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NaujuJĮMelU' slenksty
Taigi, pradedame naujus — 1961 — metus. Pradedame, kad 

ir be didelio entuziazmo, bet su viltimi, kad jie bent jau nebus 
blogesni už praėjusius, žmogus visada tikisi ko nors geresnio arba 
bent jau neblogesnių dienų.

Su viltimi pradedame naujus metus ir mes lietuviai, nors jokių 
šviesias dienas žadančių ženklų tuo tarpu ir nematome. Lietuvos 
bylos padėty kokių nors pasikeitimų tuo tarpu negalima laukti. 
Tam nematyti jokių ženklų. Pasikeitimų negalima laukti tol, kol 
nepasikeis tarptautinių jėgų santykiai ar pasaulinė įtampa neiš- 
silies sprogimu, šito sprogimo bijo visas pasaulis, apie jį kalba
ma su siaubu, tačiau visą laiką stumdamosi prie pat pavojų. Visi 
kalba apie taiką, kalba apie nusiginklavimą, betgi apsiginklavimui 
skiria didžiausias visų valstybės pajamų dalis. Derybos dėl nusi
ginklavimo yra virtusios aiškiu žaidimu laikui išlošti. Kol apsigink
lavimo planai nebaigti, nusiginklavimo konferencijos labai augštai 
vertinamos, nors vargu ar kas tiki jų pasisekimu.

Okupuotuose kraštuose taip pat pasikeitimų laukti nėra pa
grindo. Okupacinėje valdymo sistemoje, atrodo, nesiruošiama da- ' 
ryti jokių pakeitimų. Betgi nėra taip pat jokio pagrindo prileisti, 
kad tautos atsparumas šiais metais sumažėtų arba palūžtų. Tauta 
rusiško bolševizmo valdžioje atlaikė jau 15 ištisinių metų. Be abe
jonės, ji jau surado savą kelią, išmoko vinguriuoti, išmoko vykdyti 
okupanto įsakymus kuo mažiau pažeisdama savus lietuviškus inte
resus. Šitų tautos grumtynių nuotrupas ir mes matome iš krašto 
ateinančioje spaudoje arba ir kitais keliais nugirstame. Mes tuo 
gėrimės, .nors viešai vertinti ir negalime. Suprantama visa tai 
vyks ir šiais metais. Tik laisvasis lietuvis ir šiais metais greičiau
siai tam negalės turėti jokios įtakos, nes geležinės uždangos pra
skleidimo žymių dar nematome. Mūsų tiek daug kalbėta, tiek gin
čytasi dėl vadinamo kultūrinio bendradarbiavimo, bet tenai, atro
do, tegalvojama. kad tai atneštų daugiau pavojų negu naudos. Dėl 
to ir šioje srityje nematyti beveik nieko nauja.

Visa, kuo galima pasidžiaugti nugrįžus akis į pavergtą kraštą, 
yra tik tai, kad masinio badavimo laikotarpis jau yra praėjęs ir 
teroro aštrumas yra sumažėjęs. Pastaruoju atžvilgiu, tiesa, būna 
svyravimų. Tikėkim betgi, kad senieji metodai negrįš.

Laisvojo pasaulio lietuviškoje bendruomenėje pastaraisiais 
metais buvo pasireiškę tam tikro dezorientavimo bei dezorgani
zacijos žymių, žmonių nervus, matyt, paveikė per ilgas laukimas, 
daugelio naivių vilčių žlugimas kitokie apsivylimai. To rezultate 
tebėra pažeistas politinės veiklos vieningumas. Nors politinės veik
los vieningumo reikalas 'visiems aiškus ir niekieno neginčijamas, 

_: j tačiau visos pastangas pąsiekti .susitarimo nedavė jokių ,vaisių, 
abejonės' tai in fc^^^vfškojo gyvenimo viena -didžiųjų, blo

gybių. Bet* ar pasiseks jos -atsikratyti ir šiais metais?
Tam tikrų dezorientacijos bei stagnacijos ženklų matome ir 

visame mūsų kultūriniame gyvenime. O labiausiai pasigendame 
originalumo, ko nors naujo. Visuomeninis gyvenimas yra kažkaip 
įėjęs į rutinos kelią, į perijodiškai pasikartojančius, kalendorinių 
datų tvarkomus, sujudimus, žmonėms atrodo viskas jau išbandyta, 
viskas jau žinoma ir įprasta. Dėl to tai ir visokie minėjimai dažnai 
nesutraukia didelių žmonių skaičių, neturi pasisekimo. Ar tai ne
rodo, kad ir visokiems tautinės pareigos priminimams bei tauti
nėms šventėms reikėtų kaž ko naujo? Naujos formos, kažkokio, 
n;|ujo kelio, kuris patrauktų ir mažiau jautrius.

KAS NAUJO KANADOJE?
Kanados doleris, paskelbus 

gruodžio 20 d. papildomąjį biu
džetą, ėmė atpigti ir rodo palinki
mą susilyginti su JAV doleriu. 
1956 m. jo vertė buvo $1.00 5/16, 
dabar — 14 - ¥> et. brangesnis už 
JAV dolerį. Kol kas jo vertė svy
ruoja ir JAV finansų ministerija 
norėtų, kad jo vertė būtų 96 ar 
97 JAV et. Atpigus Kanados do
leriui, palengvės eksportas, padi
dės turizmas, uždirbs bendrovės, 
nors turės nuostolių asmenys, tu
rį mokėti palūkanas už paskolas 
JAV. Kanados dolerio vertės pa
kitėjimo pasiekta fed. vyriausy
bės suvaržymais JAV doleriui, 
kad neplauktų Kanadon pergau-

. šiai. JAV finansų ministerija, rea
guodama į Kanados papildomus 
mokesčius, irgi uždėjo 15% divi
dendo mokestį kanadiečių fir
moms JAV.

TORONTO, Ontario 1061 m. sausio (January) men. 5 d.

SAUSIS - SPAUDOS PLATINIMO MĖNUO
KLB Krašto valdyba gruodžio! pagelbėkime jį užsiprenumeruoti.; nam, Connecticut, USA. Prenu- 

29 d, visoms KLB apylinkių vai-i Kiekvienas lietuviškas laikraštis,; merata metams — $4. Norintiems 
dyboms išsiuntinėjo aplinkraštį i kuris tik nepritaria Lietuvos oku- ’ 
Nr. 13, kuriame, po naujamečių! parijai, mums yra brangus. Ta- 
sveikinimų apylinkių valdyboms, 
visiems jų darbuotojams ir vi
siems geros valios lietuviams, 
primena savos spaudos palaiky
mo reikalą ir sausio mėnesį skel- mus savaitraščius “Nepriklauso- 
bia lietuviškos spaudos platinimo mą Lietuvą” ir “Tėviškės žibu- 
.nėnesiu: ", j .

“... šiuo metu Krašto Valdyba meninių idėjų puoselėtojai, 
ruošia 1961 metams apylinkių i Tamstų patogumui duodame ir jų 
veiklos planą, šis darbas dar kiek; adresus: “NL” — 7722 George 
užtruks. Kadangi laikas bėga ir St^ LaSalle, Montreal, P.Q.; “T*” 
apylinkių veikla negali sustoti, — 941 Dundas St. W., Toronto 3,

čiau apylinkių valdybas yra pra
šomos dėti pastangų, kad kiek ga
lint didesnis tautiečių skaičius už
siprenumeruotų Kanadoje leidžia
mus savaitraščius “Nėpriklauso-

rius”, nes jie yra mūsų bendruO-

užtruks. Kadangi laikas bėga ir St^ LaSalle, Montreal, P.Q.; “TŽ” 
apylinkių veikla negali sustoti, — 941 Dundas St. W., Toronto 3, 
Krašto Valdyba jau dabar skel- Ont. Kiekvieno jų metinė prenu- 
bia sausio mėnesį — lietuviškos merata yra $5.
spaudos platinimo mėnesiu. Su- Nepamirškime paraginti tėvusspaudos platinimo mėnesiu. Su- Nepamirškime paraginti tėvus 
praskime didžią spaudos reikšmę, užsakyti savo vaikučiams lietuviš- 
Pasirūpinkime, kad kiekvienoje ką vaikų laikraštį “Eglutę”, 
apylinkėje neliktų lietuvio be lie- lutės” adresas: Immaculate 
tuviško laikraščio. Paraginkime ir ception Convent, R.F.D. 2,

“Eg-
Con-
Put-

Turistai iš Lietuvos grįžo namo
Okupuotos Lietuvos komunisti- jų, “Tarybinė moteris” 150.000, 

niai veikėjai, apie kurių lankymą- “Vakarinės naujienos” 60.000, 
si JAV esame rašę praeituose “švyturys” irgi 60.000JEsą Lietu- 
“TŽ” numeriuose, iš Niujorko vos žmonės niekad taip- neskaitę 
lėktuvu išskrido Sov. Sąjungon laikraščių, kaip dabar ... Kad tai 

pasiekiama prievartiniu spaudi
mu, nesant laisvo pasirinkimo, ži
noma, pasakotojas neminėjo. F o-

vieną ar kitą laikraštį užsisakyti, 
tarpininkaukime, kad laikraščių 
administracijos atsiųstų nemoka
mai keletą numerėlių susipažinti.

Pasirūpinkime, kad kiekvieno
je apylinkėje būtų vieta, kur ga
lima būtų nusipirkti lietuviškų 
knygų, žurnalų bei laikraščių.

Krašto Valdyba supranta, kad 
tai bus sunkus ir didis darbas 
apylinkėms. Sunku surasti pasi
šventusių žmonių, kurie sutiktų 
lankyti kiekvieno lietuvio namus? 
Nepaaėkime šio svarbaus darbo į 
šalį jo nepradėję. Kaikuriose apy
linkėse dabar dar vyksta šalpos 
r'onoo paskelbtas aukų rinkimo 
vajus. Pagalvokime, gal galima 
-.ai sujungti, kad nereiktų kelis 
nartus varstyti tų pačių durų. 
Kiekvienoje apylinkėje yra skir
tingos sąlygos, todėl sunku Kraš
to Valdybai pasiūlyti vieną bend
rą receptą visoms apylinkėms. 
Todėl spaudos platinimo būdas, 
paliekamas kiekvienos apylinkės 
valdybai pačiai nusistatyti. Svar
bu, kad šis lietuviškos spaudos 
platinimo mėnuo atneštų kiek ga
lint geresnius rezultatus”.
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Savaitės įvykiai

gruodžio 27 d. Jų idėjos draugai 
suruošė visą eilę priėmimų Čika
goj, Detroite, Niujorke ir kitur. 
Kiek plačiau jie papasakojo apie 
Lietuvą Niujorko komunistinės 
“Laisvės” salėje, kur buvo susi
rinkęs būrys vietinių vienminčių, 
Kostas Glikas papasakojo, kad jo 
vadovaujamameT^enino kolchoze, 
Šakių rajone, 6.400 ha pliote gy
veną 1.500 žmonių, pastatyta 200 
naujų namų, veikianti ele’* ‘ ‘ ' 
■^mė? dvi pradinį
rinė mokyklos; esą apie 1.600 ra
guočių, ė> ,UOO kiaulių, 30 trakto
rių, 7 kuliamosios-piaunamosios 
mašinos; kolūkiečiai turį 32 au
tomobilius ir 200 motociklu. Jis

•os jė- 
vidii-

tografaš Juozas Grikienis' sakė ( P^ŠilIiiltSS I^iBlistOriS 
padaręs daug nuotraukų, kurias i
paskelbsiąs spaudoje ir rodysiąs: Ivlavki&vSwIuS
žmonėms. Filmininkas Leonas!
Tautrimas pasidžiaugė, kad Ame- ■ Kanadoj ir JAV lankęsis 1955 
rikos lietuvioi domisi Lietuvoj! m. Sov, Sąjungos žemės ūkio min. 
gamintais filmais, ir ragino rašyti V. V. MackieviČius su grupe ūkio 
' —- -- a-j ekspertų liko pašalintas iš savo

įdėtos ir išsiųstas į Kazachstano

BŪKLĖ LAOSE RIMTĖJA IR KELIA TARPTAUTINĮ SUSIRŪ
PINIMĄ. Kinija pareiškė nepakęsianti vakarietinės valdžios įsiga
lėjimo, nes ji “gresianti” jos saugumui. Kunigaikščio Boun Oum 
užaliarmavo vakariečius, kad keli batalijonai karių peržengė sieną 
iš šiaurinio Vietnamo ir pradėję pulti Nanget miestą. Laos atsto
vas kreipėsi į JT gen. sekretorių dėl galimos JT intervencijos. J AV 
perspėjo Kiniją nesikišti į Laoš civilinį karą. Sov. Sąjunga lėktu
vais siunčia ginklus komunistiniams kpt. Kong Le daliniams, besi
ruošiantiems naujam puolimui. Vienas jų lėktuvas pašovė JAV lėk
tuvą, skraidžiusį virš komunistinių dalinių valdomos teritorijos, nors 
vėliau buvo paskleista nuomonė, kad tai galėję padaryti žemės pa
būklai. Tokia būkle yra susirūpi-e--------————
nisios Britanija, Prancūzija, Indi- Konge grąžinti valdžion Lumum- 

ja ir kaimyniniai kraštai, nes, at- bą, o Laose pašalinti “reakcinin- 
rodo, bręsta antroji Korėja. Britą- kus”, kurstančius karą, 
rija ir Prancūzija yra priešingos. UŽ LUMUMBĄ 
j AV politikai, aktyviai remiančiai, Nors pasodintasis Kongo prem- 
£ rovakarietinius Laos dalinius.; jenas tebėra kalėjime, jo vardas 
Jų nuomone, reikėjo remti neut- neišnyksta iš spaudos puslapių, 
ralisto kunigaikščio Souvanna Jo šalininkai, įsitvirtinę Orienta- 

le provincijoj, pradėjo užiminėti 
kaimyninę Kivu provinciją, kur 
suėmė visą eilę Leopoldvilei pa
lankių tarnautojų. Lumumbą pa
laiką kraštai — JAR, Mali, Gvi
nėja, Gana, Marokas; Indonezija 
daro visa, kad grąžintų jį val
džion. Maroko sostinėj Rabate jie 
sutarė savo ‘viršūnių” konferen
ciją. JT gen. sekr. Hammarskjol- 
das, jei nebus sukliudytas naujų 
painiavų Niujorke, pasiryžo pats- 
nuvykti Leopoldvilfėn, kur yra 
nuvykugi dalis JT taikinamosios 

s komisijos. Bus bandoma suvesti 
politinius vadus prie kokio nors 
sutarimo, nors vilčių maža. Lu-

• mambos kariniai daliniai, įs:vęr- 
i že į Kivu provinciją, susirėmė su

Mokjiųri . ,
instituto dir. K. Meškauskas pa
pasakojo apie mokslų akademiją, 
M. Sluckis pasišaipė iė išeivių 
spaudos, o rašytojas A. Bieliaus
kas, “Švyturio” redaktorius, pa- 
’ėkojo ušpriėmimą. Dalyvavo ir

įiaskyrė jį plėšinių komiteto pir^ TITO PUOLA
mininku. Žemės ūkio min. Krem- ' *
liūs paskyrė M. A. Olšanskį, že
mės ūkio akademijos vicepirmi
ninką. šis pakeitimas buvo pada-

' rytas ryšium su praėjusių metų

/‘nounia vyriausybę, kuri būtų su
gebėjusi apjungti visus antikomu- 
munistinius elementus ir atstaty
ti krašto ramybę.- JAV tokiame 
neutralume įžiūrėjo pereinamąjį 
etapą komunizmo glėbin ir atsisa
kė jį remti. Sov. Sąjunga ir Kini
ja reikalauja sušaukti tų kraštų 
konferenciją, kurie 1954 in. Že
nevoj dalyvavo Indokinijos pa
liaubų sutarime ir sudarė paliau
bų priežiūros komisiją iš Indijos, 

, Kanados ir Lenkijos. Esą tada bu
vo sutarta, kad Indokinijai pri
klausę kraštai, jų tarpe ir Laos, 
pasiliksią neutralūs. Vašingtonas 
šiam siūlymui priešinasi, nes esą 
komunistinė valstybė, Lenkija, 
oficialiai įsikišianti į Laos reika- , . . ....
lūs. Vietoj to jis pasiūlė galimai pik. Mobutu daliniais, 
greičiau sušaukti pietryčiu Azijos i DE GAULLE SPROGDINA

no trečią atominę bombą,TkaŪp 
naują žingsni į vandenilio bombą. 
Ta proga Prancūzija reikalauja • ' 
JAV dalintis atominėmis paslap
timis, nes ji, kaip ir Britanija, pa
siekusi atominės galybės lygį. Į 
protestus, ateinančius iš įvairių 
pusių, prez. De Gaulle nekreipia 
dėmesio. Ryšium su Prancūzijos 
atveju britų moksiininkas'Ch. P. 
Snow pareiškė, kad per šešis me
tus ištisas tuzinas kraštų turėsią 
atomines bombas, o per 10 metų 
kaikurios jų sprogs atsitiktinai. 
Jo nuomone, atominiu bombų 
bandymai bei gamyba turėtų bū
ti sustabdyta. Esą negalima lauk
ti iš sovietų šimtaprocentinių ga
rantijų dėl slaptų bandymų bei 
atominių bombų gamybos ir rei
kią sutikti su daliniais sovietų pa
žadais. Prez. De Gaulle tuo tarpu 
tokiais pasiūlymais nesidomi. Į 
Kremliaus protesttą jis, kalbėda
mas televizijoj Alžerijos klausi
mu, atkirto kaltinimu, esą Sov. ' 
Sąjunga yra didžiausia koloninė 
valstybė, laikanti vergijoj mili
jonus žmonių. Manoma, kad už 
De Gaulle pianą duoti Alžerijai 
apsisprendimo teisę per sausio 6- j 
8 d. atsiklausimą pasisakys žymi ’ 
dauguma prancūzu.

SUSITARĖ VOKIETIJOS
Rimtas pavojaus kybojo virš 

Berlyno ir abiejų Vokietijų. Pra
ėjusią vasarą R. Vokietijos vy
riausybė buvo paskelbusi uždrau
dimą lankytis V. Vokietijos gy
ventojams Rytų Berlyne. Į tai re
agavo Bonnos vyriausybė ir pra
nešė nutrauksianti prekybos su
tartį nuo gruodžio 31 d. Rytiečiai 
grasino užblokuosią susisiekimą * 
su Vąk. Berlynu ir neleisią ūkio 
gaminių į V. Berlyną iš savo zo
nos. Konflikto išvengta po ilgų 
derybų, nėr kurias abi pusės su
tiko pratęsti dar vieniems me
tams prekybos sutartį, veikiančią 
nuo 1951 m. Pagal ją vakariečiai ' 
eksportuoja plieną, pramonės 
įrengimus, o rytiečiai - 
sintetinę alyvą ir žibalą.

Jugoslavijos diktatorius Tito, 
atsikirsdamas kompartijų kongre
sui Maskvoje, kur buvo pasmerk- 

Įtas jo revizionizmas. pasakė ant-
\ v i v • r J

Laurynas Kapočius,, sovietų pa- blogu derliumi, kai ėmė plaukti 
Vašingtone II sek- Maskvqn skundai apie menką or-

ra kalbą prieš kiniečius. Esą pa
starieji, remdamiesi šmeižtais, 
paskatinę 81 kompartiją pa
smerkti Jugoslavijos komunizmą, 
kurio santykiai su daugeliu ko
munistinių kraštų esą geri. Pa
skleistoji netiesa atsikeršysianti 
jo autoriams. Toliau jis pareiškė, 
sad naujuoju penkmečio planu, 
kuris prasideda šiais metais, per
tvarkysiąs krašto ūkį, duodamas 
daugiau laisvių. Tam reikalui ga
vęs $275 mil. paskolą iš pasauli
nio banko, JAV ir grupės V. Eu
ropos kraštų. Po šio penkmečio 
Jugoslavija pakilsianti ūkiškai — 
vienam asmeniui teksią nebe 
3300, o $600 metinių pajamų. Po
litinėj srity Tito pareiškė remiąs 
komunistinę liniją ir reikalaująs

biliai priklauso visokiem parei
gūnam, kurie prieina prie didės- „ , x u
nių galimybių ‘sukombinuoti” lė- retorius. Apskritai visa turistų ke- ganizaciją ypač plėšiniuose, kur 
su. M. Robinsonas. “Vakarinių nu. xiuuj jsi vien komunistiniais mašinos stovėjusios laukuose ir 
naujienų” Vilniaus dienraščio vie-: susitikimais. Tik kaikurie iš jų niekas nesirūpinęs jų taisymu. Vi- 
nas redaktorių, pasakojo, kad • buvo susitikę ar aplankė savo gi- są kaltę N. Chruščiovas suvertė 

žemės ūkio ministeriui, vykdžiu
siam jo planus.

V. V. MackieviČius yra 50 m. 
amžiaus, gimęs Ukrainoj. 1953 m. 
jis buvo paskirtas žemės ūkio vi- 
ceministeriu, o už dvejų metų — 
ministeriu. '

Po šio pakeitimo laukiama ir 
daugiau, ypač ž. ūkio tarnybose. 
Armėnijos kompartijos gen. sek
retorius S. L. Tumanian atleistas 
iš pareigų ir jo vieton paskirtas 
Y. N. Zarubijan. <

“Tiėsa” turinti 200.000 skaityto- į mines ar pažįstamus.

mašinos stovėjusios laukuose ir

anglis,
<■ »

Havilland gamina 16 Beaver tipo 
lėktuvų Ganai ir 36 D. Britanijai.4

3
£ “Nauji horizontai jaunimui”

Komunistų veikla JAV rodo ’ FBI, turinti patyrimo sąmokslinėj 
nauju veiklos ženklu. Pasak FBI veikloj, mato siūlus, vedančius į 

■ tikruosius šaltinius.

Prekybinė delegacija, atstovau
janti Kinijos prekybinę bendrovę 
China Ressourccs Co. Hong Kon
ge, atvyko Kanadon tartis dėl 
Kanados gaminių importo. Kini
joj anksčiau lankėsi Kanados 

’ kviečių komisijos pirm. W. C. Mc
Namara. Manoma, kad Kinija no
ri importuoti didesni kiekį kvie
čių. šių metų rvžių derlius Kini
joj buvo labai menkas —- daug už-

500 mokytojų, mokančių pran
cūzų kalbą, nori gauti Kongo vy
riausybė. Daugiausia jų reikia 
vidurinėms mokykloms. Quebeco 
mokytojų sąjunga, apjungianti 
28.000 prancūziškai kalbančių 
mokytojų, neranda prašomų sa
vanorių. Ikišiol pareiškė norą 
vykti Kongan tik 5 mokytojai, ku
rių vienas dar neturįs Kanados 
pilietybės. Kiti turi sutartį su 
švietimo komisijomis iki birželio 
mėn. ir negali išvykti. Kongas gi 
norėtų juos gauti jau nuo šio sau
sio mėn. Daugumas prisibijo vyk
ti į Kongą dėl netikros politinės 
būklės. Be to, reikalaujama, kad1 
norintieji ten vykti būtų nevedę' 
arba vyktų be šeimų. Atlyginimas 
siūlomas maždaug toks pat kaip į 
Kanadoj.

.y

Telefonų skaičius Ontario ir 
Quebeco prov. per 1960 m. padi
dėjo 180.000 ir pasiekė 3,5 mili
jono. 1961 m. Bell bendrovė nu
mato išleisti $200 mil. telefono 
pagerinimams bei kaikurių tar
nybų praplėtimui. Į kiekvieno 
naujo telefono įrengimą, skaitant { 

sėtu plotu užliejo potvvniai. visas išlaidas, bendrovė investuo- 
‘ . .a ja $800.

24 lėktuvus Caribou tipo, už- i
sakė JAV kariuomenė Kanados Nauja džiovininkų grupė bus: 
De Havilland įmonėse Toronte už įsileista Kanadon — pranešė už-į 
$16 mil Lėktuvai bus pagaminti sienio r. min. H. Green parla- 
1962 m. De Havilland įmonėse 
dirba 2.900 darbininkų: dabar ga
lės priimti dar 600. Ateityje fir
ma tikisi gauti daugiau užsaky
mų, nes praktika parodė, kad Ca
ribou lėktuvai labai tinka kariuo
menės - ir prekybos transportui, 
ten, kur nėra didelių aerodromu, 
nes pakyla su gana trumpu įsibė
gėjimu. Po karo De Havilland pa
gamino lėktuvu 60 kraštų už $154 
mil. Vien JAV ji pardavė 1000 
lėktuvų už $123 mil. Beavers ir 
200 Otters tipo, šiuo metu De

mentui. Dvi grupės buvo priim
tos Tremtinių Metais. Jų įjungi
mas Kanados gyveniman pasiro
dė gana sėkmingas, ir dabar vy
riausybė nori Įsileisti jų daugiau, 
juoba, kad $600.000 fondas tam 
reikalui liko nevisas išnaudotas. 
Federacinė vyriausybė jau krei
pėsi Į provincines vyriausybes, 
•įrašydama sutikimo prisiimti Įs
tatymu provincijoms skiriamą to
kių džiovininkų sanatorinio gydy
mo dalį. Kiek džiovininkų bus 
Įsileista, dar nežinia. TRYS KARALIAI

direktoriaus J. E. Hoover, komu
nistų partija JAV esanti didžiau
sią subversyvinė organizacija. Sa
vo metiniame pranešime valsty
bės gynėjui J. E. Hoover nurodė, 
kad 1960 m. buvo suimta 11.800 
asmenų, įtariamų komunistinė 
veikla. Pastaruoju metu JAV 
kompartija esą organizuoja nau
ją jaunimo sąjūdį, slaptai diriguo
jamą partijos narių. Jau išleistas 
žurnalas “New Horizons for 
Youth”, kurio redaktorių pasira
šo Daniel Rubin iš Niujorko. Sau
sio pradžioje numatyta konferen
cija Čikagoje, kurioje būsianti 
įsteigta nauja jaunimo organiza
cija. JAV kompartijai esą vado
vauja Gus Hali, kuris atnaujinęs 
santykius su Sov. Sąjungos kom
partija ir susirišęs su Kubos ko
munistais. Jo partija esą tikisi su
organizuoti pakankamai jaunimo 
visokioms demonstracijoms, kaip 
tai pavyko 1960 m. gegužės mėn. 
San Francisco mieste prieš Kon-

Naujus komunistų veiklos ženk
lus JAV rodo ir incidentas Det
roite, kur gruodžio 22 d. buvo už
pulta kompartijos būstinė: išlauž
tos durys, sunaikinti stalai, kė
dės, išmėtyta propagandinė lite- 
ratūra. Ryšium su tuo suimtas L 
Poda, bedarbis prekybos darbi
ninkas, bet jis paneigė kaltinimą.

Komunistų veiklą JAV ypač 
skatina sovietiniu kraštu atstovy
bių tarnautojai. Pasak FBI virši
ninko, sovietų šnipų skaičius, pri
sidengusių diplomatija, esąs alkr- 
muojantis.

Ispanijos gen. Franco savo nau
jų metų kalboj, pareiškė, JAV 
veikią 4 komunistų centrai, kurie 
siunčią savo agentus Į P. Ameri
ką ir kur tik reikia. Savo infor
macijos šaltinio jis nenurodė.

IR ESTIJOJE DAR DAUG
___________ "SENOSIOS DVASIOS"
greso antiamerikinės veiklos ko-j Kaip Lietuvoje, taip ir Estijo- 
misiją, vadovaujamą F: E. Wal- je jaunimo ir apskritai gyvento- 
ter, demokrato, iš Pensilvanijos, jų sovietizacija nevyksta taip 
Tada kolegijų studentai ir kiti sklandžiai, kaip norėtų komunis- 
jaunuoliai, vadovaujami komu- tiniai veikėjai. Buv. Estijos augšč. 
nistu, gatvėse sukėlė riaušes, še- tarybos pirm. Paell žurnale “Loo- 
šiasdešimt du jaunuoliai buvo su- ming” nusivylęs rašo, kad Estijos 
imti, bet teisėjas A. A. Axelrod gyventojų dauguma dar tebegyve- 
juos išteisino, radęs, kad jauni- nanti “praeities likučių bokšte”, 
mas protestavo, jų sįitikiiumu, j nors vartai į komunizmą esą pla- 
prieš nedemokratinį komisijos čiai atverti. Gyventojose vis dar 
tardymą. Tokią nuomonę anks- daug praeities pasaulėžiūros liku-

ja”. Ypač kova su “revizioniz nu” 
esanti būtinai reikalinga.

Kaip paaiškėjo neseniai įvyku
siame Estijos mokytojų kongrese, 
iaunimo auklėjime pasirodę < įdė
lių trūkumų. Esą dar daug tokių 
mokytojų, kuriems “naujoji dva
sia“ yra svetima. “Blogą it ką” 
darą ir tėvai, kurie vaikams s kie- 
piją “senąją dvasią”. Tėvų įtikai 
vaikams paralyžuoti stengiamasi 
steigti kuo daugiau mokyklų-in- 
ternatų, kuriuose vaikai laikomi 
visai atskirti nuo šeimos.

gas_p%25c4%2585siekti_.su
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RELIGINIAME PASAULYJE• 40 milijonų katalikų yra JAV. ' ' Tekius uuomenis skelbia 1960 m.vyskupų konferencijos metinis pr įnešimas. Per vienus metus kata ikų skaičius paaugo daugiau kaip vienu milijonu — 3.4%. Ka- tajkų mokyklos turi 5.500.000 mokinių bei studentų. 146.000 suaugusiuperėjo katalikybėm Yra 52.090 kunigų, 168 000 seserų vtaiiūbiią, lo.uuO brolių. Ryšium su d. x . Kennedy kanuidaiūra Į preziaemus kaiahkybė JAV turė- . - jo-atlaikyti smarkiausią kritiką _savo istorijoj. Vyskupai savo pra- metu iškeiii paskiro žmogaus at- nėšĮms uėKoja tiems protestantų sakingumo vertęš;.ir žycų vadams, kurie, viešai gy-[ 9 Indijos vieiiūolės keliasi Aųst- nė kamlikus. : , į rijon, kyr steigs savo vienūolyiią.• Slaptai spausdintos malda- ; Pašaukimų . skdičiūs1 Austrijoje Jknygės pardavinėjamos Sov. Są-įyra tiek sumažėjęs, kad Vienos jungoj. S. Kazejev buvo pastebė-i kardinolas Koenig, bųvodamas tas netoli Maskvos su maišų maj- Bombėjuje, Susitarė su Indijos daknygių ir vėliau suimtas Mask-j kardinolu Gracias dėl vienuolių voj. d’aažkėjo, kad jis yra elektri- ■ indiečių perkėlimo Austrijon, kur kas, vadovaująs slapiai Hąlleluj a leidyklai. Susidėjęs su savo bičiuliais valstybinėje spaustuvėje, jis atspaude oideli kieki maldaknygių ir jas slaptai pardavinėjo provincijoj, kur pataikė ant dviejų seklių, kurie ji Įskundė. Jis su bičiuliais buvo perduoti teismui.• Antireliginis penkmečio plą-

žė, kad dabarties tendencija lenkia žmogų taikytis prie kolektyvo ir tik juo pasitikėti. Esą reikia paskirų žmonių, kurie pažadintų amerikiečius iš kolektyvinio snaudulio. “Mūsų praeities didvyriai nebuvo aklos jėgos, o tvirtos asmenybės; mūsų valstybiniai laimėjimai nebuvo aplinkos padaras, bei žmonių, kurie sukūrė tą aplinką,. . jei norime, kad mūsų ateitįs būtų verta praeities, 'kad Amerikos vaisiai, nfenuvji'stu $nbš pilną brandą* turime ypač šiuo

g, būvodamaskardinolu Gracias dėl vienuoliųJos gales dirbti labdaros ir pan. srityse. Pietinėj Indijoj pašaukimų i seminarijas ir vienuolynus yra net pergausu — nevisi norintieji priimami. Didžiausia jų paruošimo kliūtis — skurdas. Austrijoj organizuojama speciali pagalba. • , . .o Princesės Astridos vedybos

(CSė) •— Toronto Employment komitetas tuo klausimu paruošė specialią studiją. Ji atsako, kas yra bedarbis, gana tiksliai ir išsąmiai. Ji neaiškina daugelio įvairių ir svarbių ūkiškų faktorių, kaip pvz. Kanados politika tarptautinėse rinkose, kaip vyksta valstybės mokestinė ir piniginė kontrolė, kurie irgi sudarytų daug galimybių mažinti nedarbui, šis pranešimas nedarbo pagrindine ir svarbiausia priežastimi nurodo, kad bedarbiai neturi patyrimo, reikalingo pramonei ir todėl negali pasisiūlyti darbams, kurie ir šiandien dar galėtų priimti darbininkų. Pranešimas rekomenduoja, kad šitas reiškinys galėtų būti pa-' paisytas vyriausybės vykdomos programos ir kad suaugusių švietime būtų kreipiama dėmesio Į mokymą arba i permokymą ugdant reikalingų ir naudingų amatų. '* Didelėje pranešimo dalyje prikišama, kad bedarbiai, tiek jaunuoliai, tiek suaugę, kaipo nepatyrę ir be profesijos žmonės yra švietimo sistemos aukos. Turėjo būti atsižvelgta į bręstančią pramonės raidą, kur reikalaujama automatiško ir gerai išlavinto techniško darbininko. Ligi šiam laikui bendruomenės dėmesys amatų ir verslų apmokymui, buvo menkas ir vidurinės mokyklos laikė savotišku pažeminimu užsiimti praktišku apmokymo reikalu..Statistikos rodo, kad tokios praktiškos ir techniškos profesijos pradėjo Kanadoj smarkiai augti ir $uo pačiu pagimdė užsiėmimų, ,kurių pirmiau nebuvo.

Darbininku paruošimas pramoneikymo, padidėjo 38%, ir tik 17%, kur nereikalinga jokio nei patyrimo nei apmokymo.75% visų dabar dirbančių žmonių turi darbus prekyboj ir pramonėj. Bet tik 25% iš mūsų vidurinių mokyklų moksleivių yra užsiregistravę verslo kursuose, kur bus praktiškai ištreniruoti šioms darbo sritims. Iš likusių 75% , kurie mokosi augštesniosio- se mokyklose tik 15% gali turėti galimumo ruoštis akademiniam darbui ir stoti i universitetus. Galima tvirtinti, kad pusė šių mokinių dėl įvairių nepasisekimų paliks mokyklas jų nebaigę ir neįsigiję jokio praktiško mokslo ir patyrimo. > ■

nas yra paruoštas Čekoslovakijo-i Norvegijoj sukėlė protestantų va-: Verslų mokyklose jau mokosi je. Pagal ji, iki 1965 m. turi likti i uų susirūpinimą' Mat, jos sužadė- apie 25% mokinių. Darbo reikalai tiktai po vieną kunigą miestuose Į dnis pirklys Martin Ferner bu- šiuos skaičius dar didina. Per de- ir didesnėse apylinkėse. Tokios [yo vedęs 1953 m. ir neseniai ga- šimtmetį nuo 1949 m. ligi 1959 ■voišiuoką.paugumavyskupųpa-m-,darbų,kurreikalingaapmo- muniscinės valdžios lojalių kuni-: sisakė prieš tokias vedybas, išsky- gų.'-Visiems kitiems būsią už-i rus vieną — vysk. Fiellbu, kuris, drausta eiti kunigu pareigas. Jau karaliaus Olaf prašomas, sutiko
je. r ag-ir didesnėse apylinkėse.vietos turinčios būti užimtos ko- •

uodu tuokti. Savo draugams jis - .iškina, kad lai esąs ne įstatymo, | Mieliį "Tėviškės Žiburiu j prašąs proteštantinės bendruome-! įnės galva — karalius. Oficialus ■ Norvegijos liuteronų organas Vari Land” ta proga prisimena1 Britanijos princesės Margaritos' i veji su kpi. Townsendu ir pata- !mašiai pasielgti Norvegijos i

dabar yra apie l.ouU kunigų, grįžusių iš kalėjimų bei koncentra-. cinių s.ovyAių, kuriems komunis įmė v_x.ia Graudžia eiti parei gas.-• Tolerancijos—pakantos klausimas buvo svarstomas krikščio nių ir žydų grupės Niederaltaich benediktinų vienuolyne. Pro tęs-; taniu prof. Rengstori iš Miunstę-! rio pareiškė irianąs, kad pakanta na p nėra tinkamas gerų santykių pa- princesei Astridai, kuri jau yra fUldąjį^nes yra siejaiųą su sUp- susižadėjus^irjungtuyėsuiumaty-sniuoju, kurį reikia tik pakęsti, tos sausio 12 d. Esą princesė po Prieš pakantos terminą pasisakė ■ tokių vedybų neturėtų būti laiko- buvęs V. Vokietijos prezidentas,ima pirmąja dama.liberalas T. Heuss ir garsusis žydų: • Teologijos studentų skaičius filosofas M. Buber. Prof. A* > Helsinkio universitete, Suomijo- Wenzl siūlė pakantos žodžio ne-He, I960 m. pasiekė rekordinį atniesti, bet pagilinti jo turinį, skaičta. Naujų studentų įsirašė Katalikų teologo prof. Monzel 205, kurių 99 mergaitės. 1959 m, nuomone, pakanta turinti krikš- įsirašė 140. Ikišiol rekordinis čionišką ir nekrikščionišką reikš- skaičius • 115—- buvo įregist-mę; krikščioniška prasme ji .var-J ruotas 1933 m.tojama, kai norima išreikšti stip- ° Sekmadienio pamaldas regu- rėjantį jausmą laisvai apsispręsti; įtariai lanko 53% Šveicarijos ka- tikėjimo dalykuose; nekrikščiot talikių moterų, 10% protestančių, niška prasme ji vartojama nusa- 13% protestančių ir 5% katalikam abejingumą, indiferentizmą Mų moterų visai nelanko pamal- ■ ir priešingumą religijai. Pasitari- dų' Tokius 'duomenis skelbia mo išvada: tikinčiajam netikinty- Šveicarijos socialinių klausimų sis bei kitaip manantis yra skaus- tyrimo draugija, mą keliantis egzaminas, tačiau žvilgsnyje į Dievą jis yra vertas pagarbos; abejingajam pakanta yra tik draugijinė dorybė, ganą ; lengvai išpildoma. į ’♦Nai:ji laikai — nauji pai lai kis. I kų vy remi te, ki gai ii sis ž: štai g vena pus,- venk

skaitytojai. ’
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darbių apmokymui buvo paskirta tik 13.496 dienos, kai'Britų Kolumbija skyrė 64.384 dienas, Alberta 47.867 dienas, Manitoba — 51.651. Atsižvelgdamas į Ontario didžiausį gyventojų skaičių, į jos didelį pramoningųmą, palyginus ją su kitomis provincijomis, komitetas rekomenduoja išplėsti bedarbių apmokymą labai plačiai. Tai šioje provincijoje turėtų būti pradėta nedelsiant — ypač kreipiant dėmesio Į jaunuosius ir vidutinio amžiaus darbininkus.National Employment Tarnyba turėtų visus norinčius patikrinti ir visiems pagelbėti. Apmokymo vadovai turėtų išnagrinėti no- Norint išvengti tokių didelių rinčių mokytis pirmykšti išsilavi- nuostolių, komitetas rekomenduo- nimą,' jų kvalifikacijas ir gabu- jė, kad pirmais augštesnės mo- mus. Visos esamos lengvatos, kaip kyklos metais turėtų būti sudary-. apmokymo techniškas darbas Vitos plačios galimybės patikrinti sose prekybose ir verslo mokyk- mokinių gabumus ir interesus. lose turėtų būti peržiūrėtos ir nu- santyky su būsima profesija, pri-; statyta, kur kokios patalpos ir dedant prie apmokymo gerą va- Įrengimai gali būti panaudota. Į dovybės ir globos sistemą. > --• -i :Švietimas turėtų ir dabar ir ateity pabrėžti vyro ir moters tinkamumą pasirinktam darbui, kuris būtų gaunamas nėt ir šiandien didžio nedarbo metu. Imigracija patraukė i Kanadą daugybę išlavintų techniškų darbininkų, šie žmonės greitai pritapo prie pramonės. Joje galėtų dirbti ir'čia - Kanadoje gimę žmonės, taip mokymo, pat ir daugelis neapmokytų nau- Išpildyti šitai Kanados Voca- jųjų ateivių, kurie nedirbą tik to- tional Training Co-ordinationįs- dėl, kad jiems trūksta apmokymo, tatymo programai pagal “Schedu- kuris padėtų susirasti darbus. ’Dėl šios priežasties Employment Komitetas ragina paskubinti programos ištaisymą — treniruoti naujus, ir petreniruoti jau suaugusius bendradarbiaujant provincinėms ir federacinei valdžioms. Tokios programos pagrindas jau veikia. Tai Vocational Training Co-ordination Įstatymas, kuris numato federacinės valdžios finansinę paramą — pagal “Schedule M” — 75% visų mokymo išlaidų, kas padengia bedarbių darbininkų apmokymo išlaidas. Ontario provincijai, atitinkamai gyventojų skaičiui, tarp 1957 m. balandžio ir 1962 m. kovo 1 d.'buvo leista išleisti septynis milijonus dolerių, o ligi 1959 m. balandžio 30 d.'išleistas ne-

darbą turėtų būti Įtrauktos ir prekybos bei pramonės Įmonės ir būtų galima kombinuoti apmokymą mokykloje ir pačiame darbe, net su tam tikru pamokėjimu praktikuojantiems. Tačiau kandidatai turi gauti apmokymą" be užmokesčio ir turėtų priklausyti nedarbo draudimui, o galbūt gauti ir tam tikras subsidijas laike ap-Išpildyti šitai Kanados Voca-
le M” Ontario vyriausybė turėtų susitarti su federacine vyriausybė ir parūpinti 25% visų šio apmokymo išlaidų.Mr. Pigott, komiteto pirmininkas, prideda: "Paprasta matematinė kalkuliaci parodys, kad daug naudingiau investuoti pinigus į apmokymą būsimų naudingų žmonių, negu kad mokėti jiems drau- diihf’ar kitas pa^į»a^ ir laikyti juos be darbo nors'ir ne iš jų kaltės .. . Pasaulyje keičiantis ir didėjant technikai, apmokymas ir permokymas suaugusių darbininkų negali būti užleistas”.Kanada negali leisti pasilikti užpakaly “konkuruojančio pasaulio', kur tautos lenktyniauja, o privalo sunaudoti žmonių resursus geriausia prasme išlikti ir augti”.-

Čikagos lietuvių vaizdai ir vargai
U V ^VARDAS ŠuLaAtSČikagoje išeinantis ‘^Lietuvių Biuletęnis”, leidžiamas. Lietuvių Fronto Bičiuliu, I960 m. gruodžio 17 d., rašo apie naują šalpos organizaciją — LAC, oficialiai vadinamą Kunigų Vienybės Religinės Šalpos Komisiją. Biuletenyje talpinamas tos organizacijos pranešimas kartu su tam tikrais paaiškinimais, kurie yra verti dėmesio. Štai jie:“LAC veikimas sutapo su laiku, kada BALFo valdybos nariai ir revizijos komisija atkreipė B A LFo pirmininko dėmesį, kad turi būti formali apyskaita iŠ sumų, kurios gautos iš Amerikos vyskupų ir Įrašytos i BALFo pajamas. Nuo tada BALFas tų sumų iš Amerikos vyskupų daugiau nebegauna. Tokio dydžio sumos eina dabar per LAC. Jaudintis, kad tokiu būdu suskaldyta šalpa, neverta. Jei suskaldyta politinė veikla, kodėl išimtis turi būti šalpos veiklai ? Šalpos ■ sumų' tai nė kiek nesumažino, nes BALFas praeitais metais, kada negavo sumų iš vyskupų, surinko iŠ lietuviškų kišenių daugiau,' 'negu prieš tai, įskaitant ir vyskupų sumas. Galima tik pasižavėti fantazija žmonių, kurie manosi galėsią pasiųsti meaalikėlius i Lietuvą.LAC, nors vadinasi “religinės šalpos komisija”, aprūpina ne tik religiniais reikmenimis, bet ir drabužiais, avalynė, maistu — ne tik kunigus Lietuvoje,-bet ir ne- kunigus. Pažymėtina, kad BAL Fas 1958-1960 m. yra taip pat pasiuntęs siuntinių i Lietuvą apie 100 kunigų. Kad gėrybių ten daugiau nueina, tai gerai; kad nesu- koordinuotai eina, jau blogiau.Dėmesio vertas Vokietijos lietuvių katalikų sielovados Tėvo Bernatonio kreipimasis i Amerikos lietuvius, kad aukotų paremti jo suorganizuotai lietuvių katalikų Vaikų stovyklai. Išeina j kad nei BALFas. nei, LAC nėra jo stovyklos aprūpinę, arba jis nėra i tas šalpos organizacijas kreipęsis. Gal' tada reiks steigti trečia “BALFą”...?”Taigi, kaip matyti iš šių paaiškinimų, kuriuose vietomis'su ironija kalbama apie gana liūdnus' Įvykius mūsų gyvenime, kyla neaiškumų. Kad BALFo veiklos ne-

remia kaikurie nekatalikiškų grupių žmonės (nors vienos tos grupės atstovai ir yra šioje bendroje Šalpos organizacijoje), tai gal dar galima suprasti, bet kaip suprasti faktą, kuomet didieji BALFo veikėjai steigia naująs šalpos orgak nizacijas, nors ir specifinio pobūti džio (bent oficialiai)? ■Daugelio nuomone, toks skalA dymasis yra labai žalingas. R(vairūs žudymai, muštynės, iš- prievartavimai ir kitokios baisenybės Čikagoje yra kasdieniški dalykai ir todėl yra laikomi maža naujiena. Lietuviams šiuose atsitikimuose dar nedaug teko nukentėti. Bet kartas nuo karto ir lietuviams pasitaiko pakliūti į Čikagos “Naujienų” dienraščio nukalto termino — Čikagos “džiunglių” aukų eiįes. •Gruodžio 18 d. “džiunglių” auka buvo jaunas lietuvis Vytautas Tijūnėlis. Jis buvo nušautas jo laikomoje likerių- parduotuvėje vieno įsigėrusio puspročio. Tai buvo padaryta ne apiplėšimo tikslais. kaip kad dažnai pasitaiko, bet tik šiaip sau — patenkinant savo gyvuliškus instinktus.žuvęs buvo Vilniaus krašto lietuvis. Amerikon atvykęs prieš 10 metų iš Kempteno stovyklos Vokietijoje. Čikagoje priklausė “Dainavos” meno ansambliui ir Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungai. Jo kūną gruodžio 22 d. priglaudė šv. Kazimiero kapinės, kur atsiveikinti atvyko nemažai dai- haviečių, kurių tarpe Tijūnėlis praleido daug laiko. Liūdna “Dainavai ”, liūdna mums, nes daugiau negirdėsime Vytauto balso scenoje.

Po dvidešimts metų prisiminus

Vienas Čikagon iš okupuotos Lietuvos atvykęs lietuvis pasakoja tokį atsitikimą:Jani Maskvoje betvarkant dokumentus, raštininkas klausia:— Drauge Juozaiti, kiek tu turi metų?— Penkiasdešimt, drauge raštininke, — šis greitai atsako.— Meluoji! Tavo pase aiškiai įrašyta, jog jau esi šešiasdešimt šešių sulaukęs...— Taip, iš tikrųjų, drauge raštininke, — aiškinasi Amerikon vykstąs, lietuvis, —- bet argi tuos paskutinius šešiolika metų, kuriuos praleidau jūsiškėje globo- , je, galima laikyti gyvenimu? | ' ”••• ♦.. .Kaip anksčiau buvo rašyta “Tėviškės žiburiuose”, apie kelis Kanados naujuosius ateivius kana- diškoje spaudoje tilpo juos inkriminuojančios žinios, paimtos iš sovietiškųjų šaltinių ir perduotos vakariečių spaudos agentūrų.Panaši istorija, bene pirmu kart JAValstybėse pasitaikė ir Čikagos spaudoje, čia Kūčių die.įią, gruodžio 24 d., dienraštis “The Chicago American” įsidėjo U PI (United Press International) agen-'2 tūros pranešimą iš Maskvos, ku- \ riame sakoma, jog vienas čikagie- tis dalyvavęs 12.000 žmonių nužudyme.Kaip žinioje rašoma, jog augšč. tarybos narys Vladas Niunka sesijos metu pakaltino buvusi Ukmergės policijos vadą Meči Paškevičių, kuris šiuo metu gyvenąs Čikagoje prisidengęs Povilonio pavarde. Niunka paskelbė tarybai, kad “žudikas” Paškevičius yra apsigyvenęs bute, esančiame West Irving Rd. gatvėje.žinioje telpa prierašas, matyt, vietinio UPI biuro skyriaus, kuriame sakoma, jog pasiteiravus Niunkos duotu adresu, buvo sužinota, kad ten toks žmogus negyvena.Tai naujas sovietinis būdas šmeižti bei terorizuoti išeivius ir reikia stebėtis, jog amerikiečių spauda irgi duodasi įjungiama į šį darbą. .

rajono centro atvyko draugas agitatorius. Jis buvo gana jaunas pilku veidu vyras. Keliauka nuvedė agitatorių pas mokytoją Bumbulį, kad tas per vaikus paskelbtų, jog mokykloje vakare bus mitingas.Įvyko, kaip buvo numatyta iš centro. Prisirinko pilna mokyklos salė. Bumbulis pristatė kalbėtoją ir pasitraukė' i kampą. Po trumpos įžangos, perskaittęs kandidatų sąrašą, kalbėtojas pradėjo piešti gražų, šviesų ateities gyvenimą, koks esąs visoje Tarybų Sąjungoje. Luobiečiai kurį laiką sėdėjo tylėdami. Paskiau tyliai pradėjo kilti iš suolų ir eiti laukan. Pagaliau salėje liko tik trys —Bumbulis, bestovįs kampe. Keliauka pas duris ir draugas agitatorius prie stalo. Prieangy už durų matėsi Striukienės pusė galvos su išplėstomis akimis.— čia buožių lizdas! — trenkė kumščia į stalą agitatorius.Bumbulis tylėjo. Keliauka susijaudinęs glamžė kepurę rankose. Striukienė skersa sugrįžo į ■salę. . • .— Susirinks jie čia visi rinkimų dieną! — tebeniršo dar labiau išbalęs agitatorius. — Pasus štamposime. Tada bus aišku, kas nebalsuos, tie bus reakcijonie- riai. Dabar, draugas Keliauka ir (Nukelta į 7 psl.)

nuo ne- ZIGMANTAS GRIŠKA. žinomas ——‘ ; Zanavykijos rai, kurios paslapčiomis skubė- Gal dėlto, kad nuo davo prie veidrodžio, braukdavo žvarbių šiaurės ir vakarų vėjų abiem rankom per išraudusius ii saugojo tankus miškas, o iš pietų. ir rytų laisvai priėjo saulė. Jei per Luobius keliavai anksti pavasari, kai dar laukuose tebe- nykdavo paskutinis sniegas, ten lakstė basi vaikai, o miške rasda- vai rogių kelią. Jei užklysdavai

Luobių bažnytkaimis ! atmenamu laiku buvokaip ramiausias kampelis. 1

Siūlo kampanija prieš sovietini 
kolomjalizmą Europojei priiici- (E) Tarptautiniai žinomo švei-ipėsi Į eilę asmenų Šveicarijoje, moderniojo žmogaus šū- carų laikraščio “Neue Zuericher siūlydamas čia įsteigti sąjungą

veidus ir atsidususios šūkuodavo- si plaukus. Pavakary jie jau sėdėdavo pas Naudi svečių kambaryje girkšriodami alų ir patylomis vienas antrą ramindavo.— Aš manau, kada ne ,.. dar neatšauks...vėlai- i rudenį;ten buvo jaukiai- Taip jiems prabėgo pora lai- sausa-ir-.skaniai kvepėjo kugelis. į mingų savaičių. Atėjusi nelemta Matomais tos gamtinės savybės! telegrama sudrumstė ramybę..-, prisidėdavo prie ramaus ir tai- > Jiems reikėjo grįžti į Kauną.kaus luobiėčių būdo išsivystymo, i Nelauktas atėjo anas ruduo, Ten nebuvo mušeikų, girtuoklių, tinginių, pletkininkiu ir kitų didelių nusidėjėlių. Nežiūrint to, visas jaunimas buvo susiorganizavęs į įvairias sąjungas bei kuopas. Dar viena retenybė: Luobiuose nebuvo nei vieno žydo, nei policininko.Neaktyvūs luobiečiai liko ir Suvalkijos sukilimo metu. Tik kažkas proklamacijas ant kiekvienų vartų prilipino. Atrodė, kad tuo viskas ir baigėsi, bet deja. . Vieną popietę luobiečiai pamatė, kad žydelis Leiba du įlgiaiustas policininkus beatvežąs iš Būdos valsčiaus. Tie išlipo išdidžiai iš Leibos gurbelio ir tiesiai pas seniūną Starkų, net lagaminus ve- žime palikę.— Tai, kaip matai, tamsta seniūne, mes čia tiesiai iš Kauno, saugumo siųsti, — pasakė vienas su kumpa nosim.— Na, ir ką jjūs čia veiksite?pypkę į delną.;— Sukilėlius malšinsim, — pa- i sišovė antrasis. Toks įsakymas mums duotas.— Kokius sukilėlius? ... Kur?— Įsmeigęs akis teiravosi Star
kus. ■•■...■ į— Tai kaipgi,, .tamsta juk esi Luobių seniūnas, jei neklystu, turi žinoti, kas vyksta tamstos se-

i niūnijoje?— Aš ir žinau, — spiriasi
Starkus. '— Tai kasgi čia proklamacijas lipdo? — pakeldamas smakrą kerta kumpanosis.i

— Piemenų darbas. — nusilei
džia Starkus. — Kaip norite, po
nai. Likite čia. Patys pamatysi
te. Sukilėlių nėra if nebus.

Nuvedė Starkus “malšintojus” 
pas Striukienę. Ji apgyvendino 
juos sekylčioje, iškeldindama abi 
riebules dukteris į klėtį. Svečiai 
iš Kauno miegodavo iki vėlyvų 
pusryčių. Atsikėlę išsirąžę, su
valgydavo Striukienės paruoštą 
kiaušinienę. Po to, lošdavo korto
mis. Kartas nuo karto nusitaikę 
įgnybdavo vienai tai antrai dūk-

kada Keliauka nustojo dirbti — kailius raugti ir skusti. Jis dabar lakstė girgždančiu dviračiu visiems skelbdamas žinią:— Rusų tankai Vilnių užėmė-. Greitai ir čia bus, — švepleno Kėlinuką.— Kokia tau bus iš to nauda?— užklausė vienas iš būrelio vyrų, stovinčių prie kooperatyvo. — Manai arbūzų gausi’— Lygybė'bus. — atšovė Keliauka. c ...— Atsirado, matai, nuskriaustasis. Ar neperdaug už išdirbtą kaili lupi? — atsiliepė kitas.Keliauka daugiau nesiginčijo, užsėdęs dvirati nugirgždėjo.,Per žiemą luobiečiai atvežę kailius išdirbti nerasdavo Keliaukos namuose, — taip jo žmona atsakydavo. Užėjus rusams Keliauka vėl pasirodė ant dviračio.— žinai, Marce, dabar mūsų laikai atėjo, — aiškina Keliauka 
žmonai iš mitingo sugrįžęs.— Mūsų, tai mūsų, bet daug tu ten uždirbai po mitingus belakstydamas. Jau tuoj reikės dantis 
i šieną kabinti. — valgyti neturėsim, —- atkerta žmona.—- žemės duos, sėklos duos. Gyvulių duos. Supranti... Iš buožių viską atims, mums duos,
— išbėrė Keliauka.— Duos, duos, bet negauni. Kada gausi? Jau šiandien reikia. Per visą žiemą nedirbai. — širsta Keliaukienė.kaip patrakęs težinai.Neilgai trukus Keliauka gavo... Jis buvo Starkaus vietoje ir gavo algą. IŠ karto jis jautėsi kažkaip nedrąsiai, ypač tirptelėdavo sutikęs Siurkų, kuris jį tiriamomis akimis nuvesdavo. Sugrįžęs iš politinės apšvietos kursų Keliauka jautėsi daug drąsiau. Sutikęs Siurkų jis jau nesijautė kaip pagautas vagis, bet net su panieka pažvelgdavo i jį, kaip ant kelio besimaišantį nereikalingą daiktą.Taip Keliai:kai stropiai besidarbuojant, atėjo rinkimų metas į liaudies seimą. Iš rinkiminio

iš jį pasisakė JAV katali- Zeitung” 305 numeryje atspaus- prieš sovietini kolonializmą Eu- lipai savo metinėje konfe- ainias dr. A. Krafft (Lausanne) ropoję. Jau gauta eilė pritarimų, i e Vašiągtono universite-' atviras laiškas prieš sovietinį ko-1 Čia neturima galvoje steigti poli- ‘alyvaVo jų 227. •Klaidin- įlonialižmą.' Lafškė < dėstoma:' Pa-įtinę kovos organizaciją, rašo dr. iškišęs' dorovę, modernu-' siatuoju metu Įvairiais atvejais i Krafft, bet studijų draugiją, kuri ;us ėmė Įsivaizduoti, kad. buvo pabrėžta, kad Rytų bloko i eventualiai galėtų užsiimti ir ka- • ..t : vaigįy$ės vigai nėra kompetetin-iritatyviniu darbu. Panašios orga-gos protestuoti prieš kolonializ-’į nizacijos šiame amžiuje jau bu- varko gy- mą Afrikoje, kai. tuo pat metu yra i vo steigiamos kitų skriaudžiamųir dideli, pasikeitimai gy-j būklėj keičia ir princi-i ne principai v i. __ ___ —o gyvenimas principus”. Į uaiig sovietinių’kolonijų pačioje : tautų naudai. Laiško uždavinysVyskupai bendrame laiške pabrė- Europoje. Laiško autorius krei- esąs išaiškinti, ar tam planui bus
;lo.

LATVIU GĖLIŲ KRAUTUVĖ
802 BATHURST ST. (kampas BloorJ 
Telefonas LE. 3-3884.

PAS Ml S PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
* Puokštės nuotakoms bei įvairioms kitoms progoms — ■ 

eu r opi e* if kame ir kanadiškome stiliuje.
* įvairiausių rufių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
* Mes turime gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms. 

Kalbame ta;p oot vokiškai ir rusiškai.

VISO I0ŠIĮ STALW Mmi
Virtuvių spintelės (kabitoi), nauji baldai, įvairių spalvų stalinės lempos. 

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

V. LIUBINSKAS. Telefonas LE. 2-6922.

WALLY’S GARAGE
PERSIKĖLĖ iš 5 Robert St. | NAUJAS P ATALPAS

725 Lansdowne Ave. Tel. LE. 3-0631
(Tarp Bloor ir Dupont)

Viri mašinų remonto darbai lietuviams atliekami PIGIAU
Vefuviskame WALLY’S GARAGE. Sav. VI. Tarvydas.Ai tora! i nė transmisija pigiomis kainomis, išorės taisymas (Body repair), dažymas ir visi kiti taisymo darbai atliekami sąžiningai. 

Darbas garantuotas.
723 Lansdown Avė. Tel.: darbe LE. 3*0631, namuose RO. 3*2445

: pakankamai pritarėjų. Laiškas baigiamas: “Mes Šveicarijoje tupėtume Įsisąmoninti, kad nepa- i kanka protestuoti ar simpatizuo- i ti, bet kad tam tikromis sąlygo- 1 mis reikia laisvės veiksmingai paimdamas nesąlygojamais”.
Essenhowerio 

pensija■ Prezidentas Eisenhoweris, savo prezidentavimo pareigas sau-i šio 20 d. perdavęs naujajam pre- i ridentui Kennedy, išeis į pensiją.Bet iki šiol tebėra neaišku, kokią pensiją jis gaus. Tai priklausys nuo to, kokią pensiją jis pasirinks i — kaip buvęs prezidentas ar kaip buvęs generolas.Prezidento pensija yra daug didesnė: $25.000 metams pensijos ir $50.000 savai Įstaigai išlaikyti. Tuo tarpu generolo augščiausia pensija yra $20.500 ir nemokamas gydymas. Manoma betgi, kad Eisenhoweris jaučiasi daug artimesnis kariškam laipsniui negu civiliam ir dėl to greičiausiai pasirinksiąs generolo pensiją.
Varšuva. — Gruodžio pradžio

je Lenkijoje 6 dienas viešėjo 
Kruppo įmonių Essene direkto
rius Berthold Beitz.

Tik lakstyti

įvairūs siuntiniai
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.

į lsį - K a n a d d š: r į
Siunčiame ADr> A ČTI I sudarytus ir apdraustus }vai- 
paprastu ir V IK v I I W rius siuntinius.

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

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

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ IŠTAIGA '

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

.8 K Y RIAI:
105 Cannon St E, Hamilton, Ont Tel. JA. 8-6686. Ponia V. Juraitis. 
94 Douglas St, Sudbury, Ont. Tel. OS. 3-5315. Ponia M. Venskevičienė. 
DARBO VALANDOS: pirmadieniais - penktadieniais nno 9 vai. 
ryto iki 7 vai. vak. Šeštadieniais—nno 9 vai. ryto iki 5 vai. vak.

SAVININKAI S. ir A. KALŪZA
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PASKALĖLĖS IR FAKTAIPIRMIEJI TURISTAI IŠ 
LIETUVOS ČIKAGOJE

EDVARDAS SULAITIS
Pirmieji turistai iš Lietuvos, 

kurie Amerikoje viešėjo apie dvi 
savaites, trims dįenoms buvo su
stoję ir Čikagoje. Tai 11 žmonių 
grupė, susidedanti iš įvairių pro
fesijų žmonių, nors, kaip atrodo, 
patikimų partinių asmenų.

Čikagoje ši grupė buvo apsisto- 
. jusi gana kukliame savo išvaizda
’ Hamilton viešbutyje, kurį atvykė

liams parūpino privati amerikie
čių kelionių kompanija. Šios kom
panijos du žmonės buvo nuolati
niais grupės palydovais, nors at
važiavusiųjų saugumas jiems ne
rūpėjęs, ries buvo leidžiama gru
pės nariams “nuklysti” privačiais 
keliais. Tas finansiškai, žinoma, 
išeidavo kompanijai į naudą, nes 
nereikėdavo mokėti riž tų “nukly- 
dušiųjų” maistą. Tuom pasirūpin
davo atvyKėlių iš Lietuvos priva
tūs globotojai: buvę draugai, pa
žįstami ar šiaip įvairių informa
cijų siekią žmonės.

Su keliais iš atvykusiųjų šių ei
lučių autoriui teko praleisti apie 
7 valandas laiko ir gerokai išstu
dijuoti jų galvoseną, šiais žmonė
mis buvo rašytojai Alfonsas Bie
liauskas ir Mykolas Sluckis, gana 
įtakingi asmenys dabartinės Lie
tuvos rašytojų sąjungoje. Abu jie 
gerokai tarybinės santvarkos už
grūdinti žmonės ir, kaip atrodo, 
nuoširdūs jų šaukliai, kurie jau 
tiki į tai, ką sako. Nebereikalo 
A. Bieliauskas knygoje “Tarybų 
Lietuvos rašytojai” (Vilnius, 1957 
m.) savo autobiografijoje yra pa
žymėjęs: “Rašau, nes jaučiu, kad 
plunksna darbo žmogui yra rei
kalinga lygiai taip, kaip ir kūjis 
su pįautuvu”.

Jau tik susitikus su jais vieš- 
’ bučio kambaryje, tarp dar nepa

klotų lovų ir kelionės lagaminų, 
vienas iš jų išsitraukė “Draugo” 
dienraščio kultūrinį priedą su B. 
Babrausko straipsniu “Rubliniai 
skalikai”. Jie, žinoma, reiškė ne
pasitenkinimą šiuo ir panašiais 
straipsniais, telpančiais užjūrio 
lietuvių patri jotinė j e spaudoje.

Kadangi naktį prieš tai jiems 
buvo tekę praleisti su vietos “pa
žangiaisiais” lietuviais ir būti ge
rai jų pavaišintiems, atvykėliai _______ ___ ________________
skundėsi vidurių ir galvos skaus- patarėjas” B. Baruch, pakartoti- auglTbūtu* 7pgyvendinušf Sibire" 
mu. Tačiau pavalgius pusryčius i nai Įspėdamas Sov. Sąjungos vy- dar prieš maskoliams ten isibrau- 
Čikagos didmiesčio vienoje vai-; riausybę: “Jūsų priešas ne vaka- nant, bet dėlei žiauraus klimato 
gykloje jų nuotaika pasitaisė ir ruošė, bet rytuose”. Antras įspė- to nepadarė. Ir šiuo metu žiaurus 
buvo tęsiamos tolimesnės disku- Į jimas pasigirdo iš Kanados. Britų to krašto klimatas kinu tautos ne
si jos. ' ” i atsargos generolas Neil Ritchie vilioja. Kelia abejonės šiuo metu

Nors ir pilni neapykantos lietu-1 Toronte English Speaking Union linksniuojamas kinu tautos gau- 
z,nariams pareiškė: “Jaū netoli die- sumas, žinant, kad‘ komunizmas 

na, kada sovietai maldaus Vakarų betkuriame krašte gali išsilaikyti 
pagalbos prieš kom. Kiniją”. Pa- tik beatodairinio teroro pagalba,,- - 
našių balsų yra ir daugiau. Prie- jr tą terorą be saiko naudodamas I mu> kad laimėtų ne i 
žastys, dėl kurių galį įvykti nesu- sunaikina ‘natūralu tautos prie- “anas”. Tikrovėje vienas ir ki-1 
sipratimų nurodomos šios: 1. Ne- auglį, net ji žymi'ai perviršyda- "*’ -----

Vakare prieš išvykstant iš Čika
gos atvykėliai buvo “pažangiųjų 
lietuvių” oficialiais svečiais Mil
dos salėje. Čia jie bhvo pagerbti, 
o kaikurie net tarė padėkos žo
džius ar pasakė ilgesnes kalbas. 
Šioje vietoje kartu su turistais pa
sodino ir du anksčiau ne tik “pa
žangiųjų” tarpe veikusius lietu
vius — dr. A. Margerį ir S. Pipi- 
raitę-Tomarienę. Prezidiume taip 
pat buvo ir L. Kapočius iš Vašing
tono, kuris ten yra Sov. Sąjungos 
atstovybės tarnautojas.

Kaip rašo “pažangusis” Čika
gos lietuvių laikraštis, atsilankiu
sieji buvo sužavėti ekskursanto 
K. Meškausko dainomis, nors apie 
jo pranešimą apie dabartinės Lie
tuvos ekonominę padėtį pobūvio 
dalyviai, turbūt, nebuvo tokios 
puikios nuomonės.

Čikagoje viešėjo šie lietuviai: 
rašytojai Alfonsas Bieliauskas ir 
Mykolas Sluckis (pirmasis dar yra 
“Švyturio” žurnalo vyr. redakto
rius), Kazys Meškauskas — eko
nomijos instituto direktorius, 
Kostas Glikas — kolchozo “Leni
no keliu” pirmininkas, Nina Sa
dauskaitė —inžinierė iš Kauno, 
Algirdas Utkus — tarnautojas, 
Eduardas Tautrimas — filmuoto- 
jas, Jonas Likėnas — fotografas, 
Jurgis Banaitis — Klaipėdos vid. 
mokyklos direktorius.

Daugelį ir kitų dalykų \papasa- 
kojo atvykėliai, bet tuo tarpu kai
kurie jų žodžiai yra neskelbtini. 
Taip pat pažymėtina, kad kaiku
rie mūsų laikraščiai pasistengė 
atvykėlius neigiamai pristatyti vi
suomenei, tuo patvitrindami min
tį, jog tam tikro laikraštinio ob
jektyvumo stoka labai matoma 
netik anapus Atlanto, bet ir čia.

Neseniai JAV policija netyčia 
išaiškino nežinomą aferistų gau
ją. Jų verstasi plokštelių falsifi
kavimu. Operacija nesudėtinga. 
Geros kokybės brangios plokšte
lės buvusios perrašomos į magne
tofono juostą (tapė-recorder). Iš 
jos — į plokštelinę klišę, varinį 
“master disc”. Toliau tekdavę tik 
multiplikuoti.

Painiausia kliūtimi buvę išsi
vogti žinomųjų firmų etiketes bei 
aplankus. Bet vargas apsimokė
davęs, nes prekybininkai lengvai 
susigundydavę žymiai pigesne ur
mo kaina. ■ '• :■*' -

Lietuvių tarpe šnabždamasi, 
jog į šią “piratišką” kategoriją 
pateksiančios ir bent kelių pre
kybininkų žadamos lietuviškų 
plokštelių serijos. Gal tai pasitvir
tins, jei rinkoje pasirodys Šaba- 
niausko, Dolskio, Pupų Dėdės at- 
raja.

Mums norėtųsi stabtelti ties ki
ta problema. Ne vieno manymu 
intensyvesniam lietuviškam auk
lėjimui svarbia — muzikinės lite
ratūros sritimi. Konkrečiai — 
daugelio išeivių gaunamais iš Lie
tuvos liaudies dainų, operų arijų, 
estradinės bei kamerinės - simfo
ninės muzikos įrašais plokštelėse.

Sutikim su keistu faktu. Jei iš 
anapus ateiną leidiniai dar susi
laukia spaudoj šiokio tokio aptari
mo, tai dar neteko aptikti muzi
kos žinovų pasisakymo apie lietu
viškas plokšteles. Netgi išeivijoj 
padarytas, nekalbant apie pri
siunčiamas iš Lietuvos. Tarsi jų 
reikšmė įvairiapusiškam lietuvy
bės puoselėjimui būtų visiškai 
nesvarbi.

Be abejonės, spausdinto žodžio 
poveikis į skaitytoją (teigiamas 
ar neigiamas) gali būti daugiau 
ar mažiau konkrečiai nustatomas. 
Muzikos veikiamoji galia mažiau 
apčiuopiama, ‘pasąmoninė.

RKS. T. MŽE

Gyvendami savoj žemėj (kurią 
ne vienas vadindavom Dainų ša
lim) įjunkom į savas melodijas ir 
kompozicijas. Dar ligšiolei lietu
viška daina, Šokio melodija, 
mums miela ir sava. Bent vyres
nės kartos žmonėms. Kitaip yra 
su išeivijos jaunimu išgirstančiu 
lietuvišką gaidą (ir tai nevisada) 
prie puotos stalo, jaunimo stovyk
loj ar minėjimų - subuvimų prog
ramėlėse. Ar galima laukti, kad 
jie pamiltų savąją dainą, jeigu 
ausis nespėja pagauti netgi melo
dijos gijos?

Ko vertas mūsų lietuviškumas, 
jei mes paliekam Dievo valiai jų 
muzikinio skonio vystymąsi, ne
pabandę turimomis priemonėmis 
įpratinti juos pasisavinti lietuviš
kos muzikos savitą grožį.

Juk tik per dažną klausymąsi 
savų kompozicijų namie ir suei
gose galima išvystyti juose arti
mybės ryšius su lietuviška muzi
ka. Tik šio nuolatinio kontakto 
dėka galime tikėtis naujų choris
tų, tautinių šokių šokėjų bei dai
nininkų prieauglio.

Lietuviškosios muzikos popu
liarinimui turėtų todėl būti pa
naudotos visos priemonės, šalia 
išleidžiamų tremty plokštelių lie
tuvybės akcijai turėtų būti pla
čiai panaudojami ir įrašai gauna
mi iš tėvynės.

Šia prasme nebesvarbu ar ori
ginaliam įpakavime ar perspaus
dinti. Naujų banderolių užlipin- 
tojų todėl, gink Dieve, nepavadin
tume piratais.

Kaikam, tiesa, galį pasirodyti 
beviltišku reikalu suvilioti jauni
mą lietuviškom sutartinėm bei 
skudučiais tuo 
Rock n’ Roll 
džazai.

Gryna tiesa,

porūšio 'karščiausiais adeptais 
yra jaunuomenė. Plokštelių ga
myklos atidžiai seka ir išnaudoja 
jų pomėgius. Bet, jei retas jau
nuolis nepasiduoda madingų da
lykų poveikiui, dažnam ateina 
laikotarpis, kada jis ima nebepa- 
sitenkinti melodramiškom bala- 
dėm. Nevienas susidomi autentiš
ku folkloru. Ar išeiviškas jauni
mas, kurio dvasiniai potroškiai 
praplatėję šia prasme, nepasiges 
savų lietuviškų kompozicijų?

Teoretinė tai prielaida. Logiš
ku argumentu nepagrįsta. Bet ar
gi muzikos pasaulis apeliuoja į 
mūsų protą ir mąstyseną? Veik
damas žmogaus “tamsųjį vidų”, 
ji gali kartais grąžinti lietuvybei 
(mūsų hipotezė) ir tą atžalyno da
lį, kuri ikišiol nesijautė surišta 
dvasiniais saitais su savo bend
ruomene ir tauta. Ypatingai, jei 
savos gaidos pajautimas įdiegtas 
pasąmonėn nuo mažens, klausan
tis, nors ir pasyviai, liet, muzikos.

RYŠKIEJI VEIDAI

NAUJOS “KLAIDOS” BELAUKIANT
Sekant anglišką spaudą meta- globėjų nuomone, galima rasti tik 

si i akis neprašytų globėjų susi- Rusijos Sibire. Kiek toji nuomo- 
rūpinimas, kad Jas nenaudėlis nė yra tikra?
Mao-Tse-Tungas nepadarytų pra-į Kinu tauta, jau nuo neatmena- 
sikaltimo ir neužpultų “taikingo-i mų laikų gyvena dabartiniame, 
sios” Sovietų Sąjungos! į pakenčiamai švelniame ir šiltame

Pirmą skambutį davė “didysis į klimate ir reikalui esant savą prie

vių užjūrio politikams ir kaikuriai 
spaudai bei žmonėms, atvykėliai 
vis dėlto pareiškė mintį, jog jiems 
būtų •priimtinas bendravimas su 
išeivijos jaunimu. Koks tas bend
ravimas galėtų būti, konkrečiai 
nepasakė, tačiau, kaip buvo gali
ma suprasti, būtų reikalaujama 
paklusti “tarybinei” linijai. Pa
reiškus, kad toks paklusnumas 
vargu ar kada iš čia ateis, atvykė
liai pasisakė, jog gal būtų daro
ma kokių nors “nuolaidų” iš jų 
pusės.

Dažnai pažymėdavo, jog čia yra 
tik jų privati nuomonė ir davė su
prasti, kad visko nereikią laikyti 
už gryną pinigą. Taip pat pažy
mėtina ir jų rami laikysena be di
delio jaudinimosi ir noro sudirbti 
su jais kalbančius “buržujų” at
stovus. Jie net susilaikė nuo ryš
kesnės propagandos, o daugiau 
bandė įtikinti gyvenimiškais pa
vyzdžiais, bet ne vien tik skam
biais šūkiais. "

Atvykėliams, atrodo, buvo nau
jiena, kad išeivijoje daugumas 
lietuvių veikėjų dirba ne už dole
rį, kaip kad “tarybinėje” spau
doje buvo triūbijama, bet ne taip 
jau “apčiuopiamais“ sumetimais. 
Pasakius, jog už tą veiklą atlygi
namus žmones galima suskačiuoti 
ant pirštų, jų neigiami argumen
tai užjūrio patrijotiškai nųsista- 

-Čiusių lietuvių adresu greitai išsi
sėmė.

Su augščiau minėtais turistais 
iš Lietuvos teko lankytis ir pa
saulinio garso turinčiame Mokslo 
ir Pramonės muzėjuje, kuriame 
sustojome ir prie lietuviškos ka
lėdinės eglutės, esančios įvairių 
tautų eglučių tarpe, čia susitiko
me su kitais ekskursantų iš Lie
tuvos grupės dalyviais, kurie fo
tografavo ir filmavo mūsų eglutę. 
Pažymėtina, kad lietuviška eglu
tė ir bendrai mužėjus jiems pali
kęs neblogą įspūdį. Einant muzė
juje išstatytos didžiulės širdies vi
dumi, Bieliauskas, tarp kitko iš
sireiškė, jog jis nenorėtų, kad po 
jo širdį kas nors taip vaikščiotų.

vienodas marksistinės evangelijos 
aiškinimas komunistų okupuotuo
se kraštuose. 2. Varžybos dėlei 
pirmumo vadovauti tarptautiniam 
komunizmui. 3. Naujos erdvės su
radimas kinų tautos pertekliui, 
nes esamos erdvės nebepakanka.

Panagrinėkime, kiek nurodytos 
priežastys yra realios.

Tiek rusiškasis, tiek kiniškasis 
komunizmas yra gimęs iš “maso- 
niško dievo” malonės ir turi atlik
ti jiems skirtus uždavinius. Sis 
“dievas” — mūsų laikų pabaisa 
— yra nepaprastai galingas, nes 
jo rankose yra sukoncentruotas 
milžiniškas kapitalas ir to kapita
lo išlaikoma pasaulinė spauda, ku
ri įvykius nušviečia ne taip, kaip 
yra tikrovėje, bet taip, kaip jiems 
yra naudinga tikrovei užmaskuo
ti. Kada dar likusios laisvos pa
saulio tautos bus pastatytos į to
kią strateginę padėtį, kad ir no
rėdamos nebegalės kariauti - gin
tis, tada melo kaukė, kaip nebe
reikalinga, bus nuimta, bet jau 
bus pervėlu.

Apie nevienodą marksistinėš 
evangelijos aiškinimą, arba var
žybas dėl vadovavimo, nėra ką ir 
kalbėti. Tai sakoma lengvatikiams 
suvedžioti ir tikrovei užmaskuoti, 
nes Markso evangelija tėra viena. 
Masoniškas dievas savo satelitus 
ir jų vadus laiko griežtoje draus
mėje, o nepaklusniuosius, kaip ro
do nesena praeitis, sugeba greitai 
suvaldyti. II Pasauliniam karui 
pasibaigus, bolševikinis kanibalas 
Josif Visarionovič, savosios pro
pagandos užliūliuotas, pradėjo 
galvoti, kad jis tikrai yra genia
lus ir neklaidingas ir to įsitikini
mo pasėkoje nustojo klausyti sa
vo gimdytojų. Kas po to įvyko?...

Eisime prie prieauglio. Komu
nistinei Kinijai šiandien jau 
trūksta erdvės ir duonos, o tai

ŠOKIŲ MUZIKOS MĖGĖJAI!!!

Puiki dovana šventėms.
Jau atspausdinta nauja, lietuviškai įdai
nuota 11 rinktinių Šokių muzikos plokštelė

ROŽES IR TYLŪS VAKARAI...
Ją galite įsigyti vietos lietuviškos spaudos 
parduotuvėse. Kaina $6.00. Išleido: ABC 
Records. P. Jurgaitis, 7403 South Western 
Ave., Chicago 36, Ill.

.Ūkininkas iš Michigano valstybės
AL. GIMANTAS

Vyresnės kartos Amerikos lie
tuvių tarpe, viena ryškesniųjų as
menybių yra “ūkininkas” (kaip jis 
save mėgsta vadinti) J. J. Bachu
nas. Ar jis ūkininkas ar verslinin
kas, tai jau jo paties dalykas, gi 
mums svarbiausia tai, jog nei am
žiaus našta, nei tiesioginiai vers
lo reikalai, neįstengia jo atitrauk
ti nuo bendrosios lietuviškosios 
veiklos. Jo optimizmas, dinamiš
kumas ir kartu nemažas realybės 
pajautimas, labai jaučiamas viso
je eilėje bendrosios veiklos sri
čių. Ir jei mūsiškių tarpe nestin
game veikėjų, kurie labai daug 
veikia žodžiais, J. Bachunas sa
vąjį žodį visada paremia ir darbu 
ir pinigu. Apie jį kalbant, papras
tai, atsiliepiama kaip apie tauti
ninką, bet, kas išdrįs teigti, kad 
jis betkada ar betkur yra atsakęs 
savo paramą, jei tik prašoma ge
ram lietuviškam tikslui? Todėl, 
ar nebūtų pravartu į Bachuną 
žvelgti ne kaip į tautininką, bet 
pačia plačiausia prasme — jam 
visi lietuviški reikalai yra dėme
sio verti ir arti širdies, nežiūrint 
iš kurios pusės jie išeitų, kieno 
būtų skelti. Tautiniai rekalai jam 
yra augščiau įsitikinimų rėmų, 
kurie, neretai, daugelį dar vis 
varžo ...

Kas seka J. Bachuno straips-' 
nius mūsų spaudoje, sutiks, kad 
jo keliamuose sumanymuose ir 
siūlomose priemonėse, labai daž
nai atsispindi sėkmingi ir jau iš
bandyti verslihinkiški metodai. 
Būdamas pats sėkmingas versli
ninkas ir organizatorius, savąjį 
patyrimą jis norėtų perkelti ir 
lietuviškuosius klausimus spren
džiant. Deja, mes, mūsų daugu-:

. u., į ma, netiek jau daug susipažinę.su
Lietuvių moterų žurnalas Mo- kontinento verslininkystės poetinės 

, ,,. metodais ir keliais, i kaikuriuos - - ■ •
menu savo penkmetmę sukakti. Bachuno siūlymus žvelgiame la-

Amerikoje buvo vienas iš geriau
sių lietuviams ir Lietuvai dalykų. 
Esą, jei ne V. Adamkavičius - 
Adamkus, iš to nieko nebūtų iš
ėję Jis žinojo, kaip tą reikalą su
tvarkyti ir padarė tikrai gerą dar
bą. Būtų gera galvoti apie pana
šias išvykas ir toliau (apie tai jau 
buvo galvota), bet kas sudės pini
gus? Iš visuomenės negalima tiek 
tikėtis. Pietų Amerikos išvykai , 
visuomenė nesudėjo nei trečda
lio ...

Paskiausiu metu labai įdomi ir 
vertinga idėja kelta Bachuno, su
šaukti lietuviškųjų laikraščių re
daktorių ir leidėjų suvažiavimą. 
Pasirodo, to projekto sumanyto
jas, jau pats yra kalbėjęs su kai- 
kurių laikraščių redaktoriais, su
laukęs jau ir pritariančių balsų ir 
tikisi to sumanymo realizaviiho. 
Išeivių spaudai galėtų būti didi 
nauda iš tokio suvažiavimo.

J. Bachunas ir ponia daug va
žinėja, keliauja. Ir ne vien tik sa
vo malonumui, bet visur ieško lie
tuvių, mezga ryšius, naujas pa
žintis. Visur ir visada sielojasi 
bendraisiais reikalais, . paremia 
juos netik moraliai, bet ir mate
rialiai. Neseniai jis lankėsi Vo
kietijoje ir vietoje susipažino su 
Vasario 16 gimnazijos reikalais. 
Nekokie jie. Gimnazijos išsilai
kymo galimybės sunkios. Reikia 
skubių ir efektyvių priemonių. 
Savuosius samprotavimus jis pa
skelbs ilgesniame straipsnyje. 
Bus įdomu patirti, kaip sėkmin
gas verslininkas siūlys gelbėti da
bartinę padėtį. O Vasario 16 gim
naziją išlaikyti yra mūsų visų tau
tinės savigarbos reikalas.

Buvo įdomu patirti J. Bachuno 
nuomonę ir dabartinės išeivių 

; veiklos pastangomis. 
Kaip jis patartų kovoti su didė- 

iSmagu pasveikinti iniciatores ir s£eotiška/ tikėdam?*kad ik. j.ančlu nuovargiu ir išsisėmimu?
niai Įsitikinę kad jūsų tauta ka- tęsėjas šio dailaus užsimojimo. I „egalimi igyvįndintL tGo tarpu, ^"^toėtu naS'mūst 
da nors vėl bus laisva . Tai ir vi- Bet kartu spraudžiasi kartelis pa- h*t kipk diliau nactndiiavnc kai menyDes turėtų paKeisti musų ■ - oeni kick giliau pasiuaijavus Kai- jaunesnes kartos intelektualai,

metu, kai siaučia 
bei egzotiškiausi 

j
kad šios muzikos

Jau kuris laikas tenka pastebė
ti “Neprikl. Lietuvoj” skelbimė- 
lius apie naujai išleistas “Kara
lienės Mikaldos pranašystes”. 
Tenka nusistebėti, jog savaitraš
tis, kurio skiltyse kažkada taip 
griežtai praskambėjo kovos su li
teratūrom kandimis šūkiai, nesi
drovi šiandien piršti savo skaity- 

’ tojams kermošišką knygpalaikę.

Spaudos žiniom Toronto Liet. 
Bendruomenė yra paskyrusi pre
mijas jaunimui už geriausią rašinį 
įsipareigojimo tautai tema.

Ar nebūtų pažeista Toronto pa
rapijinė garbė, jei šių premijų 
įteikimas įvyktų Montrealy VIII- 
tosios Lietuvių Dienos proga? Juo 
labiau, jog jinai turės praeiti jau
nimo sąskrydžio ženkle ,

teris” atšventė gruodžio mėn. nu-

galvojus, kad, visdėlto, šis žurna
las neįstengė Įtraukti į savo gre
tas platesnio bendradarbių skai
čiaus.

Argi nekeista, kad jų neatsira
do iš gausaus studenčių būrio, 
kadaise čiauškėjusio mūsų uni
versitetų koridoriuos ir

mūsu
sas žmoniškumas.

Kyla klausimas, kodėl šiuo me
tu ši Raudonosios Kinijos proble
ma taip dirbtinomis priemonėmis 
yra keliama? Kas po tuo slepia
si? Išrodo, kad laisvojo pasaulio 
dėmesį norima dirbtinomis prie
monėmis nukreipti kitur nuo tik
rųjų įvykių ir tautas pastatyti . .
orieš įvykusį faktą, karis laikui dradarbiauja išeivijos spaudoje. Lietuvos bylą. Labai tik ..U
hnzlnnf hire Dnf Viii* rimirrolie Vifii? V nrl Al i L-.-

kuna’s Bachuno keliamas proble
mas ir jo siūlomus sprendimo bū
dus, jauti juose nemažai lietuviš
ko ūkininkiško įžvalgumo, prakti- £x "amžiaus* asmenybių.' 
kos ir sumanumo. Priedui, ame- . . .,. • . ,
rikiečio “biznieriaus" nujautimas,! Stal lr para»dinis atsakymas:

‘ 1 “Mes, senesnieji Amerikos lie-

Kennedžio žodžiais tariant, suda
ryti galimybes, kad šio šimtmečio 
problemos ir būtų sprendžiamos

kos ir sumanumo. Priedui, ame*

ūsų uni-jggi įr Kiek rizikos. Visa sudėjus* . . - .
■ o m * j i- ■ i apditori- krūvon, pasvėrus, atrodo, kad J. tuviai, esame labai dėkingi nau
dose? Tiesa, dalis jų aktyviai ben- BachUno siūlomos priemonės tu- Jiems ateiviams už jų darbštumą

bėgant bus pavadintas “Klaida Bet kur daugelis kitų? Kodėl jos 
laikosi nuošaliai nuo vienintelio

gaila, kad tie mūsų senesnės kar
tos veikėjai, kurie užsipelnė dide
lę padėką už savo darbą, neužlei-

dėmesio ir vertinimo. .
Dar PLB Seimo metu Niujorke

J. Bachunas kėlė vieno lietuviško ^ia jauniems veikėjams. Gerai 
jungtinio fondo klausimą, kuris j .
finansuotų bendruosius reikalus, I „„„„

.... kultūrinę ir politinę veiklą, :roSt,tadanėratokioūpoirkaržy- 
tas yra vienos vertės, bet matyti i tas laimėjęs premiją rašinys apie su visais tos veiklos poskyriais, ■“   ■ • -
vienas iš jų yra davęs besąlyginio < išeivės lietuviškąsias pareigas, kaip reprezentacija, propaganda 
paklusnumo priesaiką, o kitas su- Ar nebūtų buvę teisingiau ir savi- ir t.t. Bet ir šitas labar vertingas 
silaikė arba taip buvo įsakyta iš čiau, jei “Moters” redakcija būtų ir gyvenimo tiesiog iššaukiantis 
“viršaus”, šį įtarimą patvirtina pravedusi (konkurso vietoj) anke- projektas, dar vis neranda dides- 
Niki tos poli truko laikysena rinki- tą ta pačia tema? Gal šiuo būdu nio pritarimo. Ir pats J. Bachu- 
mų metu. Netolimoje ateityje rei- ji būtų išjudinusi lietuvaites akty- nas, viename savo laiške sako, 
kia laukti naujos “klaidos” dar Ii- viau bendradarbiauti, paskatinusi kad toks fondas, kolkas, dar ne- 

....................................kusių laisvų pasaulio tautų są- kelin, kuris vienas tegali išugdyti 
tai tvirtinu Sov. Rusijos patirtimi, skaiton. Jau šiandien iš spaudos 
Įsitikinti galima lengvai paėmus oiatprųe, kad einama pne Komu- 
Šov. Rusijos gyventoju skaičių nistinės Kinijos priėmimo į Jung- 
1917 m. po revoliucijos ir 1960 m*, tin. Tautas ir naujų komunistinių 
Išvėskime prieauglį ir palyginki- bazių steigimo aplink JAV. Artė- 
me su esama tikrove — išsigąsi- **
me. Dėl to neišrodo, kad šiandien 
kinų tautą šitokia problema var
gintų. Jeigu kada norint tai įvyks, 
tai jau Šiandieniniai kinų valdo
vai yra atlikę visus paruošiamuo
sius darbus. Užėmę Tibetą jie jau 
turi savo rankose visas kalnų per
ėjas į Indiją, Pakistaną, Burma ir 
Siamą. Reikalui esant, jie ten ver
šis, moraliniai skrupulai jų nesu
stabdys, nes klimatinės sąlygos 
yra tinkamos. Nevienas iš skaity
tojų pasakys, kad jau net šian
dien Indija yra pertirštai apgy
venta ir įsibrovėliams ten nebėra 
vietos. Komunistinės moralės va
dams tai nėra kliūtis. Visi čiabu
viai bus paskelbti “liaudies prie
šais” ir išgabenti į Sibiro vergų 
stovyklas, ten, kur šiandien mū
sų broliai-seserys yra tūkstančiais 
deportuojami, kur badas, sunkus 
darbas ir žiaurus klimatas juos 
bematant sunaikins, o jų vietas 
pietuose užims įsibrovėliai. Bū
dami krikščionys pasakysite, kad 
tai yra baisu — nežmoniška? Dvi
dešimtame amžiuje tai jau yra na
tūralus reiškinys ir dėl to niekas 
iš galingųjų nebesijaudina, o ge
rai nuotaikai užėjus net pasity
čioja. Prisiminkite, ką yra atsa
kiusios demokratiško krašto duk
ros Eleonora Roosevelt ir Strong, 
kada joms, lankančioms Vokieti
joje pabėgėlių stovyklas, buvo pa
pasakota apie komunistinės siste
mos tikrovę ir priežastis, kurios 
privertė milijonus žmonių apleis
ti gimtąsias sodybas ir ieškoti 
prieglaudos kitur. Prisiminę ju 
atsakymą, nebesijaudinsite dėlei 
esamo santanizmo.

Pabaltijo kraštai ir geras gaba
las Europos jau dvidešimt metų 
kenčia komunistinės sistemos 
pragarą, o mūsų galingieji dėl to 
ar labai jaudinasi? tautinių 
švenčių proga gavę kokį mem<h 
randumą, *šių dienų galingieji 
šiaip taip pro sukąstus dantis iš
stena: “Mes esame neatšaukia-

Nr. 2”.
Šį įtarimą sustiprino neseniai i moterų “oficiozo” tuo metu, ka- 

praėję JAV rinkimai, pravesti ne- da jos sudaro tokią svarią mora- 
paprastu atkaklumu ir užsispyri-i line jėgą išeivijos kultūrinėj ko
mu imH loimotu no “tas” bet i voj?

ac ir ki. Tame pat numery yra patalpin-

mas, galima sakyti, kad šiandien 
kinų tautos skaičius sąmoningai 
yra perdedamas. Nepamirškime, 
kad komunistų okupuotuose kraš
tuose žmonės kenčia nuolatinį ne- 
davalgymą ir blogą sanitarinę pa
dėtį, kas prisideda prie žymaus 
žmonių skaičiaus sumažinimo. Ši-

Įsitikinti galima lengvai paėmus matome, kad einama prie Komu-

tin. Tautas ir naujų komunistinių

ja nauja era, kuri gali būti praš
matnesnė ir už rozveltinę.

Delhi. — Sovietų ambasadorius 
Indijos vyriausybei pranešė, kad 
jos užsakyti helikopteriai ir leng
vieji lėktuvai negalėsią būti pri
statyti, nes tam pasipriešinęs Mao 
cetungas.

Bonna. — Vak. Vokietijoje ne
darbo nėra. Bedarbių lapkričio 
mėn. buvo suregistruota tik 136.- 
000, o laisvų darbų 447.000.

nas, viename savo laiške sako

“Moterį” i tikrai rimtą, plačia 
dvasią lietuvybės reprezentantę.

Vaistinėj pastebėtas skelbimė- 
lis: “Eilinis kanadietis išleidžia 
vidutiniškai per metus: vaistams 
— $12, rūkalams — $36, svaiga
lams — $52”.

Neatrodytų, jog šie statistiniai 
duomenys būtų netikslūs. Gal iš- 
tikrųjų slogom ir persišaldymam 
išmetam tuos dvyliką dolerėlių.

Pasitikrinkim:
cigaretės: 40 c. x 365 = 
alus: dėžė $2.10 x 52 — ...

. Tik ar ne sarmata, kad mes de
juojam lietuviškos knygos ar laik
raščio brangumu, akivaizdoj šių 
skaitmenų.

bus įgyvendintas. Perdaug tuo su
manymu neužinteresuotų.

Neužmirština, kad J. Bachunas 
buvo vienas didžiausių rėmėjų 
mūsų sportininkų išvykos į pieti
nę Ameriką. Ar* jis patenkintas 
pasiektais rezultatais? Jei taip, ar 
oūtų pravartu galvoti apie naujas 
lietuviškos sporto rinktinės gast
roles ir kituose kontinentuose?

Į tai jis atsakė, kad, jo nuomo
ne, sportininkų atliktas darbas P.

esu patyręs .iš savo gyvenimo, 
kad, kada amžius lipa ant nuga-

giško noro dirbti ir kovoti. Bet 
čia, Al. Gimantai, laikas viską su
tvarkys. Dabartiniai mūsų vadai 
gyvena 1900 m. galvojimu. Apie 
tai esu jau rašęs ne vieną kartą, 
bet tai, kaip su žirniais į sieną. 
Bet ateis laikas!”

Ne šio straipsnelio tikslas bu
vo iškelti visą J. Bachuno šakotą 
veiklą ir tolerantingą jo asmenį. 
Tam jau reikėtų keletos rašinių ir 
statistikos duomenų, kur ir kada 
jis veikė ir tebeveikia, kiek tūks
tantinių lietuviškąja! veiklai sky
rė. -

Paprastai, savo ryškiąsias asme
nybes teatsimename ‘tik kokių su
kakčių proga, čia tebuvo kuklus 
bandymas prisiminti taurų lietu
vį nelaukiant jokio jubilėjaus.

Kas turi teisę balsuoti?

APLANKYKITE SAVO TĖVYNE !
VYKITE PATOGIAI IR KOMFORTIŠKAI ŽINOMU

M.S. BATORY
Gdynia America Line laivu, iš Kanados uostų į Southamptoną, 
Kopenhagą ir Gdynią Baltijos pakraštyje (Lenkijoje), ir iš ten 

traukiniu ar autobusu j visas Rytų Europos dalis.
Batory —- tai modernus, be dėmelės švarus laivas, su nepa
prastai gražiai išpuoštais svečių kambariais ir patogiomis 
erdviomis kabinomis. Jūs pasidžiaugsite šiltu draugiškumu, 
tradiciniais puikiais valgiais ir mandagiu patarnavimu, sie

kiančiu patenkinti keleivius ir jiems padėti.
1961 METŲ KE1 JONIŲ TVARKARAŠTIS:

Iš Montrealio — balandžio 13, gegužės 17,'fcjrželio 13, liepos 11, 
rugpjūčio 10, rugsėjo 8, spalio 6, lapkr. 7, Iš Quebeco—gruodžio 5.
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ten

Dėl rezervavimo ir informacijų pasitarkite su savo 
vietiniu kelionių agentu arba •

GDYNIA AMERICA LINE
192 Bay Street Toronto 1, Ont

(CSc) — Gruodžio ir sausio mė
nesiais Kanadoje daug kur vyksta 
savivaldybių rinkimai, ir ne tik 
dideliuose miestuose, bet ir prie
miesčiuose ir kaimuose. Politinių 
atsišaukimų, laiškų ir kitos spau
dos potvynis, raginimai balsuoti, 
o dažnai net asmeniniai kvietimai 
naujiems ateiviams kaikada suke
lia ir neaiškumų dėl rinkimų tei
siu.

Nevisi gali balsuoti savivaldy
bių rinkimuose. Reikalinga tam 
tikrų kvalifikacijų. Taisykles nu
stato vietiniai vadovai — miestų 
burmistrai, tarybų nariai, mies
telių ir kaimų viršaičiai. Kvalifi
kacijos dėl balsavimo teisės gali 
įvairuoti pagal vietas, bet dvi pa
grindinės taisyklės galioja visur: 
pirmoji sąlyga — balsuotojas turi 
turėti 21 metus; antroji sąlyga — 
turi būti Kanados pilietis, čia gi
męs arba natūralizavęsis, ar britų 
valdinys.

Daugumoj savivldybių ir toks 
asmuo dar turi būti išgyvenęs sa
vivaldybės ribose bent vienerius 
metus prieš rinkimus (arba kaip 
nuosavybės savininkas, arba kaip 
nuomininkas). Žmona ar vyras to
kio asmens taip pat turi tęsę bal-

Jo arba jos vardas turi būti bal
suotojų sąrašuose (Voters’ List), 
kurie yra viešai iškabinami kiek
vienoje apylinkėje. Nuosavybių 
savininkų ir jų žmonų vardai, o 
taip pat ir nuomininkų (ir jų žmo
nų), kurių vardai yra sąvivaldy- 
biniuose mokestiniuosė bąihšuo- 
se, būna įtraukti Į tokius balsuo-

tojų sąrašus ir tokie asmenys, 
pvz. Toronte, turi teisę balsuoti 
jau kelinti metai, šiais metais pir
mą kartą balsavimo teisė buvo su
teikta ir balsuotojų šeimų na
riams — vistiek ar jie buvo buto 
nuomininkai ar kambario nuomi
ninkai. Tokių buvo priskaityta 
apie 61.000. Jų vardai buvo atski
ruose sąrašuose, pavadintuose 
Resident List.

Toronte tačiau tie, kurie nesi
skaito nuosavybės savninkai, ar
ba nuomininkai mokesčiais apdė
tos nuosavybės, gali balsuoti tik 
renkant burmistrą, kontrolės ir 
miesto tarybos narius. Bet jie ne
gali balsuoti klausimų, kurie lie
čia piniginius reikalus^ negali bal
suoti švietimo vadybos bei priva-. 
tinių mokyklų Tarybos rinkimuo
se. negali balsuoti ir kitais klau
simais, kurie pateikiami balsuoto
jams specialiai.

Jei norite turėti balsavimo tei
sę visose kategorijose, bet jūsų 
vardas yra neįtrauktas į balsuoto
jų sąrašus, jei esate mokestiniuo
se miesto sąrašuose arba ten yra 
jūsų vyro ar žmonos vardas, jūs 
galite gauti liudymą, duodantį 
jums teisę balsuoti pasiskundę 
miesto raštininko įstaigai (City 
Clerk’s office).

Jei jūs esate įsigiję pilietybę, 
o mokestiniuose sąrašuose esate 
įrašytas kaip “Alien” (svetimša
lis), galite reikalauti City Clerk 
įstaigoje liudymo, pristatant pilie
tybės dokumentus. Bet nuosavy
bė viena dar nesuteikia jums bal
savimo teisės. Jūs turite turėti 
Kanados pilietybę.

susipa%25c5%25bein%25c4%2599.su


Kun. Feliksą Zinkevičių “Tiesos” Nr. siurbliai “Venta” o taip pat ir naf***“’ v*
2C0, gruodžio 11 d., labai smarkiai puo- vės — skystimas ir kremas krišto’nč‘<> kuriame buvo išdisku- ruošti komiteto prašymą prisidėti prie 
la ‘E. ‘Uldukis straipsnyje “Jų mora- stiklui bei avalynei valyti, universį v‘si aktualesni klausimai, dovanos pirkimo, ryšium su jos 20 m. 
lė”. Esą, būdamas Lėnų klebonu jis išardomi'baldai mažo metražo but^ 2.30 vai. ••
globojęs Jųo/o Krištaponio partizanus ir daug kas kita- INIUJV IR JAUNUČIU
jr bažnyčios pogrindy slėpęs dvejis me- Lietuviškos prekės jau turi s^^ susirinkimas įvyks 
lūs Kostą M.škįnj, kuris tik naktimis nuolatinių pirkėjų. Mugėje teko į ^^0 8 d 3 vai p p pa
tekėdavęs. 19i5 m. sausio mėn. J. dėti, kaip Kazachstano prekybos Nariams dalyvavimas 
Krikštaponio būrys susitikęs su vokie- į auaeijos atstovas, apžiūrėjęs galaįie/.ij>m< visi vaįkuėiaį daly- 
cU lunesU diversantų grupe Kovars- riją, pasakė: e norėtu praleisti sekmadie-
ko ręjono Ujijirio miške. Ten jie bu
vę sunaikinti “tarybinių aktyvistų”.

^13 iš jų žuvę, o kiti pabėgę.
KitnšlapoP'S "priėjo liepto galą", 

matyt, žuvo, o K. Miškinis kiek vėliau 
buvęs suimtas. Kun. Zinkevičius tada 
isstkėlęš iš Lėnų į Krinčiną, o po metų 
gavęs Kriklėnų parapiją netoli Pum
pėnų.

^apylinkėje ^ikusL“Bancionių d • verte
Jcaimo buožes Petro Tamošiūno “Simo , J - 
vadovaujama” partizanų grupė. 1948 ---------- •——.----------------- u » i »,• u
m. rudeni. kun. Zinkevičius susitikęs valdyba pradėjo leisti mnėesini žujvaikuciams sj laiKrasų. na- 
su Tamošiūnu ir dar dviem partiza
nais pas varguamiųKą Bionių lUeteel- 
dą, ten sutarę, kaip juos rems ir rė- 
nięs. ■ . J -

Uldukis išvardina Tamošiūno au-
kąs: Kriidėnų kaimo gyv. Slapinskienė f ra3ma koichozus xeui gyvuumnKyyo ^umid
su seserim-Emilija Čeponyte, Preibių pieno gamybą. Bet, kai iš Aviškai įdainuotą šokių mu- 
kaimo gyv. Adomas Kastravickas, 1949 “Tiesos” vieno paskutiniųjų stelę, kurią įdainavo mums
m. spalio 28 d. .Pumpėnuose įsikūru- matyti, tai nesibaigianti:tama, buvusi hamiltonietė,
šio ženiės ūkio kooperatyvo mašinistas: kur nesėkminga kova. “Eihavaitė - Stankuvienė.
jeMrUirias ‘Vąjavričius buvęs pakariąs kolūkių”, (ne kuriame nors vienai J. P.
kaldamas Puodžiūnų kaime, po dviejų kitame) ir ištisuose rajonuose la xtAmamc t 
•dienų šakiškių kaime buvęs nušautas nsry2t:ngai sprendžiama bandos dIV NACIAMS LEIDIMAS 
Pumpėnų valse, žemės ūkio koopexa- ciivnA
ty.v.0 pirm. Petras Urbonas.

Dėl kum Zinkevičiaus j pabaigoje Ųl-i bandos daug karvių, kurios bi?° 
dūkis-rašo: “Gūdžiai gaudžia varpai parduotos —
ant Sartų ežero kranto. Saukia varpai naujų. To paties rajono -Dubėnų” . , .. A,A ,. . . . 
tikinčiuosius r į .Kriaunų bažnyčią... Iš išpardavinėjes net 22 karv kacijos didelį virs vieno 
sakyklos kalbą žudikų rėmėjas ir lai- 0 naujų nusipirkęs tik 5. Bet kęP^ už’ žem^
mintojas kun. Feliksas Zinkevičius • .kolchozai taip daro, laikraštis nepa . =

Ar jis taip ir išliko .nepaliestas ar ko Tuo ir kitais atvejais aiškėja, l?.10 uzdarym0 teturime 5 sa- 
yra grįžęs iš tremties, taip ir nepa- kolchozams užkraunami vis didesni ■ ,

• i daviniai, bet kaip jie juos gali įvyk:sidet’narais nes šiuo 
■Pirmoji studentų kavinė būsianti ti, mažai kas iš partinių kontrolie’ •; pa l"°ai rei a 0

įrengta Kauno "Politechnikos rūmuose; tesirūpina. Planai vis didinami, o r g naujus .nars^ 
anksčiau veikusios valgyklos patalpo- no primelžimas ištisuose rajonuose J . ’

, /. x e norėtų praleisti sekmadie-
- Mes kas mėtai perkame lietu, lietuviškoje nuotaikoje.

kų prekių ir esam labai patenki
jos niekad neužsiguli parduotuvių FONO ATEITININKU BIB- 
tvnose”. po 11 vai. pamaldų atdary-

’ pdto ženkli įvedam, ka«. Kviečiami
J0 Šveitimu „uo Naujų
Paprasti laiškai iki 20 gr. vieton lun Kny*ų‘ 
kapeikų kaštuosią 4 kapeikas. D^’t vienintelis mažiesiems 
sraują pašto ženklų būsią užants^ iabai įdomus ir gražiai

J Nekaltai Pradėtosios sese-
Lietuvos Aklųjų .draugijos cenV .didžiausia pareiga užšą

lą “Mūsų žodis” aklųjų raštu. E* gali kiekvieną sekmadienį 
. . oske arba paskambinant jo

Planai didėja, o pieno pnmelzii]p|einiui tel JA 9.2888, už-. 
ie mažėja. Sovietinės įstaigos, Parti)^|u^p» įj. j^įtus žurnalus bei 

organizacijos, spauda ir radijas Lk 
voje metai iš metų, mėnuo iš mene 
ragina kolchozus kelti gyvulininky>S .KIOSKE galima įsigyti

- ’ oske arba paskambinant jo

nimo problema. Užvenčio rajono ' Hunter-Ferguson sklypo 
niosios gegužės” kolchoze. išbroku^0®. ®autas: ^bar tikbe- 

10 lo dienai sudaryti $39.- 
bet ju vietoje neįsig^ai savo Tautos Nama,”s 

- ,^ tures vieną geriausios ir

- o^naųjų ^lusipirkęrtik 5. Bet už’ Pa^nti, žemą
kolchozai taip daro, laikraštis nepa . _,110 uždarymo teturime 5 sa- 

lečiai maloniai prašomi per 
i daviniai, bet kaip jie juos gali įvyk^ LN nariais’ nes šiuo

lėją. E)S POSĖDIS kviečiamas šį
Nauju statistikos valdybos viršinį, sausio 6 d., 7 v.v. LN bu

ku, Lietuvos augšč. tarybos prėzidiuių krautuvėje. Maloniai pra- 
: įsaku, paskirtas Borisas Dubasovv-bos narius būtinai daly- 
. Viršininko pavaduotoju paskirtas pat prašau į posėdį atvykti 
nas Pocius. Erolės komisijos narius.

^Didžiulis silikatinių dirbinių kom)S DIDĖJA ir švenčių me- 
, natas Gargžduose turėjo būti pasta pas LN v-bos reikalų ve- 
‘ tas iki rugsėjo 1 d., bet statyba žym,tamsį Kalėdų pirmą dieną 
susitrukdė. Statybininkai apkaltinas turėtą Lietuvių Namuo- 
projektuotojus, kam šie darė pake padidino iki penkių. Nuo- 
mus projektuose, o projektuotojai l! 
dą vertė ant statybininkų. Vilnis 
“Tiesa” bara Statybos ministeriją, ALYVĄ per LN Kultū- 
šioji nepasirūpino uždelsimus dšaišk^Pkričio mėnesį naujai ūž
ti ir išlyginti. Es Lapinskas, Burlington ir
„ ji. . . . Venckevičius, Waterdown,

fabrikas parduoda gražius juostinius i Gera dalis statybos planų Klaipė^ gauta komiso po S15, iš 
kilimus. Kauno “Pakaitos” fabrikas ■ Ję nuėjo niekais, kai nebuvo baigt įteiktos asmeniškos dova- 

’ siūlo, tiulį, užuolaidas, austines staltie- eilės statybos objektų, čia rasta y< Sutartis atnaujino S. Za- 
šes. kurios, b?je, nebrangios — po 75 < tinga uždelsimo priežastis: nenoras Varanavičius, V. Beniušis, 
rublius; pigią, po 12 rublių metrą kai- naudoti mašinas. Pvz., maždaug tr&as, j Asmenavičius, A 
nuojančią, tačiau gražią medžiagą dalis žemės darbų tresto statybose j Durniak, V. Orlickas, E. 
užuolaidoms, 4>usvilnones skareles, liekami nemechanizuotai, tai yra .Grajauskas, J. Hnatow ir 
“Kaspino” fabrikas parduoda moterų komis. Rankomis dažomos ir tinkuos įjž juos gauta po S5 ko- 
tualeto. reikmenis. Čia patraukia dė- mos pastatų sienos, tuo tarpu dažyi0 lapkričio mėn. gauta $90. 
mesį dailūs kaproniniai šalikėliai., ku- purkštuvai ir t|nkavimo agregatai įma ln visiems užsisakiu- 
riuos gamina “Meno” artelė. Rakla- i Ii nenaudojami. Mėnesiais net neišjjjmg alyva per mus nuošir- 
rąiščiai, baltiniai, dygsniuoti / adyti kuoti pragulėjo elektriniai plaktukai 
dirbiniai, kaspinai — visos šios prekės parketo šlifavimo mašinos ir kiti ru LN yra sukėlę daug te
patinka pirkėjams, ir, pasiteiravę apie chaiiizmai. bara Vilniaus “Tiesos” galėję ateiti jų Liet Na- 
tiekimų sąlygas, jie skuba apiforminti damasis. Iškyla dar ir trūkumas, lį-is kartus daugiau, jei visi 
pirkimo dokumentus, kol šie daiktai • projektai statybininkams patiekiamą užsisakytų per mus. Ne- 
dar neišparduoti,.. i dalimis, dažnai net reikalinga pastįam|yjnkime reikalu St.

Ypač gražiai apipavidalintas kamba-! perstatyti, kas, žinoma, visą stat^ 9-4662.
rys, kur siūlomi “Dailės” kombinato ’ suvėlina. Bara komunistinis orgar 
dirbiniai. Besiritančių Baltijos jūros j statybininkus ir už tai, kad jie per nLĖDU EGLUTĖS PROGA 
bangų fone guli gintariniai brasletai i Ž4i įsijungia į socialistinius lenktyn mokyklai įteikė S25 auką, 
ir karoliai, dėžutės ir sagės. Vilniaus vimus. E?akė “Skautų Aidą’ 1 gar-

Sv - --------- • -į|
timo ministerio pavaduotojo Jono . 
lentinavičiaus duomenimis, kurie 
vo perduoti per Vilniaus radiją, ši? DRŪTYTE 
metais buvo pastatyta arba baigiai .
statyti 19 mokyklinių pastatų. Tai tinklu laimingo gy- 
didelis skaičius, jei atsiminti met 
gyventojų prieauglį ir visą Lietui lietuvišką seimą, 
plotą. Viceministeris dar pranešė, k 
dabar Lietuvoje veikia 35 mokykh Vacys Stepsys. 
internatai, kur gyvena ir mokosi v 
7.600 mokinių (? Red ). Matyti, kad_ ■ ■■ ■ ■ —.
internatų steigimas neina taip skk 
džiai, kaip buvo suplanuota. Galini f| # 
dalykas, kad ir patys gyventojai 
atžvilgiu rodo pasyvų pasipriešinir į. • • • ♦
nes visiems yra žinoma, kad interna ..v*1 < .
vaikus visiškai atskiria nuo tėvų bažnytėlės altonus per Ka- 
šeimos ir juos paveda grynai kori sutvarkytas ir išpuoštas 
nistiniam auklėjimui. Iš to paties tokia
tinio sužinoma, kad dar tik 200
kyklų įsteigtos klasės su gamybirs KUSINSKIS Kalėdų pro- 
mokymu. Ir šiuo atveju tikrovė ge gimnazija! Italijoje pasnin
kai atsiliko nuo lakių planų. E? burehų nariųjnokestj 

iŲ ŠVENTINIMAS jvyko 
Naujai pastatytas krovininis lai^ų dieną tuoj po Sumos, 

“Vilija” su balastu prieš Nemuno ^ngo vajaus vaininkavimas. 
vę plaukia 10 km. greičiu per valantį nebeliko. Vargonų kai- 
pasroviui žinoma greičiau. Iš Kaunio,betbuvogautažymi nuo- 
Klaipėdą1 juo esą galima nuplaukti jįa su džiaugsmu konstatuo- 
20 valandų. Kitais laivais kelionė trį<j vargonų vajų rėmė visi 
kanti ilgiau. Tai esąs dabar didži{jetuviai, net ir tie, kurie 
sias Nemuno laivininkystės laivas, s^o bažnyčią arba visiškai 
tas ypatingai greitam prekių traus įsitikinmus. Vajų rėmė 

j portūi. Laivo kapitonas — Jonas Riės savigarbos ir patriotiz- 
teika. Sekančiais metais tokių la: Tuo būdu naujieji vargo- 
būsią pastatyta daugiau. Bįudburio lietuvių kolonijos

Statybos, ir architektūros komiteningumo simbolių. Vargo- 
pirmininku vietoje į kitas pareigasas verdąs — Cecilija. Var
čiusio Vabalevičiaus paskirtas Antaisaugą padarė VI. Kriauče- 
Aksomaitis. Jo tėvas yrą buvęs vndamas nieko už darbą, o 
nas iš bolševikinių partizanų vadų.snė taip pat nemokamai pa- 

Kaune ■Savanorių prosp. ir Laisn4 uždangą. Vajui nu^m- 
alėjos (dabar Raudonosiosarmijosir^vo^ Eusins*cls St To1' 
Stalino prosp.) susikirtime pa'staty1- Žukauskas. _ _
keturių augštų namas, fasadu į sn Suobunskis.
ląjj kampą, kurio pirmajame aug^gg IR IMIGRACIJOS MI- 
įrengta kavinė-automatas‘-Daina” l PRANEŠA, kad šiaurės 
vines projekto autorius dail. J. Vtafetybės pareigūnu 
kas. Kavinėje yra 8 automata! su t d Stan Zabyla.

se. ”Jos apipavidalinimui paruošti” 
paskelbtas konkursas.

Grasilda Černiauskienė, gimusi 1893 
m. Svilpiškių kaime, Pumpėnų valse., 
Panevėžio :apskr„ 1924 m. emigravusi
į Argentiną, ten pasižymėjusi “pažan- ■ 
giųjų lietuvių judėjime”, 1956 m. su j 
šeima grižusi į Lietuvą, mirė 1960 m. Į 
gruodžio H d. Vilniuje.

Ką Lietuva dabar gamina ir parduo
da? Maskvoj prieš gruodžio vidurį ati
darytoje mugėje lietuviškąjį skyrių 
“Tiesos” korespondentas L. Povilaitis Į 
šitaip aprašo:

“Labai skoningai apipavidalinti Lie
tuvos TSR stendai. Lentvario kilimų

vaizdų fone — kaklaraiščiai ir kaspi
nai su būdingais/tautiniais raštais.

Didelis prekių pasirinkimas odinės 
galanterijos skyriuje. Čia originalūs 
rankinukai ir krepšeliai, piniginės nau
jiems pinigams laikyti.

Kitame koępuse, kur parduodamos 
kultūrinės prekės, Lietuvos produkci
ja taip pat patraukia daug pirkėjų. 
Ypač didelė paklausa radijo prekėms 
— magnetolai ‘‘Neringa”, magnetofo
nui “Gintaras”, dviračiams “Ereliukas” 
ir “Kregždutė”, jau žinomiems nė tik 
mūsų šalyje, bet ir užsienyje.

Lietuvos prekybos organizacijos .at
siuntė dideles namų apyvokos prekių 
•ir elektros dirbinių siuntas. šių prekių 
:tarpe — gerai užsirekomendavę elekt
ros skaitikliai, transformatoriai, dulkių

19 naujų mokyklinių pastatų

Mokslas dabar su
traukia bemoroidus 

be skausmo ir 
nepatogumo 

Surastas vaistas, kuris palengvina 
-skausmus ‘bei niežėjimą ir-sutraukia 

hemaroiduš.
Toronto, Ont. (Specialiai) — Pirmą 
kartą mokslas atrado naują gydomą
ją priemonę sutraukti hemoroidus ir 
palengvinti skausmą bei niežėjimą. 

'Tūkstančiams pagelbėjo ši nebran
gi priemonė, privačiai savo namuo
se be jokio vargo ar nepatogumo.

Daugeliu atvejų buvo švelniai pa
lengvinti skausmai ir ištiktųjų atslū
gimas (sutraukimas) įvyko.

Nuostabiausia— kad rezultatai bu
vo tokie, kad išgiję pareikšdavo: 
“Hemaroidai iš vis jau ne proble- 
mal".

Paslaptis šios naujos gydymo prie
monės (Bio-Dyne) — atrasta gar
saus mokslinio instituto.

Dabar ši nauja gydymo priemonė 
yra pasiūloma žvakučių (supposi
tory) arba tepalo (ointment) pavi
dale vadinamu Preparation H.

JA Volstybes
LIETUVIŠKAS KŪČIAS IR KALĖ 

PAS-VAŠINGTONE šitaip aptarė sa
vo kalboje į Lietuvą per Amerikos Bal
są Lietuvos atstovas J. Kajeckas:

. Lietuvos pasiuntinybės Vašing
tone Kalėdų eglutė, Baltųjų Rūmų 
užuovėjoje, pasipuošusi šauniais tau
tiškais papuošalais. Tie papuošalai tai 
dovana Čikagos kazimieriečių seselių 
didesnei Lietuvos garbei. Laisvos Lie
tuvos pasiuntinybės eglaitę visoj gro
žybėj pamatys šimtai tūkstančių žmo
nių. Kalėdų eglaites, įvairių tautų pa
rade, uždegs pats Amerikos preziden
tas. Bet Lietuvos eglaitė šviesom ne
spindės. Ji liūdės. Ji primins žiūro
vams tyliąją, kenčiančią Lietuvą, ku
rios laisvės žiburiai užgęsę.

Prieš'pat Kalėdas, pirmą kartą Ame
rikos sostinėj, didžiausioje salėje JAV, 
karo orkestras sugros ir kariuomenės 
didingas choras užgiedos lietuvių kal

yba “Sveikas Jėzau gimusis”. Ta proga 
ant scenos jauna lietuvaitė, pasipuo
šusi tautiniais drabužiais, įteiks Kū
dikėliui Jėzui simbolišką dovaną. Ne- 
beį§pėtumėt kokią. Sibiro tremtyje pa
rašytą lietuvaičių maldaknygę. Karo 
kapelionas supažindins su Lietuvos ka 
lediniais papročiais.

I Kita Kalėdų švenčių proga lietuvių
/(tautinių šokėjų grupė iš Baltimorės 

St. Catharines, Out. ”““1^^tr^ųAra“'k“ “st,‘ 
KALĖDŲ EGLUTĖ. St. Catharines Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų į sekretorius (Lapadatu — Rumunija) 

apylinkės valdyba ruošia Niagaros pu- proga laikau didele garbe tautiečius j nerenkamas, 
siasalio vaikučiams Kalėdų eglutę sau-.......................... ...
šio 8 d., šį. sekmadienį, 3 vai. p.p. slo
vakų salėje, Page ir Welland g-vių 
kampas, St. Catharines. Programą iš
pildys Niagaros pusiasalio vaikučiai, 
rev. B. Mikalauskas, OFM, yra pa
ruošęs tai progai specialų vaidinimėlį. 
Kalėdų senelis apdovanos vaikučius 
dovanėlėmis. Įėjimas nemokamas. Vi
si maloniai kviečiami atsilankyti.

Apylinkės valdyba.

turinių šokių darbo sukaktimi. Įveriin- 
dama G. Breiehmanienės didelį nuola
tinį darbą su musų jaunimu, LN v-ba 
šiam tikslui paskyrė $10. Visos minė
tos lėšos paskirtos iš LN Kultūros 
Fondo.

LN DIDYSIS 5 M. SUKAKTUVINIS 
.KONCERTAS numatytas kovo 12 d., 
sekmadienį Lietuvių Namuose. Jo pro
gramai atlikti pakviesta Jonė Kviety- 
tė iš Toronto (išraiškos šokis), sol. 
Lilija šukytė iš Hamiltono ir rašytojas 
Henrikas Nagys iš Montrealio.

SU SKLYPO PIRKIMU prasideda 
galutinė LN įsigijimo fazė, kuri parei
kalaus iš mūsų didžiausios vienybės, 
susiklausymo ir geros valios. Tikimės, 
kad lietuvis ir šį didįjį tautinį egzami
ną išlaikys, kaip kad atlaikė iki šiol 
pasitaikiusius sunkumus.

St. Bakšys, HNL v-bos pirm.
Atitaisymas. Hamiltono Liet. Skau

tams Remti D-jos valdybos sausio 14 
d. rengiamų šokių skelbime “TŽ” Nr. 
52 paskelbtos bilietų kainos buvo ne
teisingai įrašytos. Turi būti taip: bi
lietai suaugusiems $1.50 ir studentams 
$1. LSR D-jos valdyba.

iiwuro, ou įkueniu v y r. uurmisiru pi.a- 
šakyje, kuris tarė įžangos žodžius. Kon 
eertinėje dalyje dalyvavo vengrų so
listė Anita Monti ir kapelmeisteris J. 
Ujj, be to, kaip minėta, įvairių tauty
bių jaunimo meno grupės Lietuvių 
gimnazijos šokių ansamblis tautiniais 
rūbais itin sėkmingai pasirodė ir su
silaukė visų svečių simpatijų. E.

WEIDEN0 KAPINĖSE yra palaido- ♦ 
ta nemažai lietuvių. Tarp kitų palai
dotas ten ir kun. N. Raštutiš. Kaiku- 
rie kapai yra apleisti. Giminės ar pa
žįstami kapų tvarkymo reikalu gali 
kreiptis į A. Pračkį — 13b, Weiden, 
Opf., Obere Mark 31, W. Germany.

ACEN (Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimo) ATSTOVYBĖS BONNOJE me
tinis susirinkimas įvyko gruodžio 18 
d. Iš lietuvių dalyvavo VLIKo VT pir
mininkas J. Glemža (kuris kartu yra 
Tarpt, laisv. prof, sąjungų egzilėje at
stovas) ir dr. P. Karvelis. Apie ikšio
linę ACEN centro ir atstovybės veik
lą referavo pirm. dr. Salijski ir vicep. 
generolas Hennyey. Pavergtosios tau
tos darė rūpimais klausimais daug žy
gių. Atstovybė Bonnoje dar neturi pil
no sąstato, nes dar nedalyvauja lenkų 
ir čekoslovakų atstovai. Iš kitos 'pu
sės, šiais metais įsijungė albanų atsto
vas. Vykdant rinkimus (kurie būna 
kasmet), naujuoju ACEN atstovybės 
Bonnoje pirmininku išrinktas dr. P. 
Karvelis, vicep. dr. Salijski, ypatingu 
įgaliotiniu gen. Hennyey. Generalinis

Niagara pusiasalis
KLAIPĖDOS ATVADAVIMO SU

KAKTIES MINĖJIMAS. Vienas iš di
desnių nepriklausomybės laikų įvykių, 
kurį kiekvienus metus minime, yra 
Klaipėdos atvadavimo sukaktis. Šią ne
paprastą lietuviams sukaktį visuomet 
pamini ir Niagaros pusiasalio lietuviai 
ir jau kelinti metai iš eilės tą atleka 
St. Catharines SLA 278 kuopa.

šiais metais numatyta šią 38 metų 
sukaktį minėti gan iškilmingai su pla
čia programa, kartu švenčiant ir savo 
kuopos įsikūrimo metinę šventę. Tai 
bus sausio 21 d., šeštadieni, slovakų 
salėje, Page ir Welland g-vių kam
pas, St. Catharines, Ont.

Programai jau yra sutikę dalyvauti 
Toronto baleto studijos lietuvaičių 
grupė, vadovaujama Z. Orantienės ir
mūsų padangės daugeliui pažįstamos \/Q J P f j Į Q
baletui atsidavusios N. Eižinaitės. Taip 5 '
gi sutikimą dalyvauti yra davę augštos 
vertės estų tautinių šokių grupė.

Tai bus pirmas didesnis parengimas 
Niagaros pusiasalyje po Naujų Metų. 
Kuopos valdyba iš anksto praneša vi
suomenės žiniai ir prašo visus šias 
svarbias iškilmes paremti. Kiekvienas 
atvykęs pagerbs mūsų tautines tradi
cijas ir galės pamatyti šioj padangėj 
vien lietuviško jaunimo baletą.

„ Sekret.

o iš centro skiriamas, 
tėvynėje ir tremtyje giliai nuoširdžiai [ Bendrose diskusijose tartasi dėl atei- 
pasveikinti. Linkiu jums linksmų šven- Į ties veikimo gairių, turint galvoje 
eių, bent sielos katakombose. Gi mes! tarptautinę padėtį. E.
tas šventes švęsime pakiliai ir įspū-! 
dingai už jus ir už save, kaip dera ne- \ 
mirtingai, nepalaužiamai lietuvių tau
tai. Tikrosios laisvės ir nepriklausomy
bės Tėvų žemėje įgyvendinimas bus 
mūsų visų didžiausias šių švenčių troš
kimas ir linkėjimas”.

FRANK J. MONCHUN, lietuvis ad
vokatas, lig šiol Hartforde vesdavęs 
Lietuvos konsulato bylas, paskirtas 
Hartfordo teisėju.

ALGIS ‘VEDECKAS, iki šiol dirbęs
Koma. N.Y., persikėlė j Stamford, Con. j D BRrr LIETuviV SĄJUNGOS at- 

BRAZILIJOS LIETUVAITĖS Julija stovų suvažiavimas įvyks sausio mėn.

D. Britanija
LIETUVIU SODYBOJE šiemet ne

buvo ruošiama nei Kūčių, nei Kalėdų 
ir nebuvo kviečiama svečių Kalėdų 
atostogoms, nes kambariai buvo iš
nuomoti., darbininkams, kurie statė 
augšto įtempimo elektros linijas. So
dyboje betgi yra nuolatinių gyvento
jų senelių. Yra lietuvių ir minėtų dar
bininkų tarpe.

ir Elena Šimonytės, išgyvenusios JAV 
apie dvejus metus, gruodžio 21 d. iš
skrido į Braziliją pas tėvus.

STATOMO LĖKTUVO GAISRE Niu
jorke prieš Kalėdas žuvo >ir vienas _____ _____
lietuvis — Bronius Kamaitis, gyvenęs: Londono miesto savivaldybės leidhną 
Brooklyne. j spaustuvę perkelti į Lietuvių Namus.

JONAS IR MARIJONA JAŠIŪNAI j q*ai sutaupys apie £370-400 per mė
sų dukra Regina ir sūnum Arvydu iš įUS Spaustuvę numatoma patalpinti 
Australijos, Adelaidės, atvyko į Ame- ■ ln rūsyje, kuris dabar yra nenaudo- 
riką ir apsigyveno Los Angeles, Calif J jamas? Dabar tėra tik klausimas, kaip

DR. M. MORKŪNAS, plėsdamas sa-1 perkėlimą įvykdyti, nes mašinos 
vo lietuvišką spaustuvę Čikagoje, nu-j yra Įaįp susinešiojusios, kad vargu ar 
pirko spausdinamąjį presą ir antrąjį • begalima jas pterstatyti.* Geriausia bū- 
linotipą. j tų įsigyti naujas mašinas. Tam reikia K

į apie £2000, kurių nėra.

LIET. NAMU B-VĖS paskolos vajui 
iš gautų £3835 £1000 sudėjo Liet. 
Sodybos gyventojai. £10.000 paskolą 
b-vė gavo iš 7%.

LIET. NAMŲ B-VĖ IR DBLS gavo

J. BATAIČIUI Heidelbergo ųniver- Į AlJSt TQ 11 j O 
ritėto chirurginėje klinikoje padaryta * '<
sunki vidurių operacija. ! SYDNEY ROCKWOOD KATALIKU

PABALTIEČIU IR KT. JAUNIMO KAPINĖSE lietuviai yra gavę savą 
KONCERTAS. Gruodžio 18 d. Koelne J skyrių. Tai gražus keliais atskirtas tri- 
Belgų rūmuose, įvyko pabaltiečių, vo- kampis, kurį išplanavus su takais ir 
kiečių (Deutsche Jugend dės Ostens) !'aikštelė bendram paminklui bei kry- 
ir vengrų jaunimo parengimas - kon- žiui trikampio pradžioje, telpa 159 at- 
certas, kurio prasmė buvo: padėkoti skiri kapai.
už rūpinimąsi pabėgėliais, ypač jau- Rūpesčiai savais kapais buvo -pra- 
nimu. Dalyvavo daug vokiečių visuo- dėti dar 1952 m. Ilgai kapinių valdyba

WINNIPEG, Man
APYL. V-BOS 1960 M. VEIKLOS 

APŽVALGA. Winnipego apylinkės val
dybą gruodžio 11 d. lietuvių parapijos 
salėje sušaukė apyl. metinį susirinki
mą. .Iš tiesų tenka apgailestauti, kad 
mūsų kolonijoje bendras lietuvių su
sipratimas kas kart silpnėja ir tenka 
priminti mūsų parapijos klebono kun. 
J. Bertašiaus pamokslo žodžius: “Juo 
daugiau pradėjome turtėti, juo dau
giau dolerių pradėjome susiglemžti į 
saujas, juo daugiau likome nuskurdę 
dvasioje ir bendrai savo tautiškuose 
reikaluose”. Ir tikrai nežinia, kas iš 
mūsų toliau pasidarys? Viską užmir
šome, viską palikome ir viską išmainė
me į ta paprastą popierinį dolerį... 
Nė trupinėl&yaikb neberandame lie
tuviškiems reikalams. Į visuotinį apyl. 
susirinkimą beatsilankė vos per 30 as
menų, o pradedant rinkti valdybą ir 
tie patys išretėjo.

Susirinkimą atidarė v-bos pirm. M. 
Januška, kuris pareiškė senos v-bos at
sistatydinimą, pateikė dienotvarkę ir 
pasiūlė išsirinkti dienos pirmininką. 
Buvo šrinktas agr. J. činga, kuris sek- 
retorumi pasikvietė Apolioniją Šidagy- 
tę, dar nelabai seniai atvykusią iš Len
kijos.

Pereito metinio susirinkimo protoko
lą pakviečiamas skaityti Valentinas 
Rutkauskas. Nors protokolas ir buvo £■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Rūpesčiai savais kapais buvo -pra- 
j- dėti dar 1952 m. Ilgai kapinių valdyba 

: siūlė tik nupirkti lietuviams vienoje 
vietoje Atskirus vardinius kapus. Bet
gi kur tada tektų laidoti tuos, kurie 
mirtų kapo nenusiprkę. Pereitų metų 

surašytas su tam tikrais pagražinimais gale pasisekė kapinių administraciją 
iš vienos pusės, tačiau dėl laiko stokos įtikinti, kad teistų nupirkti bendrą 
niekas jo nebetaisė ir buvo priimtas į sklypą, kurį patys lietuviai ir sutvar- 
toks, koks surašytas. : kytų ir papuoštų, šiuo metu ten jau

Buvęs v-bos pirm. M. Januška pada-i palaidoti 5 lietuviai.
ro trumpą 1960 m. veikimo apžvalgą. Lietuviškų kapinių planus padarė 
Pirmiausia jis;pažymi, kad būtų gera, inž. A. Jakštas ir inž. V. Butkevičius, 
jei šiandien rimčiau pažvelgtume į šį Paminklui žadama paskelbti projektų 
reikalą ir vienas kitas pasišvęstume konkursą.
pabūti v-boje nors vienus metus. Tai i Kapinėmis rūpinosi ir jas administ-. 
būtini lietuviški reikalai, tai garbingas į ruoja Sydney lietuvių kapelionas kun. 
lietuviškas darbas. Nors dėl per dide-j P. Butkus. __ .
lio pasyvumo ir pasunkėjo veikimo są
lygos, tačiau v-ba dirbo kiek sąlygos 
leido.

Pirmiausia valdyba stengėsi iškil- 
ihM>^3bPanuneti Vasario 16 Mi- 
nėjilftas puikiai pasisekė, oHaut. Fon-

AUSTRALIJOS LAS SKYRIUS išsi
rinko naują valdybą: pirm. Ignas Tari
nys, sekret. inž. A. Galatiltis, iždin. VI. 
Marcinkevičius. /

BANKSTOWN, SYDNEJAUS PRIE- 
MIESTYj k«0s^ūri 145.000 gyvento- 

dui per minėjimą buvo surinkta SI 12. j jų, gyvenh apTo IŽOO^Jietuvių. Sukur- 
Sekantis minėjimas buvo suruoštas iš-. tas Bankstowno liet. klubag£“Daina- 
ježimų iš Lietuvos. Dienos vyr. kalbė- Į va” jau stato lietuvių namres. Dirba

ma daugiausia talkos būdu. Nariai įpla
ka bent £5 mokesčio, bet yra ir to

vežimų iš Lietuvos. Dienos vyr. kalbė 
•fcoju’buvo pakviestas parlamento narys
Mr. J. Cowan.. Jis savo kalboje gražiai .
atsiliepė apie :komunistinės Rusijos kių, kurie įmokėjo ir po 100, o vie- 
pavergtą Lietuvą. nas net £275. Salė jau pastatyta ir

Šiais metais pagal rotacinę tvarką 
minėjimui vadovavo estai.

Vasaros metu buvo suruoštos dvi 
gegužinės. Viena parapijos vasarvie
tėje, o kita pas Povilą ir Julę Liaukevi- 
čius. Taip pat, parapijos salėje, buvo 
^suruošti du banketai, šiais metais ga-

(Nukelta į 6 psl.)

ONAI MELNYKAITEI - VONŽODIENEI 
staigiai minis,

jos brolius Gediminą ir Vytautą nuoširdžiai užjaučiame
.' ' ir kartu liūdime ■. ■'. -C.

J. J. Paškevičiai 
i. J. Jokubynai.

išdekoruota. Įrengta ir scena. Bet prie
ky būsiąs dviejų augštų pastatas su or
ganizacijoms ir svečiams skirtais kam
bariais dar nepastatytas. Be parengi
mų bei organizacijų veiklos namai ski
riami ir šeštadieninei mokyklai.

GRYBU ŪKĮ iš lietuvių ar tik ne 
vieni Giniočiai teturi visame pasauly
je. Atvykę prieš 11 metų į Australiją, 
žemaičiai Giniočiai iš pradžių vertėsi 
mūrininkyste Bankstowne. Po keleto 
metų nupirko prie Blacktowno (apie 
25 myl. nuo Sydney) 10 akrų ūkelį 
su senais trobesiais ir pradėjo verstis 
vištininkyste. Kai pasirodė, jog tai ne
pelninga, jie pradėjo auginti grybus, 
kurie duodą gerą pelną ir nesunkiai 
parduodami, nes viską paima viena 
bendrovė. Jie jau prasigyvenę — jau 
pasistatę patogų naują gyvenamą na
mą, turi sunkvežimį ir lengvąją maši
ną. Tuo tarpu turi dvi grybam^ auginti 
pašiūres ir baigia statyti trečią. Turi 
savo šeimos reikalams keletą karvių, 
todėl savo ūkelyje sėja dobilų, avižų 
ir kt. Sęima jų nedidelė — tėvai ir su-
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mo pastangų komplekse viena 
svarbiųjų krypčių yra lietuviškas 
darbas su priaugančiu jaunimu. 
Jį išlaikysime savajai tautai, jei 
mes, vyresnieji, sugebėsime 
Įžvelgti ir suprasti jauno čia 
mūšio žmogaus sielą, jos polė
kius ir natūraliai, nenaudodami 
mažiausių spaudimo priemonių, 
jo veržlumą pakreipti reikiamu 
keliu. Išvadoje — mums reikia 
gabių, energingų ir atsidavusių 
jaunimui vadovų.

Hamiltonas tarp visos eilės jau
nimo veikėjų turi vieną šviečian
čią asmenybę — Genę Dumčiūtę - 
Breichmanienę, kuri šiais metais 
švenčia savo veiklos tautiniuose 
šokiuose, tuo pačiu ir su jauni
mu, dvidešimtmeti.

G. Dumčiūtė gimė ir vaikystę 
praleido gražiajame Stolaukyje, 
Pajevonio valse. Vėliau, tęvams 
persikėlus į Vilkaviški, Genutė 
Įstoja Į dr. J. Basanavičiaus vardo 
gimnaziją, kurią baigia 1938 m. 
Studijoms pasirenka humanitari- 

» nius mokslus — kalbas ir fizinį 
auklėjimą. Pradžioje studijuoja 
Vytauto Didžiojo universitete 
Kaune, o fakultetui išsikėlus i sos
tinę Vilnių, ten persikelia ir mū
sų jubilijatė. 1943 m. gauna uni
versiteto baigimo diplomą.

G. Dumčiūtė su busimuoju vy
ru Petru Breichmanu susipažįsta 
Vilniuje ir 1942 m. balandžio 15 
d. atšvenčia studentiškas vestu
ves. Bolševikams antru kartu ar
tėjant į Lietuvą, ji su tėveliais ir 
savo šeima pasitraukia į Vokieti
ją, iš kur 1948 m. lapkričio 28 d. 
atvyksta pas vyrą į Kanadą, kuris 
pagal sutartį tų pat metų balan
džio 1 d. buvo atvykęs i Cadillac, 
Que., kasyklų darbams. Į Hamilto
ną su visa šeima persikelia 1950 
m. birželio 15 d. ir čia Įsikuria il
gesniam laikui.

Iš pat jaunų dienų sukaktuvi
ninkė su visu suvalkietišku būdo 
tvirtumu įsijungia į jaunimo 
veiklą. Šiuo metu ji yra Katali
kių Moterų D-jos aktyvi narė, ke
letą metų buvo H. Skautams Rem
ti D-jos v-bos sekretorė, bet pa
čią didžiąją savo jaunatviškos 
energijos dali ji skyrė ir dabar 
atiduoda Tautinių šokių grupei, 
kuri Kanadoje yra viena geriau
sių, Šios gražios sukakties proga 
kreipiausi i ją su eile klausimų, 
kuriuos G. Breichmanienė mielai, 
nuoširdžiai ir giliu, bet kukliu, at
sidėjimu atsakė: -

— Ryšium su sukaktimi Įdo
mu sužinoti Tamstos darbus tauti- 
ninuose šokiuose praeityje.

— Tautinius šokius mėgau iš 
pat jaunystės. Pirmasis mano, 
kaip tautinių šokių šokėjos debiu
tas buvo 1936 m. belankant Vilka
viškio gimnaziją. Tuo metu tauti
niai šokiai dar nebuvo plačiau pa
plitę, ir pati g-ja nuolatinės šokė
jų grupės neturėjo. Tautinių šo
kių mokydavomės pagal reikalą.

Aktyviau i tautinius šokius Įsi
jungiau studijuodama, o ypatin
gai lankydama universitetą Vil- 
xiiuje. Mano pirmasis, kaip vado
vės darbas, buvo su universiteto 
studentų skaučių draugovės gru
pe, kuri Įsikūrė tuojau po Įžengi
mo Į Vilnių, ši grupė buvo pirmo
ji studentų tarpe ir, kiek žinau, 
ji buvo pirmoji tuo laiku Vilniu
je. Vėliau, bolševikams okupavus 
Lietuvą, grupė pasivadino Vil
niaus Uuniversiteto Tautinių šo
kių Grupe ir veikė iki univeriste- 
to uždarymo. Man teko jai vado
vauti iki 1942 m., o vėliau tas pa
reigas perėmė Z. Parulis.

. Sukūrusi šeimą laikinai iš šio 
darbo pasitraukiau. Atvykusi į 
Vokietiją ir pasibaigus karui su
organizavau tautinių Šokių gru
pę Flensburge, o vėliau Hafkru- 
ge, kuri buvo dalis pagarsėjusio 
anuo metu “Tėvynės Garsų” me
no ansamblio. Jam vadovavo muz. 
Valteris Banaitis, šis ansamblis 
yra davęs apie 60 koncertų.

Persikėlusi į Kanadą 1949 m. 
suorganizavau grupę Cadillac, 
Que., tuo pačiu laiku lygiagrečiai 
padėjau Norandoje įsisteigusiai 
grupei, perijodiniai važinėdama 
pravesti repeticijų. Atvykusi į 
Hamiltoną 1950 m. radau šokių 
grupę veikiančią. Jai vadovavo V. 
Panavaitė. Vėliau vadovės parei
gas perėmiau aš ir su mažomis 
pertraukomis su ja dirbu iki šio

Genutė Breichmanienė su dukrele Giedre
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Buržuazinis nacionalizmas"

dejų — sutriuškintų išnaudoto
jiškų klasių likučiai, buvę akty
vūs buržuazinės Lietuvos veikė
jai, reakcinė katalikų dvasininki
ja”. Tie sluogsniaia, girdi, dar ir 
dabar savo patriotizmą išraiškią 
šūkiais, raginančiais kovoti už ne
priklausomą Lietuvą. Be to, esą 
stengiamasi pasėti priešiškumą 
rusų tautai. Viena to nacionaliz
mo pasireiškimo formų ir esąs 
“nepasitikėjimas broliškomis tau
tomis, visų pirma rusų tauta, kitų 
tautybių kadrais”. Įdomu ir prie
kaištas tiems sluogsniams. kad jie 
respublikos interesus priešpasta
tą bendrasąjunginiams intere
sams. Kritikuojamas ir “praeities 
idealizavimas”.

Stambios principinės klaidos 
buvusios atskleistos Vilniaus uni
versiteto lietuvių literatūros ka
tedros darbe. Perdaug buvęs dė
mesys kreipiamas i menines lite
ratūros kūrinio savybes, ignoruo
jant ideologiją. Net disertacijose 
iš S. Nėries ir P. Cvirkos kūrybos 
buvę liečiami tik “iki tarybinio” 
laikotarpio kūriniai.

Kaip ir anksčiau, ir ši kartą 
pabrėžiama, kad viena veiksmin
gesnių priemonių kovai šu “nacio
nalizmu” esąs jų veikėjų “demas
kavimas”. Pabrėžiamas ir ateisti
nės propagandos svarbumas. 
“Šiuo metu katalikų dvasininkija 
neretai stengiasi pasinaudoti ir 
nacionaliniais jausmais”, rašo 
Zaksas.

(E) Sovietinė - komunistinė pro
paganda visą laiką skelbia kovą 
su “buržuazinio nacionalizmo at
gyvenomis“. Bet matyt tos atgy
venos neišnyksta, nes organizuo
jami vis nauji puolimai, ši kartą 

I kom. partijos centro komiteto 
Į ideologinis organas “Komunis
tas” 11 nr. atspausdino filosofijos 
mokslų kandidato I. Zakso strai- 
osni Antrašte: “Visiškai 
buržuazinio nacionalizmo 
nas . .

Straipsnyje nauja tai, 
kartą puolami žydų nacionalistai:

“Žydiškieji buržuaziniai na
cionalistai, savo ruožtu, kul
tivavo nepasitikėjimą ir prie
šiškumą nežydų tautybės 
žmonėms, siekė atitraukti žy
dų mases nuo bendros klasi
nės kovos, liaupsino naciona
listini užsisklendimą”.
Šiaip jau straipsnyje pilna prie

kaištų tiems lietuvių tautos 
sluogsniams. kurie Įvairiais lai- 

ikotarpiais ir Įvairiais organiza’ci- 
' niais vienetais buvo nusistatę 
prieš Lietuvos susovietinimą. Įdo
mu, kad Zaksas ir dabartini “bur
žuazini nacionalizmą” laiko dar 
gana stipriu veiksniu Lietuvoje. 
Jis rašo: “Būtų savęs apgaudinė
jimas galvoti, kad kova prieš bur
žuazinio nacionalizmo liekanas 
jau nebeaktuii. Kaip jau buvo nu
rodyta, pačioje Lietuvoje dar yra 
buržuazinio nacionalizmo sklei-

įveikti
atgyve-

kad ši

Lietuvos partizanų dainos

KULTŪROS IR 
KNYGŲ 
PASAULYJE

am kat. 
eikėjui,

— Jūsų grupei dažnai tenka pa- viena tautinių šokių grupė. Ben-
sirodyti kanadiečiams. Kaip atro- džiau^organizūdii pačiuš jauniau- 
do mūsų šokiai tarp kitų tautybių sius šokėjus,-kurie pasirodė pr. 
šokių? , “ .......... .

— Nuo švelnios “Blezdingėlės”
ligi greitojo “Malūnd”;. lengvas 
žaismingas judesys; greitai besi
keičiančios figūros, giedri nuo
taika pagauna žiūrovą. Daugelio 
kitų tautybių šokiai labai ilgi su 
vis pasikartojančiom figūrom. 
Lietuvių tautiniai šokiai Įvairūs 
forma ir turiniu. Gerai atlikti vi
sada palieka malonų Įspūdi. Prie 
bendro efektingesnio vaizdo prisi-! 
deda originalūs, spalvingi drabu
žiai. - .

— Kokią turi reikšmę tautinių 
šokių grupės lietuvybės išlaiky
mui jaunimo tarpe?

-— Tautinių šokių grupės supa
žindina jaunimą su mūsų tauti
niu menu, jį skleidžia savųjų ir 
svetimųjų tarpe. Renkamės repe
ticijoms reguliariai kartą savaitė
je, o reikalui esant* ir dažniau. 
Šokėjai gerai pažįsta: vienas kitą, 
susigyvena. Bendros, išvykos, 
bendri pasisekimai ir rūpesčiai 
dar labiau visus suriša. Tie, kurie 
dėl įvairių priežasčių turi iš gru
pės pasitraukti, tikiuos, išsineša 
malonių prisiminimų; nes grupė 
nejučiomis susigyvena Į vieną 
didelę lietuvišką šeimą. Todėl ma
nau, kad tautinių šokių grupės 
jaunimo išlaikymui lietuvybėje 
turi nemažiau reikšmės, kaip ir 
kitos jaunimo organizacijos.

— Įdomu būtų išgirsti Jūsų 
nuomonę apie' tautinių šokių 
šventes.

— Kiekviena proga jaunimui 
susiburti savųjų tarpe, užmegzti 
naujas pažintis, pabendrauti —- 
yra svarbi. Tautinių šokių šventės 
labai tam tinka ir yra naudingos. 
Kurie pirmą kartą dalyvavo Tau
tinių šokių šventėj Čikagoj, ar 
praeitą rudenį Toronte, pagauti 
bendros nuotaikos ir vaizdo, pasi
juto išdidūs, kad yra lietuviais. 
Tai jau labai daug; nes kiek pa
stangų reikėtų, kad šių dienų jau
nuoliui, apsuptam Įvairių pramo
gų ir pagundų, nuolatos gyveni
mo ir mokyklos vedamam nutau
tėjimo keliu,.sužadinti ši jausmą. 
Dar oficialiai nepaskelbta, bet 
daromi pasirenkimai sekančiai t. 
š. šventei Čikagoje. Kiekviena 
Bendruomenė turėtų pasistengti 
kuo daugiau jaunimo i tą šventę 
išsiųsti. Tokiose šventėse jauni
mas atgimsta dvasia.

— Kokios, ger. Ponia, Jūsų šio 
didelio tautinio darbo perspekty
vos ateičiai?

— Iki šiol Hamiltone veikė tik

V E N U S
G£L£S VISOKIOMS PROGOMS — vestuvėms, 

gimtadieniams, laidotuvėms ir t.t.
Pristatome t namus. Kalbame lietuviškai.
Tel. LE. 44645, po 6 v. v. tel. LE. 34037 
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Skambinkite nuo 7 vaL ryto iki 11 vol. v.
Patarnavimas tą pačią dieną visame Toronte ir apylinkėse.

TAISOMI TELEVIZIJOS aparatai, HI. Fl., 
Radijo patefonai.

?c% nunlnirln “““j0™ apmetimo lempoms 
£□ nUOlulQQ (Picture Tubes)

Dalys garantuojamos 6 mėnesiams.
XTS.T' Telefonas ME. 5-5210

Kai atėjo šiltas pavasarėlis, 
Tu, partizane, kur pradingai? 
Ar nusibodo tėvynę ginti? 
Saldų miegeli tu užmigai?

Pervėrė širdi švino kulkelė, 
Mirtis- užmerkė melsvas akis. 
Buvai didvyris tu, partizane; 
Liūdi lietuviu visu širdis.

jausimo ir , 
gruodžio 8 < 
jis atšventė _
tį. šia progą Niujorko ateitininkai su
rengė gražų pagerbimą, į kurį atvyko 
per šimtinę žmonių, daugiausiai jauni
mo - ateitininkų.

Prof. S. Sužiedėlis, At-kų Fed. vyr. 
vadas, padarė trumpą jubiliato gyveni
mo, apžvalgą: nuo Girkalnio iki Brook
lyn©. Ryškūs kun. Dabušio darbo pėd
sakai liko Pagiryje, Šiauliuose ir Kau
ne. Nesnaudė jis ir tremty, Vokietijo
je, anglų zonoje, tačiau bene judriau
sias Brooklyne. Jis čia ir At-kų ir Kat 
Federacijų generalinis sekretorius, 
stovyklų oragnizatorius, BALFo rė
mėjas, knygų leidėjas.

Jubiliatą sveikino VLIKas, B ALF as, 
Kat. Federacija, Bendruomenė, moks-

I leiviai at-kai ir visa eilė veikėjų, vi
suomenininkų, daugumas Įteikė ir as
meniškas ar organizacijų dovanas.

Svečiai iškilmių proga turėjo ir vai
šes, kurias rengė vietos ateitininkai, 
pp. Alinsko ir Baltrušienės vadovauja- • 
mi. Svečių tarpe matėsi net iš Kana
dos, Europos ir Pietų Amerikos. LJ.

~r . -. JOANA SERAFINAITĖ, Škotijos
jau pasižymėjęs Širdies ligų specialia-j iietuvių veikėja ir dabartinė Glasgovo 
tas Švedijoje. Jis gimė Kupišky prieš Į ‘ Blaivybės” choro vadovė buvo pa- 
37 metus, augo Kaune, kur pradėjo ir; gerbta lapkričio 6 d. specialiam pobū- 

•medicinos studijas, kurias baigė §ye<h- vy. kuri suruoše Liet. Katalikių Mote- 
joje 1951 m. Specializavosi St. Erick Draugija 
ligoninėje Stockholme širdies ligose.
Dirba Sahlgrenska ligoninėje ir yra L ....... ... ..
oasižvmėies moksliniais tyrimais ituvlų chore11^ įvairiose Škotijos lietu- 
P d/E Damauskas yra vedes švedę vių Unijose bei keliaujanti lietuvis- 
ir l?» T* vargonininkė. Ji nuvyk.

-. x x aavo kartu su kunigu ten, kur būda-šioji Birute vra pusseptmtų metu. „ i- / iJ ‘ vo organizuojamos lietuviškos pamal-
AM. LIET, DAILININKŲ SĄJŲN- dos. Dabar tie maži chorai kolonijose 

GOS valdybon išrinkti VI. Vijeikis, R. f jau yra išnykę.
Rykštelė ir J. Pilipauškas.

VIDA M. ŠIMĖNAITĖ iš Narwood, 
Mass., Smith kolegijoje Northampton, 
Mass., įsigijo sociologijos magistrės 
laipsnį.

ŠALIA VEIKIANČIO DAILIŲJŲ 
MENŲ KLUBO Los Angeles gruodžio 
17 d. įsisteigė naujas L. Kultūros klu- 

i bas. oJ pirmininku išrinktas rašyt. J. 
Gliaudą, o valdybos nariais Barmienė, 
inž. Arbas ir inž. P. Boreika.

10 METŲ SIELOVADOS VADOVO 
PAREIGOSE. Vokietijos lietuvių kata- 

jlikų Sielovados vadovavimą Tėv. Al- 
' fonsas Bernatonis, OFM Cap., perėmė

KUN. FELIKSAS GURECKAS, gy
venąs Čikagoje gavo filosofijos dakta
ro laipsnį.

KUN. VLADAS BUDRECKAS, buv. 
Kauno kunigų seminarijos muzikos 
profesorius, dabar vikaraująs vienoje 
nelietuvių parapijoje prie Niujorko, 
sukomponavo muziką dviem giesmėm 
į Šiluvos Dievo Motiną, žodžiai kun. 
St. Ylos. Giesmės su gaidom atspaus
tos lietuvių pranciškonų spaustuvėje 
Brooklyne. Tos pačios giesmės yra pri
taikintos angliškam tekstui ir pava
dintos “Two Christmas Carrots”. Teks
tas sesers Leonės, OSF. Kun. V. Bud- 
recko adresas: 118 22 Riverpond St., 
St. Albans 12, Queens, N.Y.

VIENYBEI vasario 10 d. sukaks 75 
metai. Jos pirmasis numeris išėjo 
1886 m. vasario 10 d.
DR. EDVARDAS VARNAUSKAS yra

vy; kurį suruošė Liet. Katalikių Mote-

Serafinaitė anksčiau buvo vadovė lie-

AUDRYS BAČKIS, studijuojąs teo
logiją Romoje, šį pavasarį baigs stu
dijas ir bus šventinamas kunigu kovo 
18 d.

RUBINSTEINAS NEGAVO VIZOS. 
Pasaulinio, garso pijanistas Rubinstei- 
nas dalyvavo Chopino festivaly Varšu
voje ir buvo jury komisijos narys. Ta
čiau kai sovietai jį pakvietė būti jury 
komisijos nariu ir Čaikovskio festiva* 
ly ir ta proga pakoncertuoti Sovietų 
Sąjungoje, Rubinsteinas, kuriam jau 
74 metai amžiaus, į jury komisiją įei
ti atsisakė. Sutiko tik koncertuoti. Už 
tai Maskvoje buvo nuspręsta, kad jis

metų skautų eglutėje ir Motinos 
dienos minėjime. Mano didžiau
sias noras i tautinius šokius Įjung
ti kuo daugiausiai jaunimo, čia į 
jaunimas, arčiau susipažįsta ir pa- i 
sėkmėje to kasmet kelios poros į 
eina prie altoriaus. Tuojau po Ka- i 
ledų pradedu repeticijas su nau- į 
jai steigiama moksleivių grupe. Į į 
kurią jau Įsirašė. 12 porų. Ji veiks i 
lygiagrečiai su dabartine grupe ir į 

i jai maloniai sutiko padėti vado
vauti N. Stanaityje. Taip pat nu-; 
matau suaktyvinti darbą su ma-į 
žųjų — 7 ir 10 m. — grupe, taip, r 
kad mūsų ruošiamame balandžio 
23 d. tautinių šokių vakare da
lyvaus net 3 mūsų kolonijos tau
tinių šokių grupės.

— Ko savo darbe pageidautu
mėte iš mūsų visuomenės?

— Didžiuoju reikalu yra mūsų
abejingumo savo jaunimo pasiro
dymams pašalinimas. Labai ne
jauku nei man, nei programos iš- mantas naliečia neseniai isistei ■bendrovė. O aš dar norėčiau pri- ■ bet aktyviai reiškėsi šalpoje, glaudžiai į jos pramonės istorinėje perspektyvoje, 
pildytojams. kada koncerto me- gusi Lietuviška Spaudės Sindika- i dėti, kad šalia karikatūrų sindi-į b^dradarbiaudamasbalfu. ir■ yj-j Kūrybos pasaulyje: Literatūra, Knygos 
tu salė pustuštė! Mūsų visuome-hą, ‘ kuris angliškai pavadintas: katas yra ir kitokios iliustracinės į SUOI?enm^QV7°k>eKtlJ0S hetuviy vetklo-• ir žurnalai, Menas,. Visuomeninis gy
nė turėtų parodyti savajam jau- Baltic Feature',Syndicate. Al. Gi-1 medžiagos gamintojas bei platin- ' ' m ra”'os ”vo'vpn,mas 
nimui visokeriopą paramą ir tuo i mantas ji labai gražiai apipasako-: tojas. 
pačiu, kad šis lietuviškas darbas ja, už ką esu jMb labai dėkingas,; Vienintelis sindikato darbas iki ........ ....
reikalingas. Tam didžiuoju egza- bet manau, ka?d:trgkdamas žinių i šiol pasirodęs spaudoje buvo ilius-; zistavo, < 
minu bus musų jau minėtas pa
vasarinis didysis pasirodymas.

— Ar savo darbe palaikote ryšį 
su tėvyne?

■— Mano nuomone, kultūrinis 
bendradarbiavimas su tauta Lie
tuvoje yra būtinas, nes ten gy
venimas nestovi vietoje. Visas di
džiąsias tautiniai kultūrines ver
tybes kuria tauta, mes gi išeiviai 
tesame jos atplaiša. Atsiriboji-

i
Sustingo lūpos, kurios kalbėjo, 
Kur sudie sakė broliams visiems.
Ėjai ieškoti laisvės tėvynės — 
Bet susitiko mirtis baisi.

Guli ant lauko kaip ąžuolėlis, 
O šalia stovi kraujageriai. 
N’ateina tėvas, nei motinėlė; 
Nei tavo broliai, narsūs arai.

Tave ^paguldė ant akmenėlių, 
Niekas nepuošė baltai lentos. 
Tave paleido i Nemunėli, 
Nes pagailėjo žemės juodos.

11950. X. 31. iš kan. F. Končiaus, tada 1 esąs Sovietų Sąjungos priešas.
■ išemigravusio i JAV. Tuo metu V. Vo-; jr štai Lenkijos muzikų organizacija - 
kietijoje dar buvo apie 9000 lietuvių : pakvietė Rubinsteiną dalyvauti kompo- 
katalikų ir 42 lietuviai kunigai. Di-; zįtoriaus Emilio Mlynarskio pągerbi- 
džiajai emigracijos banga pasibaigus, ■ mo iškilmėse. Rubinsteinas, kurio žmo-

į likosi apie 4000 lietuvių katalikų ir • na yj.a Mlvnarskio dukra, atvvkti su-
i apie 20 kunigų. Tie skaičiai per 10 ■ tiko< bet Lenkijos valdžia, sužinojusi 
įmetu po truputį keitėsi. 1953 m. po-: Maskvos nuomonę, atsisakė jam duoti 
i piežius Pijus XII išleido konstituciją vįza
j*‘Exul Familiae”, kuria naujai apipa
vidalino pabėgėlių ir emigrantų dvasi-i —

, nio aptarnavimo teisę. Pabėgėlių ir _ 
, emigrantų kunigai buvo pervesti tie- į
šiai Vatikano Konsistorialinės Kon- į 
gregacijos žinybom suteikiant jiems 
misijonierių vardą. Atskiruose' kraš
tuose atskiru tautybių kunigų vyres
nieji buvo pavadinti Misijonierių di- 

: rektoriais. Tokiu direktorium lietu- 
I viams 1953 m. rugpiūčio mėn. 12 d. į

^Redakcijai prisiuva
Aidai, 1960 m. grudūžTo mėn., itfr.

(135), ,401-448 psl.
Turinys: Vysk. V. Padolskis — Kai 

Kalėdų naktį prabyla bažnyčių var
pai; Dr. Ant. Musteikis — • Liet, kul-

, v lamo m. vi.; tūros susitikimas su amerikietiškąja;
D. ■ •vs ■ • JPI i t raštu buvo paskirtas Tėv, A. Bemato-i Saint-John Perse ir St. Santvaro eilėr.;

Si HCryVfSKO SpCStSGOS SSHGlKQtO inis, OFM Cap. 'Dr. P. Rėklaitis — Pranas Gailius; P.
Dešimtmečio bėgyje Tėy. A. Berną- Jurkus — Pirklio sūnus; A. Bendorius

Gruodžio 8-tos dienos . “Tevis- jo žiniomis, Baltic Feature Syndi-; tonis neatsiribbjo vien tik savo tie- — Kazimieras Pakštas; J. Matusas — 
_ __ kolega Al. Gi- ėate yra tik karikatūrų gaminimo į stoginėmis .pastoracinėmis pareigomis, j — Dzūkijos Kapčiamiestis Lietuvos ir

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ " ‘ ' Į bet aktyviai reiškėsi šalpoje, glaudžiai; jos pramonės istorinėje perspektyvoje.
bendradarbiaudamas su BALFu. ir vi- ’ Kūrybos pasaulyje: Literatūra, Knygos

i je. Ligi 1959 m. be pertraukos buvo į venimas.
PLB Vokietijos Krašto Tarybos nariu, i _ ,. ' ■ t
buvo Vasario 16 gimnazijos kuratori- i J^^ito Kooperaty-

• jos iniciatorium ir jos nariu, kol ši eg- ’ vo. . nupiešiamas menesių la- 
„ ____________ __ _____ ________v ____>, organizavo vaikų vasaros sto-; ^ais sieninis kalendorius.

truputi perdėjo1.1‘ tracija Dariaus - Girėno skridimo ’ vykias, dalyvavo daugelyje tarptauti-J Mūsų Vytis, Nr. 5, spalis\ lapkritis, 
Steigdamas ši šindikata, ma- i — Žalgirio mūšio minėjimo pro;! nių suvažiavimų, visomis išgalėmis rė-; 1S60? XII metai? 163.193 psL

nau oTrmutine tokios rūšies ben- Sa. Gana nemažo formato, tušo R visokenopą lietuvybės išlaikymo'nad, pirmuiinę tokios rubies oen h Rciimtinėta ivai- ir J°s ugdymo veiklą. Lankėsi D. Britą- Budžiu, LSB leidmelis skautų vado-
drove lietuviškos spaudos istorijo- j niust: niįoje, Prancūzijoje, Italijoje, JAV,! vams, “Mūsų Vyčio” 1960 m. Nr. 5
je. turėjau minty per ją aptarnau- [lems laikraščiams susipažinti.; AįstrijGje Šveicarijoje ir Kanadoje. ! priedas, 77-92 psl.
ti tiek lietuviškus, tiek latviškus i Yieni redaktoriai ją pavartojo, ki- ; . . .1

bei estiškus laikraščius ir žurna-: ^.ne- Bet neperdaugiausia atsilie-s 
lūs iliustracine medžiaga. Pir- P®, pareikšdami savo nuomonę 
miausiai i tą ieitu karikatūros, ^ėl sindikato Įsteigimo, žinoma,

‘ tarp tu, kurie atsiliepė buvo svar- i KulturosFondas,esantis Ame-
, iV¥ J niausi JAV ir Kanados laikraš-irikosLietuviųBendruomenėsda- 
Apfe čiai. Net vienas ir iš Argentinos.; linys, kuriam vadovauja Jonas 

mūsų kultūrinę stagnaciją, o tuo straipsniusšiaip rašytoju kū- Cžtat gal praeis dar truputis lai-; Švedas (anksčiau vadovavo ir bu- 
—- - - J- kOj koi skaitytojai pamatys se-;vo vienas steigėjų muz. Juozas

kanti šios bendrovės darbą. Pir-■ Kreivėnas), neseniai išleido a.a.
— • • . .» /» T. r 1 . y * T 1 1* *

kės žiburiuose

iliustracijos (piešiniai) iš Įvairių 
x : svarbiu pabaltiško gyvenimo ivy-

mąs nuo tautos kamieno reiškia ki įtraukos ir pan. . ' ‘

pačiu ir greitesnę mūtų tautinę 
mirti. Priimdama visa tai dėme-' 
sin, aš atidžiai seku tautinius šo-: buvTu^lvSęs.*Benfnė dabarti- 
kms Lietuvoje, gaunu tais klaus?- nįu m(>mentu jr nebuvau galvo- 
mais hteraturos. ir busimojo ba- ies dėl to kad šakiam darbui 
landzio 23 d. musu pasirodymo di-; reikėtu daug bendradarbių, vertė- 
dziąją programos dali sudarys re-’ šiaip padėjėjų, kurie veltui 
pertuaras is Lietuvos. ; nenorėtų dirbti. Visokių išlaidų

,... • būtų. O kas jas padengs? Sindika
tas iš. naudo i ančių jo medžiaga 

Nuoširdžiai padėkojau mielajai laikraščiu reikalautu šiokio tokio 
tautietei už gautus atsakymus, pa- atlyginimo, bet ar tas padengtu 
linkėdamas jai ištvermės ateičiai viską?< O be to, vra dar ir kitu : 
šiame svarbiame lietuvybės išlai- problemų. Tik pagalvokime apie 
kymo darbe. Hamiltono organiza- kalbas, vertimus, gramatika, kopi- 
cijos, Įvertindamos G. Breichma-! ju darvma ir t.t. Didieji ameriko-į 
nienės darbą su jaunimu, sausio ■ niški sindikatai, žinoma, tas pro- 
7 d. rengia jos darbo tautiniuose į blemas lengvai išsprendžia, nes 
šokiuose dvidešimties metų su- tai milijoninės kompanijos.
kakties paminėjimą, šis oficialus; Tiek daug problemų nebūtu,! 
mūsų kolonijos ilgametės veikė-, jejgU i§ pradžių stengtumėmės | 
jos pagerbimas ir jos lietuviškų antarnauti tą pačia spaudą vien 
darbų Įvertinimas bus mūsų vi- į tik grafine medžiaga. Vertėjų ne- 
suomenės moralinė padėka ir reikėtų, nes trumoi parašai po 
simbolinis atlyginimas už jos di- iliustracijomis galėtu būti patei- 
delius tautinius darbus, šia iškil- kiami anglu kalba (žinoma, išsky- 
mingą proga linkime jubilijatei rus lietuvius). O daug bendradar-1 
asmeniškos laimės ir sveikatos, o biu irgi nereikėtu, nes pats, bū-; 
lietuviškame darbe su jaunimu— ’ * !
entuziazmo, energijos ir ištver-’ 
mės ateičiai. Sk. St.

rinkis, kuriuos taip plačiai apra-
so kolega 41 Gimantas visai ne- Kanų sios bendroves aarbą. rir- nreivenasj, neseniai isieiao a.a. 
’ s . -’ ~ -' . ’ .- miausia ir svarbiausia kliūtis yra prof. Vaclovo Biržiškos kapitalini

susitarimas su Įvairiais redakto- j veikalą “Aleksandryną”, kurio 
riais ir leidėjais. Tai turi būti iš-! bus trys tomai. Išėjo pirmasis, spręsta. . • . ........

Val. Ramonaitis, 
Lietuviškos Spaudos Sindikatas 

4643 South Rockwell Street 
Chicago 32, Ill.

susitarimas su Įvairiais redakto-, veikalą

Lietuvio advokato

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampas Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

damas karitakatūristas ir iliustra- į 
torius, .galėčiau tą medžiagą pa-i 
ruošti. 1st fotografijų, galėtų būti I 
naudingos tos. kurias mūsų repor
teriai nutraukia Įvairių įvykių ’ 
metu ir minėjimuose, bet kurios- 
dėl visiems suprantamų techniš
ku ar ekonominių priežasčių, ne
būna laikraščiuose atspausdintos. | 
O be to, iliustracijos yra skaity
toju daugiau pageidaujamos ir 
būtu šilčiau priimtos negu strai- 
osniai ar polemikos, kurių užtin
kame kiekviename laikraščio nu
meryje. Užtat ir gerb. šio laikraš
čio redaktorius po kolegos Al. Gi- į 
manto straipsniu pastebėjo, kad,l

Kultūros Fondo Amerikoje veikla
fortepjionu. Rinkįnin įeina: Vai 
didi, didi girios medeliai, Plau
kia antelė, Sutemo naktis, Tėvas 
su močiute savo, Piemenų raliavi
mas, Oi, mergyte ir Aš jaunas 
eisiu. Šių dainų bus trys rinki
niai. Išėjo pirmasis ir antrasis ati
duodamas spausdinti.

Kultūros Fondas susirūpinęs 
ir lituanistinėms mokykloms vą- 
vodėlių leidimu. Neseniai išleido 
pehktąjam skyriui mokyt. Sofijos 
Jonynienės vadovėli “Lietuvos 
laukai”; gausiai ilustruotą. Kelios 
spalvotos iliustracijos atliktos 
Vlado Vijeikio spaustuvėje. Ir ki
ti vadovėliai bus spausdinami mi
nėtoje spaustuvėje.

Jau spaudai paruošti: Belskie- 
nės I-jam skyriui elementorius, 
dr. Alf. šešplaukio — VI skyriui 
ir mokyt. J. Plačo — VIII sky
riui. Kitiems ieškomi autoriai.

Kultūros Fondas leidžia ir žur
nalą “Gimtoji Kalba”.

Kiek sunkiau Fondui yra su 
lėšomis. Jų turint daug ką galėtų 
išleisti. Reiktų įsijungti mecena
tams, kurių yra, bet kaž kodėl pi
nigų geram tikslui gailisi ir litua
nistinis reikalas šlubuoja bei pa
tys laidoja. «

K. Fondas lėšoms sutelkti Či
kagos priemiestyje — Ciceroje, 
rengia Naujųjų Metų sutikimą. 
Tikslas gražus ir manoma, kad 
visuomenė palaikys savo atsilan
kymu. Be to, Kultūros Fondui 
aktualu ir Pasaulio Lietuvių Ar
chyvo išlaikymas, kuris kol kas 
paliktas kazimieriečių seselių pa
talpose, bet jau kitą metą turės 
išsikraustyti ir patalpų kitur ieš
kotis. Tuo labai susirūpinus K. 
Fondo valdyba, nes nedaug teliko 
laiko šia laime džiaugtis. Bet K. 
Fondo pirm. J. švedas nenusime
na ir vietą ras.

antrasis tomas jau paruoštas 
^spaudai ir po švenčių atiduoda
mas rinkti.

Be to, išleido prof. komp. Vla
do Jakubėno dainas — balsui su

MOHAWK
/

Furniture Ltd.
2446-8 DANFORTH AVE.

* ...
★

- X>
* Pilnas namų 

apstatymas baldais,

* Elektros reikmenys,

* Šaldytuvai,
' X -į :X< ."

* Virimo pečiai,

* Skalbimo mašinos, .

* Vaikų baldai,

* įvairūs kilimai 
ir kitkas.

♦?. <; 'XX.-..?-X;
>■ XX'•; X: .
♦

Tel. OX. 9-4444, OX. 9-4224.

LIETUVIŲ 
BALDŲ 
KRAUTUVĖ

Mainome senus naudotus 
baldus ir matracus, 
Įvertindami juos augšta 
kaina. X':X.\’X;

DUODAME DIDELES
NUOLAIDAS PERKANT
NAUJUS.
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Mann & Martel
2336 Bloor St. W. • Tel. RO. 2-8255
Perkant ar parduodant nekilnojamą turtą visada kreipkitės į šią 
didelę pardavimo įstaigą, kuri turi 12 atskiru biurų įvairiose 
miesto dalyse. Greitas ir Sąžiningas pątarnavimas. Didelis pasi
rinkimas. Paskolų sudarymas ir finansinė parama trūkstant 
įmokėjimo. Čia rasite viską, kas Jus interesuoja nekilnojamo 
turto reikaluose.

Roncesvalles - High Park 
$2.000 įmokėti, 7 kambarių atski-* 
ra§ mūrinis namas su dviem gara
žais, vandeniu alyva apšildomas, 2 
virtuvės. Tik keli namai nuo Ron
cesvalles. Viena atdara skola ba
lansui. Tikrai geras pirkinys. Pil
na kaina $15.900.

Swansea . 
4-tas namas nuo Bloor 

$17.800 pilna kaina, $5.000 įmokėti, 
6 kamb., atskiras mūrinis namas su 
garažu ir sandėliuku šalia, alyva 
apšildomas, dar vienas kambarys 
yra rūsyje su maža virtuvėle ir vo
nia su tualetu. Viena atvira skola 
balansui 10 metų.

Indian Rd. Cres.
Originalus dupleksas 

$2.000 Įmokėti, 11 kambarių dup
leksas, 5 kamb. pirmame augšte ir 
6 kamb. antrame augšte. Vandeniu 
alyva apšildomas. Du atskiri pečiai, 
vienas beveik naujas. Atskiri rūsiai 
kiekvienam butui su skalbyklą. Di
delis kiemas, tuojau galima užimti. 
Pilna kaina $21.500.

Bloor • Lansdowne 
$2.500 Įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas, naujas alyvos pečius, vieta 
garažui. Dideli ir gražūs nepereina
mi kambariai. Galimybė dar pada
ryti vieną kambarį pirmam augšte.- 
Vieną 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.

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.

/-k B. SAKALAS
• SAKALAUSKAS

Darbo telef. RO. 2-8255
Namų telef. LE. 6-1410

Islington • Bloor
$13.900 pilna kaina, 6 moderniški 
kambariai, gerų plytų bangalas, di
delis sklypas, tik $1.500 įmokėti.
Morgičius iš 5% %.

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

High Park Ave. -Bloor 
7 kambariai

$3.000 Įmokėti, mūrinis naujai išre- 
montuotas namas, netoli Bleor gat
vės. Labai didelė virtuvė, vandeniu 
alyva šildomas. Pilna kaina $16.500.

vienas morgičius

Quebec Ave.
7 kambariai —r vienas morgičius 

$1.900 įmokėti, atskiras, rupių ply
tų namas su 4 kambariais pirmame 
augšte. 2 virtuvės, naujas vandeniu 
alyva šildymas, labai platus įvažia
vimas, 150 pėdų sklypas.

Baby Point Rd.
Atskiras — 6 kambariai

$3.600 įmokėti, mūrinis labai gera
me stovyje namas su dviem virtu
vėm, alyva šildomas. Privatus įva
žiavimas. Pilna kaina $16.500.

The Kingsvvay
$2.900 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 

$16.900 pilna kaina, atsk. mūrinis, 
šviesių plytų namas, nepereinami 
kambariai, visur dažyta ir labai 
erdvus. Vandeniu šildomas su aly
va, netoli parko, augštos pajamos.

Bungalcw — 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 
Namu tel. BE. 3-1372

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RŪŠIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

507 Dovercourt Rd., Toronto. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAITIS

a

PLUMBING and HEATING
J. Lisauskas, valdžios pripažintas plomberis, įrengia naujus ir 
taiso senus plumbing darbus, vandens apšildymą alyva, įstato 

naujus ir remontuoja senus pečius.
Darbas atliekamas sąžiningai ir nebrangiai.

148 WESTMINSTER AVĖ. Telefonas LE. 2-5191

TORONTO, Ont.
Giliami Urbonui yra laiškas iš 

Čikagos. Atsiimti “T2” administ
racijoje.

SPORTAS
AUŠROS ŽINIOS

Šios savaitės rungtynės. Trečiadienį, 
8.30 v. v., Bloor Collegiate — Aušra 
Inter. - Riverdale;* ketvirtadienį, 8.10 
v. v., Bloor Collegiate — Aušra Juv.
- Si. Anselms; šeštadienį, 2 vai. p.p., 
Hamiltone—Aušra Jr. - Kovas; sek
madienį, 1230 vai. p.p. mūsų salėje — 
Latviai - Tridents if Aušrą - Andys;
2 vai. p.p. Loretto patalpose — Aušra 
M. - St. Thomas.

I Praėjusios savaitės draugiškose 
rungtynėse Aušra M. nugalėjo Metro 
lygos komandą Kiwanis Club 28:16, o 
Aušra Jr. pralaimėjo Hamiltono Ko 
vui 29:27. Aušra M. komandoje žaidė: 
A. Sapijonis 5, V. Ruseckas 7, G. 
Skrinskas 5, A. Šlekys, E. Ramanaus
kas, R. Grigas 12, H. Steponaitis 2, J. 
Genys ir A. Gontą. Aušra Jr. koman
doje — A. Žaliauskas 9, V. Rušas 2, 
E. Butvydas 2, J. Bukšaitis 2, A. Sapi
jonis 2, G. Skrinskas, V. Ruseckas 8 
ir R. Grigas 2.

VYČIO ŽINIOS
Stalo teniso dešimtuko turnyre, ku

ris įvyko gruodžio 17-18 d.d. Clevelan- 
de, pirmąją vietą laimėjo vytietis Pr. 
Gvildys. Turnyras žadėtos įtampos ne
pateikė, nes Čikagos ir Niujorko stalo 
tenisininkai ja$ne nepasirodė, tačiau 
vis tik būta netikėtumų. Visą Cleve- 
landą sukėlė ant kojų J. Nasvyčio pir
mojo-rato pergalė prieš Pr. Gvildį. Ne
mažesnę staigmeną sukėlė ir J. Nasvy
čio pralaimėjimas dr A. Navyciui, ku
ris stalo teniso pasauly retai tepasiro
do. Pr. Gvildys antrame rate laimė
jęs visus susitikimus su vienu pralai
mėjimu, tapo pirmojo dešimtuko tur
nyro nugalėtoju. Antroje vietoje, su 
dviem pralaimėjimais, liko J. Nasvytis 
ir trečioji vieta atiteko hamiltoniečiui 
St. Navickui. Turnyras buvo praves
tas dviem ratais, žaidžiant kiekvienam 
su kiekvienu. 1

Krepšininkai paskutinėse praeitų 
metų rungtynėse įveikė Kingsway K. į * **' -r——
44:35. žaidė: Gvildys 8. Bersėnas 15,1 rengiamas sausio 28 d Knights of
- --- - - - - - - - • — Columbus saleje. Be pačių hamiltome-

čių, jame dalyvaus sportininkai iš Ro- 
chesterio, Montrealio ir Toronto. Klu< 
bo nariai prašomi iš anksto pasirūpin-j 
ti fantais loterijai.

Draugiškose krepšinio rungtynėse 
! Toronte Kovo jauniai nugalėjo Aušros 
į jaunius 29:27 (10:10). Žaidė ir taškų 
. pelnė: Bakaitis 10, Šlekaitis 4, Breich- 
: manas 3, Dervaitis 4, Meškauskas 6,

Šv. Jono Kr. parapijos 
jaunimo choro eglutė

Įvyko Kalėdų antrą dieną. Ji su
traukė labai gausu buri iaunuiu Iš 20 vengrų studentų, kurie po daiyvių su tė^liaž. Visi gėrėjosi

1956 m. sukilimo paspruko iš 
Vengrijos ir studijavo Toronto 
universitete, vos vienas tebaigė 
studijas sėkmingai. Kiti egzame- 
nų neišlaikė. Ir tai, esą, ne vien 
dėl kalbos sunkumų, bet ir dėl to, 
kad Vengrijos Sapron universite
to paruošimas buvęs siiprtas.

Pastarųjų rinkimų kandidatų 
dalis paskelbė savo rinkiminės 
kampanijos metu išleistas sumas. 
W. Dennison išleidęs $2.000, Phi
lips Givens, $5.000, Donald Sum
merville tarp $3.500 ir $3.600, 
pralaimėjusi kandidatė i burmist
rus Jean Newman apie $4.500, o 
burmistras N. Phillips ir kontro
lierius William Allen pasakyti, 
kiek išleidę, atsisakė.

Trans-Canada Airlines lėktuvas 
prieš trejetą savaičių iš Londono 
vežė 518.000 vertės aukso mone
tų. Kai lėktuvas nusileido Malto- 

i no aerodrome, aukso lėktuve jau 
nebebuvo. Į Londoną tas auksas 
buvo atvežtas iš Šveicarijos.

Spėjama, kad apie siuntą bus 
sužinojusi kuri tarptautinė banda 
ir auksą bus išskrausčiusi Mont- 
realy, kur lėktuvas buvo trumpam 
nutūpęs.

jaunaisiais vaidintojais, kun. B. 
Pacevičiaus sukurtu vaizdeliu 
“Betlėjus švinta”, kuri vaidino 
net 16 asmenų, o režisavo B. Krū
minienė. Tautinio auklėjimo mer
gaičių grupė, vad. A. Vaišvilie
nės išpildė “Lietuvaitės sielvar
tą”,o E. Gailevičiūtės paruošta 
grupė — ’Kalėdinių žaislų šokį”. 
Duosnusiš Kalėdų senelis apdo
vanojo jaunuosius šventinėmis 
dovanomis. Dalis šios programos 
buvo perkelta šeštadieninės mo
kyklos eglutėn Naujų Metų dieną.

Šv. Jono Kr. parapijos jaunimo 
ehoras, kuris giedą sekmadieniais, 
per pamaldas ir pasirodo scenoje! 
didesnių švenčių proga, jau yra, 
darniai susigiedojęs. Jame daly-J 
vauja per 50 jaunuolių. Jie daro 
gražią pažangą, ir linkėtina, kad 
jie su savo vadovu kun. B. Pace- 
vičiu ir toliau ištvermingai dirb
tų. Tuo domisi netik tėvai, bet ir 
visa lietuviu kolonija. G.visa lietuvių kolonija.

lietuvių pirmenybių, įvykstančių Ha
miltone sausio 28-29 d .d.

Pirmas sportininkų pobūvis šiemet

PADĖKA
Už padarytą mums staigmeną gruo

džio 25 dieną, suruošiant mums 10 me
tų vedybinio gyvenimo paminėjimą, 
už gražią ir brangią dovaną ir linkėji
mus, nuoširdžiai dėkojame šiems mū
sų prieteliams: E. ir J. Kvedariams, 
M, ir A. Radžiūnams, I. ir A. Pūkams, 
P. ir V. Urbonams, V. ir J. Rupkal- 
viams, V. Germanavičiui, L. Andriū- 
nienei, P. Gulbinskui.

Ši staigmena pasiliks mums ilgai at
minčiai.

Jadvyga ir Jurgis Karaliai.
Duliūnas 7, Baliūnąs 1, Preikšąitis 12 
Kaul 1, Barškėtis.

; Pirmas pirmenybių rungtynes šiais 
metais žaidžia vyrai prieš Woodgreen 
sausio 4 d^8.30 vai. Malvern Coll. Sau
sio 8 d. 1 vai. Loretto Coll. jau. vy-

į tiętės žaidžia su St. Basils ir sausio 10 į a 
jd’ 8.30 vai. East .Comm. Coli, vytietės 
žaidžia LBA lygos rungtynes su lat-

tpc iKvbartas 2. Gužas. Enskaitis, Petraus-: Dargiams, V. V. Siminkevičiams, E. V.Rrepsmio treniruotu TRC patalpo-;— Us ■ haleišams, K. Budreckui, V. Timošen-
se pradedamos sią savaitoirbus^ a-1 š6štadieni, sausio 7 d . Central!kai. J. Korsakui.
Tais nuo 9 30 vai suaSu^ems šet i mokykios salėJe (Wentworth St. N.)! Dar kartą reiškiame gilią padėką vi- 
XC? R ' ivy^s atsigriebimo rungtynės atrp To- siems už parodytą nuoširdumą ir drau-tadiemais nuo 6.30 vai. pneaugnm ir, įr Rovo jaunjų komap.; giška širdi; kas amžinai pa,iks mums
‘eShdintok^ jaTpradėjo naująjį se- ’ Rungtynių pradžia 2 vai. pų> Į gyvenime, kaip brangus prisiminimas, 
zoną, surengdami kelias išvykas. Iri 
šiais metais numatoma suruošti keletą-; 
rungtynių, mokyklas pradedantiems ir 
kitus paįvairinimus. Pirmąją mokyk
lą numatomą, suruošti sausio 15 d. 12 
vai. Coliingwoode. Besiįdomaują pra-j . 
šomi kreiptis į sekcijos vadovą J. Jo- 
naitį. tel. RO? 9-1618.

KLK pirmenybėse, irios.įvyks sau

dalwaus beveik visose varžvbose -irui J- Diefenbakerim paflekos elegra- 
vvru ir moterų krepšinyje, mergaičių i J. Niujorką, kuhs JT plenume 
A. B ir C krepšinyje. vyru, moterų ir: Cnruscmvui primine pavergtą Lie u- 
mėrgaičiu tinklinyje ir vyru, moterų, ?^ ir kūas Pabaltijo valstybes. Į tele-, 
mergaičių ir berniuku stalo tenise. ’ | gramą buvo gautas padėkos atsakymas 

g ! su istisu jo kalbos tekstu.
!■ Rugsėjo 11 d. suruoštas Tautos šven- 

. KOVO ŽINIOS į tės minėjimas su atitinkama programą,
: Katalikiškų parapijų krepšinio pir- o taip pat surengtas ir Kariuomenės 
menybėse Kovo jauniai atsiekė antrą 1 šventės minėjimas. 1960 m. valdyba 
pergalę prieš šv. Jono parapiją, įVėik-j padarė 12 posėdžių, kur aptarta įvai- 
dąmi ją santykiu 34:24. J rus apylinkės reikalai. Gruodžio 1 d.

Krepšinio ir tinklinio treniruotės i padarytas pąskūtinis v-bos posėdis ati- 
pradedamos ŠĮ šeštadienį, sausio 7 d., Į tinkamai paskirstyti per 1960 m. gautą 
Central mokyklos salėje. j pelną, “Tėviškės žiburiams” ir “Ne-

KSA komiteto ir sporto klubų at-. priklausomai Lietuvai” paskirta po $10 
stovų posėdis įvyks ši trečiadienį, sau-į (tenka pažymėti, kad šią sumą KLB 

j šio 4 d., Hamiltone. Be Kanados* krep- ■ Winnipego apylinkė minėtiems laikraš- 
i šinio, tinklinio, stalo teniso ir šachma- čiams siunčia kiekvienais metais), šeš
tu pirmenybių pravedimo klausimo, tadieninei vaikų mokyklai 1 * 17- a _ _ . _______ x

Padėka
■ širdingai dėkojame už sunioštą 
s mums staigmeną-pobūvį ir gražią do
vaną mūsų vedybinio dešimtmečio pro
ga mieliems bičiuliams: pp. P. B. Sap- 
liams, A. D. Siminkevičiams, L. P. Bu
tėnams, A. P. čeponiams, B. V. Kon
čiams, p-lei G. Grigaravičiūtei, L. K.

Regina ir Vladas Stabačinskai.

WINNIPEG, Man.
(Atkelta iš 4 psl.)

♦utinai baigtas sutvarkyti apyl. lietuvių 
knygynas. Knygos išduodamos sekma
dieniais tuojau po pamaldų.

r SIU Vvtis Valdyba pasiuntė Kanados premje-

skyriaus pirm. Pr. Matulionis to

bus. paliesti taip pat svarbūs mūsų 
tremties sportinio gyvenimo, reikalai, 
kaip pvz.. FASK-to, Š. Amerikos Lie
tuvių žaidynės Toronte, KSA darbo 
veiklos 1961 m. ir kt.

Visuotinį narių susirinkimą Kovo 
valdyba numato sušaukti po Kanados

EXTRA REALTY LTD.
1043 BLOOR ST. W. Tel. LE. 4-9211

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS NAMU, FARMS\ ŽEMĖS SKLYPU, APARTAMENTŲ IR BIZ
NIŲ. DUODAMOS 5% PASKOLOS PERKANTIEMS NAMUS. ĮVAIRIAIS REIKALAIS KREIPKI
TĖS I ŠIUOS MŪSŲ AGENTUS:

poilsio vietovėms, ūkiniu-

s

R.CUOLKAN
V. REAL ESTATE X 

limited*

REALTORS

527 Bloor St W. Tel. LE. 2-4404
Perkant ar parduodant betkokj nekilnojamą turtą, kreipkitės 

Į šią gerai žinomą firmą.
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, Įvairaus dydžio apar

tamentų, biznių, farmų sklypų etc.
Sąžiningas ir skubus patarnavimas.

Geriausias morgičių gavimas bei sudarymas visame Toronte.
DUNDAS - BLOOR
$1.000 įmokėti tiktai už 8 kambarių 
mūrinį namą, 2 modernios virtuvės, 
2 vonios, naujas šildymas, aliumi- 
niaus langai ir durys, garažas, il
gos išsimokėjimo sąlygos.
BLOOR - QUEBEC AVE.
$1.500 įmokėti, 8 kambarių atskiras 
mūrinis namas, ultra moderni virtu
vė, alyvos šildymas, namas be sko
lų, neaugšta kaina.
BABY POINT - JANE
$3.500 įmokėti tiktai, 8 kambarių 
per du augštus, atskiras, mūrinis 
namas, 2 virtuvės, vandens alyva 
šildymas, kvadratinis planas, gara
žas su privačiu įvažiavimu. Labai 
žema kaina.
RONCESVALLES - INDIAN RD.
$4.500 įmokėti, 9 kambarių atski
ras mūrinis namas, tame puikiame 
nuomavimo rajone, 3 virtuvės, 2 vo
nios, kvadratinis planas, alyvos šil
dymas, gražus didelis kiemas, arti 
krautuvių bei susisiekimo. Vienas 
morgičius 10-čiai metų,
HIGH PARK - RONCESVALLES 
$5.000 įmokėti, 10 kambarių per du 
augštus, atskiras namas, 2 moder
nios virtuvės, naujas vandens aly
vos šildymas, garažas su plačiu įva
žiavimu, idealus dviem šeimom.
HIGH PARK #
$5.000 įmokėti tiktai už poros me
tų senumo 17 kambarių dupleksą, 
su butu rūsyje, vandens alyvos šil
dymas, dvigubas mūrinis garažas, 
viskas išnuomota.
SWANSEA
$6.500 Įmokėti už maždaug 6 metų 
senumo, puikų 5 kambarių bunga- 
lą. Pusiau Jjaigtas recreation kamba
rys rūsyje, galimybės įrengti butą 
rūsyje, alyvos šildymas, aliumi- 
niaus langai bei durys, garažas su 
privačiu įvažiavimu. Graži vieta, 
šeimininkas pirko biznį.
SWANSEA
S8.000 įmokėti tiktai už vieną iš 
gražiausių namų tame rajone, 7 di
džiuliai, kambariai, atskiras, mū
rinis, 2 modernios virtuvės, 2 vo
nios, didžiulis gražus recreation 
kambarys su baru, dar vienas eks
tra kambarys rūsyje, dvigubas ga
ražas su dvigubu plačiu privačiu 
įvažiavimu, balkonas virš garažo,

P. KERBERIS
Darbo telefonas LE. 2-4404
Namų telefonas LE. 5-1584

HIGH PARK AVE. - BLOOR
$2.000 įmokėti, viena atvira skola 
balansui. Atskiras, gero mūro, as
tuonių. kambarių namas. Dvi ultra 
modernios virtuvės. Prašoma kai
na $16.900. Turi būti skubiai par- 
duotas.
SKUBIAI TURI BŪTI 
PARDUOTAS
$5.000 įmokėti, High Parko rajone, 
arti Annette gatvės. Labai gražus 
atskiras namas. Dideli septyni kam
bariai, vandeniu alyva šildomas. 
Dvi vonios. Prašoma kaina $21.500.
LABAI RETA PROGA
$5.000 įmokėti, High Parko rajone, 
arti susisiekimo, naujas trijų butų 
pastatas. Du butai po 6 kambarius 
ir vienas butas 5 kambarių. $4.400 
metinių pajamų. Retai pasitaikantis 
pirkinys su žemu įmokėjimu, už 
maždaug $3.000-4.000 žemiau rin
kos kainos.
OSSINGTON - BLOOR
S5.000 įmokėti, visai arti Bloor gat
vės, puikus vienos^šeimos namas - 
bungalow. Vandens alyvos šildymas. 
Garažas ir privatus įvažiavimas. 
Viena skola balansui 10-čiai metų.
BLOOR - JANE .
$6.000 įmokėti, retai pasitaikantis 
astuonių kambarių per du augštus 
namas. Vandens alyvos šildymas. 
Garažas ir šoninis įvažiavimas. Nė
ra skolų. Balansui viena skola 10 
metų.
BLOOR - PALMERSTON BLVD.
S6.000 įmokėti, viena atvira skola 
balansui 15-kai mėtų. Vienuolika 
labai gražių ir didelių kambarių 
namas Palmerston Boulevard gat
vėje arti Bloor gatvės. Vandens aly
vos šildymas. 3 vonios. Labai geras 
pajamų namas.
BLOOR - DOVERCOURT
$15.000 įmokėti už 15 butų apart- 

: mentini pastatą. Viši butai išnuomo
ti ir viso metinių pajamų virš 
$16.000. Labai geras pinigų investa
vimas.

Be to, mes turime pardavimui dide
lį pasirinkimą Įvairaus dydžio apart- 
mentinių pastatų Įvairiuose miesto 
rajonuose. Dėl smulkesnių informa
cijų prašau skambinti:

J. RUKŠA
LE. 2-4404

Namų telefonas LE. 6-9165

pego
skyriaus pinigus $107, savavaliai išlai
kęs 10 metų savo žinioje, išvykdamas 
iš Winnipego persiuntęs į Montreal! 
savo nuožiūra. KLCTarybos Winnipe
go skyrius jau seniai esąs likviduotas. 
Jis klausia: “Kaip pateisinti Pr. Ma
tulionio toki elgesį ir ar tuo reikalu 
esą kas daroma?”

Vincas Januška paprašęs balso, 
griežtai pareiškia, kad pinigai buvę 
visų surinkti ir negalį būti mėtomi 
vieno asmens nuožiūra. Jis siūlo šį rei- 
kala pavesti naujai išrinktai valdybai, mas užbaigiamas Tautos himnu, 
kuri ištirtu ji ir. perduotu Garbės Teis- ~ 
mui.

K. Strikaitis paaiškina, kad, kiek j.. ..
jam esą žinoma iš tuo metu surašytu vedėjas, Apolionija šidagytė

- - ----- - • —- • ‘ ! vicepirm. ir šalpos Fondo atstove, K.
Strikaitis — sekretorius, J. Demerec
kas — iždininkas ir Mečys Šarauskas 
— Tautos Fondo atstovas. Antanas 
Genys — pirmas kandidatas.

Mano nuomonė. Tenka apgailestau
ti, kad metiniame susirinkime iškel
tas klausimas dėl KLCTarybos Winni
pego skyriaus ir Pr. Matulionio atite
ko svarstyti naujai išrinktai valdybai. 
Manau, kad į šį reikalą naujai valdy
bai mažiausiai tektų kištis, nes šis 
reikalas yra grynai KLCTarybos bu
vusių Winnipego skyriaus narių.

Pirmiausiai niekur nesimato, kad šis 
skyrius buvo ar yra likviduotas. PLB 
Winnipego apyl. 1950 m. sausio 20 m. 
Winnipego organizacinio k-to susirin
kimo protokole aiškiai yra pasakyta, 
kad KLS-gos ir KLCT-bos Winnipego 
skyriai savo veiklą suspenduos. Kol 
jų centrai susitars, visas jėgas dėti, 
kad įsteigti PLB Winnipego apylinkę.

1950. 1, 22, PLB Winnipego apyl. 
steigiamasis susirinkimas įvyko. Apy-

PASITEIRAUKITE DĖL KITU NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

įvairiu neesminių klausimų susirinki

Po susirinkimo naujai išrinktoji val
dyba pasiskirstė pareigomis: Tadas Lu- 

: —7 pirmininkas ir kultūrinių rei-

linkė buvo įsteigta. Steigiamajame su
sirinkime dalyvavo 104 asmenys. Die
nos pirm, buvo išrinktas J. šmaižys, 
sekretoriauti pakviestas Jonas Stanai
tis (dabar Toronte). Steigiamojo susi
rinkimo garbės pirm, buvo P. Liauke- 
vičius. Į PLB Winnipego apyl. valdy
bą buvo išrinkti: J. Šmaižys, B. Stun
džia, J. Račys, J. Stanaitis, V. Dafgu- 
žas, M. Januška, dr. č. Kurauskas, »P. 
Januška, J. Klimaitė, Pr. Matulionis, 
A. Matulevičius, J. Dambaras, Žalys 
ir L, Stanevičius. Iš jų daugiausiai 
gavę balsų įėjo į valdybą. Į revizijos 
komisiją išrinkti: Vera Zavadskienė, 
agr. J. Malinauskas ir Pauplis. Kandi
datais liko: V. Kriščiūnas ir Vincas Ja
nuška.

Po to, ar buvo likviduota KLS-gos 
ir KLCTarybos Winnipego skyriai, nie
kur nekalbama ir iki šiol nieko apie 
tai nežinoma.

Mano nuomone, naujai išrinktai PL 
B-nės Winnipego apylinkei pasidaryti 
kokiu tai Garbės Teismo tardytoju ir 
spręsti apie šių dviejų organizacijų 
likimą iš viso netinka. Manau, kad tuo 
reikalu turėtų pasisakyti pati KLC 
Taryba ir šį reikalą išspręsti be jokių 
Garbės Teismų. s

K. Strikaitis, apyl. v-bos sekret.

protokolų, KLCTarybos Winnipego 
skyrius nebuvo likviduotas, o tik bu
vo protokole atžymėta, kad skyrius 
savo veiklą laikinai sustabdo/kol Win- 
nipege įsisteigs KLB apylinkė. Tą patį 
nutarimą buvo padaręs ir KLS-gos 
Winnipego skyrius. Apie šių dviejų 
organizacijų likvidavimą jokio proto- 

I kolo bei nutarimo nėra. Bendrai, šiuo 
į atžvilgiu pareikšta nuomonė ar KLB 
Winnipego apylinkei išviso tinka į šį 
reikalą kištis. Tą reikalą* (klausimą) 
geriausiai galėtų kelti buvę KLCTary
bos Winnipego skyriaus nariai. Be to, 
Pr. Matulionis “Neprikl. Lietuvoje” 
nr. 20-686, 1960 m. rašo, kad Winnipe
go skyrius pinigus atsiuntė per Pr. Ma
tulionį, kuris išsikėlė į Čikagą. Tai 
reiškia, kad Pr. Matulionį kas nors bu
vo įgaliojęs tuos pinigus pasiųsti.

Eug. Kalasauskas prieina išvados ar 
išviso šis klausimas bėra reikalingas 
kelti, nes jau praėję 10 metų. Jis siū
lo reikalą asmeniškai išsiaiškinti su 
Pr. Matulioniu.

Vincas Januška pakartotinai pareiš
kia, kad pinigai buvę surinkti iš visų 
todėl Pr. Matulionis neturėjęs teisės 
savavaliauti. Jis siūlo šį reikalą per
duoti Garbės Teismui, o bylos sudary
mą pavesti naujai valdybai. Dienos 
pirm, činga siūlo susirinkimui balsuo
ti. Nubalsuojama pavesti visą reikalą 
naujai valdybai.

Paskelbti valdybos rinkimų rezulta
tai. Išrinkti: Mečys šarauskas, Juozas 
Demereckas, Tadas Lukas - Lukoševi
čius, Apolionija šidagytė ir Kostas 
Strikaitis. Antanas Genys lieka pir
mas kandidatas.

Klausimuose ir sumanymuose J. čin
ga iškelia dėl šeštadieninės mokyklos 
klausimą. Jis apgailestauja, kad vai
kai mažai išmokomi lietuviškai, o esa
ma net ir tokių, kurie iš viso letuvš- 
kai nebekalba. Ar iš viso besą reikalo 
vaikus siųsti į lietuvių šeštadieninę 
mokyklą? Mokyklos vedėjas kun. J. 
Bertašius, išsamiai paaiškinęs, galiau
siai užklausia: kas pagaliau kaltas, 
kad vaikai ateina iš namų nė žodžio 
nebemokėdami lietuviškai. Ir ar šeš
tadieninės mokyklos mokytojai tuo ga
li būti pakaltinami? I šeštadieninę 
mokyklą vaikai susirenka tik kartą 
savaitėje ir ar mokytojas jį begali iš
mokyti lietuviškai, jeigu patys tėvai 
su vaikais nebekalba lietuviškai, žino
ma. tokių nėra daug, bet vistik yra. 
Mokykloje esą daroma viskas, kad tik 
vaikus išmokius lietuviškai ir įskiepi- 
nus jiems į sąmonę, kad jie jaustųsi 
esą lietuviais ir Lt.

Ir tikrai keista, kad lietuvio vaiką 
reikia mokyti lietuviškai. Jį reikia mo
kyti kitų dalykų, bet ne lietuviškai kal
bėti. Lietuvio vaikas lietuviškai kalbė
ti privalo jau mokėti. Dar pagvildenus

t — $20. apy
linkės knygynui — $22, Kariuomenės 
šventės minėjimo proga užprašytos 
Mišios už žuvusius dėl Lietuvos nepri
klausomybės karius — $5.

J. Demerecko pasiūlymu buvo nu
matyta knygynui užsakyti Lietuvių 
Enciklopediją, tačiau nenorint palik
ti skolų naujai valdybai, šis klausimas 
atidėtas vėlesniam laikui. 1961 m. 
valdybai perduota grynais pinigais 
$20.98, įskaitant kaikurių jau sumo
kėtų solidarumo įnašų. KLB Krašto 
Valdybai už 1960 m. pasiųsta solidaru
mo įnašų S60.

Toliau pranešimą padaro Šalpos 
Fondo atst. T. Lukas. SF yra $15,32.

Vasario 16 gimnazijai remti būrelio 
atstovas T. Lukas praneša, kad nuo bū
relio įsisteigimo iki šio laiko gimna
zijai jau pasiųsta $1756.

V-bos iždininkas J. Demereckas sa
vo pranešime nusikundžia, kad 1958 
m., kada buvo šaukiamas PLB Sei
mas, Winnipego apyl. v-ba išplatino 
60 ženkliukų. Jų pritrūkus buvo pa
reikalauta daugiau. Gautas raštas iš 
p. Mikšio, kad norint gauti daugiau 
ženkliukų reikią iš anksto prisiųsti 
pinigus. V-bos ižd. J. Demereckas pa
siuntęs atitinkamą sumą pinigų p. 
Mikšiui, tačiau iki šiol, nei ženkliukų 
prisiųsta, nei pinigų atgal p. Mikšys 
nebegrąžinęs. Rašęs laišką asmeniškai, 
tačiau i jį jokio atsakymo negavęs. 
Tuo klausimu turėtų pasisakyti p. 
Mikšys.

Tautos Fondo atstovas M. Saraus- 
kas praneša, kad 1960 m. Tautos Fon
dui surinkta ir pasiųsta $180,25.

Revizijos k-jos pirm. Eug. Katesaus- 
kas perskaito revizijos aktą. Viskas 
rasta tvarkoje ir išlaidos atitinka pa
teiktiems pateisinamiems dokumen
tams bei sąskaitoms. * ;

Toliau vyko naujos valdybos rinki
mai ISfel metams. Išstatoma eilė kan
didatų. Jų dalis patys pribėgę prie 
lentos nusibraukia ir neria iš salės lyg 
užrūstintais veidais. Susirinkimas siū
lo pasilikti senajai valdybai, bet ji 
nebesu tinka. Buvęs v-bos pirm. M. Ja
nuška, net iš anteto pateikęs dienos 
pirmininkui atitinkamą atsistatydini
mo pareiškimą, nors pats atidaręs su
sirinkimą pareiškė v-bos atsistatydini
mą. Norint išgelbėti padėtį, kaikurie 
ir senos v-bos nariai vėl įrašomi į kan
didatų sąrašą. Rinkimai eina slaptu 
balsavimu.

Balsavimo bei balsų skaičiavimo me
tu dienos pirm. J. činga iškelia klau
simą, kaip buvęs KLCTarybos Winni

A. J. MORKIS
Real Estate & Mortgage Broker
1385 Queen St. W. (prie Lansdowne Ave.)

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

Dabar geras laikas pirkti žemes: vasarojimui — poilsio vietovėms, ūkinin
kavimui, investacijoms, statyboms, bizniui — gazolino stotims, moteliams, 
pramonei—įmonėms, fabrikams ar kitam pelningam bei vertingam tikslui. 
200 x 200 pėdų sklypas 2 kelių sankryžoje gazolino stočiai prie Minesing, 
On t. Pilna kainą tik $1.500.
11 kambariu mūrinis namas, reikalingas remonto, pastatas padargams ir 
pamatai daržinei — tvartams su 4 akrais žemės. Tinkamas jaukščių ūkiui. 
Nuosavybe yra 2 myl. nuo Victoria Harbour - Georgian Bay. Prašo $3.800.
65 akrai žemės, 3 kamb.vasarnamis. 1500 pėdų ant Nottawasaga upės kranto, 
maždaug 8 mylios į pietų rytus nuo Springhurst Beach. Puiki ir reta vieta 
vasarojimui, gera investicija. Kelias bus asfaltuotas, taip pat yra elektra, 
telefonas ir nat. gazo linija. Nuosavybė verta $6.500.
123 akrų ūkis su pastatais arti 27 kelio, Barrie, Ont. Tinka norinčiam pra
dėti ūkininkauti. Kaina $16,000.
250 akrų dirbamos žemės, tvartai ir daržinės, abiejose pusėse Nottawasaga 
upės turi 2 kelius, 5 mylios nuo Wasaga Beach. Nepamainoma vietovė 
ūkininkavimui, vasarojimui, žvejojimui. Vienos šeimos nuosavybė virš 
100 metų. Savininkai tikisi gaut $20.000, r
30 akru prie 27 kelio, tik 12 mylių i šiaurę nuo Toronto miesto ribų. Gy
venamas namas 6 kamb. ir daržinė - tvartai. 3000 pėdų nuo miestelio van
dentiekio, kitoje pusėje statomas shopping centras. Pirmaklasė investa- 
cija, tinkama statybai. Senas amžius verčia parduoti tik už $22.500.
40 akni statybinės žemės prie Bcamsville, Ont. ir Queen Elizabeth plento. 
Kanalizacija ir vandentiekis prie vietos, planas statybai dalyti į sklypus 
laukia patvirtinimo. Savininkai turi kitus interesus, parduoda už $35.000. 
100 akrų ūkis, pastatai gerame stovy je, 10 mylių Į šiaurės vakarus nuo To
ronto ribų. Du keliai, galima dalyti į 10 akrų ir mažesnius sklypus, Savi
ninko nustatyta kaina $40.000. .
98 akrai, kampinis ūkis, tik 7 mylios i šiaurę nuo Maltono aerodromo. Upe
lis teka per žemę, arti mokykla. Parduoda už $60.000, % pigiau vertės.
150 akru, didžiulis 12 kamb. gyvenamas namas, pastatytas iš Anglijos at
vežtų plytų, brangus vidaus įrengimas. Ūkis randasi šiaurės rytuose nuo 
Bramptono, artž statomo Bramalea miesto. Ateinantį pavasarį pro ūkį pra
vedamas vandentiekis, žemės kaina kaimynystėje $1.000 už akrą, parduo
da gi už $115.000.
Augščau duodamos nuosavybės esti tik maža dalis turimų pardavimui, todėl 
visais žemių pirkimais bei pardavimais kreipkitės žemiau duodamu adresu:

ST. DARGIS

. Indian Rd. - Humberside 
S2.500 įmokėti, 9 kambarių mūro, * 
pirmame augšte 4 kambariai. 3 mo
dern. virt., garažas. Kaina $15.000. 

Durie - Colbeck
$4.000 įmokėti, 6 kamb., atskiras, 
gražių plytų, 2 virtuvės, garažas. 
Kaina $16.900, balansas vienas mor
gičius 10 metų atdaras.

Roncesvalles - Galley, 
$3.000 įmokėti, 8 kamb., mūro, 2 
mod. virtuvės. 2 garažai, prie ge
riausio susisiekimo ir apsipirkimo. 
Kaina $16.000. Balansui viena sko
la 10 metų atdara.

$1.000 (mokėti, 
kvadr. planas. 7 kambarių. 2 moti, 
virtuvės, garažas. Namas išmokėtas. 
Kaina $15.900.

Jane - Humbercrest Blvd. 
$2.000 Įmokėti, 7 kamb. rauplėtų 
plytų, atskiras. 2 virtuvės, galima 
nuomoti. Garažas, šoninis privatus 
Įvažiavimas. Sklypas 196 ilgio. Sku
bus pardavimas. Kaina $17.500.

Bloor - Gtendenwynne 
$7.000 Įmokėti, 8*kamb., mūro, at
skiras, 2 virtuvės, 2 vonios, gražus 
namas. Prašoma kaina $23.000. 10 
metų senumo namas, jokių remontų 
nereikia.

Yonge * Eglinton 
$5.000 įmokėti, rusvų rauplėtų ply
tų, 7 kamb.. atskiras, labai gražiai 
atrodo iš lauko ir vidaus, baigtas 
recreation kambarys, aiwa vand. 
apšildomas. Gražioj vietoj, garažas, 
šoninis Įvažiavimas. Skubus parda
vimas. naudokitės proga. Buvo kai
na $21.000, dabar parduodamas už 
$17.800.

J. KUDABA
Namų tel. RU. 3-2105

Kreipkitės visais reikalais į EXTRA REALTY LTD. Čia rasite ekstra sąžiningą patarnavimą.

High Park - Clendenen 
atskiras, mūro

Rogers - Dufferin 
$1.200 Įmokėti, atskiras, plytų, 7 
šviesūs kamb., kietmedžio grindys, 
modren. oru-gazu apšildymas. La
bai didelis sklypas ir labai ramioj 
vietoj, Labai tinkamas šeimai su 
vaikais. Skubiai parduodamas, nes 
pardavėjas turi išvykti Į JAV. Vi
sa kaina apie $9.000.

Sklypai
Nuo $850 iki $1.700 už dvigubų skly
pą prie .Lake Simcoe (Keswick). 
Dar liko tik 12 sklypų. Lengvos iš- 
simokėjimo sąlygos.

Sunnyside namas 
$1.700 Įmokėti, atskiras, gerų plytų, 
14 kamb.. skersinis planas, 2 mod. 
virt., vand. alyva šild.. naujai atre
montuotas. didelis sklypas 26 iš 163 
pėdų. Toje gatvėje numatoma sta
tyti apartmentus. Mokykla, krautu
vės arti. Lengva išnuomoti ir geros

dideli ir šviesūs, naujai išdažyti, 2 
mod. virt., gazu šild., garažui vie
ta. Puiki apylinkė - gatvė. Kaina

Telefonai: bus. LE. 4-9211, res. RO. 6-9683

pajamos. Kaina apie $21.000.
Wilson Ave. — prie ežero 

$1.500 įmok., gero mūro, 6 kamb.

$11.000.
Bloor - High Park

$3.500 Įmok., atsk., skersinis pla
nas, 7 kamb. per 2 augštus, dvi mo; 
dern. virt., alyva apšild., labai šva
rus ir gerai užlaikytas namas. Ga
ražui vieta, netoli mokykla, krau
tuvės. Visai be morgičių. Kaina tik 
$16.500.

Krautuvė su namu
$5.000 įmok., didelė mūro krautuvė 
su 5 kamb. butu tarp Ossington ir 
Dovercourt. ant College gt Vande
niu alyva šild., garažui vieta. Vis
kas ilgam išnuomota. $3.000 grynų 
pa j. į metus. Labai tinka investav. 

Vasarvietė
$12.000 įmok., prie 11 plento ir 
Muskokos; 95 akrai, 10 kabinų, ge
rai įrengtos. 30 vietų restoranas, 7 
kamb. namas, piknikavimui sodas
su 25 stalais, didelė dirbtinė mau
dyklė. Be morgičių. Kaina apie 
$37.000.

Turime krautuvių, farmų, vasarviečių, kotelių, motelių Įvairiose 
vietose ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. Taip pat

parūpiname geresnėm sąlygom paskolų - morgičių.
Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius

A
i
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2279Blcor St. W. Durie St.)
• RTelefonas RO. 6-9241

Didžiausias^ pasirinkimas namų • biznių visaiA^ęptoBte, 
BTncŽfrSus ir sąžiningas patamavimM.

RūpesUngas morgičių sutvarkymas.
Oakwood - Rogers Rd.
' \ iod. staty-

; bos, rupių plytų, atsk., 4 kamb. 
j ant pirmo augšto, mod. virt., vand.

al v vį Šild., 2 vonios, 2 gražūs kam
bariai rūsyje šoninis įvaž. Sąv. iš
vyksta, prašo tik $14.500.

High Park Ave. - Bloor 
$4.000 Įmok., 9 kamb., atsk., mūr., 
2 mod. virt., vand. alyva šild., la
bai -švarus,. 4 kamb. ant pirmo augš
to. Geras nuomavimui. Skubus par
davimas. Pasiteiraukite.

Bloor - Ciendenan '
$4 020 įmok.. 7 kamb. per du augš- 
tus, atsk., gero mūro, 2 virt., alyva 
š’ii.. šoninis jvaž , vieta garažui. 
Namas arti Bloor susisiek., kraut., 
mokyklų. Prašo $16.500 ir viena 
skola' lv-Čiai metų- išmokėjimui.

Keele - Bloor
S5.0C0 įmok., 11 did. kamb.> rupių 
pi , atsk, modern., originalus dup
leksas. Idealus dviem' seųpoip> 
mėtų vienas morgičius išmokėjimui.

Bloor - High Park 
$10.000 įmok., veik naujai 7 kamb. 
per du augs Lūs, rupių pi., atsk., 
mod., namas, 2 mod. virt., vandens 
alyva šild., priv. įvaž.\ garažas. Kas 
ieško gražaus namo, štai jis.

Shaw St. • Queen į Oakwood Rogers Rd.
$1.000 įmok., mūr., 9 kamb. per du I S4.0C0 Įmok., 6 kamb., mod. stat’ 
augšt., 2 mod. virt., 2 vonios, naujas 
gazo šild., geras rūšys, garažas, iš
mokėjimui viena skola 10-Čiai me
tų, rt aso $14.060

Geoffrey - Roncesvalles
$2.000 įmok., gražių pi., 6 didrkąm- 
bariai, did. mod. virtuvė, augštas 
ir švarus rūsys, did. kiemas, gara
žas, arti kraut., mokyklos ir susi
siek. Vienas atviras morgičius iš
mokėjimui 10-čiai metui;

Ronecsvallcs - Galley Ave. 
$2.000 imck., 3 did. kamb., mar., 
vand. alyva šiid.. geras išplanavi
mas, dvigubas garažas. Vienas atvi
ras morgičius išmok. Galima tuoj 
užimti. Skubus pardavimas 

Bloor - Quebec 
$2.000 įmok., atsk., rupiu pi., 6 kam
barių, naujos statybos, labai gra
žus iš lauko ir vidaus. Moderniškai 

, įrengtas, vand. alyva šild., šoninis 
jvaž., viena skolą išmokėjimui. Ver
ta pamatyti. Jums tikrai patiks.

Annette - Runny mede 
$2.500 įmok., 6 kamb., atsk., gerų 
plytų, 2 mod. virt., 2 vonios, geras 
išplanavimas, priv. ivaž., pigus ir 
geras pirkinys. Prašo $14.900.

i

S. JOKŪBAITIS
PARŪPINU MORGIČIUS REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Telef. RO. 6-9241. Namu RO. 6-0417

Collingwood, Wasagos, Stdyner 
apylinkėse turime didžiausią pasirinkimą ūkių - farmų, gazolino stočių, 

vasarnamiu, garažu, įvairią biznių ir t.t.
V . (Vic) B U T R I M A S

Dėl informacijų rašykite: BOX 83. COLLINGWOOD, ONT.
G. D.

TAUPYK ir SKOLINKIS
Kredito Kooperatyve “PARAMA”

Poškose 1 csm. iki $3.000. Paskolos, indėliai ir gyvybė apdrausto.

HUNT REAL ESTATE Namu:
Įstaigos: VYT. BUTRIMAS

128 Hurontario St. 139 Fourth St. E.
Collingwood, Ont. Collingwood, Ont.

Tel. 1516 Tel. 2337

DARBO VALANDOS:

Pirmodientcis ir Penktadieniais nuo ’0-12 v. ryto ir 5,30-9
Antradieniais — nuo 10-12 vai.-ry to ir 7 - 9
Trečiadieniais ir Ketvirtadienioiš nuo 10-12 va L ryto

Bortinė: Lietuvių Hemai, 1129 Dundas St. W.z Toronto,

Telefonas LE. 2-8723

vol. vok. 
vok vok. 
uždaryto.

Cnt.

Siuvami pagal užsakymą ir parduodami gatavi 
kailiniai paltai, žaketai, šaliai ir kt. Priimami 
apsaugai (Storage). Valomi ir persiuvami seni 
pagal naujausią madą. Darbas atliekamas gerai 
ir pigiai. Duodama ilgam išsimokėjimui.' Pata
rimai nemokami. ,

7 Mount Pleasant Rd., Toronto. HU. 3-6851

ED. KONDRATAS 
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ 

e s

1113 DUNDAS STREET WEST • TORONTO o TEL. LE. 3-54M 
Didelis pasirinkimas anglišku medžiagų kostiumams bei paltams.

Lietuvių moterų
KIRPYKLA

Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

(netoli Dundas)
Telefonas LE. 3-2904

Sav. D. KAUNAITE

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

veltui.
Licenzijuotas elektromonteris

J. Nacevičius
Tel. LE. 4-6075

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILDIUS.

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

P. KARALIŪNAS

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W.

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

romatic transmisijos.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS 

Telefonas LE. 5-9130

international 
Driving School

859 COLLEGE ST. LE. 5-5556

Pradėkite vairavimo pamokas da
bar Mes parūpiname mašinas egza
minams ir paruošiame teoretiškai.

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

Lietuvis savininkas A. Šimonis. 
418 BATHURST ST. • WA. 1-3225

Taisau televizijas, namų ir auto radio.
Raštu garantuojamas darbas ir dalys. A. GRYBAS.

Tel. LE; 2-7284

NAUJAME MODERNIŠKAI ĮRENGTAME

MOUNT ROYAL MOTORS
garaže jus galite savo automobilio pataisymo reikalus HsiaiŽkinti lietuviškai. 
Daugiau kaip 20 m. patyrimo praktika mes garantuojame darbo sąžiuingumg.

Darome visų rūšių automobilių ir sunkvežimių mechoniškus patobymus, su
lankstymų ištaisymus, dažyme, priekinių rotų sureguliavimų ir balansavimų su 
geriausiomis BEAR mašinomis, automatiškos ir standartines greičių dėžes, 
stabdžių juostų pakeitimus — nuo $18.00/

Taip pat tunme padangų; baterijų ir kitų auto reikmenų.
Vilkiko patarnavimas veikia 24 valandos. Lietuviams duodama nuolaida.

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

(Auklond solve prasideda prie 5249 Dundas St. W., j vakarus nuo Six Point).

RINKIMAI
nuims. Susijaudinimas atslūgo. 
Visi grįžo į salę ruoštis didelio 
darbo dienai.

Diena buvo tikrai graži, skaid
ri ir saulėta. Luobiečiai rinkosi į 
sąkmadienio pamaldas. Iš visų 
pusių margavo moterų skarelės. 
Paskui moteris tingūs ir rimti se
kė vyrai kopdami į lėkštą kalną 
skambančio varpo link. Greitai 
bažnytėlė prisipildė sodrios gies
mės garsų.

Pamaldų metu atvyko grupė iš 
Būdcs.' Jie nuleido vėliavą ir su
vynioję išsivežė. Dar buvo išaiš-

Skaitytoj y laiškai
IS GELEŽINES — PASIDARĖ 

POPIERINE UŽDANGA”
“TŽ” gruodžio 22 d. numeryje vėl 

skaitėme Al. Gimanto keistoką straips
nį užvardintą: “Popierinė uždanga”. 
Kalbama jame ne apie kažkokią “po
pierinę uždangą” tarp dviejų demokra
tinių kraštų — ne. Tenai sušvelnintu 
stiliumi kalbama apie padėtį anapus 
“geležinės uždangos” ...

Ir kokių tenai sakinių ir išsireiški
mų nerastumei. Štai, pvz., autorius, 
pasibėdavojęs, kad sovietinamos Lie
tuvos spaudoj, esą, smarkiai puolami 
tie, kurie grįžę Amerikon stengiasi 

, -r , x .w hCiti galimai objektyvesni pasakodami
kinta, kad vėliava OUVO paimta 1$ apie dabartinę Lietuvą, rašo: 
mokykloje esančios spintos. \ . . Sovietinamoje Lietuvoje dabar

Pamaldom pasibaigus žmonės elgiamasi, lyg tikrai ten būtų kas nors 
lėtai grupelėmis skirstėsi į na- slėptino, išeiviui lietuviui nerodyti- 
mus. 1 mokyklą nfesuko, tarsi ne- no” . Dar kiek tolėliau: ‘‘Kodėl ne
žinojo, kad ten j U laukė Kėliau- duoti žmonėms laisvai pakeliauti po 
ka su Lazdausku. Saleje Keliauka 
alumis sekė Lazdauską, kuris nėr

(Atkelta iš 2 psl.) 
draugas mokytojau, duodu jums 
Eiskutinius m 

mų tvarkos, _
balsu kreipėsi agitatorius į dar iš 
vietos nepajudėjusius Keliauką ir 
Bumbulį — Šią salę paruošite iš 
vakaro. Su pagalba išnešite suo
lus. Čia ant šitos sienos pakabin
site Staliną ir Leniną. Jų paveiks
lai primins valstiečiams jų gar
bingą pareigą. Kiek toliau nuo 
sienos pastatykite didelį stalą. 
Ant stalo stovės balsų urna. 
Draugas mokytojas ir draugas 
Keliauka būsite anoje stalo pu- 

' sėje. Vienas iš j jfcų atžymėsite iš 
sąrašo balsuojančius, o kitas 
Štampuosite pasusi ;: 

Keliauka neramiai sutrypė. 
— O kas tvarką palaikys? — 

paklausė Keliauka.
— Bus gauta milicijos, vienas 

ar du, pagal reikalą, — aiškino vinosi vaikščiodamas išilgai salę niečiai gali pamatyti kokius karinius 
agitatorius. -^ Milicininkai ir ;
balsus iš urnos kas valandą iš- skirstančių. Bumbulis ir Striu- 
ims Tik reikės juos tuoj pat į Bū- i kienė naramiai raivėse kėdėse
vios vykdomojo komiteto raštinę* grauždami pieštukų galus. Palu-kraštą... Dėl tų -karinių ob- 

bėję plaukiojo prirūkytu dūmu "• P- Gimantui norėtųsi pasa- 
~ebesėliai ’ ‘ikyti, jog kiekvieno kolchozininko
■■ pavakary, betemstant girgžte-j ~
įėjo durys ir j salę nedrąsiai islin- • Dar įš Gimant0 straipsnio: 
.10 trv9rkaimiečiai. Jie savo ausi- “Pagaliau, jei sovietinamos Lietuvos 
nes kepures buvo pabrukę po pa- tvarkytojams tikrai rūpi, kad išeivija 
žastimis, O abiejose rankose lai- patirtu objektyvią tiesą apie Lietuvos 
kė išskleistus pasus. Tai buvo gyvenimą, reikėtų panaikinti judėji- 
pirtnieji ir paskutiniai balsuoto-į110 suvaržymus, atvykusioms lankyto
jai. Lazdauskas paėmė jų balsus. •’an?s ’: kur gl autonus galėjo išras- 
pagarbiai įdėjo į mažą dėžę .^J^^So^^tfiam? 
spvnele ir perdavė Keliautai. J^igu iki t0 galėtų prieiti;

Koliauka paėmė Gezę, įsidėjo J J tai komunizmas — nebebūtų komuniz- 
' per pečius užkabintą krepšį ir i aiu, Dėt''kažkuo kitu. Juk komunistinės 

— Ten dar pastatysite stalų. | dingo pro duris. Visų nustebi- diktatūros santvarka — paremta tik 
Ant jų valstiečiai atžymės balsus, i mui Keliauka vėl su triukšmu į melu, klasta ir apgaule. Be to visko 
— parodė agitatorius i kitą pasie- įvirto atgal i salę ir išsižiojęs kaž- j ’komunizmas sugriūtų, tarytum kortų 
rii. Visus reikmenis atsiveš drau-i ka nesuprantamo unkštė. namelis
gai milicininkai, — baigė agita- į '— B.,. uožės, — pagaliau iš-j. Anot Al. Gimanto, sovietams tiesos 
torius vilkdamasis paltą. į spruko — Judošiai buožės! .!^‘Lskm man kam duoti šitoki pa-

Austantis sekmadienio rytas — Kas vėl įvyko l — pašoko | tarjma _ bolševikams...
pranašavo giedrią rinkimų die- Į Lazauskas. ; P bar toliau/ “Kodėl nepasikvietus
na. Pastatęs dviratį mokyklos pa-1 — Judošiai, . buožės, padangas) Lietuvon įvairių pakraipų išeivijos 
langėje, Keliauka net aiktelėjo ‘ supjaustė. Kur aš kitas gausiu to- ■ laikraščių atstovų?” irgi pasiūlymas! 

i pamatęs atviras mokyklos duris, kiu laiku? Reikės į Būdą pėsčiam Į Nuo kada gi atsirado mūsų tokia gera 
Jis vakar paskutinis išėjo užraki- kasdien plumpoti, — nejuokais!nuomonė.apie raudonuosius, kad jie 
nes. Keliauka skubiai kišo ranka; verkšleno Keliauka. i salėtų.Kviestis “įvairių pakraipų laik-

įrasuninkus ir dar kam — - objekty- 
i viai tiesai patirti?” Antra vertus, no
rėtųsi pasiklausti: ar visi tie “įvairių 
pakraipų” laikraštininką ryžtus važuoti 
anapus geležinės uždangos, jeigu bū- 

i tų ir leista? •
į Ar visi gali ryžtis statyti kojas į to- 
(kias žabangas, iš kurių kelio atgal gal 
j neberastų — būtų apkaltinti šnipinėj^ 
Į mu, ar kitokiais išgalvotais kaltini- 
• mals. Juk visiškai neseniai iš Kana
dos nuvyko vienas naujas ateivis (jau 
turįs Kanados pilietybę) apsilankyti 

re. Tenai bu-

įdymus dėl rin- 
- kiek žemesniu

friok y kloję esančios spintos.

nenuleisdamas akiu nuo besi-

kraštą, aplankyti galimai daugiau gy> 
yenvieeių, daugiau pažįstamų, brangių 
vietų? Jei sovietai bijosi, kad užsie-

objęktus, tegu tokių nerodo ar nepri- 
leidžia..S'

Rašoma tarytum apie visiškai nor-

pristatyti. .
— Gal aš tuos balsus‘vežiosiu,

— piršosi Keliauka. — Už stalo 
galės Striukienė sėdėti. Tiesą sa
kant, ji yra raštingesnė tam rei
kalui.

— Tada draugė Striukienė bū
site čia sekmadienį aštuntą va
landą ryto, — įsakančiai pabrė
žė agitatorius.

— Jei jau toks svarbus reika
las. o nėra’kam atlikti, sutinku,
— džiaugdamosi sutiko Striu 
kienė.

Pagaliau, jei sovietinamos Lietuvos

Galėjo būti dar blogiau
Vienos iš žymiųjų'artisčių mie

gamajame jos vyro buvo nušau
tas žinomas Paryžiaus advokatas. 
Sekančią dieną vienoje kompani
joje bediskutuojant tą įvyki vie
nas jaunas vyras, ilgai tylėjęs, pa
stebėjo: ;

— Galėjo būti dar blogiau ..
— O kas gi galėjo būti dar blo

giau? — šoko vienas. — žuvo 
toks žymus advokatas, sukompro
mituota artistė, jos vyras kalėji
me, o tamsta sakai, kad galėjo 
būti dar blogiau! ...

— Nagi, jei vyras būtų grįžęs 
užvakar, jis būtų mane nušovęs...

Vyrų politika
Vyrai paprastai supranta žmo

nas, tik nuduoda kad nesupranta, 
nes tai pigiau apseina ...

Atėjo padėkoti
Pas gydytoją užeina jaunas vy

riškis ir sako: '1
— Laba diena, daktare. Aš at

ėjau ta mstai padėkoti už gyd ymą.
— Bet tamsta nebuvai ir nesi 

mano pacientas, — nusistebi dak
taras.

— Taip. Bet tamsta gydei ma
no dėdę. Aš esu jo paveldėtojas.

nes. Keliauka skubiai kišo ranką; verkšleno Keliauka.
— Nustok krokodilo ašaras lie- 

. Partija tokių lepšių neiole-
— piktai subadė Laždaus-
- Tau trūksta politinio su

it durys buvo sveikutėlės. Jis į brendimo ir partinės kantrybės, 
skubėdamas kūrė krosnį. ' Dėl \ \ j / . -

Nustatytu laiku atvyko Bum-j graužti. Aš paskambinsiu į mili- 
bulis. Kaip nupenėta žąsis. atkry-Įcijcs punktą ir gausiu nurody-.

\ pavo Striukienė. Paskutinį su mus.
I raštais bei balsais Leiba atgabe- Buvo gautas Įsakymas atvežti
• no milicininką Lazdauską iš Bū-; supiaustytą dviratį i Budą, Taip ~ _____  ___
į dės. Dar neišlipęs veHmo. Laz- į pat buvo pranešta, kad Būdos savi) tėvynėje — Lenkijoje.
dauskas rūsčiai suriko tarpduryje Į rinkiminėse apylinkėse, įskaitant; v<> areštuotas ir uždarytas į 
stovinčiam Keliaukai: " ~ j Luobius, balsavo devyniasdešimts \ Kiti du — nuvyko į savo tėvynę čeko-

— Kokią šventę draugai šven-: devyni procentai balsuotoju. i Slovakiją — irgi buvo areštuoti ir už-
čiate, kad buržuazinę vėliavą iš-! Keliauka, išgirdęs tai, žiūrėjo pokyti... _ :

; sikėiėte? ... Tai taip ,draugas .išplėtęs akis, prasižiojęs į Laz-į . ; - , -
i Keliauka savo apylinkę tvartai? Į dauską, kurį laiką negalėdamas į išrinančios
: Keliauta isziodytas stąigme-is-aru zoazio, is^dos ir radijo, pasiekti didžiuliai
i nes, klupdamas išsivertė laukan,, — Devyniasdešimts oevyni
i žiūrėdamas į prieš mokyklą aikš- ■ procentai;. . o tik -trys . 
jtėj'e esanti vėliavos stiebą. Pas- ■ suunkštė Keliauta.
• kui ji išsekė Bumbulis. Iškrypa- —
vo Striukienė. Visi užvertę gal-i "ė ;---- ------------------------ ,
vas žiūrėjo į pačioje stiebo viršų-! kosi daiktus išvykti.
nėję, ramiai tekančios saulės Keliauka kažką sunkiai i 
spinduliuose plevėsuojančią tri
spalvę. Pamatęs Lazdauskp su
rauktą taktą ir i ji ^ Įsmeigtas • *Trr_ i- t_ _  \   •" _ (
damas mažą ratą, keikdamasis.

— Buožės kelia galvas ... Ju 
došiai... šposą iškrėtė . 
dabar daryti? Buožės ..,

1 — Nuimti! Ką daryti... — ri
ša gerkle suriko Lazdauskas.

Keliauka visu greičiu metėsi 
prie stulpo. Jo nelaimei vėlia
vos virvelė buvo užrišta augštai,; 
apie stiebo vidurį.

— Reikia stiebą nuplauti, —1 
švokštė susijaudinęs Keliauka. j

— O kur kitą gausi? — kiek1, 
atlyžęs rėkė Lazdauskas. — Aš 
raportuosiu i milicijos punktą ir 
gausiu nurodymų.

Paskambinus buvo gautas įsa- j 
kymas vėliavą saugoti, laukti, kol 
milicijos atsivežtas telefonistas ją

kišenėn ir ten stipriai suspaudė 
tebesantį raktą. Nedrąsiai jis ti 
įžengė į vidų, bet greitai atsigavo,; ruoš 
pamatęs, kad viskas buvo vietoje, kas.

aurp- -------
skubėdamas kūrė krosnį. ' į Dėl tokių niekų jau nori sienas 

raužti. Aš paskambinsiu i mili-

uobius, balsavo devyniasdešimts; Kiti du -
i Slovakiją 
/ iaikyti..

Ir taip visas Al. Gimanto straipsnis

minėjimai, kode! neduoti jais pasigė- 
•ėti bei kartu pasidžaugti ir išeivijos 

j spaudos' atstovams (tuo paču ir visai 
— Tu dar mulkis esi, — prata-į išeivijai)?” Išeivijoje, esą, nerasime 
Lazdauskas ir nusisukęs rin-Į-ė vieno tautiečio, kuris linkėtų blogo 

Lietuvai ir jos gyventojams ... Lin
dėk, nelinkėk — o Lietuvą dabar už
gulusi didžiausia grėsmė, baisiausia 
nelaimė, kokia ją kada buvo užgulusi 

Quebeeas. — čionykščiame mu-!bėgyje. Netgi buvusi baltojo
- - - - : zeujip-^aiiCFomi’ Tinklinę TmanPe-’ t^aro priespauda - nublunka prieš rau-

akis, Keliauka sutrypė padary-į nusme'Ms Datikrinimas^ donąją pries?žudą’kuri yra-atmiešta Y kz-. j- \aui k* a. a. a ID L-* L J. JI 11111 ličio *.
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Will-Do Cartage
BALDŲ PERVEŽIMAS mies

te, prieinama kaina. 
Visi baldai apdrausti.

Broliai SODONIAI.•
124 GRACE ST., 

Toronto.
Telefonas LE. 4-8390.

Dažai ir sienoms

Vaiko*, iepečiai, terpentino*.
Skv’s Paint & Wallpaper 

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

OILS LTD. 
Atstovo, 

H. ROžAITIS
Tekiom LE. 3-4908.

ir

i buvo atliktas ir šį rudeni. Ta pro-' )“ 
: ga su jomis arčiau susipažino nau- j 

ieji Quebec© valdžios pareigūnai. • W. A. LENCKI,

tero.ru ir žmonių nužmoginimu...
Pagaliau, Al. Gimantas sielojasi, 

kad, girdi, “Skaudu ir nesuprantama 
(Sic!), kodėl užsienin pateke lietuviai 
(tautinių šokių šokėjai P; Amerikoje, 
sportininkai, rašytojai ir kt.) taip sun
kiai prieinami (ar net neprieinami) 
išeiviams lietuviams”. Kodėl, girdi, 
varžomi pasimatymai su jais? Kodėl ir 
kieno naudai tarnaują tos visos pa
stangos, skaldyti Lietuvos ir išeivijos 
lietuvius? (Jeigu jau Al. Gimantui li
gi šiol nepasidarė aišku “kieno nau
dai”, manyčiau — jam gal ir nebebus 
aišku... Pr. AL).

Pagaliau, užbaigdamas straipsnį, Al. 
Gimantas prisimena, jog: “Sovietina- 
mos Lietuvos spaudos ^puslapiuose ne
retai pasišaipoma iš “geležinės uždan
gos” sąvokos...” Todėl (gal dėlto?) 
Al. Gimantas išranda “švelnesnį” pa
vadinimą. Esą, bet yrą dar ir popierinė 
uždanga, kurios dar jokiu būdu ne
įstengė įveikti išeivijos spaudos atsto
vai”.,..

Nejaugi Al. Gimantui dar ligi šiol 
nebuvo aišku, kad toji “popierinė už
danga” pas juos — buvo ir tebėra 
“integralinė” geležinės uždangos dali?

Na, ir galiausiai — jei kiltų klau
simas: kodėl Al. Gimantas iš viso ši
taip rašo? Atsakymas — truputį lyg ir 
numanus, bet neįtikinantis. Atrodytų, 
jo toks rašymas, kaip anglai pasakytų, 

MU‘ j yra savos rūšies ^Challenge’', atseit, 
kalėjimų- iššaukimas. Bet, ką tokie iššaukimai 

raudoniesiems reiškė arba reiškia? Jie 
kaip teigė, taip tebeteigia, kad kur juo
dą — yra balta, o kur balta — juoda. 
Šitoks “challange” galėtų veikti tik 
tų kraštų žmones ir vyriausybes, ku
riuose veikia kultūringi ir žmoniški 
įstatymai, bet ne bolševikijoj, kur vei
kia džiunglių teisė ... Pr. Alšėnas.

Redakcijai atrodo, kad ir Al. Gi- 
mantas ir Alšėnas galvoja vienodai, o 
Al. Gimantas yra tik pasirinkęs šitokį 
rašymo būdą sovietinių metodų blo
gybėms iškelti. Oponentas pavadina tai 
iššaukimu, bet suabejoja jo tikslingu
mu. Esą, tai nieko jiems nereiškią. 
Mūsų nuomone, jie nesivaržo ir dėl ki
tokių, visiškai išlukštentų, priminimų. 
Juos mes naudojame ne vien tam, kad 
jiems nurodytume, bet dar daugiau 
tam, kad jų. propagandos vertę at
skleistume. -

Skirtumas yra
— Koks yra skirtumas tarp ta

vęs ir kvailio? — karalius klau
sia savo juokdario.

— Kvailys paprastai klausia, o 
aš atsakau, — paaiškino juokda
rys.

Kaimynas geriau moka
Motina niekaip negali prikal

bėti 12 metų dukrelę, kad skam
bintų pianinu. Pagaliau ji sako:

— žinai, Maryt, aš duosiu tau 
dolerį, jei išskambinsi valandą ...

— Tai man! štai kaimynas man 
pažadėjo du dolerius, jei neskam
binsiu ..... /

Tiki, kad laikysis savos 
nuomonės

Teisėjas sako kaltinamajam:
— Kaltinamasis, prisiekus ieji 

laiko tamstą kaltu...
Tai nesvarbu. Tamsta, pone 

teisėjau, toks inteligentiškas, kad, 
mano nuomone, negali gi leistis 
paveikiamas pašalinių ...

Tik jis ir pagrindo teturi ..
Psichoanalizės kūrėjo Freudo 

gimimo šimto metų minėjime da
lyvavo ir Sir Winston Chui ^inll. 
Kalbėtojas savo kalboje priminė 
Freudo žodžius: ‘‘žmogus 
vienintelis tvarinys, kuris 
raudonuoti...”

Churchillis nusišy- so:c 
liai, bet taip, kad aplink’; 
dėtų, pastebėjo:

— Teisingai... bet taip 
vienintelis, kuris ir turi pagrindo 
raudonuoti . . .

DANTŲ GYDYTOJA

yra 
gali

<! y- 
gir-

pat

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

Dr. V. Sadauskienė
DANTŲ GYDYTOJA 

129. GRENADIER RD.
(2-ras namas nuo Roncesval- 

les), Toronto.
Telefonas LEr l-4250 . _

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

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

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kont rektorius 

Visų rūšių elektros 
Įrengimai ir pataisymai. 

Tol RO. 7-9947
21 Ilamberview Rd.. Toronto.

TEISININKAS
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Roc;n 107 

Telefonas EM. 6-4182 
Toronto

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

i naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont.
Telefonas LE. 4-8431

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

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

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

VYRIŠKŲ IR q |-j-| VTpine
MOTERIŠKŲ RŪBŲ O ILL V Kz |

A. Beresnevičius
Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų:

Augščiausios klasės darbas, žemos kainos.
1299 DUNDAS STREET WEST. TORONTO.

» Telefonas LĖ. 1-1432.

A. C 1 Ž I K A S '
ALFA RADIO & TV

PARDUODAM IR TAKSOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 
TAISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MAŠINAS 

Tel. LE. 1-6165 • 672 Lansdowne Ave.
--  ------- ---— ..................... i .....—...

Taisomi RADIO IR TV aparatai 
patefonai, teiprekorderiai importuoti ir vietiniai. Darbas atliekamas prity- 

busio specialisto garantuotai. F. NORVYDAS.

Ska mb i n t i bet kada LE. 5-6007

Kvalifikuotas technikas taiso

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

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

Taisomi TELEVIZIJOS aparatai
'■ ■ Skambinti Od 11 vai. vak.

RO. M3S1 V. Semaška
_____________ e .. ••. -.... ..................................

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

Telef. įstaigos: Telef. namų:
WA. 4-950L BE. 3-0978

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek- 
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingumų. Kalba slavų kalbomis.

,470 COLLEGE ST., Toronto 
Į Telef. WA. 1-3924

Automobilių, namų, vasarnamių, sveikatos, D/C 1
gjvybės, pensijų ir kt. TLCT. 0“(/OJL-1

{Į IĮ į OIĮ P* SŽ5S Artūrą
-S-AAXVl. A 49 cameo Cres., Toronto 9.

Įstaiga veikia 
168 vaL savaitėje

GENERAL INSURANCE
Turto draudimas (namai, auto ir 

pan.) visoj Ontario provincijoj.

AL DŪDA

k

tero.ru
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TORONTO, Ont
Prisikėlimo parapijos žinios 

Lietuvoje mirus motinai,
Šy. Jono Kr, parapijos žinios
Krikščioniškosios vilties žvaigž-i — Lietuvoje mirus motinai, 

dė ir lietuviškas nuoširdumas te- ■ Prisikėlimo parapijos klebonui T. 
lydi visus lietuvius plačiuose pa- ■ Placidui giliausią užuojautą reiš- 
saulio keliuose per 1961 metus.' kia parapijoje dirbą pranciškonai,

— 1960 metai parapijoje pra-! Prisikėlimo par. komitetas ir visa 
ėjo naujų sumanymų ir jų Įgy-’-—1,1 i - 
vendinimo ž.cnkle. Laimingai pa
vyko Įkurti lietuviškas kapines. 
Tas darbas pareikalavo ir dar rei
kalauja daug pastangų, bet dėka 
visuotinio lietuviškosios visuome
nės pritarimo ir pagalbos, ir šios 
pastangos liks vainikuotos laimė
jimu. Parapijos reikalais N. Me-' 
tų proga pranešimą parapijos kle-;

visas pamaldas.

rapijoje pakrikštyta 62, iš kurių i Per visas . Mišias klausomos išpa-
5 suaugę - konvertitai, sutuokta žiniys ir dalijama Komunija. Mi- Įvyks sausio 8 d. 1 vai. p.p. Išga- 
32 poros, iš kurtų 6 jungtuvės bu- šių metu Įprasta rinkliava. nytojo liut. bažnyčioje Bloor St.

Parapijos choro repeticija W. kampas Indian Rd. Pamaldas 
šią savaitę bus tik vieną kartą—[laikys teologijos studentas Algi- 
pirmadieni. Ketvirtadienį repeti- į mantas Žilinskas, iš Čikagos.

— LKMoterų D-jos parapijos cijos nebus. Tačiau visas choras
skyriaus Susirinkimas Įvyks ši i maloniai kviečiamas gausiai susi- 
seRmadieijĮ po 11 vai. pamaldų rinkti penktadieni Vakare 7 30 v. 
parapijos salėje. • ■ giedoti bažnyčioje Trijų Karalių

— Šį penktadienį Trijų Karalių šventės šv. Mišių metu,
šventė* Tai bažnytinė šventė. Vi- — Ši sekmadienį, ryšium su 
si tikintieji tą dieną privalo iš- ’ mūsų parapijoje vykstančiais atei- 
klausyti šv. Mišias. Pamaldos i tininkų kursais, nei katechetinhj 
penktadieni: 8 vai. rytą ir 7.30 pamokų, nei religijos pamokų 
vai. vak. gimnazistams, nei mergaičių po-

— Jaunimo choro repeticijos pietės nebus. Visa, kas čia sumi- 
vyks Įprastu laiku: penktadieniais nėta, bus vėl reguliariai pradeda-
6 vai. vak. ir šeštadieniais po lie-ima kitą sekmadienį, sausio 15ū. 
tuviškos mokyklos pamokų.

— Tikybos pamokos jaunimui 
pradedamos ši sekmadieni: jau
nesniųjų grupei po 11 vai. pamal
dų. o vyresniesiems po 9.30 vai. 
muzikos studijoje.

— Šią savaitę vizituojamos šios 
gatvės: Sunnyside, Constance, 
Howard Park Ave., Marmaduke, 
Westminster, Boustead, Silver, 
Golden ir Parkway.

— Sutuokta: Bernard M. Le
mieux ir Genovaite M. Norkutė.

— Pakrikštyta: Tomas Kazimie
ras Ivanauskas.

A.A. Vincas Galiūnas
Prieš pat N. Metus palaidotas 

a.a. Vincas Baliūnas, 57 m. amž. 
Velionis yra ankstyvesnės imigra
cijos atstovas, Kanadoje išgyve
nęs per trisdešimt metų. Kilme 
velionis yra dzūkas. Paskutiniuo
ju laiku gydėsi Queen Elizabeth 
ligoninėje. Paliko žmoną ir tris 
suaugusius vaikus.

Lietuvių tautinių šokių grupės 
pasirodymas naujosios televizijos 
stoties programoje, buvęs numa
tytas ši penktadienį, sausio 6 d., 
unijai užprotestavus yra atidėtas, 
kol paaiškės padėtis. i

parapija. Už velionės vėlę specia
lios gedulo Mišios bus laikomos 
ši šeštadieni, sausio 7 d., 9 vai. 
ryto. Visus parapijiečius ir bičiu
lius kviečiame gausiai dalyvauti.

— Šios savaitės penktadienis 
yra ne tik pirmas mėnesio penk
iadienis. bet taio pat Trijų Kara
lių šventė. Tą dieną visi katalikai 
po sunkia nuodėme Įpareigoti iš- 

bonas padarys ši sekmadieni per klav.syĮi šv. Mišių. Prisikėlimo 
" bažnyčioje jos bus laikomos 7.
— Praėjusiųjų metų bėgyje pa-j 7.30 ir 8 vai. ryto ir 7.30 vai. vak.

5 suaugę - konvertitai, sutuokta

vo Įteisintos Kat. Bažnyčioje; pa
laidota 15 ir Pirmąją Komuniją 
priėmė 35 vaikučiai.

Toronto lietuvių evangelikų 
liuteronų pamaldos

nytojo liut. bažnyčioje Bloor St.

..................."i "i ii ——y

T ėviškės Žiburių 
tradicinis

Pamaldų metu giedos parapi
jos mišrus choras ir gros triūbi- 

; mokai. Tuojau pe pamaldų para
pijos jaunimo ratelis rengia Al- 
hambres United Church, Bloor 

; St. W., kavutę ir vaikučiams eglu
tę. Vaikučiai suvaidins kalėdini 
veikaliuką.

Maloniai kviečiame Toronte ir 
apylinkėj gyvenančius kuo skait
lingiausiai pamaldose ir kavutėje 
dalyvauti. Pąrap. taryba.

Ateitininkų organizaciniai 
kursai

Mpksleivų ateitininkų organi
zaciniai kursai įvyks Toronte 1961 
m. sausio 7-8 d d; Kursuose daly
vaus Hamiltono, Ročesterio ir To
ronto moksleiviai at-kai. Kursų 
metu pašnekesius praves vyres- 

apie parapijos I960 m" dvasini ir;nieR at’kai- Organizacinių kursų 
finansini stovi bus ši sekmadie- i programa sekanti: 
ni per 9, 11 ir 11.30 ’vai. Mišias. Į šeštadieni, sausio 7 d.: 9.30 vai. . 
Per 10 vai. Mišias nebus, nes jų — moksleivių registracija, po toj 
metu Tėvas J. Borevičius, SJ, iš; - 
Montrealio sakys ateitininkams i 
pritaikytą pamokslą, Tie. kurie: 2 vaE 
dalvvaus salėje laikomose 11.30 imai.
vai* Mišiose, prašomi salėn susi-j 7 vai. vak. — pasilinksmini- 
rinktį 11.15 vai., nes maždaug tuo j mas jaunimui. . _ _
laiku garsiakalbiais bus perduo
damas klebono pranešimas iš baž-

klausyti šv. Mišias. Pamaldos, tininkų kursais, nei katechetinhj

gimnazistams, nei mergaičių po-
• ------- --- " ■ ’ ~ - X - ■- - ■ T ------- 7 -------------- ------------ - --

vvks įprastu laiku: penktadieniais nėta, bus vėl reguliariai pradeda-

I Tačiau Pirmai Komunijai paruo
šiamosios pamokos ši sekmadienį 
bus. Kaip Įprasta, jos bus Vaikų 
Namuose, 57 Sylvan Avė. Bus 
taip pat vaikų choro repeticija 
2,30 vai. p.p. bažnyčioje prie var
gonų.

—- Klebono metinis pranešimas

rytiniai užsiėmimai,
1 vai. — pietūs.

popietiniai užsiėmi-

Sekmadieni, sausio 8 d.: 10 vai.
- ateitininkų-Mišios,

— agapė.nyčios. Mišios salėje prasidės po H vai. — agape,
12 vai.—užbaigiamasis posė-pranešimo.

— Kitą savaitę parapijos kuni
gai lankys parapijiečius, gyvenan
čius šiose gatvėse; Glenholme 
Ave., Howard.Park Ave.. Lauder 
Ave.. Marmaduke St., Neepawa 
Blvd.. Ritchie Ave., Roncesvalles 
Ave. ir Westmount Ave.

— Mėnesinis tretininkų susi
rinkimas ir konferencija bus ši 

i sekmadieni po paskutinių Mišių.

Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros Draugijos valdybos 
vicepirmininkui Tėvui PLACIDUI, OEM, jo motinai

Lietuvoje mirus, 
nuoširdžią užuojautą reiškia >

K.L. Kat. Kultūros D-jos Valdyba 
ir “Tėviškės Žiburių” redakcija 

bei administracija.

dis.
Kursuose dalyvauti kviečiami 

ir ne ateitininkai, jaunuoliai ir 
mergaitės virš 13 metų amžiaus.

Org. kursų rengėjai.
, Janesniųjų mergaičių at-kių 

susirinkimas bus ši sekmadieni 4 
vai. p.p. Vaikų Namuose — 57 
Sylvan Ave. Mergaitės dalyvau
ja uniformuotos.

Šv. Jono Kr. Pašalpinės D-jos 
metinis susirinkimas įvyks ši sek
madieni, sausio 8 d., 3 vai. p.p. 
virš "Tėviškės Žiburiu'’ salėje, 

j “Dainos” grupės 
i metinis susirinkimas Įvyks ši sek- 
į madieiii, sausio 8 d.. 4 vai. p.p. 
i pas narę NovogrodSkienę — 87 
Į Windermere Ave., RO. 9-8846. 
i Visos narės prašomos būtinai da
lyvauti. Valdyba.

Skautų tėvų - rėmėjų žiniai
Sausio 8 d., ši sekmadieni. 5

Mielųjų vytiečių broliui
A. A. KAZIMIERUI BALIŪNUI mirus, 
visai Šeimai gilią užuojautą reiškiame

T. L. Snorto Klubas 
“Vytis”.

Gerų draugų broliui
A. A. KAZIMIERUI BALIŪNUI mirus, 

gilią užuojautą motinai, seseriai, broliams ir 
visai šeimai reiškia

Romas ir Alfa Preikšaičiai

- Buvusiam ilgamečiu! Šiaulių Apskrities Viršininko 

sekretoriui, išbuvusiam 10 metų Sibire, 

KAZIMIERUI TAMAŠAUSKUI mirus Lietuvoje.

jo šeimą Lietuvoje ir gimines giįiai užjaučia ir kartu liūdi

Julius Jasiūnas, 
Vytautas Jonaitis.

PADĖKA »
Nuoširdžiai dėkojame klebonui kun. P. Ažubaliui už su

teiktą paskutini patarnavimą
A. t A. KAZIMIERUI BAIJŪNUL

Taip pat ačiū kun B. Pacevičibi ir J. R. Simanavičiui.
Dėkojame tiems, kurie atsiuntė gėlių, aplankė koplyčio

je bei pareiškė užuojauta.
Taip pat Ryan ir Odette laidotuvių direktoriams už nuo- 

širdų patarnavimą, nuoširdus ačiū.
Balionai ir Derne ntavičiai.

Katšta zuikiena -
Bufetas 

ir 
linksma * 

šokių muzika 
Pradžia 7.30 vai.

vakaro

MONTREAL, Que.
Banko “Litas” valdybos posė

dis Įvyks sausio 8 d., sekrnacięnį/ 
3.30 vai. ryto banko patalpose. ;

Solidarumo Įnašus per 19f0 m. 
KLB Krašto valdyba gavo iš šių 
apylinkių:

Už 1959 metus: Lethbridge 
$3.60, ^Sudbury $3.20, Pembroke 
$9.60, Rddney $15,' '41 am i! tono 
$181.60^ Oąkvillės. $24.60* Delhi 
$75, Fort William $£8.4(E-Wind? 
sora. S1T.W Vįs<).$3£8.(>(>.

Už 'i960 metusf ŠiidBufJi’ $64, 
° e n~ broke- $16.80-,- -Mantrialib 
$100, Londono $3ft;-ętąv<ds'$13> 
60, Toronto $150v$HlĮando $16, 
Winnipego $60, Calgary $25< Ed- 
montono $20, St. Catharines J35.- 
60. Viso $531. Jį’ -

Labai dėkojame vjssorųs apylin
kėms iš solid. Įnašų atsisksičiu- 
sioms ir labai kviečiame‘atkakai- 

nėra padarę.
Pr. Rudinskas, KĖB KV ižd.1

- ' 'č ■ ’ -V- J. '?■

J-rgis Petruškevičius,'; buvęs 
** *y*——“i“TŽ” koresoondentas Afontrealy- 

panaikinti dalines tarnybos agen-1 ;e dabar gyvena ^Čikagoje, kur 
tus arba bent stipriau kontroliuo- dirba Čikagos universiteto bib- 

" liotekos svetimų kalbų' skyriuje. 
Ten pat dirba dar kitas lietuvis 
Dilys, o teisiniame, skyriuje dr. P. 
Jonikas. . ’ '

J. Petruškevičius tikisi -yėl ga
lėsiąs pradėti ekonomikas studi
jas magistro; laipsniui gauti.

M. liet seimelis Kalėdų proga 
sušelpė po $100 keturias lietuvių 
šeimas: Misevičiaus, Benetienės, 
Kuncevičienės ir Mikalajūnienės.

Jau pasirodė “Lietuvos pajū- . 
rio” Nr. 4, išeinąs kas metų ket
virti. Numeris gražiai (iliustruo
tas ir turiningas. ' ’-y

Mokyklos Kalėdų eglutė
Naujųjų Metų popiet; perpil

dytoje Prisikėlimo par. salėje Įvy
ko tradicinė Toronto šeštadieni
nės mokyklos eglutė. Pradžioje 
suvaidintas kun. B. Pacevičiaus 
parašytas ir režisuotas vieno 
veiksmo nuotaikingas kalėdinis

L. šeštadieninė mokykla 
po atostogų darbą pradeda šį šeš
tadienį, sausio 7 d., 9 vai. rytą.

Toronto konservatorių sąjunga 
sausio 11 d., trečiadienį, 8 v. v. 
Riverdale Collegiate — 1094 Ger-

_____ __  __ ___ rard St. East, patalpose rengia 
vaizdelis “Bettejus°šyinta”. Vau priėmimą Kanados prekybos mi- 
dino šeštad. mokyklos mokiniai. ! nisteriui Horn Geo. Hees. Daly-

Gėlių šoki pašoko Z Orentie- ‘ x <•*—»-
nėš baleto studijos mergaitės. 
“Paslaptinga naktis” vykusiai pa
deklamavo A. Bušinskaitė. “Kalė
dinių „žaislų šokį” pašoko’ moki
nės, paruoštos E. Gailevičiūtės.

Programa buvo graži ir puikiai 
paruošta. Ja domėjosi ne tik mo
kyklinis jaunimas, bet ir suaugu
sieji. Ypač puikūs buvo aktorių 
drabužiai, kurių paruošimu rūpi
nosi Elena Gailevičiūtė, viešnia iš 
Europos. Pasibaigus oficialiai pro
gramai tėvų komiteto pirm. J. 
Petrauskas padėkojo išpildyto- 
jams. Kalėdų senelio rolę atliko 
I. Šarūnas, kuriam teko maloni 
pareiga išdalyti vaikams kalėdi
nes dovanėles, paruoštas mokyk
los tėvų komiteto. Bendrai, mo
kyklos kalėdų eglutė praėjo vy
kusiai.

Sekančiais metais ar nebūtų 
itisklu truputėli reformuoti Kalė- 
i du eglučių rengimą. Mokyklai gal 
! vertėtų susitarti su lietuviškuoju 

s | vaikų darželiu ta prasme, kad ma
žesniems vaikams iki tam tikro 

; amžiaus eglutę rengtų darželis, o 
j vyresniems mokiniams Šeštadie
ninė mokykla. Taip būtų lengva 
išvengti pasikartojimu. A. ..6 F J • i liks $85.000.000.

The Royal Ballet trupėje, kuri j Beiffradas _ jugOslaviia šie-
I O’KppfZaiCpnb$r°tca?re ^ra^ir <met savOs' duonos turinti daug
■ O Keefe Centre teatre, yra ir . . , • *

Svetlana Beriozova, kuri visada įs oįfcS Sė-
Labai sunkiai serga garsinama kaip lietuvaitė ar gi- nistinis brastas. O c a ai pa

susižeidęs Stri Sutkaitis, Jis guli muši Lietuvoje. Ji ištikrųjų gimė viinip naikinti kolchozai ’
šv. Juozapo ligoninėje, kambarys Kaune, kur jos tėvas šoko Lietu- J°Je Pa 31 ’
104, Jam padarytos galvoje dvi vosvalstybėsteatrobaleteBeržai- 
operacijos. Jau trečia savaitė Ii-i čio vardu. J
gonis vra be sąmonės. ------- :------ ;— ------ „ „-----Į

Toie nat lieoninėie iau bene Isnu<>moJamas kambarys II augšte su ■: loję pat ligoninėje jau oene istu arba be niaist0 Tel LE. 2.6922 
penktą savaitę gydosi Pijus Jurk- į . __________ .............. • ;
Šaltis, kuriam padaryta skilvio i Vyresnio amžiaus moteris IEŠKO i 
operacija ' ; DARBO prie šeimos. Gali prižiūrėti j
‘šv. Mykolo ligoninėje gydosi; vaikus ’r nori gyventi kartu. Kreiptis 

Povilas Budreika, Toronte žino-;  
r.ias visuomenininkas. J Išnuomojamas kambarys su baldais II

‘ augšte, galima naudotis virtuve, atski
ras Įėjimas. Bloor gatvėje prie High 
Parko. Tel. LE. 6-6480.

metinis
SPAUDOS

BA
Meninę programą išpil
dys Toronto Lietuvių 
Vyrų Kvartetas, vado
vaujamas muz. St. Gai- 

levičiaus

LOTERIJA 
TURTINGAS 

' BUFETAS

Įėjimas $1.50 
studentams $1

Įvyks 
sausio 21 d., 

ŠEŠTADIENĮ, 
Prisikėlimo parapijos 

salėje

Šokiams gros 
Olympia” orkestras

Pradžia 7.30 vai. vak.

Visi kviečiami
Visi laukiami

Sužicduotuvės
N .

Per Kalėdas įvyko Sauliaus
Macijausko ir Julijos Galinytės | ; a. iv:x^n kairiu 
sužieduotuvės. Ta proga į Toronto L.iei U VI SKu Du IQ U 
priemiestyje esančią gražią PP- dirbtuve

vaus taip pat bent keli parlamen- 
varčfl. -a .• -V.

■ Visi tprontiečiai kviečiami pri
ėmime dalyvauti. , , /,

Vandentiekio pagrindiniai lai
tai Toronto mieste, tebėra nuo 
1880 m., tad jau persenę ir dažnai 
reikalingi pakeitimų. Miesto val
dyba yra nusistačiusi juos pakeis
ki. Tam kasmet numatyta paskirti 
>o $1.500.000.

Apdraudos agentams Ontario 
prov. rengiamasi sustiprinti rei
kalavimus ir panaikinti dalinės 
tarnybos agentus. Tokio turinio 
rezoliucija buvo priimta Ontario įyįį kitas apvlinkeSj-kūrio^ to dar 
apdraudos agentų draugijos su- • - ■
važiavime, kuris atstovavo 2.200 
narių. Prezidiumui pavesta tuo 
"gikalu kreiptis į provincijos ap- 
’raudos ministeriją ir reikalauti

d jų darbą. Draugijos nariams 
nustatyti specialūs egzaminai ir 
jiems išlaikyti reikia gauti bent 
75% pažymi.

Otava. — Bedarbių šalpos fon
das vis dar mažėja ir apskaičiuo
jama, kad gegužės mėn. jame be-

žiama, jog tai dėl to, kad Jugosla

DISTRICT ESTATE 
BROKERS

177 Sherbrooke St. W. VI 2-8501
F. Yasutis
A. Markevičius
P. Adamonis
Pr. Baltuonis
Pr. RtHinskas

24.619 st uuentų moKosi prancū
ziškame Montrealio universitete. 

(Tai didžiausias skaičius’uhiversi- 
i teto istorijoje. Praėjusiais moks-.
lo metais buvo 1.244 studentais 
mažiau. Daugiausia studentų turi 
humanitariniu mokslų fakultetas

Macijauskų rezidenciją susirinko 
_ ________ -----------v. - iPer 50 giminių bei bičiulių. Puo- 

val. p.p.. Prisikėlimo parapijos tos pradžioje J. Macijauskas pra- 
| salėje Įvyksta skautų-čių eglutė.. nešė apie sužieduotuves, o po to 
. Po programos, ten pat, Įvyks sk.: jaunajai porai, besirengiančiai 

tėvų - rėmėjų valdybos rinkimai,: žengti šeimos gyvenimo keliu, su- 
I bus aptariami vasaros stovyklos ir dainuota Ilgiausių metų. J. Vai- 
i kiti skautiški reikalai. Todėl pra- čeliūnas savo trumpame žodyje 

šame visus skautų tėvelius ir sk. pabrėžė lietuviškos šeimos reikš- 
rėmėjus būtinai dalyvauti, nes 
skautiškoji veikla nėra vien skau 
t „ _ _ - ______ ,
bendras reikalas.

Skautų tėvų-rėmėjų k-tas.
Verslininkų susirinkimas 

į Sausio 8 d., sekmadieni, 4 vai 
i p.p. Lietuvių Namuose, antrame 
I augšte, Įvyks lietuvių prekybinin- 
I kų, pramonininkų ir amatininkų 
i!s-gos “Verslas” susirinkimas ir 
Į!kavutė. Bus'svarstomi svarbūs: 
i verslininkams ir visiems lietu-į 

viams klausimai. Tad visus Toron- 
H to ir apylinkės lietuvius verslinin- 
! į' ūs— narius ir nonarius — kvie
tį čiame kuo skaitlingiausiai daly-Į 

• vauti. Valdyba.
SLA narių žiniai

N’aujoji SLA valdyba praneša, 
kad sekantis Toronto' 236 SLA! 

; kuopos susirinkimas Įvyks sausio į 
8 d. 1 vai. p.p. Lietuvių Namuose. \ 

Dienotvarkėje senosios valdy-Į 
p bos- ataskaitiniai pranešimai ir 

i nauji pasiūlymai pagyvinti SLA 
kuopos veiklą ir susirinkimus. 

• i
Moterų laisvavakaris 

KLKat. Moterų D-jos Prisikėli
mo parapijos skyrius sausio 15 d. 
5 vai. vak. rengia visos kolonijos 
moterims Įdomų laisvavakarį - su-: 
s'rinkirr.ą. Bus paskaita, meninė. 
dalis ir vaišės. Kviečiamos visos 
kolonijos lietuvės moterys. i

■ Sk. valdyba.
PLB VALDYBOS ‘ 

PRANEŠIMAS 
i oolitinių veiksniu konferencijos 
i reikalu, išspausdintas “Tž” nr,, 
| m. Nr. 52, yra išsiuntinėtas tik: 
j PLB Kraštų valdyboms ir PLB 
i seimo nariams. i

čeliūnas savo trumpame žodyje

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

B ALTIC MOVERS 
pervežimas Toronte ir tolimomisBaldų 

distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas, Važiuojam kas savaitę j Mont- 
realj, Londoną, Windsorą, Hamiltoną. 
North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL. LE.4-1403 

TORONTO

mę šiose gyvenimo sąlygose ir pa
sidžiaugė, kad yra tėvų, kurie 

tų vadų reikalas, bet mūsų visų j pajėgia jaunajai kartai Įdiegti 
tautinio susipratimo bei meilę ša

rvo tautai. Sužieduotuvių puota ge- 
,roje nuotaikoje užtruko iki vė- 
, lauš vakaro. -.V. J.

-t

LA. 2-7879 
CR. 9-9793 
RA. 2-2472 
LA. 6-2084 
HU. 1-2957

Šekit musų skelbimus apie paskirus 
objektus “NL", “Tž”, “La Press”,

nepamirškite užsukti lietuviškai dovaną, 
suvenirą ir Įvairią reikmenų kraatuvėn

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

nriimarni ir nastn
l "i ■ ■ ■■■! » 'i

TAUPYK IR SKOLINKIS 
savo Kredito Kooperatyve "LITAS? U 
SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS. PASKOLOS LENGVOJ IR

GREITAI DUODAMOS BETKOKIAM GERAM TIKSLUL *■ ■
Bankas veikia: šiokiadieniais 1451 Crawford Bridge Avė.. Verdun. Kytais— 

pirmadieni nuo 1O-1 vai. ir šeštadienf nvo 10-12 vaf. Vakarais -*■ 
pirmadieni, trečiadienį ir penktadienį nuo 7-8 vai. A,’} ' .
Sekmadieniais Aušros Vartų parapijos salėjo banko patalpose nud 
10.30-1 vai. ' : :

Pirm. A. Norkeliūnas RA. 7-3120.

KEN WILES Realtor ištaiga.
kurioje dirba p. S. JOKŪBAITIS, iš 1190 Bloor St. W.

PERSIKĖLĖ į naujas patalpas -
2279 BLOOR ST. W. (prie Durie St.). Tel. RO. 6-9241.

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

MargisDrug Store
JOHN V. MARGIS, PhmJi.

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

Tik sa receptą H ttj kraštų.

Jei jum$ reikia vaisių pagal receptus ar kitų kasdieninio reikalingumo daik
tų. paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai užeikite j MARGIS 
DRUG STORE. Jei jūs turite bėtkokią problemą, paskambinkite mums, 

mes pasiryžę jums padėti geriausiai. '
Mes turime daugybe europietiškų mišinių, kaip trejos devynerios, ramu
nėlės. mbražolė. “C” termometrai ir kt. Kas nori pigiai pirkti įvairius FOTO 
APARATUS arba filmų aparatas — BOLEX, KEYSTONE-BELL, HQWF.LL 

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

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

. MARGIS DRUG STORE
CIGAREČIŲ KARTONAS $3.09.
MOTERIŠKOS KOJINĖS — Nylon seamless — 79 čentai.

Vedėjas D. Jurkus PO. 7-4280




