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1 Lietuviu, Tauta,
Broliai ir Sesės, Lietuviu Tautos vaikai visame pasaulyje!

Minėdami Vasario 16 dienos keturiasdešimt trečiąją Lietuvos 
nepriklausomybės sukakti, sveikiname Jus, kurie kenčiate rusiš
kojo komunistinio imperializmo okupaciją pavergtame krašte, ir 
Jus, kurie Tėvynės pasiilgę ir išblaškyti po visą pasauli tvirtai 
jaučiatės lietuviais esą, pasiryžę lietuviais išlikti patys ir išlaikyti 
tokiais savo jaunesnes ir pačias jaunąsias kartas, pasiryžę puoselėti 
meilę Lietuvai ir ryžtą išlaisvinti ją iš svetimųjų vergijos, prisie
kę siekti savo Tautai laisvės ir Lietuvai tikros valstybinės nepri- 
klasomybės.

• Tų tikslų siekiant mes nesame palikti vieni. Amerikos Jung
tinės Valstybės, Didžioji Britanija, Kanada, Australija, Filipinai 
ir kitos valstybės per savo atstovus Jungtinėse Tautose, kai ten 
pereitų metų pabaigoje buvo svarstomas kolonializmo klausimas, 
kėlė faktą, kad Lietuva, Latvija ir Estija yra Sovietų Sąjungos 
jėga užgrobtos, sulaužius tarptautinę teisę, pasižadėjimus ir sutar
tis, ir dabar laikomos kolonialiniai pavergtos. Buvo pareikšta, kad 
Sovietų Sąjunga turėtų joms laisvę grąžinti, jei nori .Įrodyti savo 
gerą valią teisėtumui’ir pastoviai taikai pasaulyje Įgyvendinti.

Atsakydamas į tai Chruščiovas Jungtinėse Tautose daužė Į 
stalą kumščiu ir batu, tuo demonstruodamas, kad Sovietų Sąjunga 
nė nemano jos pavergtosioms tautoms laisvę grąžinti, mėginda
mas visus Įtikinti, kad tik Afrikos ar Azijos tautų kolonialinė pri
klausomybė yra pavergimas, bet Lietuvos ir kitų rytų Europos tau
tų sovietinis pavergimas yra “išlaisvinimas”. Ir net daugiau, nau
jausias komunistinių partijų manifestas, paskelbtas Maskvoje 1960 
m. gruodžio 5 d. ir vėliau Chruščiovo kalba, paskelbta 1961 m. 
sausio 6 d., aiškiai pasako, kad komunizmas Įžūliai siekia viso 
pasaulio užvaldymo ir kad tai Įvyks artimiausioje ateityje arba, 
anot Chruščiovo, žmonijos dabartinės kartos anūkai jau gyvens 
viso pasaulio'komunistinėje santvarkoje.

To atsiekti Chruščiovas tikisi ne karine jėga, bet koegzisten
cija, laisvąjį pasauli užliūliuodamas, jo budrumą užmigdydamas, 
stiprindamas jame defetistfnes nuotaikas ir minti, kad kito kelio 
nėra: arba kapituoliuoti prieš komunizmą arba žūti atominio su
naikinimo kataklizme.

Laisvajame pasaulyje visad buvo žmonių, kurie pasiduoda
vo defetistinėms nuotaikoms ir, vietoje kevoję su blogiu, prieš jį 
kapituliuodavo, tardami, kad tai darą taikos išsaugojimui ar net 
žmonijos nuo sunaikinimo išgelbėjimui. Tokių nuotaikų įsivyra- 
vimas 1939-m. atid^vėr Euroua Hitlerio ir naciu teroyui, tokių nuo
taikų skiepinimassiandien gali įstumti pasaulį* į naują katastrofą:

Maskva pasiryžusi daryti viską Europoje (Berlynas ir Vokieti
ja), Afrikoje (Kongo), Azijoje (Laos), Pietų Amerikoje (Kuba), pa
čiose Jungtinėse Tautose jas griaunant, kad tik keltų tarptautinę 
netvarką, didintų sumišimą laisvajame pasaulyje ir brandintų 
jame visuotines defetizmo nuotaikas savo tikslams pasiekti.

Mūsų pačių lietuviškoje išeivijoje pradėjo atsirasti pavienių 
asmenų, kurie yra linkę bendrauti su Sovietų Sąjungos patikėti
niais lietuviškais-kvišiingais, vardan kultūrinių, ir. Kitokių ryšių su 
lietuvių tauta okupuotame krašte. Jie vadina tai “tilto” statymu 
Į Lietuvą.

Visi duomenys rodo, kad toks “tiltas” yra tik i vieną pusę: 
komunistinei propagandai gabenti i vakarus ir skleisti ją tautinei, 
patriotinei, idealistiniai nusistačiusios lietuvių išeivijos tarpe. 
Maskva ir jos lietuviškieji pakalikai siekia sunaikinti lietuviškoje 
išeivijoje pasipriešinimo komunizmui ir Maskvai dvasią.

Broliai ir Sesės lietuviai! Jei galima būtų pastatyti iš laisvojo 
pasaulio į Lietuvą tiltą, per kuri galėtume susisiekti laisvai su 
savo tauta, bet ne su Maskvos Lietuvai primestais komunistiniais 
prisilaižėliais, jei per toki tiltą į Lietuvą galėtų keliauti laisva 
mintis, laisvas žodis ir tiesa ir šviesa, mes visi kaip vienas prie to 
tilto statybos prisidėtume. Bet kol tiltas yra statomas pagal ko
munistų iš anapus patiektus planus ir turi tarnauti tik jų tikslams, 
tai yra, mus tarp savęs kiršinti, skleisti mūsų tarpe defetizmą ir 
griauti Lietuvos laisvinimo darbus, esame priversti smerkti pana
šių “tiltų” statytojus ir visus tuos, kurie prie tokios “statybos” 
darbo prisideda.

Tvirtai tikime ir žinome, kad pasaulio grumtynėse tarp lais
vės ir komunistinės tironijos pergalė bus laisvės pusėje. Gali Mask
va žvanginti ginklais Afrikoje, Azijoje, Lotynų Amerikoje ar ku
riuose kituose žemės kamuolio užkampiuose. Tatai neturi lemian
čios reikšmės. Visų sprendimų raktas yra Vakarų Europos ir JAV 
rankose. Vakarų Europa yra ryžtingai nusistačiusi nekapituliuoti 
prieš Maskvą, o naujasis JAV prezidentas John Fizgerald Ken
nedy savo inauguracinėje kalboje prisiekė:

“Tegu žino kiekviena tauta, vistiek ar ji mums gero ar blogo 
linkėtų, kad mes mokėsime betkurią kainą, pakelsime betkokius 
sunkumus, sutiksime kęsti betkokius nedateklius, remsime kiek
vieną draugą, priešinsimės kiekvienam priešui, kad patikrintume 
laisvės išsaugojimą ir jos klestėjimą”.

Šiuos atsakingiausio šiandien pasaulyje valstybės vyro žodžius 
mes norime dėti pagrindan Lietuvos laisvinimo darbų išeivijoje ir 
lygiai pagrindan mūsų sesių ir brolių išsilaisvinimo vilčių paverg
toje Tėvynėje. * ,

Kaip ilgai besitęstų naktis, rytas auš!
Susikaupę minime šviesią atminti visų tų, kurie žuvo kovose 

dėl Lietuvos laisvės, visų tų, kurie kentėjo ar kenčia dėl jos kalė
jimuose, Sovietinėje tremtyje ar dar kaip kitaip dėl Lietuvos nu
kentėjo.

Reiškiame pagarbą visiems lietuviams, kurie išgarsino ar gar
sina Lietuvos ir lietuvių tautos vardą per mokslą, menus, per 
tiesos skelbimą, per tautinį apaštalavimą.

Augštai vertiname Lietuvos Diplomatinės ir Konsuliarinės 
Tarnybos, Amerikos Lietuvių Tarybos, Lietuvo.s Laisvinimo Ko
miteto, JAV, Kanados, Europos, Pietų Amerikos, Australijos kraš
tų ir Lietuvių Bendruomenės Centro Valdybos, o taip pat visų kitų 
lietuviškų oi^anizacijų bendradarbiavimą ir talką Lietuvos lais
vinimo darbe, lėšų telkimą laisvinimo reikalams, tautinių ir kul
tūrinių darbų vykdymą, lietuvybės stiprinimą ir jaunesnėse kar
tose išlaikymą.

Didžiai branginame visos lietuvių visuomenės organizuotą ir 
pavienį dėjimasi Į Lietuvos laisvinimo veiklą sugestijomis, darbu, 
lėšomis, bet ypač tai, kad ji išlaiko šviesias viltis, kurias perduoda 
savo vaikams ir vaikaičiams, kad verta gyventi ir kovoti dėl gėrio, 
dėl žmogaus teisių, dėl tautų teisiu, dėl žmoni jos šviesesnės atei
ties, dėl lietuvių tautos teisių, dėl Lietuvos nepriklausomybės, dėl 
jos ateities šviesaus idealo laisvėje.

Broliai ir Sesės lietuviai, abiejose geležinės uždangos pusėse! 
Kova už Lietuvos laisve bus vedama iki laimėjimo.

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto Prezidiumas.
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V, Abraitis, pirm. kan. dr. J. B. Končius,BALFo vadovybė sandėlio patalpose: iš kairės į dešinę: ižd
fin. sekr. VI. Barčiauskas, dir. A. Benderius, vicep. Si. Brcdes. vicep. J. Audėnas, reik. ved. kun. L. 

Jankus, vicep. A. S. Trečiokas.

KAS VYRAUS ATEITIES PASAULYJE?
Dr. Arnold Toynbee, pagarsė-!ga, kuri gali pramušti kevalą ir ilgai gyvenę mahometonų val

io*? britu istorikes g’”siajs savo vėl atsinaujinti. Afrikiečių, kaip džioje. Jei krikščionybė pajėgs 
Įgyvendinti savo principus, galės 
taptf vienijančia Afrikos jėga. 
Dėl komunizmo A. Toynbee aiš
kiai nepasisako, bet iš visko ma
tyti, kad jis neturi tokios vieni
jančios jėgos. .' ,

“Ateitis priklauso tai tikybai ar 
tikyboms, kuri gali apjungti visą' 
žmoniją dvasine brolybe, šiuo me-

Toutos laisvė įgyjama aukomis ir palaikoma aukomis. 
TAD AUKOK TAUTOS FONDUI!

veikalais ir buvęs tarptautinių ir ' 
santykių •' instituiif ” airektorius 
Londone, dažnokai rašo spaudoje 
publicistinius straipsnius ir skaito 
viešas paskaitas. Neseniai jis lan
kėsi Kanadoj, Montrealio McGill 
universitete, kur skaitė tris pa
skaitas apie dabarties būklę ir iš 
jos plaukiančią ateitį. Tarp kitko, 
iis nadarė užuominu anie vokie- :siga’ė< i Afrikoj. Viena? 
čius ir žydus, esą žydai 1947 m. 
elgesį su arabais panašiai kaip na
ciai su žydais .., Tai sukėlė pro
testų bangą, ir Izarelio ambasa
dorius Kanadai Y. Herzog pasiū
lė jam viešas diskusijas šiuo klau
simu. A. Toynbee pasiūlymą pri
ėmė. Kada jos Įvyks — nežinia, 
įdomiau betgi pasekti A. Toyn
bee mintis apie ateities galybes.

KOLEKTYVINIS SAVĘS 
GARBINIMAS

A. Toynbee savo mintis minėta 
tema yra paskelbęs britų ir kana
diečių spaudoje. Pasak jo, šiuo 
metu didžioji žmonijos dalis, bent 
iš vardo, priklauso keturiom ti
kybom: budizmui, hinduizmui, 
krikščionybei ir mahomėtoniz- 
mui. šalia jų esą daug smulkes
nių tikybų, tačiau tikroji žmoni
jos tikyba šiandieną yra naciona
lizmas, kuris esąs ne kas kita kaip 
kolektyvinis savęs garbinimas. Jis 
faktiškai išstūmęs tikybų Įtaką ir 
tik komunizmas pajėgęs atsistoti 
prieš jį, bet ir tai tik nekomunis
tiniuose kraštuose. Rusijoj ir Ki
nijoj komunizmas liko pajungtas 
nacionalizmui ir tapo šio Įrankiu. 
Trockis norėjęs komunizmą su- 
tarptautinti, bet gruzinas Stalinas 
pasukęs jį rusiška linkme. Ir tai 
nesanti pirmiena: korsikietis Na
poleonas iškėlė nacionalistinę 
Prancūziją, austras Hitleris — 
Voketiją.

AFRIKA —
PASAULIO VEIDRODIS

Romėnai sakydavę: “Visada 
kas nors naujo ateina iš Afrikos”. 
Tai tiesa ir dabar po 1800 metų. 
Norint pasekti pasaulio praeiti, 
užtenka dideliu greičiu pergroti 
Afrikos praeitį. Per vieną šimt
metį Afrikos tikyba esą keitėsi, 
oereidama iš magijos ir gamtos 
garbinimo i mahometonizmą ir 
krikščionybę ir vėl atgal į prieš
krikščioniškąjį tarpsnį. Afrikie
čių nacionalizmas yra linkės bū
ti “moderniu” ir kelia prieškrikš- 
čionišąji bei priešislaminį tarpsnį. 
Krikščionybė ir mahometonizmas 
esą skelbia visuotinę brolybę, o 
nacionalizmui rūpi tai. kas ji iš
skiria iš kitu. Jis todėl grįžta i 
magiją ir gamtos garbinimą ir lai
boji tautiniu palikimu.

KAS ĮSIGALĖS?
Istorinės tikybos per ilgus am

žius esą prisiėmė daugelį joms 
svetimų dalyku ir aptemdė patį 
branduolį, neteko pirminio gyvas
tingumo. Visdėlto jose glūdi jė-

_ j siekia dva
sinio *^wėmfnb')^8inb negali duo
ti nei nacionalizmas, nei komu
nizmas. Todėl istorinių tikybų 
amžius Afrikoje gali būti ilgesnis 
nei kitų ideologijų, jeigu jos at
lieps tikriesiems žmonių troški
mams. šiuo požiūriu mahometo- 
nizmas turįs didesnių galimybių

j : jis .gana I hi ■ taip reikalinga, komunizmas 
sėkmingai skelbia visuotinę bro-( dedasi suvereniu vieny toju: ma- 

hometonizmas jau rodosi visos Af
rikos vienytojo; krikščionybė ga
lėtų atlikti tą patį vaidmenį, jei 
pajėgtų įgyvendinti'* savo princi
pus. Nacionalizmas gi pasisako už 
padalinimą, o ne suvienijimą, ir 
todėl neturi ateites. Jis gali su
naikinti žmoniją ir pats būti pa
laidotas griuvėsiuose, bet 
giau jis nepajėgia”.

lybę, ypač mahometonų, ir sudaro 
gana didelę -masę žmonių. Sun
kiau ten Įsigalėti i krikščionybei, 
.<uri ten turi išmėtytas grupes, ku
rių dali sudaro'teitieji, kitą — 
spalvotieji žmonės. Praktikoj 
krikščionybei esą sunkiau duoda
si sprendžiamas rasių klausimas, 
išskyrus ispanus ir portugalus, 
kurie lengviau prisitaiko, nes yra

švietimo reforma Lenkijoje
Lenkijos jungtinės darbininkų 

partijos — komunistų centrinis 
Komitetas savo posėdyje priėmė 
švietimo reformos planą, kuriuo, 
kaip ir visuose sovietiniuose kraš
tuose, numatoma įvesti 8 metų 
pradžios mokyklą vietoj 7; sustip
rinti gamtos, technikos, žemės 
ūkio, ’prekybos mokslus; sustip
rinti ideologinę kovą prieš socia
lizmo priešus. Nutarime nieko ne
sakoma apie tikybos mokymą mo
kyklose, nors partijos politbiuras 
buvo pasisakęs prieš ir rekomen
davęs c. komiteto pilnaties posė
džiui. Esą tikyba galinti būti leis
ta dėstyti tik už mokyklos sienų, 
šis pasiūlymas nebuvo priimtas, 
nes pačioj partijos sudėty yra jam

Savaitės įvykiai
NAUJAS JAV PREZIDENTAS IMASI NAUJOS POLITIKOS. . 

Pirmieji jo žingsniai pasirodė gana skirtingi nuo buvusio prez. Ei- 
senhowerio. Jau pirmojoj spaudos konferencijoj J. F. Kennedy pa
sirodė žymiai žvalesnis atsakymuose ir kalbėjo nevien žurnalistams, 
oet ir visam kraštui, kuris galėjo sekti jį per televiziją iš Valstybės 
Departamento salės. Iš jo pareiškimų ir kaikurių ėjimų jau matyti, 
kad naujojo prezidento užsienio politika pradeda savo žingsnius 
.aikiu tonu, vengdama Įskaudinti sovietus. Pirmasis šio tono laimė
jimas — sovietų virš Barentso jūros nušauto B-47 bombonešio dviejų 
išlikusių .’gyvų Karininkų grąžinimas. Panašaus laimėjimo siekia J? 
F. Kennęay ir iš Kinijos, kur tebėra laikomi nelaisvėje keli JAV 
aviacijos nariai. Varšuvoje tuo e— ------ — ---------------- ——.
reikalu vyksta pasitarimai tarp nant jį i Katangos kalėjimą. Gen. 
abiejų kraštų ambasadorių. A. sekr. Hammarskjoldas kreipėsi į 
otevenson, naujasis JAV ambasa- prez. Kasavubu, ragindamas pa
dorius JT pirmojoj spaudos kon- leisti Lumumbą arba netrukus 
ferencijoj pareiškė, kad naujoji teisti. Be jo esą politinė Kongo 
vyriausyuė sieksianti taikos bei 1 vienybė neįmanoma. Kitaip betgi 
nusiginKlavimo visu frontu ir kad j mano prez. Kasavubu, kuris re- 
iš šių pastangų neišskiriama nė miasi pik. Mobutu kariuomene. 

: Kinija. Jis taipgi pareiškė, kad Pastarąjį jis pakėlė i generolus 
prezidentas mielai susitiktų su N. “ - - -■*-
^hruščiovu, jei pastarasis atvyktų 
į JT, nors tai ir nebūtų “viršūnių 
Konferencija”. Dėl viršūnių kon
ferencijos J. F. Kennedy kol kas 
laikosi atsargiai ir pabrėžia, kad 
jis skiriąs daugiau reikšmės įpras
tinei diplomatijai, nors naudosiąs 
visus būdus, kiek jie bus naudin
gi kraštui. Iš visko matyti, kad 
prasidėjo naujas politinis atoki
ais visu frontu. JAV karinės va
dovybės nariams nebeleidžiama 
duoti griežtų, sovietams priešingų, "ės konferencijos datos ir progra- 
pareiškimų. Pvz. laivyno virširim- tuos. 
Kas adm. Burke buvo paprašytas 
pakeisti savo kalbos tas vietas, 
kur užkabinama , Sov. Sąjunga., 
Antra vertus; J. F. Ketmedy, 
ruošdamasis deryboms su Krem
lių, tarėsi su karine vadovybe dėl j 
JAV karinių pajėgų sustiprinimo, 
kad turėtų, pakankamą atramą. 
Per savo spaudos sekretorių Sa
linger jis pareiškė, kad jau pada
ryti patvarkymai sustabdyti JAV 
mai’aos ir valdžios bei Karinių pa
reigūnų plepumui, kuris išvelka 
aikštėn net tikras valstybės pa
slaptis, Britanijos Macmillan ir j --------------------------- j- —
Prancūzijos De Gaulle Paryžiuje i mil. yra pabėgėliai. Jis mato, kad

ir oficialiai paskyrė kariuomenės 
vadu vieton buvusio V. Lundula, 
dabar esančio Lumumbos šalinin
kų tarnyboje Orientale prov. Ka- 
tangos prov. organizuoja svetim
šalių legijoną iš europiečių. Prez. 
Khsavubu iniciatyva Leopoldvilėj 
buvo sušaukta paruošiamoji poli
tinė konferencija, kurioje buvo 
pasiūlyta federacinė krašto siste
ma. Konferencijos dalyviai, išsky
rus Lumumbos šalininkus, siekia 
susitarti dėl būsimos konstituci-

BONNA - VARŠUVA
Šie mėtai V. Vokietijoj — rin

kiminiai metai. Didžiosios parti
jos jau ruošia savo pozicijas. So- - m 
cialdemokratai savo kandidatu į 
kanclerius jau yra išrinkę Berly
no burmistrą W. Brandt, kuris 
esąs Kennedy amžiaus ir gana 
žvalus politikas, besiremiąs ne 
tiek marksizmo teorija, kiek gy
venimo patirtimi. Krikščionių de
mokratu priešakyje tebestovi 85 
m. Adenaueris, kurio politika pa
statė kraštą ant tvirtų kojų, nežiū
rint, kad iš 53 mil. gyventojų 12

dau-

priešingu grupių. Jos tebesilaiko 
nuomonės, kad reikia respektuoti 
1956 m. susitarimą su kardinolu 
Wyszyinski. Pašalinimas tikybos 
iš mokyklų reikštų atsisakymą 
ano susitarimo ir naują pagriež- 
tėjimą kovos su katalikais. Politi
niu požiūriu šiuo metu esą ten 
nebūtų naudinga. Kova užtat ve
dama aplinkiniais keliais. Pvz. or
ganizuojamos tėvų grupės, kurios 
renka parašus prieš tikybą mo
kyklose. Pasak ‘New York Times* 
korespondento, nuo šių mokslo 
metų pradžios daugelyje mokyk
lų tuo būdu buvo sulaikytas ti
kybos mokymas. Esą daug kur 
jau tikyba dėstoma už mokyklos 
sienų.

Austrai iškėlė Maskvai 
byla dėl turtų Lietuvoje

Sovietų Sąjunga sutartimi su Į Kaip žinoma, derybos su Mask- 
Austrija buvo pasižadėjusi atly- va dėl pretenzijų Lietuvoje ir ki

tose dabar sovietų valdomose sri
tyse, jau buvo vedamos Danijos, 
D. Britanijos ir kaikurių kitų 
kraštų vyriausybių. Apie jų eigą 
ir rezultatus kuo mažiausiai bu
vo skelbiama. Kaikuriais atvejais 
Baltų Taryba tiesiai ir per Euro
pos Tarybą kreipėsi į derybas ve
dančias Vakarų vyriausybes, pro
testuodama prieš tai, kad Sovietų 
Sąjungos vyriausybė imasi sau 
teisę tokiose derybose kalbėti Lie
tuvos, Latvijos ar Estijos vardu.

Lietuviai ir kitos Pabaltijo tau
tos neneigia pačių prieškarinių 
pretenzijų, jei jos yra teisėtos. 
Pabaltiečiai neigia Maskvos man
datą daryti sandėrius dėl turtų 
Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, kai 
tos šalys dar buvo nepriklauso
mos. tais susitarimais Maskva 
lengva kaina gali įgauti Pabalti
jo kraštų įjungimo į Sovietu Są
jungą de facto prpiažinimą. Tam 
pabaltiečių veiksniai priešinosi ir 
priešinsis. E.

ginti austrams už konfiskuotas 
nuosavybes, likusias prieš karą 
teritorijose, kurios dabar įeina Į 
Sovietų Sąjungos ribas. Jau per
eitą vasarą vyko derybos tarp 
Austrijos ir Sovietų Sąjungos tuo 
klausimu, bet jos baigėsi be re
zultatų. Maskva pateikė Austrijai 
kontrsąskaitą: sovietai reikalavo 
atlyginti jiems transporto išlaidas 
už austrų belaisvių grąžinimą iš 
Sovietų Sąjungos i Austriją. Aust
rai su tais reikalavimais nesutiko, 
taip derybos ir iširo. Dabar du 
austrai, kurie nebenori ilgiau 
laukti, kol patenkins jų pretenzi
jas, iškėlė teisminę bylą prieš So
vietų Sąjungą, reikalaudami 8 
milijonų dolerių atlyginimo už 
turtus, jų paliktus prieškarinėje 
Lietuvoje ir sovietų perimtose 
Rytų Lenkijos srityse.

žinioje iš Vienos nebuvo pasa
kyta, kuriame teisinė jie bylą iš
kėlė.

svarstė naująją JAV liniją, o pre- 
.laentas Kennedy ją tebekuria, 
be kitko, paskirdamas JAV amba- 
saaoriu Jugoslavijai garsųjį “su
laikymo politikos” autorių G. 
Kennan.

SUKILIMAS LAIVE
Portugalijos opozicinės grupės, 

negalėdamos laisvai reikštis sava
me krašte, susitelkė Brazi
lijoj, kur gyvena ir gen. Delga
do, buvęs prezidentinis kandida
tas Portugalijoj, bet pralaimėjęs 
ir dėl politinio spaudimo išsikė
lęs Brazilijon. Viena tokia grupė, 
vadovaujama buvusio kolonijų 
gubernatoriaus kpt. H. Galvao, 
Venezuelos Carakaso uoste suėjo 
portugalų laivan “Santa Maria” 
kaip turistai. Beplaukiant laivui 
i Everglades uostą Floridoj, nak
ties metu visa grupė pasirodė su 
ginklais, nugalėjo įgulą, nukauda
mi vieną karininką ir sužeisdami 
keletą kitų jūrininkų, ir perėmė 
laivo vadovybę. Portugalijos vy
riausybė paskelbė, kad tai piratų 
darbas ir prašė jūrines valstybes 
sugauti laivą. Vėliau paaiškėjo, 
kad tai politiniai sukilėliai, gen. 
Delgado šalininkai. Po ilgų dery
bų buvo sutarta, kad laivas ras 
prieglaudą Brazilijoj ir išlaipins 
apie 600 įvairių tautybių keleivių. 
Tuo tarpu nežinia, kuo pasibaigs 
šis sukilimas, ■kurio tikslas, atro
do. buvo atkreipti pasaulio dėme
sį Į laisvės stoką opozicijai Portu
galijoj, kur karštą valdo jau 29 
metai dr. Salazaras.

JT PAVOJUJ
Visos pastangos Konge ikišiol 

neįstengė atstatyti taikos. JT, 
užuot sutaikiusios susivaidijusius 
kongiečius, pačios susivaidijo ir 
ju kariuomenė bei autoritetas at
sidūrė suirimo pavojuje. Maroko, 
JAR ir Indonezijos vyriausybės 
pareiškė atšaukiančios savo dali
nius už kelių savaičių. Gen. sekre
torius Hammarskjoldas apie tai 
oainformavo Saugumo Tarybą, 
pareikšdamas, kad dėlto JT tu
rėsiančios rietrukus pasitraukti iš 
Kongo. Prez. Kasavubu pasiskun
dė S. Tarybai dėl JAR kišimosi į 
Kongo reikalus: esą buvo sugau
tos ginklų siuntos Lumumbos ša
lininkams. Mali respublika patei
kė tai pačiai tarybai skundą dėl 
Lumumbos sumušimo pergabe-

Koneo

reikia naujo paslankumo politi
koj ryšium ir su rinkimais ir su 
nauja JAV linija. Ilgai lūkuria
vęs, jis pagaliau ėmėsi iniciaty
vos užmegzti ryši su Varšuva, kur 
nusiuntė neoficialų savo atstovą 
B. Beitz. Pastarasis bandė pir
miausia užmegzti ūkinius ryšius, 
siūlydamas prekybinę sutarti. Su 
politiniais santykiais reikaras keb
lesnis. V. Vokietija nepripažįsta 
vyriausybių, kurios yra pripažinu- 
sios R. Vokietijos vyriausybę, jų 
tarpe ir Lenkija. Pastaroji gi ne^ 
kalba su Bonna, laukdama kol ši 
pripažins naująsias Lenkijos sie
nas. einančias Oderio ir Neissėš 
upėmis. /

Sovietų laivynas ■ 
Pabaltijyje

“Neue Zuerichėr Zeitung”, 
“Ostpreussenblatt” ir kiti laik
raščiai pastaruoju metu vėl pla
čiai rašo apie sovietines karines 
pajėgas Baltijos jūroje ir bazes 
Pabalti j o uostuose. Balti j os kari- 
nio laivyno bazės yra Įvairiuose 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos uos
tuose ir ties Karaliaučium (Pilu- 
voj e). k u r yra Ba 1 ti j os laivyno va
do viceadmirolo Orelio būstinė. 
Esą pažymėtina, kad Orelis esąs 
povandeninių laivų specia 1 istas. 
Sovietai Baltijos jūroje turi apie 
150 povandeninių laivu, 70 nai
kintuvų, 260 greitųjų laivų ir 6 
kreiserius. Svarbiausia povande
ninių laivų bazė esanti Piluva, 
kur iš viso sutelktos stipresnės 
pajėgos. “Operatyvinėmis bazė
mis” esąs nusėtas visas Baltijos 
pakraštys. Jūros lėktuvų esą apie 
1000. Jų vyriausioji bazė esanti 
Karaliaučiaus srityje. Pažymėti
na, kad sovietų karinės pajėgos 
visai neturi lėktuvnešiu. Jie ti
kisi karo atveju savo lėktuvais 
galėsią operuoti iš sausumos ba
zių;' _ e.

ATLEIST AS^EToZ A RSKIS .
Ligšiolinis sovietinės Lietuvos 

pirmasis ministerių tarybos pir
mininko pavaduotojas Eduardas 
Ozarskis atleistas iš pareigų “dėl 
sveikatos būklės”. Jo vieton pa
skirtas Ksaveras Kairys, buvęs 
“liaudies ūkio tarybos” pirminis- „ 
ku, o jo vieton paskirtas Povilas 
Kulvietis, ligšiol buvęs jo pava
duotoju.
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.„.Sąjungoj — pareiškė sovietų kul-
— to komisjos pareigūnas S. N. Voš- 
... čikov, kalbėdamasis su lenkų žur

nalo “Tygodnik Ilustrawony za i
...przeciw” korespondente, besilan- 

kančia Maskvoje. Jų tarpe esą
• 20.000 ortodoksų cerkvių, 8.000 

...mečečių, 5.887 protestantų ir 1.-
— 235 katalikų bažnyčių, 400 sinago- 
„ gų, 100 reformatų, 100 armėnų ir

400, adventistų dievnamių, 20 bu- 
...distų šventyklų. Lietuvoj ir Lat- 
„.<vijoj esa 4 mil. katalikų su trimis 

arkivyskupijomis; dvi jų — Lie- 
„.xuvoje su vadovais vysk. J. Stepo- 
-.navičiu ir vysk. Maželiu, kurie esą 
,, apaštališkieji administratoriai.

Latvijoj, mirus vysk. Strods, ar
kivyskupija esanti valdoma dvie
jų “vikarų” — Stankevičiaus ir

• Mejdaus. Šov. Sąjungoje esančios 
dvi kunigų seminarijos, bet kur 
— nepasakė. Katalikai neturį jo-

,,kio žurnalo, tik “almanachą”. Į 
klausimą, ar Sov. Sąjungos vys
kupai galės vykti visuotinėn san- 
tąrybon, Voščikov atsakė: “Kiek 
žinau, jie dar negavo pakvieti
mo”.
. šio pareigūno pateikti skaičiai 

-yra palyginamai nemaži, tačiau 
juose nenurodoma, kiek yra už
darytų dievnamių. Kad Latvijos 
katalikų vyskupijas, nebelikus ten 
vyskupų, valdytų Kauno arkivys- 
kiraijos ir Vilkaviškio vyskupijos 
valdytojas (kapitulinis vikaras) 
kan. J. Stankevičius ir Kaišiado
rių vyskupijos valdytojas — ka
pitulinis vikaras kun. J. Meidus, 
yra abejotina žinia. Nejaugi Lat
vijoje nebeliko kunigų, galinčių, 
kad ir laikinai, perimtų vyskupijų 
valdymą? “Almanachu”, matyt, 
vadinamas liturginis kalendorius, 
kurį buvo leista atspausti Lietu* 
voje ir galbūt Latvijoje. -

• Rabino sūnus K. L. Levin Is
panijos jėzuitu žurnale “Oriente 
Yuroneo” iškelia didelę metropo
lito A. Šeptickio drąsą gelbstint 

-W>lus nuo nacių • persekiojimo, 
^sa. kai vokiečiai užėmė Lvivą, 
100.000 žydų atsidūrė sunaikini
mo pavojuje. Metropolitas šeptic- 
kis parašęs protesto laišką H. 
Himmleriui ir paskelbęs ganytoji- 
n.i laišką, kuriuo ragino tikinčiuo
sius gelbėti žudomus žvdus. Vyr. 
Lvivo rabinas Levin buvęs globo- 
iamas metropolito ir jo kunigu, 
■'■'"ig žudu buvę slepiama vienuos 
lynuos* ynač pas studitus; kurių' nori žinoti tiktai viltingąją pusę, 
vyrasniuoju buvęs metropolito 
Šentiekio brolis Klemensas. Kai 
vokiečių policija suradusi vienoj 
katalikų* šeimoj slepiamą žydą, 
nužudžiusi ir slepiamąjį ir jo glo
bėją. Metropolito šentiekio pa-

• stangomis buvę išgelbėta apie 150 
žydų. Dabar rabino sūnus K. L. 
Levijwgyvena Niujorke.

• Tautinė Lietuvių Katalikų 
Bažnyčia yra paminėta*W.J. Wha
len leidinyje “Separated Broth
ers”. kuriame apžvelgiamos JAV 
yękiančios nuo katalikų atskilu
sios grupės. Tai vadinamieji lietu
viu “nezaležnikai”, atskilę nuo ka? 
tąlikybės lenkų paskatinti. Lenkų 
veikėjai JAV, nepatenkinti airių 
kataliku vyskupų ir kunigų admi
nistracija, pasidavė senkatalikio 
Vilatte raginimui atskilti. Plates
niu mastu ta mintis buvo įvykdy
ta lenku iškunigio Antano Koz
lowski. kuris įsteigė pirmąją “ne- 
žaležnikų” parapiją Čikagoj 1895 
m. ir buvo įšventintas vyskupu 
senkatalikio Herzogo. » Mifė jis 
1907 m. ir paliko JAV 23 para
pijas. Atsirado kitas lenkų išku
nigis Fr. Hodur, ir 1904 m. Scran
tone įsteigė savo “nezaležnikų” 
grupę, kurią sujungė su Kozlows- 
kio grupe. Oficialiai ji vadinama 
’tolish National Catholic Church. 
1936 m. ji turėjo 63.000 narių, o 
20 "'etų vėliau 265.000. Lietuvių 
•*rtr'ė turi 3 parapijas sū 5672

nariais. Ji atsirado 1914 m. išku
nigio Hoduro paraginimu ir da
bar yra lankoma lenkų “nezaležni 
ku” “vyskupų”, Jų “kunigai” ne
silaiko celibato, o jų “mokslas” 
atmeta pragarą, tikėjimo reikalin
gumą išganymui, išpažintį, popie
žiaus autoritetą. Lenkai turi se
minariją Scrantone ir 156 para
pijas. .

• Dvasininkų drausme susirū
pino Maskvos ortodoksų patriar
chas Aleksis Savo' spausdintame 
jiuletenyje jis primena 1953 m.
anytojinį laišką, raginanti dva

sininkus nekaitalioti sauvališkai 
parapijų. Matyt, tas laiškas nepa
siekė tikslo, ir patriarcho biu-1 

’.etenis dar kartą primena parei
gą pasilikti paskirtose vietovėje. 
Esą jauni ortodoksų dvasininkai 
.erlengvai priimami kitose vys

kupijose, nors atvyksta ir su ne
patenkinamom rekomendacijom. 
Taipgi primena ir jauniesiems 
yyskupams —• rūpintis reikią dau
giau darbu nei atostogomis. Esą 
senosios kartos vyskupai, net ir 
80 metų turėdami, daugiau rū
pinasi pareigomis nei poilsiu.

• Anglikonai turi vienuolijas, 
panašiai kaip ir katalikai. Pasta
rajame šimtmetyje ryšium su va
dinamu Oksfordo sąjūdžiu, arti
mu katalikybei, jie gerokai su- 
aktualėjo ir išaugo. Jie yra įsteig
ti tradiciniais pagrindais ir nariai 
pasižada laikytis evangelinių pa
tarimų: skaistybės, neturto ir pa
klusnumo. Pvz. yra net du pran
ciškonų ordinai, kurie turi ir 
trečiąjį ordiną pasauliečiams — 
tretininkus. '

• Ar nepagydomi ligoniai turi 
teisę sužinoti visą tiesą apie savo 
padėtį? Toks klausimas buvo 
svarstomas Diusseldorfe gydytojų 
ir teisininkų susirinkime. Buvo 
rasta, kad ligoniai paprastai lau
kia viltingo gydytojo žodžio ir 
kai išgirsta, kad padėtis .beviltiš
ka — palūžta dvasiškai. Anot Goe
thes: “Kiekvienas ligonis nusi
mintų, jei žinotų blogybę, kaip 
ją gydytojas žino”. Visdėlto ne
vienas dalyvių pasisakė už visos: 
tiesos pasakymą, bent tam tikrais 
atvejais. Vienas psichiatras pa
reiškė, esą, net psichiniai ligoniai 
nori žinoti tiesą apie save, ir tai 
esą padeda jiems pasveikti. Teh 
dalyvavusio teologo nuomone, 
žmogus savo dvasiniu paviršiumi

_ __ > 
ačiau savo gelmėje jis nori visos 
iesos, kuri jam padeda atsiremti 

i tą viltį, kuri yra anapus fizinės 
sveikatos. Pvz. R. M. Rilke, žy
mus poetas, rimtai kalbėjęs apie 
nirtį savo poezijoj, laukdamas 
gyvenimo pabaigos, atsisakė pri
imti betkokius raminančius vais
us, nes norėjęs pasitikti mirtį 

budėdamas.

a

KLB KRAŠTO VALDYBOS A! ______ _____ _ _
NĖTAS VISOMS AP Ų VALDYBOMS SAUSIO H I^ENĄ

•t.-. c' . 191 me-
gelbėti apylinkių valdyboms,Ysiu- jiQ.' ar kitokius parirotfomus bei 
lo šias veiklos gaires: . --

t. Supraskime ir įvertinkime 
didžią spaudos reikšmęį ir visą 
sausio mėnesį skirkime, lietųvišl^ 
knygų, žunialų ir laikraščių platį- 
mtaui. Šiuo reikalu yra išsiuntinė
tas apylinkėms aplinkraštis Nr. 
13. *

2. Apylinkių valdybų yra pa
reiga rūpintis, kad būtų suruošti 
Nepriklausomybės šventės (vasa
rio 16 <L), Motinos dienos, Tautos 
Šventės (rugsėjo 8 d.) ir Kariuo
menės šventės (lapkričio 23 d.) 
minėjimai. Jei rugsėjo 8 d. mes 
minime daugiau savyje (vien lie
tuvių tarpe), tai į Vasario 1.6 d. 
minėjimus kvieskime Kanados

se minėjiniuose priimti rezoliu
cijas reikalaujančias Lietuvai lais
vės. Į minėjimų meninių, dalių.iš
pildymą Įtraukime mūšų jauni
mą. Didesnėse kolonijose suruoš- 
kime jaunimui atskirus minėji
mus su jų pačių išpildoma ir

aukas Lietuvos vadavimo reika
lams, bet skirkime vasario ir ko
vo mėnesius šiam svarbiam tiks
lui.

tų nuo pirmųjų masinių mūsų 
tautiečių trėmimų į Sibirą. Pasi- 
rūpinkime, kad šiais metais ši 
skaudi mums sukaktis būtų tin-

nepravesti šiuos minėjimus kartu 
su latviais ir estais. Minėjimuose

prisiųsti šalpos Fondui pinigai,

pasilinksminimus lan 

lyvaują, pareiga, bet ir mūsų visų. 
Mes skundžiamės, ką$. jaunimas 
pas mus neateina, o jaunimas — 
kad mes pas juos nenueiname.

7. Kultūros Fondas numato 
šiais metais pradėti organizuoti 
rajonines jaunimo šventes, žino
ma, pirmaisiais metais jo$ (dėl di
delių nuotolių) gal neapims visų 
apylinkių. Tačiau, tos apylinkės, 
kurios bus kviečiamos rajoninėse 
jaunimo šventėse dalyvauti, rūpi-

yra ne 
vien tik tėvų, kurių vaikai ten da

jau-

L

linkių ribose veikiančių kultūri
nių vienetų, kaip chorų, teatro 
grupių ir pan. Kur jų nėra ir yra

įsijungti naujų jėgų, ypač jau
nimo. •

10. Apylinkių valdybos turi va-

pai, šelpiant vargan patekusius 
tautiečius per BALFą. Apylinkės 
kaskart vis didesnį % surinktų 
šalpai pinigų sunaudoja vietos 
šalpos reikalams, kaskart vis ma
žiau lėšų beskiriama bendrajai 
šalpai. Krašto Valdyba manytų, 
jog pirmoje eilėje reiktų šelpti 
tuos, kurie yra tos pašalpos la
biausiai reikalingi, šiuo jautraus 
klausimo sprendėju paliekamos 
apylinkių valdybos. Spręskime pa
gal savo sąžinę.

15. Kiekviena apylinkė turi sa
vo specifinių reikalų, kurių ben-

Vienos jų rūpinasi lietuviškom ra
dijo valandėlėm, kitos ruošia tau
tinio meno ir liaudies dirbinių pa-

. ' _ ’ a •_ _ ' ' ■■ d.. • _ x • .

Krašto Vaidybos tikslas patie- 
kiant šį veikimo- planą yra, kad 
apylinkių valdybos, su juo susi
pažinusios, pagalvotų, ’ kas iš jo 
yra galima vietos apylinkėje Įgy
vendinti. Yra skaitlingų ir mažų 
apylinkių. Vieniems atrodys, kad 
jis neįgyvendinamas, kitoms — 
kad jis per menkas. Krašto Valdy-

,kę Todėl šis planas neuždaro du-

tonijos veikimui, apjungiant visas
♦ V • v*- K

žiauriai nukankintų ir išniekintų 
mūsų brolių partizanų, ypač žu
vusių nelygioje kovoje* mums jau 
iš tėvynės pasitraukus.

4. Š.m. kovo 8 d. sukanka 50 
metų nuo mirties žymioj o mūsų 
muziko ir dailininko Mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio. Bent di
desnių kolonijų apylinkių valdy
boms tektų pagalvoti ir apie šios 
sukakties paminėjimą.

5. Kreipkime ypatingą dėmesį į 
mūsų vargo šeštadienines litua
nistines mokyklas. Nereikalauki- 
.ne, kad jas išlaikytų tėvai, kurių 
vaikai lanko šias mokyklas. Apy
linkių valdybų pareiga remti jas 
visokeriopai. Įvertinkim pasišven
tusių mokjdojų darbą, kad ir kuk
liu atlyginimu ar dovanėle paro
dykime, kad esame jiems didžiai 
dėkingi. Kasmet yra Kultūrbs 
?ondo ruošiamos lietuvių moky
tojų; dienos, tačiau į jas, dėl lėšų 
stokos, negali atvykti nors po vie
ną mokytoją iš kiekvienos mo
kyklos. Lietuvių mokytojų dienų 
svarba kiekvienam mokyto jui dir-

ančiam lituanistinėje mokykloje 
yra labai didelė. Todėl apylinkių 
valdybos yra įpareigojamos pasi
rūpinti lėšomis, kad bent vienas

■ okytojas iš kiekvienos mokyk
los turėtų galimybę į lietuvių mo
kytojų dienas atvykti.

6. Labai svarbu, kad mūsų jau
nimas tarpusavyje bendrautų. 
Remkime jaunimo organizacijas, 
pagelbėkime jiems jų veikioje. 
Ypač kelkime savo tautiečių tar

Mes lietuviai galvojame, kad 
jeigu rašai testamentą, tai jau 
rengiesi mirti. Lietuvoje pana
šiai ir. būdavo. Retai kas turėda
vo pasirašęs testamentą, nes ir be 
testamento numirus, šeimai ar gi
minėms retai susidarydavo sunku
mų su velionies paliktu turtu.

Kanadoje, tas pats ir Ameriko
je, yra visai kitaip. Čia yra priim
ta pasirašyti testamentą, kada įsi
gyjamas betkoks kilnojamas ar 
nekilno j amas turtas. Ir retas, ku
ris laukia, kol susirgs, atsidurs li
goninėje, ar pan. Testamentas su
daromas žmonėms dar sveikiems 
esant ir laikomas pas advokatą ar 
namuose. Kitokie yra šio krašto 
Įstatymai negu Lietuvos, tad ir 
mes čia gyvendami turėtume jų 
laikytis, kad išvengtume bereika
lingų sunkumų nelaimės atveju.
“Tėviškės žiburių” Nr. 3 daug 

kas pastebėjo žinutę, kad mirė 
vienas lietuvis, kurio, santaupas 
perėmė globoti Trust kompanija, 
nes velionis nepaliko jokio testa
mento. Panašių atsitikimų yra 
buvę nemažai lietuvių tarpe. Yra 
šeima, - kur mirė vyras* prieš me
tus nepalikęs testamento, o visas 
turtas, Įskaitant namą, dar šian- 

. dien tebėra valdžios “užšaldytas”. 
Kol teismas neištirs, ar nėra dau
giau pretenduojančių i jo turtą, 
žmona negali nieko daryti, net pi
nigų iš banko išimti neturi teisės.

Kitas atsitikimas, kad tautiečiui 
mirus, irgi be testamento, Įsikišo 
per Kanados valdžią rusų atsto
vybė Otavoje ir pareiškė, kad Lie
tuvoje yra pirmos eilės giminių, 
kuriems turto dalis irgi priklau
so. Atrodo, kad pagal Kanados įs
tatymus, bus sunku čią likusiai 
žmonai visą turtą paveldėti. <

Panašių atsitikimų gali pasitai
kyti ir daugiau, jeigu mes Išjosi
me, ar neprisirengsime sudaryti 
testamentą, kol esame dar gyvi ir 
sveiki. Čia labai greitai įsikiša 
įvairios Trust kompanijos ir likę 
giminės neturi teisės į velionies 
turtą, kol neištiriama, ar nėra kur 
nors kitų giminių, turinčių teisę i

palikimą. Žinoma, 
kompanija pasiima 
atlyginimą.

Daugelis iš mūsų mano, kad 
testamentą sudaryti yra labai 
komplikuotas dalykas arba suriš
tas su išlaidomis. Taip nėra, čia 
knygynuose yra net specialių tes
tamentams blankų, kurie gali būti 
kiekvieno užpildyti. Pasirašius 
dviem liudininkam, toks testa
mentas tampa galiojančiu. Daug 
kas eina testamentų sudaryti pas 
advokatą. Tai kainuoja paprastai 
nuo 5 iki 10 dolerių. Tačiau tai 
nėra būtina, nes advokatas testa
mentą pasirašo tik kaip liudinin
kas.

Patartina sudaryti testamentą 
kiekvienai šeimai, o ypač vien
gungiams, turintiems betkokį tur
tą. Tas daug nekainuoja, tačiau 
nelaimės atveju bus išvengiama 
daug nereikalingų, nemalonumų. 
’ Nelaukime senatvės, ar kol at
sidursime ligoninėje. Tegu nenu
eina mūsų sunkiai uždirbtos su- 
taupos valdžiai, ar kokiai nors 
Trust kompanijai. <

Toronte gyvenantieji, kurie no
rėtų gauti Įvairių patarimų tes
tamentų reikalu, arba norėtų su
daryti testamentus, nedarydami 
didesnių išlaidų, galite kreiptis Į 
Pr. Barausko draudimo įstaigą, 
telefonas RO. 6-0811. V. K.

už tą vargą 
sau neblogą

Berlynas. — čia pasklido gan
dų, kad rytų Vokietijos valdžia iš 
Pankow persikelsianti i Leipcigą, 
o Berlynas būsiąs paverstas lais
vu miestu. Tuo reikalu tarp Sov. 
Sąjungos ir JAV jau vykstą de
rybos.

Varšuva. — Kancleris Adenau- 
eris yra davęs suprasti, kad jis 
norėtų pagerinti V. Vokietijos 
santykius su Lenkija.

Pekingas. — Vokietijos ener
gijos komisijos žiniomis, Kinijos 
atominės energijos centrą Sin-. 
kiang provincijoje sunaikinęs ten 
Įvykęs sprogimas, žuvę daug ki
nu mokslininku.

tas. sritis, kurios šiame plane ne- 

: Apylinkių vaidybos prašomos šį 
aplinkraštį perskaityti artimiau
siame apylinkės valdybos posėdy.

Su geriausiais linkėjimais ben-
tarimus ir rūpintis vietose geru 
visų organizacijų sugyvenimu.

11. šių metų pabaigoje sukan
ka 15 metų nuo pirmųjų, po ILjo

asaulinip karo, tautiečių; atvyki- 
no į Kapadą. Jiemsr kaip ir dau
geliui kitų, atvykti padėjo jau 
anksčiau čia gyvenę mūsų tau
tiečiai. Taigi, jų pagalba * buvo 
didelė. Laikui bėgant daugumas 
tai primiršo. Apylinkių valdy
boms siūlome šių metų laikotar
pyje suruošti šių senosios kartos 
ateivių pagerbimo vakarus ar ge- 
’užines, laike kurių būtų tie gera
dariai kuriuo nėrs būdu atžymėti 
ir pagerbti. Tai prisidėtų prie se
nosios ir naujosios ateivių kartos 
nuoširdesnių santykių. Senosios 
ateivių kartos tautiečius patrauk- 
,ų nuoširdžiau įsijungti Į bend
ruomeninį darbą. ..

12. Dauguma apylinkių solida
rumo įnašus renka per ištisus me
tus. Įnašų rinkimas vykdomas ir 
tada, kai vyksta piniginės rinklia
vos kitiems apylinkių valdybų, or
ganizuojamiems /tikslams. Iš tau
tiečių vienmTaikii prašoma pini
gų kėliems tikslaans. Tas, žinoma, 
atsiliepia į rinkliavų rezultatus. 
Tn^ėl Krašto Valdyba siūlo apy
linkių valdyboms pačioms nusista
tyti: vieną ar du mėnesius, kada 
kitų rinkliavų nėra, specialiai so
lidarumo Įnašų rinkimui. Nelau
kime, kad tautiečiai patys pasiū
lys, bet nusistatykime būdus pa
siekti kiekvieną lietuvį ir iš jo pa
prašyti tų dviejų dolerių metams. 
Taip renkant šiuos įnašus įsitikin
sime, jog rezultatai bus žymiai 
geresni. Krašto Valdyba savo fi
nansinius metus baigia Krašto Ta
rybos metinės sesijos dieną — 
maždaug spalio mėn. pirmomis 
iienomis. Būtų gera, kad apylim 
kių valdybos iki to laiko būtų bai
gusios solidarumo įnašų rinkimą 
ir-peraiuntusios Krašto Valdybai

Kr. Valdybos pirmininkas.
P. Lukoševičius, 

Sekretorius.

ABITURIENTAI DIRBA SOVCHOZE
REPORTAŽAS “TIESOS” 

Š.M. NR. 10- :
rėti, kaip gyvena šios iniciatyvos 
pradininkai — Darbėnų vidurinės 
mokyklos abiturientai. Tačiau 
Mončiunskas mašinos nedavė ir 
visai į kalbas nesileido.

Raseiniuose vyko spartakiada. 
Į ją turėjo vykti ir tarybinio ūkio 
sportininkai-abiturientai, bet di
rektorius ir šį kartą liko ištikimas 
senai patarlei: žadinys, ant kelio 
radinys. -

Kartą tarybinio ūkio komjauni
mo organizacijos sekretorė agro
nome G, šedienė atėjo ir viešai 
perspėjo jaunuolius, kad jie per 
daug vilčių nedėtų į naujai stato
mą namą, nes jį nutarta atiduoti 
jai, o ne bendrabučiui. Abiturien
tų atvykimo proga nupirktas radi
jo aparatas staiga atsidūrė pas 
kontoros darbuotojus. Praėjo dar 
mėr uo, bet jaunuolių uždarbis 
nepakilo.

Ėmė pečiais traukti ne vien tik 
abiturientai, bet ir jų tėvai. Ne
jaugi jų vaikai ir dirbdami neap
sieis be tėvų paramos? Į šį reikalą 
įsikišo ir Šiluvos vidurinės mo
kyklos mokytojai. Buvęs klasės 
vadovas Vytautas Lydeika išvyko 
į Žemės ūkio ministeriją. Kai jis 
išdėstė visą padėti tarybinių ūkių 
valdybos viršininkui Jakui, šis 
šaltakraujiškai atsakė:

—Tarybiniai ūkiai -darbinin
kais iš vidurinių mokyklų nesuin
teresuoti, tegul eina į kolūkį, — 
kitaip sakant, teisingai direkto
rius L. Mončiunskas elgiasi su 
jam nereikalingais žmonėmis.

Matydamas, kad Žemės ūkio 
ministerija nieko nepadeda jo bu- • 
vusiems abiturientams, Šiluvos vi
durinės mokyklos direktorius 
Bronius Tūbelis apie nepakenčia-

(Nukelta į 7 pal.>

Praeitų metų pavasarį Šiluvos 
vidurinėje mokykloje vyko ne
paprastas sujudimas: visa abitu
rientu klasė, išlaikiusi brandos 
egzaminus; nutarė dirbti Skarai
tiškės tarybiniame ūkyje.

Ši žinia žaibo greitumu apskrie
jo visą Raseinių rajoną.

‘‘Abituriente! Pasek šiluviškių 
pavyzdžiu!” — didžiulėmis raidė
mis rašė rajono laikraštis.

Į Šiluvos vidurinę mokyklą, 
kaip niekada, ėmė lankytis kom
jaunimo, spaudos ir tarybinio 
ūkio atstovai. Klasėje, kasdieną 
vyko karščiausi ginčai, buvo ku
riami ateities planai, iki išnaktų 
užsitęsdavo pasikalbėjimai, kurių 
negalėjo nustelbti net artėjantieji 
egzaminai. Apie nutarimą abi
turientai rašė: ,

— Mes pasiryžę ne tik gerai 
dirbti ir mokytis neakivaizdiniu 
būdu, bet ir pagyvinti taiybinio 
ūkio komjaunimo organizacijos 
darbą, meno saviveiklos kolekty
vą.

Toks moksleivių pasielgimas 
sujudino visą rajono jaunimą. 
Apie šiluviškius visur kalbėjo, 
jiems rašė laiškus, juos sveikino 
ir žadėjo pasekti jų pavyzdžiu. 
Šiai patirotizmo bangai neliko 
abejingas ir Skaraitiškės tarybi
nio ūkio dirėktorius L. Mončiuns
kas. Laikraščio puslapiuose jis 
kreipėsi į šiluviškius moksleivius: 
“Būkite mūsų šeimos mariai! 

Mes jau dabar rūpinamės, kaip 
jus sutikti. Teks ne vieną dieną 
sugaišti, gal būti net ir į žemės 

i ūkio ministeriją nuvažiuoti (!!), Valdybai 40%, reikia dar 20% j«« kaa -ūk jums butų sudarytos pui- ir Knit,™ Fnndin kac nA.
kytis. Mes planuojame statyti

“LEDINIS VĖJAS 
KARŠTOMS ŠIRDIMS”

bo dienos .., ir visos trys be kąs
nio duonos. Šitokį pasninką jau
nuoliams organizavo Pakalniškių 
skyriaus ūkvedys Blaščinskas. 
Kaip pradėjo jis gerti sutiktuvių 
metu, tai ir neišsipagiriojo tris 
dienas, pamiršdamas, kad jauni
mui reikia valgyti.

Jaunuoliai pasiskundė ūkio va
dovams. Duonos atvežė, bet abitu
rientams iškilo nauja kliūtis — 
įžeisto Blaščinsko savimeilė. Nuo 
tos dienelės jis abiturientus taip 
ėmė gainioti, į tokius darbelius 
siuntinėti, kad ir kantriausi ne
būtų iškentę, bet jaunimas tylėjo 
ir dirbo.

Praėjo pirmas darbo mėnuo. 
Abiturietams buvo išmokėtos pir
mos algos. Tačiau Blaščinsko “še- 
favimas” nenuėjo veltui, abitu
rientai į rankas gavo tiktai gra
šius, o vienai iš jų — net reikėjo 
primokėti už suvalgytą maistą. O 
dirbo jie nuo ryto iki vakaro ir 
visuomet įvykdydavo po dvi išdir
bio normas' Tačiau pirmas įspū
dis jaunimo nepritrenkė. Jie nu
tarė dėti dar didesnes pastangas 
ir pažiūrėti, kas bus, ateity j e ?

Vykstant į Skaraiiškes, tarybi
nio ūkio dlreldorius prižadėjo 
iaunuoliams laisvu nuo darbo me
tu duoti mašina nuvykti į teatrą, 
suruošti išvyką arba ekskursiją. 
Prisimindami šiuos pažadus, jau
nuoliai rugpiūčio pabaigoje krei
pėsi į direktorių, prašydami jiems

Spaudos b-ves "Žiburiai1' metinis 
šėrmįnkų susirinkimas

12. Susirinkimo uždarymas.
Nustatytu laiku nesusirinkus 

kvorumui, po valandos šaukiamas 
kitas susirinkimas, kuris bus tei
sėtas neatsižvelgiant į., ^ąlyyąu,- 
jančių skaičių. ‘ ‘ ‘ ’1" ”

šėrininkas, negalįs suširinkinfe 
dalyvauti, gali raštu įgalioti save 
atstovauti kitą šėrininką.

B-vės valdyba.

šaukiamas š.m. vasario mėn. 4 d * 
Šeštadienį, 3 vai. pip., priestate 
virš “Tėviškės žiburių” redakci-! 
jos patalpos, 941 Dūndas St. W.„ 
noronto 3, Ont. *

Dienotvarkė: . ’ į J
Susirinkimo atidarymas, j
Praeito metinio susirinkimo 
protokolo skaitymas, j 
Valdybos pirmininko it iždi
ninko pranešimai, 
Revizijos kom. pranešimas, 
Diskusijos dėl pranešimų, 
1960 m. ataskaitos ir Revizi
jos kom. akto priėmimas, 
1960 metų pelno paskirsty
mas,

8. Statuto keitimo svarstymas, 
9.1961 m. sąmatos priėmimas,

10. Valdybos ir Revizijos kom.
rinkimai, “

11. Einamieji reikalai,

2.

3

4.
5
6

7

VISŲ RŪŠIŲ STALIŲ DARBAI
(Irahitoi), nauji baldai, įvairių spalvų stalinės lempas 

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

V. LIUBINSKAS. Telefonas LE. 2-6922.

mesį, jog be siunčiamų Krašto 

siųsti ir Kultūros Fondui^ kas ne 
visų apylinkių yra vykdoma. Kul- 
tūros Fondas turi ^.pastot, 
musų bendniomenmęje veikloje įtėję dirbti į mūsų tarybinį ūkį, 
ir be lėšų jis bus priverstas savo nesigailėsite... ‘ "
veiklą siaurinti.

11X0 X CEOAL9

13. Neužtenkamo gyvumo rodo draUgn” - - 
Vasario 16 gimnazijos rėmimo; Baigėsi egzaminai. Klasės va- 
reikalas. Gimnazija išsilaiko tik iš 
aukų ir ji yra reikalinga nuolati
nės paramos. Tai pasiekiam tik 
geros valios tautiečių susiorgani
zavusių į gimnaajai remti būre
lius. Būrelių nariai moka $1 į 

__ _  _ mėnesį. Pinigus iš jų surenka 
čių daug naujų aplinkybių ir apylinkės valdybos pakviestas bū- 
įtraukiančilĮ naujų žmonių. < ‘ A relio vadovas. Kaikuriose vietovė-

Eichma no byloj 
galimi netikėtumai

Izraelio prokuratūra tikisi teis
mui Adolfo Eichmano bylą pa
ruošti iki kovo mėnesio. Dabar 
neseniai aš Prahos i Izraelį pa
siųsta daug naujos su ta byla su
sijusios medžiagos. Ji tardymo 
bei tyrimo procesą žymiai prailgi
na. Ten esą dokumentų, iskelian-

i

> r GĖLĖS VISOKIOMS PROGOMS — vestuvėms, 
i gimtadieniams, laidotuvėms ir Lt 
Pristatome į namus. Kalbame lietuviškai.

Tel. LE 4-4645, po 6 v. v. tel. LE. 34037 
231 RONCESVALLES AVE.

' ; Izraely tik stebimasi, kodėl Ry
tų Vokietijos ir Čekų pastangomis 
surinkta medžiaga taip ilgai-buvo 
užlaikyta, kodėl anksčiau neper
duota. Spėjama, jog ji buvo- rū-

se šie būreliai labai gražiai vei
kia ir tvarkingai atsisbaito iš su-

las kiek užleistas. Apylinkių val
dybos prašomos nedelsiant nu-

INTER Įrengiu naujus, remontuoju senus alyvos, ga- OITV M ir anS,ies Pc^ius ir stokerius, vandens tan- UI I I kns bei pompas ir remontuoju skalbimo ma- 
_šinas .... . Turiu miesto leidimą.

HEmTIKG Darbas £arantaotas-
187 ST CLARENS AVENUE. TELEFONAS LE. 4-4113.

Rytų Vokietijoje ąugštai iškilu
sių asmenų, bet įtrauktų kuo dau
giau tų, kurie dabar Vakarų Vo
kietijoje veikia.

Daug spėliojimų kyla, ką ištik- 
rųjų pasakys Eichmanas. Ar jis 
neiškeis, ar nenurodys kokių jam 
žinomų nusislėpusių nacių, kurie 
gal būtų naudingi jam liudinin-

nesigailėsite. Tarybiniame ūky 
jūs rasite daug gerų, nuoširdžių

Baigėsi egzaminai. Klasės va
dovo Vytauto Lydeikos vadovau
jami, abiturientai baigė paskuti
nius pasiruošimus. Ir štai vieną 
gražią, saulėtą liepos mėnesio 
dieną, trenkiant Skaraitiškės dū
dų orkestrui, tarybinio ūkio cent
re iš sunkvežimio iššoko šešiolika 
jaunų, pasiryžusių jaunuolių. 
Mončiunskas dar kartą rėžė pra
kalbą ir paprašė atvykusius jaus
tis kaip namuose. .

Pasibaigė sveikinimai, rankų 
kratymas, reikėjo pagalvoti ir 
apie darbą. Abitureintus įkurdino 
Pakalniškių skyriuje. Tarybinio 
ūkio vadovai atvykusiais skųstis 
negalė jo: skirstomi į darbus, jau
nuoliai ėjo ten, kur buvo sunkiau
sia, kur derliui grėsė didžiausias 
pavojus. Genė Radavičiūtė nuėjo 
dirbti kiaulių šėrėją. Stasys Vilei
kis — į mechanines dirbtuves re
montuoti technikos, o dauguma 
—į laukininkystės brigadą. Abitu
rientai iš pat pirmos dienos su vi
sa jaunatviška energija kibo į

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 usdinto vaistų katalogo Nr. 2. 
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS 
MASINAS, INVALIDAMS ES, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ Ir kitką.

Siunčiame A|> O D A ČTI I sudarytus ir apdraustus įvai- 
paprastu ir vfvXJ’ r A J I U rius siuntinius.

Turime pardavimui įvairią medžiagą ir kitą prekių.

i. Yra manoma, kad galima laukti 
dar nemažai netikėtumų.

esančius paraginti, kad šis reika
las būtų suaktyvintas, juo labiau, 
kai gimnazija šaukiasi SOS!

14. Iki šiol rinkliavos šalpos 
reikalams vykdomos irgi ne vie
nu laiku. Vienos apylinkės jas 
vykdo pabaigoje kalendorinių me
tų, kitos — pradžioje. Krašto Val
dyba siūlo visoms apylinkių val
dyboms šalpos vajų pravesti nuo 
spalio 15 iki gruodžio 1 d. Tai 
daroma tuo tikslu, kad varge — Bus iš jų žmonės, — džiau- 
esantieji tautiečiai būtų sušelpti ------- * **-*- J— * *
dar iki Kalėdų švenčių, žinoma,

gėsi senesni ūkio darbininkai.
Taip prabėgo trys sunkaus dar-

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

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ IŠTAIGA '

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

SKYRIAI: 1
195 Cannon St E_ Hamilton, Ont TeL JA. Ponte V. Juraitte 
94 Douglas St, Sudbury, Ont TeL OS. 3-5315. Ponte M. VenskevMienė. 
DARBO VALANDOS: pirmadieniais • penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 7 vai. vak. Šeštadieniais—nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. 
\ .. SAVININKAI S. Ir A. KALOZA * -
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* Tautos Fondo Atstovybė Kanadoje
praneša visiems TFondo sky
riams, įgaliotiniams, o kur jų nė
ra, apylinkių valdyboms bei vi
siems lietuviams Kanadoje.

Artinasi visiems lietuviams 
brangi, per amžius nepamirštama, 
istorinė Vasario 16 diena, kurią 
1918 m., nežiūrint žiaurios kaize-

* rio okupacijos Lietuvoje, saujelė 
patriotų pasirašė Lietuvos Nepri
klausomybės Aktą ir paskelbė ji 
visam pasauliui.

Bet neilgai džiaugėmės laisve ir 
nepriklausomybe. 1940-41 m. Lie
tuvą užtvino viską nakinąs raudo
nasis maras iš rytų ir nuo tada 
prasidėjo žiauriausia lietuvių tau
tą naikinanti okupacija. Tūkstan
čiai, viską palikę, bėgo nuo komu
nizmo i Vakarus, o šimtus tūks- 

‘ tančių, tėvynėje pasilikusių, oku
pantas vežė Į Sibirą katorgos dar
bams, badui ir išnaikinimui.

Kiekvienais metais lietuviai, 
gyveną laisvam pasauly, skaitlin
gai dalyvauja Vasario 16 d. minė
jime ir ta proga duosniai aukoja 
Lietuvos laisvinimo reikalams.

Tautos Fondas prašo, kad viso
se apylinkėse Kanadoje, būtų iš
kilmingai paminėta Vasario 16 d. 
šventė, kad kiekvienas lietuvis pa
sistengtų ateiti i minėjimą ir vie
ną kartą i metus paaukotų Tautos 
Fondui.

Visi Tautos Fondo Įgaliotiniai, 
o kur jų nėra, apylinkės valdybos, 
tvarkingai renka aukas prie Įėji
mo i minėjimą, kur ant paruoštų

staliukų turėtų būti aukų lapai, 
liet, pasai ir pakvitavimo ženklai. 
Kiekvienas aukotojas į aukų lapą 
Įrašo savo pavardę ir paaukotą su
mą, už kurią jis gauna tai pačiai 
sumai pakvitavimo ženklų įlipinti 
į turimą pasą. Jei paso neturi, 
gauna pirmon eilėn už savo auką 
pasą ir ženklus.

Nuo vasario 16 d. iki gegužės 
mėn. galo, kaip ir kasmet, visoje 
Kanadoje vykdomas TF aukų va
jus, kasmet aukų rinkėjai su są
rašais jų apylinkėje gyvenančių 
lietuvių rinks aukas ir platins pa
sus su ženklais, atsilankydami i . .. . . . .
kiekvieno lietuvio namus, ypatin-, Juk aš jo laukiau kaip brolio. Lan
gai pas tuos, kurie negalėjo daly- , kerne mes lietuvių iš Amerikos, 
vauti Vasario 16 minėjime ir dar i Ir Mizara juk tikrai širdyje jautė, 
TF neaukojo. ’ kad jo laukia.

Tautos Fondo lėšos skiriamos Mes susirinkome prie žemaičių 
išlaikymui monitoringo radijo ži- plento Klaipėdos priemiestyje ir 
nioms iš Lietuvos kasdien rinkti, 
spausdinimui Eitos žinių biulete
nio keturiom kalbom, kuris siun
tinėjamas viso paasaulio spaudai 
ir per ją informuojama apie da
bartinę padėtį Lietuvoje, ir taip 
pat išlaikymui trijų radijo valan
dėlių žinioms Į Lietuvą transliuo
ti — viena iš Madrido stoties, ant
ra iš Romos ir trečia iš Vatikano. 
Mūsų broliai ir sesės anapus ge
ležinės uždangos su dideliu sau 
pavojumi vis tik slaptai klauso 
lietuviško tiesos žodžio, kuris stip
rina jų d vašią ir palaiko vilti į 
šviesesnę ateiti.

TF Atstovybė Kanadoje

Šie sveikinimo žodžiai spaudžia lietuvio širdį
PASAKOJIMAS, KAIP AMERIKOS EKSKURSANTAI BUVO SUTIKTI KLAIPĖDOJE 1959 M.

Šio pasakojimo autorė pereitais 
metais yra atvykusi iš Lietuves 
mūsų laikraščio skaitytoja. 
Kaip matyti iš rašto, jai rašyti 
nelengvai sekasi, bet jos dės
tymas nuostabiai sklandus. Kal
ba čia palikta be didesnių pa
taisymų, tik pataisyta* rašyba. 
Tai gražus vaizdelis iš dabarti
nio Lietuvos gyvenimo. Įdomu, 
ką dėl šio atviro žodžio pasakys 
R. Mizara? Red.

Skaitydama “Tėviškės Žibu
rius” radau paminėtą R, Mizarą. 
Apie ji yra tikrai verta pakalbėti.

VARTAI JAU ATKELTI
■'(■.■v,;-- AL. GIMANTAS ■

Beveik kiekvieriame laikrašty (laidų, bet viskas neišteka iš kraš- 
buvo išspausdintas, tik kolkas ma- (tų. Jaunimo tarpe mokami ginti 
žai komentarų susilaukė, daugiau į savi įsitikinimai, principai, bet 
negu svarbus pranešimas, kuria- (mokami tinkamai pagerbti bei iš- 
me, vienas mūsų veiksnių kėlė klausyti ir kitaip galvojantieji. 
mūsojo jaunimo reikšmę, jo nu- Mūsų sąlygose, tai didi dorybė, 
veiktus darbus ir kvietė įjungti kurios jau eilę metų pasigedome 
galimai daugiau jaunosios kartos iš mūsų vyresniųjų ...
tautiečių į visokeriopą lietuvišką- Vis daugiau tautiečių sutinka, 
jį darbą* kultūrinį ir politinį, šis kad mūsų veiksniams reikia nau- 
balsas, kaikam atrodo ir taip jau ' 
pavėluotai atėjęs, visvien yra la
bai reikšmingas ir pozityvus. Jei 
tu žodžių turinys bus išklausytas 
ir pilnai suprastas, atrodo, gali
me laukti labai ryškių pasikeiti
mų visoje veikloje, kurion, turėtų 
įsijungti nauji vardai ir veidai, 
bandomi nauji veiklos metodai.

Iš jaunimo ir šiaip visuomenės, 
neretai galima buvo išgirsti ir pajėgus ar norės prisiimti neleng- 
priekaištų ir pageidavimų. Prie-' :
kaištų, kad taip ilgai delsiama ir 
neįjungiamas toks potencialus ir

kydamas, kad stebuklai vykstą. 
Esą jo supratimu laukti ameri
konų (tai yra pagal rusų suprati
mo sistemą) didžiausias nusikalti
mas, sabotažas. O dabar, esą, jau 
ir pati milicija laukia amerikonų.

—Tai, — sako, — niekas dau
giau nebeišdrįs mums kolūkie
čiams priekaištauti, kad mes nie
ko nedirbame, o tik laukiame 
amerikonų. — Kolūkietis užsime- .
tęs maišelį ant pečių, sako: — tatės ir komjaunuolių su gėlėmis, 
Mus visur ir visada persekioja ir 
priekaištauja, kad mes laukiame, 
o tikrovėje pati milicija laukia 

kiančiųjų ir buvo pagyvėjimas. 
Atrodė, kad jau viskas bus gerai. 
Bet štai ateina vyrukas išgėręs 
truputį ir stabtelėjęs klausia, ko
dėl žalios spalvos medžiaga iška
binta? Sako, juk mes esame rau
doni. Negerai, draugužiai, sako.

j kad ši spalva tik mulkinimas. 
Raudona tai, sako, teisingai. Ir 
patsai užrašas netikęs, sako tik 
broliai sveiki, o sesutėms nieko.

Taip su įspūdžiais laukėme to
liau Bet štai vėl bėda. Matome 
čia pat už kokio 100 metrų, prie 
kryžkelės Gargždai ir Priekulė, 
stovi būrelis žmonių su maišais, 
dėžėmis ir krepšiais ir laukią kad 
Į- namus kokia mašina parvežtų, 
bet lyg tyčia nei viena mašina ne
stoja ir nieko neveža. Aš, turėda
ma laiko, pasuku pas tą būreli 
žmonių ir klausiu:

— Ar jums visada reikia taip 
vargti ir ilgai laukti, kol Į namus 
grįžtate?

Čia pat buvęs minėtas kolūkie
tis atsakė:

— Matote, čia ta milicija lau
kia amerikonų, tai mašinos bijo 
sustoti.. Juk neturi teisės vežti 
keleivių.

O viena moteris'pridūrė saky
dama:

— Kad juos ku? galas, tuos
amerikonus. Jei ne jie, juk jau 
būtumėm namuose. •< '

Taip laukėme savųjų, lietuvių.
Ir vėl girdisi juokas tarp laukiam visada ir kitiems ją perduok. Pri- 
čiųjų. Vieni sako: ; simink Lietuvą teisingai. Padė-

— Bet kažin kur sustos? Ar pas kim jai. Juk tu esi tokios pat lie
tuos terbotus, ar pas gėlėmis pa- tuvės motinos sūnus, kaip ir dau- 
sipuošusias komjaunuoles? gelis. Nejaugi tau nerūpi, kad

Vieni tvirtino, kad bus visokių, greičiau tavo ir mano tėvynė būtų
Bet štai komunistai sugebėjo i laisva, mūsų brangi Lietuva? Pri- 

likviduoti tuos, kurie rodė tikro-įsimink jos gražią praeitį. Kaip 
sios Lietuvos žmogų. Atvyko ma- darbininkas mylėjo savo gimtinę, 
šinaį milicijos Įsakyta, ir net ne- mokėjo joje būti šeimininku. Aš 
klausė, ko jus čia", tik Įsakė grei- pati prisimenu, kaip man viską 
tai lipti ir važiuoti. Bet lietuvis patikėjo mūsų ūkininkas. Jis ne- 
nebebijo taip greitai Įsakymo.;galvojo, kad aš vogsiu jo pieną' 
Prasidėjo ginčas. Moteris rėkia, ( melždama karves ar sviestą suk- buvo jos laukti, jei tų, kuriuos to-( 
kur jūs vešit? Milicininkas sako, dama. Nebuvo juk nei tos min- ji vienybė pirmoje eilėje liestų ir
į Gargždus. Moteris tvirtina, kad ties. O šiandieną? Melžėja dreba, i Įpareigotų, išties, niekas nebūtų Matuoja Norvegijos pakrantes “
jai reikia i Priekulę. Bet nekrei- O prie sviesto tai jau nieko nepri- pajėgęs prie vieno stalo susch ............................ _

leidžia be partijos. Ir taip darbi-; dinti. “žvejybos” laivai Norvegijos pa-
ninkas bijo, darbininko. Sename i Jaunoji karta, nors ir jaučia beij krantėse atlieka plačius jūros
dvare teko man dar dirbti. Tie-imato skirtumus, vis dėlto, moka i dugno matavimus, matyt sudari- 
siog net širdis plaka stipriau, kai į tarpusavy kalbėtis, tartis, prie nedarni to rajono jūros žemėla- 
prisimenu Lietuvą 1925-6 metais, ( vieno stalo sėdėti, nors kiekvie

nas jų būtų visiškai priešingų Įsi- Norvegija negali sutrukdyti, nes 
tikinimų. Nereikėtų galvoti, kad
jaunimas yra tiek minkštas, kad i niuose vandenyse, priartėjant 
tuoj savus principus išduotų, ki- kiek tai teisė leidžia Įlankose, o 
tam nusileistų. Nebūtinai. Ten, pačios pakrantės išmatuojamos 
kur šaltas protas ir logika reika- tiems laivams Įplaukiant Į uostus 
lauja, einama prie abipusių nuo- vandens pasiimti ar kuro.

pradėjome spręsti, kas jie tokie, 
kokie įsitikinimai tų Amerikos 
lietuviu, kurie atvyksta lietuvi . . -
oaeuost suorasti Juk lietuvis Juk amerikonai tuojau supras, pagUQSll, SUpraSU. JUK lietUVIS. VaH . cn!1]V!J tiV muitinime 
tik laukia paguodos.

Taip besišnekučiuojant artino
si tamsa, vakaras. Už pusvalan
džio tikrai turi atvykti. Ir štai ei
na pro šalį kolūkietis iš Klaipėdos 
turgaus, Stabtelėjęs klausia:

— Ko jūs čia laukiate?
Pasišovęs milicijos pareigūnas 

atsako:
—■ Ogi amerikonų!
Kolūkietis nusiėmė maišiuką su 

duona nuo pečių ir, apsišluostęs 
j kaktą rasotą, pradėjo šnekėti sa

Čikagos lietuvių vaizdai ir vargai
EDVARDAS ŠULAITISPati didžiausioji mūsų literatū

rinė premija išeivijoje - “Drau
go” tūkstantinė šiemet jau yra 
paskirta 10-jį kartą. Iki šioliai ją 
buvo laimėję 6 asmenys: Jurgis 
Gliaudą (3 kartus),- Algirdas 
Landsbergis, Alė Rūta, Birutė 
Pūkelevičiūtė, Paulius Jurkus,

- Jeronimas Ignatonis ir Juozas 
Švaistas (visi po vieną kartą).

Šiemet - šis sąrašas papildytas 
nauju vardu — Alyozu Baronu — 
Cicero liet, kolonijos gyventoju. 
Kaip ir visi kiti (išskyrus J. Švais- 
tą-Balčiūną), taip ir- naujasis lai
mėtojas yra vienas iš jaunesnių 
veidų mūsų literatūroje, nors jau 
parodęs visą eilę kūrinių.

Šių metų “Draugo” premiją jis 
laimėjo už kūrini “Lieptai ir be
dugnės”, kuri jam atiteko visais 
vertinimo komisijos narių bal
sais Komisijos posėdis-įvyko Los 
Angeles mieste, kur buvo nuvy
kęs ir “Draugo” moderatorius 
kun. V. Rimšelis, MIC.

Pažymėtina, kad “Draugo” 
tūkstantinė šiemet atiteko “sa-*štate, kuris dar tik neseniai yra 
vam” žmogui, nes A. Baronas yra 
dienraščio redakcijos narys. Taip 
pat jįs dr. S. Aliūno vardu reda
guoja humoro skyrių “Drauge”, 
rašo apžvalgas Įvairiais slapyvar
džiais ir savo pavarde — straips
nius kultūrinėmis temomis. Daž
nai su savo humoristiniais eilė
raščiais jis pasirodo Įvairuose va
karuose.

Tenka pastebėti, kad iki šioliai 
šios premijos laimėtoją buvo sten
giamasi laikyti paslaptyje iki pat 
jos Įteikimo iškilmių. Tačiau, 
nors ir dedant ypatingų pastangų, 
tas nevisada pavykdavo ir praėju
siais metais, pačiam “Draugui” 
tylint, keli kiti liet, laikraščiai lai
mėtojo pavardę paskelbė net 
prieš savaitę. Taigi šiemet jau 
buvo atsisakyta “paslapties” lai
kymo, kuri praktiškai ii* negalėjo 
būti išlaikyta, žinoma, iš anksto 
viešai paskelbus laimėtoją, ma
žiau žmonių suplauks i premijos 
Įteikimo iškilmes, anksčiau i save 
traukusias norinčiuosius pamaty
ti laureatą.

Šiemet premija bus Įteikta va
sario mėn. 5 d. Marijos Augšt. 
mokyklos salėje. Iškilmių prog-

ramoje pasirodys solistai Dana 
Stankaitytė, Jonas Vaznelis ir 
dainininkės — Elena Blandytė, 
Ona Blandytė ir Vita Valikonytė.

Ateina smagios žinios, kad ir 
šiemet Tarptautinėje Čikagos pa
rodoje matysime Lietuvos skyrių. 
Atsisakius rūpintis praėjusių me
tų skyriaus rengėjui — Liet. Ben
druomenės Čikagos apygardai, 
vienu metu buvo nustota vilčių 
dėl Lietuvos atstovavimo šioje 
parodoje. Padėti išgelbėjo Lietu
vių Inžinierių ir Architektų Čika
gos skyrius, kuris sutiko rūpintis 
šiuo reikalu. Jam padėti pažadėjo 
Įvairių didžiųjų bendrinių organi
zacijų atstovai. Paviljono techniš
kus darbus sutiko atlikti kontrak- 
t orius Valerijonas Šimkus, pasi
žymėjęs savo duosnumu lietuviš
kiems reikalams.

čia minima paroda šiemet 
Įvyks didžiuliame McCormick pa-

[ “Five Poles in a Market Place”, 
i netrukus bus parodyta Čikagos 

i amerikoniškai publikai. Pirmasis 
■ pastatymas anglų kalba Įvyks va- 
, sario 5 d. Lake Shore Club patal

pose (850 N. Lake Shore Drive). 
Vaidinimas, kuri stato Chicago 
Community Theatre, . Inc., bus 
pakartotas du kartus — vasario 
12 d. ir vasario 19 d. skirtingose 
Čikagos dalyse.

Šią dramą lietuvių kalboje pa
statė Clevelando teatralai, kurie 
su ja aplankė . nemaža lietuvių 
kolonijų, jų tarpe ir Čikagą. Sa
vo turiniu šis veikalas yra kontra- 
versinio pobūdžio, todėl sukėlė 
nemaža diskusijų veikalo žiūro
vų tarpe ir spaudoje.

Angliška veikalo versija, sako
ma, skiriasi nuo originalo. Kokia 
ji bus ir koki paliks Įspūdi — pa
rašysime vėliau. Į 'pirmąjį ang- 
liškąji veikalo pastatymą laukia
mas ir jo autorius A. Landsbergis 
iš Niujorko.

Įrengtas. Ji tęsis nuo liepos 25 iki 
rugpjūčio 5 d.•••

Bendrasis Čikagos lietuvių Va
sario 16-sios minėjimas šiemet 
yra ruošiamas Čikagos Liet. Ta
rybos vasario 19 d. Marijos Augš- 
tesn. mokyklos salėje.

Anksčiau tokie minėjimai su
traukdavo daug žmonių, bet pas
kutiniu metu jų gerokai sumažė
jo, nes, paprastai, jų rengėjai at
silankiusius kankina ilgomis bei 
nuobodžiomis kalbomis. Gal Šie
met bus susiprasta ir pasukta ki
ta kryptimi?

Lietuvos Vyčių organizacija 
Vasario 16-sios minėjimą rengia 
vasario 11 d? Morrisono viešbuty
je, kur pirmą kartą pasirodys at
gaivintas vyčių choras, anksčiau 
buvęs stiprus "vienetas Čikagoje, 
čia savo filmus parodys keliauto
jas J. Stukas, kalbės dr. P. Dauž- 
vardis ir kiti.

Mažesnio masto minėjimų Čika
goje yra numatyta ir daugiau.

Čikagoje ir bendrai Amerikoje 
plačiai skaitomas žurnalas “U.S. 
News & World Report” neseniai 
Įsidėjo linksmą, bet prasmingą 
nuotyki iš pavergtos Lietuvos. Jis 
skamba taip:

Vienas “tarybinės” Lietuvos 
gyventojas pasakęs rusų pareigū
nui, kad jam gyventi naujoje Lie
tuvoje yra tikras malonumas.

Nustebusio ruso paklaustas, ko
dėl jis taip galvoja, mūsų tautie
tis atsakęs:

— Lietuva šiuo metu yra di
džiausia valstybė pasaulyje. Mū
sų sienos vakaruose dar vis yra 
prie Baltijos jūros, mūsų sostinė 
yra Maskva, o dauguma mūsų 
žmonių gyvena Sibire.

Algirdo Landsbergio dramos 
“Penki stulpai turgaus aikštėje” 
angliškoji versija, pavadinta

APLANKYKITE SAVO TĖVYNĘ!
VYKITE PATOGIAI IR KOMFORTIŠKAI ŽINOMU

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

. traukiniu ar autobusu į 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 KELIONIŲ TVARKARAŠTIS:
IŠ Montrcalio — balandžio 13, gegužės 17, birželio 13, liepos 11, 
rugpjūčio 10, rugsėjo 8, spalio 6, lapkr. 7, iš Quebeco—gruodžio 5.

275 SVARŲ BAGAŽAS ASMENIUI NEMOKAMAI.

Dėl rezervavimo ir informacijų pasitarkite su savo 
-> vietiniu kelionių agentu arba

’GDYNIA AMERICA LINE
192 Bay Street Toronto 1, Ont.

Čikagos gyventojas Viktoras 
Barauskas, norėdamas pagelbėti 
savo giminėms, juos pastatė į ne
malonią padėtį.

Atsitiko taip, jog nieko neiš
galvodamas, jis sumanė pasiųsti 
$200, kuriuos Įdėjo i batų kulnį, 
gerai viską užmaskuodamas. Žmo
gus norėjo, kad saviškiai turėtų 
daugiau naudos, pinigus iškei- 
čiant juodoje rinkoje, bet išėjo 
priešingai.

Pinigai su batais siuntinyje pa
niekė Vilnių, bet ten jie nesu
prantamu būdu buvo rasti ir kon
fiskuoti. Muitinės viršininkai — 
rusai surašė aktą, o moteris, ku
riai batai buvo siunčiami pava
dinta “kontrabandininke”. Mote
ris turėjo daug vargo, ji aiškino
si, kad nieko nežinojusi apie jo- 

“ kilis pinigus ir pan.
Taigi rusai negana, jog atėmė 

batus su pinigais, bet apkaltino ir 
niekuo nenusikaltusią moteriškę 
už tai, kad jos giminaitis norėjo 
jai padėti. Atrodo, kad rusiška 
uoslė yra pažymėtina ir pro ją 
sunku ką nors prakišti.

••• ■. <..
’ ■ Čikagoje yra pastatyti ir jau 

baigiami visiškai įrengti McCor
mick rūmai, kurių patalpos yra 
vienos iš didžiausių pasauly. Čia 
jau įvyko Modernaus gyvenimo ir 
gėlių paroda, o ateityje yra nu
matyta surengti visą eilę parodų, 
jų tarpe ir III-čią Tarptautinę 
prekybos parodą, kuri anksčiau 
vykdavo Navy Pier pataluose ir 
kurioje abu kartus yra dalyvavu
si ir Lietuva.

ši patalpa turi didžiulę 5.000 
asmenų talpos koncertų salę. Ją 
buvo norėta išnuomoti" II-jai S. 
Amerikos liet, dainų šventei, ta
čiau negalėta susitarti dėl įvairių 
dalykų. Todėl šventė, kaip žino
me, įvyks nelabai idealiose tam 1 
reikalui International Amphithe-I

’ rtsh irs&BP. “U ckMen ųisT

sulaukti ir pamatyti, o gal ir pa
kalbėti.

Jau buvo tamsoka, bet mašina 
priartėjo. Ir R. Mizara buvo čia. 
Mano tikslas buvo kaiką paklaus
ti apie A me r i ko j e e sa nči us arti
muosius, bet niekaip negalėjau, 
nes buvo saugojami Garunkčio, 
vykdomojo komiteto (pirmininko? 
Red ), Rimkaus, partijos (sekreto
riaus? Red ), Rimdeikytės, depu*

kurie jau buvo ir prasikeikę be
laukdami. O be to, milicija tik ir 
žiūrėjo, ką šnekėsi. O tas Plešenis

Taip kilo juokas tarp mūsų lau- su savo “Tarybinės Klaipėdos” 
korespondentais tai tik ir lakstė 
aplinkui, o mes tie atlikėliai, ki
taip sakant, niekam nepriklausan
tys, neturėjome balso.

Dabar norėjosi širdyje pasaky
ti viską tam broliui, kuris paguos, 
supras mūsų pergyventą skriau
dą, smurtą, nekaltai žuvusius pa
gerbs. . daug žadąs išeivijos jaunimas.

Bet mūsų mieli broliai pradėjo Pageidavimus, kad jaunieji in- 
savo sveikinimą tiems, kurie už- telektualai nebūtų paliekami kas 
grobti ir sunaikinti mūsų brangią sau, bet reikėtų galimai daugiau 
tėvynę Lietuvą pasiryžo. Jie pra- • * ’ * ■•* ................... *
dėjo sveikinti savo žodžiuose rau
donąją armiją ir visus kovojusius 
už raudonąją laisvę.

Mielas p. Mizarai, skaudu to
liau ir kablėti. Tie sveikinimo žo
džiai spaudžia Lietuvos širdį, 
spaudžia tavo brolio kapą. Jų vi
sų gaila. Žuvo tavo brolis, žuvo 
tavo kaimynas, gaila. Bet kodėl 
tu negalėjai su paguoda primin
ti juos ir paklausti drąsiai Į akis 
tų likusiųjų, kodėl taip buvo? Juk 
tiesos klausti yra garbė. Nejaugi, |

pė dėmesio. Pradėjo už pečių 
tempti prie^mašinos. Thi žmonės 
pradėjo sakyti, jog ne Stalino lai
kai, Bet i tai? nieko. Tik greitai 
liepė sėsti i mašiną.-Viena mote
ris pradėjo sakyti, ;kad ir ji Jau
kianti amerikoftii.«-Nu tai, sako, 
eik ten, čia negaKk&i Ji, pasiėmu
si maišeli, pradėjo :eiti, bet tuojau 
už maišo milicininkas ir sako, va
žiuok namo. O ji vis tvirtina, 
kad jai reikia i Priekulę. Jai sako, 
kad galėsi iš Gargždų važiuoti, 
kur norėsi. Ji sako, kad aŠ pinigų 
neturiu. Tai, sako, galėsi pėsčia 
eiti, o čia nesimaišyk.

Taip laukėme sesių ir brolių 
lietuvių.

Jau ir 9 valanda vakaro. Gauna
me pranešimą iš deputatės Rim- 
deikaitės, kad mūsų svečiai vė
luoja. Bet publika tuojau supra
to, kad sugriuvo mašina.

Laukiame vistik toliau, nors ir 
porą valandų vėliau, juk norisi

jo kraujo, naujo impulso, reikia 
asmenų pasikeitimų, naujų kelių, 
naujų metodų, naujo ieškojimo 
ir, svarbiausia,* naujos dvasios. 
Būtų tikra nuodėmė, dar ilgiau 
delsti ir nepasinaudoti turimais 
resursais. Išsilavinusio jaunimo 
būriai didėja su kiekvienu rude
niu ir pavasariu. Ne kiekvienas 
jų tinkamas, ne kiekvienas bus

vas pareigas. Bet, pakankamai 
yra ir sugebančių ir norinčių ir 
sava veikla Įrodžiusių tinkamumą 
vadovaujančioms vietoms užimti. 
Teateina jie, tepaima šlubuojan
čius vairus į savo tvirtas rankas 
ir, vyresniųjų veteranų pataria
mi, tepabando lietuviškąjį vežimą 
tebelinguo  j antį ša tikėlėmis. Įvesti 
i modernius vieškelius. Naujus 
vėjus pajutusi lietuviškoji visuo
menė, kuri tapo gana abejinga 
kaikuriems bendrosios veiklos as
pektams. rasi, irgi gaus naujo ryž
to prisidėti ir padėti. “Jaunimas 
— tautos ateitis!” — šūkis tene- 
lieka tik sentimentalūs žodžiai, 
bet tepavirsta konkrečiu darbu.

Augsburgo 
lietuviai dėkoja

Pereitu metu spalio mėn. besi
lankant Vokietijos lietuvių tarpe 
sužinojau, kad Kanados Šalpos 
Fondo per BALFa pasiųsti kon
servai pasiekė kaikuriuos mies
tus. bet augsbursiškiai buvo ap
lenkti. Tik pereit? sa”'"*te '"’••‘a- 
me J. šileikio laiške iš Augsbur
go pranešama, kad ir to miesto 
tautiečiai gavo Kanados lietuvių 
dovaną. Laiške rašoma: “... prieš 
pat šv. Kalėdas p. Rugienius, B A 
LFo Įgaliotinis Miunchene, atve
žė mums augsburgiečiams Jūsų ■ 
dovanotus konservus ir miltus, 
pavesdamas man išdalinti. Išda
linti spėjau dar prieš Kalėdas. 
Visi buvo labai patenkinti Jūsų

jais pasinaudoti, pritraukti, pati
kėti pačius svarbiausius postus. 
Pakalbėdavome, padejuodavome, 
pasiguosdavome ir vėl viskas nu
tildavo.

Ši kartą, atrodo, tyla jau bus 
galutinai pralaužta. Momentas 
atėjo ir jau jo nebegalima vėl 
atidėlioti ar palikti užmarščiai. 
Juk turime visą eilę gerai išsilavi
nusių jaunųjų tautiečių, nemaža 
jų dalis jau ir mokslo laipsnius 
Įgijo, kitiems buvo patikėtos Įvai
rios atsakingos pareigos šio kon- 

_ įtinento valstybinėse ir industri- 
p. Mizara, širdį palikęs atvykai i nėse Įstaigose. Nemaža mūsų jau- 
Lietuvą, kad tavęs visai nejaudino nimo"dalis, jau turi ir neblogą vi- 
ir nesiryžai sužinoti tiesos, o tik Į suomeninį patyrimą, turi nemažai 

pažinčių, puikiausiai pažįsta gy
venamojo krašto aplinką, papro
čius, puikiausiai ir laisviausiai 
naudoja vietinę kalbą.

Pagaliau, kas itin svarbu ir ką 
jau patys matėme, mūsų jauni
mas, vistiek kurias pažiūras, pa
kraipas jis atstovautų, mokar tar
pusavy bendrauti, sugeba bendrą 
kalbą rasti, lieka taktiški ir tole
rantingi. Tų savybių, regis, dar 
vis stokoja mūsų vyresnės kartos 
kaikurie politikai, veikėjai, kurių 
visų, deja, kaip neperseniausiai, 
a.a. A. Pauliukonis yra išsireiš
kęs, “taip ir nesusodinsi prie vie- suaukotais konservais, už kuriuos 
no stalo”. Ir tame teigime būta per mane visi labai dėkoja mie- 
labai~ daug karčios teisybės žo-: hęms Kanados broliams lietu- 
džiųr Mes labai daug kalbėjome viams”. K. B.
ir rašėme apie vienybę. Įrodinėjo- \ . . . ..
me jos būtinybę, bet, kaip galima'Matuoja NOTVCgijOS

pakrantes

Įsijungęs i rusišką sistemą apsvai
gai ir taip apsvaigęs vaikštai, tvir
tindamas apie ruski o gėrybes, ku
rios pripildė Lietuvą. P. Mizara, 
juk turėjai daug progos tiesą kal
bėti ir rašyti, bet nenori pasiryžti. 
Todėl iš širdies linkiu tau, grįžk i 
tiesos kelią, ieškok jos visur ir

simink Lietuvą teisingai. Pade

gėlis. Nejaugi tau nerūpi, kad

Kaip buvo gera. Daina tik ir 
skambėdavo vakarais per kaimą, 
nieko nebijojai. Mylėjo lietuvis 
lietuvi. O šiandieną skausmai ir 
vargas Lietuvą kamuoja. Kas gi 
kaltas? Ogi tokie panašūs i Miza
ra, kurie pataikauja okupantui 
nežinia kodėl. Dovanoti tam pa
taikūnui, kuris gal už duonos Icąs- 
ni pataikauja, bet jokiu būdu ne
suprantamas tas, kuris laisvame 
krašte sau šventą duonelę valgy
damas garbina okupantą, prispau
dėją savos gimtinės Lietuvos. P. 
Mizara, jei dar tektų tau lankytis 
Lietuvoje, suprask teisingai. O 
tiesa nugali ir šėtoną. Tai aš tu
riu mintyje, kad tavo tiesa gal 
kartais prisidės brangios 
nės rytojui. O jo laukia.

Buvę nacių pareigūnai 
dirba arabams

Izraelio valstybės žvalgyba ir 
kitos Įstaigos nuolat renka žinias 
apie buvusius Hitlerio pareigū
nus, ypač dalyvavusius žydų per
sekiojime. Yad Vashem archyvas 
paskelbė 23 pavardes asmenų, 
dabar dirbančių daugiausia J AR 
ir gyvenančių arabiškom pavar
dėm. Pvz. sąraše minimas Ber
nard Bender, Gestapo pareigūnas 
žydų reikalams Lenkijoje ir Sov. 
Sąjungoje; dabar jis esąs pulk. 
Ben-Salem ir dirbąs J AR saugu
mo policijoj. Buvęs Gestapo vir
šininkas Varšuvoj Leopold Gleim 
esąs Egipto saugumo policijos pa
tarėjas. Gyd. Hans Eisele, žudęs 
žmones BUChenwalde. dirbąs Kai
ro karinėj ligoninėj. Dr. Johannes 
von Leerš, augštas SS pareigūnas, 
5 antisemitinių knygų autorius, 
buvęs Argentinoj, bet vėliau per
sikėlęs Kairan, kur tapo švietimo 
direktorių h* Nasserio patarėju

atte patalpoje, kuris talpina virš 
10.000 žmonių.

šalia didelės koncertų salės, 
milžiniškų parodos patalpų, rū
muose yra maža teatro patalpa su 
500 vietų, meno galerija, daug 
valgyklų ir kt

Atvykstantiems iš kitų vietų, 
be abejo, pirmoje eilėje reikia 
stengtis pamatyti šiuos rūmus, 
kurie daugeliu atvejų yra vienin
teliai Amerikoje 
i p*

"* I rs sX bfi

gimti-

žydų reikalams. Izraelio pareigū
nų žiniomis, iš Hitlerio laikų likę 
fondų, kurie ir dabar naudojami 
nacių pagalbai bei veiklai, yisi 
jie palaiką korespondencini ryši. 
Kaįkurie gyveną JAV, Britanijoj, 
Prancūzijoj, Italijoj, Ispanijoj, 
bet centras esąs J AR.

Buvo pasklidusi žinia, kad Ar
gentinoj suimtas buvęs Hitlerio 
pavaduotojas M. Bormann. Vė
liau betgi paaiškėjo, kad tai Wal
ter Flegel, nieko bendro neturįs 
su Bormannu.

Ar jūs ketinate 
vykti į Europą? 

ar 
Ką nors 
atsikviesti?
Dėl pilnų informacijų, be jo
kio įsipareigojimo, paskambin
kite ar susisiekite su

KENNEDY 
TRAVEL BUREAU

296 QUEEN ST. W.
Telefonas EM. 2-3226

įsteigtas 1926 m.

bfi,x ' vtm f
’onsets

Jau keli mėnesiai kaip sovietų

pius. Šių kartografinių darbų

viskas yra atliekama tarptauti- 
priartėjant

500 SIUNTINIU.
su puse uždarbio

# ...... . •••.•. •

Gaudami nemaža pareikalavimu iš tu savo klijentu, kurie LAIKU nesu
spėjo užsisakyti mūsiškių KALĖDINIŲ BE UŽDARBIO SIUNTINIŲ, jau
čiame pareigą pratęsti savo pasiūlymą DAR 500 SIUNTINIŲ.

Turėdami galvoje tai, kad KALĖDINIUS SIUNTINIUS esame jau išpar
davę, siūlome dabar DAR PAPILDOMUS 500 SIUNTINIŲ ir esame pasi
ruošę ju pelnu dalytis su savo klijentais, atiduodami tuos siuntinius SU 
PUSE UŽDARBIO:

SPECIALŲ SIUNTINĮ NR. 1, kurį sudaro
1.3 jardai VILNONĖS medžiagos moteriškam ar vyriškam paltui (žalia, 

mėlyna, tamsiai mėlyna ar juoda),
2.3V4 jardų VILNONES medžiagos moteriškam ar vyriškam kostiumui,
3.3 jardai pamušalo,
4.1 VILNONIS moteriškas ar vyriškas megztinis,5 - - -
6.

1 pora žieminių moteriškų kojinių,
1 pora VILNONIŲ vyriškų kojinių.

Pilna šio siuntinio kaina yra $44.00. KAINA SU $41 C A
PUSE UŽDARBIO yra tiktai ......... .... .............. 41 •JU

įskaitant visus mokesčius.
SPECIALŲ SIUNTINĮ NR. 2, kurį sudaro

6%jardų VILNONES medžiagos dviems moteriškiems kostiumams (tam
siai mėlyna ar pilka),

1

2.6% jardų VILNONES medžiagos dviems vyriškiems kostiumams (tam 
šiai mėlyna, ruda ar tamsiai pilka),

3.3 jardai VILNONES medžiagos moteriškam ar vyriškam paltui (žalia,

4.10 jardų pamušalo.

šiai mėlyna, ruda ar tamsiai pilka),

mėlyna, kupranugario spalvos, tamsiai mėlyna ar juoda), 
4.10 jardų pamušalo, 
5.4 jardai RAJONINES medžiagos vienai moteriškai 

koms suknelėms.
Pilna šio siuntinio kaina yra $85.00. KAINA SU
PUSE UŽDARBIO yra tiktai ................... ........

įskaitant visus mokesčius.

koms suknelėms.
ar dviems vaikiš-

s79.50
Abiejų šių SPECIALIŲ siuntinių 

visos medžiagos yra eksportinės rū
šies angliškos medžiagos.

Pareikalavus siusime oro paštu 
nemokamai medžiagų pavyzdžius j 
betkr. pasaulio kraštą.

Mūsų SPECIALIUOSIUS SU PU-

siuntimus gali už-SE UŽDARBIO 
sisakyti kiekvienas lietuvis, vis tiek, 
ar jis būtų mūsų klijentas, ar kitų 
firmų.

Priiminėsime taip pat po $1.00 
užstato, kuris garantuos betkurį 
mūsų SPECIALŲ siuntinį 10 savai
čių laikui.

Mes garantuojame:
1. Kiekvienas siuntinys bus prista

tytas gavėjui. • . >*
2. Jei siuntinys dingtų, mes grąži

name pinigus arba nemokamai 
pasiunčiame kitą siuntinį. |

3. Visus mokesčius apmokame čia.
Pareikalavusiems taip pat. oro paši 

rinį katalogą, kuriame yra sužymėta 
durtinių siuntinių kainoraštį, apimanti 31 siur 
mokesčiais įvairuoja tarp $29.00 ir $125.00. '

LITHUANIAN TRADING COMPANY
341 LADBROKE GROVfc, LONDON, W. 19, ENGLAND

dėl to gavėjas, sulaukęs siuntinio, 
nieko jau nebemoka.

4. Visas medžiagas siunčiame TIK
TAI pagal pasirinktuosius pavys* 
džius.

5. Kitokias prekes siunčiame TIK
TAI pagal jų aprašymų.

;tu ir nemokamai siusime savo bend- 
labai daug prekių pasirinkti, ir stan- 

iti 31 siuntinį, kurių kainos su visais

I
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7 vok vak.r Royal Connaught
Kotelyje, Ballroom salėje "

Kun. Jmus NocnaMtM mirė gruo- Burtui jr Dimpartui pakišęs po mašina 
džio 29 d. nuo širdies smūgio Kelmėje. s.en<x neuimiršęs ir pasų stalo virti-

Buvo gimęs 1895 m. Kvėdarnos pa- ninke PeLošmus (mat, kokių parei- 
rapijoje, Gvalduose, mokėsi Palangos gūnų esama.’), 
gimnazijoje ir KMuno kunigų semitu- 
rijoje, kunigu įšventintas 1920 m. Vi- sam šienui atidarė žalią gatvę, žir- 
kąru buvo Žeimiuose ir Tryškiuose, © no šieną mašinomis dangino į Kau 
buvo karo kapemonu 8 pėst. pulke, o- M, Tauragę, Šilutę ir Skaudvilę, Ku

lautuvą if' Jufbarką. Vežė- šoferiai ir 
stebėjosi, kaip nuo tonos-pušantros ma
sinus hnKsia. Matyt, kitokie svorio- ma
tai Pranaičio karalystėje. Labiausiai 
dyvai ėmė šoferį Andziulaitį, kai jis 
nuvežė mašiną šieno Klaipėdon, ‘ Gul
bės" fabriko, pavaduotojui Kepeniui.

— Nejadgi iš šieno drobes audžia, 
pliušą daro? Ir'iš kur to pašaro bėga- 
lybėsimasį? •
' xuup nesiims, jei vien- Kučų skyrių-

Penki milicijos darbuotojai sau-

VASARIO 4 DIENA
KAUKIU BALIUS

IV

pa*xiau Kėdainiuose- ir Kaune. Antros 
bolševikų okupacijos metu buvo nu
teistas 10 metų, bet po 5 metų buvo 
paleistas. *
*? Kuutgas dr. Ignas Česaitis, buvęs - 
teologijos filosofijos ■ fakulteto pasto- 
rabnės ir mo.aLnės teologijos docęn- 
tes 11925-1935 m.), anksčiau Čikago
je redagavęsrDraugV’ <tf>2Į-192a-m-.), 
tnteė L ęuivūje te sausio & d. palaido
tas Balbieriškio .kapinėse, ■ jc 80 tonų šieno perteklius atsirado.

Jį šokėki — Emilija Gu- Atsirado te kai mat plačiais Lietuvos
žinskaitė, Nijolė Petrylaitė, Vytautas - ” _
:B^erifevičius te .‘Juozas Gagiškis, - .Tąigi da^^Lietuvoje net Šienelis 
kurte kartu su kitais sovietų šokėjais kHometrų vežiojamas spėkų-

Amį7kęje7^usiiTT^ n<,r»- P**3™ reikia • ••
JJię aplankė Venezuela, ęąę, j Nenori | komjaanuolhis stoti. Kauno sius organus___ __ __ ..... w _

ir Kubą. Naujuosius metus, jie sutikę "Nemuno” ir kitų įmonių partiečiai š. m. vasario 19 d., sekmadienį, nuo kuri patrauks kiekvieną išbandyti sa- 
skundžiasi, kad jaunieji darbininkai 8 vai. 30 min. ryto iki 2 vai. p.p. Ha- 
nenori stoti į komjaunuolių organizaci- miltono lietuvių Aušros Vartų para- 
jąv Juos dėl*to “prispausti” nesą kaip, pijos salėje, 58 Dundurn St. N , ir 
dės tai esą geri darbininkai, specialis- nuo 4 vai. p.p. iki 9* vai. vak. Lietu- 
tat, kurių ir įmonių vadovybes nenori vių Namuose, “Delta” kino patalpose, 
paleisk. Visas “blogumas” tas, kad *1083 Main St. E.
nenori į komunistinę organizacija Jsi-d iKanuiUdtaiS isstatyti šie asmenys: — ---- - -

- " ~ fonviinkAg vaiHvha* į 4. P. Liaukas, žinomas statybininkas. |-sių, bet jau suspėjo užmegzti artimus
Šokiams gros puikus Benny Ferri 8'1 ir draugiškus ryšius su lietuvių bend- 

2;-Gasiūnas Zenonas; 39 m., tarilaut., instrumentų orkestras. Įėjimo kaina Į ruomene.
3. Garkūnas Ant,,. 46‘ m., TV techn., Žemesnė negu kitais metais, o. moks- * Bilietų parduota tik 170. Išviso pa* 
•i. Juozapavičius Alf., *±1 m», darban,,; leiviams pusė kainos. jamų turėta $603. Sumokėjus už salę
5. Kažemėkas Juozas, 44 m., tarnaut., i Taigi rengėjų pasiruošimas Šiam j $350, už orkestrą $210; ir kitų išlaidų 
6: Leparskas Vytautas, 38 m., darbiu., ‘ vakarui labai didėlis. Todėl visi ruoš-j $68, pasirodė, kad mūsų balius davė 
7. Mikelėnas Jonas: *9 m., tarnaut. J kimės eiti su kaukėmis- o kas jų ne- nuostolio, nors iki šiol kasmet duoda-

’ • 1 • 7 ‘ 4. • 4- ’1 " ’ U * * 1 1 * K ‘ ' * ’ ’ * ’ ’ .v

Šešios gerinusios kaukės bus premijuotos: st«hjąAi.
r f Paprasta loterija gausi gerais fantais

Benny Ferri 8 asmenų orkestras 
Moksleiviams Įėjimas pusė kainos 
Laukiame didelio skaičiaus svečiu

L. Kat. Moterų D-ja.

HOILW, Ontario
KLB HAMILTONO APYLINKĖS patarnauja tautiečiams sava kalba.

RINKIMINĖS KOMISIJOS 
PRANEŠIMAS

V — $10, Shur Heat Sales. Sav. p. 
Simkevičius, garsiausias šios rūšies

burte &.<uvu .u iktiaio bvnvjaie , - - - Pranešama Hamiltono ir' jo apyl. biznierius Hamiltone. Papigintos kai-
, gąsteoiėmis važinėjo Pietį ir C. “■arvul? liet, visuomenės žiniai, kad rinkimai į: nos tautiečiams. - ’

KLB Hamiltono apylinkės valdomuo-1 VI — $5, Shur Heat Sales
ino sius organus 1961 m. kadencijai įvyks k Bus gausi gerais fantais loterija

20dol., III - 15 dol.,
. ir VI - 5 doleriai.

• vieni kitiems.
Ypatingai Naujų Metų sutikimo ba- 

' lių paįvairino apyl. valdybos sukvies- 
i tieji buvę Hamiltono apylinkės v-bos 
! pirmininkai, kaip garbės svečiai. Nors
* iš 12-kos pakviestųjų atsilankė tik ke- 
: lėtas, bet tos nuotaikos ir pasidalinti 
‘ įspūdžiai iš praeitų eilės metų, buvo

Lietuviai pasaulyje
JA Valstybės

vo laimę. Taip pat bus keturi gražūs labai įdomūs ir malonūs. Mes linki
te vertingi loterijos staliukai, kuriuos me, kad tas mūsų valdybos sumanymas 
aukojo: 1. Queenston Auto Body. Sav.įtaptų tradicinu Hamiltone.
L. Bučinskas. Sąžiningas patarnavi- Į mūsų balių atsilankė Hamiltono 
mas. 2. P. Rakštienė te p. Kriaučiūnie- pilietybės ir imigracijos skyriaus pa
ne, kurios turi vaisių ūkį Stoney Creek, i reigūnas R. Hali su žmona. Jis į Ha- 
a. iMiur neat Sales-— pristato alyvą, i miltoną atvyko tik prieš?keletą mėne-

KuOoj-^. ' j";-. _■

Kiek darbhuukas uždirba. “Tiesoje'’, 
Nr. 11, Pandėlio MMS direktorius ra
šo, kad Pandėlio MMC drenažo vamz
džius gaunanti iš Anykščių, Kraštų ir 
Joniškėlio plytinių. Įmonės savo gami- u(. 
nių nepakratrną, tad tenka siųsti savo rL.struoti E
darbininkus. KdOitejė į Anykščius ir ® 
atgal jie sugaištą 6-7’ vai., už' kurias Cb. usčiovo grasinraių neskelbia. So- 
reikią apmokėti apie 2 lublrus. V aui- vietų Sąjungos kom. partijos centro ; 
naši darbininkui mokama i valandą komiteto pastarajame plenume, kaip) 
apie 28-30 kapeikų (žinoma,' naujųjų. Jau Buvo paskelbta visuose laisvojo pa-i 
Senais pinigais išeitų arti 3 rb.). Jei šaulio laikraščiuose, pranešinėjant! 
darbininkas i dieną dirba 8 vai., jis : apie žemės ūkio reikalus Rusijos fe-i

artLZ4? r^’si°4?er-i 1?I 8- Mtkalduskas Aleksas, 41 m„ darb., Į turėtume, eikime ir be jų į kaukių ba-'dirbdamas 44 vai. (šeštadienį dau^u- menant. Kad dauguma kolūkiu n^ivvK-■ ’ --- - - -- -
ma dirba tik 4 vai.) uždirbs apie 13^0 de ne tik pasižadėjimų, bet ir piano, * 
rb., pei mėnesį ^ savaites) — 52 rb. f jr pėrtraukė smarkiai pa
ir80’ kapeikų. : susakydamas prieš netinkamus kol-

.* ' x ūkių vadovus, reikalaudamas, kad jie
•*Piliečiai! Vyksta šeimų perkėlimas patys tuo jaus atsistatydintų. Vilniškėje 

į plės mines; žemes Karagandos srity- j 
je t . .” Toks skelbimas spausdinamas • 
“Tiesoje”, Nr. lu, su nurodymu, kur 
kreipus sužinoti “apie perkėlimo ir 
dokumentų apiforminimo sąlygas’V 
Kontoros nurodytos Vilniuje; Kaune. 
Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžy. 
Šiuo žmonių išvežimu rūpinasi specia-j 
Ii komisija prie LTSR ministrą ta
rybos. ; !

Stiprins raudonuosius kampelius.jąirprisipažinęs.Kadvargas,dėlku- 
Viliuaus radijas kėlė klausimą, kaip rio jis įsivėlė į vagystę būtų supranta- Įtrauktas į sąrašus 

lietuves jaunimo auklė- mesnis; nupasakojama jo istorija, pa-. L-dsavimo metu.
jiiną radijo ir televizijos -priemonė- • vaizduojant, kaip, ten žmonės turi gy-į Balsavimo lapelyje atžymėjimą kry- 
m:s. Tuo klausimu įvyKęs pasitarimas ■ venti. žiuku, prašoma daryti tuoj už pasi-
Komjaūhimo sąjungos agitacijos ir Kubilius dirbęs Kretingoje “Lais- rinkto kandidato pavardės “balsavimo 
propagandos skyriuje .Tąja proga pa-į vės” fabrike šaltkalviu - santechniku, acžymėjimo’ grafoje; Įdėjus balsavimo 
aiškėjo, kad krašte esą nemaža klubą? bet draug prikalbėtas persikėlęs Į Vii- į lapeli į voką prašoma jo neužlipinti, 
kūliūros namų, raudonųjų kampelių, į nių. l IJL f ' ” » . »
Vaidyklą ir kitą jauliimo masinio sir-1 “Sostinė sutiko jį gerai: iš karto ra- j vidų, 
sibarimo vielų, Kuriose nėra nei radi-‘ do ua-oo, o uždarbis buvo dar didės-• _ _ ____
jo aparato nei televizoriaus. Tuo tar- į nis negu Kretingoje. Jis gyveno bend- kės būstines, balsavimą gali atlikti raš- 
pų- televizoriai beveik nenaudojami > rabųlyje; nieko nestokojo, f * ___ „1 J ; * . * _
stovi kaikurių įmuiiių bei įstaigų dar-į sirengė, svajojo mokytis vakarinėje rnisiją^balsavimo lapelio su tokiu ap-

Į apylinkės valdybą: į • ...
1. Baronas Kazys, 40 m., darbininkas, Šokiams gros puikus Benny Ferri 8^ ir draugiškus ryšius su lietuvių bend-

• •• ’ ’ ■ ruomene.
Bilietų parduota tik 170. Išviso pa-

Į LONDONO LIET. NAMŲ BENDRO- 
į V7Ė paskelbė savo piniginę 1959. XI. 1.

SIUNTOS I LIETUVĄ. Siunčiant ‘1^0; X; 31, d\ ^ikotarpio apyskaitą.
Pasirodo, kad bendrove per tą lai

ką pajamų turėjo £4285.15?11. Dau
giausia pajamų turėta iš Liet. Namų 
— £'3780.17.8; iš Liet. Sodybos £473.’ 
17.6. ir kitų pajamų £31.0.9. Spaustu- • 
vė dav.# £ 592.4.11. nuostolio. AtSkai- 

1 Čius visas, išlaidas pelno liko £1373.
\ 16.10. . J . . .
■Į KUM. P. DAUKNYS, rš Londono 7 

persikėlęs i Romą, Kalėdų šventėms at-

9, Mingėla Antanas, 47 m , darbm., , liū- Vietos užteks visiems, nes ši kartą 
10. Mikšjs Kazys, 47 m., darbininkas, ypatingai daug staliukų užsakyta pa- 
U. Rimkevičienė* Rusina, 35 m., šeim., 
12. Savokaitis Sergiejus, 51 m., amai., 

. 13. Zalimaiūs Pranas, 34 m., amatin.
I kontrolės komisiją:

1. Krištolaitis Juozas, 40 m., darbin.,
2. Kociianka Domas, 39 m., darbm., į
3. Melnykas Gediminas, 42 m., tarn., 
4; Stonkūs Juozas, 48 m., darbinink., 
5. Zurlys Juozas, 48 m., darbininkas.

Fnmeuaine, is.au į apyuiises vajuj ■ • p Denkju metu int^nsvvaus
balsuojama už 7 ir kontrolės komisiją IP. <rhn \<><*aiUn n, ir paruošiamojo darbo, pagaliau, pa

sukome į galutinį ir konkretų LN įsigi-! vad, G. Breichmanienės. Tai dienai pri- 
jimą. Ateinantieji kėli metai pareiką-. taikytus eilėraščius padeklamuos Sil- 
lauš iš. mūsų visų dar didesnio vienin- Į vija Marti'nkiitė, Ham. “-Ąukųro” i^rė. 
_,umo ir aktyvumo — tik tuo būdu mū-1 „ ... . . •
sų pradėtą dideli Tautos Namų■ Hamil- j Solidarumo masų rinkimas uz 1960 
tone darbą įstengsime vainikuoti gra
žiu laimėjimu.

Sį Liet. Namų istorinį posūkį nori
me atžymėti specialiu LN v-bos, kontr. 
komisijos, LN narių ir visų lietuvių 

l u ; i •• ’ - . j ,, i . • ’ i ; jungtiniu posėdžiu, kuris ■ kviečiamasbet lipinamąją jo dali įlenku į voko, ri £ trečiadieni) 7 vaL valį.t 
T1 . .. . .. ,. ; A; Naruševičiaus viesbutvje. kampasRinkikas, gyvenąs toliau nuo apylin- James ir Gore> antrame augšte. Iėji, 

o, \ i » ‘ • • i i mas per moterų skyrių.giaziai ap- lam reikalui krepiamasi i rink, ko- -j*- <4. *- j- 4 , .
- - t * . v Posėdžiui numatyta si dienotvarke:

buotojų .kabinetuose. Stabas nutarė; mokykloje, o paskui ir technikume.. skaičiavimu, kad atžymėtas balsavimo posėdžio protokolo tvir- rejj-ajjngos. paramos,
tikrinti visus raudonuosius kampelius - Vilniuje jis su.adp ir savo asmeninę lapelis būtų grąžintas rink. Komisijai ' 
ir panašias vietas ir žiūrėti, kad radi- ’ laimę? Antanas vedė, bet kambario ne- 
jas ir televizoriai daugiau negu iki • buvo, ir jaunavedžiai, kaip ir ankš- 
š>ol būtų panaudojami agitacijai ir | jiau,-gyveno toli nuo kits kito, kiek- 
propagandai. ' y < E. į vienas savo bendrabutyje. Ypač pasi-
> J. ir x • i-. ... j lai ė sunku gimus $ūnui”;
; laau^ Kad galėtu sueiti gyventi kartu, jau-

-I# A Otic.aha1 skelbimna, kad aįejį t^vaj persikėlė i Paneriu tarybl 
b^^nuose hr ūkį - sovehozą-. Bet čia Antano už-
balsuotojų, kunų^^,79% bals^ uz• darbis buvo nekoks. Jie sunkiai pra-rdalyvaujant 
pasivytuosius kahdidavus.’ ifermxuuų; -g^vw^ uėlto ir i tą vagystę įsivėlė. 
90,91% esą partiečiai arba kbndidatai, 1 v .
o 9,09% nepartiniai; Kaip matome, n* 
čia veik visos vietos atiduodamos par
tiečiams.

L, teismų tarėjai buvo renkami su
sirinkimuose. Buvę 4.351 susirinkimas^ 
kuriuose buvę išrinkta 1*1.000 tarėjų. 
Šių: tarpe 43,51%- esą partiečiai arba 
Kandidatai, o 5o. .9% nepartiniai.

“Lietkabelio” įmonė PUūevėfyje pei 
šiuos metus pagaminusi 542 tonas ema
liuotų laidų. Įmonė automatizuota.

Plečia pakaitalų panaudojimą pra
monėje. Kaune veikia tam tikras spe
cialus techninis komitetas, kuris tyri 
nėia< kurias pramonės žaliavas galima i

4

, a\i. iu, yra paskelbtas tas 
Polianskio pranešimas, betgi Chruš- 
jiovo karščiavimasis nepaminėtas nei 
vienu žodeliu.

Šitaip gyvena žmonės. “Tiesos” Nr. 
. 0, straipsny. “Sąžinė” pasakojama 
apję tūlą Antaną kubiHų, kuris kito 
prikalbėtas pavogęs iš savo darbovie
tės; paėmęs: už jas pinigus, o vėliau’ 
sąžinės išmetinėjamas nuėjės į milici-

Primename, kad į apylinkės valdybą į \

ruošti.
Iki pasimatymo salėje! Z.

SVARBUS PRANEŠIMAS
’ LN nariams, valdybai, kontrolės - ko

misijai ir visiems lietuviams.
Už dviejų savaičių, t.y, vasario 15 

d., tampame savininkais<didelio ir pa
togaus Lietuvių Namų statybai skly
po, už kuri turime sumokėti $10.000

uz 3 kandidatus- Rinkikų sąrašai pa
sitikrinimui atidaryti pas rink. kom. 
pirm. Z. Pulianauską — 60 Melrose 
Ave., tel. LI. 5-5652. Rinkikas, ne

gali užsirašyti ir

ir paruošiamojo darbo, pagaliau, pa

laiškus ar 'mažus siuntinukus į Lietuvą1 
ar SSSR reikia patikrinti pašto ženk-. 
lūs, nes kaikurie jų neįleidžiami per 
geležinę sieną. Galimas dalybas, kad su. 
“negerais” ženklais dalis koresponden- i J 
eijos dingsta be žinįos. .. '

Vaistų j Lietuvą be specialių recep 
tų pasiųsti negalima, neverta ir ban 
dyti, nes siuntiniai grąžinami iš Mas 
kvos. ' *

AMERIKOS LIETUVIŲ INŽINIE- vy^° i Londoną ir ten pabus ilgesnį 
RIŲ IR ARCHITEKTŲ SĄJUNGOS' ko1 sutvarkys savo išverstosios

j Riccioti knygos “Kristaus gyvenimas”. 
išleidimo reikalus.

Argentina
VLADAS URBIETIS, geležies dir

binių fabrikantas. visuotiniame Argen
tinos fabrikantų suvažiavime išrinktas 
į tos organizacijos valdybą.

H. KEMUNDRIS pakeltas į Argenti-, 
nos kariuomenės kapitono, laipsnį. . <

ED. ZDANAVIČIUS, dviračių 
mybos įmonės savininkas,. dalyvavo 
Kordobos kalnų ežeruose su savo jach-

»ta “Lithuania”, kuri visų argentinie- 
I čių pripažinta gražiausia. E.

vadovybė yra pasiskirsčiusi pareigo
mis sekančiai: pirm. Jonas Jasiukaitis, 
vicep. Algirdas Ostrauskas ir Karolis 
Bertulis, sekret. Stasys švedas, ižd. 
Izidorius Bartkus, nariai Kazys Pabe-

E.
TAUTINĖS SĄJUNGOS BOSTONO 

SKYRIUS savo garbės nariais išrinko 
rašyt. St. Santvarą ir kompozitoriį 
Julių Gaidelį.

FAUSTO KIRŠOS 70 METŲ AM-

vo gana didelį pelną. Gaila, kad žmo
nės pradėjo nuo visų lietuviškų pa-: dinskas ir Bronius Galinis, 
/engimų atitolti ir užsidaryti savo pri* 
.actuose rateliuose. >

Vasario 16 minėjimui jau rūpestin
gai ruošiamasi. Minėjimas įvyks'vasa
rio 19 d. Jis bus pradėtas iškilmių-. _______ ____ ___ ___ ___
gųmis pamaldomis Aušros Vartų pa- žIAUS paminėjimas ruošiamas*Bosto- 
apijos bažnyčioje. Iškilmingas aktas ] ne lietuvių klubo salėje vasario 11 d. 

įvyks Lietuvių Namuose. Paskaitą \ jį ruošia devynių vietos lietuviškų pr
akaitys buv. teisininkas V. Ignaitis.-Iganizacijų komitetas. Paskaitą skaitys 
Meninę dalį išpildys mūsų parapijos ‘ ~ ‘ -
enoraš, vad.- sol. V. Verikaičio, sol. V. 
Verikaitis ir tautinių šoktų grupė,

rašytojas A. Vaičiulaitis. j * * \
I ĮKLIUVO SU VEŽAMAIS I LIETU-. k 

PROF.. STP KAIRYS po operacijos, Shj.NtinIAIS. Pr. rudeni iš B. Ai 
kurios.metu buvo nuplauta .koją,. is h- res‘ i Lietuva apsigyventi išvyko Rapo-

XSioiA ,eC‘M Se‘ ilas Alonis; J0 gyvenimo draugė irgi
5 , ! norėjo plaukti, bet prie laivo apsigal-

SOE. JONAS VAZNELIS gruodžio ‘ vojo ir paliko Argentionje.: Povilonis
5 d. buvo darbovietėje sužeistas. Jam’su savim vežėsi 500 kilogramų patikė- 
ant galvos užkrito sunki dėžė. Po ku-ltų jam dovanų (imdamas po 200 pezų 
rio laiko paaiškėjo, kad yra iššokęs’už kiekvieną kilogramą). Po trijų mė- 
kaklo narvelis ir paliestas nervas. Dėl nešiu, kaip praneša “Argentinos Lie
to teko pdėvvnias dienas praleisti Ii- tuvių Balsas”, patirta, kad Povilonis

- ištempimūi. Solistas jau atsidūręs Kaune, o jo siuntiniai įklim- 
pę Vilniaus muitinėje, apmuitinti iki 
1.500 rublių ir pan. O nuvežtieji vais
tai iš višb ėsą konfiskuoti. Kaikurie 
dovanų gavėjai Povilonio paklausę, ko
dėl jis nesutvarkęs dovanų reikalo, į 
ką jis atsakęs: “Džiaukitės, kad jūsų

m> jau baigiamas. Visų, kurie tų įnašų 
dar neatidavė, valdyba nuoširdžiai-pra
šo tai padaryti nedelsiant. Paskutinė 
rinkimo diena yra vasario 5 d. — sek
madienis. Kurie dar nebus spėję to 
padaryti, galės tai atlikti tą dieną po 
pamaidą parapijos salėje. Todėl su
praskime* tą didėlę reikšmę solidaru
mo įnašų ir nelikime nei vienas neati- i 
davęs tos kuklios ir menkos, bet apy
linkės valdybai tiek reikalingos, duok
lės, nes daug prašymų yra laukiančių* 

Apyl. valdyba.
- - NAUJAIS LN NARIAIS Įstojo.Elz-

3. Balio Krono studijinis referatas kieta Pliskevičienė ir Aleksas Norris- 
. r > Naruševičius, įnešę po $100: Mieloji

LN penkių metų ^sukaktuvinio t g Pliskevičienė yra vyresnės kartos 
‘ ’ J mūsų tautietė, didelė patrijotė. Iš sa-

6. LN plytelių platintojų tinklo- or- > *Vq kuklaus uždarbio, nors vyras dėl 
m^uvrimn^ . sveika tos visą laiką nedirba (mūšų ne

priklausomybės kovų kūrėjas-savano- 
ris ir karo invalidas), surado galimy- 
oės šimtinę nuo savo asmeniškų rei
kalų atitraukti ir paremti sunkų LN 
Įsigijimo darbą.

į A. Naruševičius, ankstyvesnės atei-* 
įvijos tautietis, anksčiau įrašęs LN na- 
? -m s^v*> dukrele p^’^niste Ei

. tinimas,
- ... c r * . 2: LN v-bos pirm, pranešimas,; ne vėliau balsavmo dienos. I

i Hamiltono liet, organizacijas prašo-' .-£įetuv> Namu ateitfes gaiimybės”. 
: me prisiųsti savo atstovus rinkimams
I įba,sams skaičiu°ti- i koncerto paruošiamieji darbai. 
; RmK. komisija sunčia savo nuošrdų j -
kvietimą ir prašymą liet, visuomenei, I ganižavima^. .. .

■ suteki stiprią moralinę paramą pa-: 7 KiafisililiiMr sūmanymai.
: sirinktiems kandidatams, skaitlingai; Labai mal^nialairašau LN na. 

rinkimuose balsavimo ‘, nūs, kurie yra -pasiryžę savo darbu
! 4- 4 • ♦ • • i , -io '! padėti valdybai,, šiame posėdyje da-I ^lsuotlf tutn !e,s« ^ sukakę 18 m. ^yaūti Taipgį vardu nuoširdžiai 

; . , . ; amžiaus tautiečiai. ode _ specia us. kvjeįju visus tautiečius, kurie šia LN
setmos, kurios negali net su-! Kvietimas siunčiamas ir musu jaum-p:t—^.^-4- ... ■ i .__  __ i- ,,*! istorine proga sutiktų įstoti nariais,

° [atvykti į minėtą posėdi.
Mielajam Grand viešbučio savinin- dabar ir pats įstojo. Jis yra sa-

> ■

tą posėdžiui gražią salę ir Baliui Kro
nui už sutikimą paruošti išsamų Lietu-

gomneje — i
yra pasveikęs ir netrukusiai grįš prie*
savo miola0nio darbo. ? f

D. Britanija
LONDONO LIET. NAMŲ B-VĖ Ni

dos spaustuvę; jau perkėlė i Lietuvių daiktai Vilnių pasiekė, nes daugelio 
Namus. Nupirktas ‘kitas linotipas ir pa- pasiliko .vos vandenį perplaukus”. Kąi- 
itatytas LN rūsyje. Dar ieškoma tin- kurie-Argentinos lietuviai nuėję į Šo
kama, spausdinimo, mašina, kuri taip vietų Sąjungos konsulatą pasiskųsti, 
pat bus pastatyta LN rūsyje. bet nieko’iš to nelaimėję. Ė.

Tai dabartinio Lietuvos jaunimo var-j 
*ų pavyzdys, sovietinė “laiminga jau- 
i^e” — r * ' * - ”
eiti kartu gyventi. įmui, prašant gausaus jų dalyvavimo

Baliai Dūkštą buvusiame dvarely ■ -
Rojus organizuojamas memorialinis ■ 
muzėjus prof. A. Hrebnickio. Tai žy-^J 
,iU$ svuinmkas, labai daug prisidėjęs ® 
rte obuolių- Kuiturų SVėncionių 

Breslaujos apskrityse. Jis yra gavęs 
premijai Petrapilio 1912 m. ir Varšu-

os 193, m. ™ odose. Prie Disnos eže-1 v joj g sal -e ~ . '
ro, kur pneš 70 metų Hrebnickis buvo. Sešios geriausios kaukės išrinktos 
.Karęs savo* soda, dabar būsiąs įkurtas -! •••iiauias 200 ha s^la, ; jury komisijos, gaus premijas:naujas zuu na sodas. I premija $25, paskirta Concession

.... ... Aktorius Juozas Miltinis jau 20 me-[ garažo. Sav. Z. Bolskis ir P. Atmonas, 
nė*m<Kurias pramonės žaliavas galima;. tebėra Panevėžio dramos teatro ak- daug patyrimo tūri savoj specialybėj, 
pakeisti atliekomis ir dirbtiniais pa- torius ir režisorius Jis yra tikrasis Pa- n — $20, Kronas^Valevičius Real 
kuiiidais. Buvo^numatyta iš odos nuo- nevėžio teatro kūrėjas. Filme “Ado- Estate, didžiausia šios rūšies įstaiga 
pioyų bei . drožlių gaminti medžiagą mas norį būti žmogumi”, kuris buvo Hamiltone.

Bet išaiškinta, kad rodytos Kanadoje Stratfordo festivaly*] 
drožles ir spaliai geriaū tinką paša- pereitą vasarą, jis vaidino kapitono: IV — $10, siuntinių persiuntimo įs- 
nnems mielėms gaminti ( Vakaruose vaidmenį! i taiga. Sav. p. Sakaviečienė maloniai

t jau seniai praktikuojama). Daug dir
binių pakaitalų galėsiąs duoti Klaipė
dos celiuliozės fabrikas.

Pagėgių kaimynystėje esančio žirgy.; __ _ A . KT. .. x~ ... .... . J Kalbant apie Niagaros pusiasali tu
rima galvoje Welland, St. Catharines, 
Niagara Falls ir Port Colborne. Eilę 
metų Port Colbome ir’Niagara Falls 
buvo prisijungę prie Wellando bend
ruomenės. Šiemet niagariečiai, KLB 
Kr. Valdybai pritarus, atsiskyrė nuo 
Wellando ir prisijungė prie St. Catha
rines, išrinkdami į St. Catharines val
dybą’ p: Ulbiną. Taigi pusiasalyje yra 
dvi apylinkės: Welland su Port Colbor
ne ir St. Catharines su Niagara Falls.

stovams", kad šieno iš rajorfb išvežti ?.idS dvi ^^es nebūdamos skait- 
neteistų. Pranaitis autoinspektoriams j P^,verst®s glaudžiai ben

M j rtfdftblatiti. Parengimų lygis yra pa-

h<i vedėju esąs Pranaitis Justinas; 
“Tiesoje”, Nr. 6r korespondentas MP 
niotas savo feljetone jį puola dėl spe
kuliacijos šienu.

Kolūkiai pasisiūlę nušienauti pie
vas. Pranaitis pasiūlęs tik už dešim- 
tadalf šieno; Kiti gi gavę šienauti be 
sutarčių arba už pusę šieno. Pagėgiš- 
kis Banys ten visą mėnesį šieną par
davinėjęs. Jam nenusileidęs ir Marti
naitis. Rajono valdžia įsakiusi “auto 
inspektoriams ir kitiems milicijos at-

DR. At KAZLAUSKIENE

Dantų gydytoja
41 Colbome Si;

Oakvillė; 0ht.
Telefffltts VI. 5-5«21 
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tinis darbas buvo surištas su dideliais į kalinga šiek tiek pinigo. B-nės v-ba< • 
□avojais. Rusai komunistai tautinio f Jie abejo, rengdama šį N. Metų sutiki- 
darbo pijdnierius šalino iš tėvynes, ta-imą norėjo sutelkti šiek tiek išteklių: 
čiaw neišsigando* gerb. Jubilijatė, nes į Nežinia dėl kokių priežasčių b-nės 
jos širdyje plakė karšta tėvynės meilė, i v-bos. pastangos nedavė reikiamų vai
si meilė tėvynei’ įr jos kultūros ugdy- siu. Mano manymu, kaltė yra mumyse 
mūi bei plėtimui pasireiškė visur, kur j pačiuose. Renkant kokią nors valdy- 
tįk ji gyveno. Pasišalinusi iš Lietuvos į bą, be galo sunku rasti kandidatų, bet ' 
jau pirmomis tremties dienomis gerb. už kitus balsuoti labai mėgsta kiek- 
Jubilijatė Vokietijoje pradėjo organi- vienas, o balsuodami, galbūt, nė ne- / 
zuoti tautinių šokių grupę, save pamir- pagalvojame, kad išrinktiesiems,* vyk- 

j susi, stengėsi įskiepyti jaunimo siela?
se tautinių, šokių supratimą ir meilę. 

t__ _________ _____________ ______ NAMŲ ĄP5ILDYMUI ALYVĄ per “Mes parodykime praeiviams tautiniais
! vių Namų ateitį "liečiančią studiją val-’ LN Kultūros Fondą užsisakė Robertas! šokiais ir dainomis savo skausmus ir 
jdybos vardu reiškiu gilią padėką! [Sirutis. Už jį gauta komiso $15, iš ku- ‘ 

Tad visi, kas tik kuo galime Liet.’rhr jam įteikta $5, kaip podėka už pa- 
Namams padėti, vasario 8 d. renkamės ramą LN. Sutartis atnaujino V. Le- 
bendram pasitarimui. Nuoširdus ačiū! pąrskas ir A. Sčiuka. Už juos gauta ko- 

Jūsų St. Bakšys, HLN v-bos pinti, j mišo po $5. Iš viso gruodžio mėnesį 
I. komisų už alyvą gautą $25. Visiems 

JAUNESNIŲJŲ IR JAUNUČIŲ nuoširdus ačiū! Prašome ir daugiau 
ATEITININKŲ SUSIRINKIMAS įvyks tautiečių alyvos užsakymus nukreipti 
Sekmadienį, vasario 5 d., 3 vai. p.p« pęr LN. Skambinkite St. Bakšiui — 
parapijos salėje. Nariams dalyvavi- ją- 9-4662. 
mas būtinas. Kviečiami visi vaikučiai, 
dalyvauti, kurie nori praleisti sekma- PRENUMERUOKIME LIETUVIS- 
dienio popietę lietuviškoje nuotaikoje.SPAUDĄ. Metų pradžioje dažnas 

SFAUIMXS' KIOSKE galima įsigyti » Pa^lv0^ame’ kad reikėtų tą ar aną.lie- 
naujų knygų: Alės Rūtos romaną “Mo- tuV^-1^kra^tj užsisakyti, bet vis 
tinos-rankos”, Jurgio Gliaudos premi- ta “didžioji” bėda, kad niekaip nepn-’ 
juota romaną “Alma Mater”. ““7 ***.•'rkesčio. St. Bakšys siūlo mažiausiai

Ek ATEITININKŲ BIBLIOTEKA < Jums rūpesčio kelianti jo patarnayi- 
atidaryta kiekvieną sekmadienį po 11 ’ mą: kai tik ateis mintis, kad norėtu- 

$10,;Niagara Falls liet, klubas $5, pu- vai. pamaldų. Kviečiami tautiečiai pa- mėtė užsisakyti. “Tėviškės žibūrius” 
siasalib ramovėnai $5. " sinaudbti knygomis. j ar kurį’kitą laikraštį, tuojau jam pa-

I^ogramoj^ dalyvavo visi pusiasalio ' pasruTINIS SOKW VAKARAS j S bnorimasJ JaikSfs nradeVJus 
vaikučiai. T. Barnabas paraše ir paruo- privc gavėnia choro iri. v norlmas ‘^krtstis praaes jusšė oadedamas o Simonaičio iš Port• !,KIE> ryoštamas ch°ro ir• jankytj o pinigų-jis pats ateis pasiimti

ras" ir mail paveiksi, ■■Bedėjus”, p bus idomTnTpas^ys mūsy BakS“ "arau0“' pahk,te savo ,ele£on’' 
Paulioms paruošė muzikinę dalj ir var-j chbras naujomis dainomis, kuriam 
gonėliais akompanavo, šeštadienine; vadovauja gabus ir energingas muzi- 
mokyk a su mokytoja Gverzdiene pa-j kas.soljstag v. Verikaitis. Girdėjau, 
state AJes Rūtos \Spindekite žyaigz- ■ kad- chorag labai smarkiai roošia8i 
aės . Skautės pašoko Kalvei,. Pianis-; §iam vakaruj> kacj neapviltų atsilankiu- 
tai, akordeonistei, gitara, balerinosrnet Ta<j nepamirškime to šeštadie*
keturios, eilėraščiai, dėmelės. Kalėdų 0 savo skaitlingu dalyvavimu įver- 
senelis pc Bogužas, apdovanojo^ visus; tinsjme jo c|arba. Be to, veiks bufetas

į Tikėdamiesi, kad mūsų lūkesčiaLne-< kui Naruševičiui už veltui duo_ 
1 kis apvilti, is anksto liekamę dekm- ;

- gi. Rinkiminė komisija. :

Į KAUKIŲ BALIŲ visus kviečia KL 
.vai. Moterų D-ja vasario 4 d. Royal 
Connaught viešbutyje, gražiojoj, erd-

$20, Kronas^Valevičius Real

III — $15 paskyrė parap. komitetas

NIAGAROS PUSIASALIS sitaikome pasiųsti prenumeratos mo-

kuopa $10, St. Catharines vilniečiai

žengęs pirmyn, tačiau su juo žengia
? ..vai*U?0* turtingais paketėliaisu jaus vietoje pelno gauti nuostolius.. Gaila, kad iš korespondencijos prieš1 -----

Abiem valdybom bendradarbiaujant ir | eglutę rengėjais atrodė St. Catharines 
ateinant pagalbbn organizacijoms to apylinkės valdyba. St. cathariniečiai, 

«lengvai išvengiama. Gražus bendradar- kaip vietiniai, Wellando apyl. v-bos 
biartmo pavyzdys Kalėdų eglutė.. Eg* pavesti, atliko tik technišką darbą. Kas 
lutės išlaidoms padengti skyrė: pusią- buvo rengėjai matosi iš eglutės apra- 
.salio klebonas T. Barnabas Mikalaus- §yrp0. Bendradarbiavimas! Visiems gi-’ 
kas; OPM.apmokėjo sale; Welland me- n pagarba ir padėka, 
džiotoju-meškeriotoje klotes per apyl.’ 
v4>ą. aukojo $20, St. Catharines SLA VASARIO ifcjl ruošiama irgi bend-
džiotojų-meškeriotojų klubas per apyl

radarbiavimo dvasioje. Pernai buvo 
St. Catharinėjė, šiemet Wellande slo
vaku salėje naeer SL 162.-Data pasi
rinkta vasario 11 d. Tai yra paskutinis 
šeštadienis prieš gavėnią. Be* Vasario 
1& programos, paskaitininko K. Stepai-’ 
čio ir koncertinės dalies, bus galima* 
pasilinksminti ir be kitų užkandau bei

ių pajarnmta-aiSavtatfųr kugeliu.

; geras orkestras. J? F.’
HAMILTONO LIET. BENDRUO

MENES ŽINIOS
Naujų Metų sutikimas-įvyko ypatin

gai puikioje Queen’s šokių salėje, šo
kiams grojo visiems gerai žinomas Be* 
nme Feme papildytas orkestras. Vei
kė tortinga ir mėaMkal
terija. Visi pasipuošė įdomiomis ir 
gražiomis kepuraitėmis hr balionais, 
įvairios rūšies gėrimai, įskaitant ir 
kavą, vis daugiau if daugiau kėlė žmo
nių nuotaikas artėjant prie Naujų Me« 
tq slenksčio. Išmušus paskutinei 1960 
metų minutei, apyl- pirm. G. Skripkb- 
tė pasveikino visus, tiek čia esančius, 
tiek pavergtoje tėvynėje ir Sibire ken
čiančius, palinkėdama daug laimės.

ii ir asmeniški linkėjimai^dkup>HRp«M«B,

sirdgėlas. parodykime brangios tėvy
nėsaugštą kultūrą ir-gilią senovę” — 
kalbėjo jaunimui gerb. Jubilijatė. Tau
tiniai šokiai buvo paruosti taip gražiai, 
kad visur, kur tik pasirodė, buvo sutik
ti didėlėmis ovacijomis. Nuo Lietuvos 
laikų per visą tremties gyvenimą iki 
Hamiltono darbo siūlas nebuvo nu
trauktas. t • ;

Kanadoje naujas modernus gyveni
mas užkariavo daugelio tautiečių sie
las ir tautiniam, darbui tarsi nebeliko 
vietos; Šiandien mes dažnai girdime 
atsikalbinėjimus: “Aš neturiu laiko; 
aš esu pavargęs; mano vyras manęs 
neišleidžia; .tegul dirbą tie; kurie nori 
ir laiko turi* \ J : - ?

Tačiau gerb. Jubilijatė'čia atvykusi 
jau pirmomis ’dfdhomlšsilsi rūpitio tau
tiniais šokiais. Ir šiandien mes Hamil
ton iečiai matome gražius darbo vai
sius. Tautinių šokių grupė Hamiltone 
pasiekė augštą lygį, o tai dėka talen
tingos ir pasiaukojusios G. Breichma- 
niėnės. Ji su savo šokių’ grupe daly-1 
vau ja visose tautinėse šventėse, Lietu-i 
vių Dienose ir šiaip kas tik paprašo, 
visur dalyvauja. Todėl reikia pasvei
kinti Hamiltono Lietuvių Katalikių 
Moterų Draugijos iniciatyvą suruošti 
tokį šaunų pagerbimą ir pasidžiaugti i 
gražiu dalyvavimu hamiltoniečių. O 
gerb. Jubiiijatėi linkėtina dar ilgai 
dirbti mūsų brangjps tėvynės labui 
>rgėrovei. * ' ,r _ X P.

PADEKIME LN VALDTOAI. Atei
nantį trečiadienį, vasario 8 d., kviečia
mas jungtinis LN v-bos. LN narių ir 
visų aktyviųjų lietuvių bendras posė
dis gražioje Grand Hotel salėje-. B. 
Kronas pateiks realų ir konkretų pla
ną, kaip galėtumėm greitu laiku pa
statyti -Lietuvių Namus. Reikia -pažy-' 
mėti, kad B. Kronas dėl savo nuosta
bių verslo srityje gabumų yra pasie
kęs pasigėrėtinų< rezultatu. Paskutiniu 
laiku jis išrinktas į Real Estate Board 
direktorių taryba ir savo įtaka Lieti 
Namams gali daug pagelbėti.

Tad visi, kas kuo nors- LN galime 
padėti, rinkimės vasario-8 d. į šį po
sėdį. Sk.Sfc

SUKAKTUVININKRS G. BREtClT- 
VtANINRS PAGERBIMAS -įvyko para
pijos salėje, dalyvaujant rekordiniam 
lietuvių visuomenininkų skaičiui. Toks 
gausus dalyvavimas pagerbime- paro
dė, kbd jos nuopednai yra- įvertinti,* 
švenčiant dvidešimties metų sukaktį 
tautinių šokių darbb bare. Sis darbia 
nebuvo lengvas, prisimenant tas vktt* 
aphnkybea, kuriose ji dirbo. JorddrM ... 
pWKfti^jWbttvo Uettvoje neprtklM- i*uomenę kaip vietos reikaluose, taip 

j it bendraujant su to pačio likimo ki-

; KL KAT! MOTERŲ MOS Hamilto
no skyriaus I960 m. 'vfcldyba. baigusi 
savo kadenciją, atsistatydino. Naujai 
išrinktoji pasiskirstė pareigomis: Z. 
Rickienė — pirm., Latauskienė — vi
cep., E. Kybartienė — sekr., Bakai- 
tienė — iŽd., Gužienė — parengimų 
vadovė, Kačinskiėnfc — 'ligbnių laiky
toji. Rėv..kom.; M. Vattonienė, Tu- 
mattienė, G. Kažemėkienė. A: žflvy- 
tietiė

PARENGIMŲ REIKALU
Iš spaudos teko patirti, kad Hamil

tono apyl. v-ba, surengusi N. Metų su
tikimą, yra patekusi j finansinius sun* 
kumus. Labai gaila^ Valdyba yra mū
sų pačių išrinkta atstovauti mūsų ben-

dant uždėtas pareigas, negalime jų pa
likti Dievo valiai. Jokia valdyba, joks 
valdomasis organas, be mūsų visų pa
ramos, stebuklų padaryti negali. Tam 
reikalinga mūsų visų parama. Dėl to 
nepasiš£k*ęs parengimas, kuris tikrai ' 
turėjo Sūti pelningas, yra visos bend
ruomenės kaltė.

Nepasisekimas skaudžiai atsiliepia 
netik vaidybai, bet taip pat ir mums 
visiems. Tuo mės patys sau priešta- 
raujame. Mūsų'pačių išrinktam viene
tui mes netik kad nepadedam, bet 
dar trukdom. Ar nereikėtų mums lie
tuviams daugiau kreipti dėmesį į mūsų 
bendrą veikią, o daugiau pamiršti as
meniškumus, išdidumą, neapykantą sa
vo kaimynui, tos pačios bendruose- 
nės nariui. Pamirškime, kas mes/.bu- 
vome prieš 20 metų, bet žiūrėjome, 
kas esąmc dabar ir ko iš. mūsų dabar-. 
tinis gyvenimas reikalauja. Būdami 
lietuviais, kiekvienas trokštame Lie
tuvai gera, bet darbais, kartais labai 
prastai pasirodome, įsiveldami į asme
niškumus, pavydą ar konkurenciją. Jei 
koks vienetas — skautų, ateitininkų 
ar bendruomenė — prašp^paramos, ne
būkime savanaudžiai. Neatsisakykime, 
nes jų darbas yra lygiai svarbus tiek 
jiems, tiek mums. Svarbu, kad lietu
vių grupė dirba, remkime kiek kas iš- 
galim, nesvarbu kokia grupė būtų (iš
skyrus, žinoma, bolševikus). Kiekvie* 
na valdyba vengia tiesiogiai kibti prie 
mūsų uždirbtų pinigų varstant kiekvie
no iš mūsų duris, bet norėdama ką * 
nors nuveikti ar paremti bėdoj, rengia 
įvairius parengimus, į kuriuos kviečia 
visus. Taip ir su b-nės valdyba. Ji re
mia mūsų šeštadieninę mokyklą, šelpia 
į bėdą patekusius, siunčia Vasario 16 
gimnazijai. Ie šiems tik&ląmš pastojam 
kelią mes. Ir kodėl? Ar taip jau esa
me biedni? Ne! Ne biecjęi finansiškai^ 
bet biedni dvasioj. Šia proga aš ir no- •

kalams. Kada dvasia stipri,, tada būsi
me atsparūs visokiems nėdątekliams. 
Nors retkarčiais nusišypsos saulutė ir 
mūsų pačių b-nės nariams patekusiems 
į nesėkmę ar nelaimę. Juk yra daug, 
kurie tikrai yra reikalingi pagalbos ir 
kuriuos galima paremti, tik veikiant 
bendromis jėgomis. Tad atkreipkim 
daugiau dėmesio į rengiamus tam 
tikslui pasilinksminimus, bet kitokias
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Motery teisės r tap teisiy pasekmės. į
.-ji _ 10V ’ "i-' ' i

iko prie.įvai- skyrė su vvjd, nes(ti*Struldęrįos& 
a _ • kamerai -įe,įp <jart) - tūkstančiai, r

Ar ištiktųjų jos ir į 
karjergfynr tokia

<t>Ov
doj labai dažnai užtinki straipsnių rių<šątygųj atrodb? 
diskutuojančių moterų teises: tėi- ““ -
sę i darbą, profesijas, vienodą at
lyginimą su yyrais ir pan. Ten 
yra įdomių minčių ir už veržimą
si moters į amžiais vyro užimtas 
vietas ir prieš.

Neseniai ir tore

‘kaSjatftų tei
sių ir galimybių moterims užtek-

_ orais ar ite- 
rimtai pasakyta. Kovoja ne ko
kios-nerimtos moterys, bet’kaip 
Jk tok, kurios baigūinoksltts, pa* 
siekė viršūnių, atsisėdo vadovau
jančių kėdėse. Jų argumentai 
taip pat gana rimti. Jos pašventė 
savo jaunystę, šeimą tik darbui ir 
karjerai; likb netekėjusios. Da
bar, kai tos karjeros pasiekė, apsi
žiūrėjo, kad kažko vistiek dar 
rūksta. Kaikurios galvoja, kad ta 

tuštuma būtu pašalinta, jei panai
kinsim visuomenės moralinį ost
rakizmą, nukreiptą prieš moteris. 
Visuomenė moteriai taiko per 
griežtas moralines normas, daug 
griežtesnes negu vyrui ir mote
rys, kurios savo pinigo ir įtakos 
oagalba galėtų naudotis visais gy
venimo, malonumais,. dažnai ne
drįstą to daryti dėl viešosios nuo
mones. Kitos kovoja už dirbtinę 
inseminaciją; (dirbtinį apvaisini
mą). Jos labai rimtai" sako, kad, 
jei vyrų pasauly mažiau ar ne
pavyko joms susirast! tinkamo 
partnerio, jos neturi būti nu
skriaustos visais atžvilgiais ir ne
turėt vaikų. Turėt vaikų yra vie
na iš pagrindinių moters teisių ir 
misijų,^ tad jų argumentas labai 
svarus. Tačiau čia susiduriame su 

t- ;,x i,, dar rimtesniu klausimu. Ai* visa ri fos kovota’’b 3 ? PaSaliau padarys moterį lai-
8 J, . 'd ‘. o • minga? Kaip jausis jos vaikai ne-

t ±eisę i darbą. Sovietu Sąjun- žinodami savo tėvo?
gęj toj srity moterys visai suly- Moteris palieka vaikus, vyrą 
gintos su vyrais. Nešioja ir mū- labiau stumia į virtuvę, o pati 
ryja plytas. Ačiū uz tą teisę. As veržiasi i karjerą. Ji jaučiasi tiek 
jos nenoriu, čia moterys darbe pat galinti, kiek ir vvras: Ji su- 
nėra lygiai traktuojamos su vy
rais. Joms mokamas už tą patį 
darbą mažesnis atlyginimas ir 
benorai jos skaitomos nepasto
viom ir nelabai patikimom darbi
ninkėm.

šitas moteris labiausiai pykina. 
Bet ir čia Šiek tiek tiesos yrą. 
Nors viena kita moteris dirba šei
mos ar savęs išlaikymui, didžiau
sia betgi moterų masė dirba pasi
rėdymui, namo pagerinimui, vie
nokiai ar kitokiai prabangai. To
kia moteris išstumia iš darbo vy
rą, šeimos maitintoją, atlikdama 
tą" pati darbą už pigesni atlygini
mą, nes jos alga nėra pagrindinis 
r ra gyvenimo šaltinis. Antrą, inę- 
terys nemėgsta ir nenori siišikon- 
ceatruoti. Jų galva visuomet už- 
i nta mintimis apie vaikus, kurie 
liko namuose. Jei netekėjusi, tai 
apie pasimatymus, pramogas ir 
pan. Moterys yra apsigimę, kaip 
šio krašto kalboj gražiai išsireis- 
kiama, “day dreamers”. Vyrui 
tuo tarpu, jei žmona gerai tvar
ko namus ir vaikus, tie rūpesčiai 
atpuola. Jis gali visiškai atsiduo
ti darbui.

Bet ne vien iš fabrikų moterys 
išstūmė vyrus. Vis daugiau ir 
daugiau moterų veržiasi į įvairias 
profesijas, biznius ir pan. Mote
rys atsisėdo už didelių firmų va
dovų stalų ir bizni tvarko neblo
giau* negu vyrai. Jos Įrodė, kad 
dirbt ir protaut jos gali lygiai ge
rai. kaip ir vyrai.

Neseniai mokslininkai pusiau 
juokais, pusiau rimtai siūlė mote
rį paleist i erdvę, o ne vyrą, nes 
jos organizmas ištikrųjų yra stip-1

ED MAS1OKAS TELEVISION SERVICE 
Skambinkite nuo 7 vat ryfo iki TTvai. v. 

Patarnavimas tą pačią dieną visame Toronte ir apylinkėse.

taisomi TELEVIZIJOS aparatai, HI. F1., 
’isu nsi, Ra<|ijo patefonai.

; 25% nuolaida SSK"n’taF™
Dalys garantuojamos 6 mėnesiams.

Darbas garantuotas. Telefonas ME. 5-521 ff

lietuvės 
, apie mo

terų teises. Paskaita buvo labai 
įaomi, labai gražiai prelegentės 
perduota ir tikriausiai bus iš
spausdinta “Moters” žurnale. 
Kam nebuvop rogos išgirsti, tik
rai su įdomumu ją perskaitys. 
Tačiau, kadangi tai labai plati te
ma ir prelegentė neturėjo laiko iš 
visų pusių ta klausimą nušviesti, 
dar norėtųsi man prisidėti prie 
to choro, kuris šaukia, kad mote
rys su savb kova dėl teisių jau per 
toli nuėjo, ir pasakyti savo argu
mentus. \ z ;

Dar netaip seniai moterys ne^ 
x turėjo jokių teisių. Moterys orga
nizavosi, kovojo, kol iškovojo tei
sę į mokslą, darbą, turtą, balsa
vimą ir t.t. Dar daugelyje pasau
lio kraštų moterys kovoja prieš 
poligamiją, dengimą veido šydu 
ir už kitas žmogiškas teises. Vaka- 
rietės moterys toje kovoje joms 
linki netik sėkmės, bet per spau
dą ir -kitomis priemonėmis pade
da joms toje kovoje.

Kaipgi konkrečiai yra šiame 
kontinente*? Moterys kovoje už 
savo teises tiek įsismagino, kad

mingą? Kaip jausis jos vaikai ne-

Kanados tautinio baletoetc dešimtmetis
6;_ t

jos ir į ją panašių i 
tokia ‘6vartt,»<ir^ii*P? 
jos visas televizijos 

ii yra tifc jos egoiz- 
kad tai yra egoizmas,

KULTŪROS IR 
KNYGŲ 
PASAULYJE

mas? A
noras dar bent pofą metų pabūti 
dėmesio centre ir dėl to moterys 
aukojaieimąfip- vaikuš. Mpąųi 4^< 
A. Šidlauskaitė dirba ir stengiasi 
pataisyt visai pagadintus vaikus 
motinų, kurios yra turtingos, ga
bios, pasirodo televizijose ir ki- 
tuose veikimuose, bet neturi lai
ko savo vaikams.

Ar būti dideliu biznieriumi, 
žvaigžde yra garbingesnis darbas, 
negu sėdėt namuose ir auginti 
vaikus, kurti ir formuoti naują 
asmenybę? Kokius moterys išau
gins vaikus ,toks bus ir pasaulis.

Todėl nenuostabu, jog šalia šū
kių, kad moterys turi veržtis ir už
imti vyrų vietas, atsiranda vis 
daugiau - balsų aiškinančių, kad 
ntergaitės turėtų turėt skirtingas 
mokyklas ir skirtingą išsilavini
mą. Jos turėtų žinot apie viską ir 
mokėt viską, bet ne perdaug, ne
būti profesionalėm. Jos turėtų 
būt kultūringos ir inteligentiškos 
vyro partnerės ir motinos.
. Galutinėje išvadoje noriu pasa- 
kyt, kad netekėjusios moterys, ar
ba kurios neturi vaikų, pasiekė di
dėlių laimėjimų ir joms tas pri
dera. Bet mes^ kurios auginam 
vaikus ir t r i na m ė s po virtuvę, ga
lime pasiguost, kad mes irgi atlie
kam nemažiau garbingą darbą ir 
nėra reikalo mums sirgti never- 
:ingumo (inferiority) kompleksais, 
nei stengtis įrodyti, kad mes už 
vyrus pranašesnės. Dievulis kiek
vieną lyti sutvėrė taip, kaip reikė
jo. Moterį ir vyrą padarė visiškai 
skirtingus tiek išorine, tiek vidi
ne išvaizda. Ir juo Įdomiau. Kai 
motei^š stengusi susi lygint su' 
vyrais jos praranda visas savo, 
kad ir blogas, moteriškas savybes, 
kurios kaip tik dėl jos kaikada 
nesiorientavimo, fantazijos, nepa
jėgumo padaro vyrui ją labai Įdo
mią ir mielą. B. M.

“DRAUGO” ROMANO PREMIJA 
šiemet pripažinta rašytojui ir mūsų 
bendradarbiui^Aloyzui Baronui už ro
maną “Lieptai ir bedugnės".

Premijos įteikimas įvyks šį sekma
dienį, vasario 5;tf.Wijos augšt. mo
kyklos salėje Čikagoje.
yoisšm .

JOKŪBO STUKO “LIETUVOS AT
SIMINIMŲ” RADUO VALANDA šven
čia savo dvidešimtmeti. Ta proga ruo
šiamas iliustruotas leidinys -ir koncer
tas Webster salėje. Programą išpildys 
A. Steponavičienės choras iš Čikagos.

BARBOROS ARMONIENĖS PER
GYVENIMAI pasirodys •’Life“ žurnale 
kovo mėn. Armonięnė, kaip žinoma iš 
ankstyvesnių pranešimų, 1940 m., kai 
bolševikai okupavo Lietuvą, pasiliko

NBC vadovaujančių šokėjų pora: Jocelyn TerelI ir Earl Kraul

Kanados tautinis baletas šiemet j metus nebuvo statomi. Jai Prin-
Švęnčia gavo gyvavimo 10 metui cess Aurora, Coppelia, The Lilac __________________ ______

t*« ........... I -• ‘,,'v ;-j Jrabužius B.- Šlepetytei-Venskuvienei

j vauti lietuves‘motėris įvairiuose tarp-

sukakti. Ta proga baletas sausio 
30 d. pradėjo savo gastroles To
ronto Royal Alexandra teatre 
premjera “Antic Spring”, paruoš
ta specialiai šiai sukakčiai. Gast
rolės užtruks iki kovo 4 d. Tame 
laikotarpy dar bus kitos dvi prem
jeros: Barbara Allen ir The Re
markable Rocket. Be šių premje
rų NBC repertuare yra dar 36 
klasikiniai bei moderniški bale-

SUSIPAŽINK SU “ATEITIM”
“ATEITIS” per savo 50-tį metų iš

likimai ir nenuilstamai kovojo už ge
resnio žmogaus, geresnio lietuvio išug
dymą.: Šiandien “ATEITIS" šiose mū
šų visų kovose-yra reikalingesnė, ne
gu betkada savo istorijoje yra buvu
si. “ATEITIS”, norėdama, idant di
lesnis skaičius mūsų jaunimo, o taip 
>at ir vyresniųjų, kurie sielojasi lietu
viško jaunimo problemomis bei nori 
sekti jo aktyvumą, galėtų pasinaudo- _ _ _
ei šiuo katalikišku jaunimo žurnalu I su jaunučiu sūneliu Lietuvoje, nes ten 
skelbia: JUBILĖJINI “ATEITIES" 1 gimęs jis nebuvo JAV pilietis, o vy- 
PRENUMERATORIŲ VAJŲ.

Visi, kurie naujai užsiprenumeruos 
“ATEITĮ” iki balandžio 16 d., gaus 
“ATIETĮ” per ištisus metus tik už 
$4. Pagalvokime ar nevertėtų šią taip 
mažą sumą išleisti užsiprenumeruo
jant šį katalikiško jaunimo žurnalą 
sau, savo vaikams ar kaip dovaną savo 
karstamiems. Prenumeratas siųsti: 
“ATEITIS”, 5254 So. Trumbull Ave., 
Chicago 32, III., USA.

DAIL. A. TAMOŠAITIENĖ šiuo me- 
■ m audžia reprezentacinius tautinius

ras su vyresniąja dukra išvyko į JAV, 
tikėdami, kad netrukus galės išvykti 
ir žmona su sūneliu. Atrodė, kad tai 
tik kaikurių formalumų sutvarkymo 
reikalas. Tačiau betvarkant formalu
mus, ji buvo ištremta į Sibiro darbo 
stovyklą, o jos sūnelis ten nuvežtas į ’ 
prieglaudą. Iš kaceto jai pasisekė iš
sivaduoti tik po karo. Susiieškojusi 
sūnų ji grįžo į Lietuvą. Pagaliau ilgi 4 
vyro ir dukters rūpesčiai davė vaisių, 
kada duktė prisimusė Philadelphijbje 
net prie paties ten viešėjusio Chruš
čiovo. Taip Armonięnė su sūnumi pa
daliau pasiekė - vyrą ir dukrą Cleve- 
lande.

Jos įvairius ir skaudžius pergyveni
mus yra surašęs dr. inž. Algirdas Nas- 
vytis, kuriam po ilgų bandymų* pasise
kė juos įpiršti išspausdinti “Life” žur
nalui, turinčiam šešis su puse milijono 
egzempliorių tiražą. Straipsnis yra il
gas ir bus išspausdintas su iliustracijo
mis — nuotraukomis ir piešiniais. 
Pasirodys kovo mėnesį.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS moki
niai laimingai sugrįžo po Kalėdų atos
togų sausio 9 d. į Huettenfeldą. Suti
kę naujus 1961 metus, be abejo kiek
vienas yra numatęs toliau su nauju už
sispyrimu pakelti sunkiausią gyveni
mo naštą, siekdamas tolimesnio moks
lo, kartu norėdamas išlikti tikru lietu
viu. Pirmą šeštadienį šiais 1961 me
tais — sausio 14 d., mokiniai sutiko 
su dideliu džiaugsmu, turėdami progos 
šokių vakare dalyvauti. Tikimės, kad 
nauji metai bus mums visiems džiaugs
mo metai, nes po sunkių darbo valan
dų seka ir pasilinksminimas. Visdėlto 
Vasario 16 gimnazijos mokinys žino, 
ko reikia saugotis. Tai yra sapno! Vi
si mokiniai beabejo turės tikslą, o rie 
sapną 1961 metais prieš akis. Todėl ir 
mokslas jau visu tempu žengia pir
myn. Adolfas Šmitas.

LENKŲ FILMO “KRYŽIUOČIAI^ 
pastatyto pagal to pat vardo Senkie- „ 
vičiaųs romaną, JAV lenkai gaus še
šias kopijas, o Kanados lenkai dvi ko
pijas. Pavasąriop filmas jau būsiąs 
-•odomas.

Dail. A. Žmuidzinavičius renka vel
nių skulptūrų kolekciją ir turįs jų su
rinkęs jau 141. Vieni jų seni, o kiti 
dabartinių medžio drožėjų sukurti.

Dail. Vyt. Mackevičius atšventė sa
vo amžiaus 50 metų sukaktį. Ta proga 
sausio 14 d. Vilniaus valstybiniame 
dailės muzėjuje atidaryta jo darbų pa
roda. Parodą atidarė dailininkų sąjun- 

i gos pirm. J. Kuzminskis. Atidaryme 
: dalyvavo augšč. tarybos pirm, pava- 
: duotojas J. Baltūsis ir užsienio r. min.
K. Preikšas.’

Kaip rodo 1960 metų knygų katalo
gas, išleistas Valst. pedagoginės lite
ratūros leidyklos Vilniuje, daug peda
goginės literatūros, ypač mokyklų va
dovėlių Lietuvoje yra versta iš rusų 
kalbos. Atrodytų, kad Lietuvoje jau 
nebeliko pedagogų, kurie galėtų Lie
tuvos mokykloms paruošti savų origi
nalių vadovėlių. Įdomus dar ir toks 
reiškinys: lietuvių autorių paruošti va
dovėliai dėl nežinomų priežasčių ilgus 
metus neišleidžiami. Pvz., A. čipulio 
ir S. Pupeikio “Elementorius Saulutė” 
jau buvo įtrauktas į 1956 ir 1958 me
tų katalogus, bet nebuvo pridėtas 
ženklas, kad leidinys jau yra išleistas; * 
kaip paprastai būna. Net ir 1960 metų 
kataloge prie to leidinio tik pažymė- ’ 
ta, kad “išeis H-me ketvirtyje”; 70.000 
?gz. tiražu. (Palyginimui: lietuvių kal
bos gramatikos vadovėliai leidžiami 
32-46.000 tiražu, rusų kalbos vadovė
liai 20.40.000 egz.).

Dar pažymėtina, kad katalogas iš
leistas Maskvos knygų prekybos cent
ra “Meždunarodnaja Knyga", o ne Vil
niaus pedagoginės leidyklos, kurios 
vardu katalogas išleistas. Taip yra ir 
su kitų sričių knygų katalogais. Visa 
lietuviškų knygų prekyba, jei peržen
gia Lietuvos ribas, eina per Maskvos 
centrą. E.

Sarden ir Giselle. v -___ __ _ ____ _______________
Gulbių ežere šiemet šoka An- Paryžiuje, kuriai nuolat tenka atsto- 

gęla'Laigh. _ ’/ . ‘
Meninis direktorius yra Celia tautiniuose suvažiavimuose bei kongre- 

/ranca,. o jos'pavaduotbjas muzi- ” 
kinis direkt. dirigentas George 
Crum, tose pareigose esąs nuo pat 
baleto Įsisteigimo 1951 m. Kon
certmeisteris David A. Zafer, o 
jo pavaduotojas dirigentas Wal
ter A. Babiak. Kordebaletas va
dovaujančių šio kontinento kri- 

savo vyriTDavid Adams~šoks ke^ikų yra pripažintas pirmaujan- 
.uriuose baletuose, kurie ištisus čiu.

Primabalerina Lois Smith su

suose Europoje.
JUOBAS SERAPINAS jaunas ko

mersantas, iš Argentinos, sausio vi
duryje išskrido į Europą techninėms 
studijoms.

PRANO GAILIAUS KŪRINIŲ PA- 
RODĄ, vykusi jau eilėje Vokietijos 
miestų sausio 9-21 d.d. vyko Kirch-, 
heime prie Tecko, Max Eyth-Haus.

DAIL. ROMAS VIESULAS, Temple 
universiteto grafikos skyriaus vedė
jas, dalyvavo Audubon Artists dailės 
draugijos jury komisijoje paskirti 
1960 m. premiją už grafinius darbus. 
1959 m. premijos pripažinimo komisi
joje dalyvavo dail.* Vyt. K. Jonynai.

PABALTIĘČIŲ DIENOS LUDWIGS-

vis labiau stumia į virtuvę, o pati 

pat galinti, kiek ir vyras: Ji su
griovė ir sužlugdė savo vyro au- 
loritetą. Sugriovė tėvo; autorite
tą; Ir kas gi rezultate atsitiko? 
Ogi ji šaukiasi psychoanalisto pa
galbos, kad ją pagydytų, nes ji 
labai nelaiminga.

Skaitėm laikraščiuose, kaip te
levizijos- žvaigždė^Lueillė - Bell po 
19 vedybinio gyvenimo metų išsi-

MeKYKLOS-INTERHATfil
veikla grindžiama mokymo 
ryšiais su visuomenei naudin
gu gamybiniu mokiniu dar
bu”.
Iš tų nuostatų aiškėja, kad in

ternatų- auklėtiniai turi pasida
ryti netik' “aktyviais komunis
tais”, bet ir sugebančiais dirbti 
“fizinį darbą”.

Nors internatus atidaro švieti
mo ministerija, bet ji tai daro ne 
vien švietimo sumetimais, bet ir 

liaudies ūkio plano reikala- 
. vintus-tenkindama.
Internatai iš vienos pusės yra 
Švietimo ministerijos žinioje, iš 
kitos juos prižiūri rajonų ir mies
tų komitetai.

Internatuose yra arba 8 arba 
11 klasių. Priimami abiejų lyčių 
mokiniai nuo 7 metų ir mokosi iki 
18 metų. Internatas atidaromas 
tik tuomet, kai bendrabutyje ga
lima apgyvendinti bent 120 mi- 
kinių. Be mokomųjų klasių yra ir 
dirbtuvės. Bendrabutyje yra ir 
“izoliatorius” (kitaip tariant kar
ceris). Nors nuostatuose pasaky
ta, kad mokiniai į internatą pri
imami “tik tėvams ar globėjams 
sutinkant”, toliau jau pažymima 
kitos priimamųjų kategorijos: 
“I'mokyklą-internatą visų pirma 
priimami vienišų motinų, karo ir 
darbo invalidų vaikai, našlaičiai, 
taip pat vaikai tų tėvų, kurie šei
moje negali užtikrinti normalių 
mokymosi - ir auklėjimo sąlygų”. 
Tėvai gali būti atleidžiami nuo 
mokesčio už vaikų laikymą inter
nate. Internatuose kartu su juose 
gyvenančiais mokiniais gali moky- 
us ir* šeimoje gyvenantieji vaikai.

Tėvai sh vaikais gali pasima- 
i tyti tik direktoriui leidus. 
Jei tėvai nori, kad vaikai būtų 
trumpam išleidžiami į namus, tu
ri paduoti internato direktoriui 
prašymą. Mokiniai gali būti siun
čiami darbams ir į kolchozus, sov- 
chozus bei fabrikus.

Režimas internatuose kaip ma
žose kareivinėse. Visa suskirsty
ta pagal valandas. Kasdien atlie
kama fizinė mankšta, “užgrūdini- 
muiv vykdomos įvairios sportinės 
varžybos ir, kaip jau minėta, “ga
mybinio darbo” programos, inter
natuose mokoma gimtąją kalba, 
bet einamos ir svetimos kalbos. 
Už taisyklių nesilaikymą mokiniai 
gali būti baudžiami švietimo mi
nisterijos nustatytomis normo
mis. Vasaros atostogų metu mo
kiniai 4 savaitėms gali išvykti pas 
savo tėvus. Tiems, kurie jų netu
ri, internatas pats suruošia “atos
togas”. Baigusieji mokyklą-inter
natą* abiturientai gali dirbti pagal 
savo specialybę ir turi teisę stoti 
į aukštąsias mokyklas. Mokiniai 
jau internatuose pratinami prie 
“kolektyvizmo”, skatinami vykdy
ti “soctenktynes” ir pan. Interna
te veikia “pionierių” ir “komjau
nuoliu” organizacijos.

IŠ: vieno nuostatų straipsnio dar

Kažin ar nuo to galo?
EDV. ŠULAITIS

Jau is eilės komunistinių va
dų pareiškimų yra žinoma, kokią 
reikšmę sovietinis režimas Lietu
voje skiria naujojo tipo “mokyk- 
Joms-intėrnatams”. Per dabartini 
septynmeti (iki 1965 metų) jų tu
ri būti -Lietuvoje įsteigta tiek, kad 
juose galėtų mokytis apie 25.000 
auklėtinių, šiemet tas pianas iš
pildytas nedidele dalimi.

Neseniai minitserių taryba pa
tvirtino “Lietuvos TSR mokyklos 
- internato nuostatus”, kurie šiek 
tiek atskleidžia internatų vidinę 
santvarką; Pačioje pradžioje api
būdinami jų uždaviniai: “Mokyk- 
la-internataš yra naujo tipo aš
tuonmetė arba vidurinė bendro
jo lavinimo politechninė darbo 
mokykla su gamybiniu apmoky
mu, ruošianti visapusiškai išla- 
vintus, Įsisavinusius mokslo pa
grindus, kultūringus, sąmoningus 
ii"

aktyvius komunizmo statyto
jus, sugebančius dirbti siste
mingą fizinį darbą”.

Dar toliau:
“Visa; mokyklos - internato

MOHAWK
Furniture Ltd
2446-8 DANFORTH AVE. .♦ Tel; OX; 94444, OXS 9-4224.

* Pilnas namę t
apstatymas baidais,

* Elektros reikmenys,

* šaldytuvai,

* Virimo pečiai'

* Skalbimo mašinos,

* Vaikų baidai,

ir kfttam.

LIETUVIŲ
BALDŲ
KRAUTUVĖ

Mainome senus naudotus 
baldfasit matracus,

' DUODAME DIDELES
NUOLAIDAS PERKANT
NAUJIS

bei leidėjus, kad ir jie panašiu pabaltięcių dienos ludwigs- 
Keiiu pasektu, čia, žinoma, reikė- * šiemet b“v°
ji rradžiniP ‘ handvti ’ f»prnnh> n bsltiePlli Draugijos .Vokietijoje, kurios ui piaazioje oanuyti getuoju, 9 . pirmininkas yra Ministerialdirigent 
nepasisekus — į juos atsukti vi- dr H; A. Kehrer. Jos vyko sausio 22- 
sus galimus gmklus. ...

Bet visų pirma būtų geriausia,' 
jog mūsų laikraščių redaktoriai 
ir leidėjai (jie irgi beveik visi yra 
'žurnalistai) įsijungtų į Liet. Žur
nalistų Sąjungą, o jau tada gal 
būtų galima galvoti apie atskiros

Pasisaky mas dėl J. Ba’chuno 
straipsnio ^Mintys dėl laik
raščių redaktorių ir leidėjų 

suvažiavimo”. ' z
Su malonumu perskaičiau’seno 

spaudos mėgėjo ir ūkininko strai
psnį “Mintys dėl laikraščių redak
torių ir leidėjų suvažiavimo” 
“Dirvos” Nr. 134. Smagu, kad to 
str. autorius spaudą irikiuoja 
svarbion pozięijon ir sako, kad i ,u s'SKcijOs steigimą.Pagaliau, 

vr* . i.,*rnalisį ^jun|a būtJ pajėI
gi riagrirfėif ar spręsti visus (ar

spauda yra “svarbiausias mūsų 
.autinės; kultūrinės-^ visuome-

28 d.d.
PABALTIJO - TAUTU TAUTINIŲ 

ŠOKIŲ FESTIVALIS KOELNE Įvyko 
gruodžio 17-18 d.d. Lietuvius atstovavo 
Vasario 16 gimnazijos tautinių šokių 
grupė ir vadovai Fr. Skėrys bei V. Vy- 
kintienė. Gruodžio 18 d., sekmadienį, 
įvyko pasirodymas ne tik belgų ka
riams, bet ir’rinktinei publikai Belgų 
Name. Dalyvavo parlamentų atstovai,’ 
Koėlrio miesto vyriausias burmistras 
<u ponia, augšti belgų,’ anglų, ameri
kiečių ir vokiečių karininkai, visa Pa
baltijo Taryba, VLIKo atstovas Vokie
tijai Glemža, prof. dr. Ivinskis, prof, 
ir; Gronis, dabartinis gimnazijos di- 
ektorius, vengrų, rumunų ir bulgarų 

rūgšti pareigūnai tremtyje ir kviestinė 
jabaltiečių publika iš Koelno ir apy- 
linkių’.

Šokiai tikrai buvo gražūs. Grupė su
darė gražų ir darnų vienetą. Gaila tik,; 
.-tad Belgų Namo scena buvo maža iri 
Malūno negalėjo pašokti. Už tai pui- j 
kiai išpuoštoje mažoje scenoje, esant 
geram apšvietimui mūsų šokėjos ir šo- 
sėjai atrodė kaip pasakoje.

šeštadienį, gruodžio 17 d., pabaltie- 
čių tautinių- šokių grupės pasirodė bel
gų kariams ir karininkams — 18 vai. 
karių ligoninėje, kur susirinko virš 
200 kareivių kino salėję, o 20 vai. 
Porz-Westhoven, prie Koelno, belgų 
kareivinėse 1000 žiūrovų minia kėlė 
didžiausias ovacijas mūsų šokėjams. 
Scena buvo labai didelė ir ten galėjo 
7 šokius parodyti. Lietuviai buvo pra
našiausi savo skaičiumi, rūbais ir pro
gramos išpildymu. Ypatingai šokant 
Malūną ir Lenciūgėlį buvo daug plo
jama. Estų tautinių šokių grupė bu
vo atvykusi iš Oldenburgo, o latvių 
sudaryta iš Bad Godesberg ir Muenste- 

--------  —_ ______ ____ — _ 1110/Vestfalijos studentų.
je spaudoje jau anksčiau buvo ke-; Šiuo nauju pasirodymu mūsų taut, 
lęs LŽJ-gOS sustiprinimo reika- šokių moksleivių grupė išpopuliarino 
1US, bet i tai VOS vienas žmogus lietuvių Vasario 16 gimnaziją, lietu-

■

Fr. Sfe

nines veiklos rodiklis”. Tai jau f gent Ja U) j BachUno straips- 
visai gera nuomone ir nenuosta- nyje pasi^Us klausimus. Kodėl 
bu, kad jis ^ute konkrečių mums reikia pristeigti tiek daug 
kurių pagalbajmisų spaudą^ butų Jungu ar dl5ugiju|

Tačiau, nežiūrint kokin vardu, 
jame, taip ir >J. Bachuno straips-!mes pavadintume redaktorių ir 
nyje yra pasisakoma už lietriviš-: leidėjų sambūri ir kaip juos mes 
kųjų laikraščių’:Redaktorių ir' lei- besistengtume apjungti, esu pil- 
dėjų suyąžiayiiną, kuris” turėtų naj Įsitikinęs, būtų bergždžias 
įsteigti lietuviškęs; spaudos drau- ciartas. Tai jau parade Šiokia to- 
giją, išrinkti valdybą ir t.t čia jis praktika LZS Čikagos sky,
>aaarė labai gražių,-.bet;kažm ar Haus veikloje, kurioje pradžioje 
konkrečių (bent mūsų.aplinkybė- — - - - --
mis) siūlymų, dėl kurių -realizavi
mo labai reikėtų abejoti. Todėl 
nenuostabu, jog po “Dirvos” ve
damojo ir J. Bachuno straipsnio 
pasirodymo viešpatauja tyla, ku
ri šiuo atveju nėra gera byla.

Dėl J. Bachuno str. trumpai te
atsiliepė tik “Tėviškės Žiburiai’ 
i960 m. Nr. 49, kuris pabėręs to 
straipsnio minčių pluoštą, padarė 
pažymėtinas išvadas: “Sumany
mas, bę abejonės, svarstytinas. 
Mūsų sąlygomis šitokis suvažia
vimas vargu ar galėtų ko konkre
taus pasiekti, bet naudingas būtų 
jau vien asmeniško kontakto už
mezgimas”’.

Mano nuomone, šios, išvados 
dar yra per optimistiškos. Visu 
pirma, reikia-labai abejoti ar laik- teatsiliepė. Lietuviška spauda tai yių tautą ir surado naujų draugų sve- 
raščių redaktoriai bei leidėjai iš- ue mūsų partinė politika ar timtaučių tarpe. Fr. Sk.
viso atvyktų i bendrą pasitarimą;“veiksniai”, kurių vieną pajudi- THE CITIZEN’S NEWS yra Wind- 
nors ir* gyventu tame pačiame nūs, kaip širšės visi sujunda.
mieste, kur būtų rengiamas tas Spauda yra męnkas biznis, juo- te. leidžiamas maltiečio George Bona- 
suvažiavimas. Taigi ir asmeniško cms darbas ir laJ5di nepopuliarus, vfe, teit ttirihčio savo radijo CBE ^-og- 
kontakto Užmezgimo'galimumai tai čia susilaukti daug atgarsio rama T a,kpasA’0 na«k”*f’« anūkai 
čia atkristų;

Bet ne apie vien tik tai čia no
riu kalbėti, o truputį nukrypti ki
tu keliu, kuriuo kaip tik reikėtų 
eiti prie redaktorių ir leidėjų su
vedimo draugėn. Tai Liet, žurna
listų Sąjungos stiprinimo bei tin- 
kamon plotmėn pastatymo klau
simas.

J. Bachunas savo straipsnyje 
pažymi: “Laikraščių leidėjams ir 
redaktoriams susitarus bendra
darbiauti savo profesinėje srityje, 
pagaliau, gal kiek kietesnę dirvą 
pb kojų pajustų ir lietuvių žurna
listų sąjunga, kuri prieš keletą 
metų gražiai isisteigė, bet paskui 
kažkaip Vėl''padriko ar Užmigo”. 

Mūsų atvejyje atrodo reikėtų 
veikti priešingai: pradžioje su
stiprinti žurnalistų sąjungą, susi
tarti patiems žurnalistams tar 
savęs, o tada jau bandyti daryti 
spaudimą į laikraščių redaktorius

darbą nieko į rankas negau
na.

paiamos už auklėtinių darbą dirb
tuvėse, kolchozuose ir pan. įskai
tomos į specialias internato lė
šos kurios ?ali būti panaudotos 
mokinių mitybai gerinti, dirbtu
vėms ir nayąlhiniams, ūkiams

nyje pasiūlytus klausimus. Kodėl

bandė reikštis kaikurių laikraščių 
redaktoriai, o vėliau-r-matyt, ga
vę parėdymus iš “augščiau”, iš 
veiklos turėjo pasitraukti. Taigi 
čia jau susiauriama su kliūtimis, 
kurios nepareina nuo atskirų 
žmonių geros valios, bet nuo tani 
tikrų grupių, kurios nenori pa
linkti Penato darbo pusėn ar ge- 
rovėn, bet varo separistini judė
jimą, pagal jų pačių priimtus 
nuostatus ir veikia siaurų intere
sų rėmuose.

Norėčiau padrąsinti “Dirvą” ir 
J. Bachuną, jog nevertėtų daug 
-luliūsd aėl neaidelio reagavimo Į 
..antis, šių eilučių autorius kito-

nesRikėtina. Reikia bandyti ge
riau nuteikti visuomenę spaudos, 
jos darbuotojų atžvilgiu, ar išaiš
kinti jos sambūrių reikšmę, tada, 
rezultatai galėtų būti geresni.

sore pradėjęs eiti mėnesinis laikraš-

ramą. Laikraščio paskirtis angliškai 
informuoti kanadiečių visuomenę apie 
visokius naujųjų kanadiečių reikalus 
bei jiems rūpimus dalykus. Leidėjas 
kviečia siųsti jam medžiagą, kurią jis 
taip pat panaudosiąs ir savo radijo 
programoje.

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

PAS MUS PUIKIAUSIUS GĖLĖS . . ..
★ Puokžtėt nuotakoms bei pairtoms kitoms progoms — 

europietiikomc Ir kanodižkome rtilhije.
★ ’ Įvairiausiu riUHy skintos gėlės bet vasonai su gėlėmis.
★ Mes turima gintaro irkitokiif Udirbtoių dovanoms. 

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

wAiirs mm
PERSIKĖLE iš 5 Robert St. j NAUJAS PATALPAS

726 Lansdowne Ave. Tel. LE. 3-0631
Visi mašinų remonto darbai lietuviams atliekami PIGIAU 
lietuviškame WALLY’S GARAGE. Sav. VI. Tarvydas. 

Automatinė transmisija pigiomis kainomis, išorės taisymas (Body 
repair), dažymas ir visi kiti taisymo darbai atliekami sąžiningai.

Lisabona. —- čia mirė Kanados 
mbasadorius Portugalijai PhiL 

Tppe Panneton, 65 m., buvęs 
fontrealio un-to medicinos fak. 
rofesorius ir rašytojas, rašęs 

linquet slapyvarde.
Havana. — Kūboje įsakyta už

nešti vidurinių ir augštųjų mo
kyklų mokiniu kartoteką. Mokytis 
būšią• teista tlk> “dirbantiems Fi
delį Častro vyriausybės labui”. ,

į oįotvpYg utnoCJ 
Redakcijai prisiųsta

'Ritinys: K. Mockus —■ KrikSč. de* 
mokratams daromi priekabiai;: J.<Var
nas1— Lietuviškas liberalizmas; dr. VI. 
Viliamas — Demokratnio socialism© li
kimas; dr. A: Trimakas — Lietuvos 
laisvinimo problemos; dr. K. Sidhus' 
kas — C. Komiteto veiklos pranešimas; 
P, Vainauskas — LKDS veikla tarpt, 
off.; prel. J. Ambotas — Paskutinis 
prof. K. PakSto žodis; AuKšMaushis 
pasišaukė; Įvykiai ir mintys.

į Užuolanka, Nr* 2(34), 1961 m. SaUį 
sis, 16 psl.

Eglutė, 1961 m. sausis Nr. 1, 32txL
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2336 Blobf St W. • TęL RO. 2-8255
Perkant ar parduodant nekilnojamą turtą visada kreipkitės Į šią 
didelę pardavimo Įstaigą, kuri titri 12 atskirų biurų Įvairiose 
miesto dalyse. Greitas ir sąžiningas patarriavlmąs. Didelis pasi- 
rinkimas. PaskoliĮ sudarymas' ir finansinė'parama trūkstant 
Įmokėjimo. Čia rasite viską, kas Jus interesuoja nekilnojamo 
turto reikaluose. fJ- • "h.-'." . -t
• Garden Ave. - High Park 
$1.000 ĮmokėtL 7 kambarių mūriniu 
namas alyva apšildomas, 2 virtuvės. 
Pilna kaina $15.000.

Roncesvalles -High Park
$2.u00 Įmokėti, 7 kambarių atski
ras mūrinis namas su dviem gara
žais, vandeniu alyva apšildomas, 2 
virtuvės. Tik keli namai nuo Ron- 
cesvalles. Viena atdąra skola ba
lansui. Tikrai geras pirkinys. Pil
na kaina $15.900.

Swansea
4-tas namas nuo Bloor 

$16*900 pilna kaina, $4.000 įmokėti, 
6 kamb., atskiras marinis namas su 
garažu ir sandėliuku šalia, alyva 
apšildomas, dar vienas kambarys • 
yra rūsyje su maža virtuvėle ir vo
nia su tualetu Vieną atvira skola 
balansui 10 metų. 7^ ;

. Indian Rd. Čres. , 
'Originalūs 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 - 

ikiekvienam butui su Skalbyklą. Di- 
’delię'lrięli^sr^titajaurgalii^ užįprtL 
Pilha’kaina $21.500.

Rusholme Rd. - College 
$6.000 Įmokėti (gal užteks $5.000), 
8 kambariai per du augštus, mūri
nis, gerų plytų namas su garažu, 2 
virtuvės, ekstra kambarys rūsyje, 
kvadratinis planas, gražūs dideli 
kambariai, viena skola balansui 10 
metų, pirmą kartą parduodamus, 
200’ sklypas.

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

ilimą užiuįt . Ą į f .
; >4 k -Odkwdod -UŠt. Clair^ 5 i M
; $5.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras 
'mūro namas su garažu, vandeniu 
•alyva apšildomas, .2 modernios vir- 
rtuvė-^r Viena skola balansui 10-me- 
*tų, lengvi mokėjimai. -• -
į Bloor - Indian Grove
I $29.000 pilna kaina. 12 kambarių 
; atskiras mūrinią namas, su privačiu 
J įvažiavimu ir garažu, didelis kie- 
> mas; vandeniu 'alyva apšildomas, 5 
; kambariai pirmam augšte, 3 vonios, 
b 3 virtuvės, ekstra kambarys rūsyje 
su išėjimu į garažą. Namas labai 
geram stovy. Dideli kambariai, vi
sai arti Bloor.

Bį^ĄKA^
Darbo telef. RO. 2-8255
Namų telef. LR. 6-1410 ■

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

me naujo, nes mes gaųnamė.kas dieną naujų nuosavybių.

Baby Point Rd. 
Atskiras — 6 kambariai

S2.500 įmokėti, rupių plytų, labai 
gerame stovyje, su dviem virtuvėm, 
vandeniu šildomas. Privatus Įvažia
vimas. Pilpa kaina $16.800.

į

j

t

SPORTAS

High Park Ave. - Bloor 
8 kambariai — atskiras

'$16.900, marinis, naujai išremon- 
iuolas namas, labai gražioje vieto

damas. Geras morgičius.
je, 3 virtuves/ vandeniu alyva šil- j

Runnymele Rd. - Bloor
8 kambariai — atskiras

$16.300, m
mo ir mot

maš, šabinis įvažiavimas, garažas, •

, netoli susisieki-
_ gražioje gatvėje,
2-jų augštų; vandeniu -alyVa* šildo-

Winder mere R^L - JBlopr 
Dupleksas — 8 kambariaiDupleksas -

§21d)ūOį mūrinio .atskiras, visaį. nę. 
toli Ęlųur gųtveę,. 2 atskiri .butai, 
priedo recreation kambarys" raąyje'. 
Naujas apšildymas, piąfbš Įvažiavi
mas."’ ' ' • '• ■ ■■ ’ J,’J’ •

Swansea - Pallisades
4 atskiri butai — 15 kambarių

S33.CC0, mūrinis, labai gerame sto
vyje namas, modemiškai įrengtas, 
keturiom šeimom su atskirais įėji
mais, 4 moderniŠKOS prausyklos. 
Labai gražioje vietoje iš kur matyti 
Higr Park ir Granadier Pond.

Swansea - Ellis Pk. Rd.
Bungalow — 5 kambariai, 

$17.900, akmeninis priekis su šalia 
pristatytu garažu, vandeniu apšil
domas, 7 metų senumo. 70 pėdų, pla
tumo sklypas/ Labai geras.pirkinys.

Islington - Bloor /
$15.900, 6 kambariai ir ręcreatipn 

. kąmbarys rūsyje, 8 .melų^senumo, 
labai gerame stovyje, privatūs Įvo
žia Vi mas ir garažas.

Islington Ave. - Six Points 
Bungalow — Split level

S18.9G0, 4 metų senumo, arti susi
siekimo, labai dldelLkamhariai,. mo
derniška virtuvė, 2 prausyklos 
delis sklypas.

S. KĖKŠTAS 
2336 BLOOR ST. W. 

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

di

ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS>QMRQS

507 Dovercourt Rd.> Toronto, LE. 4-6123
' ANT. JŲ.OZAPAIT1S : -i ;

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 AVE. Telefonas LE. 2-5191

V; VY^OŽINJOS
K/!’ pirmenybėse praėjusį savaitga

lį Ua^iiltpne v^tje^ąi Jaunėjo 4 pur
inas įdėtas., Kreį^ininkėą,. įyėįkušibs 
finalinėse4* rūngtynėsė hanultohietes 
44:13,metus^iš eilės tapo^a- 
nadbs Įiet.^rėpŠihio meisterėmiš. 'Vie
nintelėse v/rų tinklinio rungtynėse 
vytinčiai, nugalėję Aušros* tinklininku? 
2:1 i5:iR 15:4^ tapo, pirmai
siais K/ L Jįnklihio’'moteriais. Ko- 

• mandoje žaidė: Balsys,*;galiūnas; Bal
nis, Bačėvčius, Preikšaitis, Supronas. 
Komandinėse vyrų ir moterų stalo te
niso varžybose vytiečiai pelnė dar dvi 
meisterystes. Pirmose vyrų rungtynė
se vytiečiai nugalėjo Aušrą 5:0. finale 
įveikė Hamiltono Kovą 5:3. Finale žai
dė: Gvildys 3, Nešukaitis 1, Vaičekaus
kas 1. Moterų komandinėse varžybose 
vytiecės Kasperavičiūtė ir Sabaliaus
kaitė 3:0 pasekme įveikė Aušros ir fi
nale Sakalo tenisininkes.

Kiek • blogiau sekėsi krepšininkams, 
kurie žaisdami tik penkiese pralaimė
jo Rochestęrio Sakalui 58:53. Dar blo
giau ėjosi šaenniatininkams, netikėtai 
PT^laimėjusieĮps naujai sukurtai Ha; 
miHOno ‘Kovo VyĮ
tiekiams dar likę žąisti su Aušrds šach
matininkais jr /meistery st ė dar' nėra 
išspręsta.

KrėpšininJ^ėą EBjA pijmenybęse prb- 
laihįėjo sUštiprlnta'i R-A komandai 50: 
36k Nežiūrint; kad truko'koiiU'pdgnii- 
diiiių žaidikih, vytietėš sužaidė gerai, 
parodydamos sutartiną žaiSiirią? Žaidė: 
Zolpytę, fe,’Žėkaitė 'Dargytę 6, Ka$: 

5 perą v ičiū te 11,. Pr unsky tė 713, Supro- 
naitė 2. Šį* antradieni vytietėš žaidžia 
paskutines LBA pirmenybių rungty^ 
nes. Vasario 6 d. 8.15 v.v. Harbord 
Coli, vytietėš žaidžia pirmas CYO fina
lo peržaidimo rungtynes, greičiausiai 
su Aušra.

Krepšinio treniruočių TRC patalpo
se vasario 10 ir 11 dienomis nebus.

A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Praėjusi savaitgali Hamiltone įvyku

siose aKnados Sporto Apygardos pir
menybėse Aušra išsikovojo sekančias 
vietas: I ir II v. vyrų krepšinyje; I v. 

Jaunių.krepšinyje: III v..moterų kręp- 
Įšinyje: 1 VJ moterų titnklinyjė: II v. 
vyrų tinklinyje ir šachmatininkai nuga
lėjo Hamiltoną 4:1. : 777 . *

Rungtynių rezultatai Vyrų krepši
nis: Aušra II nugalėjo Montreajio Tau- 

? ra 76:67 ir pusfinaliuose — Rdchėste- 
rio Sakalą' 92:54. ^Kadangi, finaluose 
turėjo žaisti Aušra I prieš Aušrą IIr 
Apygardos vadovui sutikus, buvo su
kištos parodomosios rungtynės tarp 
Aušros 1 ir Montrėalio Tauro. Laimėjo 
Aušra 89:42. w

Jaunių krepšinis: Aušra II (jaunu
čių komanda) pralaimėjo Hamiltono 

[Kovui 26:49. Finaluose Aušra I nuga
lėjo Hamiltono Kovą 43:37.

-Moterų krepšinis: Aušra . nugalėjo 
Montrėalio Tūąrą 47:24 ir pusfinaluo- 
se pralaimėjo Hamiltono Kovui 29:30.

Moterų tinklinis: nepasirodžius Kovo 
ir Vyčio komandoms Aušra ir Sakalas 

> įėjo į finalus be žaidynių. Finaluose 
Aušra nugalėjo Sakalą 2:0. -

v Vyru tinklinis: Aušra pralaimėjo 
’ Vyčiui 1:2.
J Stalo tenisas: vyrai pralaimėjo Vy- 
i;čiūr 3:5 ir moterys taip pat Vyčiui 3.0. 
T šachmatai: Aušros penketukas riuga- 
ijlėjd* Hamiltoną 4:1. Su Vyčiu žais To

ronte.
Aušros koma'ridėse žaidė: vyrų krep

šinis Aušrą- į:. A. BunjLinasį> 75 K- Gri
gaitis 11. R. Strimaitis 4, A. Savickis
5, R. Juozaitis* >7, A. Jankauskas 24. 
R. Gudas 21 ir B. Mischenko. Aušra 
II: R. Burdulįš 23, 10, A. Savickis 5„ 
29, A. Mickevičius, J. Zentinš 2, 10, 
A. Klimas 16, 16, R. Juodikis. J, Lau
rinavičius 28, 23. I. Jurcevičius 2, 2, 
A. Žaliauskas 0, 2, J Bukšaitis

Jaunių Aušri I: A. žailausk; 
V. Janul*?vjč;us 19, V. Rusas 8. J 
šaitis, G. Batura 4, E. Butvydas,

Jaunių Aušra II: V. Ruseckas 13, A. 
Šlekys 2, G. Skrinskas 1, A. Sapijonis
6, R. Grigas 2. E. Ramanauskas. H.

Steponaitis 2, J. Gėnys.”
Moterų krepšinio komandoje: G. 

Uogintaitė ‘9, 3, A. Šapokaitė 2, J. Ga- 
taveckaitė 9, 10, A. Sapijonytė, I. Ra- 
manovaitė 14, 8. A;‘ Grigaitė 4, R. 
Bilkyt.ė 2, D. KlimaitJėl, M. Dunderai- 
tė, E. Juozaitytė 3, A< Astrauskaitė 1< 
6, D. Simonaitytė 2, J/ Čeponkutė 2.

Moterų tinklinio komandoje: A. 
Rekštytė<^B. Ožalaite;;J. Gataveėkai- 
tė, A. Sapijonytė, AJGrigaitė,*A. Ast< 
rauskaitė. * : ‘' j

Vyrų tinklinio komandoje: P. Vys- 
kupaitis, J Jucevičius, R. Burdulis, J. 
Laurinavičius, J Bukštaitis, A. Ža
liauskas, k. Juodikis, J. Zenūnš.

Vyrų stalo teniso komandoje: W. 
! Petcraius, V. Butvilą, P. Vyskupaitis.

Moterų stata teniso komandoje: D. 
Augaįtytė, Įj. Stirbytę-

šachmatų komandoje: L. Fabrici- 
jus 1, V. Petrauskas V2 , V. Gončius 1,

: Mauuląit.s *•>. .... *"* . J
Praėjusios 'savaites lygų rungtynėse: 

CYO lygoje Aušra Juvl. pųsfmaluose 
nugalėjo St. Bazils 31:28 ir Aušra M. 
[ finaluaąą.nMgąlęją Si. Thojnas 35:3. 
Church lygoje: Aušra B pralaimėjo 
kimbourne 27:35 ir Aušra Inter, lai
mėjimąg;-v o be rungtynių.

šios savaitės rungtynės; pirmadie
nį, 7 v.y., Harbord CYO JI finalai — 
Aušra M - St. Thomas^ po-jų ĮI;pusfi-i 
nalai — Aušra Juvl. -:St.. Helens; ant-: 
radįenį; 8.15 v.v., Bioor CYO pusfina-’ 
lai — Aušra Sr. - Pr/scious. BioocJ ir 
mūsų salėje, 7 v.v., Church —Aušra 
B - Shaaręr. Ketvirtadienį, 7 v.v, Ęloor 

: CYO finalaį — Aušra M - St. Anselm^ 
taip pąt 7 v.v. St. Christophers patal-

* pose Church — Aušra MB - St. Chris 
ir 7.30 v.v. Ryerson PS Church — 
Aušra Inter. - St. Chris.

Sekmadienį mūsų salėje B-C: Aušra
- Andys; Tridents - latviai..

Nepamirškime, kad šį šeštadienį Pri
sikėlimo auditorijoje Priešgavėninis 
kaukių balius. Jaunimui tarp 16 . ir 20 
metų įėjimas nemokamas....

SPORTAS LIETUVOJE
Kauno Politechnikos Instituto mote

rų krepšinio komanda viešėjo Lenkijo
je. Visus turėtus susitikimus pajė
giausiomis lenkių koma^cghfe: Bi^nė-į 
jo kaunietės. Paskutinei'rėv^tflines7' 
rungtynes žaidė su Poznanės Olimpija, 
kurias dkPI mdterys laimėjo nėt 77: 
41 reznltatu. l-

Po .fabai gražaus musų stalo tenisi
ninku ’ pasirodymo. Čekoslovakijoje, 
Lenkijos daugkartinio meisterio Var
šuvos Legija stalo tenisininkų viešna
gė Lietuvoje, mūsiškiams nebuvo tokia 
sėkminga. Panevėžio komanda, tiesa, 
sunkiai nugalėjo svečius (kurių pajė
giausias žaidėjas dar nebuvo atvykęs), 
tačiau sekančius tris komandinius^ su
sitikimus su Kauno komandomis, sve
čiai lengvai laimėjo. Tik paskutinį su
sitikimą su JLjetuvos rinktine Vilniuje,

lenkai smarkiai pralaimėjo 5:1, o mū
sų moterys labai sunkiai įveikė rezul
tatu 3:2. Lenkijos moterų čempijonė 
Danuta Šmitovska taip ir liko Lietu
voje nęougalėta. . .. y/ v .. ,

į Sovietų Sąjungos sekančio sezono 
lengvosios atletikos rinktinę pateko 
trylika Lietuvos spprtininkų. Ieties 
metikai: B. Kalėdienė, B. Rimkevičiū
tė, Ą. Stančiūtė ir Ą. Zablovskis; šuo
lis į ąugštį: J. Trei^ienė; šuolis į tolį: 
A. Vaūpšas; disko metikai; A. Baltuš- 
nikas ir V. Jaras; rutulio stūmikas: A. 
Varanauskas; barjerinis bėgimas 80 
m : A. Maskoliūnaitė; 800 m. bėgimas: 
F. Karobhenė; niatatono bėgimas: V. 
Selehis ir J. Pipynė. .

Sudarytoji Lietuvos krepšinio rinkti
nė, kurią treniruoja buvę garsūs Lie
tuvos krepšininkai gynėjai K. Petkevi- 

| čius ir J. Lagūnavičius, pradėjo inten- 
; sy viai treniruotis Sovietų Sąjungos pir
menybėms. Pilna komandos sudėtis, 
kol kas dar nevisiškai aiški, tačiau di* 
dėlė dalis žaidėjų jau yra žinomi: Lau- 
ritėnas, Matačiūnas, Budnikas, Junčys, 
Masiulis. Čižauskas, Giedraitis, Čapli
kas I ir Puidokas. Komandos ūgio vi
durkis yra 6’3^4 ”, o amžiaus vidurkis 
23 mėtai. Dauguma žaidėjų 20-ties me-; 
tų. Taigi komanda yra gana jauna,; 
Treniruotės vyksta šešis kartus savai-[ 
tėję. Sį mėnesį pirmenybės jau prasi
deda. 7 7

Vilniuje ir Kaune vyko So v. Sąjun
gos profesinių sąjunga krėpšinią tur- 

; nyrąs, kuriame dalyvavo vienas pajė- 
! giatisių Sovietų Sąjungos komandų, ! 
i kaip Kijevo KKI, Rygos VEF, Lenin- ■ 
i grado “Bareviesthik’*; Vi^o buvo =8 kb- 
| mąndos. Estų ’Kalev”, padariusi di- > 
dėlę staigmeną, laimėjo* pirniają ’ vie-‘ | 
tą ’Kauno “Žalgiris”* tižėmė penkfią* o; 
Vilniaus “Spartakas” septintą vieta. 
Sis turnyras buvo kaip ir priežaismis 
prieš ateinančias visasąjungines pir
menybes. Taigi pagal minėtus Lietu
vos krepšininkų pasiruošimtls ir vyks
tančias draugiškas rungtynės atrodo 
nebūtų pagrindo per daug tikėtis ge
ros padėties Sov. Sąjungos pirmeny
bėse.

Lietuvos stalo tenisininkai labai sėk
mingai gastroliavo, Čekoslovakijoje. 
Kaip žinome Čekoslovakijos stalo tehb 
sininkai yra vieni geriausių pasaulyję. 
Buvo sužaista 8 vyrų *ir 8 moterų ko
mandiniai susitikimai įvairiuose čeko- 
.slovąkijoĮg^mięsteiose, iš kurių po 7 su- 

abiejose grupėse laimėta. Be 
to, puiKiai pasirodyta individualiniame 
Čekoslovakijos, stipriausiųjų, Turnyre. 
Atskirų žaidėjų pasekmės: A. Sauno
mis 24 laimėjimai iš 26 susitikimų, 
Paškevičius — 17 iš 24, Zablockis — 
11 iš 20, Ramanauskaitė — 16 iš 17% 
Balaišytė — 10 iš 13. Ši Lietuvos sta
lo tenisininkų pergalė tikrai yra labai 
•reikšminga. .

Minske Įvyko Sov. Sąjungos koman
dinės klasikinių — graikų-romėnų sti-. 
liaus — imtynių pirmenybės. Lietuvos; 
imtynininkai užėmė 'septintą vietą, i 
Pirmenybėse dalyvavo 11 komandų.1 
Pirmoji vieta atiteko gudams. I 
" V .. ’ T‘7 G. !
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^DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS NAMŲj FA R M V. ŽEMĖS ŠKLYHi, APARTAMENTŲ IR BIZ- 
ĮNIŲ. DUODAMOS 5% PASKOLOS P^KANTTEM^NAMUS^VAIRlAlS REIKALAIS KREIPKI- 
jTĖS J SUJOS MŪSŲ AGENTUS 
J 1v* Bloor Indįai| Gęoye: .
/ $8.000 įiiąokėti; ^tskįraš. T4 \
jkamb., išmetu s$nūtnd?tikras trip- į 

modern. virtuvės.< 2 apartamentai - >
; butai iš nuomoti, gauna S230 mėn. 
ir vienas butas iš 5 kambarių savi
ninkui. 2 garažai ir vienai mašinai

• pastatymo vieta, privatus 10 pėdų 
šoninis įvažiavimas. Parduodama

* kaina $27.000. Nėra skolos.
♦ < Bloor - Armadale
.$10.000 įmokėti, mūro ligi stogo, at
skiras, 8 kamb., 2 mod. virtuvės, 3 
prausyklos, garažas, vand. alyva ap
šildomas, Kainą $23.000.

’ > < Indian Rd. - Bloor
S5.0Ū0 įmokėti, atskiras mūro, 10
-kambarių per 3 augštus, 4-4-2, mod.

virt.,* A prausyklos, .2 garažai, ^e--
^išnuomavimui. Kaina $20.(XB. p ;
^Roncesvalles - High Park _ . .... ..

i

narna $ ..
Bloor - Jaąe • .

000 įmokėti, atskiras, mūro**8' 
ib., 2 augštų. geras namas, dide-. 
ambariai, vand. apšild. GafdŽa<. - 

e geriausio susisiekimo, graži
. Kaina $21.000. * £> i
tori pardaviMui Omą*fp tun 
skolas, kurios šiandien namo 

pardavimui yra didelis trukdymas, 
aš galiu jums duoti paskola ahieju 
skolų sujungimui ligi $8.000 5 m.

Yonge • Eglinton 
$2.000 įmokėti, 5 kambarių mūro 
bangaiiukas, geras pirkinys. Kaina 
tik $13.000. Skubiai teiraukitės.

J. KUDABA
Namų teL BU. 3-2105

Gl’fr f- ■ ■ ' " • ’ •
Dabar geras laika# pUkti žemes: vasarojimui — poilsio vasarvietėms, ūki- 

—_•—, X: bizirnti- — gazolino stotims, mote-
jis ar kitam pelningam bei vertingam 

’tikslui. | e'r-
*' ' • -t.:'

5 AKRŲ ŽEMĖS SKLYPAS (200 x1089’) i .šiaurės vakarus nuo 27 ir 7 ke
lių sankryžos. Galima tuoj statyti. $1.000 įmokėti, pilna kaina $4.200.
15 AKRŲ PRIE MALTONO KELIO. Pusė žemės dirbamos, pusė — pievos. 
Kaimynystėje statomi nauji namai. Trunka 25 minutės atvažiuoti į vaka
rinę Toronto miesto dalį. Ten įsikūrusieji dirba Toronte. Savininkas prašo 
$9.500, $4.500 Įmokėti. • •
12 KAMBARIŲ MŪRINIS NAMAS, gerame stovyje tvartai ir kiti pasta
tai, 5 akrai žemės. Nuosavybė randasi tik 8 mylios į šiaurės vakarus nuo 
Toronto miesto ribų. Prašo $19.000. _
100 AKRŲ KAMPINIS ŪKIS prie 27 ir 88 kelių sankryžos. Naujai atre
montuotas namas su visais vidaus įrengimais bei patogumais, dvi daržinės 

, suJvartąis. labai geras iroatūtalus žemės drenažas. Prašoma kaina $43.000, 
$8Įx>4 jįio^ėj|fn|s.^vi^nas £tv^as fntn’gičius 10 metų.
11% AKRŲ ŽEMĖS SKLYPAS, 3% įlyįios T šiaurę nuo ITČefių’lr ž#my~ 

'Itbš į VįlRatū? TTtrrT 2T’ktntrr488*'5lirgero kelio, gylis 1044’. Geras juodže- 
už akrą, $3.500 įfcOi. Įįį pČ£ 

nuolaidą, ąes jaių labai reikalingi 
rą

TIS, didžiulis, restqfa&aa,

>iunl 
liln

poilsio vasarvietėms, ūki

mis, šaltinio vahJen:
■karna grynais, savininkas darytų ž;
pinigai. Tikrai reta proga padaryt

> $55.000 PILNA KAINA, GAZOLIN
barių namas, 10 žieminių katidžių i

/Jrandąsi abi pa*rinj$iio kelio, ved 
moti ištisus metus, metinė nuoma • 
stoties metinė apyvarta apie $47.000, 
Pardavimo priežastis: staigi mirtis šeimoje. Su geru įmokėjimu vienas at-

■ 'ViraS'''in<>rgičiuS<10/'inetq:6%.<:?
Augščiau duodamos nuosavybės ir bizniai esti tik maža dalis turimų parda
vimui, todėl* visais žemių ir biznių pirkimais bei pardavimais kreiptis že
miau dedamu dSrėsa:

io Cottages išnuo
jtanos $4X)Q0?Jtestq£ano ii\£a^61inš;

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

Kreipkitės visais reikalais j EXTRA REALTY LTD. Čia rasite ekstra sąžiningą patarnavimą.
— — *

KAS NAUJO KANADOJE?

R.CMOLKA
Vv REAL ESTATE

BloorSi., W. Tel. LĖ. 2-4404
Perkant ar parduodant betkokj nekilnojamu turtą, kreipkitės

Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, įvairaus dydžio apar
tamentų, biznių, farmų sklypų etc. 
Sąžiningas ir skubus patarnavimas.

Geriausias morgičių gavimas bei sudarymas visame Toronte.

Premjeras J. Diefenbakeris da
lyvavo Izraelio ambasadoriaus ba
liuje Toronte, kur jam buvo įteik-, 
tas Kanados - Izraelio 'draugystės 
žymuo, šia iškilme buvo baigtas 
IzraUio paskojSs lakštų vajus,, 
per ktirį surinkta Si.545.250, t.y. 
S108.00 daugiau nei pernai. Ta 
proga premjeras pasakė kalbą, 
kuriojėipą^įė Izraelio pastangas 
laisvėn, <^^Arėn ir pareiškė, kad- 
Kinija negaifriti būti visą laiką iš
skirta nuo tarptautinių problemų 
sprendimo, pvz. nusiginklavimo 
Neužilgo Kinijos problema lįų 
sianti išspręsta.

Ateinančių melų biudžetą pa- 
; teikė parlamentui finansų mini 
D. Fleming. Jis sudaro $6.123.- 
758.182. Prie jo reikia pridėti se
natvės pensijas $606:570.000; žie
mos darbų pragramą. Tuo būdu 
susidaro arti $7 bilijonų. Pateik
damas papildomąjį biudžetą 1960 
m. pabaigoj, finansų nūn. buvo 
numatęs $12 mil. perteklių Šiemk 
biudžetiniams metams, kurie bai-( 
giasi kovo 31 d., tačiau dabar pan 
aiškėjo, kad vietoj ..pertekliaus 
bus $286 :mil. deficitas. Ateinan
čių metų biudžete^;numatyta .par. 
(jidinti išlaidas gynybai, .valdžios: 
tarnautojams ir nedarbo meta 
programąj. • .? •"

17.000 asmenų atsakytas anketas 
darbo įstaigai. Esą beveik 94.000 
registruotų bedarbių, nereikalingi 
pilnos tarnybos darbo; be 50.000 
ištekėjusių moterų reikią priškai
tyti asmenis virš 65 m. amžiaus ir 
jaunuolius 14-19 m. amžiaus. W. 
James, taipgi rado, kad iš 300:000 
darbo, ieškančių per darbo Įstaigą 
moterys su specialiu išlavinimu 
sudarė žymiai didesni- nuošimti. 
Ateiviu tame ; skaičiuje'- buvo 
24.000? ■' ''

JANE — ANNETEE
$2.500 įmokėti tiktai už keletas me
tų senumo 6 kamb. mūrinį anmą, 
modernus, privatus įvažiavimas, 20 
metų skola iš 5%, tik S54 mėnesiui. 
HAVELOCK ST. _ . . _
$3.500 Įmokėti, 8 kamb. mūrinis na
mas, alyvos šildamas, kietmedžio 
grindys, puikuš * pflasteris, geras 
nuomavimui? drtl Coltegė‘gatvės.
BABY POINT 1 ;
>4.400 Įmokėti, 6 kamb. atskiras mū
rinis namas, -kyądrątinis planas, 
alyvos šildymas, moderni; virtuvė, 
gražus kiemas, garažas, grėitąs už
ėmimas, žema kaina. , 
BLOOR *— RUNNYMEDĘ ,. , _> 
$3.500 \ įmokėti,; 8 kaiųb. per du 
augštus, atskiras mįripįs nąmas, 
kvadratinis planas, .alyvos šildy
mas, dvigubas garažas, kambarys 
rūsyje.
JANE — ANNETTE . S , 
$3.000 Įmokėti, 8, kąmbar. per du 
augštus, atskiras mūrihis namas, 
kvadna^niš plariaš,^ virtuvės, vand. 
alyvos šildymas, garažas?k T 
rUšholmk rd7 7; ■;"' ^7 

•’ $5.000 įmokėti, IŽ^dldžiulių kamb.
mūrinis, ^ąm^s^ vand. alyva šildy
mas, 2 Vonios/ kambarys rūsyje, 
dvigubas garažas, didelis . kiemas, 
S250 mėn. nuomos.
HIGH PARK BLVD.
RONCESV ALLES
$6.000 įmokėti, 10-kamb. atskiras 
mūrinis nama^ kyadr,ątįiis planas, 

? vand. alyvos,šildymas-, 3 virtuvės, 2 
' vonios, dyigubąs^mūrįnis; garažas.
' SWANSEA

'dėrmškas7Tfs^Tf$sv murihis n^maš, 
maždaug 6 metų* Jehjujnd, 2 
virtuvės, 2 vonios, didžiulis recrea
tion kamte J>aru, plius
dar vienas kmfith ru^je,* dvigubas 
garažas, su privačiu įvažiavimu.
RUNNYMEDE--BLOOR-
$9.000 Įmokėti, 11 kamb, Atskiras 
mūrinis dupleksas, per du augštus, 
vand. alyvos šildymas, garažas su 
privačiu įvažiavimu. Arti visko.
SWANSEA
$4.000 Įmokėti, visai naujas, 8 kam
barių per du augštus, atskiras mū
rinis namas, 2 vonios, vieta garažui, 
alyvos šildymas. ; ; - /'

Pl KERBER1S
Darbo telefonas LĖ. 2-4404 
Namų telefonas LE..5-1584

- COLLEGE

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

aduotas. . -
BLOOR - KENNEDY AJE.
Atskiras 8 kambarių naųiaš, 2 vir
tuvės ir 2 vonios, dvigubas garažas 
ir labai platus šoninįš įvažiavimas, 
pilną kąina $23.900. . c
BLOOR ISLINGTON
$3.500 Įmokėti,‘gražus 5. kambarių, 
2 miegamų bangias, vandens alyva 
šildymas, recreatipn kambarys rūsy
je, garažas su priVačiu įvažiavimu, 
viena atvira s^bla balansui. Arti 
susisiekimoTr krautuvių. Pilna kai
na $15.900.
HIGH PARK RAJONE
$23.000 piliia kaina už grąžų mūri
nį 8 kambarių namą. Dvi.modernios 
virtuvės, Recreation kambarys rūsy
je su baru plius 3 gabalų: prausyk
la. Dvigubas garažas ir privatus įva
žiavimas; Atviras 6% morgičius. 
Turi būti skubiai parduotas.

BLOOR -JANE
$6.000 įmokėti, retai pasitaikantis 
aštuonių kambarių per du augštus 
namas. Vandens alyvos šildymas. 
Garažas ir šoninis įvažiavimas. Nė
ra skolų. Balansui viena skola 10 
metų. ’ •’ < - - :
BLOOR ? PALMERSTON BLVD.
$6.000 Įmokėti, viena atvira skola 
balansui 1'5-kai metų. Vienuolika 

. Jabai_gražių ir didėlių kambarių 
narnas Palmerston Boulevard 'gat
vėje arti Ęloor gatvės. Vandens aly
vos šildymas. 3 vonios. Labai geras 
pajamų namas. - a
BLOOR - DOVERCOURT
$15.000 įmokėti už 15 bųtę. apart- 
mentinį pastatą.-Visi butai'-išnuomo
ti ir viso metinių pajamų virš 
$16.000. Labai geras pinigų investa
vimas.
DUNDAS - KEELE
Baldų krautuvė skubiam .pardavi
mui. 12 metų tas pats savininkas. 
Visos prekės - baidai S9.000 vertės 
ir biznis tik $10.000 pilna kaina. 
Retd pr6ga.

J. RUKŠA
* , LE. 24404

^amų telefonas- LE< 6-9165
PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.
' . -"A r t £

Byla dėl vertinto

Tautybes žymėjimas : ateinan
čiame visuotiniame gyventojų su
rašyme pagaliau' iiko nustatytai 
prancūzų . ir kitų grupių norima 
prasme: fed. vyriausybė paskelbė, 
kad numatytas tautybės žymėji
mas “Canadian” ir “American” 
bus išbrauktas ir šie terminai bus 
vartojami tiktai pilietybei žymėti. 
7 milijonai blankų,; jau atspaus
dintų, teks pakeisti naujais? To
kiu sprendimu labai; patenkinti 
Quebeco ir kitų prov.- prancūzai, 
bet priekaištauja anglų kilmės pi

etiečiai. Ęsą per..ia5J,.‘m surašy- 
mą 152.000 asmenų pareiškę esą 
^kanadiečių tautybes, nors tada ‘ 
prašytų tautybhAilėje jos nebu- 

; vo, todėfc dabar esą)tjaikėjcH ją at
spausti. j

i Privačioms darbo įstaigoms On
tario prov. nustatytas kainos už 
patarnavimus ir naujos taisyklės, 
kad būtų išvengta bedarbių išnau
dojimo. Pirmiausia reikalaujama, 
kad tokios įstaigos gautų prov. 
vyriausybės leidimą, kuris atsiei
na $100 metams ir - užstatytų 
$1000. Jos yra dviejų rūšių: vie
nos patarnauja bedarbiams, imda- 
mos atlyginimą iš jų, kitos yra tik 
darbdavių tarnyboje.. Pirmosios 
kategorijos darbo Įstaigos’ gali im
ti atlyginimą, iš darbo ieškančių:! 
■$2 'registracijos<-.rnokesap; Už. į 
dienos darbą— l<yaL:atlyginimąp 
už savaitės darbą -t- sept i ntadalį;- 
ųž mėnesio darbą — du penkta
daliu.-, mėnesinio atlyginimo;;už. 
suradimą pastovaus darbo — 5%- 
pi.rmųjų?nretų atlyginimo, šunta 
kėtibo per 3 mėn.-; jei surastas par 
stovus .darbas greit baigiasi, darbo 
Įstaiga turi grąžinti atitinkamą 
nuošimti. Antrosios kategorijos 
darbo Įstaigos, dirbančios tik 
darbdaviams, neturi teisės imti 
atlyginimo iš darbo ieškančiųjų.

. $1.704.800.000 skolos turi ka
nadiečiai didžiosioms parduotu
vėms, skolinimo bendrovėms ir 
skolinamosioms draugijoms. Ly
ginant su 1959 m.. skola padidėjo 
8,7%. Daugiausia .įsiskolinę kana
diečiai didžiosiom parduotuvėm. 
Skolos bendrovėm- fiuansuojan- 

^člom autoniėbifi'l^p&llŠną, mažė- 
yra

į '• .T'--’- ’• ‘ v r--*/'' '
] Narkotikų vartotojamliedū vy

riausybė planuoja, įteigti,specia-

-Esi joner* Prancūzijos mieste; 
EmmaniužLVrtte leidykla išleido 
Anatoli IttTznecov romaną uLe- 
gendos prancūzu .Įkalba,
pavadintą '^Žvaigždė migloj”^ ku
riame neigiamai pavaizduojamas 
sovietinis gyvenimas su savJ Si
biru ir kitais išradimais. Romaną 
išvertė rytų apeigų kunigas, tur
būt, ukrainietis, Paul Chaleil. Jo 
autorius A. Kuznecov prikibo prie 
leidėjo, kad romaną išleido be au
toriaus sutikimo, ir prie vertėjo, 
kad gs^įskrėipė ręmąųo mintį ir 
pądaįėM jį. afttisoyietiškų. Esą jis 
davęs leidimą išleisti jo romaną 
Editions Julįiąrd leidyklai, kuri jį 
ir išleido I960-m', spalio mėn. pa- 

y $ibįras”. 
Šioj laidoj sovietinis gyvenimas 
juodytas laimės spalva Autorius 
kreipėsi į teismą, reikalaudamas, 
kad:E. Vittė laida būtų konfiskuo
ta ir kad ją leidėjas; sutnokėtū 
ji0.00 frankų — $2.000 užjpadaty-

*

be, asmenų,

mistas. dirbąs senato sudarytai 
komisijai nedarbui tirti, paskel
bė duomenis iš 1960 ih. rugsėjo 
mėn., kurie rodo, kad iŠ 100.000 
bedarbių .pusė buvo ištekėjusios 
moterys, kurios negalinčios būti 
laikomos tikromis- bedarbėmis. 
Esą iš 339.000 bedarbių rugsėjo 
mėn. 27% neturėtų būti laikomi 
darbininkais Įstatymo prasme. W. 
James tokią išvadą padarė ištyręs

•vėjams... numatyta ...pagEiažUni 
p|usmes — iki kalėjii 
vos galvos, šiuo Yftėttf _____
yra 3.408 žinomi narkotafij .var
totojai. .1'.' ?■:;<>?.■

Margarino pardaviriėjirtlasUue- 
beco prov. numatomas leisti šioj 
prov. seimo sesijoj. 1953 m, Įsta
tymu tai buvo draudžiama sie
kiant palaikyti vietinę sviesto ga
mybą. Praktikoj betgi margari
nas vistiek buvo pardavinėjamas.
I i M

Vfl gy
nėtoje

tą'skriaudą. Teisme abiejų pusių 
advokatai’.pripažino, kad romanas 
jo buvo išleistas be autoriaus su
tikimo. t.y. neteisėtai., nes Pran
cūzijos Įstatymas to--reikalauja. 
Teismas paskelbs sprendimą už 
mėnesio. ' ■

IZRAELIS PAKVIETĖ 
TEISĖJĄ AMERIKIETI

Izraelio vyriausybė stebėtoju 
Eichmahno bylai sekti pakvietė 
Pėrisylvanijos aųgščiausio teismo 
teisėją M. A. Musmanno, buvusį - 
amerikiečių teisėją garsiajame po 
karo Niurnbergo teisme. Byla, 
kaip numatoma prasidės kovo ■ 
įpėn^jėriižalėję, .p .
? Teisėjas Musnranno yra JAV 
kanrriaivyno atsargos admirolas. 
žydų~shrogsniuose*jis gerai žmo
nas jleikl^slr didelis ghobė- • 
jas nttwehtėjnsiuvmiO hitlenzmo.

■— | || ■ II Bl I ■ l|? ■ > 11 I ■ I —
te,—-r -r % zw*?-■- —r _**• •, '   JfcCiMORKIS

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

Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450
‘ Namu telefonas BE. 3-5996

Turto pardavimas 
$1.000 įmokėti, gerų plytų 6 kam
barių namas, alyva šildomas, moder
ni virtuvė, dvigubas garažas, 10 me
tų morgičius balansui. Pilna kaina 
$12.900. ( Z A '

College - Spadina 7
Dijilų. atskiras^ , 

fp kambliu, narnąs, Ijjpęuįg. 2 m- 
tuves, privatus Įvažiavimas, idealus

atviras morgičius balansui.
j. * 7 Rfrsfaoifne • College 
$5.000 įmokėti, gerų plytį^Įskiraa 
namas, vandeniu alyva šiMIhtoas;*!

^didelikambariai oi 
kamb;
deFnlos^n ves, 
sas, dvigubas gara; 
tius balansui.

Roncesvalles - Queen 
$1.500 įmokėti, gerų plytų 6 kam- 
barių modėfnuš namis, gražiai de
koruotas, 2 didelės virtuvės, laina. 
Prašo $12.900.

Tabako ūkis
80 mylių nuo Toronto, 175 akrai 
geros žemės, 38 akruose tabakui so
dinti teisės, 25 akrai miško, 6 džio
vyklos, mūrinis* 11 kambarių na
rnąs, 2 daržinėse šiltadaržis, plius ki
ti pastatai, sodas, prie pagrindinio 
kelto, žmonės visada rūkys ir turė- 

pni£fo’cni*n?

’ ; Naothaviimri 'naaas'J ;j > 
S23.900 pilna kaina, gerų plytų 13 

-dūjelių apstatytų kambarių mųnas.
6 virtuves, šaldytuvai ir TV. $92 
-savaitinių, pajamų, 2 kambariai sa- 

• vimnkui. Vandeniu alyva šildymas.

namu
^rų plytų ną-
Tirautuvei su

&Ū.000 pūna U 
mas/ ^liddė pa) 
atskiru įėjimu į 3 kąjnbarių butą, 
alyva šildymas, laini Inventorius 
Įeind į kagią, tas pats Savininkas 
26 metus, vienas morgičius balan
sui.

Turime krautuvių, farmų, vasarviečių, hotelių, moterių Jvairfose 
vietose ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas* mus. Taip pat 

parūpiname geresnėm sąlygom paskolų - morgičių. <
Vyt, Morkis J, Koškelis A. Bliudžius i

|j| x< dufl tnntrkw į,.W .»2 raU-uiU *>■•* <* - • b<*rfA»AąK
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Didžiausias pasirinkimas namų-biznių visame’Toijmte. 
Nuoširdus ir sąžiningas patarnavimas. f .
* ftūnestjjgas morgičių sutvaiiymas-

Mimico 
$1^08 įmok., se.u mūro, 6 kamb. 

: per du augštus. Al^va šild., šoninis 
i trak, dėl sklypas. Prašo $MJ0O.

Rwjxesvalles - Howard. Prk- . 
E2.ROO įmok., atsk. mūr. 10 did. 
kamb., bvadrat. planas, 3 mod. virt.-, 

.2 vonios, alyva šild. Prašo $16.500 
ir vienas morgičius 10-čiai metų iš-: 

įmokėti. Vertas pamatyti.
Ruskeime Rd. - College r 

$2.300 įmok., mūr. atsk. 8 kamb., 
3virtnvė6, 2 vonios, vand. alyva šil
damas, nepereinami kamb., visad 
išnuomotas; arti kraut, ir susisiek. 
Pard. dėl ligos. Prašo $15.900. Pasi; 
teiraukit.

Bloor - Durie St. \ . 
$3-000 Įmok., gražių plytų, atsk. 6 
kamb., mod. įrengtas, alyva oru šil
domas. Šoninis pravaž., garažas. 
Augštas ir švarus rūsys. Parduos už 
$16.500 ir viena atvira skdla is-' 
mok. 10-čiai metų. • .. .

- Bloor - Indian Grove .
' $5.000 Įmok., 14 gražių kamb., atsk., 
mur., tripleksas. 5 kamb. pirmame 
augšte, 3 mod. vonios, privatus pla
tus įvažiavimas, vand. alyva šild., 
visad išnuomotas, namas maždaug 
12 metų senumo. Lengvas išmok. 
Prašo $29.000. Gera investacija.

$3.000 Įmok-, krautuvė tinkama bat-1 
.urtam bizniui ir A kamb. nąooas^ ar-; 
ti Lietuvių Nanųj. 8ay. išvyksta ir; 
galima nupirkti ūž. B13-5Q9. Pigus’ 
ir geras pirkinys. Vienas.’morgičiusj 
balansui.. Paskubėki^ zį> į; i- '... ’

-Bathurst
$20904

'tas, 16 b

šild. Did. sklypas. .PasiteiraūkĮt dėk 
smulkesnių informacijų r , .< 

King St • Jameson r ’ x; 
$10.000 įmolL/4 būtū,<ti$k., mūri,- 
mod. anartament Aųgštos pajamos, 
viskas išnuomota. Saugus' ir pelnip- , 
gas investavimas. Vienas’ morgičius' 
balansui. ,N

LOND0N, Oi*.
boję be ją dar L. Eimantas ir naujai 
'išrinktos apyl. v-bos atstovas. Laikina
jam Pab. Komitetui ligi šiol vadovavo, 
E. Dauiliūnas.

Iftivių Londone gyvena apie 400, 
'lietuvių apie 200 ir estų — nepilna 
šimtinė. Dabar ypač nuoširdūs santy
kiai yra. tarp latvį* ir Ketonu. Minėto
je veikloje aktyviai dalyvauja ir latvis 
A. Dceunatos, dabar profesorius Vaka
rų Ontario Universitete. L P.

(Atrodo, kaęl sąjūdžio iniciato
riams vertėtų susirišti su jau veikian
čiomis. panašąus tikslo vganjzaęįj# 
mis kitose kolonijose, pvz. su Pabak

PAJLAVHEaŲ KQWTET4& LB 
apyl. v-bos iniciatyva sausio 18 d. su
darytas nuolatinis Pąbaltiečių komite
tas iš 9, asmeny. P9 8 iš tautybės. Sku
biems reikalams aptarti ir atlikti 
rinktas prezidiumas iš trijų akmenų — 
po vieną iš tautybės. Svarbesnius ir 
platesnius reikalus aptaria ir vykdo 
visas komitetas-taryba.

Santykiai tarp pabaltiečių buvp ai: 
šildyti 1960 m. ankstyvą. pavasari. Lie
tuvių apyl. valdybos inįcjatyva b.u«o 
sudarytas ligi Šiol veikęs Laikinasis 
pab. Komitetai, peraąi gąraį užeiire- 
komendąvęs. sąvp veikla. Praeigų me- —■ 
to bkūetio ivvkiu minėjimui jis buvoJtfc&U Federacija, veikiančia jau eile- 7ZF.. . • .. ... s - • ‘ b-svlrtrU-iu ii* cn Mutual (?nz>rukT*otinY>

sSl i jfo i^kito^s ir ištraukos iirmipeto ąl- 
pysįį mo pirm^ syįų mūsų kolonijas aptoi^-' 
.joje-bdvo pęrduotos per televiziją. Ffl- 

’mo- ištraukos vėliau dar- sykį buvo pa- 
kartotos* Įųta .proga. Ligi šio Įaiko pa^ 

JoT-; baRĮečiams, "nei visiems kartu, nei pa- 
vieniui, nębųvp pasisekę, ne tik birže- 

^'1 lig,' bet irbetkuria kita proga, patekti 
v 1 ietevnijon- Tai buve koinitoto vienas 

£&-- ; svarbiausių laimėjimų praeitais me1 
W8- Po to T V pastoodymo pabaltiečių

S. JOKŪBAITIS
PARŪPINU MORGIČIUS REIKALINGI NAMAI PARDAYEHUL,

Telef. RO. 6-9241. Namų RO. 64)417
— '■!'    II.I.J u '■ ■ . , - , į >■ i^iįuu.į; sĮsuniiųiy

Co!Ungwood/Wasagos,Staytor 
apylinkėse turimą didžiausią pasirinkimą ūkių • žėriillfe gatotinė* stočių, 

vasarnamių, garažų, Įvairių bįoiių-r' 
V. (Vic> B U T B IMA S . >

Dėl informacijų rašykite: BOX 83, COLLINGWOOD; ONT.
VYT. BUDIMAS 
139 Feurtir 'St /E. 
CoUingWM^* W

G. D. HUNT REAL ESTATE 
Įstaigos: 

128 Hurontario St 
Collingwood. Ont. 

Tel. 1516

:jinai arba nepalankiai, Miesto burmist- 
■ ras buvo prašytas paskelbti birželio 

14-tąją Pabaltiečių Diena. Tačiau pra
šymas nebuvo patenkintas. šj Latk- 
Komitetą tenka laikyti.. užuomazgą 
.daug didesnio judėjimo, dabar pradėto 
čia organizuoti. Siame judėjįnel’be pa- 

; taitiečių dalyvaus ir kitos.'tautybės. 
Tą, judėjimą numatoma išplėsti į visą 
Kanadą, Pagrindinis jo’ tikslas — iš- 
Vystyti intensyvią veiklą, įvairiomis 
priemonėmis supažindiannt kanadie
čius. su . komunizmu, šiame judėjime 

įlietūvius atstovauja L. Eimantas. Dar 
Į bar. sudarytojo Peb. Komiteto pirmi- 
įninku išrinktas labai aktyvus šioje 
įsrityje latvių veikėjas — R. Epneris. 

Fr paminėtojo judėjimo organizatorius, 
į į Lietuvius šiame komitete atstovaus: 
14 prezidiume — A. Petrašiūnas ■ ,o tary-

League- .veikiančia Toronte, į kurią 
įęjna 16 tautybių. Red.)

APYL VALDYBA PASIUNTĖ PA
DĖKOS. LAIŠKUS atsakingiems val
džios pareigūnams tų kraštų, kurie su
minėjo Pabaltijo tautų vardą Jungti
nėse Tautose per debatus kolonializ
mo klausimu. D, E.

SUMOKĖJO SOLIDARUMO ĮNAŠĄ: 
$8 Katkevičiai; po, $4 Bersėnai, Dani- 

. liūnai, Majauskui, šakiai; po $2 And- 
riušaičiai, Barakai, Barvydis, Beleckas, 
Berautai, Brazlauskai, Butkai, čegiai, 
B. Ą,. Eimantai jr., J; R, Eimantai, 
Gudeliai, VI. Janavičius, Judickai, Ą, 
Kalnėnas, Kanapeckai, Kaveckai (mo
kestįsumokėjo pernai, o šiemet jį pa
pildė auka), Kerai, Pr. Gisielienė - 

’Kuhdnskieuė, Lukšai, Br. Misius, E. J. 
Misiai, Ę. S. Navickai, Petrašiūnai, Še
pučiai, Stanevičius ir S-. žulpa; po $1 
Ąžuolinskai, Dūdai, Jonynai, V. Na- 
vickas, Perminąs, VI. Petrauskai ir J. 

;Kiklikas. Viso $83.
Dalis, tautiečių soldarumo įnašus ati- 

.dąvė tik už 1960 m., o kiti ir už anks- 
■ tesnius metus, ar-net auka papildė. Ke
letą metų solid. įnašai Londone ne- 
buvp renkami.
' Apy’l. valdylba yra dėkinga visiems 

susįpratusiems lietuviams, attikusiems 
tautinę pareigą ir tikisi, kad ir nespė- 
jusieji ligi šiol to padaryti šią parei- 

Hgą netrukus irg attiks. D. E.

Kredito Kooperatyve UPARAMA” ;
Paskola 1 asm. iki $3.000. Paskolos, MMai .«r sryvyiit apdėrint^ • ' 

-»» -I . I, • . ■' I i« "! ' ; s. <
X •’* 7.*'V f,

DARBO VAUWD0& :

Pirmadieniais ir Penktadieniais nuo 10-12 v/ryto :tr •. v A.
Antradieniais — nuo 10-12 yot tylą ir 7 9 yal, vpk< .
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo J 0-12 rytį: ' [ ‘ ' utdcM^yta^

Būstinė: Lietuviu Namai, 1129 bundas SĖ W., Tocčiita,

. Telafonas LL 2-8723 ' - '/•

1 ' h i i ii... . i i‘i Tni i j unijai ,ųji IlklUŲm įilĮjįl.lliigS

ED. KONDRATAŠ 
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBU

1113 DUNDAS STREET WEST ' • TORONTO • TEL. LĖ. 3-5434 
Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų kostiumams bei, paltams.

■ .. . 1 ............... ...... I I

Will-Do Cartage
BALDŲ PERVEŽIMAS mies

te, prieinama kaina. , , 
; Visi baldai apdrausti. '

Broliai SODONIAI.
• ■ • ,

124 GRACE ST., 
Toronto.

Telefonas LE. 4-8390.

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

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

P. KARALIŪNAS

ft. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. -LE. 5-9130 

(prie Dufferin)
Visų rūšių automobilių mechaninis 
remontas. Automatinės transmisi
jos. Darbas sąžiningas ir garantuo-

£ UŽLĘISKIME VIETĄ 
i . - Studentams - . •-

Ajtinąsi. Vąsajio 16. minėjimas. Kad 
:1 but įvairiau, .įdomiau turime į ininėji- 
' mus įnešti ką nors naują. Toronte tau

tinius minėjimus ruošią tie patys as- 
:;.giėnys, veidai.': 
• ‘ . sĄš-siūlyčiau šįmet Tproate'Vąsario 
J6- gkšmes. pravesti studentams Jie 

ri^ytis šjtonęj, pg^mtr svečius 
;':-ir užimti juos. Seniai vilkai su didžįuo- 
i;jų Jonu tik bųt^tatebėtogįąįs-; dirigen- 
. i tąis. Tą turėtų apsvarstyti KLB vąldy- 
' įbą. Taipgi- siūlyčiau visus studentus, ir 
gnnnažištus. kviesti į- minėjimą veltui, 
'-i ^etakines.viėtas.

< - Kiek teko girdėti estei Toronte jąū 
| ,kehnti metai- yra užkinkę savo stu

dentus į ši darbą. Vaisiai esą puikūs.
. Jonas Karka. -

-v/.. w Z •• \ Ik :

VASARIO 16 MINĖJIMAS 
: ANOL^KAl

Vasario 16 iškilmės visuomet būna 
paminėtos per liet, radijo valandėlę 
lietuviškai'. . ' į ’

Aš siūlyčiau KLB valdybai įnešti šį 
.naujumą. Turėtų-būti paruošta graži 

. inforinacinė propagandinė kalba ang- 
’ių kalboj apie Lietuvą ir perskaityta 
čpėr het? .radijo valandėlę. Kttausyfojų 
(ištiek atsirastų. Reikėtų eta susitarti

6l6KTTO%: CtaEwllS- :J;tik su radijo valandėlės vedėju.
.r- . '■ ' , r ■ .■ ' v

Abiturientai dirba sovehoze
(Atkelta iš 2-psl.>

Atlieku visokius

Kūbos pabėgėliai savo reikalus gina 
(prieš Castro) tik anglų kalba per Ka
nados ir JAV radįjo stotis. Kalbėtojais 
būna žymūs profesoriai, kunigai, ka
rininkai ir politikai. Užtikus Įdomų 
kalbėtoją, per radiją, norisi ir kitą sa
vaitęklausytis. , ’ ,'.

Lietuvos reikalus ginkime visomis 
kalbomis. Jonas Vaidmenis.

Trumpai iš visur
senboweris jau gavęs eilępasiūly- 
mų poprezįdentiniam savo gyve- 
nimui. Jam darbą pasiūliusi vie
na cigarečių, viena lėktuvų sta
tybos, viena automobilių, dvi kon
servų firmos ir General Motors, 
kuriąs prezidentu tapęs jis gautų 
p.ęr metus §1.000.000.

Vašingtonas. — ši pavasari bū
siąs nuleistas i vandeni pirmas 
amerikiečių prekybinis laivas, va
romas atomine energija. Jis kai
nuosiąs §40.500.000.

. Paryžius. — Kapitonas Phillip- 
pe De Gaulle, prezidento sūnus, 
paskirtas vieno vidutinio dydžio 
karo laivo vadu.

Vasario 16 yra tautinio su- į f“ 
sbratimo šventė. Gausiai au- 
kodamas Tautos Fondui, di
dini ir keli šventės nuotaiką.

TAUTOS FQNDO AUKŲ VAJUJE 
TOBGNTE I960 M. AUKOJO:

$10 č. Pšezdzieckis;
Po $5 J. R. Simanavičius, V. Kryža- 

naitokas. A, Rinkūnas, J. Vaitkus, J. 
Srtobiškįs, A. Baltušis, kun. Pr. Gai- 
dą, dr. A. Šapoka, V. Kecorius, V. Mar
gis, dr. A. Pacevičius, M. Bumbulis, J. 
Demikis, J. Sližys, V. Užupis, V. Mei
lus, P. Ščepavičius, A. Ališauskas, E. 
Abrpmaitis, V. Sendžikas, A. Valadkte- 
nė, S. Treigys, S. Meškauskas, J. Ke
lertas, V. Kerulis, dr. V. Sadauskienė; 

, M B. KąSinskas, J. Gustainis, F,

Po $3 J. Beržinskąs, V. Stųčkuą. J. 
Račkauskas, S. Miniotas, B- l<4isx Bj 
Sakalas, P. Žukas, V. Germanavičius, 
¥. Karasijavičius, R. čeponkus, J. Vi- 
tartas, B. Buntinas, K. Stulpinas, y. 
Liubinskas, L. Kalinauskas, J. Andrį*, 
kųs. T; Valius, J. Dičpetris, J. Mažei
ka, dr. Čepas; ” 'g./

Po $2. V. Vaidotas, D. SiminkeviČiųs, i
• A Keieris, V. Birštonu, D-. Bepkaus- 

kas, A. Augutis, V. Balsys, J. Sųngaįte; 
V. Šidlauskas, J. Poviląitis, P. Stripi- 
nis, D. Treigytė, J. Riauba, J. Bud
rys, K, Kaveckas. J. Klęvinas, ?• Ba
rauskas, Z. Ručinskas, A. Masaitis, J-. 
Krivickas, A. Kuolas, J. Skrebutėnąs,. 
B. Rickevičius, J. Karka, E. Punkris, J. 
Ruseckas, J. Maziliauskas, V. Litotea, 
F. Kasperavičius, A: Pūkas, S. Šalkaus
kas, A. Plioplys, A. Šimkus, J. Vaitke
vičius, K. Galiausias, B. Stasiulis. J. 
.Pikelis, E. VęČerskytėv B. Mątaleyičius, 
B. Mulevičius, Ą. Lapinskas, J. Mac-, 
kevičius, Ą. Zarembaitė. A, Bęątito- 
riųs, S. Varanka, X Morkūnas, X Ma- 
<&$s, L, Medelis. Ų. Rudaitis. J, Zlat
kus. J. Vąškę.viŠįus. J. Darnbarąs, Ę. 
Jankus, A. Klemka, J. Gudelis, S. Juk
nevičius, R Girdzijauskas, A. Statule- 
vičius, A, Bivainis, J. Matulįauskas, A. 
Sapijųnis, A Dailįdoais, J. Januška, 
A. Raslanas, L. Svįrplis, J. Krasaus
kas, A. Basalykas, A. Rekštis, A. Sau
lis, Z. Mažonas, G. Smolskis, Ę; Kinde- 
tis, A- Sirutis. P- Preibys, J. Senkus, 
E. Radayičiūte, J- Bįikis, K. Ąugąįtis, 
S. Kiršinąs, P. Vilimas, A- Setipkas, 
Lasys, A. $ehnis, Z. Jackus.Ą. Venc
kus, J. Venckutė, V. Urbonas, Žilys, 
P. Imbrasas, P. Besasparįs, J. Petravi
čius, B. Dąugvila, B. Žulyte, J. Vaido
tas, S. Dapkus, S. Stonys, J. Dobaitis, 
L. Goceitas, V. Ražauskas, P. Kairys, 
Pi Vyskupaitis, J. Daunys. Zahųltopis, 
'G. Kliuksite, B. Sapnys, J. Švėgždą,. A. 
Rudnkkas, J. Biliūnus, S. Pulkis, V. 
Končius, J. Barišauskas, V. Ęndzelis, 
A. Beraotaįtis, O. Krasauskas, K- Juzu
mas, S. Gudaitis, J. Sudeikis, J. Palys. 
V. Beresnevičius, Bleizgiai, Geųys, D. 
Klibingaitis, J. Birgiohis, J. Baitakys, 
L. Bąlaišis, J. Petrauskas, M. Siapšys, 
V. Gumauskas, J. Žukauskas, I. Gata- 
veckas, J. Zenkevičius, A. Masys,. A. 
Mažeika, J. Žakas, V. Šalvaitįs, P. Stoč-. 
kus, Juzeliūnas, K- Grigaitis, Grabaus
ku, R. Paškąųskas, P. Šutas, B. Aru-1 
nas. Š. Kazėnas. Griškienė. K. Ara-l

it" ■■ 'jw y ■ ■Mini to į ftii 'n—if.»Imu W

. nprtNCf
* ' - ■ '* e. .

"IW1!™!!"!! i 'PT5P?
Mnrfc Twain Kanadą

Garsus amerikiečių rt
Mark Twain mėgo Wi

Tea buvo toks ^paprotys, kad/ 
syečiai patys užriregLstiuoja, Į į 
knygį. Kai Twain siekė plunksnos > 
įrašyti savo vardą, pastebėjo, jog

Prokuroras

iękviena smulkmena buvo ap-

to į: Parimti, niekę n 
‘ 'registiAVč.i kjiygą.se»‘ Aš vistiek ^grišpažinsiu

pe
!ą atvykau

Vyras: —.. Berta, aš pastebėjau.

k žmona: — Aš nenoriu, kad jis 
ir toliau ttžgąpfiųtiiV j< ? 
r Vyrąs; ^-?Ką padare-* ; 7
> ’ — žmona; -r-Jss. visiems PW-

v V-;--:....-U,
■ ■ <AfcL'tęięifr'*? ■
• — žMĮ^-Mąsyte^nors^syki mes 
turime plūgusšvaistę,. W

kaištaųk,mAn. 
aš^depir? 

aikteliu, —ari

— Tik jau ne pc 
Jąų, viši'metai. Eąj 
Raunel mažiausio 
tikirtotiowa- .
■ — Nekaltink, tad ir manęs, 
a& tau M? pa t xie$mu

ųe&'

- Nikitos Cbjuščiovo skandaBš-
lx. T^_-_2 A/ ■* -*. *5- s rri -Y.-A •

eentri

Kalinantiapieretiteląviešumoje 
gerai elgtis, viėname iš;teikra§<S^

juo grasiiūma& prieštainkui. yra 
augščiausio laipsnio nekultūrin-

f Ltetavle edvekato
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prie senų ir nauji 
Patarimai, ir ąpfe

................................... ........ .............
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tntemgti^nbl 
Driving Sęheel

859 COLLEGE $T.

Pradėkite vairavimo pąntpkfiš da-j 
bar. Mes parūpiname mašinas egza
minams ir parupšiame- tertėtiškai..-,^,'.,,„^2. A;-\:-I .t 11

mui atiduoti visas, savo, jėgas ir žb 
nias, atiduoti  jam savo karštas šir
dis.?! Kam reikėjo žadėti, jeigu 
iš anksto buvo nuspręstas šių en
tuziastų likimas?

Taip Skaraitiskės biurokroti- 
niaį pelėsiai sužlugdė šaunią šilu-

Victor'.ft ALKSNIS
f f ADVOKATAS -+4gTĄR^ Snas, Š. Kazėnas, Griškienė, K? Ara- 

nauskas, J. Rešauskas, J. Rugys, V. 
Sinkevičius, J. JaneJįųuas, J. Černiaus
kas, A. Žiūkus, V- Aušrotas.

Aukojusių mažiau $2 pavardės dėl 
vietos stokos neskelbiamos.

Tarauto Tautos Fondo atstovybė 
nuoširdžiai dėkoja visiems aukoto
jams už, aukas, pavergtos tėvynės lais
vinimo reikalams. ,

Toronto. TF atstovybė,
AUKŲ RINKĖJAI, VYKDANT

SŲRJNKD AUKŲ
1. V. Vaidotas
2. K. Rusinąs
3. A. Diržys
4. J. N^evičius
5. A, Pūkas
6. A. ir P. Augaičiai
7. R. Benotas
8. P. Buračas
9. Č. Pšezdzieckis

• 10. V. žaras
11. E. Jankutė
12. L. Tamašauskas
13. P. Besasparis
14. L. Medelis '
15. B- Nqpkus

J. Bakšys
Z. Butkevičienė '
J. Valiulis
V. Kolytis '
L. Adomavičius

/kampos Bpįf i Richmond/

Telefonas EŠL 2-2585

’ • -'is z i '
iWuUgS

TF VAJV JW M. TORONTE,

$82,00. 
79,50 

53,50 •
49,00 
42,80 
40.QQ 
39.0Q 
39,00 
W - 
29,00 
29,00 
28,00 
25,00 f 
34^0 
33,<iQ 
2Ž.5P 
IŠJOO

13,90 
13,00 
13,00 
10,00 
5,00

ApVOKATAS—NOTARAS

KnjUęio.gleRiui». Istąrybinio ūkio.
h^ręktonaųs ; buvq pareikalauta 
f pasiaiškinti. iMrektoriūs pa

sakė. kalbą, tačiau ir nuo tų sal-_
. džių Žodžių abiturientų padėtis! vos vidurinės mokyklos, jaunimo 
Jnėpagėrėjo. i~-- - ----- —
; < Nenorėdami mokyklai padalyti 

‘gėdos, abitariontai laikėsi iki pat 
j lapkričio mėaęsio, tačiau-matyda- 

LĘ.5-5556}: įni, kėd jiečia visiškainereikalin- 
gį, ėmė palengva skirstytis kas 
sau. Tarybiniaine ūkyje paliko tik 
keturi entuziastai: Genę Radavi- 
čiūtė, Antanas Rašimas, Albinas 
yenslauskas k Stasys Vileikis. 
Nors jie gyvena nekūrentame 
kambaryje (tarybinis ūkis neduo- 
da malku), dir,ba ipažai naudingą 
krovėjų, darbą, tačiau, nėpasiduo- 
tia. Iiib tarpu L. Mon&unskas 
dėstę savo filosofiją:

Tegu savo galva prasimuša, 
j žmones.

Kam gi mušti be reikalo galvą į 
sieną, jeigįi direktoriaus širdis, 
nelyginant veltinis — neišleidžia 
jokio garso! Kam reikia tyčiotis, 
iš jaunų žmonių gerų norų, kurie.

W;

Dundas Auto Body
Darbas sątininAs ir garantuotas*';' T totndį fcaviĮVnkas A. ftinvyifa 418 BATHUR^rsf. • WAl-3^

VYRtSKV IR QillXTZMa< 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ OlU V V/JžtO ?

A. Beresnevičius
Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų. 

Augščiausios klasės darbas. Žemos kainos.. • 
1299 DUNDAS STREET WEST, TORONTO.

Telefonas LE. 1-1432.

Sav. Ant. Paškevičius

-------- .

Taisau televizijas, namų ir auto radio, 
, . . •». .. ’ ' 

Raštu garantuojamas darbas ir dalys. A. GRYBAS.

Tel. LE. 2-7284

« NAUJAME MODERNIŠKAI ĮRENGTAME

I MOUNT ROYAL MOTORS

Dorom* visų rūšių automobilių ir sunkvežimių mechaniškus pataisymus, SM- 
lankstymų ištaisymus, dažymų, priekinių rotų sureguliavimą ir boluntoMma A* 
geriausiomis BEAR molinomis, outomotiškos ir, standartines greičių dažei, 
stabdžių įuostų Pakeitimus — nuo $18.00. f

Taip pat turime padangų, baterijų Jr kitų auta reikmenų.
Vilkiko patarnavimas veikia 24 valandas. Lietuviams diodamo nuolaida.

3 Aukland Rd. - Tek BE. 2-3131

24 Httmbervfew Rd., Toronto.

fitsžta* kuM^hntoa artitatiBM lt

Tel. LE. 1-S1 
*^*Fta*,*ta^*"*«*ta>e,"****i"i

Elektros 
kont rektorius

►Męiątyvą. Dar daugiau, jie ap- 
spiaudė rųetais mokytojų išauk
lėtą mokiniuose pažiūrą Į darbą, 
kaip garbės ir šaunumo reikalą, 
jie sužalojo ne tik entuziastų są
monę, bet paskleidė netikrumą.

Pro pirštus i ši reikalą pažiūrė
jo ir Raseinių rajono vadovai. 
Entuziastus užmiršo ir komjau
nimas, ir spaudos darbuotojai, 
girdi, sugriuvo viskas labai neti
kėtai. s

O tai labai gaila. Jaunimo pasi
tikėjimas savimi ir savo ateitimi, , , - ..............    - .
Skaraitiškėsę buvo smarkiai pa- Wgtos tėvynės vadavimo reikalui, 
kirstas. Darnus ir kūrybingas mo
kyklos pedagogų kolektyvas pa
siryžęs ir toliau dirbti savo pradė
sią darbą, tačiau šios istorijos ne
turi pamiršti kaikurios atitinka
mos Įstaigos, ir jaunimo iniciatw 
vos žlugdytojams reikėtų už tai 
parašyti atitinkamą pažymi.

A. Šidlauskas,
Vyt. Petkevičių,

(“Tiesos” kpresp J. įvits).

16.
17.
1&
19.
20.

23. Y- Aušrotas

„ ‘ viso $?ią^o ■
Toronto Taųtoa Fondo atstovybė 

nųošjrdžįai dėkoja visiems ąukų rin
kėjams už jų pasišventimą, lankant 
lietuvių namus įr prašydami aukos pa-

Toronto. TF atstovybė.

Paieškojimai
LIETUVAITE 22 METŲ AMŽIAUS, 

dėl susidėjusių aplinkybių atskirta nuo. 
šeimos, studijuojanti Estijoje, vieniša, 
labai norėtų susirašinėti su akademį- 
niu lietuvišku jaunimu iš Amerikos ir- 
Kanados.

Adresas: Besti NSV e. Paginu, SiU|> 
Bl-1, E. Bųtkevičiųtė (rašyti Butkg-

470 CO
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TORONTO, Ont.
. Šir. Jono Kr. parapijos žinios

— Si‘penktadienį, pirmąjį va
sario mėnesį, 7.30 vai. vak. šv. 
Mišios, o po jų — teikiamas šv. 
Blažiejaus palaiminimas. Dievo 
Motinos (Grabnyčių) šventės, va
sario 2 d. bažnytinės apeigos (žva
kių pašventinimas) atkeliamas į 
sekančio sekmadienio. 9.30 vai. 
pamaldas. - ’

— Lietuviškųjų kapinių tary
bos atsišaukimas Į visuomenę, 
prašant ją didesnių ar mažesnių 
paskolų pagelbėti nugalėti finan
sinius pradinius sunkumus, duo
da gerų rezultatų. Jau iš visos ei
lės tautiečių susilaukta duosnios 
paramos: P. Aušroto, A. Krakaus- 
ko, A. Morkvėno, K. Galiausko, 
F. Gikio, L. Šalnos, A. Kuniučio, 
A. Čirūno, S. Laurinavičiaus, A. 
Diržio, J. Petravičiaus, J. Nama- 
jūno, V. Streiko, A. Ankudavi- 
čiaus, E. Laurinavičienės, K. Ra
šymo, J. Birgelio, P. Lukavičiaus 
ir P. Jurkšaičio. Visiems gerada
riams nuoširdi padėka.

— Jau sena idėja parapijos baž
nyčios sieną iš Dundas gatvės pa
puošti Marijos stovyla vasario mė
nesį virs tikrenybe. Stovyla — 
Madona su Kūdikiu (Šiluvos Die
vo Motinos) baigiama atkaldinti 
akmenyje. Tą darbą vykdo skulp
torius Mozoliauskas Čikagoje. Ti
kimasi, kad greitu laiku bus su
rastas geradaris, skulptūros išlai
doms padengti..

— Šią savaitę lankomos šios 
gatvės: Abbott, Keneth, Pacific, 
High Park Ave., Humberside, o 
taip pat baigiama Mpntview, Oak- 
mounth ir Donval.

— Gauta spalvotų lietuvių kal
boje katekizmų, taikomų 5-7 me
tų amžiaus vaikams. Knygutes ga
lima paimti bažnyčios prieangyje 
sekmadienį po pamaldų. Ta pačia 
proga prašome vyresniųjų grupės 
tikybos pamokų lankytojus uoliau 
lankyti pamokas ir galimai dides
niam vaikų skaičiui įsigyti tiky
bos vadovėlį pagal mokyt. L. Ra
manauskienės nurodymus. Be to, 
artimoje -ateityje tikybos pamo
kas vyresniųjų grupei numatoma 
perkelti po 11 vai. pamaldų.

— Parapija nuoširdžiai sveiki
na Bronę ir Antaną Čirūnus 25 
metų vedybinės sukakties proga, 
kartu dėkojama už gerbiamų Ju
biliatų gražų įnašą parapijos ir 
lietuviškų organizacijų veikloje, 
linkint jiems gražios ir laimingos 
ateities.

— Parapijos vadovaujami Bin
go žaidimai pradedami vasario 6 
d. South Kingsway klubo salėje, 
talpinančioje per porą tūkstančių 
asmenų.

— Užgavėnių parengimas įvyks 
antradienį, vasario 14 d. vakare 
parapijos salėje.

A. a. Jonas Zalatorius
Praeitą savaitę vėl vienas tau

tietis, Toronto kaimynystėje, Port 
Credit, apleido gyvųjų eiles. Mi
rė a.a. Jonas Zalatorius, viengun
gis, 57 metų amžiaus, ilgesnį lai
ką sėkmingai darbavęsis vienoje 
grybų auginimo formoje.

Velionis palaidotas iš šv. Jono 
Kr. bažnyčios Toronto lietuvių 
kapinėse. Jo laidotuvėmis rūpino
si iš Bellevillės atvykęs jo brolis 
Juozas. Velionis kilimo yra pane
vėžietis, iš Ramygalos valsčiaus, 
Laidotuvėse dalyvavo daug jo 
darbo bičiulių kanadiečių. Deja, 
velionis nepaliko testamento ir 
visą palikimą turės paskirstyti 
teismas.

Dr. M. Arštikaitytė yra išvyku
si trims savaitėms atostogų į Eu
ropą — paslidinėti Šveicarijos 
Alpėse.

Architektas Vyt. Petrulis vasa
rio 13 d. porai mėnesių tarnybi
niais reikalais išvyksta į Vakarų 
Jndiją. J

Prisikėlimo parapijos žinios
— Prąėjusj selęmadienį, pirmi

ninkaujant dr. S- Čepui ir sekre
toriaujant inž. S. Vaitiekūnui, 
įvyko Prisikėlimo parapijos meti
nis susirinkimas. Gausiai susirin
kusiems parapijiečiams buvo pri
statyta paruošta darbotvarkė: pa
rapijos ekonomo T. Paliaus pra
ėjusių metų finansinė apyskaita, 
parapijos komiteto pirm. P. Regi
nos komiteto darbų apžvalga ir 
klebono T. Placido sveikinimo ir 
padėkos žodis. Naujo parapijos 
komiteto rinkimai praėjo labai 
greit ir sklandžiai, nes ir šiems 
buvo kruopščiai pasiruošta, iš 
anksto surandant parapijiečių, 
sutinkančių kandidatuoti į komi
tetą. Naujo parapijos komiteto 
sudėtis bus paskelbta sekančiame 
‘TŽ” numeryje, kada komitetas 

jau bus pasiskirstęs pareigomis. 
1 vai. ir 15 min. trukusį įdomų 
susirinkimą užbaigė jam vadova
vęs dr. Čepas gražiu žodžiu, pa
rapijos vardu klebonui, visiems 
pranciškonams, par. komitetui ir 
geradariams dėkodamas už para
pijos gerovei sudėtas aukas ir pa
rodytas pastangas. Kaip jau anks
čiau buvo, skelbta, praėjusiais me
tais Prisikėlimo parapija numo- 
kėjo skolų virš $60.000.

— Parapijoje lankęsis liet, 
pranciškonų pašaukimų ir treti
ninkų direktorius T. Gediminas 
Jočys, OFM, praėjusį sekmadie
nį per visas Mišias kalbėjo pašau
kimų i dvasini luomą temomis, o 
po paskutinių Mišių turėjo gene
ralinę parapijos tretininkų vizita
ciją. Po ritualo prirašytų ceremo
nijų bažnyčioje, muzikų studijoje 
buvo tretininkų vaišės, kurių me
tu buvo apkalbėti kongregacijos 
einamieji reikalai ir ateities pla
nai. Svečiui T. Gediminui už ma
lonų vizitą ir įdomius pamokslus 
nuoširdžiai dėkojame.

— Be bendros repeticijos pir
madienį, ši ketvirtadieni repetici
jai maloniai kviečiami visi para
pijos choro vyrai.

— Šį ketvirtadienį, vasario 2 d.,

. Vasario 4 d., 7.30 vai. vak. Prisikėlimu>*A|(d

Priešgavėninis Kaukiu^
: " * .. • ‘ į , '' ' ’

—--------—Trys geriausios kaukėj premijuojamos—
U J Gros puikus orkestras-—■ 1 —————’ ?

—-----Veiks turtingas bufetas su įvairiais gėrimais,—-—
------kopūstais ir kugeliu——;; ---------—-................

—Jaunimui, tarp 16 ir m.,'įėjimas veltui-------—

rijoje

f
‘fr

> nu

PPSK Aušra ir Tėvų-Rėmėjų Būrelis.

Prisikėlimo pa ra p. KLK Moterys kviečia
visus Toronto ir apylinkių lietuvius i savo tradicinį

vasario 11 d. Prisikėlime parap. salėje
7.30 vai. vak. < - ^^i#»as $1150.

Bufete; dešrelės, kopūstai, vyniotiniai (nalesnykai); vėdarai; 
• spurgos ir Įvairūs gėrimai. . a- i

GROS GARSUSIS VISUS KVIEČIAME,
BENNY FERRI ORKESTRAS. VISŲ LAUKIAME!

Lietuviški šokiai televizijoje
Vasario 3 d., penktadienį, nuo 

9.30 iki 10.30 vai. vak. Toronto 
lietuvių tautinių šokių grupė 
“Gintaras”, vadovaujama Vyt. 
Turutos, pasirodys CFTO, chan
nel 9, programoj “Country Style”. 
Bus šokama Jonkelis ir Oželis.

Mūsų jauniesiems reprezentan
tams linkime ištvermės ir pasise
kimo. Šokiu gr. valdyba.

LSA 236 kp. parengimas
Vasario 4 d., šeštadienį, 7 vai. 

vak. Toronto Lietuvių Namų vir
šutinėje salėje SLA kuopa ruošia 
jaukų subuvimą savo nariams, 
taip pat dalyvaujant svečiams iš 
St. Catharines.

Kuopos valdyba ypatingai kvie
čia savo jaunimo kuopos narius ir 
“Vyčio” klubo sportininkus, no-

yra Grabnyčios. Mišios laikomos Į rėdama įvertinti ir atsidėkoti už 
šiokiadienio tvarka: 7, 7.30 ir 8 jn darnią veiklą pereitais metais, 
vai. Vakarinių Mišių nebus. Žva- Į ’«”•
kės šventinamos per paskutinias 
Mišias ryte.

— Šios savaitės penktadienis 
yra pirmas šį mėnesį. Be įprastų 
Mišių ryte 7, 7.30 ir 8 vai., bus 
dar vienos Mišios vakare 7.30 vai. 
Išpažinčių klausoma ir Komuni
ja dalijama per visas Mišias, ry
te ir vakare.

— Šv. Blažiejaus palaiminimas, 
laiminant kaklus pašventintomis 
žvakėmis, bus teikiamas šį penk
tadienį po rytinių ir vakarinių 
Mišių.

— Pirmos Komunijos, kateche
tinės ir religijos pamokos ši sek
madienį bus duodamos įprastu 
laiku ir įprastose vietose.

< — Vaikų choro repeticija bus 
šį sekmadienį, 2.30 vai. p.p. prie 
vargonų.

— Jaunimo šokiai bus šį sek
madienį, 7.30 vai. vak. muzikos 
studijoje.

— Kitą savaitę parapijos kuni
gai lankys parapijiečius, gyvenan
čius sekančiose gatvėse: Balliol 
St., Bayview Ave., Beaty Ave,, 
Broadway Ave., Close Ave., Dow
ling Ave., Dunn Ave., Eglinton 
Ave., Erskine Ave., Forman Ave., 
Fuller Ave., Harvard Ave., Hills
dale Ave., King St. W., MacDonell 
Ave., Marion St., Maynard Ave., 
Melbourne Ave., Millwood Rd., 
Russell Hill Rd., Sorauren Ave., 
Spencer Ave., Sprinhurst Ave., 
Summerhill Ave., Triller Ave., 
Tyndall Ave. if Winson Ave.

■— šį šeštadienį parapijos salė
je bus “Aušros” pasilinksmini
mas, o kitą — KLK Moterų D-jos. 
Visi maloniai kviečiami.

P A D Ė K A
Kanados Liet. Kat. Moterų D-jos šv. Jono Krikštytojo parapijos 

skyriui švenčiant penkmetį, mus sveikinusiems ir mums padėjusiems 
šv. Jono Krikšt. parapijos klebonui kun. P. Ažubaliui už šv. Mišias, už 
gražų pamokslą, už salę, p. A. ščepavičienei už solo giedojimą bažny
čioje, p, S. Gailevičiui už akompanavimą; Prisikėlimo parap. klebo
nui Tėvui Placidui, OFM, už atsilankymą ir sveikinimą; Marijos Ne
kalto Prasidėjimo seselėms, KLKat. Moterų D jos Centro Valdybai už 
atsilankymą ir sveikinimus, dr. A. Užupienei, dr. A. Valadkai, “Moters” 
redaktorei Iz. Matusevičiūtei, “TŽ” redaktoriui prof. dr. A. Šapokai, 
p. Pr. Alšėnui, Prisikėlimo parap. skyriui, Hamiltono skyriui, šv. Jono • 
Krikšt. parap. komitetui, Vilniečių Sąjungos skyriui. J. R. Simanavi
čiui, narei p. Vaišvilienei už meninės dalies paruošimą, mergaitėms už 
gražų išpildymą, šv. Jono Krikšt. parapijos vyrų sambūriui. Laike pus
ryčių mums patarnavusiems mūsų mieliems vyrams: p. Krakauskui. p. 
Butvidui, p. Kuniučiui, p. Eidukaičiui. K. Kaknevičiui, p. Gudžįauskui, 
p. Vaišvilai įr p. Beinoriui. Mūsų mieloms narėms už skanius gaminius 

. pusryčiams, už pasipuošimą tautiniais drabužiais ir už visą įdėtą triūsą 
ruošiant šventę. Ir visiems atsilankiusiems į mūsų šventę.

’ . Kanados Liet. Kat. Moterų D-jos
> šv. Jono Krikšt. parap. skyriaus valdyba.

Bus paruošta vakarienė su įvai
riais gėrimais, taip pat bus mu
zika, šokiai ir trumpa,programė
lė. Įėjimas — laisva auka.

kviečiami jaunieji ir senieji 
kuopos nariai su savo svečiais.

Jaunesniųjų ateitininkių mer
gaičių susirinkimas įvyks šį sek
madienį, vasario 5 d., 4 vai. p.p. 
TL Vaikų Namuose.

“Dainos” grupės 
susirinkimas Įvyks vasario 5 d., 
3 vai. p.p. pas nare Lapaitienę — 
278 Ellis St., tel. RO. 2-5246.

Valdyba.
TL Choras “Varpas” 

vasario lid., šeštadienį, 7.30 vai. 
vak. ruošia linksmavakarį šv. Jo
no parapijos salėje.

Kviečiame visus atsilankyti, 
smagiai praleisti laiką ir tuo pa
čiu paremti “Varpą”.

TLCh. “Varpas”.
Šaulių dėmesiui

Visi šauliai "prašomi dalyvauti 
Vasario 16 minėjime, kuris įvyks 
vasario 19 d. Iškilmingoms pa
maldoms su vėliava šauliai renka
si šv. Jono Kr. parapijos salėje 
10 vai. 30 min. rytą.

Be to, pranešame, kad vasario 
25 d., 6.30 vai. vak. šv. Jono Kr. 
parapijos muzikos salėje yra šau
kiamas šaulių kuopos narių visuo
tinis susirinkimas sekančia dieno
tvarke: 1. Susirinkimo atidary
mas, 2. Susirinkimo pirmininko 
ir sekretoriaus rinkimas - kvieti 
mas, 3. Praeitų metų visuotinio 
susirinkimo protokolo skaitymas, 
4. š. kuopos pirmininko ir kitų 
vadovų pranešimai, 5. Revizijos 
komisijos pranešimas, 6. Valdo
mųjų orgąnų rinkimas, 7. Eina
mieji reikalai; 8. Susirinkimo už
darymas Tautos himnu.

Nesusirinkus pirmą kartą rei
kiamam narių skaičiui, už valan
dos šaukiamas antras susirinki
mas, kuris bus laikomas teisėtu.

Kuopos valdyba.

TLS Klubo “Vytis” ; ,?! 
susirinkimas

Vasario 5 d., 4 vai. p.p. šv. Jono 
Kr. parapijos priestate virš “Tė
viškės žiburių” šaukiamas TLS 
klubo “Vytis” metinis narių susi
rinkimas sekančia dienotvarke:

Susirinkimo atidarymas, prezi
diumo rinkimai, pereito susirinki
mo protokolo skaitymas, pirmi
ninko, iždininko, reikalų vedėjo, 
soprto vadovo ir revizijos komisi
jos pranešimai, narių rėmėjų 
klausimas, klubo valdybos ir re
vizijos komisijos rinkimai, klau
simai ir sumanymai, susirinkimo 
uždarymas.^,

Nesusiririkus reikiamam narių 
skaičiui, už yalandos šaukiamas 
kitas susirinkimas, kuris bus tei
sėtas, nežiūrint nariu skaičiaus.

TLS Klubo “Vytis” v-ba.
Toronto lietuvių vaikų

7 Užgavėnės " ;
įvyks vasario 12 ^.‘ Prisikėlimo 
parapijos salėje, 4 vai. p.p. Kvie
čiami visi priešmokyklinio ir mo
kyklinio amžiaus vaikai atsilan
kyti į šią bendrą vaikų šventę. 
Programa bus Įvairi. Matysime 
inscenizuotą “Gaideli ir Vištytę” 
ir “Barė ponas katinėlį”. Toliau 
seks bendri šokiai, dainos ir žai
dimai. Šiai vaikų šventei vado
vaus M. Nek. Pr. seserys. , >

h

SLA kp. susirinkimas f 
i
1 vai, p.p. Lietuvių! Namuose. Po 
savo reikalų r ^varstymo, pagal 
naujosios valdybos pažadus pa
įvairinti susirinkimus, p. Nauje- 
lis turės trumpą žodį apie didįjį 
žmonįų žudiką — širdies ligas. 
Taip paVgal susidarys galimybė 
parodyti įdomią iškarpą iš nese
niai įvykusios Dainų šventės Vil
niuje.

Kuopos 
lankyti.

Toronto 
užsakymo 
juos pagaminti pasiūlė Montreal 
Locomotive Works. Jai užsakyta 
36 vagonai. Visas užsakymas bū
siąs $4.000.000. Be abejonės, kad 
varžytynių vaisiais galima tik 
džiaugtis — kanadiečiai darbinin
kai gaus darbo ir tas nepadidins 
Kanados mokėjimų į užsienius, 
nes mokamasis balansas ir taip 
nuostolingas. ' ' ' « .

Toronto. -
Ontario provincijoje 
yra paskirta $43.708.00.

AlexandrA
į; I

Penkios savaites
SAUSIO 30 IKI KOVO 4 D.

Vakarais 8.30 yaL, išskyrus vasario 
20 ir 27 d. — 7 vaL vak. šeštadie

nių popiečiais 2 vai..,

national
.--y-

BALLET
OF CANADAr. - -••i..-- ; 1 ■ į„ •

Pilpas rėpertuaraš klasikinio ir mo
dernaus baleto, įskaitant ištisa pa
statymą — GULBIŲ EŽERAS, 

.SPRAGTUKAS, KOPELUA, PRIN- 
i CESĖ AURORA ir.SYLFIDAI.
Bilietų kasa atidaryta nuo 10 vai. 

ryto iki 10 vąl.yąk.
■ ’____ __ __________ ___ _ __________________ -______ ___ S-_______ ___ _______

Kainos: vakarais $3,50, S3, $2,50, 
$1.50. šeštadienių < popiečiais $3,

- ’ f. • _____ ____ . • *■ 12 .55; o .

MONTREAL. Que.
Vasario 16 minėjūrią Montreą.- draugiją .̂ 0Mžįos julįilėjinės 
ruošią M- seiuit'lipjprezidiumas šventes. pEoga.ų lJnkuųe jai švie- 

isafid 19 d. Plateau salėje. sios bei veiklios ateities. ~os ateities.sios bei v
) Banko “Litas” metinis, susirin- ,AY, parapijos Marijos Samb^ 
kimas įvyks šį šeštadieni, vasario ris ruošia kulinarijos - virinio kur* 
1 d., 4 vąl-m.p.-Auai» V^tų patsus, ?fc^~v«dofaąjMgir. Jadvy- 
rapijos salėje. Po susirinkimo po- gaTšfpėlienc talkinama“ Janinos

kimas Įvyks ši šeštadieni, vasario

būvis.- vakarjęnė ?u šokiais ir bu- 
teiū. Įėjhrtžš “Lito” 'nariards ne
mokamai, svečiams $1.

Į “Lito” valdomuosius organus 
šįmet yra 5 kandidatai Į valdybą, 
4 į kredito komisiją ir 4 į revizi
jos komisiją, taigi daugiau kaip 
betkuriais praėjusiais metais. Ta
tai leidžia spėti, kad ir “Lito” su
sirinkimas bei pobūvis praeis su 
dideliu pasisekimu. ’ pr.

Šv. Kazimiero parapijos šv. 
Onos draugija šeštadienį švenčia 
savo 50 metų veiklos sukaktį. Ta 
proga ruošiama ir vakarienė. 
Nuoširdžiai sveikiname, šv. Onos

■A /.J;/ PADE K A/
Taip netikėtai atsiskyrus su šiuo pasauliu mano brangiam vyrui 

ir broliui Povilui, sulaukėme toje nelaimėje nepaprastai didelės pa
guodos iš daugelio bičiulių, pažįstamų ir organizacijų vadovybių. Tad 

^nuoširdžiai dėkojame visiems: aplankiusiems velionį ligoninėje ir 
vėliau koplyčioje: pareiškusiems mums žodžiu ir raštu užuojautą: 
atnešusiems gėlių ir jų vietoj kitaip pagerbusiems (užprašant Mišias, 
paskiriant aukas reikalingoms institucijoms); palydėjusiems į amži
ną poilsio vietą — lietuvių kaoines. Ypatingai nuoširdžia padėką reiš
kiame kun. klebonui P. Ažubaliui už lankymą ligoninėj ir suteiktu 
paskutinį patarnavimą; kun. B. Pacevičiui; solistui Broniui Marijošiui 
už giedojimą pamaldų metu; kalbėtojams prie kapo; karsto nešėjams; 
Sąjungos “Verslas” vadovybei už surengtą paminėjimą įr parodytą 
visokeriopą rūpestingumą laike laidotuvių; parašiusiems straipsnius 
ir juos patalpinusiems laikraščiams “Tėviškiems žiburiams” ir “Dir-

' vai”. ■? '.j J.
Sofija Budreikienė.
Juozas Budreika.

Rukšėnieu^.^ajpraėjės v* 
sano 5 <H sekmadienį, po n) vat 
šv. Mišių įr yyįęs M.N.Pr. seselių 
namuose.. Kursuose dalyvauti 
kviečiamos visos lietuvės, ypatin
gai mergaitės.-Žinoma, mielai pri
imami Jr vyrai. Ypatingai jie bus 
reikalingi' “ragavimo” pareigoms.

“Tauro” krepšininkai—- viso 
net 22, pereitą savaitgalį buvo iš
vykę i K. Sporto Apygardos žaidy- 
nes Hamiltone. Juos lydėjo AV 
parapijos klebonas T. J. Borevi- 
čius, SJ, ir treneris p. Potwine; 
Sportininkai važiavo taukiniu. ; 

- Sporto klubas nuoširdžiai dėko^ 
ja tėyaps, kurie įjąįlėjų sportinin
kams moraliai, ir ^materialiai. •

_as paskelbė atsisaukim^ f-hanker 
lity rtąriųs, kvięsdąm^ jpįj> visus 
padirbėti' kad* Gattgiau’ lietuvių 
įstotų,.«ariaisii^jame laikytų savą 
sutaupąs, kad jomįę jist^įfltųsi.nę 
svetimi, kad gaįėfiĮ?-pasinaudoti 
savi verslininkaf, Jpšbę>t^ ir

opėratiniai ^ankai ^moką dičfes-' 
nius %, apdraudžia^gyvybę ir dar 
kitokios naudos teikia? : J

Raš‘e kons’.^tibjasia, 
to” narių? skaičius kyla maždaug 
no 1Q0 pęr meHsĮ' ų Indėliai po 
.plOO.COJ Tai? .1960 m; buvo 546 
nariai; o kapitalo buvo $414.000. 
tai įrczūs skaičiai, bet, kaip/di- 
delei Montreaiio kolonijai, visięl- 

. to.^er:": .’i. Kąd^ąųgįmas nėr$ 0a- 
■-ank'-” ' s, nt^pdomd^trys |lrie- 

'S y' ■ Lito” r. e turėjimas čekių 
ns'A cš? kaš" vėfčia’ir jo narių 
, cĮi .urėti sąskaitas dar ir kituos 
ją bankuose/lietuvių išsiblašky
mas po piąt!ji Montrealio miestą 
ir tai, kad kolonijos lietuvių dau
gumą sudaro senieji ateiviai, ku
rie bankus yra seniai pasirinkę ir 
su jais ryšių nutraukti nepori. Pr: 
Rudinskas nurodo,‘kad be čekių 
galima ir apseiti,’ ypač,; kad tas 
leidžia “Litui” mokėti didesnius 
% %, išsiblaškymui nugalėti nu
mato reikalą “Lito” skyrių įkur- 
J prie šv.. Kazimiero parapijos, o 
vis dar nepasitinčius ir nesiryž
tančius paveikti kviečia visus na
rius, nes vienos valdybos pastan
gų ir kreipimosi, per spaudą ne
pakanka. -K,-n i , .

imami

Pagerbti p. Čirūnai 
' Praėjėsi’ 
Kr. liet, salė 'Iųžo nuo gausiu dą- ■ 
lyvių ąisirinlįisiiįį šajunų Antaito 
ir Bronės Čirūnų 25 metų vedybi- 
nėršukąktiės'po^yį^ųrĮsūdrga'r 
nizavo jubilijatiį'bičiuliai. Vaisių 
metu pasakyta gražiu liiucėjimu ir 

nesrkartos lietuvių, kurių tarpe, 
ypač šv*. Jono Kr. Pašalpinėje 

i Drau^joje, Antanas čirūnas yra 
! nuolatihis* valdybos narys, o taip 
■ pat'keletą, kartų buvęs jos pirmi
ninkas. Pobūvyje matėsi taip pat 

i daug vėlyvesnės imigracijos at- 
I stovų, kurie gerai prisimena vai
šinga Čirūnu narna jiems tik atvv- 

radijo valandar sausio 28 d. su- kUS į Toroną. Ypač lietuvaitės B. 
ėjo 10 metų. Jos vedėją J. R. Si-; čirūnienės globoje jaūkiar*pra- 
manavičių sveikiname ir linki- leisdavo .savo, laisvalaikius.' A. ei
me tolimesnės sėkmės lietuviško- runas yra rokiškietis, augštaitis, 
sios visuomenės tarnyboje. Dronė čirūnienė — dzūkė. Jų

Jonas Bleizgys sutiko įeiti į lanko Toronto universitetą.

doje Toronto skyrių/ Tuo būdu namuose Įvyko ’uždaras' pobūvis, 
atsidėkojant gausiems bičiuliams, 
kurie jiems minėtą vedybinį po
būvį suorganizavo. a.

• Vyr. skaučių sueiga 
Klaipėdos atvadavimo sukak

ties minėjimą sausio 15 d. prisi
minė tik vyr. skautės. Niekur ki
tur nebuvo paminėta, nei per ra
diją, nei spaudoje. Gaila. (Gaila 
taip pat, kad šių eilučių autorė 
nematė “TŽ” Nr. 2, sausio 12 d. 
Red.). Tokią brangią dieną, 38 
metų sukaktį, vyr. skautės maža
me ratelyje pas sesę Zubrickaitę 
pasikvietė Elzę Jankutę. Ji papa
sakojo apie Bitėnus, apie Klaipė
dos krašto sukilimą ir savo tėveli 
Martyną. Buvo klausimų, ji atsa
kė. Sekmadienio popietė, kuri už
sitęsė. 3 vai., praėjo puikioje nuo
taikoje. Vyr. skaučių dr-vės skau
ges dėkoja Elzei Jankutei už atsi
lankymą, ir, pabuvojimą šū mii- 
mis, - . . - I>. K.

“Tėvynės prisiminimų”

Tautos Fondo Atstovybės Kaną- į Sekmadienio popietę pp. čirūnu 

skyriaus sudėtis yra papildyta.
T. Dramos mėgėjų sambūris 

“Sietynas” pereitą sekmadieni S.. 
Čiurlionienės - Kymantaitės pasa
ką “Dvylika brolių juodvarniais 
laksčiusių” .pastatė tretį kartą to
je pačioje Prisikėlimo parapijos 
salėje. Žiūrovų prisirinko apie 
350, daugumoj šeimos su vaikais.
.Dail. Gerald E. Finley tapybos 

paroda, pavadinta “Four Seasons- 
in European and Canadian Count
ryside”, atidaroma vasario 8 d., 
trečiadieni, be to, ji veiks vasa- 

____ A . .. .___ -rio 12 d., sekmadienį, ir 15 d.,
įvyks vasario 12^'dį sekmadienį, trečiadienį, Hart House patalpose

* * ' 12-6 vai: vak. : ;
Dail Finley gimė Miunchene, 

mokėti Toronte, jo pirmoji paro
da įvyko 1956 m. • '

. ---—. , ,  ................. , - ............  .
Išnubmojamas kambarys n augšte su 
maistu arba be maisto-Tel. UE. 2-6922.
Hnuomopjamas butas be baldų 
kambariai, virtuvė, garažas, atskira vo
nia. Tel. LE. 5-0811.

- 4

nariai kviečiami atsi-

požeminiam vagonų 
varžybose pigiausiai

Išnuomojamas kambarysc ir virtuvė II 
augšte su baldais. Tel. LE. 6-0911.

ATPIGINTŲ KNYGŲ IKI 90 NUOŠ. 
galima įsigyti iš Gabijos, leidyklos, ku
ri knygų išpardavimą pratęsė iki vasa
rio 15 d. Sąrašai siunčiami parašius 
šiuo adresu: Gabija, 87-85, 95 St., 
Woodhaven 21, N.Y. ’

MK

— žiemos r >
vincijoje šiais mėtaiš

------------------- j t
-■ -J':

F
■ t

Lietuviška baldų 
dirbtuvė
< iv'tetaromi nauji Thinkšti baldai ir ap

traukiami seni pigia kaina. P. Lu- 
AM.

Knygvedyba ir J 
IncomėTcbrJc < 
užpildymas 

verslininkams,
Tel. HU. 5-6121 ir HU. 3-9187.

: / B ĄL;T I C MDrV E R S - ; : 
;Baldiį pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visos' Vežamos turtas op' 
draustas. Važiuojam kas savaitę j Mont 
reali, Londoną, Windsor,'?Hiwi*oaę‘ 

.North Boy, Sudbury ir kitur.
JO DEWSON ST. TEL. LE.4-Mo 

, 9 TORONTO s; - -

403 Ro neės va I les Ave. Tel. LE. 5-1944
kampas Howard Park

Dr. A. Šalkauskis - 
Saikus

• DISTRICT ESTATE
? BROKERS
177 Sherbrooke St. ; W. _¥l 2-8501

F. YasutiS3 - LA. 2-7879 į
A. -Markevičius. (TL 9-9793

* P. Adąmonisr i RA.3-2472 ,t J 
. Pr, Baltu on is LA-6-2084;

Pr. Ryfdinska£ ? HU. 1-2957 , 
Šekit musu skelbimus apie paskirus 
objektus i‘NLw;' “TŽ”, “La.. Press”. Į

a;,X.,BERŽINSKAS. D : r*-■ 9 
nriimsrni -’t JfrhStū - Q

TAUPYK IR SKOLllMklS 
savo K redito Koope raty ve "LITAS" 
SANTAUPAS PIANAI APDRAUSTOS. PASKOLOS LENGVAI IR

> GREHMR.DUODAMOS^ BETKOKIAM GERAM TIKSLUI,
Bankas veikia: Šiokiadieniais 1451 Crbwfofd Bridge AVA./VercMru Rytais—• 

.. pirmadienį nuo 10-1 vai. ir šeštadienį nuo 10-12 vai. Vakarais —
4 pirmadienj, trečiadienį ir penktadienį nuo 7-8 vai. < 

Sekmadieniais Aušros Vartų parapijos salėje banko patalpose nuo 
10.30 - 1 vai. ■ :/i-

Pirm. A. Nnrkeliūnas RA. 7-3120. • Vedėjas D. Jurkus *PO. 7-4280

A L G AR BENS
Margis Drug Store

john v. margis, phm^. ■' * ■

Mes siunčiame ORO PASTŲ vaistus į 
LI E T U V Ą ir kitus Europos kraštus.

"Uk s« receptu E tų.kraštų.
Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reikalingumo daik
tų. paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai užeikite į MARGIS 
DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią problemą, paskambinkite 

mes pasiryžę jums, padėti geriausiai:» i? ‘ ’c 4 f v
Mes turime daugybę europietiškų mišinių, kaip trejos devynerios, ramu
nėlės. zubražolė, “C” termometrai ir kt. Kas nori pigiai pirkti įvairius FOTO 
APARATUS arba filmų aparatus — BOLEX, KEYSTONE-BELL, HOWEUL 

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 KOJINES — Nylon seamless — 79 centai.

ATIDARĖ KABINETĄ
1663 BLOOR ST. WEST

(prie Indian Rd.)
Telefonas LE. 7-3935

Darbo valandos nuo 11 - 2 vai.;
ir nuo 5 - 7 vai. vak. Ketvirta- f 

dieniais tik nuo 11 - 2 vai. j

ĮVAIRŪS
DRAUDIMAI
,. y ‘•Namų, _

• Mašinų
a • Sveikatos ir

• Gyvybės.
Telefonas CL. 1-4864 

Balys Maskeliūnas 
•P . ............... ...

REĄL ESTATE ;
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards uąrjs.

Mil Bloor, St: W. Tpraiito, Qnt.
Telefonai: LE.

. I -W ■ . ’ ♦ į Į t:. ' ‘ | ? '■ *

■ \■.r .u: . f • ■■ ■ , - Vakarais —. tlup

DUNDAS' — ĄNNETTE. >9.500 
nart“

m vvvvrnv „ avvfttf. $12.540 ”ilna 
mas, ora alyva šildomas^labai
KEELE — EGUNTON. $13.900 pilna
senumo, atskiras dupleksas, 3 vonios, 3 virtuvės, nėra

kamba-

na

banko rnėtų

vietoje, vandeniu apšildomas, 2 garažai. $2.000 įmokėti. / » ‘ ‘J.
**T kaina 8 metų senumo, su visais Rijimais, prijung

tas garažas, užbaigtas žaidimų kambarys, didelis sklypas, 2 vonios.

DEL SMULKESNIŲ INFORMACIJŲ SKAMBINKITE A. GARBENIUI.




