškas” 
nuotaikas Jšlaikvti visoje išeiviu ... • .' Cpaselusi antitarybine propagan-

Laiške, kuris jau perdaug atsi- t<a ’ ; .
duoda trafaretiniu bolševikinės Kai jis galutinai nusivylęs, esą, hmmuhsi

— 2. * * 2 * - . '• Į» ' . . • V . * J , , • , ■ ' ’ • Isavio ryšio palaikymu, parengi-
buti ištisai paties Deksnio rasy-! sprendimas. Po ilgų vidiniu ap- mai ŽuvaŽiavimMs, puoselėja 
tas, pradedama nuo 1940 m. -bur- mąstymų ir svarstymų as priėjau kuitūrine veikla ir pan‘ skvriai 
zuazmes santvarkos žlugimo , pa-: išvadą, kad tiek daug triūso, pa- vsikįa Toronte'ir Montrealv o 
sakojama apie min. Škirpos su-; siaukojimo bei rizikos pareikala- a įe -uos Spiegįasį toliau gyvena 
kurtą Aktyvistų Frontą, kuris bų-įyusi mano politine veikla praeity aiJ Organizacija buvusi isteig-

prie Įsiliejimo i “visos tautos sie
kimų vykdymą”.

Atpasakoti jo iškeliamus mo
mentus nėr prasmės, nes viskas 
taip iškraipytai pateikiama ir taip 
šališkai nuaiškinama, kad atitai- 
sinėjimams reikėtų skirti bent 
trigubai tiek vietos, kiek užima 
tas jo laiškas. Taip jis kėlęs min
ti vokiečių laikais stoti prieš žu
dymus nekaltų žmonių, jau už
sieny VLIKe kėlęs minti bandyti 
sulaikyti partizanų (pasak jo, ban
ditų) vykdytus “nekaltų žmonių 
žudymus” ir t.t. Bet vis tie kiti 
priešindavęs! arba, dėl akių suti
kę, nieko nedarę. Pakeliui jis, ži
noma, dar pasistengia papasako
ti išmislų apie laisvės kovos vei
kėjus. Ten Lietuvoje kaikuriais 
tais išmistais kaikas gal ir patikės, 
betgi čia ir tie žmonės gerai pa
žįstami ir Įvykiai gerai žinomi. 
Kartais rašoma, kad toks ar toks 
dalykas čia tremtyje net skanda
lą sukėlęs, kai visi tremtiniai pui
kiai žino, kad tokių skandalų nie
kad nėra buvę. Ir vad. “krašto 
primato” tezė buvusi jo iškelta 
prieš “valstybinio tęstinumo teo-

J tutinių reakcijonierių ir visokių 
vokiečių fašistų pakalikų emigra- 

’ cijoje yra dar daug iš esmės dorų 
' ir taurių žmonių, kuriuos nuo 

gimtosios žemelės nubloškė arba 
vokiško okupanto prievarta, arba

sakojama apie min. Škirpos su-| siaukojimo bei rizikos pareikala-

vęs tik vokiečių Gestapo ir kari-1 tebuvo pylimas vandens ant dva- 
nės žvalgybos Įrankis, apie akty-i siškai man svetimo buržuazinių 
vistų sukilimą 1941 m., apie “bur-i politikanų malūno. Todėl aš ry- 
žuazinių nacionalistų” tariamą j žausi nutraukti santykius su bur- 
dalyvavimą vokiečių vykdytose žuaziniais nacionalistais ir ieškoti 
žudynėse, apie sudarymą VLIKo būdų Įsijungti į viešą Tarybų Lie- 
ir t.t. Kiekvieną klausimą palie
čiant suminima po keletą pavar
džių, o pats apie save Deksnys vis 
prideda, kad kartu tada veikda
mas jis nesupratęs didelės klai
dos, kad visa tai esą prieš lietu
vių tautos valią, betgi kartu vis 
primenama, jog jis įvairiais atve
jais pasireikšdavęs su skirtingom 
nuomonėm. Ir tik dabar jam esą 
aišku, kad tos skirtingos jo nuo
monės logiškai ir turėję jį pri
vesti prie to, ką yra padaręs —

tuvos gyvenimą”. Baigdamas dar 
džiaugiasi, kad jo sprendimas bu
vęs teisingas, nes matąs žydinčią 
tėvynę, “broliškų tautų šeimoje” 
žengiančią “šlovingu socializmo 
keliu i mūsų epochos didįjį tiks
lą — komunizmą ...”

Tai ir viskas. Atvirai kalbant, 
skaitant visdėlto sunku tikėti, kad 
tai jo paties rašyta. Gal pilnas 
laiško tekstas duos progos ir kai- 
kuriuos klausimus aiškiau supras
ti. Pamatysim.

PHILIPS
! RADIO ir TELEVIZIJOS APARATAI 

yra pasaulyje žinomi 
ir daugiausiai vartojami.

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

C-316
• Augšta kokybė, žemos kainos, 

geros išsimokėjimo sąlygos.

• PHILIPS yra,geriausia vertė už 
jūsų pinigą.

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

Mohciwk Furniture
LTD.

2446-8 DANFORTH AVENUE. - TEL. OX. M444, OX. 94224 
Keičiame senos matracus naujais, o Remontuojame visu rūšią baldos.

Pas Lietuvos žydu veikėją
MAŽA LIETUVOS ŽYDU BENDRUOMENĖ ŠVIETĖ VISAM ŽY
DŲ PASAULIUI.—JAUNOJO VILNIAUS SĄJŪDIS. — LIETU
VOS ŽYDU KULTŪROS ISTORIJA. — LIETUVOS ŽYDAI 

KANADOJE.

Toronto spaudoj pasirodė žinu
tė apie “Lithuanian Jewish Orga
nization”, mininti vieną kitą as
menį. Susidomėjęs ja, susirišau 
su draugijos vicepirmininku Rev. 
N. Stolnitz ir vieną popietę turė
jau progos su juo pasikalbėti.

Pasirodo, N. Stolnitz yra vilnie
tis, žymus muzikas bei sinagogos 
kantorius, atvykęs Kanadon 1926 
m. su visa šeima. Nepriklausomos 
Lietuvos nematęs, nors prisime
na pirmąsias jos dienas. Jo at
mintyje yra išlikę pavardės žydų 
veikėjų — Rachmilevičiaus, Ro- 
senbaumo, Soloveičiko, — kurie 
dalyvavę lietuviškoje valdžioje. 
Kaune ir kitose Lietuvos vietovė
se jis yra lankęsis su viena muzi
kine grupe, bet lietuviškai kalbė
ti nemoka: Gimė jis ir studijavo 
Vilniuje pas žymius muzikus kaip 
Bernstein ir kt. Kanadoje aktyviu 
sinagogos kantorių išbuvo 30 me
tų; suorganizavo kantorių drau
giją ir buvo vienas Lietuvos žydų 
sąjungos steigėjų. Ir dabar jis 
aktyviai reiškiasi jos veikime. 
Įvairiose vietose yra skaitęs pa
skaitų, davės koncertu.

1957 m. jis išleido stambų vei
kalą anglų ir žydų kalba — “Mu-

Rev. N. Stolnitz
“Jaunasis Vilnius”. Jo dalyviai 
— vidurinės kartos žmonės — 
daugiausia spiečiasi Niujorke, 
žymiausias šio sąjūdžio talentas 
yra Chaim Grade. Taipgi pagar
sėję yra rašytojai Abraham Sutz- 
kever ir šmerke Kačerginski. Jie 
rašo jidiš kalba poetinius bei pro- 

~ • - - .• „ . ., zinius dalvkus, iškeldami praras-
zika žydų gyvenime ir apsilan- Į to Vilniaus nostalgija ir buvusi 
kymo proga man dedikavo vieną : jo gvvenima< kuris turįs ir vėl 
egzempliorių. latgyti. '

Apie Lietuvos žydų sąjungą (ji i Ar turi Lietuvos žydai žymių 
veikia ir kaikuriuose JAV mies- j asmenų šiapjau.kfiftūriniame pa-
iuose pvz. Philadelphijoje) Kana
doj jis nedaug tepasakė. Minėjo 
tik, kad ji apjungia iš Lietuvos, 
Įskaitant ir Vilniją, kilusius žy
dus - “iitvakus”, rūpinasi tarpu-

mais, suvažiavimais, puoselėja 
i ir pan. Skyriai 

0 
apie juos spiečiasi toliau gyveną

ta prieš 12 metų, drauge su Latvi
jos žydais, bet šie vėliau atsisky
rę. Vadovaujanti vaidmenį Kana
dos žydų gyvenime turį Lenkijos 
žydai.

Paklaustas, kaip atrodo Lietu
vos žydų gyvenimas žiūrint iš to
limos perspektyvos. N, Stolnitz 
atsakė: % &

— Lietuvos žydų bendruome
nė, maža savo skaičiumi, buvo ne
paprastai stipri savo dvasia. Tu
rėdama vos apie 200.000, ji švietė 
visam žydų kultūriniam gyveni
mui pasaulyje. Jos Įtaka ypač bu
vo stipri tikybinėj srity: turėjo 
garsius teologinius centrus Vil
niuje, Kaune-Slabadoj, Telšiuose, 
Voložine, Mirė, Navoridoke ir ki
tur. Juose dirbo pirmaeiliai mo
kytojai šv. Rašto, Talmudo ir mo
ralės srityse. Niujorke Yeshiva 
universitetas pavadintas Kauno 
rabino Yitzok Elchanon vardu, 
o jo profesūroj yra nevienas Lie
tuvos žydas. Jo mokslas ir auklė
jimas yra atremtas i Lietuvos žy
dų tradiciją.

N. Stolnitz ypač gyvai prisime
na Vilnių. Su tenykščiais žmonė
mis jie nėbepalaiko ryšių, bet su
sirašinėja su vilniečiais užsieniuo
se. Esą Vilnius turėjęs kažką ypa
tingo, patraukiančio, mistiško. 
Kiekvienas, ten pagyvenęs, esąs 
tos ‘dvasios pagaunamas. Esą to
kios dvasios nesą Kanadoj, nes 
vyraująs praktinis materializ
mas. Visdėlto Vilniaus žydai sa
vo dvasios nesą pametę.

— Kuo ta vilnietiška dvasia 
reiškiasi? — paklausiau. ,

— Savo specifiniu tradicingu- 
mu, kuris šiuo metu ypač iškilo 
su nauju literatūriniu sąjūdžiu

kurion Įjungti ir tikybiniai sąjū
džiai bei Įstaigos: yešivos — semi
narijos ar kolegijos, mussor — 
moralinis sąjūdis, chassidinis — 
mistinis. Lietuvoj pastarasis sąjū
dis turėjo savitą formą ir vadina
mas chabad. Chafetz Chaim Yeši- 
va buvo didelis moralistas ir jo 
mokyklos turėjo Įtakos visam žy
dų pasauliui. Apie yešivas Tel
šiuose, Kaune, Rodūnėj ir kt. ra
šo keli autoriai. N. Greenblatt ra
šo apie žydų literatūrą Lietuvoje.

— Minėjote savo veikalą. Ko
kio gi turinio yra jūsiškis leidi
nys?

— “Muzika žydų gyvenime”. 
Tai ilgų metų darbo' vaisius. Vei* 
kalas susilaukė plataus atgarsio. 
Jame, remdamasis istoriniais fak
tais, iškėliau minti, kad giesmė 
bei melodija yra veiksmingiausias 
dvasinis žydo ryšys Su Dievu. At
stačius Izraelio valstybę, žydų 
entuziazmas pakilo, ii* jis atsispin
di muzikiniame gyvenime. Savo 
veikalo atskiru skirsniu “Negene 
ain Lite” — Žydų melodijos Lie
tuvoje — iškėliau Lietuvos žydų 
liturginės muzikos reikšmę bei 
savitumą. Iš dalies ji buvo pri
klausoma nuo Vokietijos ir Aust
rijos, bet turėjo ir savitą charak
teri, kuriame atsispindėjo kuk

vien pažvelgę i minėtą nuotrau
ką turėtų sutikti, kad tokių pa
rodų gal net daugiau ir dažniau 
reikėtų. Neužmirštami liks tų ru
sų žiūrovų veidai, jų išraiškos, 
kurios, regis, sakyte sako, kad 
tokių prašmatnių autovežimių jie 
dar niekad nebuvo matę, o ką jau 
kalbėti apie jų nustebimą, kai čia 
pat stovinti gidė, simpatinga ame
rikietė jaunuolė, rusiškai paaiš
kina. kad ši mašina tėra tik vie
na iš pigesniųjų modelių, kurie 
praktiškai prieinami kiekvienam 
darbo žmogui, tekaštuoja maž
daug du tūkstančius dolerių. 
Aiškiau kalbant, tai reiškia vidu
tinio darbininko 5 mėn. uždarbi, 
apmokytiems darbininkams ne
reikėtų nei penkių mėnesių dirb
ti. Sovietini žiūrovą tas tikrai im
ponuoja ir iškelia jam visą eilę 
klausimų ...

Pradeda Įžvelgti pavojų
Maskva jau irgi spėjo pastebė

ti didėjančių ryšių su laisvuoju 
pasauliu reikšmę bei Įspūdi savo 
gyventojuose. Ir tas jai pradėjo 
kelti savotišką nerimą, virstantį Į 
nepasitenkinimą ar net ir baimi- 

■ nimąsi. “The New York Times” 
žodžiais, turistai, pradedant Įvai
rių delegacijų nariais, baigiant 
eiliniais keliautojais, savaime su
prantama, turi įvairių santykių su 
tūkstančiais sovietinių piliečių, 
kurie vienu ar kitu būdu, vis dau
giau patiria tiesos apie Vakarų 
gyvenimą’ tiesiai iš pirmųjų šal
tinių. bet ne iš sovietinės spau
dos puslapių.

Medalis turi dvi puses
Amerikiečių paroda Maskvoje 

pernai sutraukė apie 3 mil. sovie
tinių žiūrovų, kurie turėjo puikią 
progą patys savo akimis pamatyti 
visą eilę amerikinio gyvenimo as
pektų, kurių jokiu būdu jie nie
kad negautų ir nesužinotų iš ofi
cialiosios sovietinės informacijos 
šaltinių. Vis ir vis daugiau sovie
tine žmonių patiria teisybę apie stovų, kaltė.

užsienj ir to jau, matyt, perdaug 
tiems, kurie galvojo, kad skąm- 
busis kvietimas santykiauti teliks 
tik visu 100% naudingas sovieti
niams interesams. Pasirodė, 
ir šiuo atveju medalis turi 
puses.

Kremlius kelia balsą 
Pereitų metų pabaigoje,

kad 
dvi

jau 
viešai prabilo toks sovietinis pa
tikėtinis, kaip Georgi A. Žukov, 
vadovaująs valstybiniam komite
tui tvarkančiam kultūrinius ry
šius su užsieniu. Jis tuoj apkalti
no Vakarų valstybes piktnaudoji- 
mu esamos pasikeitimo progra
mos ir jos naudojimo kaip instru
mento sukėlimui subversinių nuo
taikų sovietuose. Žukov tiesiai iš
vardijo vieną privačią JAV orga
nizaciją (The institute of Inter
national Education). Ji, esą, -pa
ruošusi intensyvią programą tre
niruoti amerikiečius turistu^ ku
rie sovietuose beviešė dami1 jau 
turi bandyti raudonuosius pilie
čius atversti i “kapitalistinį tikė
jimą”. Po “laisvo pasikeitimo idė
jomis” skraiste, toliau tas Krem
liaus balsas dėstė, vakariečiai 
bandą sovietijoje atidaryti savo
sios propagandos centrus, per ku
riuos norima skleisti politinę li
teratūrą ir laikraščius su antiso- 
vietine medžiaga.

Tikroji priežastis . .
Reiškia, kailininku ieškoma 

ten, kur jų visai bėra ir nebuvo. 
Gerai žinoma, kau niekas čia jo
kių turistų neindoktrinuoja ir 
niekas neveža jokios antisovieti- 
nės medžiagos vykdami anapus. 
Bet pats pirmasis ir bent kiek & 
lesnis susipažiinmas su Vakarų 
pasaulio atstovais, jau savaimė 
virsta antisovieii.no propaganda 
sovietinių piliečių sąmonėje. Ir 
jei tikrai yra kaiko gaila, tai to, 
kad šitas momentas dar nevisai 
gerai suprantamas ir nebando
mas išnaudoti iki pačių kraštuti
numų. O tai nė kieno kito, tik 
mūsų pačių, Vakarų pasaulio at>

Kvžečiame visus pasisakyti
tytojus. kviesdamas išrinkti de
šimti mūsų ryškiausiųjų laikraš
tininkų. nežiūrint kurių laikraš
čių bendradarbiais- jie būtų. Te 
kiekvienas ant pašto atvirutės 
užrašo savo labiausiai mėgstamus 
žurnalistus, vieną, du, tris ar .vi
są dešimti ir tesiunčia Al. Gimdn- 
to vardu “Tėviškės Žiburių” ad
resu. Balsavimo laukiama iki šmr. 
balandžio 15 d. Tuo būdu išrink-

Keletas mūsų laikraščių buvo 
e anketas, kuriose sLaitv-lumas, nuoširdumas ir ypač tradi-1 paskelbė anketas, kuriose 'skaitv- 

cingumas. Jos didžiausias nuopel-j tojai buvo raginami pasisakyti 
nas, kad ji išsaugojo tradicinę j laikraščius ir. lietuviškąjį kultū- 
mųzilčą^ ir tu^i dare italuos liitii i rini gyvenimą liečiančiais klausi- 
i^rastii zx dams. ! mais. “Draugo” anketos daviniai

— Ar Lietuvos žydai tęsia sa- jau ir paskelbti ir tik stebėtis ten- 
vo veiklą Kanadoj? ' ’ ' * ’ " ’ " • ’ka, kad toks mažas skaitytojų 

skaičius teatsakė. Taipgi gaila, 
kad iš anketos nepaaiškėjo ir ku
rie laikraštininkai, nuolatiniai to___ ___ ___ _ ______________
laikraščio bendradarbiai, skaity- sime “TŽ” skaitytojams labiau* 
tojų labiausiai mėgstami ir pa- šiai patinkamus mūsų laikrašfr 
geidaujami. Toji medžiaga būtų ninkus 1959-60 m. Atvirukai gali 

Feinberg yra Lietuvos žydų sū-j buvus itin svarbi patiems mūsų būti ir nepasirašomi, jei kas tb 
gimęs JAV. Rabinas Scho-jspaudos talkininkams, kurie bū- nenorėtų, bet šiaip jau būtų ge- 

chet, žydų mokytojų seminarijos į tų turėję progą, lyg ir kokį egza-ra turėti ir balsuotojų vardus.
r ri- ' -t- r direktorius, yra gimęs ir mokslus į miną patirti, kuo ir kokia me- Savaime suprantama, šio balsavi- 
liaudies muzikos^ buvęs įėjęs Telšiuose. Rabinas Hurvitz i džiaga. jos pristatymu, būdais ir mo organizatorius save diskvali?

z,,, kilęs nuo Gardino. Turime j keliais, skaitytojas labiausiai do- fikuoja iš rinkimų ir visus bąl- 
žymių asmenų Įvairiose srityse, i misi. Čia ne tiek svarbu atskiri j suotojus kviečia rimtai pasvąrs- 
Dėl nedidelio skaičiaus atskiros‘ asmenys, kiek faktas, jog visi tyti ir prisiminti ryškesnius tais, 
savo sinagogos neturime, bet apie i laikraštininkai būtų galėję patys metais pasirodžiusius straipsnius,

atvirutėje pažymėti savo išrihk-

šaulyje?
— Jų yra ir tai gana įtakingų. 

Pvz. rašytojas ir muzikas Juoza
pas Rumšinskis, miręs prieš 10 
metų. Jis sukūrė virš 100 opere
čių bei teatro veikalų. Meyer 
Machtenberg yra žymiausias li
turginės-muzikos specialistas, Leo 
LOW --  i___ _ ___  __ _  . . , . (
Vilniaus kantorius Moše Kousse-I 
vitzky ir daugybė kitų. Gh. Weiz- 
man, pirmasis Izraelio preziden
tas, N. Phillips, Toronto burmist
ras — irgi “litvakai”. Minėtinas 
vilnietis J. Pilofsky, rašytojas ir 
pedagogas, gyv. Čilėje. O kas ne
žino pasaulinio garso smuikinin
ko Joše Chaifetz ir didžiojo pia
nisto Leopoldo Gadovskio, jau 
mirusio? Abu vilniečiai, žymio
jo pianisto Leo Barkin, torontie- 
čio, tėvai yra atvykę iš Lietuvos 
Brastos, žymiausias Talmudo ži
novas L. Ginsburg, buvęs Niu
jorko teologijos seminarijos pro
fesorius, irgi iš Lietuvos.

— Ar pastaraisiais metais Lie
tuvos; žydai yra išleidę veikalų?

— žymiausias jų dr. Mendelio 
Sudarskio. kauniečio, redaguotas 
veikalas “Lite” — Lietuva, I to
mas, tūris apie 2000 didelio for
mato puslapių. Jo redaktorius, 
vos gavęs 1 tomą iš spaustuvės 
mirė Niujorke. II-sis tomas reda
guojamas Tel Avive.

Atnešė tą veikalą N. Stolnitz ir 
padėjo ant stalo. Pradžioje Įdėtas 
Lietuvos žemėlapis su nepriklau
somos ir etnografinės Lietuvos 
sienomis. Matyti daugybė iliust
racijų iš žydų gyvenimo, jų ti
pai ir t.t. Mano pokalbininkas su
minėjo ir svarbesniųjų straipsnių 
autorius. Dr. M. Višnickis rašo 
apie žydų praeiti nuo vid. amžių 
iki I D. karo; dr. M. Sudarskis — 
apie žydų laisvę tarp dviejų ka
rų; dr. J.Ęruckus — apie karai
mus Lietuvoj ir Lenkijoj; dr. J. 
Robinsonas — apie žydų frakci
ja Lietuvos seime: o E. Makovs- 
kis — apie tą frakciją II seime: 
dr. M. Sudarskis — apie Lietu
vos kovą už Vilnių ir t.t. Tai tikra 
Lietuvos žydų kultūros istorija.

— Taip. Jau minėjau, kad turi
me savo organizaciją, kuriai, tie
sa, nevisi priklauso. Skaičiumi 
esame negausūs, bet dvasiniu po
žiūriu turime nemažos Įtakos, 
Pvz. Torohte žymusis rabinas

nus, g.

tai galvojame.
Malonu buvo girdėti, kad Lietu

vos žydai Kanadoj ir kitur nepa
miršta Lietuvos, didžiuojasi savo 
kultūriniu lobiu, sukrautu jos že
mėje ir tebesijaučią su ja susiję. 
Juo maloniau, kad jų sąmonėje 
Lietuva reiškia neviėn buvusią 
nepriklausomą Lietuvą, bet ir vi
są istorinę Lietuvą. Nevienas žy
miųjų žydų menininkų, gimusių 
istorinėj Lietuvoj, yra pasisakę 
kad kilę iš Lietuvos. Vilniaus žy
dų sąmonėje tebėra savotiška Je
ruzalė. ir jos laisvės jie trokšta 
drauge su visais lietuviais. Lin
kėtina, kad jie jos drauge ir su
lauktu. Pr. G.

Otava. — Kanados Raud. Kry
žius i žemės drebėjimo sugriautą 
Agadirą Maroke pasiuntė pagal
bos: 6 gail. sesutes ir $10.000 ver
tės vaistų. Valdžia nukentėju- 
siems gyventojams sušelpti pa
skyrė $20.000.

Otava. — Krašto ūkio ministe
rija tvirtina, kad 1966 m. Kana
dos urano pareikalavimas pakil
siąs, nes visi kraštai planuoja ato
minę energiją panaudoti civi
liams reikalams. Kanados urano 
kasyklos per tą laiką turi pasi
ruošti būsimiems užsakymams.

Visu rūsiu stalių darbai
Virtuvių spintelės (kobitei), notiji baldei, įvairių spalvų stalinės lempos. 

Taisomi ir atnaujinami seni baldai. Jvairfis medžio tekinimo darbai.
GERAS DARBAS. NEBRANGIOS KAINOS.

V. LIUBINSKAS. Telefonas LE. 1-6922.

GĖLĖS VISOKIOMS PROGOMS — vestuvėms, 
gimtadieniams, laidotuvėms ir t.L 

Pristatome | nailAts. Kalbame lietuviškai. 
Tel. LE. 4*4645. no 6 v. v. tel. LE. 3-4037 
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sau pasidaryti atitinkamas išva- temas ir jų autorius- ir tik tada 
das ir, galbūt, kaiką pakeisti sa- atvirutėje pažymėti savo išrink- 
vo temose, jų svarstymuose, pri-1 tuosius, kurie, balsuojančio nūo- 
ėjime ir t.t. žodžiu, tokia me- mone, yra patys ryškiausieji me
džiaga būtų privertusi kiekvie- sų laikraštininkai dabar beši- 
ną laikraštininką rimčiau pagal- reiškią mūsų periodinėje spaudo- 
voti, pasvarstyti, pasimokyti iš je, Turime pagristų vilčių, kad 
geresniųjų, nes nei vienas nesą- šio laikraščio skaitytojai buš žy
me visiškai tobuli ir kiekviena miąi pareigingesni už “Draugb” 
proga tegalime mokytis vieni iš: skaitytojus ir skaitlingai dalyvaus 
kitų. Į “10 ryškiųjų laikraštininku” rin-

Šis Jūsų bendradarbis vėl drįs- kiniuose. Laukiame atsiliepiant! 
ta kreiptis i šio laikraščio skai- Al. Gimantas.

mone, yra patys ryškiausieji mū

miąi pareigingesni už “Draugu”
.O | OIV IvJvLO XL OXxCXX vlA TQUw

I “10 ryškiųjų laikraštininku” i&i

Ko bijoti tokio kalėjimo?
‘Laisvės” redaktorius R. Miza

ra, aprašydamas savo Įspūdžius iš 
viešėjimo Lietuvoje, tikrai jau 
nušnekėjo. Tarp eilės kitų straips
nių jis išspausdino ir savo “įs
pūdžius” iš lankymosi Vilniaus 
Lukiškių kalėjime (“Laisvė” Nr. 
16 ir 17). •

Pasak jo. iš lauko kalėjimas at
rodąs susenęs, bet viduje esąs iš
baltintas ir labai švariai užlaiko
mas. Kalinių esą-nedaug, kalėji
mas pustuštis. Vienoje iš aplan
kytų moterų kamerų radęs' dvi 
kalines, nors ton stovėję keturios 
lovos. Politinių kalinių visiškai 
nesą kalėjime, nes jų dabar iš-

KURO ALYVA -ANGLYS
Paskambinkite dėl: 

KURO ALYVOS MĖLYNŲJŲ ANGLIŲ
ALYVOS “BURNERIU” APŠILDYMO KROSNIŲ 
24 valandų alyvos krosnių apatarnavimas savo klijentams

THE
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ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
Visų rūšių šildymas ir įvairios pompos.

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

viso nesą Sovietų Sąjungoje, drą
siai pila Mizara, .lyg jam Lietu
voje nebūtų tekę susitikti daugy
bės žmonių, kurių giminės jau po 
dešimti ir daugiau metų kalina
mi arba priverčiamojo darbo sto
vyklose laikomi nė patys nežino 
už ką. Tik jau ne už kriminalinius 
nusikaltimus.

Lukiškio kalėjime Mizaros aki
mis viskas puikiausia. Virtuvė 
puikiai Įrengta ir gamina pui
kiausi valgi, net dietini, kam gy
dytojo prirašyta:

“Duona gera, tokia pat, kaip 
Vilniaus valgyklose. Viename ka
tile virė grikių košė. Ji bus išda
linta tiems kaliniams, kuriems 
gydytojas paskyrė dietinį maistą. 
Kiekvieną dieną atvyksta gydyto
jas patikrinti, koks ruošiamas 
kaliniams maistas, kaip jis atro
do. Viskas čia atliekama griežto
je gydytojų priežiūroje.

Kaliniams yra nedidelės salės, 
kur jie žiūri kino arba televiži- 
ją. Kiekvienoje kameroje yra ra
dijo priimtuvas...”

Na, ar ne tikras rojus? Bala žį-- 
no. kodėl ten žmonės nesiveržia 
i kalėjimą. Juk “laisvėje” 
darni jie neturi nei tiek 
butuose, nei jų maisto 
neprižiūri ir radiją savo 
rv tik labai retas teturi ...

Tain ir r 'aišku, kur Mizara Utt- 
vo vedų o ^ma s. Ar gal ir jis atsi-

• „J ų _

spausdinti, nors pačiam tenka fik.
i peči iis patraukyti? ...

antisovieii.no
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Pavergtoje tėvynėje
Juozas Vanagaitis - Simonaitis, 

buvęs ilgametis žemės ūkio mi
nisterijos žemės reformos depar
tamento atskaitomybės direkto
rius, mirė vasario 12 d. Kaune, 
sulaukęs 86 m. Palaidotas Eigu
lių kapinėse.

Gabrielius Macys, žymus liet, 
ęvangelikų reformatų veikėjas, 
rašomųjų mašinėlių krautuvės sa
vininkas ir jų rašto ekspertas Lie
tuvos teismuose, mirė š.m. vasa
rio mėn. pradžioje Kaune, su
laukęs 80 metų.

Ant. Lalis, miręs vasario 17 d. 
Panevėžy, atrodo, nebuvo niekuo 
nusipelnęs tarybinei santvarkai, 
bet jo laidotuvės buvo valdiškos, 
įsakytos iš Vilniaus ir labai iškil
mingos. Lavonas iš ligoninės bu
vo nuvežtas ir pašarvotas vietinio 
ūkio valdybos posėdžių salėje ant 
paaugštinto katafalko su daugy- 

’ be gėlių ir vainikų. (Velionis šio
je valdyboje dirbo iki mirties). 
Lydėjo su orkestru, eisena tęsėsi 
1,5 vai. nuo Lenino aikštės iki se
nųjų kapinių. Visą laiką foto
grafavo. Tokių laidotuvių Pane
vėžy dar nebuvę.

Tarybiniuose laikraščiuose ‘Tie
soje’, ‘Literatūra ir Menas' ir kit. 
iškelti mirusio nuopelnai, kad jis 
propagavo emigrantų tarpe lietu
vių kalbą, redaguodamas lietu
viškus laikraščius ir rašydamas 
žodynus. Betgi augščiausiai ke
liamas mirusio nuopelnas, kad jis 
išvertė Maksim Gorkio “Pasako
jimus”. Nurodoma net pasakoji
mų dalys. Be to, pažymėta, kad 
tais metais, kai lietuvių kalba pa
sirodė “Pasakojimai”, pats M. 
Gorkis gyvenęs Amerikoj.

Cezaris Petrauskas, buvęs žy
mus savivaldybininkas, grįžo iš 
tremties Sibire į Lietuvą.

Vilniaus operos teatras pastatė 
prancūzo kompoz. 3 veiksmų ko
mišką operą “Fra Diavolo”. Re
žisierius J. Gustaitis, dirigentė 
jaunuolė muzikė Margarita Dva
rionaitė, dail. Jankus, chormeis
teris J. Dautartas, baletmeisteris 
V. Grivickas.

Sanito chemijos farmacijos fab
rikas paleido į rinką savo gamy
bos B12 ampules. Dabar fabrike 
esą gaminami vitaminai B ir C, 
novokainas, gliukozė, apalginas.

Rašydama apie moteris savo 
įspūdžiuose iš lankymosi Lietu
voje Julija Urmonienė pr. m. 
“Vilnies” Nr. 240 rašo, kad mo
terys turį Lietuvoje “lygias tei
ses su vyrais, bet jos ir dirba ly
giai su jais. Jos dirba prie sta
tybų, įmonėje, žemės ūkyje su 
traktoriumi, gamykloje inžinie
riumi, gydytoju, ligoninėje slau
go ligonius ir t.t. Lietuvos pra
monėje sudaro 40% dirbančiųjų 
moterų...” Moterys lygiai da
lyvaują kūrybiniame darbe, vyk
domosios valdžios viršūnėje esą 
4 moterys (kokias turi galvoje, 

-nepasako), bet kažkodėl nesą nei 
vienos ministrų taryboje. Nepri
simena, kad ištikrųjų nėra nei 
vienos ir partijos centro, komite
to sekretorių tarpe.

Urmoniene taip pat pasigedusi 
moterų organizacijų. Jai buvę 
sunku net gauti moterims skirtą 
žurnalą “Moteris” (ištikrųjų “Ta
rybinė moteris”). “Ar jis pajėgs 
auklėti motinas, aš nežinau”. — 
rašo U. Esą, reikėtų moterų or
ganizacijų, kurios “padėtų mote
rims rūpintis jų svarbiose parei
gose, šeimos nesantaikos klausi
mais ir padėtų jaunoms motinoms 
pasirengti garbingoms motinos 
pareigoms”.

Čia Urmonienė jau buržuaziš- 
kai nušnekėjo. Juk ten tuo vis
kuo “pasirūpina” partija. Argi 
bolševikijoj gali būti dar kokių 
organizacijų, kurios būtų ne par
tijos uždaviniams skirtos? Ir Ur
monienė suabejojo “T. moters” 
žurnalo naudingumu moteriai, 
nes jis taip pat skirtas moters 
įjungimui į “socialistinę staty
bą”, į septynmečio plano vykdy
mą, bet ne moteriai kaip žmogui. 
Bolševikijoje tam juk viskas pa
jungta — ir moteris, ir tie vaikai, 
kuriuos ji gimdys.

Poetas Antanas Miškinis, kuris 
grįžęs iš Sibiro gyveno keletą 
mėtų savo tėviškėje kartu su bro-

liu Motiejų, dabar gyvena Vilniu
je, Antakalnyje pąstatytuose ra
šytojų namuose. Korespondentui 
Skinkiui jis pareiškė, kad dabar 
verčiąs Šekspyro “Dvyliktąją 
naktį”, kuri būsianti išspausdinta 
Šekspyro raštų rinkiny, išvertęs 
amerikiečio poeto Vitmeno “žo
lės lapus”, pats ruošiąs savo eilė
raščių rinkinį, kurį pavadinsiąs 
“Poezija”, turįs sugalvojęs lyri
nę poemą, bet dar nesą baigę iš
ryškėti visi jos charakteriai, tad 
dar nerašąs. Ruošiąsis parašyti 
šį tą ir ,vaikams.

Komjaunuolių Lietuvoje esą 
per 131.000, o pijonierių esą be
veik 150.000.

Sumažino kaikurių prekių kai
nas. Nuo kovo 1 d. Sovietų Sąj. 
sumažintos kaikurių prekių maž
meninės kainos: elektrinėms siu
vamoms mašinoms 20%, tinkli
nei užuolaidų medžiagai 25%, 
kaikurįems juodsidabrinių ir 
šiaurinių lapių kailių dirbiniams 
20%, audiniams iš natūralaus šil
ko ir atskirų rūšių dirbiniams iš 
dirbtinio Šilko 15%, kaikurių 
markių foto aparatams iki 30%, 
kaikurių markių radio imtuvams 
ir medžiokliniams šautuvams 23 
%, motorroleriams 18%, kakao 
bei kavos konservams su konden
suotų pienu 30%, automatiniams 
koteliams ir pieštukams 20%, 
skutimosi peiliukams 30%, armo
nikoms 20%, galanterijos dirbi
niams 5%, marmeladui 18%. 
Reikia pažymėti, kad ir po šio 
kainų sumažinimo sovietinių pre
kių kainos tebėra palyginamai 
augštos. Kita vertus, tokiomis 
progomis sumažinamos kainos 
prekių, kurios sunkiai parduoda- 
mos. . ■ '• (E) ■

“Veislininko kontora” pereitais 
metais iš iLetuvos į Ukrainą, Gu
diją, Rusiją ir kitas sritis išsiun
tusi 3.000 elitinių telyčių ir kiau
lių. išėmėt per 2 mėnesius juod
margių veislės veršelių ir baltų
jų didžiųjų veislės kiaulių išsiųs
ta iš iLetuvos tiek, kiek pernai 
per metų ketvirtį. Žymiai plečia
mas ir arklių eksportas. Vien 
Kauno kontora į Olandiją išsiun
tusi 3.000 lietuviškų arklių. Veis
linių arklių numatyta siųsti ir i 
Kiniją

HAMILTON, Ont
AUSROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS
Šj šeštadienį, kovo 19 d., yra 

šv. Juozapo šventė. Kanados vys
kupų dekretu šv. Juozapas yra 
paskelbtas Kanados darbininkų 
Globėju ir raginama šią šventę 
tinkamai atžymėti. Mūsų bažny
čioje tą dieną šv. Mišios su pri
taikintu pamokslu bus 10 vai. 
Šios šventės proga sveikiname vi
sus Juozus.

Parapijos rekolekcijos prasi
dės Kančios sekmadienį, balan
džio 3 d., ir baigsis Verbų sekma
dienį. Jas praves visiems žinomas 
ir mielas tėvas jėzuitas kun. J. 
Kubilius iš Čikagos. Rytais 9 vai. 
rekolekcijų Mišios ir pamokslas, 
vakarais 7 vai. rožančius, konfe
rencija ir palaiminimas. Visi pa
rapijiečiai kviečiami rekolekcijas 
uoliai lankyti ir atlikti velykinę 
pareigą.

Gavėnios metu penktadieniais 
7 vai. vak. yra einami Kryžiaus 
Keliai, o sekmadieniais 7 vai. v. 
Graudžių Verksmų pamaldos. 
Kviečiame šiose tradicinėse gavė
nios pamaldose skaitlingai daly
vauti.

Ateitininku spaudos kioskas ir 
biblioteka prie parapijos veikia 
jau aštuoni metai. Abi įstaigas 
sumaniai veda J. Pleinys. Biblio
teka atidaroma kiekvieną sekma
dienį ir parapijiečiai turi patogu
mą įsigyti naujos spaudos arba 
pasiskolinti lietuviškų knygų.

Kaziuko mugė įvyko sekmadie- 
*nį, kovo 6 d., parapijos salėje. 
Ją gražiai suorganizavo skautės, 
vadovaujamos p. Bagdonienės. 
Ypatingai lankytojams patiko lie
tuviškų audinių bei darbelių pa
roda. Parapijos salė naujai atre
montuota yra dažnai naudojama 
įvairių organizacijų nemokamai.

Sausio ir vasario mėn. pakrikš
tyta: Liuda Marija Vindašiūtė, 
Laura Lynn Roynsford, Anita 
Agata Locs, Linas Antanas Lau- 
galys ir Marijus Jonas Stungevi- 
čius.

H. Liet, Kat. Moterų Draugijos 
valdyba šaukia viešą' draugijos 
narių susirinkimą šį sekmadienį, 
kovo 20 d., 4.30 vai. p.p. parapijos 
salėje. Susirinkimo metu bus Ca
tholic Children Aid Society direk
toriaus p. Massner paiskaita, te-

SUDBURY Ont

ma “Foster homes”. Yra svarbių 
einamųjų reikalų, kurie bus ap
tarti susirinkimo metu. Po susi
rinkimo įvyks draugiška arbatė
lė. Visoms narėms dalyvavimas 
būtinas, o prijaučiančios mielai 
kviečiamos atsilankyti. V-ba.

A. LIŪDŽIUS, B.L.
VIESAS1S NOTARAS 

(Notary Public) 
■ Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai, 

morgičiat
20 KING ST. E., HAMILTON 

Telefonai: 
Įstaigos JA. 7-5575 
Namu FU. 3-8928

Rekolekicjos šįmet pas mus bus 
kovo 18, 19 ir 20 dienomis. Jas 
ves visiems žinomas patriotas 
kun. Benediktas Sugintas iš Čika
gos. Pradžia penktadienį 7.45 vai. 
vakare Christ the King airių baž
nyčioje. Baigsis, kaip ir visada, 
sekmadienio Suma. Po rekolek
cijų jis dar pasiliks keletą dienų 
Sudbury, o savaitgaliui išvažiuos, 
į Sault Ste. Marie lietuvių kolo
niją, kur kovo 25, 26 ir 27 d.d. 
ves rekolekcijas Blessed Sacra
ment parapijos bažnyčioje. Ma
loniai kviečiu visus Sudburio ir 
Sault Ste. Marie lietuvius atlikti 
savo velykinę pareigą.

Kun. A, Sabas,
Sudburio ir Sault Ste. Marie 

lietuvių kapelionas.
Už a.a. vysk. K. Paltaroko vėlę 

iškilmingos pamaldos buvo atlai
kytos vasario pabaigoj. Jas už
prašė panevėžiečiai Povilas Jute- 
lis ir Stasys Krivickas.

Parduoda vasarnamius. Kaiku- 
rie lietuviai, kurie jau seniau bu
vo įsigiję savo vasarnamius, nori 
juos parduoti. Iš vienos pusės bū
tų malonu turėti savo nuosavą 
kamputį kur prie ežero, bet, iš 
antros pusės, visada ta pati vieta 
atsibosta. Neturintieji vasarna
mių turi progos daug maloniau 
praleisti laiką negu jų savininkai, 
nes važiuoja, kur tik nori, daug 
daugiau vietovių pamato ir turi 
daugiau įdomumo ir neribotą 
laisvę. Sudburiškis.

Komunistai nenurimsta. Prara
dę savo pozicijas komunistai vis 
dar“ nenurimsta. Pereitą savaitę 
TNCo unijos darbininkų susirin
kime pakėlė didelį triukšmą, kad 
nebuvo galima nė susikalbėti. 
Pirmininkas D. Gillis buvo pri
verstas šauktis net policijos pa
galbos. Dabartinei demokratinei 
unijos vadovybei yra be galo sun
ku dirbti, nes jos priešai yra pri
tyrę subversyvinėje veikloje, ir 
kiša tarp ratų baslius, kur tik ga
li. panaudodami visas komunis
tams įprastas priemones: melą, 
šmeižtą, provokacijas, grasini
mus, o paskutiniu laiku grasina 
primesti valdybai globėją. Tele
fonais ir anoniminiais laiškais 
grasina išžudyti antikomunistinės

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 penktadieniais 6-8 vai. vakaro. Minden 
Building. 20 King St. E., not. A. Liudžiaus įstaigoj II augšte, tel JA. 7-5575. 
Sekmadieniais 12 • 2 vai. popiet, parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St N.

Susirašinėjimo adresas: 15 Homewood Ave.. Hamilton, Ont

valdybos narius ir jų šeimas, jei 
nepasitrauks iš pareigų. Ar uni
jos pirmininkas bus Gillis, ar ku
ris kitas, jei tik ne komunistas, 
visada bus panašiai apjuodintas. 
Tačiau Don Gillis viešai ir drąsiai 
pareiškė, kad grasinimų nepa- 
būgs ir iš savo pareigų nepasi
trauks. Visi šviesūs ir susipratę 
darbininkai remia dabartinę uni
jos vadovybę. M.

. Kodėl nesidomim?
Raudonieji, keletą metų valdę 

INCO darbininkų uniją, bet jau 
antri metai pralaimėję rinkimus, 
nenurimsta ir visais būdais sten
giasi atgauti prarastus postus. Jei 
jie negali vadovauti unijų, tai tu
ri jas sugriauti, kad niekas nega
lėtų įrodyti, jog ir be jų galima 
darbininkų gerbūvį kurti. Buvę 
raudonieji'vadovai su savo agre
syviąja genge nedaleidžia norma
liai pravesti unijos narių susirin
kimų, šaukdami, kaukdami ir 
smurtu grasindami trukdo sau 
nepalankiems kalbėtojams ir ne
leidžia pravesti jiems nepriimti
nų nutarimų. Dabartinis unijos 
prezidentas Don Gillis yra pasa
kęs, kad jeigu norime uniją su
griauti ir vėl atiduoti į raudonų
jų rankas, tai tik nelankykime 
unijos susirinkimų. To užteks. 
Tas dabar aiškiai pildosi. Raudo
nųjų gengė aktyviai dalyvauja ir 
balsuojant laimi, o susipratusie- 
ji unijos nariai, kurie padėjo Don 
Gillis rinkimus laimėti, atrodo, 
namuose “saldžiai miega”, many
dami, kad ir be jų bus reikalai 
sutvarkyti, čia ir yra mūsų di
džiausia blogybė, kuria raudonie
ji gaivalai naudojasi. Visi lietu
viai, išskyrus keletą, yra palan
kūs Don Gillis vadovaujamai uni
jai. Šis žmogus veda sunkią kovą 
su raudonųjų genge. Tad kodėl 
mes jį šioj sunkioj kovoj palie
kame vieną? Mūsų nedovanotinas 
apsileidimas atneš katastrofą ir 
raudonieji gaivalai vėl šeiminin
kaus švaistydami mūsų unijos 
kason sudėtus pinigus.

Paskutiniosios savaitės susirin
kime tarp keleto šimtų susirinku
siųjų matėsi, berods, tik šeši lie
tuviai. Kur kiti buvo? Juk yra 
daug 'unijai priklausančiu. Kar
tais keli ar net vienas balsas le
mia. Pažymėtina, kad tarpe mi
nėtų lietuvių vienas raudonosios 
“Sūnų ir dukterų” draugijos glo
bėjas buvo aktyviausias rėksnys 
už raudonąją gengę. Yra ir kele
tas tokių, net iš inteligentų tarpo, 
kurie kažkuriais sumetimais pa
laiko raudonąją gengę. šie asme
nys daro žalą ir gėdą šios apy
linkės lietuviams.

Vaikams popiečio vaišes ruošia 
L. Kat. Mot. D-jos valdyba ba
landžio 3 d., sekmadienį, 4 vai. 
p.p. parapijos salėje. Kviečiami 
vaikai 2-10 m. amžiaus. Šio ma
žųjų subuvimo metu bus praves
ti žaidimai, rateliai ir ta proga 
vaikučiai galės susipažinti ir pa
draugauti tarp savęs. Vaišėms 
bus patiekta įvairių skanėstų ir 
skanaus saldaus gėrimo.

Visos mamytės prašomos suves
ti vaikučius i jų pirmąjį balių.

M. M.
Naujais LN nariais įstojo Mer

kevičius Viktoras ir Vrubliaus- 
kienė Julė, įnešę po $100. Nuo
širdus ačiū. Šiuo metu LN v-ba 
rūpinasi tinkamo sklypo nupir
kimu, todėl nauji nariai ypatin
gai reikalingi. Neatidėliodami 
skambinkime tuo reikalu betku- 
riam v-bos nariui.

St. Bakšys, v-bos pirm.
Saleziečių gimnazijai Italijoje 

kovo 10 d. pasiųsta $101 aukų, 
kurias sudėjo trijų rėmėju būre
lių nariai:

Kat. Mot. D-jos, vadov. D. Joni
kienės, už pr. metų rugsėjo-lap- 
kričio mėnesius $40,

Ateitininkų būrelis, vadov. J. 
Pleinio, už pr. m. spalio - gruodžio 
mėnesius $21,

Zigmo Orvido vadov. būrelis 
už pr. m. rugs, -.lapkr. mėn. $40. 
Viso $101.

Kat. Mot. būrelio vadovavimą 
iš D. Jonikienės perėmė Alb. Pi
lipavičienė, o ateitininkų būrelį 
iš J. Pleinio perėmė Genutė La- 
tauskaitė.

Su ypatingu dėkingumu jaučiu 
malonią pareigą išryškinti G. La- 
tauskaitės asmenį. Ji yra viena iš 
mūsų jaunimo gretų visu nuošir
dumu įsijungusi į lietuvišką dar
bą. Metus išbuvusi B-nės valdy
boje sekretore, dabar pasiėmė 
dar sunkesnes pareigas — nuola
tos prašinėti aukų Saleziečių 
liet, gimnazijai. Linkime naujo
sioms būrelių vadovėms surasti 
naujų rėmėjų ir papildyti būre
lius iki pilnos sudėties.

Zigmas Orvidas pats vienas 
surinko iš lietuvių vartotų drabu
žių ir jau pa^ųntė į Suvalkų tri
kampį 70 siuntinių. Be to, jis 
yra nuolatinis liet, knygų pla
tintojas, nešiojąs jas po namus.

LN Delta kine šį ketvirtadienį 
kovo 17 d., pradedamas rodyti 
garsusis filmas “Diary of Anne 
Frank”. Jis vaizduoja jaunos žy
daitės šiurpius pergyvenimus vo
kiečių kacetuose. Filmas eis tris 
dienas. Sk. St.

Kaziuko mugė Hamiltone. Lais
vojo pasaulio lietuvių skaučių at
gaivintoji ir išlaikytoji mugė pir
mą kartą Hamtiltone įvyko kovo 
6 d., sekmadienį. Tuoj po Sumos 
žmonės sugužėjo į parapijos salę, 
kur “Širvintos” tunto skautės jau 
laukė jų. Tik įėjus, dešinėje sa
lės pusėje, buvo lietuviškų rank
darbių parodėlė, šiuomi hamilto- 
nietės įnešė kažką naujo ,nes dau
gumas mugių pravedamos be pa
rodėlių. Parodėlė atkreipė visų 
dėmesį, net buvo prašoma daug 
eksponatų parduoti. Tikrai, Ha
miltono lietuvės turi grožybių, 
kuriomis žmonės gali pasigėrėti. 
Reikia tikėtis, kad kitais metais 
mugės metu parodėlė bus jau pa
roda.

Laimės maišeliai, rankdarbiai, 
gėlės pardavimui bematant buvo 
išpirkti. •

Dešrelės su kopūstais, kava ir 
skanėsiai plaukte plaukė nuo sta
lų. Nenuostabu, nes Hamiltono 
skaučių (ar jų mamyčių?) kuli
narijos gabumai gerai žinomi. 
Kaip atrodo, ši naujiena — mugė 
su užkandžiais — labai patraukli 
idėja! Tiek jaunimas, tiek suaugę, 
atrodo, muge buvo patenkinti, 
buvo net paklausimų ar kitais 
metais vėl bus. Tikimės, kad šir- 
vintietės, mugės pasisekimo pa
drąsintos, vėl surengs, o gal dar 
ir padidins.

Nereikia užmiršti ir gražiai pa
puoštos salės, ant kurios sienų 
buvo matomi skautiški ir tautiš
ki motyvai.

Be darbo vaisių nėra. Nemaža, 
atrodo, rūpesčių, vargų ir darbo 
buvo j mugės paruošimą sudėta, 
bet, manau, Hamiltono visuome
nės gausiu ir palankiu atsilanky
mu padrąsintos skautės gali drą
siai ruošti panašius projektus, (r)

Kaziuko mugės loterijoje se
kantieji laimingieji bilietai: pir
ma premija — kryžius Nr. -337. 
Antra premija — kaklaraištis Nr. 
311. Trečia premija — juosta Nr. 
363. Ketvirta premija — vėlia
vėlė Nr. 206. Laiminguosius bi
lietus turį prašomi atsiimti pre
mijas pas ‘Širvintos” tunto tun- 
tininkę R. Bagdonienę, 149 Dum
barton Ave., Hamilton, Ont. Tel. 
LI. 5-4568.

Bankelis “Talka” vasario men. 
padarė vėl gražią pažangą — nes 
įstojo 17 naujų narių, tad dabar 
narių skaičius paaugo iki 414. Ba
lansas suvestas $227.593,49. Šiuo 
metu turima šėrų kapitalo $217. 
700,24, depositų $3.726,87. Išduo
ta paskolų asmeninių. $149.235, 
14, pirmųjų morgičių paskolų 
$44.624,80, tad viso paskolų iš
duota $1*93.859,94. Kasa - banke 
$6.063,44 ir deponuota OCU L. 
$23.097,12. Bendrai po metinio 
narių susirinkimo labai pagyvėjo 
judėjimas bankelyje: stoja dau
giau naujų narių, padidėjo žymiai 
paskolų išdavimas. Vasario mėn. 
kredito komitetas leido išduoti 
$29.521 naujų paskolų. Artėjant 
pavasariui paskolų pareikalavi
mas dar turi tendencijos didėti, 
tad norintieji gauti paskolą pra
šomi neatidėti paskutinei dienai, 
bet iš anksto susitvarkyti pasko
los reikalus. Padidėjus paskolų iš
davimui, reikalinga daugiau tu
rėti pinigų, tad nariai kviečiami 
papildyti savo indėlius. Ypač 
laukiami tie penkiadoleriniai na
riai, kurių ir tas privalomas vie
nas šėras yra jau nepilnas, kad 
daugiau prisidėtų prie bankelio 
augimo. " '

Taip pat norima priminti ban
kelio nariams turintiems auto ma
šinas, kad galima apsidrausti CU 
NA Insurance, kuris draudžia tik 
koperatinių bankelių narius ge
resnėmis sąlygomis negu kitose 
draudimo kompanijose. Be to, 
gale metų išmokamas tam tikras 
procentas dividendo, nes apsi
draudęs dalyvauja pelno paskirs
tyme. Norintieji tuo draudimu 
pasinaudoti prašomi tiesioginiai 
kreiptis į Mr. Woodbridge, 430 
Whitney Ave., Hamilton, Ont.

Paskutiniame bankelio valdy
bos posėdyje buvo paskirta viena 
“Skautų Aido” garbės prenume
rata $10 palaikymui šio skautiško 
žurnalo.

Vasario 16 gimnazija prisiun
tė bankeliui gražų padėkos laiš
ką už paskirtus $240 vieno moki
nio išlaikymui. Padėkos laiške 
tarp kitko rašoma: “... Kaip tik 
šiais metais mes turėsime progos 
kreiptis į kiek galima didesnį įs
taigų ir įmonių skaičių paramos 
mūsų bendruomenės sumanymui 
sutelkti 25.000 dol. pastatui kla
sėms, fizikos bei chemijos kabi
netams, bendrabučio virtuvei ir 
valgyklai. Keliantis 1954 m. pra
džioje į savo sklypą ir pilaitės 
rūmus, tegalėjome rūmuose su
talpinti berniukų ir mergaičių 
bendrabučius, bendrabučių vedė
jų butukus, bilioteką, mokytojų, 
direktoriaus ir administracijos 
kambarius ir porą klasių bei ligo
nių kambarį, o vienoje mergaičių 
bendrabučio patalpoje, vonios 
kambarį ir chemijos laboratoriją. 
Kitoms klasėms, didelei bendra
bučio valgyklai, virtuvei, fizikos 
kabinetui, rankdarbių kambariu
kui ir pan. buvo pastatytas ne
naujas didelis medinis barakas, 
dabar atgyvenęs savo amžių, nes 
nebeapsimoka jo didesnis remon
tas. Jis ir taip privargino per kelis 
metus, nes vienos lentos storumo 
siena mažai teatlaikydavo žiemos 
šalčius ir vasaros kaitras. Taigi, 
šiam jau labai pribrendusiam rei
kalui prašysime dar didesnės pa
ramos”. Laišką pasirašė gimna
zijos direktorius dr. J. Grinius ir 
A. Makarskas — sekretorius.

J. D.
Hamilton meno galerijoje kovo 

3 d. atidaryta seniausio Kanados 
dailininko Alexander Young Jack 
son darbų apžvalginė paroda — 
nuo 1902 m. iki dabar. Paroda tę
sis iki balandžio mėn. pabaigos. 
Jacksono darbai yra surinkti iš 
ivairių galerijų bei privačių ko
lektorių?

Lietuviai pasaulyje
JA Valstybės

Los Angeles konfliktas dėl šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos (ju
ridiškai buvusios tik misijine baž
nyčia) pavertimo teritorine para
pija dar nėra užsibaigęs, bet bu
vo aptilęs. Naujo susijaudinimo 
sukėlė po vienos nakties ant mo
kyklos ir jos salės durų atsiradęs 
juodais dažais išrašytas žodis “iš
davikas” ir išpiešti Gedimino stul
pai. Visa tai rodo, kad tas ne
gražus darbas, deja, pačių lietu
vių padarytas.

ši parapija išsivystė iš prel. 
Macijausko 1941 m. įsteigtos kop
lyčios. Išaugo ji nuo 1947 m. va
dovaujant dabartiniam klebonui 
kun. J. Kučingiui ir dabar ji tu
rinti parapijiečių apie 800 lietu
vių bei apie 50 nelietuvių šeimų. 
Lietuviai priklauso jai nežiūrnt 
gyvenamos vetos, o kiti pagal te
ritorines ribas.

Pastatytoje mokykloje dabar 
yra trys skyriai su 117 mokinių, 
iš kurių tik 19 lietuvių, nes ki
tiems ją pasiekti per toli. Lietu
viai vaikai kasdien turi po vieną 
lietuvių kalbos pamoką. Mokyto
jauja seselės kazimierietės ir O. 
Razutienė. Po trejeto metų numa
toma mokyklos pastatą praplėsti 
ir suorganizuoti 8 skyrius. Para
pija leidžia “Los Angeles šv. Ka
zimiero parapijos lietuvių žinias”.

Liet. Teisininkų D-jos valdyba 
pasiskirstė pareigomis: pirm. J. 
Bražinskas, vicep. V. Sidzikaus
kas ir V. Stašinskas, sekr. Br. 
NemickaS, ižd. Martynas Brakas, 
nariai A. Trimakas ir J. Stiklio- 
rius.

Juozas Naujalis, Lietuvos ka
riuomenės savanoris-kūrėjas, ka
ro mokyklos pirmosios laidos ka
rininkas, vėliau Zarasų pasienio 
policijos baro ir Klaipėdos kraš
to pasienio policij’os I eilės rajo
no viršininkas, mirė vasario 3 d. 
nuo širdies smūgio Čikagoje. Bu
vo gimęs 1898 m.

Prof. Stp. Kairi-Kaminską ko
vo 3 d. ištiko smagenų trambozė. 
Jis gydomas St. John Episcopal 
ligoninėje Brooklyne dr. Paproc- 
ko ir Savicko priežiūroje. Ligo
nis yra jau 82 metų. Lengvos for
mos toks smūgis jį buvo ištikęs 
jau prieš 7 metus.

Henrikas Blazas, VLIKo sekre
torius, sunkiai susirgo ir pagul
dytas St. Mary’s ligoninėje Brook
lyne dr. A Starkaus priežiūroje.

Dr. Algirdas Ramonas išlaikė 
valstybinius gydytojo egzamenus 
Illinois valstybėje. Medicinos 
mokslus jis baigė Miunchene, 
1954 m. atvyko į JAV ir dirbo ke
liose ligoninėse.

Audronė Linartaitė, lietuvaitė, 
kuri šoka Lenkijos šokių ansamb
lyje “Szląsk”, trupei gastroliuo
jant Meksikoje, susipažino ir su
sižiedavo su turtingu ir įžymiu 
meksikiečiu, buvusio prezidento 
anūku, Calles. Jų vestuvės įvyk
sią šią vasarą.

Audronės tėvai, 1944 m. pasi
traukę iš Lietuvos, apsigyveno 
Lenkijoje, Poznanės apygardoje, 
kur ir dabar tebegyvena.

Šveicarija '
Po visą Šveicariją išsisklaidžiu

si lietuvių kolonija bent Vasario 
16 dienos proga susirenka Į vieną 
vietą, šį kartą Berne. Dalyvavo 
daugiau nei pusė visų bendruo
menės narių.

Priešpiet buvo išklausytos Mi
šios studentų koplytėlėje. Jas at
našavo klebonas kun. dr. J. Na
vickas, pasakydamas dienai pri
taikytą pamokslą.

Po to Bristolio viešbutyje bu
vo bendruomenės susirinkimas. 
Pirmininkavo dr. Dargužas-Hofer, 
sekretoriavo stud. med. Banionie
nė. Bendruomenės pirm. dr. P. 
Radvila padarė išsamų pranešimą 
apie pereitus metus, dr. A. Kuš- 
lys apie iždo padėtį. Naujiems 
metams vėl buvo perrinkta seno
ji valdyba: pirm. dr. P. Radvila, 
nariai dr. A. Kušlys, inž. A. Igo
ris ir dr. V. Dargužas. Revizorium 
išrinktas teis. Gegeckas. Garbės • 
teisme: kun. dr. J. Navickas, dr. 
J. Steponavičius ir dr. V. Dar
gužas. ’

Pasiryžta šveicarus daugiau su
pažindinti su Lietuva, apie kurią 
jie kartais mažiau žino, negu apie 
Afrikos tauteles. Dr. A. Gerutis, 
dr. A. Narakas ir kt. pasižadėjo 
ir toliau paruošti straipsniu Švei
carijos spaudai Lietuvos klausi
mais.

Pažymėtinas ir pačių šveicarų 
dalyvavimas Lietuvos vardo po- 
ouliarinime. Jau minėjimo išva
karėse vieno Berno laikraščio vyr. 
redaktorius, dr. Baur, padarė iš
samų pranešimą apie Pabaltijo 
kraštus. Minėjimo dieną popiet 
viešoje paskaitoje dr. Sager, Ry
tų instituto Berne direktorius, 
kalbėjo apie Pabaltijo kraštų pra
eitį ir dabartį, svarstydamas kar
tu klausimą, kas darytina, kad ko
munizmo galia silpnėtų. Pabrė
žė, kad ne kariški veiksmai nu
lems ateitį, bet greičiau ūkiniai 
ir kitokie. Lemiamos reikšmės 
galį turėti ir tai, kaip pavyks pa
šalinti vargą neišsivysčiusiuose, 
atsilikusiuose kraštuose. Paskaiti
ninkas išreiškė originalią mintį, 
kad kelias į Pabaltijo nepriklau
somybę eisiąs, turbūt, per laimė
jimą visų afrikiečių širdžių. Pa
skaitoje dalyvavo spaudos atsto
vai, kurie Lietuvos minėjimus ir 
paskaitas aprašė.

Europietiška

KEPYKLA
1125 MAIN ST. E. 

priešais Ix>blaw 
prie Delta,

HAMILTON

atidaroma kovo 18
Pabaltictiška balta ir juoda 

ruginė duona, tortai, 
pyragaičiai, sausainiai 

ir M.

Padėka
Hamiltono at-kų ruoštas kaukių ba

lius š.m. vasario 27 d. praėjo su di
džiausiu pasisekimu dėka mielų tau
tiečių, kuriems norime išreikšti pa
dėką.

Nuoširdžiausiai dėkojame kun. dr. 
.1. Tadarauskui už auką $20 loterijos 
fantams pirkti. Taip pat gilią padėką 
reiškiame paaukojusiems kaukių pre
mijoms: kun. dr. J. Tadarauskui ir 
parapijos komitetui už. pirmąją pre
miją $30; Concession Garage savinin
kams p.p. Bolskiui ir Armonui už ant
rąją nremija $15; Artistic Stone sav. 
p.p. Kažemėkams už trečiąją premiją 
$10; Parcel Service sav. p. Sakavičie- 
nei už. ketvirtą premiją $10.

Maloniai dėkojame p. K. Mikšiui už 
loterijos paruošimą.

Taip pat dėkojame talkininkams: p. 
V. Verbickienei, p. N. Navickienei, p. 
A. Bugailiškiui ir p. J. Raguckui.

Nuoširdų ačiū tariame paaukoju
siems fantų ir visiems atsilankiusiems 
į mūsų ruoštą kaukių balių.

Ham. At-kų kuopos valdyba.

Vokietija
(E) Baltų Tarybos posėdis, įvy

kęs kovo 4 d., svarstė politinės pa
dėties klausimus, kiek jie liečia 
Pabaltijo tautų reikalą. Sekančią 
dieną įvyko Baltų Tarybos narių 
bendras posėdis su ukrainiečių 
tautinio komiteto nariais. Kaip 
ir ankstesniuose panašiuose po
sėdžiuose, svarstyta galimumai 
bendradarbiavimą tarp pabaltie: 
čių ir ukrainiečių veiksnių pra
plėsti.

Didžioje Ulmo byloje prieš ma
sinių žudymų Lietuvoje dalyvius 
iš 10 nuteistųjų keturi buvo pa
davę revizijos (kasacijos) skun
dus. Dviem iš jų Bundesgerichtts- 
hof teismas Karlsruhe skundus 
patenkino Pr. Jakio-Lukio ir 
Schmidt-Hammer. Vyriausias teis 
mas motyvavo, kad šių abiejų nu
teistųjų kaltė dėl visų masinių 
šaudymų, už kuriuos jie nuteisti, 
Ulmo teisme, nebuvus pakanka
mai įrodyta. Jakio-Lukio atveju 
nesą įrodyta, kad jis buvęs kal
tas, kai 1941 m. birželio 26 d. 
Kretingos apskrityje vokiečių po
licijos buvo sušaudyta 240 vyru, 
moterų ir vaikų. Jakys-Lukys da
lyvavęs jų suėmime, bet jis nega
lėjęs tuo metu dar žinoti, kad su
imtieji visi bus vėliau sušaudyti. 
Kai dėl buv. Klaipėdos policijos 
leitenanto Schmidt-Hammer, vyr. 
teismas sprendime padarė prie
laidą, kad nuteistasis, vesdamas 
savo vyrus į egzekucijos vietą, bu
vęs įsitikinęs, jog čia eina reika
las apie karo lauko partizanus, o 
ne apie nekaltus civilius gyven
tojus. — Tos abi bylos netrukus 
bns Ulmo teisme naujai snren- 
džiamos. Pirmoje institucijoje Ja
kys-Lukys buvo nuteistas 7 me
tais sdk. atimant pilietines tei
ses 5 metams, Schmidt-Hamer 3 
metais sdk, be pilietinių teisių 
siaurinimo.

Pabėgėlių koncertas, kurio pro
gramoje dalyvavo ir lietuviai, — 
Londono parap. choras ir Brad- 
fordo skautų tautinių šokių gru
pė —- turėjo didelį pasisekimą ir 
davė apie £ 1000 svarų pelno.

Urugvajus
Montevideo. Vasario 15 d. prieš 

komunizmą kovojančių tautų ko- 
mieto radijo programa per Voz 
del Aire buvo paskirta Lietuvos 
nepriklausomybei paminėti. Kal
bėjo min. dr. K. Graužinis, komi
teto pirm. J. P. Martinez Ber- 
steetie, latvių ir ukrainiečių at
stovai, parlamentaras Horacio 
Polla, paskaitą apie Lietuvą skai
tė A. Barsanti, buvęs Argentinos 
atstovas Lietuvoje. Radijo Voz 
del Aire savo nuolatinėse antiko
munistinėse programose, kurių 
tarptautinės politinės apžvalgos 
komentatorius yra lietuvis C. Ve- 
rax, nuolat primena Lietuvą. Va
sario 16 proga visą mėnesį per 
šią stotį buvo skelbta visa serija 
paskaitų apie Lietuvą. Tėvų jė
zuitų vedama radijo programa 
per Excelsior taip pat gražiai su
kaktį paminėjo.

Tradiciniame priėmime Lietu
vos pasiuntinybėje buvo daug 
svečių. Urugvajaus vyriausybės 
vardu pasveikinti buvo atvykęs 
augštas užsienio reikalų ministe
rijos pareigūnas prof. V. L. Cao 
ir ponia Marta Blanco Acevedo.

Visuomenės minėjimo aktas 
įvyko Liet. Kultūros Draugijos 
patalpose vasario 20 d. naktį. Sek
madienį iškilmingas Mišias už Lie 
tuvą atlaikė kun. dr. P. Daugin
tis. pasakydamas patriotinį pa
mokslą.

Lietuvos šventės nepamiršo 
daugelis ambasadų ir pasiuntiny
bių. atsiųsdamos Lietuvos minis- 
teriui sveikinimus ir linkėjimus. 
Jų tarne buvo šv. Sosto Nunci
jus, JAV, Anglijos, Vak. Vokieti
jos ir kit. sveikinimai.

Sovietų pasiuntinybės Urugva
juje vienas iš antrųjų sekretorių 
(bent diplomatų saraše buyo taip 
pažymėta) Tadas V. Černiauskas 
su šeima grįžo į Vilnių ir. sakoma, 
ten gavęs pastovų darba. Dėl jo 
atšaukimo motyvu Montevideo 
lietuvių komunistų tarne naskleis- 
ti gandai, jog iš nedidelės savo 
algos'jis čia negalėjęs pragyven
ti. Keliais atvejais nats. esą, "ra
šėsi atšaukiamas. Tikrosios atšau
kimo priežastys, spėjama, esan
čios visai kitos. T. V. Černiaus
kas Urugvajuje "abuvo tik kiek 
daugiau metu. Net su lietuviais 
komunistais jis čia buvęs santū
rus, o dar labiau su nekomunis- 
tais.Maineris nr. 3.



Toronto šv. Jono Kr. parapijos berniukų choras, vadovaujamas kun. B. Pacevičiaus.
Nuotrauka J. Dvilaičio.

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
Po gausių Užgavėnių vakarų 

Čikagos lietuviai įžengė i rimtąjį 
gavėnios laikotarpį. Pirmasis ga
vėnios savaitgalis buvo išmargin
tas įvairiais kultūrinio gyvenimo 
pasireiškimais, kurie anksičau vis 
turėdavo užleisti vietą smagiems 
baliams bei pasišokimams. Dau
gumas iš šių įvykių buvo sukon
centruoti tėvų jėzuitų globojama
me Jaunimo Centre, kuris, toli 
gražu, nėra skirtas tik vien jau
nimui. čia dažnai žilo plauko 
žmonių pamatysi daugiau negu 
jaunųjų.

Pasižiūrėkime tik į pirmojo ga
vėnios šeštadienio programą Jau
nimo Centre. Tuo pačiu metu ir 
tą pačią valandą čia buvo pradė
ti du paskaitų ciklai. Viename iŠ 
jų, kurį rengė studentai ateiti
ninkai, įvyko Viktorijos Skrups- 
kelytės paskaita tema “žmogus 
modernioje prancūzų literatūro
je”. Paskaitininke atrodė gana 
jauna, tačiau su nemažu akademi
niu pasiruošimu ir mokėjimu 
perduoti turimas žinias. Klausy
tojų tarpe vyravo vyresnio am
žiaus jaunimas -— studentai, nors 
buvo ir vyresniųjų.

Skirtingą publiką sudarė žur
nalistų kursų pirmųjų paskaitų 
klausytojai. Čia nesimatė nė vie
no jaunesnio kaip 30 metų am
žiaus, o tarp 30-40 metų irgi ne
daug tebuvo. Daugumas iš klau
sytojų jau buvo gerai pažįstami 
iš spaudos puslapių. Kaip jau 
anksčiau buvome išsireiškę, šie 
kursai vargu ar atneš apčiuopia- 
mesnės naudos, nes juose neran
dame tų, kurių labiausia reikėtų 
— jaunimo..

ŠĮ kartą buvo dvi paskaitos: D. 
Velička kalbėjo apie idealistinį 
žurnalisto momentą, o A. Kąulė- 
nas apie žurnalistą ir lietuvybę. 
Abiejų paskaitininkų mintys bu
vo labai apibendrinto pobūdžio, 
labai trūko gilesnio, studijinio 
momento. Kalbant “iš atminties” 
nėra lengva užgriebti dalyko es
mę, o gal to prelegentai ir nebe
norėjo, nes, matomai, galvojo tu
rėti kitokio pobūdžio klausytojų 
būrį.

Taip pat čia susirinkimą su pa
skaita ir filmo demonstravimu 
turėjo ateitininkai sendraugiai, 
matyt, nenorėję nusileisti savo 
jaunesniems idėjos draugams, tuo 
pačiu metu pradėjusiems gavė
nios meto paskaitas. Tačiau kaip 
jiems vyko, mums matyti neteko.

Gal būt vięnu iš svarbiausių čia 
minimojo šeštadienio įvykių* bu
vo lietuvių dailės parodos atida
rymas. Didžioji Jaunimo Centro 
salė buvo pripildyta 79 kūriniais, 
kuriuos išstatė net 16 dailinin
kų. Kas keisčiausia, kad šį kartą 
sutilpo įvairių mūsų meno sričių 
atstovų darbai po vienu stogu, ko 

EDVARDAS ŠULAITIS

anksčiau nedažnai pasitaikydavo.
Tarp daugiau dailės pasaulyje 

žinomų pavardžių — J. Pautie- 
iaus, A. Rūkšteles, V. Vaitiekū
no, V. Stančikaitiės-Abraitienės 
— čia užtikome ir retesnes: D. 
Buračą, J. Juodį, M. Markulį, J. 
Mieliulį, A. Mozgers, J". Pilypaus- 
ką, S. Plechavičienę, A. Tamoliū- 
ną ir kt.

Viena parodos naujenybė yra, 
jog parodos lankytojai kviečia
mi pasisakyti už geriausią kūrinį, 
specialiai tam reikalui dalinamuo
se lapeliuose. Lauksime, kas iš
eis laimėtoju: moderniosios ar 
“realios” krypties kūrinys.

■ a •- a'y

Rimtame gavėnios laikotarpy
je yra verta pakalbėti apie Čika
gos lietuvių mirtis. Neseniai teko 
lankytis sniegu apdengtose šv. 
Kazimiero kapinėse, bene, gau
siausioje negyvųjų (ir gyvųjų) lie
tuvių kolonijoje pasaulyje. Ten 
iš sušalusios žemės ir sniego pa
talo prasikalę paminklai su gra
žiomis lietuviškomis pavardėmis 
daug ką byloja. Jie kalba apie 
retėjančias lietuvių eiles, kurių 
vietoms užpildyti mes pakaito, 
deja, neturime ...

Čikagos lietuvių spaudoje daž
nai užtinkame mirties praneši
mus, kuriuos pakartoja ir lietu
vių z radijo valandėlės. O yra 
žmonių, .kurie laikraščiuose juos 
ir teskaito. Daugumoje jais do
misi tie, kurie patys neužilgo gal
voja iškeliauti Amžinybėn. Jiems, 
galbūt, yra jaukiau sužinoti, jog 
yra daugiau keliautojų į tą “ne
išvengiamą Amžinybės vietą” (pa
gal mirties skelbimus).

Apytikriai kasdien Čikagoje 
miršta 3-5 lietuviai. Juos galima 
vadinti tikrais lietuviais, nes jų 
ar artimųjų valia mirties skelbi
mai pakliūva į lietuviškuš laik
raščius. Taigi kasdien mūsų laik
raščiai netenka 3-5 skaitytojų, 
nes su mirusiais dažnai nutrūks
ta ir laikraščio kelionė į tuos na
mus.

! Paskutinėmis savaitėmis iš gy
vųjų tarpo išsiskyrė nemaža lie
tuvių, bet, tegul jie atleis, jeigu 
čia paminėsiu tik keletą “žymes
niųjų”. Gyvųjų eiles apleido vie
nas iš žymesniųjų čiagimių lietu
vių, nors pasireiškusių daugiau 
amerikietiškoje veikloje, vienos 
taupymo - skolinimo bendrovės 
vedėjas J. Mozeris. Jo įtaka, kaip 
finansininko, buvo nemaža (pini
gine prasme), kaip ir lietuviškos 
įstaigos — Metropolitan State 
Bank buv. prezidento dr. Sylves
ter Brenzos (mirusio 1958 m. 
gruodžio 5 d ), kuris, pagal mo
kesčių įstaigos žinias, paliko tur-

' tinka prie valgio 

ar šiaip atsigerti...

sviezaus^ 
gryno skonio
SEVEN J iP

to $1.218.000. Kiek paliko turto 
Mozeris, dar nėra žinoma, tačiau, 
gaila, jog jo, kaip ir daugumos 
mūsų turtingųjų tautiečių, paliki
mus tegalima matuoti tik dole
riniu mastu.

Taip pat gyvųjų tarpą apleido 
ir prof. dr. Kazys Oželis, kurio 
gedi visi sąmoningesnieji Čika
gos lietuviai.

Gal būt, ir Kanados lietuviai 
jau yra girdėję apie Čikagos poli
cininkų skandalą, gerokai sukrė
tusį šio miesto gyventojus bei jo 
vadovybę. Pasirodė, jog Čikagos 
policininkai netik kad nelabai 
stengėsi apsaugoti gyventojų 
turtą bei tvarkos išlaikymą, bet 
patys dalyvaudavo plėšimuose 
kartu su vagiminis - profesiona
lais. Įvairių kyšių prašymas iš 
nusižengusiųjų judėjimo taisyk
lėms buvo kasdieninis reiškinys. 
Taip pat nemaža policininku ben
dradarbiavo su padugnių gaiva
lais, imdami už tai atlyginimą.

Todėl nenuostabu, jog čia kur
suoja daug įvairių linksmu isto
rijų apie policininkus. Vienas iš 
jų skamba taip:

. Kodėl imi revolverį? — 
klausia policininkas į apiplėšimo 
vietą beskubantį savo bendra
darbį.

— Ką gi veiksi nesinešęs, gali 
priseiti gintis nuo policinikų! — 
atsako šis.

Pinigai yra 
puikiausia dovana

Taip sako tūkstančiai žmonių Sovie
tų Sąjungoje, kurie gavo pinigus do
vanas. — Pinigai taip lengva siųsti.

Viskas, ką Jūs turite daryti, tai yra 
pranešti mums tikrą vardą ir adresą 
gavėjo USSR. Jūsų vardą ir adresą ir 
atsiųsti čeki ar money orderi. Laike 
2 savaičių, mūsų bankas USSR išmo
kės pinigus gavėjui SPECIALIU KUR
SU po 10 rublių už kiekvieną dolerį.

Gavėjas gauna pilną sumą be jokio 
atskaitymo. — Nėra muito ar mokes
čių ant siunčiamų pinigų, neatsižvel
giantį siunčiamų pinigų sumą. — Jūs 
galite siųsti bet kokią sumą vienam 
asmeniui. — Po dviejų savaičių, kada 
tie pinigai išmokami, Jūs gausite iš 
mūsų oficialų pakvitavimą, pasirašy
tą pinigų gavėjo. Visos perlaidos pil
nai garantuotos ir apdraustos. Už pa
tarnavimą imama:

Už kiekvieną suma:
iki $50.00 — $5.00 
iki $100.00 — $10.00 ' 
iki $150.00 — $15.00 
iki S200.00 — S20.00

Nuo didesnių sumų 10%.
Prašome įsidėmėti, kad mūsų firma 

turi Bankų ir Apdraudos Departamen
to leidimą ir bondyta. Tik mes vieni 
Jums duodame pilną garantiją.

Siųskite kiek pinigų giminėms ir 
draugams Lietuvon ir padarysite jiems 
džiaugsmo.

Gramercyz Dept. TZ
118 EAST 28th STREET, 9 FLOOR 

NEW YORK 16, N.Y.
New Yorko telefonas MU. 9-0598
Darbo valandos 9^5.30 kasdien,

• šeštadieniais 10-1,
sekmadieniais uždaryta.

mas eilę vertingų sugesuj ■
valdybai, tiek redakcijai i g
ministracijai. Taip pat gy1 |
našūs klausimai buvo nag . |
mi ir klausimų bei sumanyr1 | 
lyje, kai buvo skaičiuojami . | 
bos rinkimų duomenys. f

į valdybą išrinkta: J. Aiū i
Kun. P. Ažubalis, T. Placid. | 
rius, OFM, A. Bumbulis, S’J 
pas, VI. Sonda ir V. Užup—_ 
reigomis naujoji valdyba 
pasiskirstė. |
Kūrėjų - savanorių susirk g
įvyko kovo 6 d. Lietuvių f g
se. Dalyvavo 15 narių. Su; |
mą atidarė v-bos pirm, p: |
Zubrys, pakviesdamas pu g
kauti J. Matulionį ir sekret g
J. Šipelį. _ I

Plačią praeitų metų veiMMB 
žvalgą padarė v-bos pirnwB 
rys, pažymėdamas, kad bi 
ruošti du pobūviai, davę vii 
pelno, kariuomenės švent 
ga prie abiejų bažnyčių 
kovu invalidams buvo sui 
rinkliavos, per kurias bi 
rinkta arti $300, kad $200 
siųsta Vokietijoje esantier 
vės kovų invalidams suš( 
piniginiai paremtas viena 
skyriaus narys, sunkios Ii 
tiktas. Įsigyta skyriui vėlia 
rios fundatorius yra. vietos 
menininkas dr. K. Liutki

K. Kalendra, J. rreiKsaitis, V. 
Skrinskas, Tėvas M. Stepaitis, 
OEM, J. Strazdas, V. Užupis ir 
bt. Banėlis..

Komitetas svarstė velionies V. 
Gylio mirties metinių, kurios iš
puola, birželio 14 d., minėjimo - 
akademijos < suruošimą. Turint 
galvoje, kad birželio mėnuo trau- 
Kia į gamtą ir kad sudarius pa
lankesnes sąlygas sutraukti pla
tesnius sluogsnius į minėjimą, 
nusistatyta jį ruošti balandžio 3 
d., sekmadienį, 4 vai. p.p. Prisi
kėlimo parapijos salėje. Kalbėto
ju atvyks iš Niujorko konsulas 
Vyt. Stašinskas. Meninėj daly 
muz. St. Gailevičiaus vedamas 
“Varpo” choras, dalyvaujant sol. 
S. Mašalaitei ir V. Verikaičiui, 
išpildys St. Šimkaus kantatą “At
sisveikinimas”.

Pageidaujama, kad visuomenė į 
minėjimą-akademiją gausiai atsi
lankytų ir tuomi parodytų pagar
bą velioniui, nes jis, kaip vienas 
iš pirmų diplomatę iki mirties 
buvo ištikimas Letilvos valstybės 
diplomatinės tarnybos tarnas ir 
paskutinį dešimtmetį eidamas ge
neralinio konsulo pareigas nepri
klausomą Lietuvą atstovavo Ka
nadoje. B-s.

KLK KULTŪROS D-JOS 
SUSIRINKIMAS
K. Lietuviu Kataliku Kultūros 

Draugijos, “Tėviškės Žiburių” 
leidėjos, metinis susirinkimas įvy
ko pereitą šeštadienį. Jį pradėjo 
valdybos pirm. V. Aušrotas. To
liau jau vadovavo V. Užupis ir 
sekretoriavo J. Mažeika. Susirin
kime buvo apžvelgta pereitų metų 
D-jos veikla, išnagrinėti “TŽ” 
leidimo reikalai, padiskutuota vi
sa eilė su tuo susijusių klausimų, 
primta šių metų sąmata ir išrink
ti nauji valdomieji organai.

Valdybos pranešimas buvo iš 
dviejų dalių—pirmininko apskri
tai apie veiklą ir. iždininko apie 
piniginius rekalus. Pirminnkas V. 
Aušrotas savo pranešime priminė 
žymesnius reikalus, kuriais pra
eitais metais D-još .valdybai dau
giausia teko rjpintis: naujo linoti- 
po įsigijimo vajus, vykdytas kar
tu su “žiburių” bendrove, “TŽ” 
dešimtmečio paminėjimas bei su 
tuo surištas jaunimo straipsnių 
konkursas, metinis balius ir t.t. 
Pirmininkas apgailestavo, kad il
gametis D-jos valdybos narys inž. 
J. Jasinevičius turi Torontą ap
leisti ir atminimui jam įteikė do
vanėlę — originalią rašalinę, o 
savo kalbą baigdamas pranešė, 
kad visa valdyba laiko savo ka
denciją baigta ir pasitraukia.

Užkluptas staigmenos inž. J. 
Jasinevičius tuojaus pat padėko
ja už gražius linkėjimus kuriantis 
naujoje vietoje bei už dovanėlę ir 
visus kviečia prie progos aplan
kyti juos prie gražiosios Niagaros.

V-bos iždininkas J. Andriulis 
padarė pranešamą apie pinigi
nius reikalus, iš kurio paaiškėjo, 
kad “TŽ” leidimas per metus kai
nuoja apie $24.000. Revizijos ko
misijos aktus perskaito P. Bra- 
žukas, kuriuose konstatuota tvar
kinga knygvedyba ir kad jokių 
trūkumų nerasta.

Redakcijos vardu pranešimą 
padaro dr. A. Šapoka, išryškinda
mas redakcinio darbo sąlygas. Re
dakcija laikiusis nusistatymo pa
tarnauti visiems bei visų organi
zacijų veiklai, nors dėl to tekda
vo kartais aukoti vietą ir rekla
miniams rašiniams, dėl kurių bu
vo ir priekaištų, dėl kurių taip

reikalui paaukojęs $175.
Apie kasos stovį praneši ' 

darė iždin. St. Čepas, si*™" 
apibūdindamas atskiromis na
cijomis įplaukas ir išlaidasiento 
St. Banėlis dar paryškino šeš- 
tykių su centru ir Vokto iš 
esančių kur .-savanorių sk;. ban- 
per kurį siunčiama parai 
esantiems invalidams. Paįje su- 
aktyvesnės skyriaus nariųšlais- 
bai paramos jos užsibr( Tur- 
darbuose, nes tik visiems anį ir 
dirbant galima daug atsieešbu-

Revizijos aktą perskaitė 
tulionis, pažymėdamas, kar. j. 
ir jos užrašai vedami tvįr pa- 
kad sudarytas virš $1000 dėčių 
pos fondas yra graži sumpneš 
mai nelaimei ištiktiems slmiini 
nariams. Už atliktą darbą S;ą jų 
sirinkimui valdybai išreilįr vis 
dėką ir pateiktą apyskaįo an- 
tvirtinti. «;omu-

Slaptu balsavimu išrinktįsoke- 
ti valdyba — A. Zubrys, pasi- 
pas ir St. Banėlis,— on 
komisija sutiko pasilikti ihere-

J. Matulionis, VI. Kaz;, kur 
ii’ J. Šipelis. kon-

A. Zubriui pasiūlius, kangre- 
riaus įsteigėjas, buvęs p» pas- 
pirmininkas ir daug pas keis 
vęs skyriui bei savanorių stdienį 
St. Banėlis vienbalsiai išbėgė- 
skyriaus garbės nariu. ;žinės

MUZ. ST. GAILEVIČIAl<į^ 
DARBU APŽVALGINI1
KONCERTAS
pereitą sekmadienį pn 

dideliu pasisekimu. Prisiuvo 
parapijos salė buvo kupina^ va. 
buvę apie 800 dalyvių, kUpbul- 
pe nemažai jaunimo. Igarų

Koncerto programon 
įjungti visi maestro vadov 
vienetai bei jo studijos m 
o jo kompozicijų interpi—— 
pakviesta dabar vis dažnu 
reiškianti sol. J. Sriubi 
Tuo būdu buvo atvaizduo 
šakota muziko veikla.

Iš dainos vienetų pin 
pasirodė šv. Jono Kr. pa 
choras su trim bažnytinei 
mėm, TL vyrų kvartetas p

Knygvedyba 
Income Tax

užpildymas verslininkių

HU. 3-9187..
HU. 5-6121

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

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
* Puokštės nuotakoms bei įvairioms kitoms progoms — 

europietiška me ir kanadiškame stiliuje.
* įvairiausių rūšių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
* Mes turime gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

DŽIAUKITĖS
NAMŲ APŠI

L i
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Jaunimo literatūros konkursas NAUJOS
Akademinis Skautų Sąjūdis, no

rėdamas paskatinti jaunimą do
mėtis lietuviška literatūra, ugdy
ti ir ieškoti naujų literatūros ta
lentu, skelbia Jaunimo Literatū
ros Konkursą.

Laimėtojams skiriamos šios 
premijos: 1. Už geriausią prozos 
kūrinį — $150, 2. Už geriausią 
poezijos kūrinį — $150, 3. Už 
geriausią prozinį rašinį — $150.

Prozos kūrinys gali būti apy
saka, feljetonas, trumpa novelė 
ar kitas prozos veikalas, savo es
me priklausąs grožinei literatūrai, 
ir netrumpesnis kaip 2000, bet ne
ilgesnis kaip 8000 žodžių.

Poezijos kūrinys gali būti ei
lėraštis, ar jų grupė, arba poema 
epinio, lyrinio ar humoristinio 
žanro, netrumpesnė kaip 200, ir 
neilgesnė kaip 1500 žodžių.

Prozinis rašinys turi būti neil
gesnis kaip 4000 žodžių. Auto
riaus užduotis: originalus minčių 
dėstymas apie kurį nors lietuviš
kos kultūros ar visuomenės pasi
reiškimo būdą.

Premijuoti rašiniai visų pirma 

Adelaidėje, Australijoj, lietuvių katailkų parapijos namas. Jame 
įrengiama lietuviška koplyčia, kuriai Adelaidės arkivyskupas su
teikė pilnas parapijos bažnyčios teises. Prie vartelių stovi Ade
laidės liet, kapelionas kun. J. Kungys ir du parapijiečiai.

Pox Ro^aha S. Amerikos seminaras
suruoštas liet. Studentų Ateitinin
kų Sąj., įvyko vasario 20-22 d.d. 
Marianapoly prie Thompson, 
Conh., ir sutraukė apie 80 Įvai
rių-Pax Romana organizacijų at
stovų.

Įvadą Į seminarą padarė Pax 
Romana pirm. dr. V. Vygantas, 
pristatydamas seminaro temą: 
Šiaurės Aipenktįs kataliko stu
dento pasaulinė atsakomybė. Ji 
buvo nuosekliai išvystyta semina
ro paskaitininkų. Providence ko
legijos prof. dr. Paul Van K. 
Thompson svarstė “Ką reiškia 
būti dvidešimtojo amžiaus katali
ku”; dr. John Simons, vienas ryš
kiųjų Amerikos katalikų studentų 
organizacijų veikėjų, kalbėjo apie 
“Tarptautines jaunimo organiza
cijas ir mūsų rolę jose”. Iš Va
šingtono atvykęs dr. F. J. Culli- 
gan, narys Cultural Policy and 
Development Staff of US Depart
ment of State skaitė paskaitą “Ar 
netrūksta katalikiško įvertinimo 
kultūriniams reiškiniams tarptau
tinėje srityje?”. Paskutinę semi
naro paskaitą skaitė dr. Vygantas 
— “Pasaulinė kataliko studento 
atsakomybė”.

Po kiekvienos paskaitos disku
siniuose būreliuose buvo nagrinė
jami įvairūs klausimai.

Abiejų vakarų programos lietė 
Lietuvą, šeštadienį žavėjo Putna- 
mo mergaičių tikrai puikiai pasta
tyta “Rugiapiūtė”. Sekmadienio 
vakaras buvo skirtas Persekioja
mos Bažnyčios prisiminimui. Kro

bus atspausdinti “Mūsų Vyčio” 
žurnale, vėliau gali būti karto
jami kitoje spaudoje.

Konkurse gali dalyvauti lietu
viai visokių (išskyrus komunisti
niu) pažiūrų, priklausą betkokiai 
jaunimo organizacijai, o taip pat 
ir tie, kurie nėra tokių organizaci
jų nariai, bet jaučia lojalumą 
Lietuvai ir jos kultūrai, nevyrės- 
ni kaip 30 metų.

Kūrinių temų pasirinkimas yra 
laisvas.

Rašiniai turi būti pasirašyti 
slapyvardžiu, o atskirame voke 
turi būti nurodyta autoriaus pa
vardė, vardas, adresas ir gimimo 
data.

Rašinius prašoma siųsti Jury 
Komisijos sekretoriui Romui Ke- 
ziui, 130 Hendrix St., Brooklyn 
7, N.Y., USA. Rašiniai gauti po 
1960 m. rugsėjo 15 d., nebus Ju
ry Komisijos vertinami.

Jury Komisiją sudaro: pirm. — 
dr. Henrikas Lukaševičius, na
riai — rašytojai: Nelė Mazalaitė, 
Stepas Zobarskas, Leonardas Vit
kevičius ir Romas Kezys.

ISTORINĖS LIETUVOS ALBU
MAS. Nemunas, Chicago, 1959 
m. Redaktorius A. Vilainis - 
Sidlauskas, technikinis red. Vyt. 
Buzikas. Tekstą rinko ‘'Drau
go’’ spaustuvė, Spausdino M. 
Morkūno spaustuvė. Tiražas 800 
egz., Fol. 272 psl., kieti kalenko- 
ro viršeliai. Kaina nepažymėta.

Vaizdais savąjį kraštą prime
nančių leidinių nedaug teturime. 
Istorinių vaizdų albumas tai dar 
pats pirmasis. Dėl to autoriaus • 
leidėjo ryžtą tenka sveikinti. Al
bumas spausdintas ofsetu, tačiau 
spaudos darbas gera s,.tad vartant 
įspūdis neblogas ir į rankas jį pa
imti malonu, nors išviršinis api
pavidalinimas galėjo būti ir ge
resnis.

Autoriaus norėta pavaizduoti 
visą Lietuvos praeitį, pradedant 
mitologiniais laikais (aplenkiant 
proistorę) iki 1863 m. sukilimo. 
Atgimimo ir nepriklaus. Lietu
vos laikotarpiai jo nebeliečiami. 
Išviso albume yra 181 paveikslas. 
Jie suskirstyti į 7 skyrius: I — 
Mitologinė - legendarinė Lietuva, 
1-22; II — Galybės viršūnėje, 
1240-1430, 23-45; III — Lietuvos 
valstybė vėlesniu šimtmečiu bė
gy, 1430-1794, 46-71; IV — Vals
tybės atstatymo viltys, 1794-1863, 
72-88: V — Didžiųjų Lietuvos ku
nigaikščių pilys, 89-120; VI — 
Religinės architektūros pamink
lai, 121-159; VII — Senieji kul
tūros židiniai ir didikų reziden
cijos, 160-181.

Medžiagą renkant autoriaus 
plano, atrodo, neturėta, bet tik 
taip sugrupuota toji medžiaga, ku
rią pasisekė surasti. Kitaip dir
bant ir skyriai greičiausiai būtų 
kitokie atsiradę. Dabar atrodo, 
kad pvz. miestų senoji Lietuva 
lyg bus neturėjusi. O ištikrųjų 
medžiagos tokiam skyriui yra ir 
gana gražios. Gera būtų buvę 
įvesti ir didžiųjų asmenybių sky
rių, kurių portretų bei graviūrų 
yra likę nemažai ir gana įdomių. 
Albume gi matome tik valdovus, 
iš senųjų laikų Birutę, iš 17 amž. 
J. K. Chodkevičių ir iš sukilimų 
laikų Kosciušką su Jasinskiu bei 
Platėraitę su Mackevičių. Tai, ži
noma. maža, o ir parinkimas abe
jotinas. Be reikalo, žinoma, įtal
pinti ir senieji valdovai — Min
daugas, Gediminas ir Algirdas — 
perpiešti (bene Karo Muzėjaus 
reikalui) iš fantastinių Guagnini 
graviūrų, kurio veikale vienoje 
vietoje jie tie patys yra Lietuvos 
didieji kunigaikščiai, o kitoje vie
toje jau Lenkijos Boleslavai.

Apskritai albume labai junta
ma lenkiškų leidinių įtaką. Gal 
dėl to ir sustota ten, kur lenkiš
koje literatūroje Lietuvos istori
ja baigiama, gal dėl to ir pradėta 
mitologiniais vaizdais iš Kra- 
szewskio ir Adomo Mickevičiaus 
veikalų Andriolli bei Kossako 
iliustracijų. Tik “Konrado Valen
rodo” iliustracijos jau turėjo bū
ti istorinių laikų skyriuje, nes tai 
jau ne mitai, bet istorinių kovų 
su kryžiuočiais laikotarpis, ku
riam ir Palaimos iliustracijos pri
skirtos.

Savo naudotus šaltinius auto
rius yra surašęs albumo pabaigo
je. Deja, jų labai nedaug teturėta, 
o svarbiausia, neturėta pačių pa
grindinių, ypač architektūros pa
minklams pavaizduoti — Przy- 
bylskio, Wilczynskio ir Ordos li
tografijų bei graviūrų albumų. 
Tiesa, iš jų kaikas paimta, betgi 
tik iš perspausdinimų. Nepanau
doti visiškai latviškieji ir Ryt
prūsių vokiečių leidiniai. Dėl to 
iš Mažosios Lietuvos albume te
randame tik Karaliaučiaus ir kaž
kokią Redan pilis. Nėra net Klai
pėdos. O tuo tarpu lenkiškųjų lei-

atas prof, kalbėjo apie neseniai 
mirusį kardinolą Stepinač. Iš 
kun. Št. Ylos “Žmonės ir žvėrys 
dievų miške” skaityta ištrauka 
apie Mišias kacete; autoriaus- 
prof. kun. Ylos žodis užbaigė mi
nėjimą. Su žvakėm rankose vaka
rą baigiame eisena pro Kryžiaus 
Kelius į Marijos grotą.

Pirmadienį prieš Mišias daly
viai apdovanojami Sibiro malda
knygės angliškuoju vertimu. Į 
šios dienos posėdi atvyksta Con
necticut gubern. Dempsey ir tik
rai nuoširdžiai pasveikina. Per 
pietus įvyksta seminaro uždary
mas — nesigailima šiltų padėkos 
žodžių Ateičiai, ir ypač nesigaili
ma jų tėvams marijonams, taip 
rūpestingai ir svetingai semina
ro atstovus globojusiems.

Sklandžiai pravestas, pilnas tik
rai skaidrios dvasinės nuotaikos, 
seminaras suteikė kiekvienam 
ten buvusiam, jeigu ne pilną su
pratimą, tai nors aiškų pajauti
mą “Ką reiškia būti dvidešimtojo 
amžiaus kataliku”. Jis daug pasi
tarnavo dar labiau įprasminti stu
dentų ateitininkų jubilėjinius 
metus.*

Lake Simcoe
kuro alyvos ir burnėrių aptarnavimas 
Toronte. Lietuviškai kalbantieji klauskite
Betty Vaitiekūnas WA 2-6181

KNYGOS
dinių įtaigoje įdėta visa eilė Vo
lumes, net tolimos Podolės pi
lių bei kitų pastatų, su Lietuvos 
istorija dažnai nieko arba labai 
mažai ką bendro teturėjusių.

Parašai po paveikslais; deja, 
dažnai netikslūs, o kartais ir 
skandalingai klaidingi. Tokie 17 
amž. architektūros paminklai 
kaip Gelgaudų arba Raudonės rū
mai priskirti 14 amž. pradžiai, ka
da kažin ar išviso buvo betkokios 
mūro statybos Lietuvoje, Siesikų 
dvaro rūmai priskiriami Jaunu
čiui, Vaitkuškio Švitrigailai, o 
Kauno rotušė esą statyta 1542 m., 
nors jų visų architektūriniai bruo
žai aiškiai rodo, kad jie keliais 
šimtmečiais vėlesni. Ką gi‘pasa
kys apie visą albumą koks paša
laitis, pamatęs tokias ir daugelį 
kitų panašių klaidų - klaidelių. 
Jų, deja, labai daug. Matyt, susi
žavėjęs vaizdu, autorius įdėjo net 
vieną Varšuvos pilies aikštės 
kampelį vaizduojantį Grottgerio 
paveiksią, parašydamas, kad tai 
“Tušti rusų apiplėšti rūmai 1863 
m.” (Nr. 88). O kiekvienas lenkas, 
tik metęs žvilgsnį pažins, kad tai 
Varšuvos aikštė, iš centre mato
mos populiariosios “Zigmanto 
kolonos” ir toliau matomų kara
liškųjų rūmų sparno. Tokis falsi
fikavimas albumui bus labai ne
palanki atestacija.

Parašų tarpe randame net to
kių kuriozų, kad pvz. Naugardu
ko tos pačios pilies du vaizdai va
dinami vienas Naujapilio, o ant
ras Naugardėlio pilimi (Nr. 110 ir 
111). Gardino viena bažnyčia pa
vadinta katedra, nors Gardinas 
niekad vyskupystės centru nėra 
buvęs. Rašoma taip pat keliose 
vietose apie Gardino vaivadiją, 
nors niekad tokios vaivadijos nė
ra buvę. Autorius, matyt, niekad 
nėra buvęs Šiauliuose, kad šv. 
Jurgio bažnyčią- nepriklausomy
bės laikais paverstą bažnyčia iš 
cerkvės, priskiria 17 amž., o gra
žutės, kaip tik 17 amž. statytos 
šv. Petro ir Povilo bažnyčios vi
sai neįdėjo, šiauliečiai tikrai tu
rės pagrindo susijaudinti.

Visa tai albumo vertę sumen
kina, parodo autoriaus nenusima- 
nymą nei Lietuvos istorijoje, nei 
architektūros stiliuose. O kaip ne
sunkiai galima buvo viso to iš
vengti. Reikėjo tik parodyti vis
ką prieš spausdinant kam nors 

i klok daugiau nusimanančiam. Al
bumas gale jo išeiti ir pilnesnis ir 
apvalytas nuo nereikalingo balas
to ir nors be aiškių klaidų.

Albume yrą jr teksto: pradžioje 
Lietuvos istorijos apžvalgėlė, o
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Ar jūs ruošiate
PILIETYBĖS programą?

Jei jūsų grupė ruošia pilietybės programą savo nariams, Pilietybės

Skyrius mielai padės jums padaryti ją sėkmingą ir įdomią.

Pilietybės skyrius
Patars jums nemokamai planuojant pamokančią 
pilietybės programą.

Padės jums renkant knygas, filmus, paveikslus ir 
kitokią medžiagą.

I KULTŪROS IR 
■ KNYGŲ 
g PASAULYJE

Kun. St. Yla ruošia ateitininkų 
vadovą, stambią knygą, kuri pa
sirodys dar prieš kongresą, įvyk
sianti šiais metais Čikagoje Dar
bo dienos savaitgalyje.

Ignas Sakalas ruošia spaudai 
Lietuvos vyčių organizacijos is
toriją. Ji pasirodys vyčių organi
zacijos 50 m. sukakčiai paminėti 
1963 m.

“Mokslinis darbo ratelis Pabal
tijo teisės klausimams svarstyti” 
(Wissenschaftlicher Arbeitskreis 
tuer baltisches Recht), kuriame 
iš lietuvių pusės dalyvauja dr. A. 
Gerutis, nutarė leisti leidinį “Das 
baltische Recht” — Pabaltijo 
teisė.

. Jurgis Mikelaitis, kilęs nuo 
Tauragės, iš Australijos yra at
vykęs į Londoną pasitobulinti fil- 

pabaigoje pastabos prie paveiks
lų. Viskas dviem kalbom — lietu
viškai ir lygiai tas pats angliškai. 
Be abejonės, geriau būtų buvę 
svetimtaučiams parašyti kitą teks
tą, nes kas aišku lietuviui, ne vis
kas bus suprantama svetimam. 
Bet tai dar pusė bėdos. Blogiau
sia, kad ir čia, ypač pastabose 
prie paveikslų, taip pat daugybė 
klaidų ir kurjoziškų pasakojimų. 
Be to, autorius vietoj davęs žinių 
apie paveikslą, vietoj paveikslo 
metrikos, vietoj paaiškinęs kas 
toks to paveikslo autorius ir kur 
to paveikslo originalas yra, ima
si entuziastingai jį aiškinti, pasa
koti, kokios lietuvių dorybės čia 
iškeliamos arba stengiasi apibū
dinti paveikslo liečiamą laikotar
pi, deja, labai dažnai skaudžiai 
suklupdamas. Toms pastaboms 
paskirta net 43 puslapiai, bet ge
riau būtų, kad jų visai nebūtų 
buvę. Tiesa, čia bandyta atitai
syti kaikurias klaidas parašų prie 
paveikslų, tačiau dažniausiai taip 
supintai, kad nežinančiam vistiek 
nebus aišku.

Tikrai gražų ir didelį darbą au
torius užsimojo, bet, deja, nepa
jėgė jo atlikti tinkamai. Prenu
meratorių sąrašas pridėtas albu
mo gala rodo, kad iš 800 egzem
pliorių nebe kažin kiek bus ir be
likę. Ar nevertėtų pagalvoti apie 
naują jo laidą, tik, žinoma, papil
dytą, pataisytą ir apvalytą nuo 
visu rėkiančiu klaidu? A. Š; k. • ■ ■ • . •>

kursas, kuriame dalyvavo 86 pia
nistai iš 31 krašto. Konkurso iš
vakarėse įvyko didžiojo pijanis- 
to Arturo Rubinsteino koncertas. 
Pats konkursas sekančią dieną 
pradėtas taip pat koncertu — fil- 
charmonijos choro, orkestro ir 
solistų. Muzikologų kongrese bu
vo 191 dalyvis, atstovaują 21 
kraštą, o be to, per 100 svečių - 
stebėtojų. Per 5 dienas paskaity
ta 106 referatai. Sekcijose vyko 
diskusijos.

Gardino istoriniame murėjuje, 
betvarkant rankraščių skyrių, 
rastas uždarytas vokas, kuriame 
pasirodę esą net 172 Elzės Ožeš
kienės laiškai 1892-1900 m. ra
šyti M. Konopnickai, Wl. Rei
montui, broliams Skirmuntamš. 
Jie dar neskelbti ir pirmiausia 
būsią paskelbti rusiškam vertime.

Cartoriškių bibliotekai Kroku
voje pastatyti nauji rūmai šv. 
Morkaus gatvėje. Bibliotekoj yra 
150.000 tomų knygų ir 12.000 
ranraščių. Jų tarpe daugelis do
kumentų, liečiančių Lietuvą nuo 
seniausių laikų. Tarp kitų doku
mentų ten saugomi ir Harodlos 
bei Liublino unijos dokumentų > 
originalai. Iki šiol visi rinkiniai 
buvo saugojami nedideliuose to 
pat vardo muzėjaus rūmuose.

PASLAPČIŲ
lo plokščia spiralė.

Ištobulinti radio-teleskopai pa
deda vis giliau ir giliau prasi
skverbti pro kosminius ūkus bei 
“Paukščių tako” nepermatomą 
uždangą ir pažvelgti gilyn į neiš
matuojamas erdves, kuriose ran
dasi tiek daug įvairių visatos pa
slapčių.

Š.m. gruodžio mėn. “Time” 
žurnale buvo rašyta apie neseniai 
darytus olandų astronomų Rou- 
gor ir Oort iš Leideno observato
rijos stebėjimus mūsų galaktikos 
centro, kuris randasi maždaug 
25.000 šviesos metų nuo žemės, 
šaulio (Sagitarius) žvaigždyno 
kryptimi.

Šviesos metai yra astronominis 
vienetas, kosminėms erdvėms 
matuoti, imant pagrindu 300.000 
km. psr sek. šviesos greitį. Taigi 
šviesos metas yra 9.460 bilijonų 
km. ilgio. Lietuvių Eenciklopedi- 
joj vartojamas astronominis vie
netas — parsekąs, tai būtų atstu
mas tarp saulės ir žemės (149 mil. 
km.) padaugintas iš 206.265. At
stumas iki galaktikos centro yra 
10.000 parseku.

Minėti olandų astronomai nu
statė, kad 15.000 šv. m. atstume 
nuo galaktikos centro, tarpžvaigž-

(Nukelta i 7 psl)

mų ir televizijos meno studijose. 
Jis yra pasivadinęs George Mi
teli. ‘J:

Ukndnistikoseneiklopedija (En
ciklopedija Ukrainoznavstva) iš
ėjo prieš keletą metu straipsnių 
formoje 3 tomuose. Tai rinkinys 
straipsnių apie ukrainiečių tautą, 
kultūrą ir Ukrainą. Dabar yra lei
džiamas- antras to paties vardo 
leidinys, kur yisa medžiaga su
tvarkyta alfabeto tvarka. Iki šiol 
yra išėję jau 12 sąsiuvinių, kurių 
paskutinis baigiasi “Karinaliuk 
Ustim”. Viso išėjo jau 960 psl., 
po 80 psl. kiekvienas. Redakcija 
jau skundžiasi, kad trūksta lėšų 
ir taip pat mokslinių pajėgų, neš 
keletas prie enciklopedijos dir
busių senesnio amžiaus moksli
ninkų mirė, o naujų sunku begau
ti— daugumas yra įsijungę į ki
tus darbus ir keleto metų darbui 
prie enciklopedijos eiti nenori. 
Pirmosios redakcijos U. Enciklo
pedijos jau ruošiamasi išleisti ir 
anglišką laidą.

Šopeno metų proga Varšuvoje 
vyksta didelės iškilmės. Vasario 
16-21 d.d: įvyko muzikologų kon
gresas,. vasario 22 - kovo 13 d. 
vyko tarptautinis pijanistų kon-

IŠ VISATOS
Jau seniai mokslininkai bei as

tronomai stengėsi prasiskverbti 
pro nepermatomus žvaigždynų 
ūkus, kurie sudaro vadinamą 
“Paukščių taką” (angį. Milky 
Way), ir pažvelgti į paslaptingąjį 
mūsų galaktikos centrą (galakti
ka vadinama dangaus kūnų siste
ma susieta su “Paukščių taku”) 
centrą, apie kurį sukasi visos dan
guje matomos žvaigždės, įskai
tant ir mūsų saulės sistemą su 
visomis planetomis.

Mūsų saulės sistema turi dia
metrą 9.4 bilijonų km. Ji apke
liauja apie galaktikos centrą per 
220 milijonų metų, žvaigždžių 
kelionės greitis galaktikoje nėra 
vienodas -— arčiau centro esan
čios žvaigždės rieda greičiau — 
tolimesnės lėčiau. Saulės sistema 
keliauja greičiu 275 km. per se
kundę. Visatoje yra milijonai 
įvairių formų galaktikų, matomų 
per teleskopus, bet plika akimi 
galima matyti tik vieną, būtent, 
galaktiką M31, kuri randasi An
dromedos žvaigždyno kryptimi. 
Ji yra 2 milijonų šviesos metų at- 
tume nuo mūsų. Anksčiau buvo 
manyta (Kantas), kad mūsiškė ga
laktika turi panašumo su saulės 
sistemos ekliptika, bet vėliau nu
statyta, kad ji yra disko pavida-

GYVENIMAS GERESNIS...
SU ELEKTRA

Elektra ir modernūs elektros reikmenys padarys jūsų 

Padės jūsų grupei susisiekti su kitomis grupėmis, 
kurios domisi pilietybės programomis. •

gyvenimą daug malonesnį — patogesnį — lengvesnį 
... tik už kelius centus dienai. Nieko nelaukdami kreipkitės į Pilietybės Įstaigą.

Pilietybės skyriai:
BRITŲ KOLUMBIJOJE
Vancouver, 326 Howe Street.
ALBERTOJE
Edmonton, 10138 -100 “A” Street.
SASKATCHEWAN
Saskatoon, Room 306, London-
Building. *

MANITOBOJE
Winnipeg, 537 Dominion Public 
Building.
ONTARIO
Toronto, 1200 Bay Street.
London, 120 Queens Avenue. 
Hamilton, 150 Main St. W. \ 
/Mailing address: Box ’305)

QUEBECAS
Montreal, 1247 Guy St.,
Quebeco miestas, Palais Montcalm, 
Room 24 “B”, St. John St.

ATLANTO PROVINCIJOS
Moncton, N.B., 128 Highfield St.

ELLEN L. FAIRCLOUGH
;; .e : jes ir imigracijos Ministras.
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bos didysis rūpestis yra lėšos sto
čiai už transliacijų laiką. Radijo 
klubo programos transliuojamos 
WCHB stoties banga 1440 kiek
vieną sekmadieni (kovo mėn. nuo

apvynio-
• susega-

baftinufcri ir kel
naitės 816 meta

Winnipeg© lietuviai per pamokslą šv. Kazimiero parap. bažnyčioje Vasario 16 rainė 
metu, kada įvyko ir vėliavos pašventinimas. VėRavą laiko sav.-kūrėjas A. Noltes. Vhn 
choras. . "

manotą ir brangią tėvynę Lietu* 
va. J. š.

smarkiai lekia nuo centro (100. 
000 mylių per vai.) atsišakojusios 
iš centro spiralės kryptimi.

Toliau i centrą jie rado 300 šv. 
m. pločio iš vandenilio susidariu
si 1.600 šv. m. radiuso žiedą, ku
ris sukasi greičiu 600.000 mylių 
per vai. Viduryje žiedo pradžioje 
yra tuščia erdvė, o pačiame cent
re — sukantis aplink savo ašį iš 
vandenilio masės susidaręs dis
kas, kurio masės tankumas didė
ja centro link, šis žiedas su disku 
nejuda i šąli -— jie tik sukasi ir 
meta vandenilio masę Į spiralės 
atsišakojimą. Jie mano, kad ga
laktikos centre yra susikoncent
ravę daugybė žvaigždžių, kurių 
tačiau negalima pamatyti.

Bendrai, žvaigždžių koncentra
cija galaktinėje erdvėje yra skir
tinga, — arčiau centro žvaigždžių 
tankumas didėja, o tolyn nuo 
centro mažėja, šių astronomų 
nuomone, vąndenilio masės bėgi
mas iš centro tokiu kiekiu ir grei
čiu, gali centrą ištuštinti per 10 
iki 100 milijonų metų, bet tas 
laikotarpis yra tik labai maža ga
laktikos amžiaus dalelyte. Bran-

pamaldų 
ije parapijos 

Nuotrauka N. Miletšio

k Merino “‘71” apatiniai; Mitu 
iai; Penmans gotto kojinės; 
Penmams megztiniai.

Įvairių 
madų.

Janique Trading 
Co. Ltd.

(Atkelta iš 6 psi.)
erdvė užpildyta vandenilio 

kuri keliauja kartu su 
žvaigždėmis apie centrą, o 10.000 
šv. m. atstume vandenilio masė

i ir iškilmingai

duolio ištuštinimas turi būti iš 
kur nors vandenilio mase papil
domas. šie astronomai mano, kad 
branduolio papildymas eina iš 
abiejų pusių galaktinės plokštu
mos, kitaip sakant, iš “viršaus” ir 
“apačios”, kur yra neišsemiama

Wm. SPEERS FUNERAL DIRECTORS
, (LAIDOTUVIŲ NAMAI) ' -

Praėjusiais metais Įvesta 2185 
nauji telefonai, kurių iš viso mies
te yra 21.274. I960 m. mieste 
mokamų atlyginimų vidurkis vėl 
pakilo į pirmą vietą Kanadoje 
(antroje vietoje Sarnia, Ont.) su 
savaitiniu atlyginimu $96;32. Ne
seniai mūsų mieste lankėsi To
ronto planavimo konsultantas dr. 
E. G. Faludi, kurio spėjimu už 20 
metų mūsų miestas turėsiąs 108. 
000 gyventojų ir jo ekonominis 
gyvenimas dar pagerėsiąs. J.S.

Pr. Matulionis, apleisdamas 
Winnipegą KLB apylinkei pado
vanojo gražią Lietuvos vėliavą, 
kuri per šią šventę bažnyčioje bu
vo pašventinta. Fundatoriui apyl. 
v-ba visu Winnipeg© lietuvių var
du reiškia nuoširdžią padėką.

Kstr.

LENGVI
APATINIAI 

BALTINIAI

KELNAITES — 
JERSEYS, 
T. BALTINUKAI 
VYRAMS

R. Valatkos vedama “Lithua
nian Melodies” radijo programa 
su pabaiga vasario sustojo. Dau
giau šios gerai paruoštos progra
mos jau negirdėsime. Per 9 me
tus buvo 468 programos, kiekvie
na po 30 minučių. Nors progra
mos buvo paremtos komerciniais 
skelbimais, bet buvo duodama 
Įvairios ir gražios lietuviškos mu
zikos bei dainų.

Rasta skrybėlė, vyriška, rudos 
spalvos po SLA 278 kuopos 5 m. 
sukakties minėjimo sausio 23 d. 
ukrainiečių salėje, 177 Niagara 
St. Skrybėlė atrodo pirkta Niaga
ra Falls', Ont. Marshal’s Men’s 
Shop krautuvėje. Be to, rasti ir 
vyriški kaliošai su auliukais Nr. 9.

Kas esate pamiršę šiuos daik
tus, prašau atsiimti pas J. Šarap- 
nicką 56 Concord Ave.,. St. Ca
tharines, Ont. Canada. Telefonas 
MU. 2-9444. J. š.

PRAMONĖS GAMINIAI — 
MAISTAS — VAISTAI 

Siuntiniai pristatomi per 3-4 sąv.

Po jo, scenoje netikėtai pasi
rodo maža mergytė, programoje 
visai nenumatyta, Žibutė Šilimn- 
kaitė. Ji, nedrąsiai žiūrėdama i 
savo mamytę, švelniais žodeliais, 
ima deklamuoti Brazdžionio eilė
rašti Marija. Vėliau Įsidrąsina ir 
nukreipia žvilgsni i publiką. Ji 
savo švelnučiais gestais sužavi 
publiką, kuri ją palydi gausiais 
plojimais. Minėjimas baigtas Tau
tos himnu. Per minėjimą Tautos 
Fondui surinkta $112.

Pp. Dauginams vasario mėn. 
sukako 25 metai vedybų. Ta pro
ga vasario 28 d. duktė Aldona 
Zubrickienė, sūnus Algis, pade
dant pp. Galdikams, V. Alonde- 
riams, Pusliams, Liakšams, Ant. 
Ambraziejui, J. šarapnickui ir iš 
Hamiltono p. Dervaičiams, suruo
šė vaišes. Iš anksto sukaktuvinin
kai nieko nežinojo. Tą dieną, iš
vykus sukaktuvinikams iš namų, 
duktė. Aldona paruošė stalą. Pa
sibaigus pamaldoms ir nesant sta
lui paruoštam, sukaktuvinikai bu
vo “izoliuoti” V. Alonderio, kuris 
parsivežė juos i savo namus kol 
paruošė stalą ir susirinko svečiai.

Šeimininkai grįžę labai susijau
dino pamatę paruoštą stalą ir do
vanas. Sukaktuvininkai buvo su
sodinti prie stalo ir sveikinami.

Buvo jaustasi kaip tėvynėje, 
nes dainos priminė rūtas, šaltinė-

BERNIUKAMS
Penmans tori kokybę 
atlaikančią šiurkštų 

nerūpestinga nešioji1 
mą, ko motinos ir 
nori savo vaikams.

amžiaus mergaitėms 
Moterų baltiniai 
ir kelnaitės

• mažo—vidutinio— 
Ė didelio dydžio.

Petras Dargužis penkis metus 
išgulėjęs ligoninėje dabar yra pu
siau sveikas. Nors jam dar tiktai 
58 metai amžiaus, bet kaip nedar-
— bingas — dalinai paralyžuotas
— gauna nedidelę valdžios pensi
ją. Jam paremti vasario 21 Lin
kevičių namuose įvyko subuvi
mas. Dalyvavo per 60 asmenų, 
kurių vardu pobūviui baigiantis 
įteikta jam $130 paramai.

Baltinukai ir' 
1 kelnaitės 24 * 
| ir G m. amž. 
I mergaitėms.

į | Baltais pakraš- 
j i čiais megzti Padėka

Man gulint ligoninėje lankiusiems 
ir dovanų atnešusiems širdingai dė
koju:

Už atnešimą gėlių: SLA 278 kuopai,

T-baltinėfiai su 
nailonu p 

ta apyl 
Puikiausi apati

niai su elastiniu 
juosmeniu 
kelnaitės.

k Apsaugo 
Ii jūsų 

brangius 
viršntinias 
rūbus nuo 

prakaito — 
pagelbsti 

išsilaikyti 
g vėsiai ir 

patogiai.
•Gaunami

jamo
mi prieky, medvilniniai 

baltinėliai.
Dydžiai nuo 3-6-9 mė
nesių iki 1 ir 2 metų

Kaiasauskas, kun.. J. Bertąsias, K. Stri- 
kaitis; po S2: L. Stanius, V. Jaworm- 
kes, "Proulx, Timėrmanas, Petras Bag
donas, J. Bezys, A. Nolius; po $1: J. 
Mališauskas,-V. Zavadskienė, J. Liau- 
kevičienė, Šilininkas, Daubaras, J. 
šmaižys, A. Kuncaitis, Br. Vaičaitis, 
A. Balčiūnas, V. Kriščiūnas, M. Bu
kauskas, P. Jurgelon (pavardė gerai 
neišskaitoma), A. Radzevičius, A. Ši- 
dagytė, A. Rutkauskas, V. Navagrods- 
kis, R. Marshall, V. Micpo'vilis, ži- 
minskaš. P. Galminas, V. Šerkšnys, A. 
Lukas. Ev. Fedaras, inž. B. Stepulio- 
nis, N. Mileišis ir Simanavičius.

" Išviso $112. -
Surinktos aukos persiųstos Tautos 

Fonde Atstovybei Kanadoje.
Aukojusiems mūsų brangios Tėvy

nės Lietuvos išlaisvinimo reikalams 
nuoširdus ačiū.

PADĖKIME PRIAUGANČIAM 
JAUNIMUI
Niagaros pusiasalio lietuviai 

jau per daugeli metų grožėjosi 
meno mėgėjų grupės pasirody
mais įvairiomis progomis. Daug 
sykių dalyvavo tautų festivaliuo
se ir du kartu televizijoje. Tai 
mūsų Niagaros pusiasalio lietu
vių pasididžiavimas vertingu Lie
tuvos vardo atstovavimu.

Suburti jaunimą šiandien yra 
dideliai sunkus darbas. Tik pasi- 
šventusieji tai gali padaryti. Čia 
neužtenka vien gerų norų, reikia 
pasiaukojimo ir kantrybės.

Šiuo metu meno grupėje pri
klauso 17 mergaičių nuo 6 iki 15 
metu amžiaus, kurios kas sekma
dienį renkasi parapijos salėje 
dainų ir šokių pratimams.

šiais metais sumanyta pravesti 
talentų konkursą, skiriant dide
les premijas. Tėvai .padėkite sa
vo vaikams dalyvauti meno var
žybose. atsiunčiant laiku jų var
dą ir išpildomą dalyką. Terminas 
balandžio 3 d. Daina neabejotinai 
turi būti lietuviška, kiti gi daly
kai, kaip muzika ir baletas, yra 
tarptautiniai, tad šiose meno var
žybose bus priimtini.

Rašykite šiuo adresu: J. Bu- 
šauskas. 26 Inglewood Rd.. St. 
Catharines, Ont. B. M.

dinė 
mase

3. Mandatų kosi, rinkimas.
4. V-bos irrev. kom, pranešim., 
5; Diskusijos dėl pranešimų,
6. B-yės įstatų svarstymas ir 

priėmimas,
7. V-bos ir rev. kom. rinkimai,
8. Tolimesnio b-vės veikimo ap

tarimas,
9. Einamieji reikalai bei suma

nymai,
19. Susirinkimo uždarymas.
Labai kviečiame visus b-vės 

narius šiame pirmame ir labai 
svarbiame susirinkime dalyvauti, 
nes jame svarstomi ir priimami 
b-vės įstatai (reikia % narių), 
renkami iš b-vės narių tarpo jos 
valdomieii organai ir aptariamas 
b-vės veikimas. Prašome rinktis 
punktualiai, nes dienotvarkė il
ga. Bus išsiuntinėta nariams as
meniški pakvietimai, bet jeigu 
dėl netikslaus kartais adreso kas 
nors pakvietimo negautu, malo
nėkit naudotis šiuo kvietimu.

Jei kas iš narių negalėtų šiame 
susirinkime dalyvauti, prašomi 
įgalioti kitą nari ius susirinkime 
atstovauti. įgaliojimo forma pri
dedama prie kvietimu. Už ne
pilnamečius šeimos narius (iki 18 
metu) balsuoja jų tėvai ar glo
bėjai..

Taipogi kviečiame susirinkime 
dalyvauti visus tautiečius dar ne- 
istojusius į narius, žinoma, be 
balsavimo teisės, kaino svečius. 
Prieš susirinkimą galima įstoti į 
narius. TLN akc. b-vės v-ba.

pločio. Reikia neužmiršti, kad šie 
blandų astronomai matė mūsų 
galaktikos centrą tokį, koks jis 
buvo prieš 25.000 metų, nes tiek 
metų praėjo, kol šviesa atėjo iš 
ten iki žemės. Bet palyginus tą 
laikotarpį su visatos amžiaus be
galybe, tie 25.000 metų yra tik 
akimirka. Inž. P. Lelis.

sigavėti, atrodo, patenkino visus. 
Radijo klubas savo programų me
tu gąsdino detroitiečius esą wind- 
soriečiai jau pirmajam puolimui 
smarkiai ruošiasi, gamina gink
lus ir šaudmenis, bet pasirodo tie 
ginklai buvo lietuviškos ūkiškos 
dešros, blynai, cepelinai greta 
kietų ir minkštų gėrimų. Kadan
gi tą dieną buvo gerokai sniego, 
tai nuo kovos atsisakyta, o tie va
dinami “šaudmenys” tik kėlė su
sirinkusių nuotaiką. Radijo klu
bas padarė gražaus pelno, kuris

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

veltui.
rių Italijoj užsakyti dvi statulas 
katedrai.

Per Vasario 16 minėjimą Tautos 
Fondui aukojo: po $5: Pr. Matulionis, 
J. Vaitekūnas, V. Januška, dr. E. Ged
gaudas, M. Januška, A. Genys, P. Liau- 
kevičius, J. Demereckas, Mečys Sa- 
r&uskas; po S3: dr. P. Vytė, agr. J. 
Malinauskas, dr. Zulonas, Jauniskie- 
nė,inž. A. Maciūnas

Rekolekcijos. Lietuvių šv. Ka
zimiero parapijos rekolekcijos 
įvyks balandžio 1, 2 ir 3 dieno
mis savoj šv. Kazimiero bažny
čioj Delhi, Ont. Prasidės penkta
dienio vakare 7 vai. šeštadienį 
tuo pačiu laiku bus konferencija 
ir po to išpažinčių klausymas. Re
kolekcijos baigsis sekmadienio 
pamaldomis. Rekolekcijas"praves 
kun. dr. J. Vaišnora, marijonas 
vienuolis, atvykęs iš Romos, kur 
šiuo metu gyvena. Jis yra kelių 
svarbiu knygų autorius, vienas 
Lietuvių Enciklopedijos redakto
rių, Liet. Kat. Mokslo Akademi
jos valdybos narys.

Rodney, West Lorne apylinkės 
lietuviams katalikams trumpas 
gavėnios susikaupimas bus balan
džio 2 d. Susirinkti į West Lome 
bažnyčią 11'vai. fyto. Bus reko
lekcijų vadovo konferencija, 
klausoma išpažinčių, laikomos šv. 
Mišios.

Visi sutikime didžiąsias Vely
kų šventes sustiprėję ir atsinauji
nę dvasiškai. Visi dalyvaukime 
rekolekcijose.

Gražinama salė, šiuo metu per
tvarkoma parapijos salė. Dažomos 
sienos, dedamos asfalto plytelių 
naujos grindys, įrengiama virtu
vė, perkami reikalingi indai. Dar
bas atliekamas savo jėgomis — 
talkos būdu. Pažymėtinas parapi
jiečių uolus prisidėjimas prie ši
tų darbų. Jų darbštumas ir pasi
aukojimas stebina kitataučius, 
kurie sako, kad reta parapija tu
ri tiek nuoširdžių darbininkų. 
Prie salės išdažymo darbavosi: 
Stasys ir Albertas Augustinavi- 
čiai, M. Norkus, P. Augaitis, M. 
Grincevičius, Pr. Žilvitis, V. Vei-r 
veris, K. Lukošius, St. Kairys, J. 
Laureckas, G. Rugienis.

Norima turėti gražią salę šeš
tadieninei mokyklai, susirinki-

Dauginu šeimai, Bacevičių Šeimai, A. 
Švažui, Atg. Sauginui;

Už-dovanas: Kostui Jonušui, Galdi
kų šeimai, Saukų šeimai, M. Satkevi
čiui, J. Satkevičiui, GirevičiUi ir. iŠ 
Hamiltono Ročių šeimai, Mildai Sta
nienei;

Lankiusiems: P. Polgrimui, Ig. §a- 
jaukai. L. Puslitri. V. Šatkuvienei, 
kun. Garbukui, J. DyHui, A. šetikui, 
Liaksų šeimai ir Hamiltono Lietuvių 
Namų Pirmininkui St. Bakšiui. Iš toli
mųjų kolonijų sveikinusių atvirutė
mis, laiškais. Man buvo daug leng
viau kęsti sužeidimą sulaukus tiek 
daug lankytojų, kur nė aš pats nesiti
kėjau.

Esu labai dėkingas SLA 278 kuo
pos Pirmininkui K. Jonušui už parve
žimą mašinos iš darbovietės Į namus 
ir pirmam atvykusiam į ligoninę; p. 
p. Dauginu šeimai už lankymą ligoni
nėje kiekvieną dieną. Jeigu kokią pa
vardę praleidau, labai atsiprašau.

Esu visiems lankytojams dėkingas.
J. Sarapnickas.

maras, pobūviams.
Šv. Kazimiero fondas. Patys 

rapijiečiai iškėlė mintį įsteigti

Blynų balius, šeštadienį prieš 
užgavėnes parapijos salėje įvyko 
užsigavėjimas. Atsilankė daug 
svečių — salė buvo pilnutėlė. 
Grojant geram “Astrados” or
kestrui ir valgant skanius blynus 
praleistas smagiai vakaras.

Baliaus metu įvyko ponių pa
darytų pakietėlių varžytynės, ku
rias pravedė K. Štrikaitis. šeimi
ninkavo: Ona Jąnčiųkienė ir O. 
Greeningienė. Bufetą tvarkė M. 
Januška, prie durų stovėjo Ant. 
Genys, drabužinę prižiūrėjo A. 
Kvietinskas. Gauta $100 pelno.

J.E. Winnipego arkivyskupas 
F. Pocočk ir katedros klebonas 
prel. J. E. Cahill kovo 2 d. aplan
kė lietuvių bažnyčią ir apžiūrėjo 
naują šv. Kazimiero statulą, kuri 
jiems labai patiko. J.E. arkivys-

Sault Ste. Marie, Ont
Mūsų miestas, įskaitant Taren- 

torus, Korah ir Prince priemies
čius, paskutiniais statistikos duo
menimis, turi 63.331 gyventoją, o 
be priemiesčių — 41.484 gyvento
jus. Labai paaugo priemiesčiai, 
kuriuose per paskutinius 10 me
tų gyventojų skaičius daugiau ne
gu padvigubėjo. Praėjusių metų 
pabaigoje miesto 23 pramonės 
įmonės turėjo 14.162 dirbančius 
— žymiai daugiau negu pernai. 
1959 m. mūsų mieste^afikėsi apie 
pusę milijono turistų, daugumas 
tik pravažiavo šį Kanados - JAV 
pasienyje esantį miestą.

Reikia tikėtis, kad turistų skai
čius dar padidės, kai 1961 m. pa
baigoje bus užbaigtas statyti 20 
mil. dol. tiltas, kuris jungs prie
šinguose St. Mary upės krantuose 
esančius — amerikoniškų ir ka- 
nadišką— Sault Ste. Marie mies
tus. Tiltas bus pradėtas statyti šį 
pavasari.

Miesto mokesčių įstaiga yra 
įvertinusi miesto nekilnojamą 
turtą $168 mil. Čia įskaityta ir 
federalinės bei provincijos vy
riausybių pastatai, bažnyčios ir 
ligoninės (už 21 mil. dol.}, už ku
riuos miestas jokių mokesčių ne
gauna. Praėjusiais metais mūsų 
mieste pastatyta naujų namų dau
giau kaip už 19 mil. dol. Jei pa
žiūrėsime į kitus statistinius duo
menis, tai apie pusę miesto gy
ventojų sudaro R. katalikai ir 
vienas gyventojų trečdalis yra 
jaunesni negu 16 metų amžiaus,

Lieeozijustas elektromonteris

J. Nacevičius

Vasario 16-sios minėjimą su
rengė apyl. v-ba vasario 21 d: 
11 vai. lietuviai būriais rinkosi į 
pamaldas. Pamaldoms praside
dant į bažnyčią Įnešama Lietuvos 
trispalvė vėliava, kurią palydi sa- 
vanoriai-kūrėjai: P. Liaukevičius, 
A. Nolius ir K. žentelis. Iš paskos 
garbės sargybą sudatrė: stud. Pra
nevičiūtė, Zavadskaitė, Daubarai- 
tė, D. Demereekaitė ir D. Matu- 
honytė, visos apsirengusios tauti
niais drabužiais. Kleb., kun. J. 
Bertašius pašventino vėliavą, o 
pamaldas lydėjo gražūs bažnyti
nio choro balsai. Pamoksle kun. 
J. Bertašius jautriais žodžiais nu
švietė nepriklausomybės kovas ir 
davė keletą pavyzdžių iš laisvės 
kovotojų. Pamokslo metu ne vie
nam klausytojui skausmo ašaros 
nuriedėjo per skruostus.

Po pamaldų tuojau visi rinkosi 
į salę. Prie įėjimo Tautos Fondo 
įgaliotinis M. Šarauskas rinko 
aukas.

Apyl. pirm. M. Januška atida
rė minėjimą, papasakodamas iš 
nepriklausomybės kovų keletą 
prisiminimų. Tolimesnei progra
mai vesti pakviečia vicep. T. Lu
ką, kuris padėkojęs pakviečia da
lyvius vienai minutei atsistoti pa
gerbimui žuvusių karių ir parti
zanų. Paskaitininkas ats. kapt. 
Pr. Matulionis trumpai perbėga 
Lietuvos istoriją ir taria atsisvei
kinimo žodį, nes pats išvyksta į 
Čikagą.

Toliau žodi taria savanoris-kū- 
rėjas Povilas Liaukevičius, api
būdinęs nepriklausomybės kovų 
eigą. Po pertraukos prasideda 
meninė dalis. Pirmiausia Mar
shall smuiku išpildo du dalykė
lius. Eug. Kalasauskas buvo pa
siruošęs skaityti ištraukas iš Mai
ronio Jaunosios Lietuvos, tačiau 
jam staiga apsirgus tą atlieka Pr. 
Matulionis. Toliau Daiva Matu- 
lionytė pasako eilėraštį Tėviškės 
žemelė, o Juozas Demereckas Ka
lėdų naktis iš Sibiro.

Be rankovių 
^sporto jerseys 

su elastiniu 
juosmeniu 
kelnaitės.

Pradžią padarė J. Riekus, paau
kodamas $25. Prie jo prisidėti 
pažadėjo kun. K. Riekus ir ėdė 
kitų asmenų.

Pažymėtinas parapijiečių duos- 
namas bažnyčios reikalams. Ištisa 
eilė šeimų ir atskirų asmenų nu
pirko arba perka reikalingus'baž
nyčiai daiktus.

Didžioji parapijos šventė ma
noma ruošti tuojau po Velykų, 
kai jau bažnyčia ir salė bus su
tvarkytos h- papuoštos. Bus baž
nyčios ir salės pašventinimas, ku
rį atliks Londono vysk. J. C. Co
dy, bus didžiųlis koncertas, puiki 
vakarienė; loterija ir Lt Kor.

Tilsonburgo Liet. Namų ake. 
bendrovės lakinoja valdyba už
baigusi J>vės organizavimo darbą, 
tolimesniam b-vės veikimui ap
tarti šaukia, jos narių-akcininkų 
susirinkimą kove 20 d. Courtlan- 
do salėje 2 vai. p.p.

Dienotvarkė:
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MANN & MARTEL Ltd. Realtors
1199 Bloor St. W. Tel. LE. 4-8481 . 1180 St. Clair Ave. W. Tel. LE. 7-4444

2336 Bloor St. W. Tel. RO. 2-8255
Perkant ar parduodant nekilnojamą turtą visada kreipkitės j šią didelę pardavimo įstaigą, kuri turi 10 atskirų biurų įvairiose 
mieątn dalyse, Greitas ir sąžiningas patarnavimas. Didelis pasirinkimas. Paskolų sudarymas ir finansinė parama trūkstant įmokė* 
jimo. 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, nairias alyvos pečius, vieta 
garažui. Didėli ir gražūs nepereina
mi kambariai. Galimybė dar pada
ryti 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, moderniška virtuvė. Tuo
jau galima užimti.

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

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

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

Benzino stotis, 3 krautuvės 
ir restoranas. 30 mylių nuo 

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

B. SAKALAS
• SAKALAUSKAS

Darbo telef. LE. 4.8481 
Namų tel. LE. 6-1410

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

Joseph A. PE1E R S Ltd.
REALTORS 

Narys Toronto Real Estate Board.
TELEFONAS LE. 2-3321

Christie - St. Clair 
$2.000 įmokėti, gero mūro, 8 kamba
rių namas. Virtuvė kiekviename 
augšte. Alyva Šildomas, garažas.

1162 ST. CIAIR AVE. WEST
Bloor - Jane

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

. Bloor - Gladstone
$5.000 įmokėti, 7 didelių kambarių, 
atskiras namas. 2 modernios virtu
vės. Naujas mod. pečius. 3 garažai. 
2 minutės iki Bloor.

'. . St. Clair - Oakwood
$2.500 įmokėti, 7 labai didelių kam
barių, atskiras namas. Didelė mo
derni virtuvė, alyva Šildomas, vieta 
garažui.

St. Clair - Oakwood 
Dupleksas

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

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

B. MARIJOŠIUS
Įstaigos tek Namų tek
LE. 2-3321 RO. 2-5543

MORKIS A. J.
Real Estate Broker

NARYS TORONTO REAL ESTATE BOARD

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

Jane - Annette
$3.500 įmokėti, atskiras, gerų plytų 
8 metų senumo, du augštai, 6 švie
sūs, dideli, alyviniais dažais dažyti 
kambariai, moderniškiausia virtuvė, 
kietmedžio grindys, vand. alyva šil
domas, geležiniai. balkiai, garažas, 
privatus įvažiavimas. Kaina $17.000.

Bloor - Jane
$5.000 įmok., atskiras, mūrinis, 7 
kamb., dvi virtuvės, vandeniu - aly
va šild., garažas, bendras įvažiavi
mas. Be morgičių. Kaina $20.000.

Parkdale
$5.000 įmok., atskiras, 10 didelių 
kambarių, mūrinis namas, 2 virtu
vės, naujas alyva-oro šildymas, ga
ražui vieta. Be morgičių. Parduoda
mas pirmą kartą valdžios. Geras pir
kinys. Namas reikalingas remonto. 
Kaina apie $17.000.

Dundas • Roncesvalles
$1.900 įmok. mūro, 8 dideli švarūs 
kamb., 2 virtuv., visos grindys kiet
medžio. pirmame augšte galima pa
daryti krautuvę. Gazo-oro šildymas. 
Be morgičių. Kaina tik $13.500.
Krautuvės, fannos, vasarvietės, moteliai įvairiose vietose ir įvairia kaina. 
Prašome tik kreiptis, mielai suteiksime visas informacijas. Taip pat parū

piname gerom Sąlygom paskolų įsigijimui nuosavybės.

Vyti Morkis „i J. Kaškelis - A. Bliudžius
Miteliai........ar riftaiiiĮiiiMiHt iii ’ liniiiiii' ~ ilr i hiiiitonim

Bloor - Mountview • Hi$h Park 
Savininkas jau Amerikoje 

Turi būti parduotas!
$1.500 įmokėti, mūrinis, 8 kamb., 2 
virtuvės, vandeniu alyva šildomas. 
Geras pirkinys High Parke.

Dovercourt - Bloor 
1 atvira skola

$4.000 įmokėti, mūrinis, 8 kamb. 3 
virtuvės, garažas. Kaina $18.000.

Runnymede • Annette
$2.500 įmokėti, mūrinis, 8 kamb., 
3 virtuvės, geras planas, dvigubas 
garažas. Kaina $14.900.

Roncesvalles • Pearson 
Savininkas pirko kita namą 

4 kamb. I-me augšte 
$3.000 įmokėti, 7 kamb. mūrinis, 2 
didelės moderniškos virtuvės, gara
žas. Kaina $16.500.

Bloor - Quebec
$4.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 6 
švarūs, šviesūs kambariai, kvadra
tinis planas, naujas šildymo pečius, 
garažas. Kaina $18.900.
Bloor - Glendonwynne • Runnymede 

1 atvira skola balansui
$4.500 įmokėti, mūrinis iki pat sto
go, gražios išvaizdos iš lauko atski
ras namas, 7 puikūs kamb., mod. 
virtuvė, garažas, šoninis įvažiavi
mas, nauja vandeniu alyva šildoma 
krosnis. Arti Bloor. Kaina tik 
S19.000 už ši 2-jų augs tų namą.

4 kamb. I-me augšte 
Bloor - Quebec

11 kamb. - 3 vonios - 2 įėjimai 
$7.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 3 
virtuvės, vandeniu alyva šildomas. 
Kaina tik $21.900. Arti prie Hum
berside mokyklos.

St. Clair • Oakwood - Winnona 
8 kamb. - 2 augštai

$6.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 
garažas, privatus įvažiavimas, van
deniu alyva šildomas. Kaina tik 
$19.900.

Bloor - Indian Grove 
4 kamb. apačioje

$9.000 įmokėti, pirks šį prabangini, 
atskirą, gražių plytų, 7‘kamb. namą 
su privačiu įvažiavimu, garažu ir 
milžinišku kiemu 35 iš 193. 1 atvira 
skola balansui. Reta proga nusi
pirkti, tad paskubėkit! ;

Weston
6 butų - 2 metų 

Savininkas išvažiuoja, labai geros 
pajamos, Kaina $56.900. Pajamos
$7.000 metams. 22 kambariai. Vis
kas išnuomota pagal sutartis.

T. STANULIS
1st. tel. KO. 2-8255 iki 10 vai. vak. 

Namų RO. 6-0Į05
2336 BLOOR ST. W.

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

žemė prie Toronto
$7.000 įmok., 2% akrų prie Queen 
Elizabeth plento, šalutinio kelio. 
Tinkama sklypams, daržininkystei. 
Lygi žemė. 2 augštų medinė dirbtu- 
vė<laržinė. 12 mylių nuo Toronto 
rotušės.

Sklypai prie ežero
$400 įmokėti, 39 mylios nuo Toron
to prie Simcoe ežero. 100 pėdų fron
to ir -150 pėdų ilgio sklypas vasar
vietei ar nuolatiniam gyvenimui. 
Kaina $850.

180 akrų ūkis
$4.500 įmok, apie 95 mylios nuo To
ronto, geros trobos, 100 akrų dirba
mas, likusi miškas, žuvingas upelis. 
Kaina $8.000.

Gazolino stotis • restoranas • 
laiveliai

$15.000 įmok., 39 mylios nuo To
ronto prie ežero. 70 vietų restora
nas su krautuve. Laivelių nuomavi
mas ir garažas. 3 gazolino pompos 
laivams ir didelei mašinų klijentū- 
rai, didelis ir judrus biznis per ap
skritus metus.

Dėmesio!
Turiu $10.000 pirmam morgičiui iš 
7% 5 metams, be bonų, galima ir 5 
metų antram morgičiui ar dviejų 
sujungimui, nuošimtis žymiai di
desnis, be to, namo vertė.

Royal York • Bloor 
$4.000 įmokėti, 6 kambarių mūro 
bangaliukas, vand. alyva apšild. šo
ne garažas, privatus įvažiavimas. 
Kaina $20.000.

Bloor - Glendonwine 
$10.000 įmokėti, 10 kambarių dup
leksas, vand. alyva apšildomas, 2 
augštų, 2 virtuvės, 2 vonios, atski
ras, 2 mūro garažai, kietos grindys, 
kilimais išklotas, 10 metų senumo, 
geros sąlygos išsimokėjimui. Kaina 
529.000.

Dundas • Bloor - High Park 
$6.000 įmokėti, 8 kambarių, 2 augš
tų, mūro atskiras, 2 vonios, 2 virtu
vės, kaip dupleksas, atskiras įvažia
vimas, 2 garažams vieta. Skolų nė
ra. Kaina $22.000.

Islington - Dixon Rd. 
$8.000 įmokėti, (trilevel), 9 kamba
rių, gražių plytų bangaliukas, 3 vo
nios, alyva vandeniu apšildomas, rū
sys baiftas, po namu 2 mašinoms 
garažai, mod. virtuvė, didelis skly
pas, kaip Lietuvoje dvare. 10 metų 
skola 6^2%, alumininiai dveji lan
gai. Visai baigtas. Kaina $24.000.

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

Bloor • High Park 
$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.

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 - 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.

J. KUDABA
1180 ST. CLAIR AVE. W.

1st. LE. 7-4444 Namų RU. 3-2105

Ken WILES
REALTOR LTD.

1190 Bloor St. W. (prie Brock Ave.) 
Telefonas LE. 7-3173

Didžiausias pasirinkimas namų-bizniij visame Toronte. 
Nuoširdus ir sąžiningas patarnavimas. 

Rūpestingas morgičių sutvarkymas.
Runnymede - Annette 

$3.000 įmok., 12 kamb. rupių pi., 
atsk. originalus dupleksas, geras iš
planavimas, geras nuomavimui, arti 
kraut, ir susisiek. Vertas dėmesio. 
Prašo $19.500.

Oakwood • Eglinton 
$4.000 įmok., 6 did. kamb. mūr. 
bungalovas, did. sklypas, priv. įva- 
žiav. garažas. Statybininko namas. 
Turi būti skubiai parduotas. Pasi- 
teiraukit?

Jane - Baby Point 
$5.000 įmok., 8 did. kamb. per du 
augšt., rupių pi., vand. alyva šild., 
mod. virt., garažas ir priv. įvaž., 
10-čiai metų išmok, retai pasitaikan
tis pirkinys.

Queen - Lansdowne 
$5.000 įmok., 10 did. kamb. atsk. 
originalus dupleksas, gražiai išdeko- 
ruotas, išnuomotas už $230 mėne
siui, keletą žingsnių iki kraut, ir 
susisiek. 2 garažai ir vand. alyva 
šildymas.

Bloor - High Park 
$5.000 įmok., 7 did. kamb. per du 
augšt., labai švarus, did. virt., van
deniu alyva šild., naujas pečius, šo
ninis įvaž., garažas, 10-čiai metų 
atviras morgičius.

S. JOKŪBAITIS
PARŪPINU MORGIČIUS

Telef. LE. 7-3173. Namų RO. 6-0417

Collingwood, Wasagos ir Stayner
apylinkėse ūkių-farmų, vasarnamių, garažų, gazolino stočių fr kito nekiln. 
turto pirkimo-pardavimo reikaluose tarpininkauja lietuvis pardavimo
w’tas V. (Vic) BUTRIMAS

Dėl informacijų rožykita: V. Butrimas, Box 83, Collingwood.
Skambinkite: 62 W 2 Collingwood.

GEO. HUNT REAL ESTATE
128 Hurontarįo Str.
Collingwood, Ont.

TĖVIŠKES ŽIBURIAI
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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 išre- 
montuotas 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 

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

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

S. KĖKŠTAS
2336 BLOOR ST. W. 

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

Royal York Rd.
$5.000 įmok., 6 did. kamb. rupių 
pi. gražus bungalovas: Skoningai ir 
mod. įrengtas. Did. virtuvė, 16 iš 30 
poilsio kamb. rūsyje, priv. įvaž., 
garažas. Jums tikrai patiks.

Bloor - Dundas
$6.000 įmok., 8 kamb. atsk. neper
einami kamb., 3 mod. virt, geras 
nuomavimui, vand. alyva šild. vie
nas 10-čiai metų atviras morgičius.

Bloor - Jane
$6.000 įmok., 7 kamb. per du augš
tus, did. mod. virtuvė, vand. alyva 
šild., šoninis įvaž., dvig. garažas, 
savininkas pirko kitą namą, turi bū
ti skubiai parduotas.

St. Clair • Oakwood
$6.000 įmok7 7 did. kamb. per du 
augštus, rupių pi. atsk., kvadratinis 
planas, vand. alyva šild. šoninis 
įvaž. garažas, 10-čiai metų išmok.

Bloor - Runnymede
$8.000 įmok., 8 kamb. per du augšt.
2 mod. virt, vonia ant pirmo augšto, 
did. sklypas, platus šoninis įvaž. 
vand. alyva šild. 10-čiai metų at
viras morgičius.

High Park Ave.
$12.000 įmok., 17 kamb. 3 mt. se
numo, labai gražios statybos origin.

SPORTAS
VYČIO ŽINIOS
Tinklinio pirmenybių rungty

nėse vytietės įveikė aušrietes 2:1 
(15:9; 15:17; 15:11) ir tapo pirmų
jų Kanados l.m. tinklinio pirme
nybių laimėtojomis. Žaidė: Kilo- 
taitytė, Kasperavičiūtė, Večers- 
kytė, Balsienė, E. Žėkaitė, O. Žė
kaitė, Rutkauskaitė. Mergaičių 
tinklinio pirmenybių rungtynės 
numatytos ateinantį antradienį.

Išvyka į CIevelandą sutarta ba
landžio 2 d. Numatoma aplankyti 
svetingąjį CIevelandą, sužaisti 
mergaičių krepšinio, stalo teniso 
ir tinklinio rungtynes ir taip pat 
pobūvio metu pasirodyti su savo 
programa. Išvykoje dalyvaus apie 
15 sportininkų. A. S.

AUSROS ŽINIOS
Šį sekmadienį tuoj po pamaldų 

muzikos studijoje bus Aušros klu
bo ir tėvų-rėmėjų susirinkimas. 
Visi nariai, rėmėjai ir tėveliai ma
loniai prašomi dalyvauti.

KSA moterų tinklinio pirmeny
bių rungtynėse Aušra pralošė Vy
čiui 1:2. Mergaičių rungtynės 
numatytos pravesti šią savaitę.

Aušros “didžiosios” stalo teni
sininkės praėjusiį sekmadieni vie
šėjo pas Hamiltono kovietes ir su 
jom sužaidė draugiškas rungty
nes. Laimėjo aušrietės 7:0. Žaidė: 
Bartusevičiūtė - Paulaitytė 21:5, 
21:7; Kryžanauskaitė - Petrūnai- 
tė 21:10, 21:8; Caplikaitė - Šopy- 
tė 21:14, 21:7; Dilkutė - Paškevi
čiūtė 13:21j 21:10, 21:17; Bušins- 
kaitė - Jonynaitė 21:6, 21:4; Bil- 
kytė - Kudabaitė 21:5, 21:12; La- 
sytė - Stanaitytė 21:18, 21:7.

Draugiškas krepšinio rungty
nes Aušros vyrai pralaimėjo uni
versiteto SPS 47:53. Žaidė: A. 
Buntinas 10, J. Laurinavičius 14, 
R. Strimaitis 5, R. Juozaitis 12, 
R. Burdulis 2, R. Juodikis 2 ir A. 
Klimas 2. šią savaitę vyrai žais 
draugiškas rungtynes su West 
End YMCA, o kovo 27 yra pa
kviestas Detroito Kovas.

Šį ketvirtadieni mūsų salėje jo
kių treniruočių nebus.

Aukojo .Aušros klubui: B. Sau- 
lėnas $45, A. Sapijonis ir J. Vaš
kevičius po $15, V. M. $5. Nuošir
dus ačiū.

KOVO ŽINIOS
Moterų krepšinio komanda po 

laimėtų dviejų paskutiniųjų ly
gos pirmenybių rungtynių, už
ėmė trečią vietą, tuo pačiu pa
tekdama Į pusiau baigminius su
sitikimus. Pirmosios rungtynės 
Įvyko prieš sustiprintą Steel Co. 
klubą, kuriam pralaimėta 25:32. 
Kovietės antrame kėlinyje vedė 
16:13, tačiau kanadietės stipriai 
atsiplėšė esant pasekmei 18:18, 
užbaigdamos rungtynes septynių 
taškų persvara. Lietuvaitės, norė
damos patekti i baigmę, turi ant
ras rungtynes laimėti bent aš- 
tuonių taškų skirtumu.

Nauju nariu i klubo eiles Įsto
jo Nijolė Petrūnaitė. šiuo metu 
Kovas turi FASK-te registruotus 
ir nario mokestį apsimokėjusius 
43 narius.

Padengti kelionės išlaidoms į 
Niujorką numatoma pravesti 
rinkliavą, nes šiuo metu kasoje 
yra likę apie $200. K. B.

IŠ SPORTO LIETUVOJE
Sovietų Sąj. vyrų krepšinio A 

klasės pirmenybėse Kauno “Žal
girio” komanda savo grupėje iš 
šešių komandų iškovojo ketvirtą 
vietą. Grupės žaidimai vyko Kau
ne KKI salėje. Lietuvoje šių pir
menybių buvo laukiama ir joms 
ruoštasi. Buvo tikimasi, kad po il
gesnės pertraukos mūsų krepši
ninkai vėl atsistos pirmaujančių 
krepšininkų eilėse, tačiau teko 
smarkiai nusivilti, nes “Žalgirio” 
komanda laimėjo tik vienas rung
tynes iš keturių. Grupėje pirmau
ja Maskvos ir Rygos komandos. 
Pagal estų teisėjo nuomonę visos 
grupėje esančios komandos pa
augo tiek ūgiu tiek savo žaidimu, 
išskyrus “Žalgirio” komandą, ku
ri stovi vietoje: Tai gana skau
dus smūgis Lietuvos krepšinin
kams.

Sov. Sąj. moterų krepšinio pir
menybių grupiniame susitikime, 
Tartu mieste, Kauno KPI koman
da iš šešių komandų užėmė, kaip 
ir vyrai, ketvirtąją vietą. Grupė
je pirmaujt estės ir latvės.

Visasąjunginėse stalo teniso 
pirmenybėse Kiive pirmąją vietą 
išsikovojo mišriame dvejete A. 
Saunoris su este Paiserv. Vyrų 
vienetuose A. Saunoris 4 vietą, 
Paškevičius 5 vietą ir Baltakis 7 
vietą. Moterų vienetuose Žilevi
čiūtė 6 vietą, Ramanauskaitė 7, 
Kundrotaitę 9. Vyrų dvejetuose 
Saunoris - Paškevičius finale pra
lošė prieš Grinbergą - Aver novą.

Lietuviai agentai vieninkimės!

Extra Realty Ltd.
Realtors

Tel. LE. 4-9211
B. SERGAUTIS, F.R.I. 

prezidentas
Real Estate patarnavimas: na
mai, žemė, biznis, morgičiai, 

draudimas, investacijos.
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527 Bloor St. W; Tel. LE. 2-4404
College • Dufferin 

$1.500 įmokėti, 6 kamb. mūrinis 
namas, 2 mod. virtuvės, naujas aly
vos šildymas, 10 metų skola.

High Park • Oakmount 
$1.900 įmokėti, 6 kamb. mūrinis 
namas, mod. virtuvė, kvadratinis 
planas, garažas.

Jane - Baby Point 
$2.000 įmokėti, visai nauji 6 neper
einamų kambarių mūriniai namai, 
pusiau baigti kambariai rūsyje, pri
vatus įvažiavimas, 25 metų skola. 
Tik keletas liko.

Jane - Annette
$2.000 įmokėti, 6 kamb. mūrinis 
namas, 4 metų senumo, alyvos šil
dymas, 2 virtuvės, kamb. rūsyje, 
privatus įvažiavimas.

Rusholme Rd. • College 
$2.500 įmokėti, 9 kamb. mūrinis na
mas, 2 virtuvės, alyvos šildymas, 
vieta garažui, viena skola 10-čiai 
metų.

Parkdale 
$2.500 įmokėti, 8 didelių kambarių, 
atskiras mūrinis namas, vandeniu 
alyva šildomas, viena skola liku
čiui 10 metų, turi būti parduotas.

Indian Rd. - Bloor 
$3.000 įmokėti, 5 kambarių, atski
ras mūrinis namas, vandens alyva 
šildymas, gražus kiemas, garažas su 
privačiu įvažiavimu.

Fern Ave. • Roncesvalles 
$3.000 įmokėti, 8 kamb. namas, gra
žus viduje^ mod. virtuvė, alyvos šil
dymas, viena skola 10-čiai metų.

Indian Rd. - Bloor 
$4.000 įmokėti, 8 kambarių per du 
augštus, atskiras mūrinis namas, 
2 virtuvės, privatus įvažiavimas.

Geoffrey - Roncesvalles 
$4.000 įmokėti, 10 kamb. atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 
2 mod. virtuvės, 2 vonios, vand. 
alyva šildomas, gražus kiemas.

Scarlett Rd. - Eglinton 
$5.000 įmokėti, 10 kamb. per du 
augštus, mūrinis namas, originalus 
dupleksas, 1 metų senumo, priva
tus įvažiavimas. 24 metų skola.

Jane - Bloor 
$5.000 įmokėti, 7 kamb. atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 
vand. alyvos šildymas, garažas, il
gos išsimokėjimo sąlygos.

Runnymede - Annette 
$5.000 įmokėti, 6 kamb. atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 
vand. alyva šildomas. 2 mod. virtu
vės. dvigubas garažas, didžiulis 
kiemas.

Dovercourt Rd. - College 
$5.800 įmokėti, 6 kamb. atskiras 
mūrinis namas, 2 mod. virtuvės, 2 
vonios^ vand. alyva šild., garažas.

P. KER
TEL. DARBO LE. 2-4404

Varšuvoje Įvyko boksininkų su
sitikimas tarp Lietuvos Jaunimo 
Sporto Mokyklos ir sustiprinto iš 
kitų klubų Varšuvos “Legijos” 
klubo rinktinių. Susitikimas bai
gėsi lygiomis 5:5. Reikia paste
bėti, kad susitikime dalyvavo 
abiejų kraštų pajėgiausi boksi
ninkai, kurių tarpe yra kandida
tų i Romos olimpinius žaidimus.

Šov. Sąj. B klasės ledo ritulio 
pirmenybėse Lietuvos komanda 
jau sužaidė po dvejas rungtynes 
su Gudija ir Estija. Su gudais vie
nas pralošė 2:1, antras laimėjo 
7:4. Estams abi rungtynes pra
lošė.

Vykdomose stalo teniso pirme
nybėse dalyvauja labai didelis 
skaičius stalo tenisininkų. Kad ši 
sporto šaka Lietuvoj yra labai po
puliari ir pasiekusi augštą lygi, 
rodo ir tai, kad i Sov. Sąjungos 
rinktinę Įeina A. Saunoris ir N. 
Ramanauskaitė. Prieš mėnesi vy
kusiame Bulgarijos sostinėje So
fijoje penkių valstybių turnyre 
vienetuose iš Sov. S-gos geriau
siai pasirodė abu lietuviai. N. Ra
manauskaitė finale pralošė pran
cūzei Alber. A. Saunoris pusfina
lyje iškrito prieš vengrą Pignicki. 
Vyrų dvejetuose A. Saunoris su 
A. Akopijanu laimėjo pirmąją 
vietą.

NELAIMĖ LIETUVIŲ 
ŠEIMOJE
Winnipegiečių Marijos ir Jur

gio Januškų sūnus Jaunius perei
tą sekmadienį, kovo 13 d., ruošė
si vykti meškų medžioti. Imamas 
šautuvas kažkaip iššovė ir šūvis’ 
pataikė į pat širdį. Jaunuolis mi
rė vietoje.

SIMCOE, Ont
Padėka

Mirus mūsų mylimam vyrui ir tėve
liui a.a. Jonui Kazakevičiui, iš kaimy
nų ir bičiulių patyrėme daug gerašir
diškumo įvairiose formose. Nesiryžda
mi nė mėginti visų geradarių išvardin
ti, nuoširdžiai dėkojame už velionio vė
lę paaukotas šv. Mišias, už gausias gė- 
les, užuojautas žodžiu ir raštu, lanky
mą velionio palaikų koplyčioje ir baž
nyčioje, karato nešimą ir palydėjimą 
į amžiną poilsio vietą — kapines.

Ypatingai tenka padėkoti Delhi lie
tuvių šv. Kazimiero parapijos klebonui 
kun. dr. J. Gutauskui ir kun. K. Ric- 
kui už atlaikytas šv. Mišias, kalbėjimą 
rožačiaus ir maldas, už pasakytą taip 
gražų pamokslą. P. Aogaičiui už pasa
kytą kalbą ir D. L. Murphy Funeral 
Home už patarnavimus.

Visiems mus parėmusfems pinigais, 
maistu ir darbu, nuoširdus ačiū. Teat
lygina jums Augščiansias. —

Nuliūdę žmona ir vaikai.

Rusholme Rd.
£6.000 įmokėti, 12 kamb. atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 
3 virtuvės, 2 kamb. rūsyje, 2 vo
nios, vandens šildymas, garažas su 
privačiu įvažiavimu.

Indian Rd. - Roncesvalles 
$7.000 įmokėti, 11 kamb. atskiras 
mūrinis namas, 3 virtuvės, 2 vo
nios, vand alyva šildomas, garažas 
su privačiu įvažiavimu, gražus di
džiulis kiemas.

Swansea - Bloor 
$7.000 įmokėti, 6 metų senumo, 5 
kamb. bungalo, pusiau baigtas 
kamb. rūsyje; alyvos šildymas, ga
ražas su privačiu įvažiavimu, 19 me- 

, tų atvira skola, puiki vieta.
St. Clair - Bathurst 

$7.000 įmokėti, 8 kamb. per du 
augštus, atskiras mūrinis namas, 2 
ultra modernios virtuvės, 2 vonios, 
vandens alyva šildymas, garažas, 
viena skola likučiui 10 metų.

Runnymede - Bloor 
$7.500 įmokėti, 7 kamb. atskiras 
mūrinis namas, 4 kamb. pirmame 
augšte, 2 mod. virtuvės, alyva vand. 
šildomas, platus įvažiavimas su nau
ju dvigubu garažu, didžiulis kie
mas, greitas užėmimas.

Runnymede • Bloor 
$8.000 įmokėti, 11 kamb. per du 
mgštus, atskiras mūrinis namas, du
pleksas. vand. alyvos šildymas, dvi
gubas garažas su privačiu įvažiav.

Indian Rd. - Bloor
,$8.000 įmokėti, 13 kamb. atskiras 
mūrinis namas, 4 virtuvės, 4 kamb. 
pirmame augšte, vand. alyvos šildy
mas, dvigubas garažas su privačiu 
įvažiavimu, ilgos išsimokėjimo sąly
gos.

Keele St. - Bloor 
$9.000 įmokėti, 14 kamb. atskiras 
mūrinis tripleksas, naujas — mo
dernus, 3 garažai, išnuomota, arti 
visko.

Glendonwynne Rd. - Bloor 
$10.000 įmokėti, 7 kamb. ir apšildy
tas saulės kamb., atskiras mūrinis 
namas, kvadratinis planas, vand. 
alyvos šildymas, 2 mod. virtuvės, 2 
vonios, naujas dvigubas garažas su 
plačiu įvažiavimu, arti Bloor.

Westminster - Roncesvalles 
$10.000 įmokėti, 12 kamb. atskiras 
mūrinis namas, vand. alyva šildo
mas, 3 virtuvės, garažas, didelis kie
mas, viena skola 10-čiai metų.

Bathurst • Eglinton 
$10.000 ar mažiau įmokėti, 5 kamb. 
bungalo ir 3 kamb. butas rūsyje, 
2 mod. virtuvės, 2 mod. vonios, 
vand. alyva šildomas, garažas su 
privačiu įvažiavimu, viena 10-čiai 
metų skola.

Benzino stotis 
$20.000 įmokėti, benzino stotis, res
toranas ir šešių atskiru butų, 24 
kambarių atskiras namas, viskas iš
nuomota, geras pelningas biznis.

BERIS
- i - NAMŲ LE. 5-1584

Nuolatinis dalies 
arba pilnos dienos 
pristatymo darbas 

šioje apylinkėje
Tai proga gerai uždirbti visos ar 

ne visos dienos darbo pagrindu.
Vyrui ar moteriai — patyrimas 

nebūtinas —- nieko bendro entu- 
ri su pardavinėjimu.

Ieškoma vietos gyventojų leng
vam prekių pristatymui pagal su
darytus pavieniu pirkėjų sąrašus to
je apylinkėje.

Gerai įsikūrusi kanadiška bend
rovė samdo ir apmoko kandidatus, 
kurie turi būti gero charakterio ir 
turį patikimumo garantijas.

Pirmenybė teikiama visiškai blai
viems, turintiems gero vairuotojo 
pažymėjimus. Turi turėti automobi
lį ar sunkvežimuką ir draudimą. 
Kandidatas turi būti pasiruošęs 
tuojau pradėti darbą ir turėti 
$1,500 pinigais.

Tai nėra ‘greito praturtėjimo” 
proga, bet ieškoma asmens, galin
čio kas savaitę pristatyti prekes 
pagal sudarytus pirkėjų sąrašus. 
Tinkamam kandidatui garantuotas 
ilgam laikui priimtinomis sąlygo
mis darbas bei geras atlyginimas 
už sunkų darbą.

Mus interesuoja tik rimti kandi
datai, atitinką augščiau išdėstytom 
sąlygom. Kitoki prašomi nesikreip
ti.

Kreiptis asmeniškai:
PERSONNEL OFFICE

Suite 214
3089 Bathurst Street 

Toronto, Ontario

KAM MOKĖTI DAUGIAU?

$2.50 už valandų!
Pradėkite vairavimo pamokas da
bar. Mes parūpiname mašinas egza
minams ir paruošiame teoretiškai.
WALDI’S DRIVING SCHOOL
859 College St. Tel. LE. 2-5461

Mm
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PRANO BARAUSKO
Draudimų agentūra

Visų rūšių draudimai.
TELEFONAS

RO. 6-0811
arba RO. 6-0832

49 Cameo Cres., Toronto 9, Ont.

Nauja Lietuviška Valykla

Lenard’s Cleaners
985 College St. Tel. LE. 1-5166

Darbas atliekamas vietoje su moderniškomis mašinomis.
PRIIMAME IR PRISTATOME Į NAMUS.
Darbo valandos: 8 vai. ryto — 7 vai. vak.
šeštadieniais — 8 vai. ryto — 6 vai. vak.

Savininkas L. LEVECKIS

TAUPYK ir SKOLINKIS 
Kredito Kooperatyve “PARAMA”

Paskola 1 asm. iki S3.000. Paskolos, indėliai ir gyvybė apdrausta.

DARBO VALANDOS:

Pirmadieniais ir Penktadieniais nuo 70-12 v. ryto ir 5.30-9 vaL vak. 
ryto ir 7 - 9 vai. vak. 
ryto uždo ryra.

W., Toronto, Ont.

Antradieniais — nuo 10-12 vai.
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vai.

Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. 

Telefonas LE. 2-8723

ED. KONDRATAS
1113 Dundas St. W., Toronto. LE. 3-5454

MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ

siuvėjas
Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų 

kostiumams bei paltams.

NAUJAME MODERNIŠKAI (RENGTAME

MOUNT ROYAL MOTORS
garaže jūs galite savo automobilio pataisymo reikalus išsiaiškinti lietuviškai.

* Daugiau kaip 20 m. patyrimo praktika mes garantuojame darbo sąžiningumą.
Darome visų rūšių automobilių ir sunkvežimių mechaniškus pataisymus, su

lankstymų ištaisymus, dažymo, priekinių ratų sureguliavimą ir be|ar.savimą su 
geriausiomis BEAR mašinomis, automatiškas ir standartines greičių dėžes, 
stabdžių juostų pakeitimus — nuo $18.00.

Taip pat turime padangų, baterijų ir kitų auto reikmenų.
Vilkiko patarnavimas veikia 24 valandas. Lietuviams duodama nuolaida.

3 Aukland Rd. - Tel. BE. 2-2131
Nakties metu tel. RO. 7-0086

(Aūkland gatvė prasideda prie, 5249 Dundas St. W., į vakarus nuo Six Point).

NUO KALNO VIRŠŪNĖS
REPORTAŽAS IS COLLINGWOOD

Prie Collingwood esą'Mėlynie
ji kąlnaj _ Blue Mountains — 
visuomet padūmavę ir . padengti 
melsva, skraiste. Dabar -žiemą jie 
sušalę ir užkloti storu sniego 
klodu,.- Kalnų grandinės vietomis 
neišskiriamai susilieja su debe
suoto dangaus pakraščiu, čia pra
sideda pilnutinis žiemos gamtos 
grožis su plačiomis galimybėmis 
sportuojančiam jaunimui. Kur tik 
akys užmato, bekraščiai sniegy
nai^ Lygumos ir kalnai pabalę 
kaip prieš saulę ištiestos drobės. 
Tiktai ten, gan toli, atokiai nuo 
kranto juoduoja neužšalę Geor
gian Bay vandenys.

Pakalnėje privažiavę daug ma
šinų. Daugumas jų iš Toronto. 
Nemažai jų priklauso ir mūsų 
tautiečiams. Daugelis mūsiškių 
čia yra tapę nuolatiniai savaitga
lių svečiai. Iš viršaus žiūrint, bal- 

: tame sniego fone jie sudaro spal
voto kilimo vaizdą.

Kalnų pašlaitės papilkę nuo
gais krūmais, o per juos balti rė
žiai, tartum plačios pradalgės iš
valytos per visą kalną augštyn.. 
Pakalnėje mašinos suka keltus, o 
prie ■ jų • stovi eilės žmonių: Kaip 
žmonės taip ir keltai įvairūs: vie-, 
ni. paprasti ir trumpino kiti ilges
ni ar net labai ilgi keliauja į pa
čią viršūnę. Trumpieji turi tik 
kabančias virves. į kurias įkibęs 
slidininkas užčuožia iki pirmos 
augštumėlės. Kiti keliauja augš- 
čiau ir turi improvizuotas sėdy
nes. Vienas iš geriausių turi pa
togias sėdynes ir slidininką už- 
veža į pačią kalno viršūnę.

Keltai dienos metu niekuomet 
nesustoja. Jie pamažu slenka su 
gyvais kroviniais į viršų. Kalno 
viršūnėje nuo sėdynės atsiskiria 
pailsėję slidininkų figūros. Vie
nos iš jų lieknos ir grakščios kaip 
gazelės, o kitos stambios ir nejud
rios. Vieni nedvejoję drąsiai pa
sileidžia į.pakalnę, kad net vėjas 
pro ausis švilpia. Paskui juos tik 
sūkuriais nudulka sniegas. - Jie 

'čiuožia, tiesiog skrenda žemyn, 
j kol pagaliau pavirsta mažyčiais 
! taškučiais pakalnės sniegyne.

Kiti, tfto tarpu, atsargiai nusiri
ta nuo kelto sėdynės: Slidės jų 
atrodo kaip nereikalingos kala
dės. Jie judėtų daug laisviau, 
jeigu neturėtų prie kojii pririštų 
plačių pavažų ir rankose ilgų pa
gaikščių. Pasispyręs lazdomis pa
sileidžia įstrižai žemyn iki čia pat 
esančios daubutės. Jie visa tai 
daro labai atsargiai, nes dar tik 
naujokai ir prie visų mandrybių 
nėra įpratę. /

Pirmas bandymas pavyko. Jis 
gerai pravažiavo tą nedidelį at
stumą ir pamažu sustojo. Sekantis

žingsnis.'turėtų bųti drąsesnis. Ir 
atstumas natūraliai padidėjęs, ir 
pakalnė statesnė. Čia ir pasispir
ti beįeik nębęreikia; pačios sli
dės pradeda čiuožti...

Žiūrint žemyn į pakalnę, nebė
ra taip ir baisu. Tuo labiau, kad 
pro šalį skrenda Yieni kitus vai
kydamiesi ir krykštaudami slidi
ninkai. Viskas pasirodo taip leng
va ir paprasta. Net nepasispyrus, 
pačios slidės pradeda žemyn 
čiuožti. Pakalnė labai lygi, bal
tutė, o ja žemyn leistis didžiau
sias malonumas. Greitis didėja ir 
vėjas tik švilpia pro ausis. Prieš 
akis viskas susilieja i bekraštį 
sniegyną...

Dar akimirka ir ‘vaizdas iš pa
grindų pasikeičia: į pakalnę be?- 
skrendąs slidininkas netenka lyg- 
svaros. Jis sušmėkščioją lazdomis, 
kaip malūno sparnais, >sutabaluo> 
ja slidėmis ir dutkuliais virsta 
kelis kartus žemyą. Valandėlę jis 
pūpso’sniege nurimęsuEtet netru
kus pajuda ir kyla. Viena slidė 
tebėra prie kojos, bet atnroji ge
rokai žemyn pavažiavus. Ir lazdos 
tik dėka juostelių išliko prie ran- 
kų. Žmogus dairosi ir atrodo kaip 
sudaužytas. Ir ko jam čia reikėjo 
bastytis? Galėjo tupėti šiltuose 
namuose, kaip ir visą žiemą, i 
lauką beveik neiškildamas nosies. 
Net nebūtų sužinojęs, kad kažkur 
yra Mėlyni kalnai, kad žmonės 
gyvena, sportuoja ir džiaugiasi 
žiemos grožybėmis.

S. Pranckflnas.

Pralaimėjo rungtynes, bet 
’ laimėjo propagandinę kovą

EDV. ŠULAIT1S

CONSUMERS' GAS CO.

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

Rose Meeting - Tinsmith Co.
KRAUTUVĖ: 723 GERRARD ST. E. - TEL. HO. 6-1623 

Lietuviai savininkai ZALECKIAI
Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas.

Tinko remontas ir gyptex darbai
Tel RO. 6-5420

S . A N D R I E K U S

Visi masinu remonto darbai lietuviams v 
atliekami pigiau, lietuviškame

WALLY'S GARAGE
Sav. VL. TARVYDAS

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

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

VYRIŠKŲ IR Q 111 T T O i Cl Q
MOTERIŠKŲ RŪBŲ OJL LX V V/Į ClO *

A. Beresnevičius.
Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų.

* Augščiausios klasės darbas, žemos kainos.
1299 DUNDAS ST. WEST, . Telefonas LE, 1-1432
TORONTO buto tol. LE. 14704

s • * *

r FELIX ELECTRONICS SERVICE
Taisoma visu rūšių televizijos, radijai, patefonai, teiprekorderiai

F. NORVYDAS
r Skambinti bet kada LE. 5-6007

■sww h

Tekstilės komisaras, užbaigda
mas savo kalbą, sušul^i:

— Dabar, sovietijos žemėje pa- 
karikamai <urime medžiagų ir. siū
lų ... O ko mums daugiau reikia!

— Nieko! . tik gerų siuvėjų 
rūbams lopyti! — iš minios pa
sigirdo pikti balsai.

Dailininko ateljėje
Buvo karšta tvanki diena. Dai

lininkas jautėsi visiškai susmu
kęs ir neturėjo jokio noro dirbti. 
Dėl to, kai atėjo modelis, kuri po
zavo jam visada nuoga, ir užėjo 
už užuolaidos nusirėdyti, jis pa
prašė ją nenusirėdyti.

— Nesirėdyk tamsta, šiandien 
neturiu jokio noro tapybai. Ta 
tvankuma užmuša betkokį norą 
dirbti. Gal tik atsigersiu kavos ir 
eisiu namo. O gal ir tamsta išger
tum kartu?

— O. mielai. .
Taip susėdo jie prie staliuko 

su puodukais rankose. Ir vos spė
jus nuryti pirmuosius gurkšnius, 
kaip ant laiptų pasigirdo pažįsta
mi žingsniai.

— O varge, — šoko dailinin
kas. —: Tai mano žmona. Kas da
bar bus! Bėk tamsta kuo greičiau 
nusirėdyti. Tik, dėl Dievo, kuo 
greičiau... ;

Išaiškino
Mokytoja pirmo skyriaus moki

niams rodo paveikslą, kuriame 
geidė III vietos, o amerikiečiai i ^E^Kas^a'’

- Katė! - šaukia vaikai.
— Ne katė, bet katės paveiks

las, — pataiso mokytoja ir rodo

laimėjimas rusams suteikė III 
vietą ir kartu bronzos medali, če
kams laimėjus prieš amerikiečius, 
Čekija būtų turėjusi 6 taškus ir 
kartu būtų užsitikrinusi III vietą, 
tuo tarpu Sov. Sąjunga su 5 taš
kais būt likusi IV vietoje.

Taigi čia ruselis negeidė ame
rikiečiams gero: jam, be abejo, 
tada jau nebuvo svarbu kas lai
mės 1 vietą — Amerika ar Ka
nada (pralaimėjimas prieš <^ko- 
slovakiją amerikiečius būt nu
stūmęs į II vietą), tačiau jis sau

Padaromi 
minkšti baldai 

pagal užsakymus, ir aptraukia
mi seni labai pigia kaina. 

Darbas garantuotas. 
Telefonas WA. 2-7981 
Namu tel. AM. 1-9537

Dažai ir sienoms 
popieris!

Voškos, šepečiai, terpentinas.
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W. 
Tel. EM. 4-2715, Toronto, Ont.

Elektros - Electronic
Technikas

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

Tel. LE. 34080
! 44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

VEDYBOS
Jei norite vesti, rašykite /vokiečių ar 
lenkų k./, telėfonuokite ar atvykite 

" atmentikai I -
VEDYBŲ BIURĄ "WALDI”

859 COLLEGE ST., Toronto, Ont. 
Telefonas LE. 2-5461.

Informacijos kasdien nuo 6-9 vai. v. 
Atsakymams raštu pridėti $1. Mote
rims iki 35 m. omž., tarpininkavimas

Visi elektros darbai atliekami 
greitai ir prieinamomis 

kainomis.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.

V. JUSKEVICIUS, 
' Licenced master electrician.

Telef. HI. 7-1601
Toronto

.............................. . ..  .. ■■■ - ■■■■

J

Ge^rgeBENr B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

Į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont.
Telefonas LE. 4-8431 

■1 ,

Sunkus klausimas
Fridrichas II įsivaizdavo esąs 

labai protingas. Jis tnėgdavo kal
bėtis su savo mokslų akademijos 
nariais, dažnai pateikdamas jiems 
kvailų klausimų.

Kartą jis paklausė akademikus:
— Kodėl šampano pripilta tau

rė.skamba žymiai skardžiau, negu 
taurė su Burgundijos vynu?

Akademikai susižvalgė tarpusa
vy ir vienas jų pasakė: >
’— Jūsų didenybės akademikai 

gauna tokį kuklų atlyginimą; kad 
neturi galimybės daryti panašių 
eksperimentų, todėl ir į klausi
mą atsakyti negalime.

Sov. Sąjungos ledo ritulio ko
manda, kuri buvo bemaž tikra 
pergalę, VHĮ olimpiniuose žie
mos žaidimuose, buvo nugalėta 
amerikiečių ir kanadiečių, ta
čiau ji laimėjo propagandinę ko
vą, turėjusią pateisinti politrukų 
akyse jos nepasisekimus rungty
nių aikštėje.

Kaip paskelbė didžiosios ameri
kiečių spaudos agentūros, pada
riusios rusus dideliais draugišku
mo apaštalais, sovietinės koman
dos kapitonas “išdavė amerikie
čiams paslaptį”, kuri padėjo JAV 
ledo ritulio komandai laimėti 
rungtynes prieš Čekoslovakiją ir 
tuo pačiu pelnyti meisterio var
dą. Paskutinę varžybų dieną (sek
madienį), rungtyniaujant su če
kais, Amerikos vyrai atrodė nu
vargę. Per antrojo kėlinio per
trauką į amerikiečių apsirengimo 
kambarį užėjęs rusas Nikolai So- 
logubov, kuris pradėjo skeryčio
tis rankomis, gaudyti orą ir išdari
nėti visokius kvailus numerius. 
Jis rodė, kad ręikia užsidėti kau
kę, traukti orą ir pan. Amerikie
čių treneris Jack Riiley tada su
prato, kad ruselis siūlo žaidė
jams pauostyti deguonies.

Tada iš pirmosios pagalbos sto- 
ties buvo atneštas deguonies tan
kas ir amerikiečiai įtraukė jo į\ 
plaučius. Tik vienas žaidėjas šiuo {"■ Be reikalo amerijdečiai siūlo 
ruselio patarimu nepasinaudojo. į Sologubovui medalį už žaidynėse 
Amerikiečiai stojo paskutinei! parodytą sportiškiausią mostą: jis 
rungtynių daliai, čekams pirmau- i jo užsitarnavo, bet -tik ne toje 
jant 4:3. Nežinia ar amerikie- 
eiams pagelbėjo deguonis ar jie 
šiaip buvo pasiryžę ~žut‘ būt lai
mėti, bet jie per tą kelinį pelnė 
net 6 įvarčius ir rungtynės bai
gėsi 9:4 jų naudai.

Ir koks gi nustebimas po rung
tynių! Pigias sensacijas gaudanti 
Amerikos spauda tuojau išpūtė 
šį. faktą. Ji ne tiek buvo sužavė
ta gražiu ir nuostabiu amerikie
čių pasirodymu, kiek ruselio pri
sistatymu geraširdžiu žmogumi ir 
jo noru laimėti amerikiečių sim
patijas. Tačiau iš tikrųjų jis to
kių kilnių tikslų visai nebeturė
jo ~ir tik neapdairūs žurnalistai, 
gal nesąmoningai, čia jam pri
skyrė.

Vienas dalykas — rusams būtų 
buvę tikrai nesmagu, jeigu ame
rikiečiai, įveikę Sov. Sąjungą, 
būtų pralaimėję prieš jų sateliti
nę Čekoslovakiją. Kitas atvejis, 
kurio dar neteko užtikti nė vieno 
amerikiečių laikraščio komenta
ruose buvo tas, jog amerikiečių

rusus pakrikštijo draugiškumo ir 
sportiškumo apaštalais.

šis ruselio “paslapties atiden- paveikslą.

DĖMESIO !

Paieškojimai
Petras Kazlauskas, kilęs iš- Gu- 

taučių kaimo, Daugailių vaisė., 
ieškomas motinos iš Lietuvos. At
siliepti ar žiną apie jį pranešti: A. 
Palvenis, 23 Close Ave., Toron
to 3, Ont.'Canada.

Jazokas Anicadas, sūnus Juozo, 
gimęs 1905 m., Ukmergės apskr., 
Kavarsko valsč., Pramistos vienk . 
išvažiavęs iš Lietuvos Į Kanadą 
apie 1925 m. ieškomas sesers Ja- 
zokaitės Bronislavos. Atsiliepti 
prašome jį pati ar žinančius apie 
ji pranešti šiuo adresu: Jonas 
Laurinavičius, 7121 S, TaMuan 
Ave., Chicago 29. Ill., USA

Petronis, Jonas, gim. 1917 r.i. 
Degučių km., Utenos apkęr. ir 
Grigaliūnas Ramonas, gim 1927 
m. Garbinu km., Ukmergės ap., 
prašomi atsiliepti arba asmenis, 
turinčius apie juos žinių, prašau 
pranešti: J. Petronis. 15 Blanehe 
Avė.. Toronto 13, Ont.

Urbanavičius Kazys, sūnus Juo
zo, gimęs 1923 m. Marijampolės 
apskr., Šunskuose, ieškomas se* 
sers iš Lietuvos. Dėl daugiau ži- 
nių rašyti šiuo adresu: V. Naru
ševičius, R.R. 3, West Lome, Ont.

Pilsbaitis - Pilibavičius Anta
nas. sūnus Antano, gimęs 1923 
m. Kretingos apskr., Darbėnų v., 
Grušlaukės kaime, ieškomas se
sers iš Lietuvos. Atsiliepti ar ži- 

! na apie jį pranešti: Ant. Bagdo- A _ ii__
(Ont.. Canada.

girnas“ amerikiečiams, davė ir 
vieną dėmę sovietams, čia paaiš
kėjo, jog rusai, nors ir su deguo
nies pagalba, pralaimėjo 2 rung
tynes ir 1 sužaidė lygiomis. Jie. 
be abejo, deguonimi maitino ir 
savo kitus sportininkus, kurie čia 
neblogaipasirodė, ypatingai trum 
pesnių distancijų čiuožimo ver- 
žybose, kur per trumpą laiką rei- l ____  _ _ _________
kia-išlieti daug^energijos. Rusai i geriau atsakyti. Pagaliau vienas 
ten pelnė bemaž visus aukso me-; vaikutis pakelia ranka, 
dalius, tuo tarpu slidžių rungty-1 _ Na. pasakyk,/— sako me
nėse, kur reikalaujama ilgalaikės ’ kytoja. „ ...... ............
fizinės ištvermės bei natūralios i __ £įa katės paveikslas sugavo1 nas, 279Jpearl St.. Port Arthur, 

.jėgos, jie buvo silpnoki. pelės paveiksią . ..

' —O kas čia?
— Pelė! — šaukia vaikai.
— Vaikai, aš gi jums aiškinau, 

kad reikia sakyti “pelės paveiks
las”, — dar kartą patikslina mo
kytoja ir rodo trečią paveikslą, 
kuriame pavaizduota katė suga
vusi pelę.

— O štai čia kas?
Vaikai tyli, neišgalvoja, kaip

•srityje. Jam medali, be abejo, 
■ duos sovietiniai politrukai, nes jis 
'sugebėjo apstatyti amerikiečius, 
i laimėti jų simpatijas ir kartu III 
vįetą.

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kontrokforius

Visų rūšių elektros 
Įrengimai ir pataisymai.

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

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W.

(prie Dufferin)
Visų rūšių mechaninis automobilių 
remontas. Spec. Fordomatic - Hyd- 

romatic transmisijos.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS 
Telefonas LE. 5-9130

DĖMESIO!
Taisau visų rūšių 

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

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

Right-Time Wotch and Clock Repair
2748 Dundas St. W. Tel. RO. 3-1862
Taisomi visų rūšių laikrodžiai ir žadintuvai, darbas atlie 

karnas prityrusio laikrodininko greitai ir sąžiningai.
FELIKSAS BARZDŽIUS

Kvalifikuotas technikas taiso 

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

‘ J. S T A N I O N I S
19L1LEN BELLE CRESC. Telefonas RU. 1-7861

.---- ------------r—. .i------------ ------------------------------- - - -- ---------- --- ---- ----------- ---- . ■

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA 

Domą Hairstyling 
1618 BLOOR ST. W. 

(netoli Dundas) 
Telefonas LE. 3-2904

Telefonas lt 3-4908.
■■lUIiri. I Į I II III ■■■—I

Dr. L ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

TELEFONAS LE. 24108

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

W. A. LENCKI,

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampos Boy & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585 -

LIETUVIO ADVOKATO" 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

Telef. Įstaigos: Telef. namų: 
WA. 4-9501. BE. 3-0978

Or. V. Sadauskienė
DANTŲ GYDYTOJA 

,-X i'
, 129 GRENADIER RD.
(2-ras namas nuo Roncesval- 

les), Toronto.

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

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

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

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

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

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

Akiu speciaHstas
L. LUNSKY, R.O.

Pritoiko akintas visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž-' 
nai sukelto galvos skaudėjimą ir nėr-- 
vingumą. Kalba slavų kalbami*.
470 COLLEGE ST., Torontą 

Telef. WA. 1-3924

S

Įstaiga veikia 
168 vai. savaitėje

C5BB5

OILS LTD,
• Atstoves

H. ROžAITIS

! i. . ■
, ,1 Ii^e rwt** '• jto || II

Taisomi TELEVIZIJOS aparat
Skambinti iki 11 vai. vak.

V. Semaškaj RO. 6-9367 
r*

GENERAL INSURANCE
Tarto draudimas (namai, auto ir 

pan.) visoj Ontario provinHtoi

AL DŪDA

JL



TORONTO, Ont
Sv. Jono Kr. parapijos žinios

. Graudžių Verusmų pamal
dos par. bažnyčioje vyksta sek
madieniais 7 v. v. Giesmes gieda 
par. altoriaus berniukų choras, 
nuris taip pat kiekvieną sekma
dieni gieda ankstyvųjų šv. Mišių 
metu. Tikintieji kviečiami gau- 

• šiai lankyti Gr. Verksmų pamal
das. Kryžiaus Keliai apvaikščios 
jantii kas penktadienį 7.30 vai. v.

— šį sekmadienį daroma rink- 
iiąva paremti lietuviškoms trans
liacijoms Vatikane. Didžioji šių 
programų dalis yra tikėjimo tie
sų perdavimas radijo bangomis 
uz geležinės Uždangos esantiems 
broliams, lietuviams.

— šią savaitę par. kunigai vizi- 
tuoją.Baby Point ir Warren Park 
lietuvius'.;

— Įteikus sveikatos ministeri
jai lietuvių kapinių planus, šiuo 
metu išdirbama kapinių tvarky
mo taisyklės, kurios taip pat ap
robuojamos ministerijos. Naujose 
kapinėse, europine tradicija, bus 
leidžiama: statyti antkapius. Ka
pinių paruošimo darbai bus pra
dėti tuojau kai tik nutirps snie
gas. Darbai bus vykdomi pusiau 
ūkišku būdu.

— Parapijos architektas ren
gia projektą bendram salės res
tauravimui ir jos išdažymui.

— Parapijos choras pasirodė 
muz. St Gailevičiaus vadovauja
mų meninių vienetų apžvalginia
me koncerte. Būtų gera, kad dar 
daugiau choristų įsijungtų į cho
ro dies. Maloniai kviečiame ge
ros valios tautiečius, kurie turi 
balsą ir jaučia simpatijų šiai pa
rapijai. papildyti choro eiles, ku
riam vadovauja muz. St. Gaile- 
vičius.

— Gyvojo Rožančiaus narių vi
suotinis susirinkimas įvyks šį sek
madienį 5.30 vai. p.p. Bus ap
tarta gyvojo Rož. d-jos 30 metų 
veikla šioje parapijoje. Sukakties 
paminėjimo vakarienė numatyta 
balandžio 3 d., sekmadienį.

— Nuoširdi užuojauta architek
tui inž. Algirdui Šalkauskiui ir jo 
šeimai, Vilniuje neseniai- mirus 
jo mylimam broliui, teisininkui 
Kazimierui. Už velonio vėlę lai
komos šv. Mišios šį sekmadienį 
9.30 vai. ryto.

Liet, evangelikų liuteronų 
pamaldos su šv. Vakariene įvyks 
Išganytojo liuteronu bažnyčioje 
1601 Bloor St. W. ir Indian Rd. 
kampas, kovo 20 d., 1 vai. p.p. 
Pamaldas laikys senj. kun. A. 
Trakys. Maloniai prašome visus 
tikinčiuosius kuo skaitlingiausiai 
dalyvauti. Parapijos taryba.
Atvyksta Clevelando “Vaidyla”

Po sėkmingai praėjusios kovo 
12 d. “Melas šventykloje” prem
jeros, Clevelando dramos teatras 
“Vaidyla”, vadovaujamas rež. 
Petro Maželio, kovo 26 d., atvyks
ta į Torontą.

“Melas šventykloje” nauja Vik
toro Mariuno penkių veiksmų 
konkursinė drama. Veikale spren
džiamos aktualios lietuviškos 
problemos: keliems partizanams 
iš okupuotos Lietuvos pavyksta 
pasprukti į laisvjį pasaulį. Jie su
siduria su čia gyvenančiais tau
tiečiais. Partizanų įspūdžiai iš Lie
tuvos bei Įspūdžiai stebint mus 
ir yra, bene, vedamoji veikalo 
mintis. Taigi tema aktuali: ste
bint veikalą mes matysime dabar
tinės Lietuvos įspūdžius, p kartu 
pamatysime ir'patys save, kaip 
mus apibūdina nūdieninis svečias 
iš Lietuvos...

“Vaidylos” teatrą kviečia To
ronto lietuvių Caritas. Visi mieli 
tautiečiai maloniai prašomi kovo 
26-ją rezervuoti vakarą ir gausiai 
atsilankyti į Prisikėlimo par. sa
lę vaidinimui. A.
‘ Sužeistas. Praėjusią savaitę 

John Inglis darbovietėje sužeis
tas Stasys Dūda, gyvenąs Shaw 
gatvėje. Mašina jam užgavo kai
riosios rankos pirštus. Ligonis 
paguldytas Western ligoninėje. 
Kambario numeris 2N.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Dėl susinėjusių darbo są

lygų parapijos komitetas praėju
sią savaitę persitvarkė sekančiai: 
komiteto pirm. P. Regina, vicep. 
K. Kiaune, seki-. V. Lukoševi
čius, kavinės reikalams J. Balt
rušaitis, drabužinei A. Giniotis, 
rinkliavų reikalams V. Juodišius, 
bažnyčioj tvarkos reikalams J. 
Mickus ir jaunimo reikalams E. 
Šlekys ir P. Mačiulaitis.

— Katalikų Vyrų Draugijos vi
suotinis narių susirinkimas įvyks 
šį sekmadieni, kovo 20 d., muzi
kos studijoje 5 vai. p.p. Susirin
kimas visais atžvilgiais svarbus, 
todėl visi nariai ir prijaučiantie
ji vyrai prašomi atislankyti, nes 
reikia aptarti moterims ruošiamą 
agapę, pasiskirstyti darbu ir kit. 
Be to, bus ekraninė programa. 
Tam pačiam susirinkime reikės 
parinkti personalą, kuris pasirū
pintų tvarka kitą sekmadienį, ko
vo 27 d., ruošiamam šokių-dainos 
koncertui mūsų salėje. Rengėjai 
Vyrų Draugija, gi programą at
liks J. Kvietytės studija ir sol. V. 
Žiemelytė. šie šokiai bus klasiki
niai, dar niekur nematyti ir savo
tiškai supinti su muzika ir daina.

— Gavėnios penktadieniais li
gi rekolekcijų 7.30 vai. vak. Pri
sikėlimo bažnyčioj vaikščiojamos 
stacijos. Parapijiečiai raginami 
jose dalyvauti.

‘ — Šį sekmadienį, kovo 20 d., 
Prisikėlimo par. vėlybųjų 11.30 
vai. Mišių salėje nebus, nes la
kuojamos grindys. Kavinė bus 
atidaryta, bet įėjimas tik iš kie
mo pusės arba pro zokristiją ko
ridorium.

— Metinės rekolekcijos prasi
deda kovo 27 d. Pirmoji savaitė 
moterim, antroji vyram. Jas pra
ves kun. P. Patlaba iš Cicero, III. 
Vieni kitus pakeisdami gausiai 
lankykite. Tiek moterų, tiek vyrų 
rėkolekcijų užbaigimas yra su 
agape, moterim ruošiama vyrų, 
vyrams — moterų. Dėl šių įdo
mių “rungtynių” prie stalo ir 
programoj, visi prašomi įsijungti 
ir pasitempti. Chorų reikalu bu
vo anksčiau skelbta ir tvarka ta 
pati.

— Rekolekcijų metu KLK Mo
terų D-jos iniciatyva renkami dra
bužiai Suvalkų trikampio lietu
viams šelpti. Tinkami drabužiai ir 
išvalyti padedami bažnyčios ves
tibiuly. Už gerą širdį iš anksto 
ačiū.

— Pirmos Komunijos, kate
chetinės bei religijos gimnazis
tams pamokos vyksta įprasta 
tvarka.

— Metinis parapijos bazaras 
bus gegužės 7 d. Visi mielai kvie
čiami aukoti bei organizuoti fan
tų telkimą. Visų triūsas ir fantai 
numuš parapijos skolų bent tūks
tantinę.

— Sekmadienį, kovo -20 d., 3 
vai. p.p. muzikos studijoje ber- 
nikų popietė. Kviečiami berniu
kai nuo 7 iki 11 m. amžiaus.

— Kitą savaitę bus lankomi pa
rapijiečiai šiose gatvėse: Bloor 
St., Crawford St., Gloucester Gr., 
Kitchener Ave., McRoberts Ave., 
.Roxton Rd., Shaw St. ir White- 
more Ave.

— Parapijiečiai raginami ap
lankyti vaikų darželį, 46 Delawa
re Ave., šį sekmadienį nuo pas
kutinių Mišių ligi 7.30 vai. vak. 
2 ir 5 vai. p.p. bus rodomi filmai 
bei visus ištiks staigmena.

Ontario parlamentas, pertrau
kęs savo darbotvarkę, pagerbė 
didelį demokratijos ir laisvės ko
votoją T. G. Masaryką. Apie jį 
kalbėjo Mckinnon Phillips ir Al
lan Grossman.

Toronto miesto valdyba mokes
čių mokėtojams išsiuntinėjo la
pelius, siūlydama turto mokes
čius pradėti mokėti dalimis iš 
anksto. Už sumokėtą iš anksto 
mokesčių dalį skiriama 5% me
tinės nuolaidos, skaitant iki pir
mos mokesčių ratos dienos.

Nuaširdžiai dėkojam savo mieliems prieteliams, surengu
siems mums 20-ties metų vedybų sukakties proga šaunų balių 
ir įteikusiems gražias dovanas.

Gili padėka tenka gerbiamiems rengėjams už tiek daug įdė
to Rūpesčio ir darbo, surengiant tokį nepaprastai gražų balių.

< P.p. Anelei ir Jonui Berškiams, p.p. Izabelei ir Alekui But
vydams, p.p. Margaretai ir Povilui Daugėląms, p. Viktorijai 
Drauginienei, p.p. Marytei ir Jonui Dunčikams, p.p. Onai ir 
Pranui Eidukaičiams. p.o. Okvilei ir Alfonsui Gudžiauskams, 
p.p. Onai ir Antanui Jakimavičiams, p.p. Stelai ir Jonui Kubi
linskams, p.p. Genei ir Stasiui Kuisiams, p.p. Elizabeth ir Jonui 
Maskeliams p.p. Masiokams, p.p. Bronei ir Jonui Morkūnams, 
p.p.Marytei ir Broniui Raškauskams, p.p. Elizabeth ir Vincui 
Ramanauskams, p.p. Izabelei ir Ignui Rūkams, p.p. Bronei ir 
Antanui Sapijoniams. p.p. Helen ir Algirdui Tamašauskams, 
p.p. Verai ir Antanui Vaitkevičiams, p.p. Onai ir Juliui Vilke
liams, p. Helen Yaras.

Dėkojam kunigui klebonui Ažubaliui už dalyvavimą ir gra
žius linkėjimus, p.p. Marytei ir Vytautui Tamulaičiams už ta 
proga prisiųstą gražią dovaną. Dėkojam p.p. Morkūnams už 
korsažus ir rožes ir p.p. Ramanauskams už rožes.

Ačiū labai Širdingai visiems dalyvavusiems ft- prisidėjusiems 
prie mūsų sukakties paminėjimo. Kadangi dėl didelio skaičiaus 
dalyvavusių sunku visų pavardes paminėti, tad dar kartą dėko
jame visiems vienokiu ar kitokiu būdu prisidėjusiems prie šio 
baliaus surengimo. Ačiū labai.

Liuda ir Antanas Krakauskai.

Clevelando Liet Teatras ^Vaidyla^, vad. rež. P. Maželio, 
kovo 26 d., šeštadienį, 7.30 vai. vak. Prisikėlimo par. salėje

stato Viktoro Mariuno 5-kių veiksmų dramų

Melas šventykloje’
Įėjimas: $2, $1.50 ir 1.
Bilietai prie įėjimo nuo 6 vai. vak. Toronto Lietuvių Caritas.

MONTREAL Que

NEUŽMIRŠKIME 
KOVO 20 DIENOS!
Darželio — 46 Delaware Ave. 

lankymui yra paskirtas šis sek
madienis. Lankymo pradžia 12 
ir tęsis iki 7.30 vai. vak. Kviečia
mi ir laukiami visi Toronto ir apy
linkės kolonijų lietuviai — šei
mos ir pavieniai asmenys, nes vi
sų bendras tikslas palaikyti ir iš
laikyti lietuviškas įstaigas. Savo 
atsilankymu mes parodysime ir 
dėkingumą Nėk. Pr. Marijos se
serims, kurios sielojasi ir dirba 
mūsų priaugančiam jaunimui. 
Bus-rodomi filmai iš seserų veik
los Amerikoje ir Kanadoje 2 ir 
5 vai. p.p. Be to, visų laukia staig
mena. Visi atsilankiusieji svečiai 
bus mielai priimti ir pavaišinti se
selių ir vienuolyno rėmėjų. Taip 
pat atsilankiusieji galės pamatyti 
ir vaikų darbelių parodėlę.
Dėmesio mergaitėms nuo 12 m.

Šį šeštadienį, kovo 19 d., 5 vai. 
p.p. lietuvių vaikų darželyje — 
46 Delaware Avė. bus mergaitėms 
pravestas pasikalbėjimas, joms 
rūpimais klausimais. “Eglutės” 
redaktorė, ,ses. M. Paulė iš JAV, 
Putnam, Conn., šiam pasikalbėji
mui vadovaus. Po to, bus rodo
mas filmas. Kviečiamos visos To
ronto ir apylinkės kolonijų mer
gaitės nejaunesnės, kaip 12 me- 
:ų. Pageidaujama ir laukiama 
akademinio amžiaus mergaičių.

Vilniaus Kr. Lietuvių Sąj.
Toronto skyriaus visuotinis meti
nis narių ir prijaučiančių susi
rinkimas įvyks kovo 20 d. 4.30 v. 
p.p. Lietuvių Namuose — prie
state., ■ ‘

Maloniai visus kviečiame skait
lingai ir punktualiai dalyvauti. 
Nesusirinkus pilnumoje laiku, su
sirinkimas po valandos bus lai
komas teisėtu. Skyr. valdyba.

T. Putvio šaulių kuopos 
metinis susirinkimas šaukiamas 
kovo 20 d., 3.30 vai. p.p. šv. Jo
no Kr. parap. klebonijoje. 1

Nariams dalyvavimas privalo
mas. Kviečiami rėmėjai ir prijau
čiantieji. Kuopos v-ba.

“Ar pasaulio gyventojų skai
čiaus augimas sudaro grėsmę?” 
Tokia tema bus diskutuojama ko
vo 21 d. 8 vai. vak. I Unitarian’ 
Church patalpose — 175 St. Clair 
Ave. W. Pranešėjai: Toronto un
to geografijos prof. Ali Tayylb, 
katalikų visuomenininkas James 
Carson, Toronto un-to ekonom. 
prof. Nathan Keyfitz, United 
Church kun. Ernest M. Howse, 
moderatorius Andrew Bodrug, 
M.D.

Prie įėjimo bus rinkliava To
ronto Pabėgėlių Metų Komiteto 
naudai.

Kelionę į Pasaulinį Eucharis
tinį kongresą iš Toronto organi
zuoja ir ukrainiečiai. Bus vyksta
ma laivu arba lėktuvu. Po PE 
kongreso numatoma aplankyti 
Oberammergau Kristaus kančios 
vaidinimus, Austriją ir Italiją. 
Laivu vykstant kelionė kainuos 
apie $900 ir užtruks nuo liepos 
23 iki rugpjūčio pabaigos (laivas 
iš Neapolio išplauks į Montrealį 
rugpiūčio 23 d.).

Kraujo atsargų vajus
Raudonajam Kryžiui kovo mė

nesį paskelbus kraujo aukojimo 
vajų ir tai šiltai rekomenduojant 
J.Em. Toronto Kardinolui visoms 
kat. parapijoms, šį vajų bandoma 
pravesti taip pat ir prie šv. Jono 
Kr. liet, parapijoj. Paaukoti krau
jo savo artimui, ištiktam ligos ar 
kitos nelaimės, yra krikščioniš
kas darbas. Be to, atrodytų, kad 
mes lietuviai šiuo atveju vietos 
gyventojų atžvilgiu esame net 
skolingi. Nepaslaptis, kad daug ir 
mūsų tautiečių operacijų, nelai
mių ar mažakraujystės atveju vel
tui yra gavę kraujo transfūzijų. 
Būtų gera, kad šiais laikais šis, 
plačiai paplitęs pirmosios pa
galbos ligoniui gydymo būdas, 
būtų pozityviai, įvertintas ir kon
krečiai prisidėta. Kiekvienas svei
kas žmogus nuo 18 iki 65 metų 
amžiaus (jei nesirgęs geltlige) ga
li aukoti savo kraują artimo gy
vybei gelbėti. Yra norima lietuvių 
grupę suorganizuoti bendrai, kad 
tam žygiui davus tautinį atspalvį. 
Parodyti, kad mūsų žmonės tei
singai vertina bendruosius visuo
meninius reikalus. Kolonijos lie
tuviai, kurie norėtų įsijungti į 
kraujo aukojimo vajų, prašomi 
užsiregistruoti šv. Jono Kr. kle
bonijoje dveijų savaičių laike, 
tel. EM. 4-7646. Kraujo aukojimo 
laikas bus nustatytas kiek vėliau, 
asmeniškai susitarus su kiekvienu 
asmeniu.

Šeštadieninės mokyklos ; Sol. Janina Liustikaitė kovo 26 
pranešimas d. kviečiama dalyvauti Elizabeth, 

Norėdami užbaigti mokslapini- N.J., prof. Žilevičiaus pagerbimo 
gių rinkimą, prašome visus moki- programoje. Jos pastovus kores- 
nių tėvus, neatsiškaičiusius mo- pondencijos adresas: Station “T”, 
keščio už mokslą, galimai greičiau 
atsiskaityti. Primename tėvams, 
kurie dėl įvairių priežasčių nega
lėtų mokesčio uzsimotėti, paduo
ti prašymus atleidimui nuo mo
kesčio Tėvų Komiteto vardu.

Mokyklos Tėvų Komitetas.
Vanda ir inž. Juozas Jasinevi- 

eiai šį penktadienį Torontą aplei
džia — su visa šeima išsikelia į 
Niagara Falls, Ont. Inž. Jasinevi- 
čius ten Hydro įstaigoje dirba jau 
keletas mėnesių, bet šeima vis dar 
gyveno Toronte, laukė, kol ten 
bus baigti ir įruošti jų statomi 
namai.

Pereitą šeštadienį p.p. Užupių 
bute artimieji jų bičiuliai suruo
šė jaukias ir gražias išleistuves.

Kun. Sugintas, žymusis organi
zatorius paramos Vasario 16 ir 
Saleziečių gimnazijoms, vykda
mas pravesti rekolekcijų į Sudbu- 
rį, pirmadienį sustojo "Toronte 
šv. Jono Kr. klebonijoje ir vie
šės čia iki ketvirtadienio. Ta 
proga svečias aplankė ir “Tž” 
redakciją.

Iš Sudbury kun. Sugintas vyks 
taip pat rekolekcijų pravesti i 
^ault Ste. Marie, o paskiau į 
Windsorą.

Kanados Restoranų Sąj. dele
gatų suvažiavimas įvyks kovo 28 
Parodos aikščių automobilių pa
state. Dalyvių numatoma apie 
12.000. Ryšy su tuo įvyks įvairios 
maisto produktų pramonės, vir
tuvės bei restoranų Įrengimų pa
rodos ir obuolių pyrago varžybos. 
Šios pastarosios vyks Royal York 
viešbuty ir į jas kviečiami taip 
pat ir svečiai, kas tik domisi.

Box 62, Toronto 19, Ont. .
Balandžio 24 d. solistė koncer

tuos Brooklyne, N.Y.
Kanados Raud. Kryžius kviečia 

'aukoti savo kraujo. Jis priima
mas RK klinikoje 67 College St. 
ir kitose įvairiose miesto vietose 
visada iš anksto paskelbiamomis 
valandomis. Betkokių informaci
jų tuo reikalu teikia RK — 460 
Jarvis St,, tel. WA. 3-6692.

Torontietis lenkas pijanistas 
Wl. Buczynski, kuris yra taip pat 
žymus kompozitorius ir už savo 
kompozicijas yra gavęs eilę pre
mijų bei Canada Council stipen
diją, buvo patekęs į Varšuvoje 
vykstančio Šopeno metų konkur
so varžybas, į kurių baigmę pate
ko tik 40 pijanistų iš viso pasau
lio. Jis pirmoje varžybų dalyje 
iškrito. Antrai daliai liko dar 28 
pijanistai.
Išnuomojamas I augšto frontinis kam
barys. Galimybė virti. Tel. LE. 6-8835.
Išnuomojamas kambarys su baldais 
vienam ar dviem asmenims, netoli Pri
sikėlimo bažnyčios. Galima virti. Tel. 
LE. 2-2078.
Išnuomojamas 1 kambarys ir virtuvė 
JI augšte su baldais. 12 Edna Ave. 
Tel. LE. 6-0911. >
Išnuomojami 3 ar 2 kambariai ir virtu
vė II augšte, be baldų, jei su vaiku, 
galima pasaugoti. 381 St. Clarens Avė. 
Tel. LE. 7-3909.
KAS NORI didelės ramybės ir pigia 
kaina buto (apstatyto ar neapstatyto) 
2 kambarių ir virtuvės — šaldytuvas, 
elektros krosnis, privati vonia; pra
šau skambinti RO. 9-5136.
PARDUODAMI nauji tautiniai dra
bužiai. Tel. LE. 6-3614.

TAISAU

Televizijos ir 
radio aparatus.
Skambinti nuo 8-2 vai. p.p., o 
savaitgaliais bet kuriuo laiku.

RO. 6-8870. P. ČEPONKUS

BALTIC MOVERS 
pervežimas Toronte ir tolimomisBaldų 

distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į Mont
realį, Londoną, Windsora, H a milton ą, 
North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL. LE.4-1403 

TORONTO

ATIDARYTA NAUJA LIETUVIŠKA

MĖSOS KRAUTUVĖ
HIGH PARK MEAT MARKET Augščiausios rūšies mėsos.

3037 DUNDAS ST. W., prie High Park Ave.
Savininkas A. AVIŽIUS

Naujai atidaryta kirpykla

Vyrų, moterų ir vaikų kirpimas. Pigus ir mandagus patarnavimas. 
Darbo valandos nuo 9 ryto iki 7 vai. vakaro.

Trečiadieniais uždaryta. ’
2186 Dundas St. W. (kampas Roncesvalles) 

Savininkai Cicėnai.

DRAUDIME

VACLOVAS VERIKAITIS
RO. 7-0074
WA. 4-8314

SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA ,

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

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS Phm.B.

Mes siunčiame ORO PAŠTU vaistus į 
LIETUVĄ ir kitus Europos kraštus.

Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reika
lingumo daiktų^ paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai 
užeikite į MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią prob
lemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums padėti geriausiai.

Mes turime daugybę europietiškų mišinių, 
kaip trejos devynerios, ramunėlės, zubra- 
žolė, “C” termometrai ir kt.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS VELTUI VISĄ 
DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
Įsteigta nuo 1900 m.

' DLK Vytauto įdubas šiuo metu 
vykdo savo pašalpinės d-jos nau
jų narių telkimo vajų, kurio metu 
nemokama įstojamojo mokesčio.

B. Vaitkūnaitės išraiškos šokio 
studija kovo 24 d.' 4.30 vai. p.p. 
pasirodys televizijoje — 2 kana
las.

Sovietų dailininkų darbų paro 
da Montrealy bus atidaryta ba- 
landŽid 3 d. Būsią išstatyta 150 
paveikslų 55 dailininkų, atsto
vaujančių visas Sovietų Sąjungos 
tautas. Išeitų, kad turėtų būti 
bent vienas ir lietuvio dailininko 
paveikslas. Paveikslų vertė svy
ruojanti nuo $2.500 iki $50.000. 
Visi jie esą sukurti jau po 1917 
m. revoliucijos. Paveikslai jau at-

Jonas R- Simanavičius perėjo 
dirbti j naują gėrimų kompaniją 
- L. J. .McGuinness & Co. Ltd. 

Visokiomis progomis parūpina gė
rimams leidimus ir atlieka viso
kius kitus patarnavimus šioje sri
tyje. Telef. įstaigos CL. 9-3761, 
namų LE. 44274.

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame Toronto Jau

nimo Klubui už nepaprastai gražiai su
organizuotą ir tvarkingai pravertą šv. 
Kazimiero šventės paminėjimą. Mes 
džiaugiamės, kad kolonijos jaunimas 
taip uoliai, noriai ir vieningai jungia- 
siems menininkams—dail. F, Dvilaity- 
mes regime savo tautos ir Bažnyčios 
ateitį, kuria jau šiandien drįstame gė
rėtis.

Giliai dėkojame J. Žiūraičiui už įdo
mią ir originaloimis mintimis papuoštą 
paskaitą. įvertindami jų milžinišką 
darbą stebinančiai gražiems rezulta
tams išgauti, su dėkingumu minime 
taip pat šiuos vardus: T. Paulių, OFM, 
kun. B. Pacevičių, D. Skrinskaitę, D. 
Rautinš, V. Turutą ir A. Žutautą.

Taip pat dėkojame mūsų jaunie- 
si į tautinį ir religinį judėjimą. Jame 
tei. stud. D. Meilutei, L. Mohstvilai 
ir VI. Malkauskui, šios šventės iškil
mėms padidinti išstačiusiems savo me
no kūrinius. Dail. F. Dvilaitytei pri
klauso ypatinga padėka už šv. Kazi
miero paveikslą.

Nemažiau dėkojame ląbai gausiems 
minėjimo dalyviams ir tėvams pran
ciškonams už programą išpildžiusių jų 
pavaišinimą.

KLK Federacijos Toronto sk.

Nuolatinis 
nepilno laiko 

(Part Time) 

pristatymo darbas 
šioje apylinkėje
Gerai įsikūrusi Kanados bendro

vė, vadovaujanti šioje srityje, sam
do ir apmoko vietos gyventojus 
lengvam prekių pristatymui pagal 
sudarytus pavienių pirkėjų sąra
šus šioje apylinkėje. Tai neturi 
nieko bendro su pardavimu; paty
rimas nereikalaujamas.

Kandidatai turi būti patikimi, 
blaivūs, teisingi, su gero vairuotojo 
pažymėjimu, turėti tarnsporto ga
limybes, t.y. automobilį ar lengvą 
sunkvežimį ir turėti $1.200 pinigais.

Sis darbas gali būti atliekamas 
ir tų, kurie ir šiuo metu dirba 
kitur.

Kreipkitės raštu į

Contract Division
1512 EGLINTON AVE. W.
TORONTO 10, ONTARIO

gabenti į Montrealį. Jų išpokavi* 
ną ir eksponavimą prižiūri sovie
tų ekspertas R. Kriukovas.

KLB KRAŠTO VALDYBA 
RAGINA

paminėti dvi sukaktis — 20 metų 
Lietuvos okupacijos ir 550 m. 
Žalgirio mūšio.

KLB Krašto Valdyba, savo ko
vo 3 d. posėdyje nutarė pasiūlyti 
KLB apylinkių valdyboms šiuos 
minėjimus vietose pravesti se- , 
kančia tvarka:

1. 20 metų nuo Lietuvos okupa
cijos minėjimą jungti su liūdnų
jų. birželio įvykių minėjimais. 
Stengtis, kad šie minėjimai vie
tose gautų kiek galint viešesnio 
pobūdžio. Į juos būtų kviečiami 
oficialūs Kanados valdžios, savi
valdybių, dvasiškių ir spaudos at
stovai. Būtų priimamos rezoliuci
jos Kanados vyriausybei, prašant, 
kad Kanados vyriausybė visais ga
limais būdais remtų Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo bylą. 
Didesnėse kolonijose stengtis su
organizuoti viešas eisenas - de
monstracijas. Vietos radijo stoty
se išrūpinti specialias radijo va
landėles. Stengtis iš anksto suei
ti į kontaktą su Kanados spaudos 
žmonėmis, kad šis įvykis būtų 
kiek galint plačiau paminėtas ka- 
nadiškuose laikraščiuose. Kur ga
lima, suruošti religinius koncer
tus ar pamaldas pagerbti bolševi
kinio teroro aukoms. Tose vieto
vėse, kur veikia Baltų Federaci- - 
jos skyriai, jau dabar sueiti į 
kontaktą su latviais ir estais ir 
didesniam efektingumui šiuos 
minėjimus pravesti bendrai.

2. 550 m. nuo Žalgirio mūšio 
sueina liepos 15 d. Tuo laiku — 
atostogų metas. Jokie didesni su- 
ririnkin’’?’ - minėjimai beveik ne-

’ įmanomi. Tad apylinkės prašomos 
pasistengti šį mums lietuviams 
taip svarbų istorinį įvykį tikrąją 

‘ datą paminėti spaudoje ir per ra- 
i diją, o pačius minėjimus nukelti 

ir sujungti su tautos šventės — 
rugsėjo 8 d. minėjimais. Kiek 
tenka girdėti, kažkuriose vietovė
se lenkai jau dabar ruošiasi šiam 
minėjimui ir nori parodyti, jog 
Žalgirio mūšis yra lenkų nuopel
nas. Mums gi svarbu, kad tikrie- 
ii istorijos faktai nebūtų iškreip
ti. KLB Krašto Valdyba jau dabar 
tariasi su mūsų istorikais paruoš
ti šiems minėjimams paskaitoms 
tezes, kurias tikimės savo laiku 
Išsiuntinėti visoms apylinkėms.

(Kr. V. aplinkraštis Nr. 4).

REIKALINGI dupleksai, tripleksai ir 
1 šeimų namai. P. Adamonis, DIS
TRICT ESTATE BROKERS. VI. 2-8501 
RA. 2-2472. .

DISTRICT ESTATE BROKERS 
177 Sherbrooke St. W.

D.
F.
A
A,
P.
P.
Pr. Rudinskas ________

S. KULIAVAS. sekret. CL. 4-2696 
Šekit musu skelbimus apie paskirus 
objektus “NL”, “TŽ”, “La Press”.

N. Baltrukonis 
Yasutis 
Markevičius 
Budriūnas 
Adamonis 
Baltuonis

VI. 2-8501 
CR. 6-5075 
LA. 2-7879 
CR. 9-9793 
RA. 2-8035 
RA. 2-2472
LA. 6-2084 
HU.1-2957

nepamirškite užsukti lietuviškon dovanų^ 
suveniry, ir įvairią reikmenų krautuvėn

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

Užsakymai priimami ir paštu.

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve "LITAS”

Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos bet kokiam geram tikslui.

“LITAS” veikia sekmadieniais 11-1 vai. p. p. Aušros Vartų 
parapijos salėje. Banko kambaryje.

Pirm. A. Norkeliūnas, RA. 7-3120. Ved. D. Jurkus, PO. 7-4280

A L G ARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys

1611 Bloor St W. - Toronto, Ont
TELEFONAI: LE. 6-2738, LE. 6-2664. Vakarais — HU. 9-1543

RUNNYMEDE GATVĖJE. $8.000 viso kaina, atskiras. 6 kambarių (insul 
brick) namas, didelis sklypas, pilnas rūsys, oru alyva šildomas, reikalinga 
dekoruoti. Įmokėti $2.000.

DORVAL GATVĖJE. $17.000 viso kaina. 6 kambariai, modemiškas su ki
limais, arti Bloor gatvės. Reikalingas getas {mokėjimas.
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PACIFIC ^GATVĖJE. $19.500 viso kaina. 10 kambarių dunleksas, atskiras 
dviejų sėlinu namas, arti Bloor gatvės. Vandeniu alyva šildomas. 2 gara
žai. w metų balansas.

STREETSVILLE, ONT. 4 šeimų pastatas, 6 metų senumo, moderniškas, 
miesto kanalizacija, didelis sklypas, plius ekstra sklypas dėl statybos. Viso 
kaina $25.000. Įmokėti $8.000. Balansui 10 metų morgiėiai.

4 . PASITEIRAUKITE DĖL KITU NUOSAVYBIŲ.
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