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ŽMONIŠKOS DARBO SĄLYGOS
Naujojo ateivio svetimame rašte pirmasis rūpestis, be abejo

nės, yra suradimas tinkamo darbo. Tokio darbo, kuris atitiktų 
imigranto pasiruošimą, kuris užtikrintų jam padorų pragyvenimą 
ir tinkamas darbo sąlygas, kad darbe žmogus nebūtų išnaudojamas 
ir nebūtų kankinamas nei fiziškai, nei morališkai. Deja, šitokias 
sąlygas ne kiekvienam imigrantui pasiseka greitai gauti. Nors Ka
nadoje veikia vadinamieji antidiskriminaciniai įstatymai, pagal ku
riuos visų krašto gyventojų teisės yra visiškai lygios ir niekas ne
gali būti kuriuo nors atžvilgiu skriaudžiamas dėl savo kilmės, ra
sės, religijos ar kokių kitų savybių, betgi gyvenime mes matome, 
kad naujieji ateiviai visdėlto yra visada antroje vietoje. Įmonės 
dažnai nenori jų priimti i darbą, o priėmę juos siunčia i prastes
nes darbo sąlygas. Juos mažiau vertina jau vien dėl to, kad su 
jais sunku susikalbėti, kad jie nepažįsta šio krašto darbo sąlygų 
ir t.t. Įmonių vadovybėms bei darbų vadovams jie ištiktųjų suda
ro šiokio tokio papildomo rūpesčio. To rūpesčio jie mielai nori 
išvengti ir bemeilija į darbą priimti čia jau įgudusi darbininką, 
bet ne naują imigrantą. Tam tikro nepalankumo jaučiama ir vi
siems naujiesiems kanadiečiams. Dėl to tai ypač naujieji imigran
tai yra dažnai išnaudojami kaikurių nelabai sąžiningų darbdavių, 
kurie ir atlyginimą moka mažesnį ir neduoda gerų darbo sąlygų. 
Kaip atsimename, pereitais metais Toronte dėl to buvo net kele
tas nelaimingų atsitikimų, pasibaigusių kelių naujų imigrantų 
mirtimi.

Aiškus dalykas, kad naujuosius ateivius globojančio bendro 
įstatymo nepakanka. Reikia dar smulkesnių reikalo aptarimų ir 
organizacinių pakeitimų. Vyriausybė šiuo metu renka medžiagą 
darbo įstatymo naujiems pakeitimams bei papildymams. Aišku, 
būtų gera, kad tam tikrų sugestijų šiuo reikalu vyriausybei būtų 
pateikta ir iš naujųjų kanadiečių pusės, kurie geriausiai tuos rei
kalus pažįsta ir patys turi patyrimo. Deja, nėra nei vienos tokios 
bendros naujųjų kanadiečių įstaigos nei organizacijos, kuri galėtų 
tai atlikti. Dėl to pasiėmė tą reikalą patyrinėti, surinkti medžiagos 
ir paruošti tuo reikalu specialų memorandumą mažumų laikrašti
ninkų klubas (Ethnic Press Club), kuris tam reikalui dar pereitą 
pavasarį sudarė ir specialią komisiją. Medžiagai surinkti toji ko
misija paruošė anketą, kuri spausdinama šiame “TŽ” numeryje, 
2 psl. Ji spausdinama taip pat visuose kituose mažumų laikraščiuo
se — 25 kalbomis apie 50 laikraščių. Tad atsakymų laukiama gana 
daug. Klausimai anketos yra labai paprasti, bet suvedus tūkstan
čių atsakymų duomenis kažkurios naujųjų kanadiečių darbo sąly
gos paaiškės, o tai galės būti panaudota ruošiamame memorandu
me, galės būti pasiremta atsakymų skaičiais.

Tai bus pirmasis bandymas visų naujųjų ateivių vardu daryti 
įtakos vyriausybei. Ir galime būti tikri, kad tas baisas neliks be 
dėmesio. Vyriausybė šitokio balso pati pageidauja, nes 50 laikraš- 
čių juk atstovauja .,ne ,vieną milijoną naujųjų kanadiečių. Būtų 
gražu, kad lietuvių balsas čia nebūtų paskutinis. Dėl to mes pra
šome “TŽ” skaitytojus atkreipti dėmesį į minėtą anketą ir atsakius 
į klausimus nedelsiant pasiųsti iškarpa “TŽ” redakcijai Prašome 
padaryti tai tuojau pat, nes atidėjus dažniausiai visiškai pamiršta
ma. “TŽ” redakcija perduos tas anketas komisijai.

Iš okupuotos Lietuvos gauto
mis žiniomis, bolševikai ištrėmė 
iš Vilniaus į Sibirą vyskupą J. 
Steponavičių, Vilniaus ir Panevė
žio vyskupijų valdytoją. Esą už 
tai, kad atsisakęs šventinti į ku
nigus kaikuriuos klierikus, žinia 
atrodo tiesiai neįtikėtina. Nuo se
no jau yra žinoma, kad vyskupai 
nevisus klierikus šventina, o tik 
tuos, kurie yra tinkami. Šiuo me
tu Lietuvoje bolševikai stengiasi 
įvesdinti į seminarijas savo agen
tų, kad jie netik sektų vidaus gy
venimą, bet ir yėliau, išėję į ku
nigus, su triukšmu mestų kuni
gystę ir “atsiverstų” į marksizmą. 
Jeigu tiesa, kad vysk. J. Stepona
vičius atsisakė šventinti, tai, ma
tyt, žinojo, kad turi reikalą su 
“vilkais avies kailyje”.

Ši žinia rodo, kad visos bolševi
kų kalbos apie religijos laisvę bu-

vo ir tebėra melas. Tai patvirtina 
ir tas faktas, kad vysk. T. Matu
lionis, Kaišiadorių vyskupas, te
bėra ištremtas Šeduvon ir negali 
eiti pareigų, o jo pagalbininkas 
vysk. V. Slatkevičius nutrenktas 
Nemunėlio' Radviliškin ir nepri- 
leidžiamas prie vyskupiškų parei
gų. Dar tebesilaiko Telšių vysku
pijos valdytojas vysk. P. Maželis, 
nors irgi yra labai suvaržytas. 
Tuo tarpu nėra žinių, kas perėmė 
ištremtojo vysk. Steponavičiaus 
pareigas. Kaip ir Latvijoj, bolše
vikai, matyt, nori prieiti prie to, 
kad Lietuvoje neliktų nė vieno 
vyskupo.

Išeivijos spaudoj buvo pasiro
džiusi informacija, esą, gauta per 
jesilankiusius lenkus Kanadoj, 

kad vysk. J. Steponavičius pernai 
lankęsis Romoje ir su Kremliaus 
žinia vedęs derybas dėl Lietuvos

bažnytinės provincijos pertvarky
mo. Iš pat pradžios buvo.matyti, 
kad ši informacija labai abejoti
na, o gavus žinią apie ištrėmimą 
darosi aišku, kad ten rūpinamasi 
ne konkordatais, o pačia gyvybe 
— būti ar nebūti.

Pagal iš Romos paskelbtas nau
jesnes žinias, vysk. St. suimtas 
gruodžio 19 d. ir yra patalpintas 
Vladimiro kalėjime, kur mirė ar- 
kiv. M. Reinys, kun. Mironas ir 
kt. Vyskupui buvę daug kaltini- 
nų, bet didžiausias, kad atsisakė 
Įšventinti ir liepė pašalinti iš se
minarijos 4 klierikus, kuriuos 
‘kulto reikalams” komisaras Ru
gienius buvo rekomendavęs. Juos 
atsisakę įšventinti ir kiti Lietu
vos vyskupai, bet valdžia juos pa
iko ir toliau seminarijoje, matyt, 
dar ieško kelių, kaip juos įspraus
ti į kunigų tarpą.

. A

Pasitrauktų amerikiečiai, ateitų sovietai

Kauno senamiesčio vaizdas. Gale buvusios Kauno Kunigu semi
narijos bokštas su rūmų dalimi, kur buvo įrengtas religinis mažė
jus. Dabartinė kunigų seminarija turi nedideles patalpas buv. do
mininkonų vienuolyne Vilniaus gt., prie buvusios Studentų baž
nyčios. ' .

KAS HAUJO KANADOJE?
Bedarbiams šelpti yra pasiūly-^ Lenkijoj suimtasis kanadietis 

tas fed. vyriausybei pianas, pagal ~ 
kuri būtų nemokamai dalinami 
tie maisto gaminiai, kurie sudaro 
perteklių ir yra laikomi sandė
liuose: kvietiniai miltai, sviestas, 
kiauliena ir kt. Atitinkamos Įstai
gos pasiūlymą studijuoja, nors 
nėra padariusios dar jokio spren
dimo. Jos taipgi tiria JAV įvestą 
sistemą šelpti bedarbiams

• ■

Didelis kiekis kviečių ir miežių 
— už $60 mil. — parduota Kini
jai. Visa suma įmokėta grynais 
pinigais. Tai pirmas toks pardavi
mas Kinijai nuo 1958 m. Sovietai 
sutiko pirkti 7 mil. bušelių kvie
čių. Čekoslovakija pirko jų anks
čiau ir tariasi dėl naujo užpirki
mo. Numatoma, kad š.m. Kanada 
parduos išviso 300 mil. bušelių 
kviečiu.

Tadeusz Koyer, kuris ten buvo 
nuvykęs aplankyti savo motinos, 
paleistas iš kalėjimo ir grįžo Ka
nadon. Lenkijoje jis viešėjo 30 
d. ir buvo suimtas 2 vai. prieš iš
vykimą 1960 m. rugpiūčio mėn. 
Pasak Lenkijos agentūros PAP, 
T. Koyer buvęs pogrindžio armi
jos narys, ’ nužudęs eilę kairiųjų 
sąjūdžio narių. Kanados konsului 
Varšuvoj buvo leista su juo pasi
matyti. Apie kitą kanadietį Milo- 
rad Cop, suimtą Čekoslovakijoje, 
neturima žinių

VLIKo pirmininkas 
lankėsi Valstybės

Departamente
Dr. A. Trimakas, VLIKo pir

mininkas, vasario 2 d. lankėsi 
Valstybės Departamente, Vašing
tone, kur J. Kajeckas, Lietuvos 

. atstovas JAV, jį pristatė naujiems 
Vai. Departamento pareigūnams, 
kurie susiduria su Lietuvos rei
kalais. Per daugiau kaip valandą 
užtrukusį pasikalbėjimą buvo pa
liesti įvairūs su Lietuvos laisvės 
byla susiję klausimai, o taip pat 
naujosios administracijos užsienio 
politikos pagrindinės gairės ir 
tarptautinių įvykių raida. Vašing
tono nusistatymas Lietuvos lais
vės bylos reikalu pasilieka nepa
keistas. Lietuvos okupacija ne
pripažįstama ir lietuvių tautos 
laisvės kova teigiamai vertinama. 
Lietuvai linkima greičiau sulauk- 

. ti laisvės rytojų.
Naujojo JAV prezidento inau

guracijos proga, VLIKo pirminin
kas pasiuntė sveikinimo telegra
mas naujajam JAV Prezidentui, 
Vice-Prezidentui ir Valstybės 
Sekretoriui. Iš visų gauti padėkos 
laiškai, kuriais reiškiama viltis, 
kad Lietuva susilauks laisvės, ku
rios ji taip nori ir kurios siekia.

Elta.

O. V. Rodomar, buvęs Philips 
Electronics Industries Ltd. pirmi
ninkas, 60 metų amžiaus, mirė 
Toronte. Jis yra gimęs Rusijoje, 
dalyvavo revoliucijos kautynėse 
serbų brigadoje, dirbo prancūzų, 
britų ir amerikiečių žvalgyboj. Iš 
Rusijos pabėgo su paskutiniu 
JAV laivu 1919 m. iš Vladivosto
ko. JAV jis studijavo, dainavo 
operoj, o nuo 1923 m. įsikūrė Ka
nadoje. Čia jis dirbo pramonėje 
gana atsakingose vietose ir kartu 
skaitė paskaitas teologinėmis ir 
istorinėmis temomis įvairiose in
stitucijose; vadovavo rusų cho
rams Toronte ir Montrealy. Jis 
dalyvavo ortodoksų bendruome
nėje ir buvo Š. Amerikos orto
doksų tarybos vicepirmininku. 
Veikė jis ir Canadian Institute of 
International Affairs.

Santuoka išgelbėjo jugoslavę 
Milka Zorojevič nuo deportacijos. 
Ji buvo atvykusi Kanadon su lai
kine viza ir norėjo čia pasilikti, 
bet imigracijos pareigūnai įsakė 
ją deportuoti. Išsikovojusi vizos 
prailginimą, ji susirado sužadėti
ni Windsore Frank Lewis — ne
darbo apdraudos įstaigos tarnau
toją ir susituokė deportacijos iš
vakarėse. Jos bylą peržiūrėjo imi
gracijos ministerė Fairclough ir 
deportacijos įsakymą panaikino.

Imigravo Kanadoft 1960 m. 104.- 
111 asmenų; italų 21.308, britų 
20.853. Pastarųjų skaičius truput) 
pakilo, o italų sumažėjo. Ameri
kiečių imigravo 11.469, vokiečių 
10.792. Visų imigrantų 53.573 ■— 
darbininkai, 50.538 — šeimos na
riai. ■

Ryšium su pasikeitimais JAV 
ir dolerio taupymu keliama min
tis atitraukti amerikiečių divizi
jas iš V. Vokietijos, nes jų išlai
kymas, dargi su šeimomis, parei
kalauja labai daug lėšų iš JAV iž
do, kurin jos iš V. Vokietijos ne
grįžta. Neatrodo, kad Kennedy 
vyriausybė būtų linkusi tai min
čiai pritarti, juoba, kad jo patvar
kymu liko pakeistas buv. prez. Ei- 
senhowerio Įsakymas grįžti karių 
šeimoms namo. V, Vokietijos vy
riausybė taip pat stengiasi pagel
bėti JAV doleriui finansiniais pa
siūlymais ir nori, kad amerikie
čiai kariai pasiliktų. V. Vokieti
jos krašto apsaugos' mnisteris F, 
J. Strauss pareiškė Niujorko ko- 
respondentanjs: r- -Amerikos 
kariuomenės atitraukimas tuoj po - 
II D. karo buvo klaida. Tai padrą
sino sovietus Įvykdyti savo pla
nus Rytų Europoje ir R. Vokieti- 
joje. Komunistiniai valdovai ne
nustos dirbę pasaulio revoliucijai, 
kol ji paims į savo rankas. Jei 
Amerikos kariuomenė būtų ati
traukta, atsirastu tuštuma Vidu- 
rio Europoj, ir netenka abejoti, 
kad ji būtų užpildyta besiplečian
čio komunistų dinamizmo”. .

NOUJA PAŽIŪRA
Tas pats F. J. Straus, kores

pondentų klausinėjamas apie ga
limus amerikiečių karinių dali
nių apkarpymus V. Vokietijoje, 
pareiškė, kad šiuo metu to negali
ma daryti. Esą, anksčiau, kai JA 
V-bės turėjo atominių bombų mo
nopoli, nebuvo taip svarbu ame
rikiečiu divizijų skaičius, nes vi
sa strategija tada rėmėsi atgrasi
nimu atominiais ginklais. Pvz. jei 
sovietai kur nors prasiveržtų, su
keltų vietinio pobūdžio kovas ar 
įsiskverbtų nesovietinio krašto 
vidun, pagal senąją pažiūrą, tek
tų griebtis atominių ginklų, ne
reikalaujančių daug karių. Da- 
bargi, kai ir sovietai tūri atomi
nes bombas bei raketas, nebeįma
noma panaudoti atominių bei ra
ketinių bombų, nes tai grėstų pa
čiam JAV saugumui. • Todėl esą 
reikia stiprios tradicinės kariuo
menės, kuri galėtų atremti sovie
tų prasiveržimus Įprastiniais gink
lais, remiamais taktiniais atomi
niais pabūklais. Tokia gynyba tu
rinti būti sustiprinta amerikiečių 
dalinių. Tai pažiūra, kuri buvusi 
keletą metų apleista; dabar rei
kią modernios pajėgos, galinčios 
smogti be vandenilio bombų.

“Juk nenorite užmušti save, be
vaikydami musę nuo nosies”.

VOKIEČIAI BALTIJOS 
JŪROJE

V. Vokietija S. Atlanto Sąjun
gai yra davusi 8 divizijas ir iki 
1963 m. duos dar 4. JAV yra da
vusios 5 divizijas. Iš 30 suplanuo
tų divizijų visos Atlanto S-gos tar
nybai jau’yra paskirta 21 divizija. 
Pasak V. Vokietijos apsaugos 
min. J. F. Strauss, vokiečiai yra 
suorganizavę 22 flotiles mažųjų 
laivų Baltijos jūros apsaugai. Šis 
laivynas irgi yra Atlanto S-gos 
karinių pajėgų dalis. Jį sudaro: 
mažieji povandeniniai laivai, mo
toriniai torpediniai laivai, mino- 
gaudžiai, minok ai. keli viene- 
, - , - _ os ir naikinto

jai. Visa tai numatyta baigti or
ganizuoti iki 1963 m., jei bus vis
kas laiku pagaminta. V. Vokietija 
esą negalėtų duoti daugiau Atlan
to S-gai, nes esant geroms darbo 
sąlygoms sunku gauti savanorių 
ilgesnei karo tarnybai, be to, vo
kiečiai nenorėtų sukelti šnekų 
apie “militarizmą”.

SUMODERNINTI 
ATLANTO SĄJUNGĄ

Pasak J. F. Strhuss, dabartinė 
Atlanto S-gos organizacija prime
na 18 š., kai atskirų valstybių ka
riuomenės sudarė koaliciją, ben
dradarbiaujančią tarp savęs, bet 
neturinčią vieningos vadovybės. 
Atlanto'S-goj visų valstybių ka
riuomenės turinčios būti paves
tos vienai vadovybei. Be to, esą 
reikia racionalaus darbo padalini
mo. Dabar keli kraštai daro dide
les išlaidas tos pačios rūšies da
lykams. Pvz. buvo pradėtas pla
nuoti bei gaminti naikintuvo ti
po naujas lėktuvas net 4 kraštuo
se — JAV, Britanijoj, Kanadoj ir 
Prancūzijoj. Tokio lėktuvo paga
minimas atsieina: Prancūzijoj — 
$300-400 mil., Britanijoj — $500 
mil., JAV — $700-900 mil., o Ka
nada išleido $50 mil. ir sunaikino 
visą projektą.

SOVIETAI VILIOJA 
VOKIEČIUS

Sovietų strategijoj prieš Va
karus yra naudojamas netik pro
pagandinis puolimas, bet ir nevie
šas viliojimas. “Jei rytoj rytą Vo
kietija pasakytų ‘mes su Rytais’, 
sovietų agitacija prieš mus tuo
jau sustotų ir mes būtume geriau
si vyrai pasaulyje” — sako J. F. 
Strauss. Esą tarp Vokietijos ir

Į visus Kanadoje gyvenančius 
medicinos ir dantų gydytojus

šio vajaus proga T. Gydytojų 
Būrelio nariams ir visiems Kana
doje gyvenantiems gydytojams 
yra primenama, kad šį kartą pa
galba Vasario 16 gimnazijai yra

Šiuo metu yrapaskelbtas Vasa
rio 16 gimnazijos dolerio vajus 
los gimnazijos išlaikymui sustip
rinti. Tuo reikalu susirūpinusiai 
Ii rbo ir dirba didelis ska iči u s Rė- 
ijėjų Būrelių, kurių materialise dar daugiau reikalinga, ir iki 1961 
oarama lengvina ne tik gimnazi
jos medžiaginę būklę, "bet ir ko
voja už laisvę, išlaikydami lietu
višką jaunimą lietuviškoje mo
kykloje. Šių Rėmėjų Būrelių tar
pe niekuomet nėra likęs pasyvus 
ir Kanados Toronto Gydytojų Bū
relis. kuris visuomet laiko Vasa
rio 16 gimnaziją vięną iš labai 
svarbių ir reikalingų veiksnių iš
laisvinimo kovoje ir savo regu
liariai apsidėtu mokesčiu remia 
remia šios gimnazijos egzisten
ciją.

m. vsario 16 d. (skelbtojo vajaus 
terminas) neliktų nei vienas ne
prisidėjęs pinigine auka prie to 
“gyvo paminklo” pastatymo, iš
mokindami musų jaunimą, kuris 
mus pavaduos ir atiduos savo jė
gas laisvosios Lietuvos atstaty- 
mui.

Aukas prašome siųsti pažymint 
Vasario 16 gimnazijos Dolerio Va
jui, Toronto Gydytojų Būrelio va
dovei: Dr. E. Norvaišienei, 41 
Kennedy Pk. Rd., Toronto 9, Ont.

Rusijos yra sena istorinė kaimy
nystė, senesnė už posūkį į Vaka
rus; Adenaueris padaręs istorinį 
sprendimą ieškoti pastovių ryšių 
su Vakarais. “Dabar mes kovoja
me už šios politikos tęstinumą, 
nes manome, ji nulems netik Vo
kietijos, bet ir visos Europos atei
tį. ... Mes neturėtume pasiduoti 
iliuzijoms ar savęs apgaulei. Ko
munizmas kovos ir toliau. Ginklų 
kontrolė negali būti nuraminimo 
nriemone padalintam pasauliui į 
dvi stovyklas. Kaikas ieško galu
tinių sprendimų, kitaip sakant, 
susitarimų tarp Rytų ir Vakarų. 
Galutinis susitarimas tol neįma
nomas, kol Eurazija bus pasaulio 
revoliucininkų rankose”.

- ŠALTASIS KARAS 
NESUSTOS

V. Vokietijos krašto apsaugos 
minist. J. F. Strauss nuomone, 
dabartinėmis sąlygomis galimas 
tik laikinio pobūdžio susitarimas 
tarp Rytų ir Vakarų, kuris tole
ruotų dabartinę padėtį, negalimą 
pakeisti šiuo metu, šaltasis karas 
eisiąs ir toliau; vakariečiai turį 
atsisakyti prabangos gyvenimo. 
Laimėti šaltajam karui pažymėti
ni Šie veiksniai: buvę sovietų re- 
voliucininkai tapo konservatoriais 
ir ‘buržujais”, kurie nenori rizi
kos, vedančios į savo laimėjimų 
praradimą; antra, įtampa tarp Ki
nijos ir Sov. Sąjungos auga; nors 
iš to negalima daug tikėtis, tačiau 
verčia sovietų vadus pagalvoti.

Vasario Šešioliktoji 
per radiją

Kaip anksčiau, taip ir šiais me
tais Windsoro OBE radijo stotis 
Vasario 16-tos proga, “Traditio
nal Echoes” programos visą pusę 
valandos paskirs lietuviams. Ši 
programa bus transliuojama iš 
Windsoro CBE radijo stoties per 
visa CBC radijo tinklą, t.y. per vi
są Kanadą, šeštadienį, vasario 18 
d., 10.30 vai. ryto. Eastern Stand
ard laiku. Kitose Kanados dalyse, 
kur yra kitoks laikas turi prisitai
kyti pagal ES laiką.

šios programos būna labai ge
rai paruoštos ir turi didelės reikš
mės Lietuvos laisvinimo darbe. 
Todėl prašome visus Kanados lie
tuvius šią programą išklausyti ir 
oo to pasiusti radijo stočiai padė
kos laiškučius. Tą programą, ku
rią CBE radijo stotis transliuoja 
visiškai veltui, išlaikysime tik ta
da, jeigu bus ja didelis susidomė
jimas. Todėl dar kartą prašome, 
kad visi pasiųstų trumpus padė
kos laiškus šiuo adresu: CBE Ra
dio Station, Security Building, 
Windsor, Ontario, arba Toronto 
CBC radijo stočiai.

Windsoro apylinkės v-ba.

Uja Ehrenburg:
"Esu žydas"

Sovietų spauda ir radijas pa
minėjo rašytojo I. Ehrenburg 70 
metų sukaktį. Ta proga, norėda
mas pabrėžti žydų priespaudą bei 
išskyrimą Sov. Sąjungoj, Ehren
burg pareiškė: “Didžiuojuosi, kad 
esu paprastas rusų rašytojas. Ma
no vidaus pasas betgi rodo, kad 
esu ne rusas, o žydas. Ir kol pa
sauly bus bent vienas antisemi
tas, išdidžiai sakysiu, kad tautybe 
esu žydas”.

Savaitės įvykiai
“MANO VYRIAUSYBĖ BUS GRIEŽTA IR KIETA” — paskelbė 

naujasis Brazilijos prezidentas Janio Quadros, perimdamas parei
gas iš buvusio prez. J. Kubtschek. J. Quadros yra 44 m. amžiaus, 
apdairus ir energingas, laimėjęs rinkimus šluotos demonstravimu. 
Dabar atėjo metas “šluoti”, nes krašto ūkinė bukle to reikalauja. 
Brazilijos pinigas yra gerokai kritęs per pastaruosius 5 metus, o 
žemės ūkio reforma nebuvo pravesta. Senosios valdžios iniciatyva 
krašto pramonė bei vietinių žaliavų išnaudojimas sparčiai žengia, 
bet užsienio kapitalo dėka, ir Brazilijos skola pasiekė $3 bilijonus. 
Ėmus kristi kruzeiro vertei, kainos smarkiai pašoko, ir prasidėjo 
gausūs streikai, o vietomis ūkininkai pradėjo jėga užiminėti dvarus. 
Naujasis prezidentas aiškiai pasakė visą tiesą ir neliūliavo žmonių 
jokiais pažadais. Esą pirmąjį pus- <------- ;——------------------ ;——-
mėtį reikės sumokėti užsienio 
skolintojams apie $60 mil., o per 
5- metus- $2 bSžijtmtts. Užsienio per- 
litikojė J. Quadros ketina bendra
darbiauti su JAV, nors pabrėžda
mas daugiau savarankiškumą.

LAIVO SUKILĖLIAI
Prieš perimdamas Brazilijos 

prezidento pareigas, J. Quadros 
pareiškė priimsiąs sukilėlių už
valdytą laivą “Santa Maria”, duo
siąs jiems politinės globos teisę 
ir Įeisiąs vėl išplaukti jūron. At
ėjęs prezidentūron pasidarė atsar
gesnis ir pareiškė leikysiąsis tarp
tautinio įstatymo. “Santa Maria”, 
išmetęs inkarą tarpt, vandenyse 
netoli Recife uosto, ilgokai derė
josi dėl galimai palankesnių są
lygų. Gal dar būtų ilgiau delsęs, 
bet sukilo ir senoji Įgula ir kelei
viai, ir kpt. Galvao išlaipino visus. 
Laivą perėmė Brazilijos jūrinin
kų dalinys, o sukilėliai, kurių bu
vo tik 30, pasirinko Brazilijos po
litinę globą. Brazilijos vyriausy
bė perdavė laivą Portugalijos vy
riausybei, o ši — savininkui “Ko
lonijų Navigacijos bendrovei”. 
Pastaroji ketina kelti bylą sukilė
liams už laivo pagrobimą, įgulos 
nario nužudymą, sužeidimus ir kt. 
nuostolius. Tuo pasibaigė portu
galų sukilėlių žygis, išgarsinęs jų 
bylą ir užaliarmavęs portugalų 
kolonijas. Angoloj kilo riaušės, 
kuriose žuvo keliolika asmenų. 
“Santa Maria” laivą jie buvo pa
vadinę “Santa Liberdade” — 
šventąja Laisve. Prieš palikda
mas laivą, kpt. Galvao perskaitė 
atsišaukimą, esą sukilėliai parodė, 
kad premjeras Salaząras yra pa
žeidžiamas, kad sukilimas augs to
liau ir pasieks net Ispaniją; esą 
kraštas reikalingas reformų, ir 
jos ateis. Vėliau jis pareiškė ne
turėjęs jokio ryšio su komunis
tais.

GRESIA KARAS
Konge telkiasi jėgos vidaus ka

rui, kuris iš dalies jau prasidėjo. 
Generolo Mobutu daliniai, pa
siųsti užimti Lumumbos šalinin
kų valdomos Orientate prov., ati
darė ugnį, nors didesnių laimėji
mų nepasiekė. Kivu prov. Lu
mumbos daliniai siautėja nepai 
sydami savo vadų įsakymų. Kai 
įsikišo JT nigeriečių dalinys, ki 
lo susirėmimas, kuriame žuvo vi
sa eilė karių iš abiejų pusių. Ka- 
tangos prov., atsiskyrusioj nuo 
centrinės valdžios, Baluba kilties 
nariai, susijungę su Lumumbos 
daliniais, kovoja prieš čombės da
linius. Pastarasis, nepajėgdamas 
greitu laiku paruošti savo kariuo
menės, organizuoja svetimšalių 
legijoną ir jau turi keletą šimtų 
samdinių iš Europos. JT kariui 
menė nepajėgia sulaikyti kovų,

nes susivaidijo savo tarpe, ir da
lis jos atitraukiama iš Kongo.

Grinėjs^iteMai jau isvy--. 
ko, Maroko ir Indonezijos daliniai 
ruošiasi išvykti, o jų vieton sava
norių neatsiranda. Saugumo Ta
ryba, svarsčiusi Kongo padėti, 
nieko negalėjo nutarti: sovietai ir 
Afrikos-Azijos atstovai kaltino 
belgus, o Kongo prez. Kasavubu 
JT, kad leido įsigalėti Lumumbos 
daliniams ir grasino pasikviesti 
sau palankių kraštų karinę pa
galbą.

SUBYRĖJO VYRIAUSYBĖ ;
Izraelio premjeras Ben-Gurion, 

tusipešęs su savo vyriausybės na
riais, atsistatydino, o su juo, pa
gal konstituciją, ir visa vyriausy
bė. Ginčas kilo gruodžio mėn. dėl 
buvusio krašto apsaugos ministe- 
rio Lavon, atsistatydinusio 1954 
m. Tada jam buvo suversta atsa
komybė už nesėmingą žvalgybą 
Egipte, kur buvo suimta visa eilė 
asmenų ir dalis jų sušaudyta. Per
ėjęs dirbti į Histadrut — darbo 
uniją gen sekretorių, P. Lavon’ 
veikė užkulisiuose, siekdamas įro
dyti savo nekaltumą ir atsakomy
bę suversti Ben-Gurionui. Jam 
pavyko rasti Įrodymų, ir vyriau
sybė, prieš premjero valią, nuta
rė, kad Lavon nekaltas. Knesset 
— seime opozicija iškėlė nepasiti
kėjimo klausimą premjerui, bet 
dauguma pasisakė už Ben-Gurion, 
nors kaikurie jo šalininkai ir ne
parėmė. Premjeras, pro testuoda
mas pasitraukė, jau septintą kar
tą. Nuo 1948 ąi., išskyrus vienus 

.metus, jis vadovavo visom vyriau
sybėm- Manoma, ir ši kartą jis 
grįš valdžion su naujais žmonė
mis. juoba, kad Lavon liko išmes
tas iš Mapai — darbiečių partijos, 
kuriai priklauso ir Ben-Gurion.

P. II. SPAAKAS 
ATSISVEIKINA

Š. Atlanto Sąjunga neteko gen. 
sekretoriaus P. H. Snaako, ėjusio 
tas pareigas nuo 1957 m. Jis yra 
vienas Belgijos nuosaikiųjų so
cialistų, buvęs premjeru, užsienio 
r. ministeriu, pirmuoju-JT pirmi
ninku 1946 m. Buvo tikėtasi, kad 
jo buvimas Atlanto S-goj suce
mentuos vakariečius, tačiau ne
daug buvo pasistūmėta šia link
me. Jo noras buvo padaryti At
lanto S-gą lyg ir antvalstybe, de
rinančia Vakarų politiką, ūkį ir 
strategiją. Deja, Spaako pasiūly
mai nerado laukto pritarimo. Be 
to, jo tėvynės Belgijos koloninė 
politika nerado palankumo sąjun
gininkuose, o viduje kilę streikai 
palenkė Spaaką grįžti namo, kur 
jo autoritetas reikalingas suski
lusiai socialistų partijai ir visam 
kraštui. «



2 PUSI* TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 1981. n. 9. - Nr. 6 (578)

GEDIMINAS GALVA

Nei vienas kraštas per pusmetį 
tiek neišgarsėjo, kaip Kongas.

Atsakykime į klausimus
' ANKETA DARBO IR DARBO SĄLYGŲ KLAUSIMAIS .
' Atsakymų į šiuos klausimu? prašoma Horiht Surinkti medžiagą 

imigrantų ir naujųjų kanadiečių darbo sąlygų pagerinimo, reikalu. 
Atsakymai niekam* daugiau'nebus rodomi ir jokiam atvejy nei atsa- 
kymus parašiusių, nei jų darbdavių vardai nebus atidengiami viešo-

• Šioms bei valdinėms institucijoms, nors jie būtų ir žinomi.
Betgi visi atsakymai turi būti absoliučiai tikri, nes netikrus 

- 'faktus pateikiant nieko negalima pasiekti.
šios anketos sumanymas kilo tarpe mažumų laikraščių rėdak- 

'torių, kurie daugiau domisi savo tautiečių teisėmis bei privilegijo- 
’»ibis šiame krašte ir rūpinasi, kad būtų išvengta betkokios diskrimi-r 
“Uacijos. * ' ■ ;' v

Kada atvykote į Kanadą?
metais mėn. Kokio buvote amžiaus? _ m.

Iš kurio krašto?____ ....  ___ —— Ar dabar esate Kanados

F

' 2
pilietis?. Taip Ne—_

3. Apie jūsų pirmąjį darba — 
ote dirbti?.Tuojau atvykus?—.. Po .^mėn.

b. Ar darbas buvo pagal jūsų profesiją, amatą? Taip... Ne
c. Ar turėjote sunkumų darbe dėl kalbos nemokėjimo?

. , . Taip . Ne ,_■ 7. , . .
d. Jeigu negavote lygių sąlygų su kitais dirbančiaisiais, tai 

ar dėl neturėjimo pakankamų kvalifikacijų? Taip Ne .. 
ar dėl jūsų užsienietiškos kilmės? Taip s Ne

e. Ar jūsų pirmasis darbdavys buvo jūsų tautietis arba imi
grantas iš kurio kito krašto? Taip Ne ...—

~ f. Kaip gavote pirmąjį darbą Kanadoje?
■ 7 1. Dėka draugų? Taip Ne 2. Dėka skelbimo spaudo-
” je? Taip Ne 3. Dėka Nedarbo Įstaigos? Taip Ne

4. Koks jūsų santykis su darbo unijomis?
a. Ar yra unija jūsų darbovietėje? Taip Ne
b. Ar esate unijos narys? Taip Ne . ' ’' '
c. Gal buvo jūsų prašymas įstoti unijon atmestas? Taip Ne
d. Ar unija, jūsų nuomone, pakankamai globoja imigran

tus? Taip Ne . . . . ;
e. Ar priklausėte unijom savo tėvynėje? Taip ? N

S^ūŠU dabartinis darbdaves ir Jūs. '' ’’
a. Ar apmoka jums už viršvalandžius? Taip Ne
b. Ar gaunat apmokamų atostogų? Taip Ne
c. Ar esat pareiškę kada nors kokių skundų? Taip
d. Ar jūsų skundai turėjo teigiamų vaisių? Taip

6. Jūs ir valdinės Įstaigos.
a. Ar jūsų darbovietėje būna kokių valdinių inspekcijų?: 

Taip Ne . 
Kiek darbų jūs turėjote Kanadoje? 
Kiek kartų keitėte darbą savo valia? 
Kiek kartų buvote iš d ”bo atleistas? ,
Ar kada "ors esat save nedarbo .draudimo pašalpą

^l*aip Ne _ ■' ■; G ■■ ' -
Ar, jūsų nuomone, visuomet mandagiai elgėsi su jumis 
Nedarbo Įstaigos pareigūnai? Taip Ne 
Jeigu ne, kodėl?
1. Ar dėl to, kad neangliškos kilmės? Taip 7. Ne:-
2. Ar dėl to, kad nepajėgėte savo reikalą išaiškinti?
'.Taip Ne.._ 7'
Ar darbdavys sutvarko jūsų sveikatos draudimą? 
Taip Ne._ ?
Jei tam. ?r tas draudimas apima ir jūsų šeimą?
Taip Ne.._ / .

7. Bendrieji klausimai: sv
a. Ar priklausote kuriai tautinei organizacijai? Taip . Ne
b. Koks jūsų išsilavinimas? Pradžios mokytis? —2—

Vidurinioji mokykla (gimnazija)? . . .. . Speciali mo
kykla Universitetas? ..... .........

Atsakykite*kiek galima daugiau klausimu. Anketą iškirpkitę iš 
laikraščio, užpildykite ir pasiųridte “TŽ” redakcijai.'

b
c.
d.
e.

•• -H

Ne,
■ *

Ne -

f.

h

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

INTER įrengiu naujus, remontuoju senus alyvos, ga- A|vw zo ir anglies pečius ir stokerius, vandens tan- VII I kus bei pompas ir remontuoju skalbimo ma- 
šinas . . . Turiu miesto leidimą.HEATING Darbas garantuotas.

187 ST. CLARENS AVENUE. TELEFONAS LE. 4-4113.

■Hi

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RŪŠIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

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

-*

kė nauju staigmenų; Centrinės 
Afrikos;-krasta? patapė.tarptauti
nės įtampos žaizdru.: Hd šio me- 
ca ja. kaitra stiprėja. JT įsikiši
mas nepašalino Įtampos.- Nauji 
vardai, naujos jėgos ima rung
as. ’Katanga^ anksčiau kalbėjusi 
apie ;nepriklausomybę, jau daro 

• jygiiis ją įgyvendinti. Tarptauti
nės varžybos iki šio meto nesilio
vė. Jos liečia ne tik kiekvieną 
svarbesnę sostinę, bet ir Jungti
nes Tautas, kurių kariniai daliniai 

- att ima byrėti.
Kas gi per vienas tas Kongas?
KRAŠTAS

■ Kongo' pavadinimas kilęs nuo 
upės Kongo vardo. Krašto plotas 
siekia '£.345 kv. km. — 905,4 kv. 
mylių. Jis padalytas į 6 sritis: Le
opoldville?, Ekvatoriaus, Rytų, 
Kivū, Katangos ir Kasai.

Pietryčiuose rššitiesUsi Kongo 
upė su daugeliu intakų, kurie pa
siekia net 6Q00 pėdų augšti. Jie 
semia vandenį nuo Ruvenzori kal- 
,io pašlaičių. Tropiniai miškai, ba
los, kuriuos laisto tropinis lietus, 
užima pusę krašto. Augštesnėse 
srityse vyrauja savana: Tangani- 
kos, Alberto, E vardo ir kiti ėže- 

" rai vilkstinėmis tęsiasi Tangani- 
kos pasienyje. Klimatas grynai 
.ropinis: karštas ir drėgnas. Va
karinėje ir centrinėje srityse lie
tus siaučia nuo lapkričio iki ge
gužės mėn. Augštesnėse srityse 
vidutinė metinė temperatūra svy
ruoja tarp 64-79 F.

Augmenija ir gyvūnija pasižy
mi dideliu įvairumu. Konge žydi 
orchidėjos, lelijos ir gladijolės. 
Daugelis medžių — raudonasis 
xearas, mahogni ąžuolai, riešutai 
svarbūs pramoniniu požiūriu.

Krašte . užtinkami svarbiausi 
ropikiniai stambieji gyvuliai: 
rambiai, liūtai, raganosiai ir 

apstybė vidutinių ir mažesniųjų. 
Upės’žuvingos. •- ’ •

GYVENTOJAI
Gyventojų skaičius nuo 1947 m. 

•iki 1958 m. pašoko arti 3 mil. ir 
siekė 13,7 mil. Kraštas yra retai 
•eapgyventas, nes tesiekia 6 gyv. 
1 kv. km. Anuomet baltųjų tebu-

ISTOOtr, veik išhhtihai -belgų; 
les jie sudarė 78% baltųjų.

Nūnai veik visi belgai grįžo į 
Europą, nes Konge jų teliko apie 
12.000? Naujų baltųjų, išskyrus 
esančius JT daliniuose, neatvyks
ta. Jų padėtis nelengva. Nemaža 
dalis gyventojų susitelkė miestuo
se ir miesteliuose. Leopoldville j e. 
Žemutiniame Konge, gyvena arti 
400.000, kituose, pvz. Elisabeth- 
villėje, Jadotvillėje, Matadi ir 
“tanleyvillėje gyvena, išskyrus 
širmąjį, po 70.000.

Iš žemės ūkio sričių jaunimas 
ersikelia į miestus gyventi. 

Miestelėnai sudaro virš penktada
lio visų krašto gyventojų.
^Gyventojų - prieauglis didėlis. 

^Smirnai Įlekia -arti 3į5%_. Gimi- 
'■mų skaičius padidėjo pastarajame 
'ešimtmetyje. Dabartiniu metu 
ių skaičius sumažėjo, o mirtingu-

vįvaldos, o 1959 m. — nepriklau
somybės. Neramumai prasidėjo 
Eeopoldvillėje. Netrukus jie ėmė 
reikštis ir kitose srityse. Susidūri- 
iljuęse sų policija ir Kariuomene 
krito daug ąukų. Prąėjįųšių metų 
pradžioje įtampa .dar. padidėjo. 
Briuselio keturmečio pianas Kon
gą, paruošti nepriklausomam gy
venimui nuėjo vėjais. įvairiose 
sostinėse, o ypač Maskvoje, bren
do nusistatymas. Kongą paskelbti 
nepriklausoma valstybe * Birželio 
30 d. Kongui tapus laisva valsty
be, prasidėjo dar kruvinesnis 
tarpsnis. Jungtinių Tautų pastan
gomis brandintas vaisius pasirodė 

: nepaprastai kartus. Konge ėmė

mas padidėjo, nes belgų sukurtoji 
gyventojų sveikatos apsaugos 

•.»; • ■ vak visai sugriauta. ’ 
Bantu grupė siekia 10 mik gy- 

Į- >uuauiečiai ngijA 
pigmėjai irhamitų atskalos visą! 
_oxvxutiingos. Kalbų ir tarmių ne- 
anrasta apstybė. Katorgos radi

jo siųstuvas prabyla šešiomis kal
bomis. Anksčiau oficialioji buvo 
prancūzų kalba. Jos įtaka ir da- 
jar nėra išnykusi. .

vnnciečiai yra animistaį. Kon
ge yra 4 mil. katalikų ir 0,8 mil.

* v

ISTORIJA
Kongo istorija prasideda tik

praėjusio širntmečio vidury. Kas sįausfį tarptautinės ir tarpusavio 
anksčiau krašte dėjosi, neturima kovos F 

'Ummenu. Manoma, kad _ . .
ankstesnieji Kongo gyventojai bu- . S0™'“ oficialiai buvo privers- 

e,..i. vantai ii* kaikurios ti pasitraukti iš Kongo respubh- 
kiltys nuo Nylo išstūmė pigmėjus kos, bet paliko kompartijos užuo- 

.ejzaugas. Portugalų keliauto- mazgos. Jų Įtaka kiek stipresnė 
jas Diego Caol482 m.'buvo susv0r Ekvatorinėje Srityje. Maskva ėmė 
jęs Kongo upes įtakoje, tačiau jis . —
iet nebandė patirti kas per vie
nas tas kraštas. . n

Anglas Henry Stanley 1877 m.
atliko istorinę kelionę. 'Anuomet
pasklido gandas apie Kongo ne
paprastus turtus. Belgijos kara
lius Leopoldas II pavedė jam da-

•i 'hiomenu. Manoma, kad

daryti nepapraŠtą spaudimą JT, 
kad belgai visai iš krašto pasi
trauktų. šiuo klausimu darė nuo
laidų ir vakariečiai, kurię; taikstė
si perimti Belgijos Įdėtą kapita
lą. JT politinis Įsikišimas buvo ne
sėkmingas, o jų kariniai daliniai 
atliko tiesiog tragišką vaidmenį, 
Dąr kąttą Jungtinės Tautės- Įrodė 
savo silpnybę. Afrikos valstybės 
ėmė- atšaukti savuosius dalinius. 
Vietos kiltys, net ir palankios va- 

. , , •• kariečiams. reikalauja JT dalinius
?es 1 kraštu- “Į- įvykusio- alšaukti. Jų tarpusavio kova tik 
e ^.eilXn° konferencijoje Kongo prasi(jėjo. Jų pasėkas sunku su- 
/askelbta nepriklausoma valsty- voktj kaį kaį dieną krašte vyks- 

be, kuri buvo karaliaus Leopoldo --
asmeniškoje valdžioje. Anuome
tinis Belgijos karaliaus valdymas 
nebuvo pavyzdingas ir sukėlė ne
palankų atgarsi. 1908-m. Kongas 
paskelbtas Belgijos kolonija.

TRAGIŠKOJI
NEPRIKLAUSOMYBĖ J
Praėjusio -karo metu Kongo 

kaikuriose kiltyse prasidėjo bruz- laisvės ginti ramia sąžine palikę 
dėjimas. Ępadžiųje reikalauta sa--kultūringas tautas vergauti.

irovę, kurioje karalius, buvo sva
riausias dalininkas. Portugalija ir 
kiti kraštai ėmė reikšti savo tei-

ta griovimas. Vienintelė Katanga, 
kuri verčiasi belgų kapitalu, ge
riau tvarkosi. Tačiau ji yra pada
riusi žygius nuo Kongo respubli
kos atsiskirti.

j Sovietai, eilės subrendusių tau
tų pavergėjas, patapo Afrikos 
tautų “laisvintoju*“. Vakariečiai 
jų Įpėdžiui nuskubėjo Į džiungles
> • • . j * ♦ . V • 1 * M
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Vilnius - Maskva} -. Amsterda
mas - Į^rankfurtas - Sydpėjus — 
tai oro linija, kurion norėtų pa
pulti* ne vienas tautietis-ė, šiuo 
nrntm gyveną~Už geležines’uždan
gos. Šį kartą laimė nusišypsojo 71 
metų Veronikai Uogintienei, kuri 
lapkričio mėn. atvyko į Sydnėjų 
pas p. Jaudegius — dukterį ir 
žentą. Gaila, ipsd nepataikė i sa
vo anūkės vestuves, kuri ištekėjo 
maždaug prieš mėnesi.

Jūsų korespondentas, nuvykęs 
vieną ankstyvą-rytą, rado V. Uo- 
rintienę besiruošiančią pirmajai 
išvykai Sydnėjaus apylinkių pasi
žiūrėti, o po to manė dar pasisve
čiuoti pas senus pažįstamus. Ta
čiau Uogintienė buvo tiek maloni, 
kad praleido porą valandų pasa
kodama savo Įspūdžius iš kelio
nės ir Lietuvos, čia ir pateikiame 
keletą bruT>žųJš tf> pasikalbėjimo.

Atvyko ji a Pasvalio. Lietuvo
je po karo daug keliauti jai ne
tekę, išskyrus vieną kitą vizitą 
pas artimus pažįstamus, dėlto

TORONTO, Ont
Steinpūžienės ir Verikaičio ; 

koncertas
Šv. Kazimiero dieną, kovo 4 d.,' 

šeštadienio vakare, Toronte įvyks' 
didelis koncertas, kuriame prog
ramą išpildys solistai Aldona 
Stempužienė iš Cleveland© ir 
Vaclovas Verikais. Abu solistai 
Amerikoje keleto j miestų kartu 
koncertavę ir yra parengę puikų 
dainų ir operų arijų repertuarą. 
Neabejotina, kad Toronto lietu
viai koncertą su dideliu susido
mėjimu sutiks ir gausiai atsilan
kys. a.

“ŽIBURIŲ” SPAUDOS B-VĖS
METINIS SUSIRINKIMAS

įvyko pereitą šeštadieni virš “TŽ” 
esančioje salėje. Narių atžvilgiu 
susirinkimas nebuvo gausus, bet 
buvo atstovaujama daugiau negu 
pusė išplatintų šėrų.

Apie praeitų metų veiklą pra
nešimus padarė b-vės pirm. J. 
Mažeika ir iždininkas L. Šalna. 
Revizijos aktą perskaitė J. Gus
tainis. Bendrovės metinė apyvar
ta, pasirodo, pereitais metais pa
didėjo. 1959 m. buvo $23.343,02, 
o»1960- HK- $24j669,47. jftokio b-vė 
turėjo $759,74. Atskaičius mokes
čius, valdyba Šėrininkam? nutarė 
paskirti po. 4^o_ člivįdendo, T) li
kusią dalį pąskyrę į, atsargoj ka
pitalą, kur paskirtas ir 1959 m. 
pelnas. , , ... , x 

; ? Ankstyvesniais : metais daugu
ma šėrininkų savo dividendų ne- 
atsiimdavo, bet palikdavo b-vės 
kasoje, laukdami, kol iš dividen
dų priaugs naujas šėras. Nema
žai šėrininkų prie gaunamų divi
dendų dar primokėdavo keletą 
dolerių, kad susidarytų naujas no dueto 9 metu ir jaune*sniu kla- 
šėras. Taip spaudos bičiulių re- sėje matome net dvi lietuviškas 
miama “Žiburių” sp. b-vė paleng
va stiprėja ir stiprėja. Bendrovės 
ateities veiklos bei perspektyvų 
klausimas buvo gyvai padiskutuo
tas ir šio susirinkimo, ypač, kad 
daugeli aktualių klausimų iškėlė 
b-vės pirmininkas savo praneši-

APIE GYVENIMĄ LIETUVOJE

Amerikiečių milijonai labdarybei 
užsieniuose

Laisvų organizacijų, kaip BALFo 
veikla, nors yra valdžios prižiūri
ma, tačiau gana savaranki ir gry
nai religinė, tautinė labdarybinė.

NCWC, CARE, BALFas šalpos 
’arbe vengia diskriminacijos ir 
rūpinasi visais vargan pateku
siais. Jei NCWC rūpi daugiau ka
talikai, C WS — liuteronai, tai šel-

Po pastarojo karo JAV valdžia 
ir privatinės organizacijos ėmė 
organizuoti plačią pagalbą užsie
niuose. 1946 m. valdinės Karo Pa
galbos Komitetas buvo padarytas 
"'atariamuoju srganu, tvarkančiu 
visas 57 šalnos organizacijas. Jų 
‘arpe yra BALFas ir visų kitų 
Itautybių ir tikybų fondai. Stip
riausia jų yra katalikų’NCWC or- nimo* lauke šis pasiskirstymas nė- * • a • « « A. ' • X • UI • > • • «ganizacija, surinkusi 1960 m. 120 
mil. doL $20 mil,dot^pinigais 
ir 100 mil. dol. gėrybėmis. Ant
roji vieta tenka CARE organiza
cijai su $45 mil., trečioji protes
tantų CWS su $29 mil., ketvirtoji 
žydams -su $28 mil. BALFas už
ima 26 vietą su $300.000.

Daugiausia paramos tenka Eu
ropai — už $75 mil. kasmet; V. 
Vokietijai — S6 mil.. Jueoslaviiai
— $15 mil. ir 1.1. Mažiausia tenka 
Airijai — $150.

Daug paramos iš JAV organi
zuotai siunčiama į Art. Rytus. Iz
raelis užima iš 13 kraštų pirmą 
vietą, gaudamas $27 mik vertės 
metams. Mažiausia gavo 1960 m. 
Nenal — tik $1.000.

P. Amerikon parama buvo 
siunčiama beveik j kiekvieną 
kraštą, dauriausia i Čile, kur įvy
ko žemės drebėjimas. Per pirmuo
sius 1960 m. 6 mėn. ten nusiųs
ta paramos už $6.5 mil. Mažiausia 
gavo El Salvador — už $2.000.

Didžiausioji parama užsieniams
— nemokamai ar pusiau nemoka
mai duodamas maistas, kurio nėr 
metus išdalinama užsieniuose už 
$200 mil. Beveik tiek pat suren
kama ir išleidžiama ir grynais pi
nigais. ši JAV šalpa užsieniams 
nemažėja, bet didėja; 1959 m. sie
kė $250 mil, o 1960 m. — per 
$300 mil.

Čia visai neminima valstybinė 
JAV parama svetimiesiems, kuri 
siekia kelis bilijonus dol. metams.

ra griežtas; pvz. lietuviai padeda, 
kiek gali, estams ir latviams, ku
rie savo BALFo neturi.
Q Dauguma JAV labdaros organi
zacijų yra apsijungusios į vieną 
centrą, kuris yra Niujorke — 
American Council of Voluntary 
Agencies. Nario mokestis ten nu
statomas, nuo apyvartos sumos. 
BALFas yra narys ir moka $300 - 
500 metams.. .

Daugelis šalpos organizacijų — 
ir BALFas — priklauso organi
zacijai CARE, kuri gauna daug fi
nansinės paramos iš Amerikos 
pramonininkų.'CARE organizaci
jos vadovybė sudaroma organiza
cijų atstovu eilės tvarka; 1961 m. 
į ją įeina BALFo pirm. kan. dr. J. 
Končius.

Voluntary Agencies vadovybė 
yra laisvai renkama; jai ilgu? me
tus pirmininkauja NCWC reikalų 
vedėjas vysk. Swanstrom. Naujos 
valdybos rinkimų nominacijų ko- 
misijon įeina ir BALFo reikalų 
vedėjas.

Tokia maždaug struktūra sava
norišku JAV šalpos darbų užsie
niams, kurių dalį savo tautiečiams 
šelpti atlieka JAV valdžios re
miamas BALFas. Jokia valdžia ar 
organizacija BALFui pinigų ne
duoda, išskyrus nedideles sumas 
tremtiniu įkurdinimui V. Vokieti
joje. JAV vyriausybė duoda ne
mokamai maisto ir atleidžia nuo 
pajamų mokesčio BALFui paau
kotas sumas. K. L. Jankus.

PASAKOJA IŠ LIETUVOS I 
AUSTRALIJA ATVYKUSI 

V. UOGINTIENĖ

apie kitas vietoves daug papasa
koti ir negalėjo. Kaune tekę tik 
“kojas pailsinti” — miestas esąs 
švarus, gražus. Karo griuvėsių 
liekanų niekur nesimatą. Vilniu
je netoli žvėryno tilto, kur anks
čiau buvę pristatyta pasiutėlių, 
dabar esąs įrengtas gražus par
kas. Gražiai atrodanti ir buvusio
ji Lukiškio (dabar Lenino) aikš
tė, visur esą prisodinta gėlių. Sta
tyba vykstanti, bet butų trūku
mas visur didelis.' Dabar galima 
esą įsigyti ir nuosavus namelius, 
kurie trijų mažų kambarėlių ir 
virtuvės, be jokių vonios, skal
byklos ir kitų patogumų, kainuo
ją 10.000 rublių, tuo tarpu mėne
sinė darbininko alga esanti 300 - 
500 rublių. Savaime aišku išsimo- 
kėjimo sąlygos, prie kurių mes 
esame Čia pripratę, tenai neegzis
tuojančios.

Tekę matyti ir iš Amerikos at
vykusių “turistų” priėmimą. Kol
ūkis, kuriame turėjo lankytis 
amerikonai, jau prieš porą savai
čių buvęs pradėtas šiam reikalui 
ruošti: visur pagrindiniai valyta, 
gyvuliai, kiaulės ir kt plauta ir 
su šečepiais trinta. Iš Vilniaus bu
vęs atvežtas choras, kuris svečių 
dieną skaitęsis vietiniu kolūkio 
choru. Taip pat buvę svečiams pa
rodyta, kaip kolūkiečiai neva ba- 

•liavojh. Po amerikonų išvykimo, 
vėl viskas grįžę i vėžes seno gy
venimo, kuris esąs visai kitas, nei 
buvęs sudarytas ekskursantams 
pademonstruoti.

Kolūkiečiai gauną maždaug 
apie 15 arų žemes saviems reika
lams. Prie dabartinio gyvenimo 
jie pradedą apsiprasti. Kaikurie 
iau pradedą įsigyti ir motociklus 
bei dviračius. Esą matyti ir skry
bėlėtu merginų. Stachanovietiš- 
kas darbo principas bandomas 
keltį visur, skiriant įvairias pre
mijas.

Pasvalio miestelyje tesą tik po 
vieną krautuvių rūšį: batu, mėsos, 
kepykla, kooperatyvas. Eilės susi
darančios gana didelės, nes mėsą 
iš Panevėžio atveža tik 2-3 kartus 
i savaitę. Nors Sydnėjaus krautu
vių dar netekę jai aplankyti, bet 
matytos Riverwoodo priemiesčio 
krautuvėlė?, sako, esančjos geres
nės ir •gražesnes už pačias' Mask
vos krautuves. ’

Buvo pateikta keletas kainų: 
juoda duona 2 kg: — 3 rbl.t py
rago kepaliuką? — 2.204rbl.; mą-

| b-vės veiklą arčiau derinti su 
i “TŽ” leidėjo — KLKK D-jos veik
la. Dėl to buvo nutarta b-vės val- 
dybos rinkimų ŠĮ kartą nevykdyti, 
o tam sušaukti kitą susirinkimą, 
po to, kai KLKK D-ja savo meti
niame susirinkime jau bus išsi
rinkusi naują valdybą. Toji val
dyba ir paprašyta busimajam 
b-vės susirinkimui pasiūlyti kan
didatus į b-vės valdybą; turint 
galvoje, kad, jei ne visi, tai bent 
dauguma jų būtų kartu ir KLKK 
D-jos valdybos nariai. K.

AUKOK TAUTOS FONDUI 
KIEK GALI, 

BET AUKOK!
Lietuviai Kiwanis festivalyje
Kiwanis festivalis prasideda va

sario 10 d. ir baigiasi finalistų 
koncertais Massey Hali vasario 
27 ir kovo 2 d.d.

Šiais metais dalyvaują 25.050 
varžovų nuo 6 m. amžiaus. Daly
vauti gali kas nori, jeigu pajėgia 
užsimokėti registracijos mokesti 
$2-$5. Laimėtojams skiriamos pi
niginės dovanos ir stipendijos nuo 
$50 iki $250. Stipendijų fondas 
$7/375.

šiame festivalyje dalyvauja šie 
lietuviai: ši šeštadieni, vasario 11 
d., 9.45 vai. rytą Glebe Road 
United Church salėje Kazys Stri- 
mas iš Owen Sound pijanino vy
resniųjų klasėje skambins Bacho 
preliudą ir fugą. Varžovų'16.

11 metų arba jaunesniųjų kla
sėje toje pačioje salėje 2 vai. p.p. 
skambins Hellerio L’Avalanche 
Arūnas Avižius iš Toronto.

Pirmadieni, vasario 13 d., Cent
ral YMCA salėje, 2 vai. p.p. pija-

poras: Rymas ir Vytas Pranaičiai 
ir Daiva ir Arūnas Kasperai — 
brolis ir sesutė. Jie skambins 
Alec Rowlev kūrinėli Rusiškas 
šokis.

Tą pačią dieną Eątono auditori-
~ - -------- joje 9.45 vai. ryta pijanino duetu
me. Apsvarsčius tuos klausimus! varžybose matome ir Elena Du- 
pagaliau buvo prieita išvados, į daite su Roma Kuzcmenda? Var-. 
kad būtų naudingiau ateityje i žosi 14 porų.

Trečiadieni, vasario 15 d., Cent
rinėje YMCA salėje, 3.40 vai. p.p. 
akordeono iki 14 metų klasėje

i dalyvauja M. Vaivadaitė. Varžo- 
aparatėlis — 700-800 rbl.; cukrus' Vu 20. Groja Vanity Waltz — A.
— 8.30 rbl. v, {Rizzi

Nors V. Uogintienė sako, kadi pirmadieni, vasario 20 d. Le- 
dabartmis gyvenimas Lietuvoje ;gjon Lower Hali, 10.35 vai. mė- 
gerėja, tačiau, aišku, dar neturė-j gėjų įr profesionalų grupėje ora- 
jo progos jo palyginti su mūsų {Arijos klasėje dainuoja Slava 
gyvenimo sąlygomis. Skirtumas žiemelytė. Ji taip pat dainuoja ir
jau matomas iš gyvenimo reik
menų kainų. P. Jaudegienė.primi
nė man atsitikimą, kad kai ji, pa
likusi savo mamą vieną namuose, 
išvyko i darbą (p. Uogintienė la
bai mėgstanti gerti arbatą), tai ___________ ___ ________ ____
grižus užsimezgęs šis pokalbis: j Kaip matome, lietuviu nedaug.

— Ar tu nepyksi ant manęs, Gaila, Šie festivaliai turi nepa- 
kad aš tąip daug arbatos geriu..’ prastos pedagoginės reikšmės.

— Kodėl, mama? -— nustebusi Dalyvaujantiems linkime daug
p. Jaudegienė. ; - - - “ -

— Kad aš cukraus daug suvar
tosiu gerdama(->?’’ V- .! 1 ,

Daugumas Pasvalio gyventojų 
auginą savas daržoves, gyvulius. 
Tat labai palengviną gyvenimą. 
Tačiau ne kiekvienas galis, nes 
daug priklausą nuo namų šeimi
ninkų: vieni leidžią, kiti — ne.

Bažnyčios esą lankomos mažai, 
nes daugumas, ypač tarnautojai, 
nenori pakenkti savo ateičiai. Ki
tur esą net reikalaujama: bažny
čia ar darbas, taigi reikią rinktis 
darbą, jei norima gyventi.

Taip pat ir Lietuvos lietuviuo
se paskutiniu laiku pradedama 
esą pasigesti vieningumo bei nuo
širdumo. Maskvoje kartais net ru
sai esą mandagesni už lietuvius. 
Jaunoji karta pradedanti įsigy
venti i dabartines sąlygas ir ne vi
si tiki apie “senąsias gerąsias die
nas”, nors tai pasakotų pati mo- 
:ina ąt tėvas. “

Rusai trukdą visa? užsienio ra
dijo transliacijas, nors žmonės ir 
bandą paslapčia klausytis. Visur

(Nukelta į 6 psį.) ,

koncertinėje grupėje toje pačioje 
salėje 2 vai. p.p. Pirmoje grupėje 
ji turi-7 varžoves, o antroje nei 
vienos. Sol. žiemelytė taip pat 
dainuoja 2.50 vai. p.p. operetinių 
solistų klasėje toje pačioje salėje.

kad aš taip daug arbatos geriu? prastos pedagoginės reikšmės.

sėkmės šiose varžybose.
J. Udžma.

Praną? Klimas, p. žulienės tė
velis išvyko i Vokietiją, kur Freį- 
burge juodųjų kalnų apylinkėse 
praleis ilgesnes savo atostogas.

PADĖKA
Vaikų Namams aukojo p. Kondro- 

tas, elektrikas, S320, p.p. Derviniai 
S50 amžinai koplyčios lempai, šv. Jono 
Kr. Pašalp.inė D-ja $25, KLB Sudburio 
apyl. valdyba $10. Gilią padėką reiš
kiame aukojusiems ir Viešpačiui, nes 
kiekvienas geras darbas atliekamas tik 
Jo malonei veikiant.

Vaikų Namų rėmėjų būrelio dėka 
sausio 14 d. Prisikėlimo par. salėje 
buvo parengimas tikslu sumažirtti 
Vaikų Namų skolą. Dėkojame Tėvams 
Pranciškonams už veltui duotą salę, 
p. Sondai ir p. Puterienei už vadova
vimą parengimo metu. Už dovanas lo
terijai: p. Punkriui (salamy), j>. Ab
romaičiui (šokolado dėžė), p. Čepie
nei (už tortą)’, p. Simanavičiui už skel
bimą per radiją, būrelio valdybai ir 
visiems prisidėjusiems darbu bei su
manymais lietuviškas ačiū. Jūs visuo
met esate mūsų maldose ir mintyse.

M. N. Prasidėjimo seserys.

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

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

iki virš 4 rbl.; aviena — 14 rbl.; 
kiauliena — 16.60 jrbl; jautiena 
— 8-tl rbl.;* dešra nuo 9 iki 30 
rbl.; kumpis žalias — 18 fbl.; deš
relės (gaunamos tik retkarčiais)-- 
16 rbl.; lašiniai — 22 rbl.;-silkės 
—- GilS rbl. Kainos skaitomos už 
1 kilogramą. Motociklų keliuose 
esą .matoma gana daug, kurie kai
nuoją apie 8.000 rbl.; pigus radijo

Siunčiame ADA D A ČTI1 Jūsų sudarytus ir apdraustus jvai- 
paprastu ir V1% V 1 /AO 1 U rins siuntinius.

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

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

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ įSTAIGA

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

'' S K YRI A.I: "
105 Cannon St. B, Hamilton, Ont Tel. IK. 8-6086. Ponia V. Jnraitis. 
94 .Douglas St, Sudbury, Ont Tel. OS. 3-5315. Ponia M. Venskevičienė. 
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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Lenkijos ir jos lietuviy šalpa
BALFo atstovas dalyvavo JAV 

šalpos organizacijų susirinkime, 
kuriame iš Varšuvos grįžęs liute
ronų atstovas plačiai iniormavo 
apie privačią amerikiečių šalpą 
Lenkijai.

Jo pasakojimu, lenkams visko 
trūksta ir bent penkis metiis ten 
bus laukiama amerikiečių para
mos. Deja, jos įgabenimas labai 
suvaržytas, nes urmu atvežtas gė
rybes Gdynioje perima Lenkijos 
vyriausybe ir dalina savo nuožiū
ra. Liuteronai išsiderėjo šiek tiek 
lengvatų, nes jų atvežtų gėrybių, 
daugiausia maisto, apie 30% dali
nama liuteronų nurodytiems šel
piamiesiems. CARE organizacija 
irgi dirba Lenkijoj, bet labai men
kai tegali .padėti dėl tų pačių su
varžymų; jveža šiek tiek ūkio ma
šinų, įrankių. Lenkų organizaci
jos, Kaip ir BALFas, šelpia indivi- 
uualiai, siųsdami privatiems as
menims siuntinėlius, Įstaigoms 
Įrengimus. Gavėjus rekomena uo- 
j a vietos kunigai ar visuomenės 
atstovai. Siunčiami nauji drabu
žiai per specialią agentūrą* vais
tai ir pinigai.

Žydų organizacijos atstovas pa
reiškė, kad jiems Lenkijoje dau
giau rūpi ne šalpos, bet emigraci
jos reikalai. Jie tvarko 25.OvO žy
dų išvažiavimą iš Lenkijos; gabe
na į Palestiną, Australiją, P. ir š. 
Ameriką. Vieno asmens išgabeni
mas kainuoja nuo 2 iki 5 šimtų 
dolerių.

Kadangi repatrijacijos susitari
mas tarp Lenkijos ir Sov. Sąjun
gos dar pratęstas, laukiama naujų' 
repatriantų. Jų tarpe būsią apie 
8-9.000 žydų; Lenkijos įstatymai 
reikalauja, kad repatriantas išgy
ventų Lenkijoje bent dvejus me
tus prieš pradėdamas emigracijos 
bylą.

Susirinkime buvo plačiai aptar
ta galimi pagalbos į Lenkiją su
stiprinimo būdai. Deja, lietuviams 
daug vilčių nėra, o jie bene skur
džiausiai iŠ visų Lenkijos gyvento
jų gyvena.

Vartotų drabužių siuntiniai su 
šiaip taip pakeliamu muitu į Len
kiją gali būti siunčiami tik iki 20 
svarų ir tik tiems, kurie gauna 
kurią nors socialinę paramą iš val
džios. Kitais atvejais gavėjas ne
begali išpirkti siuntinio. Apskri
tai, daugumas vartotų drabužių 

. siuntinių gavėjų dėl muitų didu
mo atsisako siuntinius paimti ir 
jie mėtosi muitinėse. Siunčiant 
vartotus drabužius Lenkijon reik
tų būti tikriems: kad gavėjas jų 
nori, galės atsiimti ir nėra speku
liantas. Verta reikalauti vietos 
kunigo ar kito žinomo asmens liu
dijimo. Tokia buvo organizacijų 
atstovų nuomonė.

Į Lenkiją galima siųsti ir nau
jų drabužių bei medžiagų, iš anks
to apmokėjus muitą. Tačiau mui
tas ir persiuntimas tokių siuntinių

beveik tiek pat atseina, kiek ir Į 
Sov. Sąjungą ar Lietuvą. Kaip ži
nome, Į Sov. Sąjungą vartotų dra
bužių visai negalima siųsti.

Vaistai į Lenkiją iki vieno sva
ro nueina be receptų. Didesniam 
svoriui vaistų kraunami dideli 
muitai. BALFas vaistus į Lenkiją 
tebesiunčia, bet iš prašančiųjų 
reikalauja receptų. Kartais prie 
receptų gaunami ir oficialūs ne
turto pažymėjimai.

Pinigus siųsti Lenkijon neapsi
moka. Agentūros už patarnavimus 
icipa ir nenkijoj keitimo į zlotus 
vertė menka; nusiuntus drabu
žius ar medžiagas, šelpiamasis 
daugiau gauna.

BALFas naudoja visas priemo
nes, kad daugiau pagelbėtų Puns
ko ir kitų vietų lietuviams Lenki
joje. Tam šalpos darbui jokių pri
vilegijų nei sutarčių su Lenkijos 
vyriausybe neturi, nors žygių bu
vo daryta. BALFo adresas lietu
viams Lenkijoje žinomas, ir jų 
prašymai BALFan ateina gausiai'

Remdamas Tautos Fondą, 
stiprini Lietuvos 
Nepriklausomybės 
atgavimo kovą.

DABAR KRIKŠČIONYS - TIKRI KRIKŠČIONYS”
LIETUVOS JAUNIMAS ŽAVISI IR SEKA VYRESNIŲJŲ DRĄSA

KIPRĄ REABILITAVUS
AL. GIMANTAS <

Rusų žurnalo OGONIOK repor
tažas apie gyvą tikėjimą paverg
toje Lietuvoje sukėlė plačių at
garsių pasaulio spaudoje. Masi
nio tiražo prancūzų katalikų 
Žurnalas LA Vlfc CATHOLI- 
QUE ILLUSTREE — Iliustruo
tas katalikų gyvenimas kalėdi
niame numeryje (Nr. 801) ry
šium su tuo paskelbė lietuvio 
jaunuolio laišką, kurio vertimą 
čia ištisai pateikiame. Pažymė
tina, jog šis žurnalas spausdina
mas 660.000 egz. tiražu. ELI.

Man penkiolika metų. Gyvenu 
su savo tėveliais, broliu ir dviem 
sesutėm Kauno srity j e, Lietu vo- 
je. Mūsų šeima katalikiška.

Mano tėvelis — vienos metalo 
įmonės tekintojas, aš pats — tech
nikumo mokinys. Kaikurie mano 
draugai taip pat katalikai, kaip 
aš. tačiau apie Bažnyčią ir Kristų 
už bažnyčiose leidžiamo kulto mes 
galime Kalbėti tik pusbalsiu. Nes, 
jeigu apie tai patirtų, mus paša
lintų iš technikumo ir, be abejo
nės, išvežtų Sibiran, kaip tai jau 
kitiems atsitiko.

Pas mus nuolat parengti du la
gaminėliai: vienas tėveliui ir ki
tas mamai. Tam atvejui, jei juos 
staiga suimtų.

Niekam nevalia mokytis kate-1 Atrodo, jog kraštuose, kurie 
kizmo, ypač to negali mums pali- u_:i.xxS.-----
kę nedaugelis kunigų, kurie me
tami Į kalėjimus už vieną taip ar 
netaip pasakytą žodį. Katekizmo 
mokyti ateina krikščionys pasau
liečiai.

Tėvelis mums dažnai kalba apie 
laikus iki 1940-tųjų metų, kol ru
sai dar nebuvo užėmę mūsų kraš
to. Jam kalbant apie anuos lai
kus, mama dažnai apsiverkia. Ta
čiau tėvelis sako: “Dabar krikš
čionys — tikri krikščionys”.

Draugas man davė vieną rusiš
ko žurnalo OGONIOK numerį, ku
riame 'išspausdintas reportažas 
apie mūsų kraštą. Komunistiniai 
laikraštininkai sakosi pasibaisėję 
atradimu, jog partijai nepavyko 
sukliudyti vietos žmonėms būti 
krikščionims, nepaisant viso to, 
ką ji galėjo padaryti.

Jie pasakoja, kaip mes drauge 
meldžiamės, žaisdami futbolą, ir 
kaip jaunos darbininkės gyvena 
krikščioniškoje bendruomenėje, 
kiek panašiai, kaip kitados vie
nuolyne. Tačiau visur yrą tokių 
faktų, kaip šie, ir vien iš te, ką as 
žinau, būtų galima šimtą kartų 
daugiau pasakyti.

Kr. Valdyba, Geležinis Fondas^ liet, spaudos platinimas
Po šešių metų “valdymo” KLB 

Krašto Valdyba Toronte jau bu
vo pavargusi ir paskutiniu laiku

[sunku jai buvo surasti žmonių, 
i kurie buvusius pakeistų. Geriau
sią išeitį ji surado — perkelti 
Krašto Valdybą į kitą didesnį cen
trą — Montrealį; tuo labiau, kad
dalis buvusios krašto Valdybos 

’ i narių gavo- “paaugštinimus’ — 
t I jie 1958 m. tapo išrinkti i Pasau- 

' lio LB Valdybą. # ’ -
Torontiškėse Krašto Valdybose 

pirmininkavo: J. Matulionis 2 me- 
; tus, B. Sakalauskas 1 metus ir V. 
! Meilus 3 metus. Apie šių Valdy
bų “valdymą” galima pasakyti 
“aut bene aut nihil”. Jos veikė 
daugiau užsidariusios, apie savo 
veildą šykštėjo duoti žinių spau
dai, daugiau mėgo dairytis po 
Ameriką negu žiūrėti savo nami
niu reikalu.

Kai Krašto Valdybą buvo nu
tarta kelti į Montrealį, kaikas gal
vojo kažin kaip ten bus, juk 
Montrealyje yra mažiau bendruo
meniškų žmonių, ar jie pajėgs su
daryti visus organus ir ar suge
bės parodyti minimalų autoritetą 
apjungti Kanados lietuvius Į ben
drą kūną. ’

Dabar, einant Kr. Valdybos 
Montrealyje kadencijos antriems 
metams, matome, kad anie abejo
jimai neturėjo pagrindo. Visi or
ganai buvo sudaryti, Krašto Val
dyba posėdžiauja gana dažnai,

RACIJAS 29 KALBOMIS
biau išplėsti savo radijo misiją 
ir pasiekti visus tikinčiuosius pa
saulyje.

Dabartiniu metu Vatikano radi
jas savo programas duoda kasdien 
po 5 kartus angliškai: Britanijai, 
Airijai, centrinei Afrikai, Indijai, 
Pakistanui, Ceylonui ir Filipi
nams; ispaniškai kalbama kas
dien 5 kartus: Ispanijai, pietų bei 
šiaurės Amerikos tautoms; 5 kar
tus kasdien kalbama prancūziš
kai: Prancūzijai, Belgijai, Olan
dijai, centrinei Afrikai ir Kongo 
tautoms; itališkai ir lotyniškai 
kalbama kasdien po 4 kartus; 
portugališkai: Portugalijai, Bra
zilijai, Angolai, Mozambikui ir k.; 
po 3 kartus kalbama vokiškai ir 
lenkiškai; po 2 kartu — vengriš
kai, rusiškai, slovakiškai ir če
kiškai. Kasdien po vieną kartą 
arba po kelis kartus per savaitę 
kalbama: Albanijai, Arabijai, Gu
dijai, Bulgarijai, Kroatijai, Kini
jai, Etiopijai, Japonijai, Latvi
jai, Olandijai, Belgijai, Rumuni
jai, Švedijai, Norvegijai. Danijai, 
Jugoslavijai ir Ukrainai.

Lietuviškas radijo programas 
Vatikano radijas pradėjo lygiai 
prieš 20 metų — 1940 m. Jas 
tvarkė a.a. J.Ė. vyskupas P. Bū- 
čys, MIC. Vėliau jį pakeitė kiti 
kalbėtojai ir tos programos buvo 
vis tęsiamos kalbant kas savaitę 
po kelis kartus. Jos ypač daug 
pasitarnavo Lietuvai ir jos katali
kams Rusijai okupavus Lietuvą 
ir II D. karo metu. Kaip labai Va
tikanas vertina Lietuvą ir jos ka
talikus, rodo faktas, kad šiandien 
lietuviškos programos duodama 
jau kasdien •
Europos laiku ir sekmadieniais 
9.30 vai. dar atskira pusės valan
dos programa. Tas įgalina Lietu
vos katalikus, kurie neturi jokių 
kitų ryšių su Bažnyčios centru, 
išgirsti naujausias informacijas, 
žinias iš katalikų pasaulio, ko
mentarus ir.paaiškinimus Įvairiais 
tikėjimo, kultūros, mokslo, me
no ir spaudos klausimais. Sovie
tai ypatingai stengiasi trukdyti 
Vatikano transliacijas i Lietuvą 
ir rjrtus, bet nežiūrint to Vatika
ną pasiekia ir dabartiniu metu ži- 

' “is Lietu-
ai verti-
M. K.

Mūsų laikų pasaulyje radijo 
bangos pasidarė viena didžiausių 
galybių, kuri kasdien'Įgyja vis 
-didesnės reikšmės. Tai patogiau
sia žmonijos susisiekimo ir susiži
nojimo priemonė, kuri Įgalina 
žmogų savo mintis ir žinias trum
piausiu laiku perteikti ir toliau
siai gyvenantiems. Radijas moks
le ir tyrime šiandien atlieka di
džiausią patarnavimą žmonijai.

Katalikų Bažnyčia seniai supra
to radijo reikšmę ir pradėjo Nau
dotis jo pagalba savo misijai 
skelbti. Pats radijo išradėjas ita
las Marconi padovanojo Vatika
nui naują radijo stoti, kuri buvo 
pastatyta Vatikano sodo kalvoje. 
Šventasis Tėvas Pijus XI-sis 1931 
m. pats pašventino ją ir perdavė 
pirmąjį savo žodi pasauliui. Nuo 
to laiko Vatikano radijas vis la
biau buvo tobulinamas ir jo trans
liacijos vis labiau plečiamos. Ka
dangi Katalikų Bažnyčia apima 
visą pasauli, tad ji negalėjo pasi
tenkinti tik viena kuria kalba ir 
greit savo programas pradėjo 
siųsti Įvairiomis pasaulio kalbo
mis. Šiandieną Vatikano radijo 
bangomis kalba net 29 kalbomis, 
kurios daugiausia pasaulyje yra 
vartojamos. Tokiai daugybei ivai- 

■ rių kalbų nepakanka tik vienos 
kurios radijo bangos •— todėl iš 
tarptautinės radijo komisijos Va
tikano radijas yra gavęs net 15 
trumpųjų bangų tarp 50 ir 10 
metrų ilgio ir vieną 196 metrų vi
durinio ilgio bangą. Tokiai pla
čiai transliacijų apimčiai Marco
ni padovanota radijo stotis nebe
galėjo tikti, ir Vatikanas buvo 
priverstas kurti naują siuntimo 
stoti. Prieš porą metų netoli Ro
mos katalikų aukomis ir buvo pa
statyta galinga radijo stotis su 
krypties antenomis, kurios Įgali
na Vatikano radiją pasiekti ir to
limiausių kraštų klausytojus — 
Japoniją, Afriką', Pietų ir šiaurės 
Ameriką, artimuosius ir tolimuo
sius Rytus. Netrukus Vatikano 
radijo stotis dar labiau bus sustip
rinta gavus naujus siųstuvus, ku
riuos paaukojo Vatikanui Vokieti
jos tikintieji savo kardinolo 
Frings 50 kunigystės metų sukak
tuvių proga, Tai Įgalins šventąjį 
Tėvą ir Katalikų Bažnyčią dar la-

gyvai atsiliepia i visus gyvenimo 
keliamus bendruomeniškus reika
lus ir, svarbiausia, apie savo 
veiklą duoda plačią informaciją 
per spaudą. Mes suprantame, kad 
esamomis sąlygomis Krašto Val
dyba kalnų nenuvers, bet svar
biausia, kad ji galėtų būti jungia
muoju veiksniu bei autoritetu, 
kad duotų toną veikti visiems 
bendruomenės padaliniams ir kad 
daugiau žiūrėtų savo krašto rei
kalų negu dairytųsi po užsieni. 
Reikia pasakyti, kad montreališ- 
kė Krašto Valdyba gerai suprato 
savo užduoti ir gyvybinius Lietu
vių Bendruomenės reikalus, veik
dama ne vien tik gražiais žodžiais.

Praeitais metais pirm. St. Kęs- 
gailos apsilankymas tolimuose 
Kanados vakaruose (Calgary), kur 
gyvena atskirta lietuvių masė, yra 
labai svarbus ir reikšmingas žy
gis lietuvių apjungimo atžvilgiu. 
Nors toji kelionė buvo tūkstančių 
mylių, bet buvo surasta ir laiko ir 
lėšų. Torontiškė Kr. Valdyba pa
siekdavo Detroitą, Clevelandą ir 
Čikagą, bet ten KLB reikalai bu
vo tik antraeiliai, daugiau repre
zentaciniaiir nerealūs-

Labai svarbus Krašto Valdybos 
veiksmas yra atnaujinimas Gele
žinio Fondo klausimo, kuri buv. 
Kr. Valdyba buvo padėjusi i stal
čių.

Šiuo metu Amerikos lietuvių 
spaudoje gyvai diskutuojamas 
klausimas steigti Geležini Fondą 
vieno milijono dol. pasauliniu 
mastu. Visi blaiviai galvojantieji 
veikėjai pamatė, kad lietuvybės 
reikalui vėstant tolimesnis Bend
ruomenės veikimas be užtikrintų 
lėšų bus neįmanomas. Laikas bė
ga greit, bet jei jį pakinkyti, jis 
neprabėgs veltui, kiekvienas dar
bas padirbamas, jei jis pradeda
mas dirbti. Krašto Valdyba, pra
dėjusi šį reikalą judinti, neturi 
sustoti pusiaukelyje.

Paskutinis Krašto Valdybos nu
tarimas - aplinkraštis apie lietu
viškos spaudos platinimą yra ypa
tingai svarbus. Koks gali būti lie
tuvių organizuotas veikimas, ir 
įvairių projektų realizavimas, jei 
tie lietuviai neskaitys savo spau
dos? Jie gi nieko nežinos-. Yra lie
tuvių, kurie prenumeruoja bent 
1.0 lietuviškų laikraščių, bet taip 
pat yra nemažai mūsų tautiečių, 
kurie jokio lietuviško laikraščio 
neskaito, pasitenkindami kokiuo 
nors “Daily Star” ar “Telegram”.

Šis lietuviškos spaudos platini
mo mėnuo užklupo mūsų Bend
ruomenės apylinkių valdybas ne
pasiruošusias ir iki šiol, bent pas 
mus Toronte, nematyti, kaip tas 
spaudos platinimas vyksta. Nors 
Krašto Valdybos aplinkraštis sa
ko, kad spaudos platinimo būdas 
paliekamas kiekvienai apylinkės 
valdybai pačiai nustatyti, bet at
rodo, kad bent iki šiol apyl. valdy
bos tuo reikalu perdaug sau gal
vų nekvaršino.

Gerai, kad Krašto Valdyba pa
darė pradžią tam užmirštam rei
kalui pajudinti, bet, mano išma
nymu, lietuviškos spaudos platini-

mo akciją reikia vykdyti ne vien 
sausio mėnesi, bet per visus me
tus. .

Apylinkių valdybos turėtų pa
ruošti atitinkamus plakatus ir pa
dėti juos prie lietuviškų kioskų, 
salėse, koperatyvuose ir kitose 
viešose patalpose, be to, susitarti 
su tų Įstaigų vedėjais, kad jie pa
siūlytų užsisakyti Kanados lietu
viškus laikraščius ir priimtų pre
numeratos mokestį. ■ ,

Daugelis neužsisako laikraščių 
dėl to, kad neturi laiko nueiti į re
dakciją, o parašyti neprisirengia 
ir neturi po ranka adreso ar tele
fono numerio. Be to, nėra paska
tinimo. Jei viskas bus gatavai pa
ruošta ir paskatinta, tai tikrai, 
kaip Krašto Valdyba rašo, “šis lie
tuvių spaudos mėnuo (metai?) at
neštų kiek galint geresnius rezul
tatus’. P. Lelis.

min.
Ar jūs ketinate 
vykti į Europa?

■■ ■■

Kq 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.

nėra socialistiniai, krikščionys 
gali rinktis už bažnyčh 
visu akivaizdoje, organ 
jūdzius, kaip raudonieji

gali rinktis už bažnyčių, kalbėti 
visų akivaizdoje, organizuoti są
jūdžius, kaip raudonieji ar taikos 
šalininkai.... Pas mus katalikai 
neturi jokios teisės ir su jais el
giamasi, kaip su piktadariais.

Mano tėvelis sako:
— Mūsų laikais būti krikščio

niu — tai būti kankiniu. Jūsų se
nelis mirė kankiniu, kaip dešim
tys tūkstančių lietuvių. Jei Vieš
pats to nori, su Jo malone aš irgi 
būsiu kankinys.

Kaip mes su techni kūmo dr a u- 
gais sakome: “Seniai turi visdėlto 
drąsos!” Ir mes mėginame jais 
sekti... ELI.

tai, be ryškesnių liaupsinimų, čia 
visiškai kitos nuotaikos ir dvasios 
strai
ras ( _
tikrai nuoširdžiai siekęs reabili
tuoti Kiprą išeivių akyse. Sekant 
to straipsnio atgarsius, regis, S. 
Santvara tikslas buvo atsiektas 
net su kaupu. Ir to rašinio auto
rius tikrai vertas pagarbos už tik
rai gražias pastangas, dar kartą 
priminti išeivijai (jei jau buvo už
miršusių), koks didelis talentas,

Siūlo atimti kolcho
zini nkų sklypus

Pagal oficialius sovietų duome
nis 1959 m., 20 metų po suvary
mo Į kolchozus, privačiuose skly
peliuose išauginta du kartus dau
giau bulvių ir beveik tiek pat šak
niavaisių kaip kolchozuose ir sov- 
chozuose kartu paėmus. 1960 m. 
trečdalis mėsinių galvijų ir 53% 
karvių priklausė privatiems as
menims.

Atvirame laiške Chruščiovui, 
kuri citavo visa sovietų spauda, 
kolchozo vedėjas S. Davidjuk nu
rodė, kad prie namų esą sklype
liai (0,6 ha) esą per dideli ir juos 
reikėtų leisti turėti už nuopelnus 
tik tai daug pasidarbavusiems 
kolchoze.

Kad šis laiškas nėra tik atskiro 
kolchozo vedėjo samprotavimas, 
rodo jo platus paskleidimas visoj 
sovietų spaudoj. Atrodo, kad ruo
šiamasi naujiems sprendimams 
toje srityje.

Berlynas. — Sovietų sateliti
niuose kraštuose žemės ūkio ko
lektyvizacija, pagal oficialius duo
menis, toliausiai pažengusi Bul
garijoje, kur sukolektyvinta 98% 
dirbamos žemės, Rytų Vokietijo
je 96%, Čekoslovakijoje 86,7%, 
Albanijoje 82,2%, Rumunijoje 
81,3%, Vengrijoje 71,3%, o Len
kijoje vos 13,2%.

“Nespręskite apie mus ii “Tie
sos” ar Vilniaus radijo, bet ati
džiai stebėkite mūsų darbus ir 
elgesio 

(Vieno Vakarus lankiusio 
tautiečio iš Lietuvos primi
nimas).

Gal iš didelio noro veikti, gal 
perdaug laisvo laiko turint, o gal 
ir kitais sumetimais, vis dažniau 
pradėjome garsiai vertinti bent 
kiek ryškesnius veidus, šiandien 
gyvenančius Lietuvoje. Užmiršda- _________ __ _______ _____ _
mi atsargumą ir galimybę labai j pasaulio pripažinimo sulaukęs, 
skaudžiai klysti, turime užtenka- ~ 
mai drąsos (ir nervų) smerkti, kal
tinti, mokyti tėvynėje likusius 
tautiečius. Jie tokie ar kitokie, 
jie dato taip, o nekitaip, kodėl ne 
taip, kaip mums rodytųsi geriau
siai ir t.t. Savaime suprantama, 
jei jau mokome kitus, patys turi
me jaustis itin tobulais, gal net

viską geriausiai žinančiais ir kaip Į 
elgtis ir kaip gyventi ir kaip Lie
tuvai laisvės aušrą grąžinti. Et, 
ką jie ten, likę tėvynėje: X. išda
vikas, Y. parsidavėlis, Z. persi- 
metėlis W., persigėręs S., opor
tunistas ir pan.

Priėjome prie to, kad jau be
veik neberandame nei vieno 
mums patinkamo ar bent priim
tino veido visame gausiame būry 
sovietinamos Lietuvos kultūrinin
kų, nors jaučiame, kad nemaža! 
jų dalis yra nepalyginamai dau
giau už mus išsilavinę ir patyrę 
ten reikiamo lankstumo moksle, o 
neretas ir akademiniame išsi
mokslinime. Visvien, nesunkia 
ranka pabraukiame savuosius 
sprendimus ir tiek. Žinoma, gal ir 
gera būtų pasiginčyti, padiskutuo
ti tam tikrus klausimus, bet kai 
žinai, kad tėvynėje esantieji ne
gali-savęs nei ginti, nei teisinti, 
truputį neskanu darosi, kai vis 
dažniau čia tenka ragauti tų visų 
barimų ir kaltinimų mišinį. Teisi
mas dar vis nesiliauja; nes taip 
lengva būti teisėju, kai viena pu
sė nesigina ...

Eilės pabarimų, pamokymų, 
kaip derėtų elgtis, parsidavėlio 
vardo neišvengė ir Kipras Pet
rauskas.

Anoje pusėje Kipro 75 m. su
kaktis buvo paminėta gana ribo-

6aruošė Stasys Santva- 
raugas”, 1961. I. 14),

buvo mūsų Kipras, kuris tikrai ga
li būti vadinamas lietuviškosios 
operos tėvu.

Deja, dėl savo susmulkėjimo, 
banalumo, mes kartais lengvai 
pamirštame tuos, kurie visai lie
tuvių tautai, jos labui, jos garbei, 
yra atidavę gražiausius savo gyve- 

me jaustis itin tobulais, gal net: nimo metus, savuosius sugebėji- 
neklystančiais, kuklesniu atveju, !mus jr> kritiškuoju metu, likosi ' 

■ vietoje dalintis bendru likimu su 
savo žeme ir savąja tauta. Ar už 
tai šiandien juos reikia barti? Ir 
jei mes drįstame šiandien juos 
mokyti ir nurodinėti, kaip jie tu
rėtų elgtis ir gyventi, išleidžiame 
(gal net ir sąmoningai) vieną dide
lę, bet nepakeičiamą aplinkybę — 
juk ir mes galėjome liktis vietoje 
ir šiandien savuoju pavyzdžiu 
šviesti visai tautai ir išeivijai. Pa
mokslai ne visada įtikina, bet jau 
gyvi pavyzdžiai tikrai patraukia.

Likosi juk visas tautos kamie
nas. Vieni traukė pas miško bro
lius, kiti trėmėsi užsienin, dar ki
tus jau patys sovietai trėmė Sibi
ran. Tautos didžiuma, ačiū Die
vui, likosi krašte ir stengiasi gin
ti jiems įmanomais būdais kiek
vieną lietuviškos žemės pėdą, 
kiekvieną lietuvišką širdį. Būdai 
ir priemonės nevisada mums su
prantamos, Įprastos. Bet tai ne
reiškia, kad nič nieko neveikia
ma. Aplinkybės diktuoja jų elge
sį ir tik jie vieni težino savųjų 
priemonių tikslingumą. Lankstu
mas. dar nebūtinai turi būti ben
drinamas su išdavyste ar parsida
vimu. Kiekviena lietuviška gyvy
bė yra pinigais neįkainuojama 
vertybė. Išsaugoti savai tautai 
bent vieną tokią gyvybę, kartais 
reikia imtis gal net drastinių prie- 

(Nukelta į 6 psl.)

CANADA

ŽINOKITE SAVO TEISES
LEGALIAI ATVYKĘ IMIGANTAI TURI TAS PAČIAS TEISES,

KAIP VISI KITI KANADIEČIAI DARBININKAI

Didžiulė dauguma Kanados darbdavių yra sąžiningi.

Deja, yra ir tokių, kurie išnaudoja, nežinančius sa

vo teisių, imigrantus-

Saugokitės netinkamų samdymo būdų, žiūrėkite,

kad gautumėte jums priklausančias apmokaihas

atostogas. Užsitikrinkite, kad atskaitymai iš algos 

už butą ir maistą nebūtų per dideli. Nesutikite būti 

.streiklaužiais. Tikrinkite savo Nedarbo Draudimo

knygeles, kad jose būtų Įlipinti-visi jums priklau

są ženklai

Nebijokite Įsirašyti į profesines sąjungas (unijas). 

Tai yra jūsų teisė. Nesibijokite darbdavių grąsini-- 

mų, kad jus gali deportuoti.

Jei turite kokių nors teisėtų nusiskundimų dėl savo 

darbo sąlygų, stenkitės gauti patarimų iš vietinių 

provincijos pareigūnų. Jei nežinote, kas jie yra, 

kreipkitės į artimiausią imigracijos valdininką arba 

Į savo tautinės grupės pareigūną. Jie padarys visa, 

kas galima, kad jums padėti.

5241namas.



< rimu t«visk«s žiEuaiAi 1061. II. L - Nr. 6 (578)

Pavergtoje tėvynėje Ši šeštadieni, vasario
7.30 vai. Viį parapijos

Dundurn St. N., įvyks
PR1EŠGAVENINIS balius ...

PROGRAMOJE:
. Parapijos choras, vedamas sol. V. Verikaičio.

Solo dainuos sol. V. Verikaitis.
Kolonijos naujienos — kunletai.
Veiks turtingas bufetas su įvairiais gėrimais, 
įdomi ir gausi fantais loterija.
Gros geras orkestras.
Visus maloniai kviečia

Parapijos choras ir Ateitininku Kuopa.

Lietuviai pasaulyje
Kun. Normantas mirė sausio 3 d. Vilniaus taksi už įsėdimą ima lO.ka- 

Kelmėje, kur ir palaidotas. Jis yra bū- peikų ir -už kiekvieną pravažiuota kita
vęs kariuomenės kapelionu ir pastaruo- metrą taip pat po 10 kap. (naujųjų), 
ju laiku gyveno Kelmėje kaip alta- „ „ ... . . ..rl6ta i Po Naujų Metų “Elfos” fabrikas

pradėjo gaminti naują magentofono
Kun. Kaušyla, Žiežmarių klebonas,; modelį “Gintarą”. Gamyba vyksta kon- ji 

sunkiai serga tiroidinių liaukų sutri-! vejerine sistema. Apie ikišiol gamintus 
kimu.

Kan. J. Andrikonis klebonauja Piva- rtondų-
šiūnuose, o buvęs klebonas kan. Stun- Šiemet Londone įvyks Sovietų Są- 
džia yra Kauno kunigų seminarijos jungos gaminių paroda. Toje parodoje 
prokuratorius — ūkvedis. — po tam tikros atrankos — dalyvaus

,, . . r Kaikurioa Lietuvos įmonės. Ir vėli
?iV<>^ys:Mdlta“’/Iel^aves Lietuvos gaminiai bus rodomi bendru:

Bijutiškio parapijoj, perkeltas , Kruo-j ^*^3 jenklu> nuslepiant,
• j «jad tai Ltaluvoo gaminiai.

Kun. L*. Puzonas yra grįžęs iš Sibiro daugiau mėsos, pieno ir NEPRIKLAUSOMYBES ŠVENTĖ
tromdčs ir paskirtas klebonu į Giedrai-; j>a.uošn Vilniaus “Tiesa” sau- Prasidės vasario 19 d. 11 vai. Aušros
eitis, o buvęs klebonas kun. Trimonis M d naskelbe kp centro komiteto Vart4 parapijos bažnyčioje iškilnąingo-

... jlenumo Maskvoje priimtą nutarimą mis pamaldomis. 4 vai. p.p. Hamilto- 
a vasara -^mes ūkio ^klausimais. Jame keliais no Lret. Namuose {vyks minėjimo ak-

vidutihioi atvejais atskirai .yra išvardintas ir Lie- Įas- Paskaitą skaitys teis. V. Ignaitis.
U«uv» ŪK.S. Pnpa<,mma, kad.

inagnecotonus krašte ir užsienyje bu- 
E.

Hamilton, Ont

į Butzimonis.
I Apie ekskursantus, pereitą vasarą 
viesejushis Lietuvoje, vienas 
uūižiaūs. inteligentas laiške iš Lietuvos

\ Ardomu būtų, kad Jūs kas nors kt- 
važiuuuinėt pas mus, nors ir su eks- 
kū^ja.

‘Kalrrąs vasaromis ^atvažiuoja, bet 
čia pabūva ir išvažiuoja. Girdime ra- 
šancHls labai gražiai apie mus; net mą; 
lonu klausytis, b?t ines jų ilgimės, kad 
jie visai ai važiuotų, pas mus ir padėtų 

onūsų laime dalintis. Kodėl jie nenori 
mūsų laime gyventi, bet tik parašyti rr - 
pagirti? ... 1 ‘--r—r“*

a/ ’ Į uja sričių partinių ir tarybinių organų
Prof. J. Matulio padėtis, atrodo, yra vaoo^ai atkakliai stengiasi gauti grū- 

pašlijusi. Prieš porą metų jis buvo vi- dų ir koncentruotų pašarų iš valstybi- 
sur minimas, o dabar spaudoje jo var-į mų fondų”. Nutarime atskiroms res^ 
do jau visai nesimato, nors iš savo už- • publikoms įsakoma, kiek artimiausiais 
i rų amų jų postų jis dar nepašalintas, * metais turi pagaminti ir valstybei pri- 
bent hebuvo apie tai skelbiama. Jis statyti produktų. Lietuvai nustatyta 
yra mokslų akademijos pirmininkas, ‘ grūdų norma 8 milijonai pūdų (238 - 
bet jau kiek laiko niekur nepasireiškė o$5 cent.). Mėsos Lietuva turinti pri- 
įr akademijos 20 metų sukakties proga statyti 2-15.000 tonų (I960 metais: 189.- 
pasikalbėjimą spaudai davė ne jis, bet -000 tonų), pieno 1.250.000 tonų (I960; 
•'viceprezidentas” Žiugžda. Matulis yra , m. pristatyta 704.000 tonų). E. 
augsč. tarybos prezidiumo vicepirmi- į , . . < '• .. , ,
mnKas, bei ir politinėje dirvoje niekur ; v elektrifikuoti pusę kolchozą, 
rtebepasireiškia. Tenai jo vietoje vi-; Valstybinės plano komisijos pirm, 
sur figūruoja rašytojas Baltušis. ! Drobnio pareiškimo aiškėja, kad iki 

Matulis, atrodo, yra nemalonėje ar- f metų pabaigos būsią elektrifb 
ba serija. i ku<^a aP*e ^5% visų respublikos kol-

y 45 ’ chozų. Kaikurie sovietiniai laikraščiai
Be^ęvio Namai Kaune. Pasak Ame- c_X ? /

rikbje leidžiamo lenkų laikraščio chozą prie elektros tinklo susidarę 
“Gwiazda Polai na”, Vilniaus radijas ir _________ _ ___... ........ j
Lietuvos komunistinė spauda prane- bo eigą. Dažniausia trūksta tam tikrų ’ orkestras. Rengėjai^ maloniai kviečia ; 
še, kad Kaune būšią statomi nauji “Be- Įrengimų, papildomų agregatų ir įran--ViSUS atsilankyt! į si paskutinį pries 
dievio Namai”. Nutarimas padarytas i kių. Kaikunuosę kolchozuose elektra j &av^nia balių ir linksmai praleisti va-j 
politinių ir mokslinių žinių skleidimo ! naudojama dar tik gyvenamųjų butų ’ ^ar4- 
agitatorių ir ateistų sekcijos susirinki- apšvietimui, nes kitiems reikalams ne- SPORTO DIENOS HAMILTONE 
(ne. §iaiųe susirinkime išrinkta komisi- turima įrengimų. E. • praėjo labai gražioje nuotaikoje. Be
ja namų statybai iš 19 asmenų. Komisi- . Į
jai priklauso Urbonas, Kauno medici- • Dujotiekis is Dašavos, Ukrainoj, iki 
hos Instituto profesorius, Norkevičius, ‘ Gudijos sostinės Minsko jau pastaty- 
Ruzgas, pedagoginio muzėjaus vedė- tas- Dabar statomas ruožas Minskas- 
jas, Ragauskas, politinių ir mokslinių Vilnius. Numatoma, kad liepos menesi 
žinių skleidimo draugi jos patarėjas,. ^yjotiekis pradės veikti ir Vilniuje, 
prof, fcaunekis, senas komunistas Pet- i Šiais metais numatoma dujomis apru- 
ronis ir kiti. ; pinti 2.000 vilniečių butų, kitais me-!

Ar ne geriau būtų pastatyti Kaune; tais 6.000 butų. Kięk sunkiau su įnio-Į 
keletą gyvenamų namų , vietoj to, o ^os. turėtų būti pirmoje eileje j 
Diėva palikti pačiu gyventojų valiai?. Prie dujotiekio prijungtos, bet Įmones

V p iki šiol dar nepradėjo paruošiamųjų į 
r darbų, nesirūpiną įrengimais. Ir pri-į . v ,

Neseniai vienas Kubos prekybinis! vatiniai butai turės sunkumų su įren- t™ed?mas>J*ad tokiose žaidynėse nega- 
iaivas at^ahono i Klainpdns uosta i Arnais nes iu sunku eauti ir nėra kam ’ • biltl kalbOo apie vienos ar kitos ko-

>lenumo Maskvoje priimtą nutarimą

^letnvą, Latvija, Estija ir kelios kitos na žaIlu°ia , lielu‘
sritys '‘pasiekė gerus gyvuhninkys- vfd-sol„V- Venkaičio; so-
res U Ajme, mėsos ir pieno gamybos ' V. Venkaitis Hamiltono tautinu 
oei pardavimo valstybei rodiklius”-!^ grupe, vad. G. Breichmamenes;

.nuianmo vietoje barami. dęklamuotojos Lina Verbickaite ir Sil- 
Kaikurių respublikų vadovai, kad jie; Martinkuie.
.nažtau domėjusi grūdų ūkio vystymu. • Bendruomenes valdyba kviečia visus 
Girdi, Lietuvoje, Gudijoje, Latvijoje,: Hamrftono tr apylinkių lietuvius daly- 
Estijoje bei Rusijos federacijos ne->auli £ame mu“S taiP svarbiame mi- 
juuuzemio ^nose -grūdų gamyba be- “ėjime ir parodyti musų tautini susi- 
>.ik nedidėja”. Priekaištas eina dar! Pūtimą svetimtaučiams svečiams, ku- 

. tuo tarpu šių respublikų: riM. tikimasi, atsilankys nemažai. Prie 
• • t; įėjimo bus renkamos aukos minėjimo 

išlaidoms padengti.
Tuo pačiu metif norime priminti, 

kad vasario 14 d. 10 vai. vak. per Ha
miltono radijo, stotį CHML banga 900 
Lietuvos Nepriklausomybės progą la
bai Įdomiai kalbės lietuvių gera bičiu
lė radijo komentatorė, Mrs. Edith Hy
der. Nė vienas nepraieiskime jos kal
bos. Apyl. valdyba.

PARAPIJOS CHORAS ir ateitininkų 
uopa vasario 11 d., šeštadienį, 7.30 

7al. vak. ruošia su menine programa 
.domų linksma vakarį parapijos salėje, 
58 Dundurn St. N. Programoje girdė
sime mūsų parapijos chorą, kuriam 
šiuo metu vadovauja energingas vado-

nugalint didesnes kolonijas. Pamaldų 
'netu giedojo parapijos choras ir sol. 
V. Verikaitis. Sportininkų pamaldos 
baigtos Tautos himnu. Po jų, katedros 
mergaičių, salėje vyko baigminiai su
sitikimai, stebint beveik 300 žiūrovų, 
o per abi dienas, apie sportinį gyve
nimą Hamiltone “sakosi” beveik 800 
asmenų, dalyvaudami rungtynėse, šo
kių vakare ar priimdami nakvynei kitų 
kolonijų jaunimą. Tai įrodymas, kad 
lietuviškasis sportas Kanadoje randa 
vis daugiau atgarsio mūsų visuomenė
je. Hamiltono komandos pirmenybėse 
sknvojo antras vietas moterų ir jau

nių krepšinyje ir vyrų stalo tenise. Vie- 
mėnraštis ir torontiškis Globe and 

Mail lietuviškąjį sportą Hamiltone at
žymėjo savo puslapiuose.

KLB KULTŪROS FONDO pirm. T. 
dr. J. Borevičius, SJ, viešėdamas Kana
dos sporto pirmenybėse, tarėsi dėl su
rengimo Kanados jaunimo sąskrydžio 
Hamiltone. Tą reikalą Kultūros Fon
das jau apsvarstė savo valdybos posė
dyje ir artimiausiom dienom atsiųs

JA Valstybės
PR£L. J. BALKONAS BALFo va

jaus proga įteikė centrui savo Maspeth 
lietuvių parapijos auką — $500.

KUN. ERNESTAS VASILIAUSKAS, 
Homestead, Pa., lietuvių šv. Petro ir 
Povilo parapijos klebonas, mirė sausio 

; 24 d. vėžio liga. Buvo gimęs 1900 m., 
kunigu įšventintas 1927 m.

SESUO M. ANASTAZIJA — Marijo
na Bendler, pranciškiėtė, mirė sausio 
19 d. Mt. Vemon. Palaidota Pittsbur- 
^e, ’Pa., šv. Kazimiero kapinėse. Vie- 
auolijoj išbuvo 37 metus.

SERGANČIAM PROF. STP. KAI
RI U1-KAM1NSK  UI paremti Čikagoje 
sudarytas komitetas iš politinių gru
pių, LB, Profesorių draugijos, L. Siud. 
Sąj. atstovų. Pirm. agr. J. Bertąsias, 
žu. prof. S. Dirmantas, sekr. N. Re- 

meikytė.
LIETUVIS E. W. LOPATTO, advo

katas, paskirtas Luzerne ap. Orphans 
Court teisėju. Jis baigs mirusio teisėjo 

. P. Selecky kadenciją 1962 m. sausio 
AUGINTOJUS. LN ugdymo reikalais i d. ir tada kandidatuos į teisėjus pil

nai kadencijai — 10 metų. Tai pirmas 
lietuvis toj apskrity, o gal ir visoj 
Pensilvanijoj, iškopęs į tokią vietą. E. 
W. Lopatlo yra gimęs 1918 m. JAV 
ir dalyvauja lietuvių veikloj. Jo tėvas 
buvo LRKSA ir SLA teisinis patarė
jas, motina — Marijona Skritulskytė. 
Teisėjas Lopatto mokėsi Wyoming se- 
ninarijoj ir Pensilvanijos un-te, kur 
baigė teisių fakultetą. II D. karo metu 
tarnavo aviacijoj kapitonu. 1959 m. 
jis buvo paskirtas Lųzern apskr. no
taru. Jo šeimoje—5 sūnūs ir 4 dukros.

LAISVĖS KOVŲ MUZĖJAUS IR 
ŽUVŲSIEMS DĖL METUVOS LAIS
VĖS PAMINKLO Čikagoje komitetas 
paskelbė savo apyskaitą. Joje nupasa
kojama paminklo statymo rūpesčiai. 
Idėja kilusi “vieno visuomenės veikė
jo galvoje”. Tėvai jėzuitai pasiūlę LVS 
•Ramovės” centro valdybai tą pamink- vai atsiliepiama į užsienio ukrainie- 
lą pastatyti jų sklype. Tada valdyba žiu organizacijų veiklą. Ir ten, kaip ________  -i. ••___ ___ -___.J____ _ T attvvvi iioil-cniti iroiUo

mintis įrengti pirmosios pagalbos pa- 
apinę buvo palankiai sutikta ir tuo rei
kalu pavesta skautų-čių vadams su
sitarti su Toronto skautais. Kadangi 
stovyklaujama bendrai, tai bendromis 
jėgomis galima ir šis trūkumas paša
linti.

Skautų vadų buvo nusiskųsta dėl pa
talpų sueigoms bei kitokiems reika
lams trūkumo. Tuo reikalu ateityje 
nutarta ieškoti glaudesnio bendradar
biavimo su parapija bei kitomis gru
pėmis. V. P.

SĖKMINGA IŠVYKA PAS TABAKO

sausio 27 d. su mieluoju J. Mikelėnu 
pasukome į Rodney apylinkes, šalčiui 
‘Tvoras pyškinant” pusiaukelėje stab
telėjome Woodstocke pas nuoširdųjį 
vilnietį Pr. Kaziukonį, vieną pirmųjų 
LN narių, kuris ir dabar pirmasis įsi
gyja LN Rėmėjo pasą ir 5 plytas.

Užsukęs pas V. Vaitkų, gaunu iš jo 
antrą šimtinę.

Pradžia gera — tuo pačiu ir nuotai
ka! Skubame į Bothwell pas V. Bai

laivas atgabeno į Klaipėdos uostą į gimais, nes jų sunku gauti ir nėra kam 
5.000 tonų cukraus. Iki Klaipėdos plau- juos įmontuoti. E.
kė. daugiau kaip mėnesį. Laive esąs tik t 
vienas padėvėtas radijo aparatas, iš- .... . - k; niauskurio įgula negalėjusi sužinoti nei apie 
padėtį Kuboje. . . E.

Statys’ ahtrą cėliuliozės fabriką. Vil
niaus radijo žinfomis/ Lietuvoje jau 
šiemet numatoma statyti naują daug 
drde'shį negu Klaipėdoje, celiuliozės ir 
popierio kombinatą. Į visasąj. popierio 
ir celiuliozės pramonės darbuotojų 
konferenciją Maskvoje buvo nuvykę ir 
17 Lietuvos pramonės atstovų. E.

1 mūsų kolonijai oficialų raštą — Kraš-1 nių. Po nuoširdaus priėmimo ir pul
to Tarybos narys, referavęs tą klausi-’ kios lietuviškos nakvynės (ačiū V. Mi
mą paskutiniame KT suvažiavime, pa- j kelėnienei) ankstų rytą su p. Vincu ir 
žymėjo, kad tuo yra laužomas bendras į jo mašina aplankome eilę tautiečių ir 
nutarimas, pakeičiant tik Kanados lie-i neveltui. Kostas Gaputis įsigyja LN 
tuvių jaunimo dienų vardą į sąskry-į Rėmėjo pasą ir 10 plytų už $10.50; 
dį. Priėmus referento visą programą 
'suvažiavime, darbas būtų pradėtas jau 
iš anksto, surengiant jaunimo dieną 
gal jau gegužės męn. Viktorijos dienos 
savaitgalį. Pasiruošimui paliko betgi 
mažai laiko. Spalio mėn. Padėkos die
nos savaitgalis susikryžiuotų su Kana- 

vas sol. V. Verikaitis. Kolonijos nau-Tdos Lietuvių diena, kurioje kaip tik 
■ , . .. , Hienns — knriletai Veiks turtingas bu-! numatoma plati jaunimo programa,pranešė, kad vietomis prijungus kol- Jienos Kupletai, \ eihs turtingas ou tikėtis kad nauioii Hamiltonoch»« prie elektros tinklo susidarę J į“ g™“ ™ Apylinkės valdyba Koltūri Fondo siū-

sunkumai^ elektrifikuoti.kolchozo dar- j R.naiiai J.ūni.i ilymą savo ibosėdyįe apsvarstys ir pa-
darys atitinkamą .sprendimą.

PO ŽAiDYNIŲ festi du moteriški! - - ra
1 mi Lin?0979 ‘ ’ K T’ Ina^' 5imtinP

LSR D-JOS VALDYBA, susirinkusi 
sportinių kovų šeštadienį ir sekmadie- posėdžio sausio 30 d., vald. nario p. 
nį, stebint beveik 500 žiūrovų, didelį Paškevičiaus patalpose, pasiskirstė pa- 

šokiai reigomis: pirm. A. Paukštys, sekr. P. 
kpights of Columbus salėje. Ji buvo i breichmanas. ižd. J. Paškevičius, ry- 
.perpildyta jaunimu iš Montrealio, To-jšiui su kanadiečiais skautais A. Tu- 
ronto, Rocesterio ir Hamiltono, kurie Į maitis, parengimų reikalams Ig. Var- 
prie itališko orkestro, dainuojant to- nas ir Kaminskienė, ūkio —- Lazdutis, 
rontietei St. Mašalaitei, gražiai links- transporto — H. Rimkevičius ir spau- 
minosi, sudarė naujas pažintis. Sek- dos — V. Pašflfys.
madienį VAV parapijos bažnyčioje Tė- Posėdį atidarant A. Paukštys pasi- 

jvas dr. J. Borevičius, SJ, atlaikė šv. Ižiaugė darniu bendradarbiavimu ren- 
j Mišias, pasakė gražų pamokslą pažy- giant šokių vakarą sausio 14 d. Gau- 

--------i__j x--------- I a pajamų $720. Rengimo išlaidas at-b -- ; , ... .
skaičius, gryno pelno gauta $257,97.: imdamas už benziną, jis vežioja po vaujamas J. SodaiČio ir E. Butavičie- 
Viso kasoje turima $354,52. Visą turi-; plačias apylinkes ir po visos .ekskur-įneš paruošti lietuvių vaikai atliks mon- 
ma kapitala, saugumo atveju, nutarta i sijos dar atveža vėlai vakare į Brant-jtažą.

į foirdą (iš Tillsonburgo autobusai tą Į Kviečiame visus Windsoro lietuvius 
“ vakarą jau nėjo). Pirmas sustojimas- šiame minėjime dalyvauti ir tuom at-

E.
Pašaro problema labai skaudi”. Vil- 

Tiesa” pašaro problemą Lietu
voje laiko labai jautriu klausimu ir

pasisekimą turėjo bendri

Posėdį atidarant A. Paukštys pasi

Aleksas Šarapnickas vieną šėrą už 
S100, Edvardas Dambrauskas paremia 
$3.50, mielasis Gurčinas įteikia dvi 
šimtines grynais ir nariu įrašo sūnų 
Aleksą, Aleliūnai paima Rėmėjo pa
są ir 10 plytų— $10.50.

Po trumpų pietų važinėjimą tęsia
me su J. Mikelėnu. Užsukę pas Aleksą 
Kojelaitį, gauname $6.50 ir jo vadovau
jami važiuojame pas Paketūrus. Nėra-1 
dę šeimininkų, čia susitinkame seną; Savanorių, L. Šaulių Sąj. ir Kun. Bi- 
hamiltonietį V. Vankevičių, kuris pa-į ™^5 ^arių moterų šeimų d-jos atsto- 
aukoja $1, Henrikas Jasinskas pradžiai buvę gauta: per LVS “Rą-
orisideda plvtomis už $5.50. Nuošir- $3.952,29, LLK Savanorių Sąj.

- - - - - - - h $629 (be to, per šias abi organizaci-
Į šo nariu su šimtine. l __________ , ______ __________
• ši išvyka už 140 mylių nuo Hamilto-1
no LN duoda $500 Šerais ir $43 atiko-į _
mis bei plytomis. Nuoširdžiausias ačiū Į WINDSOR, Ont. 
visiems padejusiems didžiai sunkiame: < 7
LN įsigijimo darbe, o V. Mikelėnienei Į VASARIO 16 MINĖJIMĄ apylinkės 
ir V. Balniui už taip malonų priėmimą valdyba rengia vasario 19 d. Minėjimo 
ir pagalbą lankant Rodnęy apylinkių > programa sekanti: 12 vai. St. Francis 
lietuvius. Dėkodamas sakau iki pasi- i bažnyčioje šv. Mišios už žuvusius kovo- 
matąnt vasario 21 ir 22 dienomis. • se už Lietuvos laisvę. Po šv. Mišių t.y.

Sklypo pirkimo uždarymas vasario. 1 vai. p.p. kroatų salėje, 2520 Semi- 
15 d. ir jai reikią paruošti glėbį pmi-įnole St., iškilmingas aktas, kurio me- 
gų. Sėdėti namuose nėra laiko. Vasa-į’tu kalbės,svečias iš Čikagos, ALTo na
rio 1 A sėdu į autobusą ir išlipu Till-' rys, buv. prokuroras J. Talalas. Po is- 
sonburge. Pasitinka Pranas Pargaus-! kilmingo akto meninė dalis, kurią iš
kas. Dvi dienas su savo mašina, ne- pildys Windsoro lietuvių choras, vado-

jas gauta aukso monetų 45 rbl., kurie 
dar nerealizuoti), L. Saulių Sąj. $697,- 
38, Kun. Birutės d-ją $1.087, organiza
cijų ir atskirų aukų $420,19, palūkanų 
iš banko $217,93, be to, užtraukta $2.- 
650,37 paskola. Viso pajamų turėta 
$9.554,37 ir 45 aukso rubliai. $731,70 
palikus LL Kovų muzėjui, visi kiti pi
nigai išleisti, nors nei paminklo pro
jekto autorius archit. J. Mulokas, nei 
darbų vykdytojas inž. archit. J. Stan
kus už savo darbą nieko neėmė.

Komitetas, užbaigęs darbus, liko 
skoloje, todėl prašo ir toliau aukoti 
skoloms padengti.

SV. KAZIMIERO KOPLYČIA ADE
LAIDĖJE, pašventinta vietos arkivys
kupo lapkričio 20 d., įrengta Pietų 
Australijos Lietuvių Katalikų Draugi
jos Namuose (6 Third Ave., St. Peters 
priemiestyje), pietiniame namų spar
ne. Ji susideda iš dviejų patalpų, su- 
darydama ilgoką salę (80 pėdų iš 16), 
laužomą nišos. Joje yra 45 suolai su 
apie 254 vietų. Kairiajame koplyčios 
šone dominuoja melburniškės dailinin
kės Firinauskiehėę sukurta 6 pėdų su 
viršum šv. Kazimiero stovyla prieky
je altoriaus, kurio fone iliuminuoti 
fry s Kryžiai.

Vokietija
VLIKo VYKDOMOJI TARYBA kar

tu su Baltų Taryba Miunchene turėjo. 
ilgus pasitarimus su rusų politinėmis 
grupėmis (“ZOPE" ir “SBORN”). Bu
vo pasidalinta informacijomis ir nuo
monėmis rūpimais Rytų Europos kraš
tų ir bendrais politiniais klausimais.

Tokių pat pasitarimų būta ir su Uk
rainiečių Tautos Tarybos vadovybe bei 
Ukrainos demokratinės respublikos 
prezidentu J. Wytwytkzky, neseniai at
vykusiu iš savo nuolatinės buveinės 
Amerikoje. Nepaisant rusifikacijos, 76 
% visų krašto gyventojų tebėra ukrai
niečiai ir 74% visų pradžios mokyklų 
yra su ukrainiečių dėstomąja kalba.

Pasirodo, kad ir Ukrainoj labai gy-

Lietuvoje, egzilinių veiksnių veikla iš
šaukia jautrią reakciją.

A. A. ADV. JUOZAS BATAITIS pa-

pavedusi vienam iš savo narių sudary
ti specialų, tam komitetą, pakviečiant 
dalyvauti jame be Čikagos ramovėnu
^j-naus atstovu dar ir Kanų Kūrėjų- iaidotas sausio pirmadienij Huet.

$629 (be to, per šias abi organizaci-

mandos pralaimėjimą. Tai yra visų lie
tuvių laimėjimas, kadangi pats jauni
mo įtraukimas į lietuvišką veiklą, 
šiuo atžvilgiu į sporto žaidynes, yra 
džiaugsmas ir didelis laimėjimas, di-

laikyti lietuvių bankelyje “Talka
Pagal skautų-čių vadų 1961 m. nu

matytą darbų planą,-vakaro pelnas bus ^as Viktorą Nemūrą Į bendrą LN mai- 
panaudotas daugiausia stovyklavimo ■ $ą jis įmetą 5 plytas — $5.50; Stasys 
reikmenims įsigyti.' Pageidavimas įsi-1 ^^usVnas\^?7_i^>er^a 

............ ... ......... gyti rotatorių būio palankiai sutik
us. Tuo galima paaiškinti, kodėl dau- -kadangi jis yra vienu lietuvybės palai-i tas. Nutarta ieškoti naudoto rotato-
ielyje kolchozų taip sunku su gyvulių Į kymo ramsčiu. * rįaus ir, jei -bus’-prieinamos sąlygos,
tkiu, kodėl prieš laiką paskerdžiami I Suvažiavusį jaunimą dar sveikino įsigyti. Svarbiausia problema: didelis

Taskyrė tam vedamąjį. “Daug kur nuo! dėsnis negu sporto aikštėje. Gerb. sve- 
lietaus sugedo šienas, pablogėjo ir | čias kvietė. visus tėvelius leisti savo 
šiaudai, papuvo bulvės”, rašo laikraš-Į vaikams įsijungti į sportinį gyvenimą, 

ielyje kolchozų taip sunku su gyvulių • kymo ramsčiu. *

irba-parduodami gyvuliai. Tokie reiš- Kovo garbės narys kun. dr. J. Tada- trūkumas stovyklinių palapinių. Rei- Sceponaviciui, kurie yra šios skerayK-^
ūniai toje pačioje “ , . _ _
kritikuojami, nors ji pati žino, kad ne- miltoniečių sportininkų laimėjimais,

Rengtas naujas viešbutis; lieko kit0 neneka kaįp dali gyvulių: 
“Pajūris . Jame esą 10 vietų. Kamba-r r ‘ 1
riai po 1-2 vietas. Ar. jis naujas, iš 
“Tiesos” žinutės neaišku. Esą, “atidarė 
savo duris naujas Palangos viešbutis amo, augštųjų mokyklų ir mokslo įs- 
“Pajūrįs”. Jam skirtas triaugštis pa- j taigų bendras prezidiumas Vilniuje ap- 
statąs ...” Vasarą tame pastate bū-; svarstė Vilniaus universiteto ir Kauno 
sianti. įrengta ir valgykla - restoranas J Politechnikos instituto pirmųjų krušų

Greitosios techninės pagalbos sto
tis, pataisantį visokius staigius gedi
mus, Vilniuje pradėjo veikti sausio 20 
dierią.

Į Visasąjunginę pramonės parodą 
Maskvoje yra nuvežta apie 1000 Lietu
vos gaminių, ypač tekstilės pavyzdžių. 
Lygiagrečiai su paroda Lietuvos gami
niai pavieniui bus pardavinėjami cent-

tenfeldo kapinėse su krikščioniškom 
apeigom, kurias atliko ir šv. Mišias at
laikė Vasario 16 gimnazijos kapelio
nas kun. dr. Navickas.

PABĖGĖLIŲ SAVAITĖ” numato
ma suruošti Vokietijoje birželio 11-17 
d.d. ACEN Bonnos delegacijos pirm, 
dr. P. Karvelis, vicep. gen Hennyey 
ir gen. sekret. Lapadatu tuotikslu tu
rėjo pasitarimų žymiose vokiečių in
stitucijose ir rado jų pritarimą. Tos 
savaitės bėgyje numatomi parengimai 
kiek galint visuose Fed. Vokietijos 
kraštuose, pasinaudojant vietinių orga
nizacijų talka. Savaitės vyriausiu glo
bėju sukiko būti Fed. Vakiėtijos par^. 
lamentb vicep. Jaeger. E.

VASARIO 16 MINĖJIMAS FRANK
FURTE įvyks vasario 19 d. St. Jo- 
sephsheim salėje. Kalbėtoju numaty
tas Hesesno landtago atst. R. Hacken- 
berg. Dalyvaus Vasario 16 gimnazijos 
choras ir tautinių šokių grupė. Numa
toma, kad tars žodį ir Limburgo vys
kupas. Kiti žymesni minėjimai numa
tyti Essene vasario 26 d. ir kitur. EL- 
TA-Pressedienst sukakties proga iš
leidžia specialų biuletenio numerį.

VAK. VOKIETI JOJE GYVENĄ LIE
TUVIAI TEISININKAI pasveikino 
Kennedy jo išrinkimo proga į JAV 
prezidentus, priminė jam apie komu
nizmo priespaudą pavergtoms tautoms, 
apie stiprinimą savo pozicijų likusiam 

i pasauliui paglemžti ir palinkėjo, kad 
t prezidentas darytų visa, kad ne vien 

i ir toliau

likti šią garbingą tautinę pareigą,
KAUKIŲ BAUUS. Kaip jau anks

čiau buvo skelbta, vasario 11 d. 6 vai. 
vak. Windsore Bengiamas linksmas 
kaukių ir Užgavėnių blynų balius. Ba
lius vyks naujoje ŠL Marys Greek Ca
tholic bažnyčios salėje, 631 Giles Blvd. 
East ir Lilliant gatvių kampas. Salė 
yrra labai lengvai surandama ir pasie
kiama. Detroitiečiams patogiausia va
žiuoti nuo tilto Wyndotte gatve iki j

.. ____ _______ ___________ Oullette Avė. Tada pasukti dešinėn ir j g71ėtų'““ir"\oliau
! tyje, Vincas Zadurskis paima plytų ūži važiuoti iki Giles ^vd- ir pasukus kai-j džiaugtis savo laisve, bet kad ir Lietu- 
$4.50, Marijonas Grincevičius jų perka i fen. uz , . r3““85! sa*®-_ Taigi ma- > va jr j.įtj pavergti kraštai galėtų šisi-
už SI0.50, Leonas Balnius ir Vladas i l?niai. Avimame visus Windsor© iriia3vinti iš raudonosios tiranijos. E. 
Miceika irgi po S10.50. Iš viso LN gavo : Detroito lietuvius į sj balių atsilankyti

’ šėrais S200. aukomis S9 ir plytomis :ir ^agun praleisti laiką paskutmame Ą f m |:
$52. Per savaite iš tabako augintoju ; Pres &avėmą pobūvyje • J .

i ’auta $700 Šerais, aukomis $10 ir LN j ' Apylinkes valdyba. į AUSTRALIJOS LB KRAŠTO VAL-
' plytomis $94. Išviso S804. AUKOJO VASARIO 16 GIMNAZI- i DYBA. išrinkta prieš pat N. Metus vy-
, Nuoširdus valdybos vardu dėkui vi- jAj Windsoro lietuviai giliai vertin- * Kr. Tarybos suvažiavimo, pa- 
• siems prisidėjusiems, o geriesiems V. vasario 16 gimnazijos reikšmę Išskirstė pareigomis: pirm. B. Daukus, 
Balniui ir Pr. Pargauskui už taip dide- j kuri vra visu iaisvuju lietuviu solidaru-1 viceP A Jaraitis ir V. Kazokas, sekr.

. lę pagalbą, vežiojant neprašytą svečią, ’ mo įei simbolis, gv^os lietuvy-?v Patašius, kultūros reikalams J. Zin- 
bės sala, aukoio eimnaziios reikalams: KUS> jaunimo reikalams B, Stašionis.

$100. Jim Mikėnas padeda $2 auka, 
Bronutė Garnclįenę paaukojo $5.

Courtland Packers paima pasą ir 10 
olvtu. Ačiū mieliems Bendikams ir Br.

jos savininkai. Justinas Laureckis —‘Tiesoje” nuolat rauskas, pasidžiaugdamas gražias ha- ketų 6 palapinių, nes turimos beveik ....... .....
. netinkamos. P. Kaminskienės iškelta • Sinklp brolis Žemaitijoje ir Petrutė—

• >ant pakankamai pašarų kolchozams

laskersti arba parduoti.
Studentai gamybiniame darbe. Švie-; w - • « w *

studentų mokymosi ir darbo sąlygas. • 
Paaiškėjo, kad kaikurios įmonės nesu-; 
daro studentams reikiamų sąlygų 'ir' 
nevykdo valdžios nutarimų apie stu
dentų įdarbinimą. Esą atsitikimų, kad 
studentai dirba darbą, nesusijusį su jų 
profesiją ir studijuojamu dalyku. Pvz., i; 
Kauno Politechnikos instituto studen- į 
tai buvę priskirti prie įvairių pagal- j 
binių darbų. Kažkuriose gamyklose ne-p

Vasario 16-tos minėjimas
įvyks vasario 11 d„ 6 
vai. vak., Wellande, 
slovakų salėje, 162

* * Hagąr Street.
PROGRAMOJE: p. H. Stepaičio paskaita; solistai: A. Paulionis, 

St. Mąšalaitė, Al. Hubers ir akordeonistas P. Remezaitis.
Po minėjimo užsigavėjimo pasilinksminimas su kugeliu ir kitais skanumy

nais. Gros geras orkestras. Moksleiviams įėjimas nemokamas.
SEKMADIENĮ, vasario 12 d., St. Catharines ir Wellande iškilmingos 

pamaldos įprastu laiku. i
BŪKIME PUNKTUALŪS.

Wellando ir St. Catharines apylinkių valdybos.

j geri pažįstami iš Lietuvos laikų įteikia 
; šimtinę, Onutė Baleišienė paremia $2 
; auka ir pažada prisidėti stambiau atei-

i gražiausias lietuviškas ačiū.
St. Bakšys.

rinėjė Maskvos parduotuvėje GUMJ silaikoma darbo apsaugos, saugumo . 
Respublikinė liaudies ūkio paroda bū*Pec^n^0S *r gamybinės sanitarijos tai-; 
sianti atidaryta Kaune gegužės mene- ■ syklių. Studentams, neturintiems 18 ■ 
sį. Lietuva dalyvausianti ir Maskvoje! neskiriamą sutrumpinta darbo; 
vėliau ruošiamoje “grožio ir buities ; d*ena» o verčiama dirbti visą dieną. Ne j 
parodoje”. E. visose įmonėse studentams duodami;

mnktnhd flhrlbJ05 nl!apsaugos Pr*emonės- Studentais nesi-1 tai lietuviu tautos šventė — Vasario j nimo įvairumai užsigavėti.
čia mokosi mezgėtu n ša! J™pina ne tik i"1011®5 vad“vy^: Šešioliktosios ir jos įkūnytojų pager-1 Sekmadieni', vasario 12 d„ St Ca-
toivin XvtT^-n v^u^enines ,monių organizaciJos Ne ;^>f»nas. Todėl kiekvienam lietuviui pri- tharines ir Wellando lietuvių koply-
ivhh. Mnkinilmc Yvv^cniui. i-Uci .i visi ir rūpinasi savo studen-1 valu joje dalyvauti. čioje — ten kur visuomet laikomos
sudaromos tokios salv«os kad iie ao dirbančių įmonėse, likimu. E. i Laimei, šicndieną turime tautos pa- lietuviams pamaldos — įvyks šios su- 
sisnrestu iš viso mesti mokvkla r nėr- v.___ _ sišventėlių, kurie nesigailėdami asme- kakties proga iškilmingos pamaldos.

Vasario 16-ji Niagaros pusiasalyje
visose įmonėse studentams duodami Didžiausia lietuvių tautos manifes-j nių šeštadienis, tai po minėjimo prog- 
specialūs darbo drabužiai, avalynė ir tacija ir laisvės troškimo išreiškimas,’ ramos bus ir šokiai ir kiti pasilinksmi- 

liAtirvin taiTfnc SvAntA — Vacnrin 1 nimn ivaimmai ii^ciMVPti

sispręstų iš viso mesti mokyklą ir per- Disertacija apie komunistinį pogrin- 
eitų visą laiką dirbti fabrike. Kita < Vilniaus “Tiesoje” tilpo skelbimas, 
vertus, dalis, darbininkų lanko vakari- kad sausio 19 d. Mokslų akademijos sa 

Įėję būsią viešai ginama Izraelio Lem- 
perto disertacija tema: “Lkp strategi
ja ir bendro darbininkų bei antifašisti
nio liaudies fronto taktika kovos prieš 
fašizmą laikotarpiu (1926. XII-1940)”.

Advokatas A. Urbonas, pasak “Tie
sos”, “Neperseniausiai baigęs augštąjį 
juridinį mokslą” betgi eilę metų bu
vęs advokatų kolegijos narys, LTSR 
augšč. teismo nuteistas 2 metais lais
vės atėmimo už paėmimą iš klijento 
1000 rublių tariamai perduoti kaip ky- 

J šį teisėjams.

nes vid. mokyklas ir nori vėliau stu
dijuoti. E-

DR. A. M. KAZLAUSKIENE

Dantų gydytoja
41 Colborne St.

Oakville, Ont.
Telefonas VI. 5-5021

dh

To u pyk ir skolinkis Bankelyje "Taika"
Išduodamos paskolos iki $3.000, morgfčių paskolos iš 7% iki 
50% turto vertės. Indėliai, paskolos ir nariogyvybė apdrausta.
DARBO DIENOS: pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais 9 • 12 vai. 
ryto; antradieniais ir penktadieniais 9-12 vai. ryto ir 5.8 vai. vakare, 
MJNDEN BUILDING, Ž6 KING ST. ROOM 13, notaro A- Lhidžiaas 

ištaisoje O aukšte. TEL. JA. MTO.

Tarybos suvažiavimo, pa

ninės naudos dirba šventą lietuvių. # __ , Tad visi prašomi, laukiami ir taria-
tąūtos. darbą, ^ie organizuoją įvairius me iki pasimatymo vasario 11 d. 6 vai. 

vak. Wellande didžiojoje lietuvių ma
nifestacijoje 
šventėje.

KLB Wellando ir St. Catharines 
apylinkių valdylbos

NIAGAROS PUSIASALIO LIETU- 
_ . VIAI Vasario16 mini jau trečią kartą ,

lumu ir programa žadama neprastesnė : sujungtomis jėgomis. Pirmą kartą 
už praeitų metų. Todėl šiame minėjime: 1956 m. įvyko Niagara Falls mieste, 
visi lietuviai turėtų dalyvauti.

Mes esame įsitikinę, kad lietuviai 
savai tautybei dar nėra užgesę ir tą 
dieną neliks namuose nė vienas ne tik 
Niagaros pusiasalio lietuvis, bet ir ki
tos tolimesnės kolonijos.

Šią mums brangią šventę Niagaros 
pusiasalio lietuviai švęs bendrai 1961 
m. vasario 11 dieną, šeštadienį, Web 
landė, slovaku salėje, 162 Hagar St., 
pradžia 6 vai. vak.

Paskaitą skaitys išToronto svečias
H. StepaiUs. Meninėje programoje da
lyvaus net trys plačiai pasireiškę so
listai: A. Paulionis, St Mašalaitė, A. 
Huiben ir akordeonistas P. Razmaitis.

Kadangi tas šeštadienis yra užgavė-

lietuvių susibūrimus, bet svarbiausias 
iš jų — Vasario 16-sios minėjimas.

Niagaros pusiasalio lietuviai šiam 
darbui yra ypatingai uolūs. Praeitais 
metais daugelis gėrėjosi “Milžino pa- 
unksme” ir atsilankiusieji nebuvo ap
vilti. šiais metais Vasario 16-sios mi
nėjimo rengėjai dirba nemažesniu uo-

Nepriklausomybės

I960 m. St. Catharines aplinkėje, gi 
šiais metais — Wellande. Tai rodo mū
sų bendruomenių valdybų gražų suta
rimą, bendradarbiavimą ir sugyveni
mą. Nenorėkim, kad visuomet tik pas 
mus važiuotų, privalom ir mes pas ki
tus nuvažiuot; kai bus reikalas, jie ma
loniau pas mus važiuos. Reikia tikėtte, 
kad tą kiekvienas supranta ir už tai 
nekaltins rengėjų. Supraskime bendrą 
lietuvišką reikalą ir visas ambicijas bei 
asmeniškumus meskime j šalj, o ieško
kime to, -kas jungia be skirtumo visus 
iševius į krūvą. Tad visi kaip vienas 
vasario 11 d. dalyvaukime Welande Va
sario 16-tos sukakties minėjime.

St catharinietis.

Padėka
Už gražų pasisekimą Kanados Spor

to Apygardos pirmenybių Hamiltone 
klubo valdyba nuoširdžiai dėkoja kun. 
dr. J. BoreVičiui, SJ, atlaikiusiam šv. 
Mišias ir pasakiusiam pamokslą; Ha
miltono VAV parapijos klebonui, mū
sų klubo garbės nariui kun. dr. J. Ta- 
darauskui, už sveikinimus ir leidimą 
pasinaudoti. klebonijos patalpomis 
'šachmatų rungtynėms, fantus loterijai 
ir kt. paramą žaidynėse; parapijos ko- 
mketui už leidimą nemokamai pasi
naudoti sale stalo tenisui ir fantus lo
terijai; KSA ir jos vadovui J. Uogin
tui ir visų klubų pirmininkams už pri
sidėjimą prie šių pirmenybių rengimo.

Be svetingų hamiltoniečių pagalbos, 
priėmusių į savo namus Toronto, Ro- 
česterio ir Montrealio sportininkus, be 
gausaus jų dalyvavimo bendrame ?spor- 
tininkų pasilinksminime, pirmenybės 
būtų buvusios neįmanomas, nes Tams
tos visi palengvinote padengti beveik 
$600 išlaidas. Visiems nuoširdus ačiū 
už rūpestį mūsų jaunimu.

Prie didelio žaidynių ir šokių vaka- ‘ 
ro pasisekimo prisidėjo ir mūsų span- 
da — “Tėviškės žiburiai’ ir “Nepri
klausoma Lietuva”, patalpfndamos ne 
tik pranešimus, bet ir vedamuosius 
straipsnius. Redakcijoms lietuviškas 
ačiū. Už atspausdinimą miesto plane
lio, nurodant žaidynių vietas, dėkoja
me E. Gtidačiui. Didelis ačiū dirbu
siems šokių vakare prie loterijos ir bu
feto: V. K. Geležiniams, A. Sopieniri,; 
K. Mikšiui, 1 Raguckui, t> aM. Stf. 
Mašalaitei už dainas šokių metu.

Tamstų visų įdėtas darbas paleftg-

bės sala, aukojo gimnazijos reikalams: 
po $5 Pr. Kaitys, dr. D. Naikauskie- 
nė, St. Naikauskas. Po $2 Pr. Dumčius. 
B. Januškienė, V. Pundzius, F. Sva- 
bauskas, L. Leparskas. Po $1 V. čiup- 
rinskas, J. Ražauskas, kun. V. Rudzins- 
kas, S. Pikšrys, V. Janušas, Ant. Taut- 
kevičius.

Išviso suaukota $31. Pinigai su au
kų lapu Nr. 168 persiųsti KLB šalpos

Otava. — Kanados nacių vadu 
pasiskelbęs Andre Beilefeuille, 
Quebeco transporto ministerijos 
braižytojas, is darbo buvo laikinai 
atleistas, bet netrukus ir vėl grą
žintas, nes atleidimo negalima bu
vo paremti jokiu įstatymu.

Fonduf MontV7aiyjr‘kuris‘vėliau1^ i Budapeštas. — Pagal naują iš
kas persiunčia priklausomai lietuviu tatymą karinę prievolę vengri- 
Vasario 16 gimnazijai. Aukas rinko P. joje turi atlikti vyrai nuo 14 iki 
Januška. 55, o moterys nuo 14 iki 50 metų.

tai tariame
valdyba*

„Y-.,.' %

Rodifey. Sis neožmirštamas pobūvis parodė, kad tcrrime daug ir nuo
širdžių draugų. Ačiū JumS dar kartą, ačiū?

■S-'" ... .

Ryšium su mūsų vedybinio gyvenimo 25 metų sukaktimi, buvo
me pagerbti gausaus prietelių ir kaimynų būrio gražiu pobūviu ir apdo
vanoti vertingomis dovanomis. Negalėdami visiems asmeniškai padė
koti, šiuo nuoširdžiai dėkojame visiems mus sveikinusiems, dalyvavu
siems pobūvyje ir prisidėjusiems prie dovanų. Už tokias gražias ir ver
tingas dovanas mes esame labai dėkingi.

Nuoširdžiai lėkojame šio pagerbimo rengėjams, kurie daugiau- 
rūpesčio turėjo, būtent: pp. Tuinylams, pp. Mažeikams, 

nbrauškarns, pp. Stroliams. Taip pat prie jo prisidėjusiems mie 
iiltono, Niagara Falls, St. Catharines, Windsor,



T£VI6K«S -ŽIBURIAI

DRĄSUS ŽODIS NEPRAĖJO
Okupuotoje Lietuvoje vienas smerkiamos ir kelios S. Nėries 

kitas rašto žmonių drįsta parašy- , knygos ...” 
ti sovietinių laikraščių redakci
joms gana atvirų laiškų ir net 
s raipsnių. Vieni jų kartais pra
smunka, kad ir su žiauriais ko
mentarais, kiti žūva krepšiuose 
arba grįžta autoriams. Vienas to
kių raštų tuo ir išgarsėjo, kad bu
vo atmestas “Pergalės” žurnalo 
redakcijos, kurią sudaro: vyr. re- 
dakt. VI. Mozūriūnas, nariai — 
J. Avyžius, A Baltakis, K. Korsa--------- --------ro--------- - — •
kas, J. Lankutis, M. Sluckis, A.'Jocaitis Įrodinėjęs sayo metodo 
Venclova. Jiems V. Jocaitis bu- teisingumą, Temetamasis “šveica-

Ką daryti su Vasario 16 gimnazija?
Straipsnių serijoj, užvardintoj 

“Ko aš važiavau Į Europą”, žino
mas Amerikos lietuvių veikėjas 
Juozas J. Bachunas “Dirvoje” 
daug rašė apie Vasario 16 gimna
ziją ir pagaliau, penktajame raši
nyje iškėlė šį klausimą. C-Dirva”, 

m. sausio 1 6d.).‘ 
Atsakydamas i šitokį klausimą, 

autorius, atrodo, nesiryžta nuo----- .
savęs nieko patarti, tik pabrėžia, j ‘i. mažiausiai, tris ar keturis kar- 
jog, esą, ar ne realiausiai į,gim- tus.^augiąu, negu būtų gauta už 
nazjjos ateitį bus' pažiūrėjęs vysk ^dabartines vasario 16 gimnazijos 
V. Brizgys, kurio patarimai, jei-patalpas, esančias provincijoje 

. . - - ,.x gu, girdi, autorius bus teisingai’«atin? Juk mieste nereikėtų nei
vo atsiuntęs straipsnį apie S. Nė- ro M. Verli veikalu Įvadas į lite- jUOS supratęs, buvę tokie- tokio keliu ha sklypo, nei tokiu 
rį bei jos kūrybą. Straipnis buvo ratūros mokslą”, kuris išleistas ir . . Vasarto ifi Pimnaziia tn rūmu. Bet’tokiuos klausimus ga‘-——o------ J----------------r_ - . -.................... ..................... rėsTtotiaTveiitiSSs £ 'svarstyti tik vietoje ir turint talpas ir hkviduoti turimas moks-, 

lygomis ir išsilaikyti dabartiniu visus duomenis. Red.). į . ,
aūdu surenkamomis aukomis, tai Be to, netik įsigijimas* bet ir sP^2?^da;^Li^idawmas — ,vi- 
anksčiau ar vėliau jai ateisiančios 
labai sunkios dienos ir ji galinti ' 
nebepajėgti toliau laikytis —

nusilenkimas kietai realybei: par- f lytas pilnos lietuviškos gimnazi- 

pirkti arba pasistatyti kur nors di- lieninės lietuviškos mokyklos 
desniame Vokietijos mieste bend- lygį ir daugiau nieko. Juk sako- 
rabūtį, apgyvendinti ten lietuviu Aia patarime, jog mūsiškiai lietų- 
berniukus ir mergaites ir juos: viukai iš to bendrabučio lankytų . - ~ . --
mokyti vien tik lituanistikos, o "eguliarias vokiečių gimnazijas, j laisvos Lietuvos labui, 
šiaip jie eitų Į vokiškas vietos Tad, kada gi tie mokihiukai tos 
mokyklas. Girdi, tuomet atpultų 
mokyklos ir dalies mokytojų algų 
išlaidos, o bendrabutyje būtų 
lengviau išlaikyti tiek mokytojų, 
kiek reikalinga lietuvių kalbai, li
teratūrai, istorijai ir kit. lietuviš
kiems dalykams dėstyti. Esą, vo
kiečių valdžia tikrai prisidėtų ir 
duotų pinigų ar maisto. Tuomet, 
esą, užtektų sumanaus bendrabu
čio vedėjo ar vedėjos ir būtiniau
sių lituanistikos mokytojų... Esą, 
“anot vysk. V. Brizgio, jeigu lai
ku ir jau dabar tokią operaciją 
padarytų, būtų geriau visiems. 
Sumažėtų tie bereikalingi šeimy
niški nesusipratimai, o lietuvių 
visuomenė — pasidarytų gal net 
dosnesnė, matydama, kad lietuvių 
moksleivių reikalai Vokietijoje 
tvarkomi realistiškuose rėmuo
se”.

J. J. Bachunas pastebi, jog jis 
klausęs vysk. Brizgi ar galėsiąs jo 
vardą ir nuomones minėti kalbė
damas ar rašydamas apie gimna
zijos pertvarkymo reikalą. Eksce
lencija, esą, sutikęs ir dar net pri
dūręs, jog ir dažnam medicinos 
daktarui nemalonu sunkiai ser
gančiam pacientui pasakyti, kad 

tavo loję marksistiško, žinoma, ir I 
- jziau, esą, tai malonu pačiam pa

cientui. Bet jeigu, girdi, jis nori 
gyventi ar bent skauduli pataisy
ti ,tai toks pasakymas esąs būti- 

ir tokia Opera
cija turinti būti padaryta, nors ir 
labai skaudėtu...

n. Korsakas irgi pasmerkia V. 
Jocaičio straipsnį už nemarksiš- 
kumą. Esą jis ignoruoja “visą lig
šiolinę literatūrą apie S. Nėrį; te
paminėdamas vien D. Saukos 
knygelę” ir nori sudaryti įspūdį, 
kad jis tik-vienas ir pirmasis-tei
singai vertina S. Nėrį. Jis to ne
galįs daryti, nes stovėjęs diamet
raliai priešingose pozicijose. K. 
Korsakas taipgi sumini, kad V.

tą naštą sumažintų."'
įvykdžius šitokią reformą, at

rodę, finansinė našta ne sumažė-
ar padidėtų. Juk parda

vus dabar turimas patalpas pro
vincijoje vargu ar už gautus pini
gus būtu galima “nusipirkti ar 
■pasistatyti didesniame Vokietijos 
uiieste (mano pabr. Pr. Al.) bend
rabutį” ... Tam reikėtų sumokė-

:okio keliu ha sklypo, nei tokių

ija?
na lyginti

išsilaikys metus, kitus ar trečius 
— lietuvybė svetur jau bus bega
liniai daug laimėjusi. Parduoti pa

gans gražūs rezultatai. Per tą lai
ką — ji perkels savo mokinius 
klase ar dviem augščiau, o taipo
gi išleis vieną ar dvi abiturientų 
laidas. Mums jau milžiniškai di
delis laimėjimas! Tadjco skubėti 
su dvasine kapi ” " “

Pagaliau, kaip
Vasario 16 gimnai
reikalingu operacijos? Gimnazija 
jau laikei virš dešimties metų. 
Ir dar ji laikysis. įtiek laiko ji 
išsilaikys, vienas Dievulis žino,

HMiniiiiiiiB'iii

rasias netinkamu ir neatspaus- rusų kalba. Bet šis veikalas, pa 
dintas. V. Jocaitis betgi tokiu 
sprendimu nebuvo patenkintas, ir 
gavęs atgal rankraštį ėmė teirau
tis. kodėl nepriimtinas. Redakci
ja pasikvietė autorių posėdin. kur

sak K. Korsako, yra parašytas 
‘.buržuazinio” profesoriaus ir ga

lįs turėti “ne metodologinę, o tik 
informacinę vertę”. Tas veikalas 
nesąs marksistinis, ir todėl be
vertis, o V. Jocaičio straipsnis; 
‘yra akivaizdžiausias buržuazinių 

i ioncepcijų tempimas į mūsų lite-!
matūros praktiką”.- j

VI. .Mozūriūnas tik pakartoja' 
pirmųjų dviejų mintis ir pasmer
kia V’ Jocaitį už “idėjinių ir este- 
jnių pozicijų neteisingumą”. J. 
Lankutis ir M. Sluckis pareiškė 
ik labai trumpas kritines pasta

bas, prisidėdami prie kitų nuo
monės.

Laukti kitokių pasisakymų apie 
3. Nėrį bei jos kūrybą iš komu
nistinių rašytojų nė negalima. 
Dar prieš jiems prasižiojant aiš
ku, kas bus pasakyta, būtent, kad 
S. Nėris buvo komunistė, kad jos 
talentas išsiskleidė bolševikinia
me laikotarpyje ir kad ji iki mir
ties liko ištikima Stalino grėsmei. 
Jaunesnioj lietuvių kartoj, bren
dusioj sovietinėj santvarkoj, ši 
tezė betgi kelia abejonių ir reika
lauja teisingesnio įvertinimo,-ap
imančio visą jos gyvenimą, ne- 
vien bolševikinį laikotarpį. Iš pri
vačių laiškų, pasiekiančių užsie
ni, matyti, kad S. Nėris nevisa 
buvo bolševikiška, kad ji ir ko
munistiniame laioktarpyje daug 
svyravusi, pergyvenusi nusivyli
mą ir parašiusi visai nekomunis
tinės nuotaikos eilėraščių, viešai 
dar nežinomų. Tuo tarpu to neį
manoma patikrinti, bet faktas, 
kad kyla bandymai peržiūrėti ofi
cialų S. Nėries vertinimą,\ lenkia 
manyti, kad ji ateityje- suisilauks 
nemeluotos šviesos ir bus išimta 
iš bolševikinio monopolio. Kas'

turėjo išklausyti neigiamas kriti- vertis, o V. Jocaičio straipsnis 
kas. bet galėjo ir pats argumen
tuoti. Reikalas gal būtų ramiai ir 
pasibaigęs, jeigu ne dū Vilniaus 
universiteto studentai — A. Vai
čiulis ir Z. Zepčikas. kurie laiškų 
kreipėsi i dienrašti “Tiesa”, 
klausdami, kodėl V. Jocaičio 
straipsnis nebuvo paskelbtas?
“Tiesa” 296 nr. 1960 m. paskelbė 
netik studentų laišką, bet ir “Per
galės” redakcijos narių nuomones 
- ištraukas iš jų posėdžio proto
kolo. Iš jų paaiškėja bent pagrin
dinė mintis, ką V. Jocaitis rašė 
apie S. Nėrį ir kas jo straipsnyje 
nepriimtino komunistams.

A. Venclova savo pareiškime, 
kurį išdėstė ir rašytojų sąjungos 
partijos organizacijos susirinki
me, porina, esą V. Jocaitis, bū
damas literatas, parašęs straipsni 
“ne marksistiniu, o subjektyviau
siu idealistiniu metodu” ir pavaiz
davęs poetę atitrauktai nuo jos 
meto visuomeninių kovų. Esą. V. 
Jocaitis nagrinėjąs S. Nėries kū
rybą tik iki 1940 m., o tikroji jos 
vertė bei platuma pasirodžiusi vė
liau — “Didžiojo Tėvynės karo 
metais”. Pasak. V. Jocaičio, su 
poete viskas buvo tvarkoj iki jos 
perėjimo pas “trečiafrontinin- 
kus” 1931 m., o po to sugedęs jos 

' poetinis balsas: “žodžiu sakant, 
kol poetė buvusi ateitininkų ap
siausta, tol jos balsas skambėjęs 
natūraliai ir puikiai, o kai tik ji 
pamėginusi išsivaduoti iš kleri
kalinės aplinkos, tai tuojau jai 
pakenkę kaip poetei, iškraipę jos 
balsą, tiesiog sužlugdė ją”. Esą 
taip rašo visi “reakciniai” kriti
kai ir dabartinė “klerikalinė” 
e.aigrantų spauda. Tikrovėje gi 
S. Nėris, kuri augusi stiprioje 
“klerikalizmo” Įtakoje, pasak A. 
Venclovos, sunkiai vadavusiš iš 
tos įtakos. Jos pirmieji kūriniai 
buvę labai silpni, netobuli, ir tik 
marksistiniai raštai buvę stiprūs, 
iškėlę ją i visasąjungines poetes. 
Tai tokie esą “faktai” — dėsto A. 
Venclova ir priduria, kad V. Jo
caitis nekompetetingas rašyti apie 
S. Nėrį, nes vokiečių okupacijos 
metu buvęs “narys komisijos, ku
ri persekiojo ir uždraudė platin
ti pažangiųjų rašytojų knygas”. 
Girdi, V. Jocaičio parašas “pa
dėtas po dokumentais, kuriais pa-

KULTŪROS IR 
KNYGŲ 
PASAULYJE

A

KUN. DR. ANTANAS BUCMYS įsto
jo lietuvių pranciškonų vienuolijon ir 
gavo Tėvo Karnelijaus vardą. Naujo
kyną atlieka viename Kalifornijos vie
nuolyne. Gimnaziją yra baigęs Kretin
goje pas T. pranciškonus, kunigų semi
nariją — Telšiuose ir Eichstaette, Vo
kietijoje. Kunigu įšventintas 1949 m. 
Romoje, kur gilino studijas Gregoria-I 
num ir Athenaeum universitetuose.1 
Daktaro laipsnį gavo 1954 m. iš kano-

lo priemones — bus galima su- Į gel,es aririvyskupijw. Lietuvių pran- 
• • - - ----- -° - Jciskonų eiles papilde Jonas Seskevi-

iu, 14VHA -* /’T’”” - ”” i i - čius, Karolis Pučas — šv. Antano gim-
išlaikymas tokio bendrabučio^ s.uomet 1 engvesms, negu kokio auklėtiniai. Pas pranciškonus 
mieste būtu daug brangesnis, ne- ^ors oojekto įsigijimas. * įstojo ir Danielius štarka. baigęs Vo- 

Musyno jai ’u provincijoje. O kas iš to visko Ka<į gininązija nelengvai laiko- kietijoje augst. muzikos mokyklą.
pritruksią pinigų. Išeitis esanti. tiūtų pasiekta? Nagi, būtų įvyk- s’-j? ^vPnie įneš, o Oąr geriau tą

į duoti dabartines patalpas, nusi- tos išeivijoj degradavimas į šešta
padėti žino gimnazijos admįnist- 

jos I.1OKVtojai ir mokiniai.
Tas nelengvas laikymasis juos vi
sus uar daugiau užgrūdina ir ver
čia kentėti, kovoti ir ryžtis ište- 
sėti, aukojant savo vargą ateities istoriniais Pabaltijo žemėlapiais O.

. Bong. Abi parodos gausiai lankomos.
Tas žinojimas gimnazijos sun

kumų ir laikas nuo laiko prisidė
jimas doleriu ar kitu prie jų ma
žinimo — geras rodyklis ir inūsų 
išeivijoj, parodąs, kad išeiviai dar 
nevisiškai apkerpėjo svetimomis 
kerpėmis. Taigi, nesirvžkime gim- i holme gautas užsakymas iš Elisabeth- 
nazijos parduoti, nes tik pardavę 
pasijusimė ko netekome. Stenki
mės kuo ilgiau ją išlaikyti. O gal, 
ko gero, ją belaikant, priartės die
na, kada laisvės saulė patekės ir 
mūsų kenčiančioj tėvynėj? Kas 
žino — tik vienas Augščiausiasis.

Pr. Alšėnas,
Redakcijos pastaba. Iškeltas Va

sario 16 gimnazijos likimo klau
simas yra tikrai labai opus. Šių 
pastabų autorius praleido neįver
tinęs p. Bačiūno siūlymų pagrin
dinį motyvą, būtent, kad ir prie

pasiliks, bet kas dirbtinai primes
ta ■— neišsilaikys. P. Žd.

Redakcijai prisiųsto K
Raudondvario padangėj, Nek Pr.

Marijos seserų vienuolyno bendrabu- Taip rašo J. Bachunas. Bet ar 
čio leidinys Nr. 1(4), 1960-1961,16 psl. visai teisingai jis suprato? Sui-

Hamiltono Lietuvių Kredito Koope- ku net Įsivaizduoti, kad J.E. vysk, 
ratyvas “Talka” 1960 m. išleido HLKKI V. Brizgys šitokius patarimus bū- 
“Talka”. Leidinys Nr. 5, 1961 m., 700 įų davęs. Parduoti turimas patai- 
egz., Spaudė “Rūta”, 8 (nenumeruoti) pas ir uždaryti lietuvišką gimna- 
puslapiai. žiją, o vieton to — Įsteigti tik lie-

Mūsa Vytis, Dvimėnesinis Skautiškos i tuvių moksleivių bendrabuti, ku- 
minties žurnalas, Nr. 6, gruodis, i960 i riame nors Vokietijos mieste? 
m., XII metai, 203-234 psl. į Juk tai būtų padaryta didžiulė

Budžiui LSB leidinėlis skautų vado-1 žaizda kovojančios ir besiauko- 
vams, Mūsų Vyčio 1960 m. Nr. 6 prie- iančios lietuvių išeivijos širdyje, 
das, 93-108 psl. Tą žaizdą sunku būtų užgydyti.

tiją, o vieton to — Įsteigti tik lie-

das, 93-108 psl.

500 SIUNTINIU.
SU PUSE UŽDARBIO

Gaudami nemaža pareikalavimu iš tu save klijentu. kurie LAIKU nesu
spėjo užsisakyti mūsiškių KALĖDINIŲ BE UŽDARBIO SIUNTINIŲ, jau- 
čiarie pareiga pratęsti savo pasiūlymą DAR 5S0 SIUNTINIŲ.

Turėdami galvoje tai. kad KALĖDINIUS SIUNTINIUS esame jau išpar
davė. siūlomo dabar DAR PAPILDOMUS 569 SIUNTINIŲ ir esame pasi
ruošė j<i n'-lnii dalytis su savo klijentais, atiduodami tuos siuntinius SU 
PUSE UŽDARBIO:

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

mėlyna, tamsiai mėlyna ar juoda), *
2. 3*4 jardu VILNONES medžiagos moteriškam ar vyriškam kostiumui,
3.3
4.
5
6.

Argi gali atstoti, bendrabutis, 
nors ir lietuviukais, lietuvaitėmis 
apgyvendintas, lietuvišką gimna

ziją? Niekad, o niekad!
Pagaliau, ko šitokia reforma 

i būtų siekiama? Esą, ekonominės 
i naštos sumažinimo. Sunku, deja, 
tai patikėti, kad toks sprendimas

Celia Franca, direktorė National 
Ballet of Canada, kurio spektak
liai šiuo metu vyksta Toronto Ro
yal Alexandra Thetre (žr. 8 psl.).

1 ALMUS ART GALERY—77 Steam
boat Road, Great Neck, N.Y., vasario 
5-7 d.d. vyksta dail. Viktoro Vizgir- 

“BALTŲ DIENOS” prasidėjo sau- dos darbu paroda.
šio 22 d. Ludwigsburge. Atidarymo žo- AUSTRALIJOS LIETUVIŲ LAIK- 
di tarė min. R. Liepinš. Gražią kalbą! MASČIO “Mūsų Pastogės” leidimas 
pasakė pasiuntinybės patarėjas dr. Ą. j m9tanis kaštuoja £6.000. Iš prenume- 
Gerutis. Su dailininko Soikano kuri-1 ■ ■ •• ■ —
niais supažindino dr. P. Rėklaitis, su

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ LAIK-

Atidarymą paįvairino kvartetas, kuris 
išpildė lietuvio Vainiūno kūrinį. J ati
darymą susirinko daug publikos. “Bal
tų Dienu” programa tęsėsi visą savaitę.

AFRIKA NORI SUSIPAŽINTI SU 
PABALTIJO TAUTŲ HIMNAIS. Stock

lituanistikos mokintųsi savam 
bendrabuty? Nebent — tik šešta
dieniais. Kitaip — negi mokiniai 
kasdien galėtų pajėgti dvigubą 
kursą eiti: ir vokiškas gimnazi
jas lankyti ir dar lituanistiką pra
eiti? (Dabar juk jie išeina vokiš
kos gimnazijos kursą ir dar litu
anistinius dalykus. Red ).

*Dar toliau. Tokį bendrabutį 
“didesniame Vokietijos mieste” 
įsigijus jį išlaikyti ir mokinius ap
rūpinti reikiamais vadovėliais bei 
rašoma medžiaga vokiškose gim
nazijose, o taip pat — ir “litua
nistiniam bendrabuty” reikėtų iš
leisti dar daugiau pinigų, negu 
dabar išleidžiama Vasario 16 gim
nazijai išlaikyti, nors mokytojų 
skaičius ir sumažėtų.

Be to, pragyvenimas, apranga 
ir visa kita — mieste tikrai visa
da daugiau kainuoją, pegu pro
vincijoje. (Prie Vasario 16 gimna
zijos patalpų truputi daržovių net
gi jie patys užsiaugina savoj že
mėj). Tokiu būdu atpuvusiųjų 
dalies mokytojų algos, anaiptol, 
negalėtu atsverti padidėjusių 
mieste išlaidų.

čia dar klausimėlis: o tie litua
nistiniu dalyku mokytojai, kaip 
sir. rašoma, liet, kalbai, literatū
rai, istorijai ir kit., kaip gi jie 
verstųsi tame bendrabutyje, ką 
veiktu visas penkias savaitės die
das. iki šeštadienio,' ’’pakol moki
niai lankytų vokiškas gimnazijas? 
Tuk tikrai jie tegalėtų mokiniams 
lituanistiką dėstyti tik šeštadie-i pati gimnazijos administracija, 
niais. Pagaliau, tokiu atveju, už > Esminis klausimas šioj byloj, be 
ką jiems algos būtų mokamos? ! abejonės, yra, kiek Vasario 16

Samprotavimas, kad įsteigus to- gimnazija pajėgia įvykdyti savo v . .- - . - .-.
Iri bendrabuti Amerikos ir kitų oagrindinį uždavinį — paruošti savo kraštą ir visą savo laiką ati- 
kraštų lietuviai gal būtu dar dos- lietuviškąjį jaunimą aukštosioms! davė Lietuvos atstatymui bei pa- 
nesni, visiškai be pagrirido. Kai mokykloms kartu išauklėjant juos laikymui. Pasižymėjo prielanku- 
toasiŠVentėlis kufr. Sugintas ar ki- sąmoningais lietuviais? Svarsty- mu ir teisingumu, dėlto labai Vi
tos,kuris širdimi jr dvą$į‘a atsida- mai be duomenų, žinoma, proble- su buvo mėgiamas ir mylimas.

• ,7>- — ——sprendimo nepriartins. 1944 m. rusų antrai okupacijai ar-

ville vKatangos provincija, Kongo vals
tybė), parūpinti Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos himnus plokštelėse.

ratos mokesčio surenkama apie 
£3.200-3300. Kitus pinigus surenka iš 
skelbimų, vakarų rengimo ir kt. “Mū-

A-uotoge'' metams kaštuoja £3. 
Laikraščio redaktorius gauna £19 sa
vaitinio atlyginimo, o administrato
rius £ 13. “Mūsų Pastogės” redakto
rium yra Julius Veteikis.

PASAULIO LIET. ARCHYVO pa
talpų klausimas iškėlė Lietuvių Kultū
ros Namų Čikagoje įsigijimo reikalą.. 
Sudarytas tam reikalui specialus komi
tetas: prel. M. Krupavičius, J. Jasai
tis ir J. Švedas.

A. A. JONAS ZALATORIUS
Į amžiną poilsi išėjo, užvertė tinantis jis pasitraukė į Vokieti- 

savo gyvenimo lapą, šių metų sau- ją. Po karo kurį laiką dirbo Ha- 
sio 2z d. Port Credit ligoninėje po nau stovykloje prie vaistų paskirs- 
širdies smūgio mirė Lietuvos tymo kitoms stovykloms. Vėliau 
valstybės tarnautojas veterinari
jos gydytojas, Jonas Zalatorius, 
sulaukęs 56 metus amžiaus.

Velionis buvo tikras Lietuvos 
didžiausiu pastangų negalima iš- sūnus, išėjęs iš Lietuvos mawv.

y ‘___j- ; - >o gyvenimas buvo ankštai suriš-
kad jai sunku ar visai neįmano- ^as su atstatytos nepriklausomos

- - - - Lietuvos kūrimu, kurioje jam te
ko dirbti iki rusai ją vėl okupavo.

Jonas Zalatorius gimė 1903 m. 
kovo 3 d., Panevėžio aps., tikroje 
Augštaitijoje. Jis pradėjo moky
tis, kai pats suprato mokslo reika
lingumą ir*paprašė savo tėvą leis
ti i mokslą. Tėvas jo prašymą iš
dildė ir Jonas Zalatorius mokėsi 
Panevėžio realinėje gimnazijoje, 

o vėliau studijavo veterinariją, 
kurią baigė gydytojo laipsniu. Bet 
veterinarijos gydytojo praktika . . - ...
jis ilgai nesivertė - Jam ne prie -ejepusęje.karsto.siuvėjo ir pats 
širdies buvo tas darbas, ypač ope- sn
racijos. Jis visą laiką dirbo įvai
riose valstybės tarnautojo parei
gose.

j onas Zalatorius, būdamas tvir
to būdo, savim pasitikįs, mylėjo

laikyti gimnazijos tinkamą lygi,

ma lenktyniauti su po karo jau 
sustiprėjusiomis vokiškomis gim
nazijomis. Taigi gimnazijos liki
mo svarstymams yra ir ne ūkjnio 
pagrindo.

Jeigu J.E. vysk. V. Brizgys ir J. 
Bačiūnas, iš arti susipažinę su 
gimnazijos reikalais, priėjo išva
dos, kad dabartinės jos padėties 
normalia laikyti negalima, kad 
reikia gal net kitokių kelių paieš
koti, mūsų nuomone, klausimą 
akrai reikia pasvarstyti. x

Bet svarstymams reikia duome
nų. Reikia manyti, kad dabar, kai 
klausimas iškeltas,, jų paskelbs I j —

ves lietuviškosios, .gimnazijos sve- mos 
^ir išlaikymo idejacą^sniuo papra-' 
šo aukos, jam beveik visi neatsi- i 
sako šiek tiek paaukoti, o kai bū- i 
tų nrašoma tik lietuviško bendra- i 
burto išlaikymui — būtų jau ki
ta kalba. Greičiausiai mažai kas :- x .
beaukotu. ■ I ^CSc^ “ Paauksuotas mikrofo-

Lietiiviškoji gimnazija — jujj nas, kurį naudojo karalius Jurgis 
mūsų išeivių dvasinės stiprybės 
pažymys. Išlaikysime ją dar me- " 
jus ar kitus — jau bus pasiekti

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

Kanados transliacijų mažėjus

jardai pamušalo, .
VILNONIS moteriškas ar vyriškas megztinis, 
pora žieminių moteriškų kojinių, 
pora VILNONIŲ vyriškų kojinių.

Pilna šio siuntinio kaina yra $44.00. KAINA SU $Z1 E A
PUSE UŽDARBIO yra tiktai_____________ I .3U

Įskaitant visus mokesčius.
SPECIALŲ SIUNTINĮ NR. 2, kuri sudaro

1.6%jardų VILNONES medžiagos dviems moteriškiems kostiumams (tam
siai mėlyna ar pilka),

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

3.3 jardai VILNONES medžiagos moteriškam ar. vyriškam paltui (žalia, 
mėlyna, kupranugario spalvos, tamsiai mėlyna ar juoda),

4.10 jardų pamušalo.
5.4 jardai RAJONINES medžiagos Vienai moteriškai ar dviems vaikiš

koms suknelėms.
Pilna šio siuntinio kaina yra $85.00. KAINA SU $70 EA 
PUSE UŽDARBIO yra tiktai */7.3v

Įskaitant visus mokesčius.

1

1

Abiejų šių SPECIALIŲ siuntinių 
visos medžiagos yra eksportinės rū
šies angliškos medžiagos.

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

Mūsų SPECIALIUOSIUS SU PU-

SE UŽDARBIO siuntinius gali už
sisakyti kiekvienas lietuvis, vis tiek, 
ar jis butų mūsų klijentas, ar kitų 
firmų.

Priiminėsįme taip pat po $1.00
užstato, kuris garantuos betkurį 
mūsą ’SPECIALŲ siuntinį 10 savai
čių laikui. ‘

Mes garantuojame
1. Kiekvienas siuntinys bus prista

tytas gavėjai.
2. Jei siuntinys dingtų, mes grąži

name pinigus arba nemokamai 
pustančiame kitą siuntinį.

3. Visus mokesčius apmokame čia,

Garsiausia Prancūzijos romano tinės atstovybės informuojama, 
metinė nremija Academie Gon-paskelbė naties V. Horia anksy- 
court už 1960 m. buvo paskirta I vesnius straipsnius, pasirašytus 
’•umunu tremtiniui rašytojui Vin-J-slanyvarde Caftangioglou. Jie ąiš- 
tila Horia, parašiusiam romaną i kiai parodė, kad autorius buvo 
“Dievas gimė tremtyje”, šiuo me-; Hitlerio ir Musolinio gerbėjas. V. 
tu autorius gyvena Prancūzijoje.' Horia trumpai atsikirto: “Ar rei- 
kur rado svetingą prieglaudą kaip: kia būti .šventu gauti Goncourt 
literatūros dėstytojas. 1949 m. jis premija? Ar Įmanoma niekad ne
buvo Rumunijos atstovybės atta- klysti?” Goncourt akademijos 
che Romoje, iš kur buvo atšauk- sekretorius’G. Bauer, pritariamas 
tas “Geležinės gvardijos” diktato- mrm. R. Dorgeles, paskelbė, kad 
riaus Antonescu. 1944 m. buvo 
vokiečių internuotas, vėliau pasi
traukė užsienin, kad nepakliūtų 
komunistams. Gyvendamas trem
tinio dalią, jis parašė romaną, ku
riame pavaizdavo senovės Ovidi
jų, ištremtą Į Tomes vietovę da
bartinėj Rumunijoj ir tvarkantį 
savo atsiminimus. Jo Ovidijus yra 
imperinės diktatūros auka, kuri 
prisimena praeities Įvykius, su
žino apie Kristaus gimimą Betlė- 
juje ir atranda savo kentėjimų 
prasmę.

Kai tik buvo paskelbta premi
ja. sukilo opoacija, ypač politi
nė, ir ėmė tvirtinti, kad tai ne ro
manas ir kad vertintojų komisija 
nesilaikiusi Goncourt akademijos 
nremijos taisyklių. Prieš autorių 
išėjo jo tautietis rašytojas, irgi: 
tremtinys, Virgil Gheorghiu, anks 
čiau parašęs garsų romaną pran
cūziškai “Dvidešimt penktoji va
landa!’. Jis paskelbė, kad V. Ho
ria esąs fašistas, ilgai bendradar
biavęs “Geležinės gvardijos’” 
spaudoje, kur gynęs Hitlerį ir 
puolės žydus. Iš Rumunijos jis 
pabėgęs, nes buvęs teismo nu
baustas. Tan balsan įsijungė kom
partija, kuri Rumunijos komanis-

V. Horia romanas buvęs nremi- 
i uotas grynai literatūriniais su
metimais ir vertintoju komisiios 
sprendimas esąs galutinis. H. Ba
zin, vertintojų komisijos narys, 
pareiškė, kad praeityje Goncourt 
nremija buvusi paskirta komunis
tams — S. d e Beauvoir, R. Vail- 
land. — kodėl tad ji negalinti bū
ti paskirta aųtikomunistui? Esą 
tai rodo, kad komisija paiso tik li
teratūrinės vertės ir yra nepri
klausoma nuo politinių frontų. 
Komunistai nenusileido ir ėmė 
varyti plaČ^ propagandą, o Gon-. 
court akademiją užvertė protesto 
laiškais. Akademijos vadovybė, 
turėjusi įteikti premiją paudos 
atstovų ir televizijos akivaizdoje, 
atsidūrė labM keblioj būklėj ir 
Prisibijojo ifttidentu. ją išgelbė
to pats autorius V. Horia, pareikš: 
damas, kad atsisako premijos, nes 
nenori būti ginčų objektu jam 
svetingoje Šalyje. Šiuo atsisaky
mu autorius ne ką tepralaimėjo 
— tik 50 franku, o laimėjo dide
lį garsą: per vieną savaite jo ro
mano buvo parduota 125.000 egz.

nadą, yra vienas iš žymesnių eks
ponatų CBC naujai organizuoja1 

Imame transliacijų muzėjuje, ku- 
! ris navaizdues radijo ir televizijos 
Į vystymąsi. įvairūs eksponatai nri- 
■ siunčiami iš tolimų ir įvairių vie- 
Itoriu-— Halifaxo, Toronto. Mont- 
Irealio, Otavos. Ten yra ir Kana- 
! dos pirmasis TV priimtuvas. 1926 
f m. radijo kristalo komplektas, se
nas mikrofonas, didžiuliai perda
vimo vamzdžiai, senas tape rekor
deris, 1908 m. gramofonas su vi
sa triūba įr pirmasis bandymas 
norint perduoti žmogaus balsą 
pilnumoj. • . . '

J." Frank Willis, kurio veidas ir 
balsas yra taip pažįstamas CBC 
radio ir televizijos klausytojams, 
turi asmeninio intereso patalpinti 
miniatiūrinį mikrofoną, kuris yra 
Bell Telefono bendrovės padary
mas organizuojant pirmus susisie
kimus su visu pasauliu. Tai buvo 
pirmas improvizuotas mėgiinmas 
na siekti tolimesnes vietas — pa
sikalbėjimas dviejų vyrų per siau
rą vamzdelį, kaip tai vyko Moose 
River Mine, N.S , kada jie buvo 
gyvi palaidoti. Visas pasaulis lau
kė žinių iš dr. Robertson ir Al
fred Scadding, kurie buvo išgel
bėti. J. Frank Wiliis, vienintelis 
radi jo reporteris iš Canadian Ra
dio Broadcasting Commission pir
masis kalbėjo dviem atskirtiem 
žmonėm per improvizuotą mikro- 
foną. ?. "........

Kitas CBC veteranas, kuris turi 
asmeninio ryšio su inuzėjum, yra 
Ąlohonse Ouitmet, dabartinis 
CBC prezidentas. Pirmutinis Ka
nadoje veikęs TV priimtuvas (dir
bęs 1932 m.), sugebėjęs atvaizduo
ti paveikslus juodoj ir raudonoj 
spalvoj, bet ne juodoj ir baltoj, 
buvo pagamintas Mr. Ouimet, ta
da buvusio Canadian Tetesion Li
mited Montrealyje tyrimų inžinie
rius. Aparatas dirbo daugiau me-

chaniškai, negu elektroniškai, 
kaip tai yra šiandien. Ir jis apėmė 
60 linijų scenoje, tuo tarpu šian
dien jis apima 525 linijas ir per
duodamas elektroniškai.

Senasis tape rekorderis, kuris 
yra išstatytas parodai, sveria pu
sę tonos, turi didžiulius ratus, pa- i 
našiai kaip geležinkelio vagono 
ratai, ir kiekvienas turėjo kaspino 
po dvi mylias. Jis yra atvežtas į 
muzėjų iš CBC trumpų bangų pri
ėmimo stoties prie Britania 
Heights netoli Otavos.

Tie visi primityvūs Įrengimai 
nabrėžia tą pažangą, kurią yra 
Kanados radijo perdavimas pada
ręs tokiu trumpu laiku, maždaug 
per 35 metus.

pateko i Kanaaą, kur gavo darbo 
vienoje Port Credito “Liever 
Mushrooms” Įmonėje. Įmonės 
savininkas, pastebėjęs ' Jono 
aarbštumą ir sąžiningumą, pasky
rė virtuvės maisto prižiūrėtoju, 
i^ažymėtina, kad dirbdamas tarpe 
svetimųjų jis neiškreipė savo var- 
ao, nesivaoino “Džanu”, bet vi
sur, pradedant raštine, baigiant 
darbininkais, buvo vadinamas tik
ruoju lietuvišku vardu Jonas. Ir 
taip tikras jo lietuviškas vardas 
skambėjo iki karsto lentos.

Jo ištikimybę įmonės savinin- 
x<as augštai vertino. Tai matyti ir 
iš to, kad velionį nulydėjus i Port 
Credit bažnyčią, klebonui kun. P. 
Ažubaliui laikant šv. Mišias už Jo
no vėlę, visą pamaldų laiką deši- 

milijoninės Įmonės savininkas su 
sūnumi, giliai užsimąstęs, reikš
damas pagarbą velioniui Jonui. 
Nulydėjus velionį i naująsias lie
tuvių kapines,, prie duobės apei
gas pabaigus, įmonės savininkas 
prisiartinęs paspaudė klebono 
kun. P. Ažubalio ranką, dėkoda
mas už,suteiktą dvasinę pagalbą 
jo ištikimam tarnautojui Jonui 
Zalatoriui. O prie duobės krašto 
ilgai matėsi augalotos figūros si
luetas su pakibusia ašara ant 
SKruosto. Tai jo brolis Juozapas 
Zalatorius. Jis netik kraujo brolis, 
bet ir vieno likimo brolis>nes arti
nantis Rusijos raudonam imperia
lizmui okupuoti Lietuvą, ką buvo 
sukūrę per visą nepriklausomos 
Lietuvos laiką, viską palikę rau
donajai tautų pabaisai ir paėmę 
pabėgėlio lazdą pasitraukė Į vaka
rus nešti karčią tremties dalią.

Velionis Jonas visada sielojosi 
pavergtos tėvynės reikalais ir sva
jojo jon grįžti, bet likimas lėmė 
įam atsigulti Kanados žemėje. 
Taigi klebonui kun. P. Ažubaliui, 
"Liever Mushrooms^ Įmonės sa
vininkui ir kitiems padavusiems 
pagalbos ranką velioniui Jonui 
Zalatoriui širdingai dėkoju.

Jonai, tu mirei, daugiau pas 
mus nebeateisi, bet mes pas tave 
tikrai nueisim. Tegu būna tau 
.engva ilsėtis Kanados žemėje.

Bolius Plotka.
t n III ia—M—>

MOHAWK
F urniture Ltd.

Tel. OX. 94444, OX. 94224.

LIETUVIŲ 
BALDŲ 

” KRAUTUVĖ

2446-8 DANFORTH AVE. *

Pilnas namų 
apstatymas baldais,

Elektros reikmenys,

Šaldytuvai,

Virimo pečiai, 

kalbinto mašinos,

* Vaikų baldai.

♦ Įvairūs kilimai ?
- ir klikas. . .

Mainome senus naudotus 
baldus ir matracus, 
įvertindami juos nugšta

» •
DUODAME DIDELES
NUOLAIDAS PERKANT 
NAUJUS.

★

dėl to gavėjas, salaakęs siuntinio, 
nieko jau nebemoka. ___

4. Visas medžiagas siunčiame TIK
TAI pagal pasirinktuosius pavyz
džius.

5. Kitokias prekes sfunčiame TIK
TAI pagal ju aprašymą.

■ •

Pareikalavusiems taip pat oro paštu ir nemokamai siusime savo bend
rinį katalogą, kuriame yra sužymėta labai daug prekių pasirinkti, ir stan
dartinių siuntinių kainoraštį, apimanti 31 siuntinį, kurių kainos su visais 
mokesčiais įvairuoja tarp $29.00 ir $125.00.

LITHUANIAN TRADING COMPANY
341 LADBROKE GROVE, LONDON, W. 10, ENGLAND.

--------------- ------- ---- ----------- ----
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Mann & Martel
' BE AUT O R S

. Tel. RO. 2-82552336 Bloor St. W
Garden Ave. • High Park 

$1.000 įmokėti, 7 kambarių mūrinis 
namas alyva apšildomas, 2 virtuvės. 
Pilna kaina $15.000.

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

Swansea
4-tas namas nuo Bloor 

$16.900 pilna kaina, $4.000 įmokėti, 
6 kamb., atskiras mūrinis namas su 
garažu ir sandėliuku šalia, alyva 
apšildomas, dar vienas kambarys 
yra rūsyje su maža virtuvėle ir vo
nia su tualetu. Viena atvira skola 
balansui 10 metų.

Indian Rd. Cres.
Originalus dupleksas 

$2,000 įmokėti, 11 kambarių dup
leksas, 5 kamb. pirmame augšte ir 
6 kamb. antrame augšte. Vandeniu 
alyva apšildomas. Du atskiri pečiai, 
vienas beveik naujas. Atskiri rūsiai 
kiekvienam butui su skalbykla. Di
delis kiemas, tuojau galima užimti. 
Pilna kaina $21.500.

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

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

Bloor - Indian Grove 
$29.000 pilna kaina, 12 kambarių 
atskiras mūrinis namas su privačiu 
įvažiavimu ir garažu, didelis kie
mas, vandeniu alyvą apšildomas, 5 
kambariai pirmam augšte, 3 vonios, 
3 virtuvės, ekstra, kambarys rūsyje 
su išėjimu į garažą. Namas labai 
geram stovy. Dideli kambariai, vi
sai arti Bloor.

B. SAKALAS f .
Darbo telef. RO. 2-8255 
Namų telef. LE. 6-1410

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

Baby Point Rd.
Atskiras — 6 kambariai 

$2.500 įmokėti, rupių plytų, labai 
gerame stovyje, su dviem virtuvėm, 
vandeniu šildomas. Privatus įvažia
vimas. Pilna kaina $16.800.

High Park Ave. - Bloor
8 kambariai — atskiras 

$16.900, mūrinis, naujai išremon- 
tuotas namas, labai gražioje vieto
je, 3 virtuvės, vandeniu alyva šil
domas. Geras morgičius.

Runnymede Rd. - Bloor
8 kambariai — atskiras 

$16.900, mūrinis, netoli susisieki
mo ir mokyklų, gražioje gatvėje, 
2-jų augštų, vandeniu alyvą šildo
mas, šoninis įvažiavimas, garažas.

Windermere Rd, - Bloor 
Dupleksas — 8 kambariai 

$21.980, mūrinis, atskiras, visai ne
toli Bloor gatvės, 2 atskiri butai, 
priedo recreation kambarys rūsyje. 
Naujas apšildymas, platus Įvažiavi
mas.

Swansea - Pallisades
4 atskiri butai — 15 kambarių 

$33.060, mūrinis, labai gerame sto
vyje narnas, moderniškai 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 
$15.980. 6 kambariai ir recreation 
kambarys rūsyje, 8 metų senumo, 
labai gerame stovyje, privatus Įva
žiavimas ir garažas.

Islington Ave. - Six Points
- Split level 

$18.900, 4 metų senumo, arti susi
siekimo. labai dideli kambariai, mo
derniška virti 
Gelis sKiypas.

Bungalow

<11-

SPORTAS

S. KĖKŠTAS 
2336. BLOOR ST. W. 

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

jo moterų komandai prieš Aušrą ir Vy
tį: Bakaitytė 6, Stanaitytė 6, Meškaus- 
kaitė 7, Virbickaitė 20, Bartkutė 3, 
Valevičiūtė 2, Grabošaitė, Mačiulytė. 
Jaunių komandai: Blekaitis 23, Bakai* 
tis 33, Meškauskas 31, Vinerskis 23, 
Breichmanas 19, Petrauskas, Stosiąs, 
Kybartas, Gužas. Jaunių taškai yra iš 
trijų rungtynių, žaistų prieš Aušrą I 
ir U rą komandas, Montrealio Taurą.

Tik pusvalandžiui praėjus nuo rung
tynių su Toronto Aušros I komanda, 
Kovo jauniai vysk. Ryan vardo gim
nazijoj žaidė parapijų pirmenybių 
rungtynes prieš šv. Rožančiaus para
piją ir laimėjo pasekme 52:44.

Visuotinis klubo narių susirinkimas 
bus sušauktas tuoj po pamaldų parapi
jos salėje kovo 5 d.

Kanados SA jaunių ir jaunučių indi
vidualinės pirmenybės mergaičių ir 
berniukų grupėse bus pravestos Ha
miltone vasario 25 d.

Kovo stalo teniso komanda pakviesta 
rungtynėms prieš Hamiltono kanadie
čių rinktinę. K. B.

ČIKAGOS SPORTO ŽINIOS
Neries krepšinio komanda, sausio 22 

d. nugalėjusi Broncos penketuką 108: 
44, Marquette parko krepšinio pirme
nybių National divizijoje atsistojo Il-je 
vietoje. Kita lietuvių komanda — Aras 
dabar stovi II vietoje American divizi
joje. Iš viso jau sužaista po 5 rungty
nes. Kiekvieną žaidimo dieną čia yra 
renkama po geriausią žaidėją (iš visų 
12 pirmenybėse dalyvaujančių koman- 

•dų). Du kartus tokį “Player of the 
Week” titulą gavo Neries žaidėjai: A. 
Varnas ir D. Potuznik.

Lituanicos futbolininkai, žaidžiantie- 
ji Indoor Soccer pirmenybėse iš 3 
rungtyniuxjau turi 3 taškus (i laim., 
1 pralaim., 1 lyg.). Sausio 22 d. lietu
viai įveikė vieną iš stipresniųjų Čika
gos komandų — vokiečių Schwaben 
3:1. Lietuvių naudai 2 įvarčius pelnė 
A. Darnusis ir H. Jenigas vieną. Lietu
viai žaidžia kiekvieną sekmadienį po 
pietų Čikagos Avenue Armory patal
pose, 234 E. Chicago Avė. Komanda čia 
turi ne 11. bet 7 žaidėjus ir vienos 
rungtynės tęsiasi ne 90. bet 20 min.

DELHI, Ont.
Ne per gausioj, bet plačiai išsisklai

džiusioj Delhi apylinkėj yra papro
tys. kad Vasario 16 d. šventę ruošia 

. a v . Į visos organizacijos bendromis jėgomis,
šachmatų lygoje Aušra nugalėjo; rpuo b^u visuomenės susidomėjimas 

vengrus 5:1. . __ __

AUŠROS ŽINIOS
Šios savaitės rungtynės. CYO mer

gaičių. Pirmadienį, 7 v.v., Harbord 
patalpose — Aušra Juvl. - Corpus 
Christi (finalai) ir po jų — Aušra Sr. 
-Prec. Blood (II pusfin.); ketvirtadie
nį, 7 v.v. Bloor patalpose — Aušra Sr. 
• Vytis (finalai). Church berniukų. 
Antradienį, 8.30 v.v. mūsų salėję — 
Aušra įntėr. - St. Chris (finalai); tre- 

įčiadienį, 7 v.v. St. Christopher patal
pose — Aušra B. - St. Chris; ketvir
tadienį, 6.45 v.v. mūsų salėje — Auš
ra MB - St. Chris (II finalai); 7.30 v.v. 
Ryerson PS — Aušra Inter. - St. Chris 
(II finalai). *

B-C lygos trečio rato paskutinės 
rungtynės bus šį sekmadien. mūsų sa
lėje. Žais Aušra - Tridents, Aandys - 
latviai.

Praėjusios savaitės rungtynių rezul
tatai. B-C lygoje Aušra pralaimėjo 
Andys 72:82. Žaidė: A. Buntinas 11, 
A. Jankauskas 27, R. Gudas 12, R. Juo
zaitis 5, E. Rigby 11, D. McGee 2 ir 
R. Strimaitis, Po šio pralaimėjimo 
Aušra su Tridents dalijasi I-ja vieta 
(abu turi po 5 laimėjimus ir 3 pra
laimėjimus). Aleinačio sekmadienio 
rungtynės nuspręs komandų susiskirs
tymą baigminėms rungtynėms.

CYO lygoje Aušra M 1-se savo gru
pės finaluose nugalėjo St. Thomas 
45:20 ir 1-se visos lygos finaluose nu
galėjo St. Anselm 49:22.

Aušra Juvl. I-se pusfinalų rungty
nėse nugalėjo St. Hellen 72:8, o ILsias 
pusfinalų rungtynes, nebepasirodžius 
St. Hellen kovotojom, laimėjo be 
rungtynių. <

Aušra Šr. I-se finalų rungtynėse nu
galėjo Prec. Blood 69:8.

Aušros M komandoje žaidė: I. Ro- 
manovąitė 20, 23; J. Čeponkutė 4; D. 
Klimaitė, 13, 12; S. Dubininkaitė 4; R. 
Bilkytė 4, 13; T. Dubininkaitė, M. 
uornanovaitė.

Aušra Juvl. komandoje — J. Gata- 
veckaitė 45. M. Dunderaitė 7, S. Simo
naitytė 5. E. Juozaitytė 15, L Ganv 
paitė;

Aušra Si\ komandoje — G. Uogin- 
taitė. D. Simonaitytė, A. Sapijonylė, Į 

> A. Astrauskaitė, A. Grigaitė, J. Dodds, 
K. inkman.

Church lygoje Aušra MB pralaimė
jo I finalų rungtynes St. Chris 13:25. 

Į Aušrą B pralaimėjo Shaarei 19:28 ir 
į Aušra Inter, pralaimėjo St. Chris Į

ED MASIOKAS TELEVISION SERVICE
Skambinkite nuo 7 vai. ryto iki 11 vai. v.

Patarnavimas tą pačią dieną visame Toronte ir apylinkėse.
TAISOMI TELEVIZIJOS aparatai, Hl. Fl., 
visu rūšių Radijo patefonai.

9R% km .^1/-.;^/-, naujoms apšvietimo lempoms
Zj nUOiG^G (Picture Tubes)

Dalys garantuojamos 6 mėnesiams.
3604 DUFFERIN ST. -r s r uc r r^-iA
Darbas garantuotas. * eiSTOHaS ME. □-3Z1U

WALLY’S GARAGE
PERSIKĖLĖiš 5 Robert St

726 Lansdowne Ave.
z (Tarp Bloor

I

Tel. LE. 3-0631
Dupont)

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. 

Darbas garantuotas.
726 Lansdown Ave. Tel.: darbe LE. 3-0631, namuose RO. 3-2445

ir

vengrus 5:1. ;
Visiems, savo atsilankymu į Prieš- 

gavėninį kaukių balių, parėmusiems 
Aušrą, klubo ir Tėvų-rėmėjų būrelio 
valdyba nuoširdžiai dėkoja.

j VYČIO ŽINIOS
1 Visuotiniame klubo susirinkime pra- 
i ėjusį sekmadienį išrinkta nauja klubo 
valdyba, kuri pareigomis pasiskirstė 
šitaip: pirm. Sofija Kasperavięiūtė. 
sporto vadovas Leonas Radzevičius ir 

iadm. Jonas Bud ys. Naujai valdybai 
linkime sėkminges darbuotės.

Treniruočių, šį pektadieni ir šešta-’ 
dieni TRC salėje nebus. Vėliau treni
ruotės bus tęsiamos nusistovėjusia 
tvarka. j

Krepšininkai šį pirmadieni žaidžia j 
pirmas peržaidimo rungtynes. Antros 
rungtynės įvyks vasario i!7 d. 8 v.v. 
Woodgreen salėje. Paskutinėse pirme
nybių rungtynėse vytiėčiai įveikė St. 
George 53:28. Daugiausia taškų pelnė 
Gyildys 18. Bęrsėnas 13, Duliūnąs 12.
^Krepšininkės, paskutinėse pirmeny-

būdavo didelis ir reikėdavo paieškoti 
pačių didžiųjų salių, kad iš visų apy
linkės kraštų suplūdę lietuviai tilptų.

Su nemažesne energija ruošiamasi ir 
šių metų Nepriklausomybės šventės 
minėjimui. Norint padaryti ji dar įs
pūdingesnių ir paliekantį atgarsio ka
nadiečių tarpe, minėjimas daromas iš 
kelių dalių. L Penktadienį, vasario 10 
d. 4.15-4.30 vaL p.p. bus valandėlė 
lietuviškai ir angliškai iš Tillsonburg 
radijofėno. 2. šeštadienį, vasario 11 
d., 6.30 v.v. minėjimas Delhi vengrų 
salėje. Jame dalyvaus ir pasveikins 
Kanados valdžios ir visuomenės atsto
vai, kalbės svečias iš Toronto Vytau
tas Meilus, Hamiltono “Aukuro” ir p. 

. I Breichmanienės tautinių šokių grupės 
’ jungtinis meno vienetas parodys “Sek
minių vainiką”. Turima gera salė, or
kestras ir Lt. Dėl to tikimės, kad visi 
tą dieną pasišpausime ir neišsigandę 
blogesnio kelio ar oro, bei nepasime- 
tę kuriame nors privačiame pobūvyje, 

; gausiai šventėn suplauksimi — kad mū- 
.. 4 . T.. . ~ ’’ su paties didžiojo tautinio įvykio —
biu rungtynėse nugalėjusios Truway Neprikla.jsomvbės šventės minėjimo
39:33’.šį antradienį 8.30 vai. v. žai
džia pirmas LEA lygos peržaidimo 
rungtynes, žaidė: Rutkauskaitė 3, E. 
Žėkaitė 2, Dargytė 6, Kilotaitytė 6, 
Prunskytė 11, Supronaitė, Kasperavi
elutė 11. šį ketvirtadienį pravedami 
ir CYO lygos peržaidimai. A. Š.ir CYO lygos peržaidimai.

KOVO ŽINIOS
Kanados SA pirmenybėse Kovo trys 

komandos laimėjo antras vietas: mote
rų ir jaunių krepšiny ir vyrų stalo te
nise. Krepšinyje žaidė ir taškus laimė-

nei rimtis nei orumas nenukentėtų.
Ta pačia proga labai maloniai kvie

čiame ir kaimyninių apylinkių: Rod
ney, Mount Bridges, London, Wood- 
stock lietuvius gausiai pas mus at
vykti, nes tarp kitko juk tai bus pas
kutinė proga prieš gavėnią draugėn 
susieiti ir prie alaus stiklo pasišneku
čiuojant ar muzikos ritme smagiai lai-

praleisti. M.ka

MONTREAL, Que.
(Atkelta iš 8 psl.) 

madieni pas insp. Br. Lukoševi
čienę.

Banko “Litas” naujai išrinktos 
valdybos, kredito komisijos ir re
vizijos komisijos pirmas posėdis 
įvyks šį sekmadienį, vasario 12 d., 
8.30 vai. ryto banko patalpose, 
prie AV parapijos salės. Sekret.

A V parapijos dešimtmečio ba- 
zaras įvyks vasario 24-26 d.d. Ba- 
zarui dovanos priimamos daiktais 
ir pinigais.

Kulinarijos kursus surengė AV 
Marijos Sambūris. Jie prasidėjo 
pereitą sekmadienį seselių na
muose. Kursams vadovauja agr. 
J. šinelienė, talkinama J. Rukšė- 
nienės. '

Metinis “Lito” susirinkimas ir 
vakarienė sutraukė virš 300 žmo
nių. Susirinkimas praėjo labai 
gyvai. Naująją valdybą 1961 m. 
sudaro: D. Jurkus, P. Rudinskas 
(išrinkti 1960 m.), J. Bernotas, A. 
Norkeliūnas (perrinkti) ir J. Kar
delis (naujai išrinktas). Kredito 
komisija: J. Juškevičius (išrinktas 
1960 m.), V, Zubas (perrinktas) ir 
A. Vazalinskas (naujai išrinktas). 
Revizijos komisija: B. Staškevi
čius (išrinktas 1960 m.), J. Bulo
ta (perinktas) ir J. Lukshis (nau
jai išrinktas).

Diskusijose pageidauta skubiai 
atidaryti šv. Kazimiero parapijoje 
“Lito” skyrių' daugiau akcijos 
naujų narių ir indėlių verbavimui 
ir kt. Susirinkimas paskyrė iš pel
no $100 Skautų Vyčių būrelio 
tautinių šokių grupei tautiniams 
drabužiams Įsigyti ir $500 Mont
realio jaunimo vasaros stovyklai.

“Lito” aktyvas per 1960 m. pa
didėjo $102.000 ir pasiekė $413.- 
857,63. Sutaupos padidėjo apie 
$100.000 ir pasiėkė $406.239.81. 
Narių skaičius nuo 451 išaugo į 
546. Pelno turėta $17.317,89, iš 
kurio $14.226,50 išmokėta divi
dendais (414%) ir $1750 paskirta 
i atsargos kapitalą.

Sąmatoje numatytas panašus 
“Lito” augimas ir šiems 1961 m.

Po susirinkimo sekė skani va
karienė, šokiai, bufetas. Daugu
mas narių išpildė visą programą 
ir išsiskirstė tik 12-tai vai atėjus.

Pr. R.
Solidarumo Įnašų rinkimo pra-i 

džia. Nuoširdžiai dėkojame ban
kelio “Litas” valdomiems orga
nams už sutikimą pasinaudoti jų 
visuotiniu susirinkimu pradedant Į 
solidarumo mokesčio rinkimo va
jų. Rezultatai gauti visai neblogi, 
nes Įnašus atidavė 90 bendruome
nės narių.

Kadangi solidarumo Įnašai su-j 
daro bendruomenės pagrindines 
pajamas, tai seimelio prezidiu
mas dar kartą prašo visų tautie
čių atiduoti juos už šiuos, o kurie 
nespėjo, ir už praėjusius metus 
tą, galima sakyti, simbolinę soli
darumo auką, nes ypatingai šiais 
metais ruošiant Lietuvių Dieną 
susidursime su finansiniais sun
kumais.

Solidarumo įnašus renka visi 
seimelio prezidiumo nariai, o pir
mutinė proga būtų nebloga mi
nint Nepriklausomybės atgavimo 
43-čias sukaktuves kitą sekma
dienį, vasario 19 d.

Seimelio prezidiumas.
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APIE GYVENIMĄ LIETUVOJE

R.CUOLKAN
V REAL ESTATE Jr 

LIMITED;:
. B E A L T O R S

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

» j šią gerai žinomą firmą.
* Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, įvairaus dydžio apar

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

Geriausias morgičių gavimas bei sudarymas visame Toronte.
JANE — ANNETEE
$2.500 įmokėti tiktai už keletos Alė
tų senumo 6 kamb. mūrinį anmą, 
modernus, privatus įvažiavimas, 20 
metų skola iš 5%, tik $54 mėnesiui. 
HAVELOCK ST. — COLLEGE ./ 
$3.500 įmokėti, 8 kamb. mūrinis na
mas, alyvos šildymas, kietmedžio 
grindys, puikus plasteris, geras 
nuomavimui, arti College gatvės.
BABY POINT
$4.400 įmokėti, 6 kamb. atskiras mū
rinis namas, kvadratinis planas, 
alyvos šildymas, moderni virtuvė, 
gražus kiemas, garažas, greitas už
ėmimas, žema kaina.
, -RUNNYMEDE

$3.500 įmokėti, 8 kamb. per du 
augštus, atskiras mūrinis namas, 
kvadratinis planas, alyvos šildy
mas, dvigubas garažas, kambarys 
rūsyje.
JANE — ANNETTE
$3.000 įmokėti, 8 kąmbar. per du 
augštus, atskiras mūrinis namas, 
kvadratinis planas, 2 virtuvės, vand. 
alyvos šildymas, garažas.
RŪSHOLME RI).
$5.000 įmokėti, 12 didžiulių kamb. 
mūrinis namas, vand. alyva-šildy
mas, 2 vonios, kambarys rūsyje, 
dvigubas garažas, didelis kiemas, 
$250 mėn. nuomos.
HIGH PARK BLVD. — 
RONCESVALLES
$6.000 Įmokėti, 10 kamb. atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 
vand. alyvos šildymas, 3 virtuvės, 2 
vonios, dvigubas mūrinis garažas.
SWANSEA
$8.000 Įmokėti, 7 kamb, puikus mo
derniškas, atskiras mūrinis namas, 
maždaug 6 metų senumo, 2 mod. 
virtuvės, 2 vonios, didžiulis recrea
tion kamb. rūsyje su barų, plius 
dar vienas kamb. rūsyje, dvig’ubas 
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.

P. KERBERIS
Darbo telefonas LE. 24404 
Namų telefonas LE. 5-1584

BLOOR

HIGH PARK AVE. ■ BLOOR 
$2.000 įmokėti, viena atvira skola 
balansui. Atskiras, gero mūro, as
tuonių kambarių namas. Dvi ultra 
modernios virtuvės. Prašoma kai
na $16.900. Turi būti skubiai par
duotas. u
BLOOR - KENNEDY AVE.
Atskiras 8 kambarių namas, 2 vir
tuvės ir 2 vonios, dvigubas garažas 
ir labai platus šoninis įvažiavimas, 
pilna kaina $23.900.
BLOOR - ISLINGTON
$3.500 įmokėti, gražus 5 kambarių, 
2 miegamų bangalas, vandens alyva 
šildymas, recreation kambarys rūsy
je, garažas su privačiu įvažiavimu,- 
viena atvira skola balansui. Arti 
susisiekimo ir krautuvių. Pilna kai
na $15.900.
HIGH PARK RAJONE
$23.000 pilna kaina už gražų 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 
astuonių kambarių per du augsius 
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 15-kai metų. Vienuolika 
labai gražių ir didelių kambarių 
namas Palmerston Boulevard gat
vėje arti Bloor gatvės. Vandens aly
vos šildymas. 3 vonios. Labai geras 
pajamų namas.*
BLOOR - DO VERCOURT
$15.000 įmokėti už 15 butų apart- 
mentini 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 - baldai $9.000 vertės 
ir biznis tik $10.000 pilna kaina. 
Reta proga.

J. RUKŠA
LE. 24404

Namų telefonas LE. 6-9165
PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

KIPRĄ REABILITAVUS
reabilitavo Kiprą, bet kas bus pa
jėgus reabilituoti išeivijos akyse 
kitus tautiečius, neblogesnius lie
tuvius už mus pačius išeivijoje 
besančius. Ar tikrai patys kil
niausieji ir be nuodėmės tautos 
nariai teliko tik išeivijoje?

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

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS NAMU, FARMŲ. ŽEMĖS SKLYPŲ, APARTAMENTŲ IR BIZ
NIŲ. DUODAMOS 5% PASKOLOS PERKANTIEMS NAMUS. ĮVAIRIAIS REIKALAIS KREIPKI
TĖS J ŠIUOS MŪSŲ AGENTUS;

Bloor - Indian Grove 
$8.000 įmokėti, mūro, atskiras, 14 
kamb., 10 metų senumo, tikras trip- 
leksas, 3 prausyklos iš 4 gabalų, 
modem, virtuvės, 2 apartamentai - 
butai iš nuomoti, gauna $230 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. Kaina $23.000.

Indian Rd. - Bloor 
$5.000 įmokėti, atskiras mūro, 10 
kambarių per 3 augštus, 44-2, mod. 
3 virt., 4 prausyklos, 2 garažai, ge
ras išnuomavimui. Kaina $20.000.

Roncesvalles - High Park 
$6.000 įmokėti, atskiras mūro, 10 
kamb. per 2 augštUs, vand. alyva 
apšildomas, garažas. Kaina $18.000.

Floor - Jane 
$8.000 Įmokėti, atskiras, mūro. 8 
kamb., 2 augštų, geras namas, dide
li kambariai, vand. apšilti. Garažas, 
prie geriausio susisiekimo, graži 
vieta. Kaina $21.000.
Kas turi pardavimui namą ir turi 
dvi skolas, kurios šiandien namo 
pardavimui yra didelis trukdymas, 
aš galiu jums duoti paskola abiejų 
skolų sujungimui ligi $8.000 5 m.

Yonge • Eglinton
$2.000 įmokėti, 5 kambarių mūro 
bangai i u kas, geras pirkinys. Kaina 
tik $13.000. Skubiai teiraukitės.

J. KUDABA
Namų teL RU. 3-2105

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

Dabar geras laikas pirkti žemes: vasarojimui — poilsio vasarvietėms, ūki
ninkavimui, investacijoms, statyboms, bizniui — gazolino Stotims, mote
liams, pramonei — įmonėms, fabrikams ar kitam pelningam bei vertingam 
tikslui.__ ___ _
5 AKRU ŽEMĖS SKLYPAS (200x1089') i šiaurės vakarus nuo 27 ir 7 ke
lių sankryžos. Galima tuoj statyti. $1.000 įmokėti, pilna kaina $4.200.
15 AKRU PRIE aMALTONO KELIO. Pusė žemės dirbamos, pusė — pievos. 
Kaimynystėje statomi nauji namai. Trunka 25 minutės atvažiuoti į vaka
rinę Toronto miesto dalį. Ten įsikūrusio ji dirba Toronto. 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 j 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 
su tvartais, labai geras ir natūralus žemės drenažas. Prašoma kaina $43.900, 
$8 000 į mokėjimas, vienas atviras morgičius 10 metų.
II*11 AKRŲ ŽEMĖS SKLYPAS, mylios į šiaurę nuo 7 kelio ir 2% my* 
lios Į vakarus nuo 27 kelio. 488' ant gero kelio, gylis 1044'. Geras juodže
mis, šaltinio vandens prūdas. Prašo S675 už akrą, $3.500 Įmokėti. Jei per
kama grynais, savininkas darytų žymią nuolaidą, nes jam labai reikalingi 
pinigai. Tikrai retą proga padaryti gerą investaciją.
$55.000 PILNA KAINA, GAZOLINO STOTIS, didžiulis restoranas. 6 kam
barių namas, 10 žieminių katidžių ir 2 akrai žemės. Sis biznis ir nuosavybė 
randasi ant pagrindinio kelio, vedančio į Niagara Falls. Cottages išnuo
moti ištisus metus, metinė nuoma • pajamos $4.000. Restorano ir gazolino 
stotiės metinė apyvarta apie $47.000. gryno pelno lieka maždaug $12 $15.000. 
Pardavimo priežastis: staigi mirtis šeimoje. Su geru įmokejimu vienas at
viras morgičius 10 metų 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 adresu:

ST. DARGIS
Telefonai: bus. LB. 4-9211, res. RO. K-9S83

(Atkelta iš 2 psi.)
Įvesti garsiakalbiai, kuriuosesą 

žmonės vadina “tašku”. Veikią 
tik du taškai: vienas — Vilnius, 
kitas — Maskva.

Krautuvėse esą ir šaldytuvų ir 
mažų ekranų TV aparatų ir skal
biamų mašinų, bet šiuos dalykus 
teturi tik pasiturintieji (kas tie— 
mes žionm—ab.). Krautuvėse te
galima esą gauti tik naujus daly
kus. Senų nemaino, juos reikia 
parduoti privačiai.
: “Komiso" krautuvės — tai tik 
daiktams parduoti, kurie gauti iš 
užsienių, čia imama palūkanos 
nuo atneštos prekės ją pardavus, 
o nepardavus —• imama procen
tas už daikto laikymą krautuvėje. 
Panašiu bizniu esą verčiasi ir ne 
viena moterėlė miestuose.

Kelių esą naujų. Pavyzdžiui, iš 
Pasvalio i Panevėžį nutiestas as
faltinis plentas.

Pasvalys dabar gaunąs elektrą 
iš naujosios Kauno hidroelektri
nės. Po šios jėgainės Įrengimo 
elektra atpigusi ir esąs geresnis 
aptarnavimas. Dabar jau esą Įves
ti ir skaitliukai. Paskutinis elekt
ros mokesti s siekęs tik 2-3 rbl „ o 
anksčiau susidarydavę išlaidų už 
elektrą nuo 25 iki 40 rublių mėn.

Kad sudarytų sąlygas vyrui su 
žmona dirbti, visur esą Įrengta 
vaikų darželiai, kurie tarnautojų 
prižiūrimi gana gerai. Bet už 
priežiūrą iš vyro ir žmonos algų 
esąs išskaitomas tam tikras nuo^ 
šimtis.

Po karo buvę renkamos pasko
los, kad atstatytų valstybę. Nors 
buvę pažadėta paskolas grąžinti 
po keleto mėtų, bet, deja, jos ne
sančios grąžintos nė dabar.

Seno amžiaus pensija mėnesiui 
tesanti tik 110 rublių.

Rusai savo valiutą vertiną. Iš
vykstant i Australiją, Maskvoje ji 
.iškeitusi 700 rublių ir už juos ban
ke tegavusi tik £25. Anksčiau 
banke tekę už £5 gauti 56 rub
lius. Juodoje rinkoje, kuri dar te
beegzistuoja, svaras ar doleris 
skaitomi lygiais ir už juos moka
ma po 25 rublius.

Gydymas Lietuvoje esąs nemo
kamas, bet daktarai visai kitaip 
prižiūri pacijentą ir geresnius 
vaistus prirašą, kai iškviečiami Į 
namus ir jiems duodamas kyšis. 
Daktarų Pasvalyje netrūksta, da
bar esą 10, anksčiau tebuvę tik 2.

Nuo naujų metų pradžios Ru
sijoje bei visuose satelitiniuose 
Kraštuose būsianti pakeista valiu
ta, mokant 10:1 santykiu. Anks
čiau reformos neliesdavusios pini
gų taupomosiose kasose, bet da
bar viskas būsią keičiama, žmo
nės susirūpinę laukią reformos, 
nes sklindą gandai, kad daug kas 
pabrangsią

V. Uogintienė turėjo laukti nuo 
1956 m., kol* galutinai buvo su
tvarkyti išvykimo dokumentai. 
Ne vieną kartą vis iŠ naujo ,vyk- 
davusi i Įstaigas ar rašydavusi 
laiškus su užklausimais, kodėl jos 
neišleidžią. Pagaliau gavusi vizą 
spalio 14 d. ir iš Pasvalio išvyku
si jau po keturių dienų. Kelionė 
lėktuvu buvusi gera, tik bėdos tu
rėjusi gauti kambarį Maskvoje, 
kur visi viešbučiai buvę užimti. 
.Maistas viešbučiuose irgi esąs 
brangus ir patarnavimo nėra, ki
taip sakant, pačiam reikia maisto 
įsidėti. Vieną porciją suvalgius 
žmogus nesąs sotus. Guliašo por
cija ir arbatos stiklas kainuoja 6 
rubliai. Nesą lėtuvuose to aptar
navimo. kokį duodą 
lėktuvu bendrovės.

(Atkelta iš 3 psi.) 
monių. Bet ir vėl. ne mums spręs
ti ar tos priemonės ir būdai yra 
geri ar blogi.

Ar nebūtų geriau šiuo atžvil
giu išeiviams likti tik stebėtojais, 
pasitikint, pilnai pasitikint, kiek
vienu Lietuvoje gyvenančiu tau
tiečiu, kuris liko ir jaučiasi esąs 
lietuviu. Ar to nepakaktų? Vis 
dažniau susidaro Įspūdis, kad yra 
jėgų, kurios yra itin užinteresuo- 
tos, kad pradėtas šmeižimo dar
bas, t.y. pjudymas Lietuvos lietu
vių su išeivija (ir atvirkščiai), ne
tik, kad nesiliautų, bet dar gilė
tų, vis naujus sluogsnius, naujus 
vardus Įtraukdamas. Viskas daro
ma, kad tik tarpusavis pasitikėji
mas abiejomis tautos dalimis ma
žėtų, taptų galimai mažiau reikš
mingu. Išmestieji kabliukai, re
gis, nesunkiai ryjami ir toliau. Ir, 
žinok, žmogau, ir Įtikėk, kai ban
doma Įtikinti, kad tas vyksta tau
tos interesų vardan ... Santvaras

■
 Aukodamas Tautos Fondui 

remi Lietuvos 
laisvinimo darbą.

W. A. LENCKI,
B.A., L.L.B.

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Roclh 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

A. J. MORKIS
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. ,

College ■ Spadina 
$3.000 įmokėti, gerų plytų atskiras 
10 kambarių namas, 2 vonios, 2 vir
tuvės, privatus Įvažiavimas, idealus 
nuomavimui namas, Į pietus prie
šais Toronto universitetą, 10 metų 
atviras morgičius balansui.

Rūsholme • College 
$5.000 Įmokėti, gerų plytų atskiras 
namas, vandenių alyva šildymas, 5 
kambariai pirmame augšte, 3 dideli 
kambariai antrame augšte, 2 mo
dernios virtuvės, idealus dukplėk- 
sas, dvigubas garažas, geras morgi
čius balansui.

Roncesvalles • Queen 
$1.500 įmokėti, gerų plytų 6 kam
barių modernus namas, gražiai de
koruotas. 2 didelės virtuvės, laina. 
Prašo $12JOO. ■■.■ ■■■■.■
Turime krautuvių, farmų, vasarviečių, holelių, motelių įvairiose 
vietose ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. Taip pat 

parūpiname geresnėm sąlygom paskolų - morgičių.
Vyt. Morkis J. Kąškelis Ą. Bliudžius

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
mas, 2 daržinės, šiltadaržis, plius ki
ti pastatai, sodas, prie pagrindinio 
kelio, žmonės visada rūkys ir turė
site gerą pragyvenimą. Anglai sa
vininkai.

Nuomavimui namas 
$23.900 pilna kaina, gerų plytų 13 
didelių apstatytų kambarių namas, 
6 virtuvės, šaldytuvai ir TV. $92 
savaitinių pajamų, 2 kambariai sa
vininkui, vandeniu alyva šildymas.

Bloor ■ St. Clair
Krautuvė su namu • 

$30.000 pilna kaina, gerų plytų na
mas. didelė patalpa krautuvei su 
atskiru įėjimu j 3 kambarių butą, 
alyva šildymas, laina. Inventorius 
įeiną į kainą, tas pats savininkas 
26 metus, vienas morgiėius balan
sui.

vakariečių
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KLB LONDONO APYLINKĖS vi- viškas ačiū visiems aukojusiems ir dar- 

suotiniame susirinkime, sausio 22 d., bu prisidėjusiems. Atsisveikindami 
buvo išrinkta nauja valdyba, kuri pa- linkime visiems londoniečiams ir mūsų 
siskirstė pareigomis; pirm. Butkus Jo- geriesiems kaimynams, Mount Bridges, 
nas, vicep. ir sekr. Kudukis Kazys, ka- West Lome, Rodney ir kt. artimųjų 
sin. Bernotas Vladas, kult, reikalams apylinkių lietuviams, sėkmės asmeniš- 
Rušinskas Pranas, šalpos reikalams kame gyvenime; kartu prašome nepa- 
Lukša Juozas. į miršti ir lietuviškų reikalų. Buv. apy-

Pirmas naujosios valdybos rūpestis linkės valdyba yra labai dėkinga Kraš- 
Vasario 16 d. minėjimas. Paskutiniame to Valdybai ir kt. centro organams, 
valdybos'pasėdyje nutarta tokia Vasa- 
-io 16 d. minėjimo’programa:

Skaitytoj y laiškai ..ŠYPSENOS..
Priešingumai

— Tik pamanykite, baliuje at
stovybėje aš sėdėjau tarp poeto ir 
milijonieriaus.’.,

— Tikrai?! O apie ką jūs kalbė
jotės? '

— Su poetu apie pinigus, o su 
milijonieriumi apie literatūrą ...

Chemijos pamokoje
— Kokiam junginy auksas grei

čiausiai tirpsta? — profesorius 
klausia studentą.

— Vedybiniam junginy, pone 
profesoriau, — atsako studentas.

Vienos humoras
Kai pernai Chruščiovas lankėsi 

Vienoje, jis dalyvavo viename 
bankete. Prie stalo valgant kartu 
su žmona ir daugeliu valstybės 
augštų pareigūnų bei austrų kapi
talistų Chruščiovas iš druskinės 
pirštais pasisėmęs užsibarsė 
druskos. Pasirodė, kad jis buvo 
dar per mažai paėmęs ir Chruš
čiovas dar kartą siekė pirštais. 
Austrai sužiuro pakėlę galvas, 
Žmona pasilenkė prie Chruščiovo 
ir sušnibždėjo:

— Su peiliu ..
— Katram? — taip pat tyliai 

paklausė Chruščiovas.
Norėjo greit pervažiuoti

Policininkas sulaiko gatvėje 
automobilistą, kuris mieste vie
toje 30 važiavo 60 myliu greičiu.

— Kodėl tamsta taip smarkiai 
leki? — klausia policininkas.

— Matot, čia tokia nelydi, vin
giuota gatvė, o dabar dar taip sli
du, kad aš norėjau kuo greičiau 
ją pravažiuoti...

LAISVES VARPAS SUSKAMBĖS 
IR JJETUVAI

Mes sielojamės jau 20 metų dėl lie
tuvių tautos patekimo vergijon. Pirmą 
kartą tokias baisias kančias kenčia lie
tuviai?

Buvo laikai, kada barbarai užplūdo 
Europą. Atila, Džingis Chanas nusiau
bė tų laikų pasaulį, daug žmonių išžu
dė ir visokių kančių, vargų tų laikų 
žmogui pridarė. Lietuvių tauta per
gyveno apie 350 karų. Karai prieš ger
manus, slavus daug kraujo lietuviams 
nuleido. Tačiau ’visuomet visi pavojai 
būdavo pašalinami, visi užpuolimai at
mušami. Ypatingai svarbus buvo laimė
jimas Žalgirio kautynių, po kurių lie
tuvių tauta turėjo progos šimtmečius 
ramiai pagyventi, nors pateko slavų 
kultūros įtakon.

Nuo 1795 m. iki 1918 m. lietuviai ru
sų vergijoje. Daug iškentėta, bet lai
mėta. Nuo 1918-1940 m. lietuvių tau
tos aukso laikotarpis 1940-41 m. lie
tuvių tautos patekimas žiauriausion 
vergijon, išnaikiniman.

1941-1944 m. užliejo mus netik karo 
baisybės, bet ir rudasis nacis, nusineš
damas šimtus tūkstančių gyvybių.

Nuo 1944 m. Lietuva vėl plūduriuo
ja raudoname tvane.

Rusai komunistai, 20 amžiaus pa
saulio rykštė, meistrai tautų ir žmo
gaus sunaikinimo, žudymo, pralenkė 
ir vokiečius nacius.

Amerikos ir Kaandos žmonės dažnai 
klausia, kodėl komunistai rusai ir na
ciai vokiečiai taip daug ir žiauriai žmo-

nų išžudė? Už ką? Juk tai, sako, jie 
yra 20 amžiaus kultūros vaikai, nebe 
barbarai? Faktas, taip buvo, taip yra. 
Sako, valstybė išžudo milijonus nekal
tų žmonių, kankina KZ-se, pareigūnai 
gauna už tai ordenus. Aš, kaip tikintis, 
jiems paiškinu: “Jie visi atsižadėjo 
Dievo ir patys save pradėjo garbinti”.

Rudiėji naciai jau sutvarkyti, bet 
raudonieji, dar ne! Baisusis raudonasis 
tvanas juda, šniokščia ir liejasi platyn. 
Visi pasaulio žemynai mažiau ar dau
giau raudono tvano apsemti. Tik ato
mo bomboą juos teprilaiko.

Čia vėl kanadiečiai klausia, kodėl 
komunistai rusai tą baisų jungą nori 
užmes t i v isa m pasauliui? Kodėl rusai 
laiko žmogų sukaustę, neduoda jam 
sočiai pavalgyti, apsivilkti? Kodėl nu
nuogintas sovietų žmogus turi drebėti 
prieš svetimtautį ar savą pareigūną, 
privilegijuotą komunistų valdžioj?

Taip, anais laikais baudžiauninkas 
dirbo ponui, o dabar komunistui. e- 
Anais laikais prisigėręs ponaitis liep
davo baudžiauninkui lipti į medį ku
kuoti ir nušaudavo “gegutę”. Dabar 
čekistas ateina pas “neklaužadą” kol
ūkietį suvaro kulką į pakaušį ir sako, 
kad jis “liaudies priešas”, nes gal 
prašė daugiau duonos. Tai tokia yra 
nauja komunistų valdymosi sistema. 
Tai smurtu ir jėga paremta valstybės 
valdymo forma. Ji žmogų neišlaisvina, 
bet pavergia. Gi žmogus prieš betkoki 
pavergimą kovoja nuo pat žmonijos 
pradžios, Žmogus žmogų* gina nuo ben
dro didelio pavojaus, nors vienas kitą 
dažnai ir žudo.

Tad raudonojo tvano doktrina, kaip 
stovinti ajjt pamatų, prieštaraujančiu 
prigimčiai, gamtos ir Dievo dėsniams, 
yra laikina, žmonijai nepritaikinta.

Rusiškas bolševizmas yra sukurtas 
prievartos, dirbtinu būdu. Gi visos iki 
tol buvusios ir esančios valstybių val
dymosi formos yra išsivysčiusios evo
liucijos keliu, kaip kad ir pati gamta.

Prievartos, smurto sistemos kaip 
nacizmas, fašizmas ir bolševizmas tai 
tautų sunegalavimo ir persitempimo, 
iškrypimo išdavos.

Stalinas su padėjėjais tik nusikopija
vo iš caru rusų imperializmo-kapitaliz- 
mo žiauriuosius valdymo metodus’ir 
pritaikė bolševizmui, pridėjęs “pageri
nimų” žudymuose.

Vyraują pažymiai:-
1. Visų valdžios teisių ir neribotos 

galybės sukoncentravimas Kremliaus 
kompartijos diktatoriuje.

2. Beteisė liaudis, akla vykdytoja 
diktatoriaus valios, būdama dvasinėje 
ir ekonominėje vergijoje.

Daug kas pasauly rusų bolševikų iš
pūstos galybės pradeda bijoti ir lenkia 
galvas, kaip kad daugelis buvo persi
gandę ir Hitlerio galybės. f

Nacizmas, fašizmas savo laiku blizgė
jo gražiausiomis spalvomis, kaip mui
lo burbulai prieš saulę. Bet kur jie 
šiandien?!

Baudžiauninkų-burliokų vaikai, per
tempus paniekinimo stygą, išdraskė 
carų dvarus. Gi dabar rusų ir kitų pa
vergtų tautų darbininkų ir kolūkiečių 
mokyti vaikai perdurs ir raudoną mui
lo burbulą. Mažo žmogaus paniekinimo 
stygos jau pertemptos. Tą Kremlius 
jatb jaučia.

Pasaulis yra linkęs į pastovų, nor
malų gyvenimą. Dora, tiesa, visuoti
nis teisingumas, gėris visad nugali blo
gį, kuris kartais pasireiškia net ir 
ilgesnį laiką.

Kartu su visais ir Lietuvai laisvės 
varpąs vėl suskambės kaip anomis 
1918 m. Vasario 46 dienomis.

R. J. Kaimietis.

tsftrsias pasirinkimas namu - biznių visame Toronte.
* ^JK’ioširduS ir sąžiningas patmmaym»s. - r *

\RupesLngas morgwiq sutvarkymai $
Dundas - Ossington

$3.000 įmok., krautuvė tinkama bet- 
:uriam bizniui ir 6 kamb, narnas, ar
ti Lietuvių Namų. Sav. išvyksta ir 
galima nupirkti už $13.500. Pigus 
ir geras pirkinys. Vienas morgičius 
balansui. Paskubėkit.

Six Point - Bloor
$3.000-įmok., 6 did. kamb., mūr. 
bungalovaš, labai švarus, sklypas 
50x200, mod įrengtas rūsys. Sav. 
išvyksta, pigus ir geras pirkinys. 
Prašo $15.500.

St. Ciair • Lauder Ave.
$4.500 įmok., 10 did. kamb., mūr. 
atsk., kvadrat. planas, 4 kamb. ant 
pirmo augšto, 3 mod. virtuvės, .pla
tus įvaž. Garažas. Gražus kamb. rū
syje. Prašo $21.000.

Dundas - Bathurst
$20.000 Įmok., mūr didžiulis pasta-

* tas, 16 butų po 5 kamb. Viskas iš
nuomota. Metinės pajamos virš 
$16.000, išlaidos $5.172. Vand. alyva 
šild. Did. sklypas. Pasiteiraukit dėl 
smulkesnių informacijų

King St. - Jameson 
$10.000 įmok., 4 butų, atsk., mūr., 
mod. apartameht. Augštos pajamos, 
viskas išnuomota. Saugus ir pelnin
gas investavimas. Vienas morgičius 
balansui. J-

Mimico
$1.500 įmok., gero mūro, 6 kamb. 
per du augštus. Alyva šild , šoninis 
IvaŽ., did. sklypas. Prašo $14.500.

Roncesvalles • Howard Prk.
$2.000 įmok., atšk. mūr. 10 did. 
kamb., kvadrat. planas, 3 mod. virt., 
2 vonios, alyva šild. Prašo $16.500 
ir vienas morgičius 10-čiai metų iš
mokėti. Vertas pamatyti.

Rusholme Rd. • College 
$2.500 įmok., mūr. atsk. 8 kamb., 
ŠVirtuvės, 2 vonios, vand. alyva šil
domas, 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 skola iš
mok. lO^iai metų.

* Bloor - Indian Grove 
$5.000 įmok., 14 gražių kamb., atsk., 
mūr., tripleksas. 5 kamb. pirmame 
augšte, 3 mod. vonios.,privatus pla
tus įvažiavimas, vand. alyva šUd., 
visad išnuomotas, namas maždaug 
12 metų senumo. Lengvas išmok. 
Prašo $29.000, G^ra inv’estacija.

J

S. JOKŪBAITIS
PARŪPINU MORGICIUS REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

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

Collingwood, Wasagos, Stayner 
apylinkėse turime didžiausią pasirinkimą ūkių-farmų, gazolino Stočių, 

vasarnamiu, garažu, įvairiu bizniu ir t.t.
V. (Vic) BUTRIMAS

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

Įstaigos:
128 Hurontario St. 
Collingwood, Ont. 

Tel. 1516

Namu:
VYT. BUTRIMAS
139 Fourth St. E. 
Collingwood, Ont.

Tel. 2337

TAUPYK ir SKOLINKIS -
Kredito Kooperatyve “PARAMA”

Paskola 1 asm. iki S3.O00. Paskolos, indėliai ir gyvybė apdrausta.

DARSO VALANDOS:

• Pirmadieniais ir Penktadieniais nuo 10-12 v. ryto ir 5.30-9 vai. vak. 
Antradieniais — nuo 10-12 vdL ryto ir 7-9 vai. vak.
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vai. ryto uždaryra.

Sietinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W., Toronto, Ont.

Telefonas LE. 2-8723

ED. KONDRATAS 
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ

siuvėjas • -,
1113 BUNDAS STREET WEST • TORONTO • TEL- LE. 3-5454 

Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų kostiumams bei paltams.

WiO-Oo Cartage
BALDŲ PERVEŽIMAS mies 

te. prieinama kaina. 
Visi baldai apdrausti.

Broliai SODONIAI.

124 GRACE ST., 
Toronto.

Telefonas LE. 4-8390.

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

, veltui.
Licenzijuotas elektromonteris

J. Nacevičius
Tel. LE. 4-6075

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

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

P: KARALIŪNAS

International 
Driving School

859 COLLEGE ST. LE. 5-5556

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

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

Sav. Ant. Paškevičius

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

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

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

VYRIŠKŲ IK OlllVPiaC
MOTERIŠKŲ RŪBŲ kjlU V V J <1^

A. Beresnevičius
Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų. 

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

Telefonas LE. 1-1432.

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

Tel. LE. 2-7284

NAUJAME MODERNIŠKAI ĮRENGTAME

MOUNT ROYAL MOTORS
garaže jus galite savo automobilio pataisymo reikalus ifciaižkinti lietuvižkaL 
Daugiau kaip 20 m. patyrimo praktiko mes garantuojame darbo sgžiniitgumg.

Darome visų rūšių automobilių ir sunkvežimių mechaniškus potobymus, su
lankstymų ištaisymus, dožymų, priekinių rotų sureguliavimą ir balansavimų su 
geriausiomis BEAR mašinomis, outomotiškos ir standartines greičių dėžes, 
stabdžių juostų pakeitimus —* nuo $18.00.

Taip pot turime padangų, baterijų ir kitų auto reikmenų.
Vilkiko octomovimas veikia 24 valandas. Lietuviams duodamo nuolaida.

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

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

skyrusiems tiek daug dėmesio apylin
kių veiklai, nesykį žaibišku greičiu 

Vasario 16 d., 7.30 vai. vak. per St. mums atėjusiems į pagalbą mūsų bė- 
Thomas CHLO radiją, banga 680, tai; (tose, kad 4r lenkų išsišokimo ir
dienai pritaikintas lietuviškas radijo kt. atvejais.
pusvalandis. ? Kaip buv. pirmininkas noriu padė-

Vasario 25 d., 7.30 vai. vak. Londono koti mieliesiems valdybos nariams už 
Public Library auditorijoje, 305 nuoširdų darbą: mes visada rasdavo- 
Queen’s Avė., ruošiamas Vasario 16 d.: me bendrą kalbą, tinkamai suprasdavo- 
minėjimas - koncertas. Minėjime pa- me savo pareigas ir nežinodavome jo- 
skaitą skaitys dr. J. Sungaila. Meninę kių nesklandumų.
dalį atliks muziko St. Gailevičiaus ve- Buv. valdybą sudarė: E. Daniliūnas 
damas Toronto Liet. Vyrų Kvartetaspirmininkas ir jaunimo reikalams, 
ir Londono lietuvių vietinės meninės A. Petrašiūnas — vicepirm. ir ižd., B. 
jėgos. * ' Ratkevičiūtė — sekretorė ir jaunimo

Londono apylinkės valdyba maloniai 
kreipiasi į Londono ir gretimų apylin
kių lietuvišką visuomenę, kviesdama 
visus tautiečius minėjime- koncerte 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti. Tegul 
šis Vasario 16-tosios minėjimas praei
na mūsų tautinio susipratimo ir soli
darumo ženkle. Tik vienybėje būdami 
liksime nenugalimi kovotojai prieš tė
vynės pavergėjus ir savyje išlaikysime 
lietuviškumą, kuris turi būti pavyzdžiu 
mūsų jaunajai kartai.

Mielas tautieti-e, jūsų skaitlingas 
dalyvavimas, tai mūsų vieningumo įro
dymas.

KLB Londono apyl. valdyba.
SUTINKANT IR PALYDINT...
Sausio 22 d. išrinkta nauja apyl. val

dyba pasiskirstė pareigomis: pirm. J. 
Butkus, vicep. ir sekr. K. Kudukis, 
ižd. VI. Bernotas, kult, reikalams P. 
Rušinskas, šalpos reik. J. Lukša.

Valdybą sudaro labai energingi as
menys, pasiryžę apylinkės veiklos ra
tą didesne sparta pasukti pirmyn. 
Džiugu, kad jon įeina ir ankstesnės 
imigracijos tautietis P. Rušinskas. Bu
vusios apyl. valdybos vardu linkiu nau
jajai valdybai sklandaus ir našaus dar
bo svarbioje mūsų tautinio išsilaiky
mo srityje.

Metus žvilgsnį į praeitį, malonu kon
statuoti, kad per paskutinius metus ___ _________ _ _ ___ _  ____
pavyko pasfekti nuoširdaus bendradar- įšpildvme dalyvavo šie mokiniai: E. 
biavimo, išlaikant mūsų kolonijoje vie- Baltutis, Irena ir Edvardas Glizickai, 
nybę. Čia ir daugiau džiuginančių pro- l. Gatautytė, A. Kusinskytė. I. Lapie- 
švaisčių: pagyvėjusi skautų veikla, nytė, j. Lukšytė, <>. Mazaitytė, R. Ra: 
Jaunimo fondo ir L. Liet. Vaikų teat- činskas, Danguolė, Kęstutis ir Gedimi- 
ro užuomazga, sustiprėjusi šeštądien. nas Remeikiai, E. Skvereckaitė ir K.

Zlatkutė. Minėjimas baigtas Lietuvos 
himnu.

Po to buvo šokiai, kuriems grojo 
geras orkestras ir veikė lietuviškas bu
fetas, kuriame šaltinėliai išdžiūvo dar 
prieš laiką. Loterijoje laimė nusišyp
sojo P. Gurkliui, J. Petrėnui ir M. 
Zakarevičiui. Dvi loterijos dovanas pa
aukojo I. ir K. Balčiūnai.

reikalams, P. Kulvinskienė — kultūros 
reikalams, A. Kalnėnas — šalpos rei
kalams. Be to, P. Tumosas — Vasario 
16 gimnazijos būr. vadovas.

Tegul mūsų darbas ir darbas tų, 
kurie tęs mūsų pareigas, nors dalele 
prisideda prie lietuvybės išlaikymo ir 
išugdymo bendro jausmo, kad visi pa
saulio lietuviai, nežiūrint kur jie be
gyventų, yra lygūs broliai, vieningai 
siekią to paties tikslo: mūsų jėgos — 
tautos ateičiai ir tėvynės laisvei!

E. Daniliūnas, 
Buv. apylinkės ^pirmininkas.

SUDBURY, Ont.
t

PAVYKUSI VASARIO 16 ŠVENTĖ, 
kuri buvo iškilmingai atžymėta gra
žiojoj ukrainiečių salėj, praėjo labai 
pakilusioj nuotaikoj ir su didžiausiu 
pasiseikmu, kad salėj net vietų pri
trūko.

Susirinkimą atidarė ir turiningą pa
skaitą skaitė naujasis pirmininkas An
tanas Raškevičius. Meninę dalį vyku
siai išpildė šeštadieninės mokyklos mo
kiniai; ypač visus sužavėjo ir net aša
ras išspaudė pritaikytas Vasario 16 
montažas. Po to šeštadieninės mokyk
los choras padainavo trejetą dainelių. 
G. Mazaitytė puikiai padeklamavo pro
gai pritaikytą eilėraštį. Meninės dalies

jos džiaugsmus ir kančias, tėviškės*lau
kuose sniego užpustytus ir miškuose iš
mėtytus Nežinomo kario ar partizano 
kapus ir jų garbingą duoklę tėvynei. 

Po trumpų, bet prasmingų pirminin
ko žodžių, sekė meninė programa, ku
rią išpildė Tumo-Vaižganto vardo šeš
tadieninės mokyklos mokiniai.

Didelių trispalvių ir dekoratyvinių 
šviesų fone, tautiniais drabužiais apsi- 
reigė mergaitės ir berniukai* išpildė 
trumpą, bet širdžiai malonų, ilgai prisi
menamą, Vasario 16 d. montažą. Vė
liau kanklių muzika su dainomis, eilė
raščiai. Pabaigai staigmeną sukėlęs 
dviejų mažiukų tautiniai drabužiais ap
rengtų — Remeikio ir Kačinsko duetas.

Nevienam skruostus suvilgė ašara, 
kada iš mažiukų lūpų pasigirdo graži 
sutartinė: “Tėvyne, kaip sunku gyven
ti be tavęs” . .. ■ . \.‘

Parengimų vedėja p. Remeikienė bu
vo iškviesta į sceną ir visiems nuošir
džiai plojant apdovanota gėlėmis. Gė
lių puokštė Įteikta ir pirm. A. Raške- 
vičiui.

Tenka.pastebėti, kad p. Remeikie
nė, gražios šeimos motina, visuomet 
randa laiko savo meninius gabumus 
energingai pritaikyti lietuviškoje veik
loje, per jaunimo širdis ir sseną. Gar
bė jai. Po meninės programos buvo

Dr. E. ZIIBRIEHĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

mokykla, pirmus metus pastoviai tu
rinti du mokytojus; jautrus londonie- 
čių atsiliepimas į mielosios tautietės 
Repšienės nelaimę, o taip — nuošir
dus aukojimas kitiems reikalams. Lon
dono lietuviai, apie 60 šeimų ir dešim
tukas viengungių, lietuviškam reika
lui metų laikotarpyje suaukojo $1.- 
200. Atskirai dar tenka paminėti iš- _______ _  _ ____ ____
vystymą nuoširdesnių pabaltiečių san- i parengimo, be valdvbos nariu, I 
ty’-/ - “firytrr "ir ’
dabar — nuolatinis Pabaltiečių Komi- • Kriaučeliūnai. J. Vaičeliūnas, V. ir B. 
tetas bando išplėsti veikla. 1. dėmesio į Griniai P Mazaitis, M. Mikštienė, S. 
vertą platesnio niasto judėjimą. Buv.! Semežienė ir V. Bružas?

Pamaldos už Tėvynę, kurias užprašė i vasariui auštant, Bronius Daukša, tra 
apylinkės valdyba, bus atlaikytos va
sario 19 d.

NAUJAS GROŽIO SALIONAS. Ka^ dienos; mėnesiai, jau greit bus metai, 
zys ir Irena Balčiūnai, be seniai vei-Į het jo lavonas dar plūduriuoja upės 
kiančio grožio saliono ir vyrų kirpyk-

tykių. Anksčiau sudarytas laikinasis ir jp nuoširdžiai prisidėjo J. ir M. draugiškas pasilinksminimas. Be val- 
dybos, nuoširdžiai prie minėjimo pri
sidėjo ir kiti lietuviai.

NEPAMIRŠKIME. Pernai žaliam pa-
valdyba jaučiasi laiminga, matydama, 
kad jos mestoji mintis 'daugiau dėme
sio mūsų jaunimui” rado tokį nuoširdų 
pritarimą Krašto Valdybos, Kultūros 
Fondo, liet, spaudos ir kitų mūsų ben
druomenei vadovaujančių asmenų. Dar 
daugiau — jie ne tik davė pritarimą, 

i bet ir dėjo dideles pastangas šiai prob
lemai išspręsti ir sprendimus realizuo
ti darbais. Sunkiausiu klausimu buv. 
valdybai pasirodė — įtraukimas naujų 
jėgų į liet, darbą ir išjudinimas tų, 
kurie nusiteikę niekur nebejudėti. Vi- 

* sas darbas atliekamas keliolikos ir tų 
< pačių asmenų, kai dauguma lieka nuo
šalyje. Truputį liūdna. Linkėtina nau
jajai valdybai geresnės sėkmės. Jei ir 
tektų kuo šioje srityje džiaugtis, tai 
tik tuo, kad šiemet metiniame susirin
kime dalyvavo maždaug dvigubai dau
giau žmonių, kaip per betkurį susi
rinkimą, įvykusį kelių paskutinių me
tų Jaikotarpyje.* Gal tai ženklas, kad 
blogiausias momentas jau praėjo ir 
dabar reikalai vėl pradės gerėti? Gal 
kada vėl ateis diena, kad daugiau šir
džių pajus liet, pareigą dėl paties rei
kalo geresnio įsisąmoninimo ar vien iš 
pagarbos Tėvynei ir bočių pastangoms, 
kurias sudėjo ant Tėvynės aukuro, ne
vienas paaukodamas net savo gyvybę. 
Deja, tas jų pastangas televizijos švie
soje mes jau baigiame užmiršti.

Buv. valdybos vardu dėkoju visiems 
geros valios tautiečiams, padėjusiems 
valdybai arba nuoširdžiai dirbusiems 
liet, darbą šalia jos, o ypač mūsų šešt. 
mokyklos mokytojams L. Eimantui ir 
U. Blyskienei, o taip pat — šeimoms ir 
asmenims, kurių dėka per praėjusius 
metus mūsų apylinkė buvo gyva, bū
tent: Ratkevičiams, Judickams, Chai- 
nauskams, Gudeliams, Eimantams ir 
čegiams; taip pat — J. Petrauskui, M. 
Statkienei ir kt. Nuoširdi padėka pri
klauso ir mūsų žinomiesiems anglis
tams: Gražinai ir Edmundui Petraus- 

jkams, Aldonai ir Alfonsui Pociams, 
; Birutei ir Algimantui Eimantams. Taip 
pat — stambiesiems rėmėjams: Kavec- 
kams, Cicėnams ir kt. Nuoširdus lietu-

giškomis aplinkybėmis paskendo. 
French River upės bangose. Slenka.

gelmėse naikinamas plėšrių žuvų, nes
los, atidarė naują moterų grožio salio- nepavyko surasti.
na ir vyrų kirpyklą pačiame miesto Atrodo, kad kiekvieno asmens pas- 
centre tarp Kresge ir Bata krautuvių. I kutinis noras^ir net nerašytas žmoniš- 
*‘The Sudbury Daily Star” reporteris kūmo įstatymas reikalauja iš draugų, 
sako, kad tai moderniausiai įrengtas pažįstamų būti palaidotu, kad nors ka

pas ar kuklus paminklas primintų jo 
asmenį.

Deja, Broniaus, kol bus' surastas, 
palaidoti neįmanoma. Būtų tikrai gra
žu, kad buvę jo draugai ar bendruome
nės vadovybė imtųsi iniciatyvos jo 
žuvimo vietoje ant upės kranto ar ki
tur pastatyti nors kuklų paminklėlį.

Tikiu, kad kiekveinas Sudburio lie
tuvis šiam projektui pritars ir neatsi
sakys paskirti nors ir mažą auką.

BEDARBIAI. Šią žiemą Kanados 
gerbūvį reprezentuoja 528.000 bedar
bių. Laikas sunkus. Gal būt vienintelis 
Sudburis yra laimingųjįi skaičiuje. Lie
tuvių bedarbių nėra, visi dirba gauda
mi augštą atlyginimą.

INCO padidino gamybą, daug pri
ėmė naujų darbininkų ir vis dar pri
ima, tik jauno amžiaus. J. Kručas.

Atrodo, kad kiekvieno asmens pas-

J. BARAKAUSKAS
Elektros 

kontraktorius
Visų rūšių elektros 

įrengimai ir pataisymai.
Tel RO. 7-9947 

24 Hamberview Rd., Toronto

salionas netik Sudbury, bet gal net ir 
visoj Ontario provincijoj. Pirmosios 
40 moterų, kurios susidėjo plaukus, 
gavo po portfelį dovanų,: o. visos kitos 
kurį laiką gauna po bilietą. Apie Ve
lykas įvyks traukimas ir bus galima 
laimėti vertingų dovanų; televizijos 
aparatą, $130 vertės moterišką laikro
dį, foto aparatą ir lagaminą. Labai ma
lonu, kad mūsų tautiečiams sekasi. 
Linkime jiems dar geresnės sėkmės 
naujose patalpose.

CHAMBER OF COMMERCE pasku 
tiniame susirinkime buvo nutarta Sud
bury įsteigti zologijos sodą, kur bus 
galima pamatyti vilkų, meškų ir kito
kių, ypač šiaurės, gyvuliukų.

Sudburiškis.
PRADĖJOME NAUJUS METUS lie 

tuvių bedruomeninės veiklos. KLB 
Sudburio apylinkės valdyba, po sėk
mingos veiklos metinių, pasitraukė. 
Gražaus, darnaus ir sėkmingo darbo re
zultatai lietuvybės naudai priklauso 
buv. pirmininkei Labuckienei ir na
riams: J. Povilaičiui, P. Gurkliui,K. 
Ramonui ir Semežiui.

Malonu priminti, kad p. Labuckie- 
nė šeimos motina, be to, pati dirban
ti, rado dar laiko, energijos lietuviškos 
veiklos Srityje. Tai vienas iš gražiau
sių lietuvės- motinos darbo ir lietu
viško pasiryžimo pavyzdžių mūsų ben
druomenėje.

Naujoji valdyba, sudaryta iš pirm. 
A. Raškęvičiaus ir narių V. Pečiulio 
it A. Mikšto, pradėjo darbą. Sausio 28 
d., šeštadienį, Frood Rd. ukrainiečių 
salėje surengė Vasario 16 d. minėji
mą. Nors šaltis gnaibė ausis, tvoros 
pyškėjo, bet tai netrukdė lietuviškos 
pareigos atvykti ir prisiminti tėviškę,

Otava. — Atstovas L. J. Pigeon 
Įteikė parlamentui projektą Įsta
tymo leisti Kanadoje loterijas.

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST
/kompas Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

A

OAS LTD. 
Atttorai 

H. ROžAITIS
Telefonas LE. 3-4908.

George BEN, B«Ą. 
ADVOKATAS-NOTARAŠ 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont. 
Telefonas LE. 4-8431

Dažai ir sienoms 
popieris!

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

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

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

TAISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MAŠINAS 
Tel. LE. 1-6165 • 672 Lansdowne Avė.

T^
patefonai, teiprekorderiai importuoti ir vietiniai, darbas atliekamas prity
rusio specialisto garantuotai. F. NORVYDAS.

Skambinti bet kada LE. 5-6007

Kvalifikuotas technikas taiso

televizijos ir radio aparatas
TAPE REKORDERIUS, Hi-Fi, PATEFONUS.
• J. ST A N I O N I S

19 GLEN BELLE CRESC Telefonas RU. 1-T861

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

Or. V. Sadauskienė
DANTŲ GYDYTOJA

129 GRENADIER RD. 
(2-ras namas nuo Roncesval

les), Toronto.

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

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

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

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

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

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

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kolba slavų kalbomis.
470 COLLEGE ST., Toronto 

Telef. WA. 1-3924

Automobilių, namų, vasar 
gyvybės, pensijų ir kt.

namių, sveikatos, RO. 6-0811
Draudiimai arba RO, 6-0832

P. Barausko Agentūra.M JL C-v JLJLJLJLvlX 49 Cameo Cres., Toronto 9.

Įstaiga veikia 
168 vai. savaitėje

GENERAL INSURANCE
Tarto draudimas (namai, auto Ir 
pan.) visoj Ontario provincijoj.
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Prisikėlimo parapijos KLK Moterys kviečia
Toronto ir apylinkių lietuvius g savo tradicinį

UŽGAVĖNIŲ BASIŲ
šį šeštadienį, vasario ji d. 7-30 vai. v. Prisikėlimo parapijos salėje

Bufete: dešre I ės, kopūstą i, vyn iot i n iai (na I esn i ka i), vedara i, spurgos ir įvairūs gėrimą i.
Gros garsus Benny Ferri orkestras. įėjimas$1.50. Visus kviečiame, visų laukiame!Įėjimas $1.50.

TORONTO, Ont
Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Besiartinant Vasario 16 -tai, 

kiekvieno lietuvio širdyje teišryš- 
kėja ypatinga šviesa ir meilė tė
vynes ‘Laimės žiburio” vizija, 
kaibanti apie pasakiškai gražią tė
vynės praeitį, kančia paženklintą 
dabartį ir būsimą jos prisikėlimą. 
Vasario 16 proga ketvirtadienį, 
7.15 vai. vakare par. bažnyčioje 
iškilmingos pamaldos. Jų metu so
lo giedos V. Verikaitis ir parapi
jos choras, vadovaujamas muz. 
St. Gailevičiaus/

— Šią savaitę lankomos šios 
gatvės: Annette, Quebec. Evelyn 
Ave., Gilmour ir toje apylinkėje 
kitos mažesnės gatvės. Su jose gy
venančiais lietuviais prieš apsi
lankant bus susitarta telefonu.

— Praeitą savaitę užmegztas 
ryšys su naujai atidaryto Ameri- 
con Motors (Canada) Ltd. Ramb- 

’ ler automobilių fabriko vadovybe.
Ilgiau užtrukusiame pasikalbėji
me asmeninės dalies vedėjas Mr. 
R. A. Woland pareiškė: šiuo metu 
fabrike dirba 350 žmonių. Kas lie
čia darbininkų priėmimą, fabri
ko vadovybė yra nusistačiusi: a. 
į fabriką priimti be amžiaus skir
tumo (nenustatoma amžiaus se
numo riba), b. pirmenybė darbi
ninkams, kurie kada nors yra dir
bę automobilių fabrike, c. pirme
nybė vietos atžvilgiu, žmonėms, 
gyvenantiems Brampton, George- 
toyn ir Milton apylinkėse. Bus 
priimama darbininkų iš Toronto, 
Hamiltono ir kt. Pasikalbėjime 
buvo keltas lietuvių priėmimo 
klausimas, ypač bedarbių, kurių 
šeimos yra didelės ir kurie ilgą 
laiką yra be darbo. Fabriko vado
vybė tam buvo gana palanki. Ke
letas prašymų pasiųsta su parapi
jos rekomendacijomis.

— Jaunimo choro repeticijos: 
penktadieniais 6 vai. vak. ir šeš
tadieniais po lietuvių šešt. mokyk
los. Rengiamas gavėnios repertua
ras, o taip pat Caritas vakarui ko
vo19 d.

— Tradicinis parapijos Užgavė
nių parengimas įvyks antradienį, 
vasario 14 d., 7.30 vai. vak. Visi 
svečiai parapijos ponių bus pavai
šinti tradiciniais Užgavėnių vai-j 
giais. Šokiams gros orkestras, 
įvairus bufetas. Visi maloniai 
kviečiami Užgavėnių išvakarėse 
gražiai praleisti laiką sutinkant 
gavėnią.

— Atsiradus geradarių, norima 
įsigyti naują monstranciją. Tam 
reikalui turima $150. Monstran
ciją norima užsakyti Europoje pa
gal dail. Tel. Valiaus paruoštą 
projektą, kuriame, be abejo, at
sispindės lietuvių religinis menas. 
Gerb. dailininkas taip pat sutiko 
padaryti meniškus užrašus para
pijos, kapinių ir liet. Caritas blan
kams.

— Šį šeštadienį par salėje įvyks 
Toronto Lietuvių Choro “Varpas” 
priešužgaveninis balius.

— Už a.a. Onos Agurkienės vė
lę, vieno mėnesio nuo mirties pri
siminimui, šį šeštadienį, 9 vai. ry
tą laikomos gedulingos pamaldos.

—Pakrikštyta: Eugenijus Adol
fas Bajorinas ir Ona Margarita 
McKenney.

Elzė Jankutė, Toronto Tautos 
Fondo valdybos narė, yra susižei
dusi koją ir šiuo metu serga.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Kviečiame visus šeštadieni

nės mokyklos vaikučių tėvelius šį 
šeštadienį tarp 10.30 ir 12 vaL 
atsilankyti į mokyklą ir pasikal
bėti su auklėtojais apie vaikų pa
žangą moksle ir jų elgesį. Pasi
ėmę pažymėjimus, tėveliai kartu 
su vaikučiais galės grįžti į namus.

— Šį šeštadienį Prisikėlimo sa
lėje paskutinis priešadventinis 
pasilinksminimas, kurį rengia L. 
Kat. Mot. D-jos Prisikėlimo par. 
skyrius. Kviečiami visi atsilanky
ti, pasilinksminti ir paremti drau
gijos veiklą.

— Pirmos Komunijos ir kate
chetinės pamokos vaikučiams bei 
religijos pamokos gimnazistams 
vyksta kiekvieną sekmadienį 
įprastose patalpose po 10 vai. 
Mišių.

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

— Jaunimo sekm. šokiai vyks
ta kiekvieną sekmadienį, 7.30 vai. 
vak. muzikos studijoje.

— Kitą savaitę parapijos kuni
gai lankys parapijiečius, gyvenan
čius sekančiose gatvėse: Campbell 
Ave., Castlefield Ave., Elm Grove 
Ave., Franklin Ave., Glencairn 
Ave., Haddington Ave., Lansdow
ne Ave., Latimer Ave., Macauly 
Ave., Maple Grove Ave., Perth 
Ave., Queen St., Roselawn Ave., 
St. Helen’s Ave., Seaforth Ave:, 
Sherwood Ave., Stibbard Ave., 
Symington Ave., Walace Ave., 
Wanda Rd., West Lodge Ave. ir 
Wiltshire Ave.

— Metiniame susirinkime iš
rinktas Prisikėlimo parapijos ko
mitetas praėjusią savaitę pasi
skirstė pareigomis: pirm. — Vyt. 
Skrinskas, vicep. — J. Mickus, 
sekr. — VI. Stabačinskas, rinklia
vų tvarkytojai — M. Petrulis ir J, 
Puteris, kultūrinių reikalų ir pa
rengimų vadovas — Alg. Simana
vičius, sąmatos vykdymo ir ūki
nių reikalų priežiūra — P. Regi
na, rūbinės vadovas — A. Štui- 
kys ir komiteto atstovas kavinės- 
salės reikalams"— J. Baltrušaitis.

Lietuviai studentai maloniai kviečia 
visus lietuvius į savo 

metinį pobūvį, 
kuris įvyks š.m. vasario mėn. 11 d. Prince George hotelyje, 

91 York St., Florai Room, 7.30 vai. vak. .
Pobūvio programoje dalyvauja solistai: p. Sriubiškienė ir p. Stri
maitis, akomponuoja muz. St. Gailevičius. šokiams groja Hamil

tono “Continental” orkestras, vadovaujamas Vyt. Babecko.
Studentams įėjimas porai $5, svečiams porai $6.50.

Lietuvių Studentų Sąjungos valdyba’.

Vasario 11 d., ši šeštadienį,

šv. Jono Kr. parapijos salėje T. Liet. Choras “VARPAS” ruošia

Kaip visuomet, garantuojama gera nuotaika, įvairus 
bufetas, turtinga loterija ir linksmi ŠOKIAI.
Prašome įvertinti mūsų pastangas ir gausiai atsilan
kyti. Įėjimas pigiau grybų — tiktai $1.

Pradžia 7.30 vai. vak.

'A AlAlexandra
DABAR STATOMA IKI KOVO 4 D.

Vakarais 8.30 vai., išskyrus vasario 
20 ir 27 d. — 7 vai. vak. šeštadie- 

j . .. ■ nių popiečiais 2 vai.; *

NATIONAL 
BALLET

OF CANADA
Pilnas repertuaras klasikinio ir mo
dernaus baleto, iškaitant ištisą pa
sta tyma ■— GULBIŲ EŽERAS, 
SPRAGTUKAS, KOPELIJA, PRIN- 

’ CESĖ AURORA ir SYLFIDAI.

Bilietų kasa atidaryta nuo 10 vai. 
ryto iki’ 10 Vai. vak.

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

$2,50, $2, $1.50.

MONTREAL, Que.
Tai1 iki malonaus pasimatymo 

bažnyčiose ir. Plateau salėje.
Seimelio prezidiumas.*

DEŠIMTAME KLB KRAŠTO ' 
VALDYBOS POSĖDYJE • 

pirm. St. Kęsgailą pirmiausia su
pažindino valdybos narius su jo 
bei su sekret. P. Lukoševičiaus 
atliktais kaikuriais tarp po 
darbais: paruošta ir išsiuntinėta 
KLB apylinkių veiklos programa 
1961 m., užvestas susirašinėjimas 
su Oshawa ir Sarnia lietuviais, 
kur norima įsteigti bendruomenės 
apylinkes; kad Lietuvių Dienai 
užsakyti sales paskolinta $300 iš 
Kr. V-bos kasos; kad padaryti žy? 
giai išlyginti- Calgary apylinkėje 
susidariusius nesklandumus; kad 
Toronto seimelis jau prisiuntė 
KLB Kr. Valdybai priklausančią 
Lietuviu Dienos pelno dalį — 
$799,47,'ir kt. . A- 
• Svarstant dienotvarkę, pirmiau^ 
šia aptartas JAV ir Kanados lie? 
.uviu II .Kultūros Kongreso, ku
ris JAV. Kr. V-bos projektuoja
mas 1962 m. drauge su antrąja 
Lietuvių Taut, šokių diena Čika
goje. Principe Kr V-ba nutarė 
Kultūros Kongreso ruošimui pri
tarti, bet dar atsiklausti dėl prog
ramos ir: sąmatos...

Pasaulio Lietuviu Bendruome
nės valdybai užsiinojus išleisti in
formacini anie PLB padalinių

Vasario 16 minėjimo programa. 
Šventės minėjimas pradedamas 
pamaldomis 11 vai. abiejose lietu
vių bažnyčiose vasario 19 d., sek
madienį. Visos lietuviškos organi- 
acijos prašomos dalyvauti su sa
vo vėliavomis. Aušros Vartų baž
nyčioje Už Laisvę žuvusiems pa
minklinė lenta papuošiama gėlė
mis ir išstatoma savanorių kūrėjų 
garbės sargyba. Valstybės operos 
sol. Elzbieta Kardelienė A V baž
nyčioje savo giesmėmis suteiks 
daug iškilmingumo. Šv. Kazimie
ro bažnyčioje taip pat numatoma 
pakviesti solistę arba solistą.

Minėjimo aktas pradedamas 3 
vai. p.p. Plateau salėje, 3710 Cali- 
xaLavll. Paskaitą skaito visiems 
gerai pažįstamas prelegentas dr. 
Henrikas Nagys. Meninę progra
mą išpildys sol. Jonė Pauliūtė, 
rijanistas Kazys Smilgevičius, ku
ris sutiko ir akompanuoti solistei, 
A V parapijos choras sugiedos Ka
nados himną ir Žuvusiems už lais
vę, Tautinių šokių grupė, vado
vaujama Juozo Piečaičio, pasiro
dys su plačia ir įdomia progra- 
hia. Iškilmingo posėdžio metu vi
sos organizacijos scenoj dalyvau
ja su vėliavomis. Minėjiman pa
kviesti: miešto burmistras, kuri-- 
i areštu, latvių, ukrainiečių, slova
ku bei kitu mums artimų vietinių 
organizaciją atstovai. Be to, kvįe-' 
piamas pabaltiečiams ir bendrai , ... . . .
naujiems ateivianjsTialajikus paš-aiūe-Kanados Lie- 
'ų ministers Hon. Hamilton. tuvių Bendruomenę^parašyti pa-

Šventės metu; numanoma pri
imti rezoliucijas Kanados min. 
urmininkui, JAV prezidentui ir 
Quebeco min. pirmininkui. Be to, 
numatoma paruošti specialią re
voliuciją visiems • lietuviškiems 
veiksniams 
konsolidacijos 
vijų komisiją sudaro pats prezi
diumo pirmininkas A. Norkeliū- 
ias. pasikviesdamas dr. H. Nagi, 
n. žmuidziną, p. Viliušį ir “N. 
Lietuvos” red,-J. Kardeli. Sve-' 
čiams scenoų.. iškviesti, juos pri
statyti, padėkoti' ir perskaityti 
nriiititas rezoliucijas kviečiama 
drAl.-Grąžytė.’kK’" . j 

įžangos aukos numatomos pra
šyti iš dirbahčįų nemažiau $1, o 
kitos rinkliavos bei aukos palie
kamos tos pačios kaip ir praėju
siais metais, nes skaitoma, kad 
kiekvienas aukotojas žino, kas jo 
auką laisvinimo reikalui geriau ir 
tikslingiau panaudos.

Seimelio prezidiumas tikisi, 
kad vasario 19-ji diena bus visų 
mūsų lietuvių solidarumo ir susi
kaupimo diena, nes mes gi visi 
norime, kad gimtojo krašto išlais- 
vinimas kuo greičiau Įvyktų.

Tuos, kurie aukojo savo gyvybę 
ir sveikatą iškovojant mūsų kraš
tui laisvę — savanorius kūrėjus 
šiais metais norima ypatingai pa
gerbti, ūž tai mes prieš juos lenk
dami galvas kviečiame lietuvišką 
jaunimą iš jų stiprybės pasisemti, 
<ad ir jie savajam kraštui prirei
kus kraujo aukos nepabūgtų.

vėsta Vrtjps Irtfoirmaįūęjds 'skyriui.
Jaunimo sambūrių ir Jaunimo 

švenčių organizavimo reikalu pa
aiškėjo,’ kad Kultu ’ 
mininkas T. J. BorevičiiS 
yra padaręs žygių, ir jai

lietuviškos išeivijos] toliau tuo
jos klausimu. Rezoliu- KLĘ čarteriė •^legalizavimo

klausimu pavesta it. toliau rūpin
tis dr. J. šemogui ir,GxKūksėnui.

Kr. V-ba buvo^painformuota, 
Aąd tautinės mažvųnos rūpinasi 
gauti radijo ir televizijos valan
das, kas jau yra pažadėta, 4r įįą- 
bar vyksta iniciatyvinio kosnaiteto 
rūpinimasis ši reikalą' formalizuo
ti. KLB K^L

Tradicini U^gŽv^nių balių-va- 
karienę KLK Moterų D-jos Mon
realio skyrius ruošia vasario 11 
■i., ši šeštadienį. 7.30 v.v. Aušros 
Vartų parapijos salėje. Bus įdomi 
vakaro' programa, kurią išpildys 
iš Bostono atvykęs žinomas akto
rius rašytojas - humoristas Anta
nas Gustaitis'. Gros puikus orkest
ras. Prityrusių šeimininkių skani 
karsta vakarienė.

Visi kviečiami, ypač jaunimas, 
nes tai paskutinė proga prieš gą«^— 
vėnią pasišokti.: Skyr. v-ba.

A V šv. Onos draugijos susi
rinkimas įvyks šį sekinądiėnį kle
bonijos posėdžių kambary tuoj 
po Sumos.

Augšt. lituanistinių kursų mo
kytojų pasitarimas įvyks šį sek-

(Nukelta į 6 psL)

VASARIO 16 DIENOS 
MINĖJIMAS

Toronte įvyks vasario 19 d. Tą 
dieną visose bažnyčiose iškilmin
gos pamaldos, o 4 vai. p.p..Col
lege kino teatro salėje viešas ak
tas. Kalbės advokatas Julius Sme
tona iš Clevelando. Kanadiečiai 
svečiai yra pakviesti 5 vai. Meni
nėj programoj solistė J. Liustikai- 
tė ir Toronto Lietuvių Choras 
“Varpas” diriguojant ir akompo- 
nuojant muz. St. Gaįlevičiui. Bus. 
ir šeštadieninės mokyklos prog-į 
ramėlė.

Minėjimo metu bus renkamos 
aukos Lietuvos laisvinimo reika
lams ta pačia tvarka kaip ir perei
tais metais — vokeliais.

Tą pačią dieną 645 vai. p.p. 
bus speciali radijo programa ka
nadiečiams iš radijo stoties CFR 
B. banga 1010, o be to, ir “Tėvy
nės prisiminimų” radijo, progra
ma bus paskirta Vasario 16 pami
nėjimui lietuviškai ir angliškai, 
banga 1270, stotis WHLD, laikas 
1 vai. p.p. ’ . • •

Visi kviečiami gausiai dalyvau
ti iškilmingame minėjime.

Vasario 16 /d., ketvirtadienį,. 
7.30 vai. vakare, šv. Jono Kr. pa
rapijos salėje įvyks spaudos kon
ferencija.

Apylinkės valdyba.

„ TL Choras “Varpas”., 

!C Šiupinys
Vasario 10 d., šį penktadienį, 

pirmą kart^ Toronte Mažosios 
Lietuvos lietuviai ruošia šiupinį 
— įdomų parengimą-pasilinksmi- 
nimą šv. Jono Kr. parapijos salė
je, 7.30 vai. vąk. Bus meninė 
programa, šokiais gausus bufetas. 
Tradicinis Maž. Lietuvos Užgavė
nių valgis šiupinys.

Įėjimas $2, įskaitant tradicinį 
valgį šiupinį. Bus loterija.

Visi Toronto lietuviai kviečia-
STUDENTŲ VAKARAS- 

KONCERTAS
Į lietuvių studentų koncertą - 

šokius, kurie Įvyks šį šeštadienį, 
vasario 1 d., Prince George hote
lyje, King West ir York gatvių 
kampas, bilietų galima gauti pas 
Virginijų Sičiūną — LE. 3-2679, 
Julių Treigį — RO. 7-3020 ir kon
certo dieną prie Įėjimo.

LSS; Toronto sk. v-ba.
Ąukokj^rie laisvės kovai
A f paremti

Du Sekmadienius, vasario 12 d. 
ir vasario, 19 d., prie bažnyčių 
durų, kaip ir kasmet, bus renka
mos aukos Tautos Fondui ir pla
tinami liet. pasai bei TF ženklai. 
Tautos Fondo surinktos aukos ei
na pavergtos tėvynės laisvinimo 
reikalams. _

Atskirai ten pat LN Talkos 
žmonės rinks aukas ir vad. Nepri
klausomybės Fondui. Mes prašo
me visuomenę atidžiai žiūrėti į už
rašus ant staliukų, kokiam fondui 
aukoja. ’

Tautos Fondo AK Tor. skyr.
Danutė ir Adolfas Bajorinai 

pereitą šeštadienį pakrikštijo sa
vo • vienturtį sūnelį Eugenijų ' a « j* • a V . • a

Toronto liet. ev. liut. pamaldos 
įvyks vasario 12 d. 1 vai. pp. Liut. 
Išganytojo bažnyčioje Bloor St. 
W., kampas Indian Rd. Pamaldas 
atlaikys suprend. kunigas Neįma
nąs iš Čikagos. Pamaldų metu gie
dos parapijos mišrus choras ir 
gros triūbininkai.

Maloniai kviečiame Toronte ir 
apylinkėje gyvenačius kuoskait- 
lingiausiai pamaldose dalyvauti. 

T. I. ev. liut. parap. taryba.
Tėvų diena šeštadieninėje 

mokykloje
Šį šeštadienį, vasario 11 dieną, 

10.30 - 12 vai. kviečiami mokinių 
tėvai atsilankyti šeštadieninėn 
mokyklon. Atsiėmę mokinių pa
žymėjimus ir pakalbėję su klasių 
auklėtojais apie vaikų pažangu
mą moksle bei jų elgesį mokyk
loje, tėveliai drauge su vaikais 

- v .. . . . .. galės vykti namo. Mokiniams pa-
Nuoširdžiai dėkodami praėju- žymėjimai nebus išduodami.

siu metų parapijos komitetui už Tėvu dienos proga, mokykloje 
nuveiktus darbus, naujajam lin- budės tėvų komiteto atstovai ir 

! tėvai, kurie’ nesuspėjo atsilygin
ti už mokslą, prašomi tai Šį šešta
dienį atlikti.

Mokyklos vedėjas.

Šv. Jono Kr. Pašalpinės D-jos 
susirinkimai ateityje vyks kas 
mėnesį antraisiais mėnesio sek
madieniais. Iki šiol jie vykdavo 
pirmaisiais mėn. sekmadieniais. 
Taigi, sekantis draugijos susirin
kimas įvyks ši sekmadienį, vasa
rio 12 d., .3 vai. p.p. šv. Jono Kr. 
muzikos salėje.

Tradicinės Toronto lietuvių 
vaikų Užgavėnės 

įvyks šį sekmadienį, vasario 12 d. 
Prisikėlimo par. salėje 4 vai. p.p. 
Kviečiami visi priešmokyklinio ir .
mokvklinio amžiaus vaikai tiek iš i Adolfą. Krikšto tėvais, būva p. 
Toronto, tiek iš apylinkės koloni- Bleizgienė ir J. R.' S'manaVičius. 
ju i šia bendra vaiku šventę, ku- šeimos šventės puotoje jų savūo- 
riai vadovauja M. Nek. Pr. sese- se namuose dalyvavo apie 30 sve
tys. Programa įvairi ir įdomi, čiu. Vakaras praėjo labai bičiuliu 
Matysime inscenizuotą “Gaidelį ir koje ir pakilioje nuotaikoje. ? 
vištytę”. “Poną katinėlį” ir kt. 
numerius. Visi vaikai bus įjungti 
5 bendrus žaidimus bei dainas. 
Programa prasidės punktualiai 4 
vai. p.p.

Iki pasimatymo vaikų Užgavė
nėse. S.

Skautų loterija , 
Toronto Rambyno tuntas pla

tina $400 vertės Stereo aparato 
loterijos bilietus. Bilietų platini
mas užsitęsė per ilgai ir traukimo 
data pratęsiama iki kovo 5 dienos. 
Tą dieną įvyks Kaziuko mugė. Ji 
Įvyks tokia pat, kaip vykdavo Vil
niuje. Prašome visus, kurie jau 
turite bilietus įsigiję, jų neišmes
ti, o kas dar neturite, prašome įsi
gyti. Platintojai skautai-ės ir tė
vai rėmėjai. Tunto vadija. e *.

kime sėkmės ir energijos.
Didesnių parapijos taisymo, 

tvarkymo ir statymo darbų atli
kimo ir priežūros reikalams kvie
timo būdu sudarytas atskiras ko
mitetas iš šių asmenų: kontr. J. 
Barakausko, inž. P. Ceponkaus ir 
inž. S. Vaitiekūno.

— Vasario 16-ji Prisikėlimo 
parapijoje bus minima ir vasario 
19 d., ir pačią vasario 16 d. Vasa
rio 16-tos dienos vakare 7.30 vai. 
bus specialios pamaldos ir pa
mokslas.

— šį sekmadienį, vasario 12 d. 
nėr visas Mišias vestibiulyje prie 
bažnyčios bus daromos rinkliavos 
tėvynės laisvinimo reikalams. 
Prie atskirų staliukų aukas rinks 
Tautos Fondo ir Nepriklausomy
bės Fondo atstovai. Visus mieluo
sius parapijiečius kviečiame pri
sidėti.

I

Tor. tautinių šokių grupė per
eitą penktadienį pasirodė televi- 
rijoje, betgi ne pilnoje sudėtyje. 
Vieną šokį pašoko 4 poros, o ant
rą keturios mergaitės ir du ber
niukai.

REIKALINGA MOTERIS prižiūrėti 2 
vaikus dienos metu arti Prisikėlimo 
bažnyčios. Tel. LE. 3-7701, skambinti 
po 6 vai. vak. «
Išnuomojamas frontinis kambarys I 
augšte su maistu ar be maisto. Telef. 
LE. 2-6922. . • . ; .

Išnuomojamas kambaryse ir virtuvė II 
augšte su baldais. Tel. LE. 6-0911.
Išnuomojamas kambarys su baldais ar
ti Prisikėlimo bažnyčios. LE. 2-2078:
Išnuomojamas frontinis kambarys II 
augšte su virtuve ir baldais. 47 Dela
ware Ave. Tek LE. 6-1835. Skambinti 
po 7 vai* vak. 7*/
Išnuomojamas butaS iŠ; 2 kambarių ir 
yfrtuvės su nauju šaldytuvu ir baldais: 
bundu vieną savaitę gyventi veltui’ 
Jei patiks, susitarsim dėl kainos. 2037

//
1212 bundas St. W. Tel. LE. 2-9547

•J BERŽINSKAS > '•
nriirnami ir Dažtii

TAUPYK IR SKOLINKIS 
savo Kredito Kooperatyve "LITAS" 
SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS. PASKOLOS .LENGVAI IR -

GREITAI DUODAMOS BETKOKIAM GERAM TIKSLUI.
■'* r-- ■ r: j u’*: . _ i * --1 '• *> ■•' >^r

Bankas veikia: šiokiadieniais 1451 Crawford, Bridge Ave.. Verdun. Rytais— 
pirrąadięnj nuo 10-1 vai. ir šeštadieni ,quo 1012 vai. Vakarais, -r> 
pirmadienį,'trečiadienį ir penktadienį nuo 7-8 vai:' ’ ‘ -
Sekmadieniais Aušros Vartų parapijos salėje .banko patalpose nuo 

,10.30 -4 vąL ,
Pirm. A; Norkcliūnas RA. 7-3120.

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
r f suvenirą ir (vairią reikmenų krautuvėn

PADĖKA
Dėkingumo pilna širdimi mes tariame ačiū už suruošimą mūsų 

vedybinio gyvenimo 25 metų sukakties iškilmingo pobūvio rengėjams- 
šeimininkėms: pp. Aleknavičiams. pp. Beinorams, pp. Butvydams, p. 
Caprackaitei, pp. Daukams, pp. Eidukaičiams, pp. Gudžiauskams. p. 
Jonaitienei, pp. Jonynams, pp. Krakauskams, pp. Kundrotams, pp. Ku- 
niučiams, pp. Mazey, pp. Mildažiams, pp. Morkūnams, pp, Motiejū
nams, pp. Pačesams, pp. Petrušauskams, pp. Samulevičiams, p. Z. 
Stonkienei, pp. Trinkantis.

Nuoširdus ačiū A. Kuniučiui už pobūvio pravedimą, sveikinimo 
kalbą ir linkėjimus. Dėkojame mus sveikinusiems pobūvyje: šv. Jono 
Kr. parapijos klebonui kun. P. Ažubaliui, E. Narušiui, A, Augučiui, 
p. Baronienei iš Rochesterio, J. R. Simanavičiui, taip pat sveikinu
siam mus per liet, radijo valandą, O. Indrelienei, O. Jonaitienei. Ačiū 
pp. Tvaronams iš Philadelphijos sveikinusiems telegrama, ir daugeliui 
kitų atvirutėmis.

Sujaudinti ir- nuoširdžiai dėkingi esame kleb, kun. P. Ažubaliui 
ir kun. B. Pacevičiui už atlaikymą iškilmingų pamaldų vasario 1 d. — 
mūsų vedybų sukakties dieną.

Dėkojame už dovanas, kurios mums paliks brangios ir mielos vi
siems laikams: pp. Groh ir Fridai Rimkutei iš Rochesterio, pn. Matu
levičiams iš Scrantono. op. Baronų šeimai iš Rochesterio, op. Rateliams 
iš Tilburg, Ont, pp. Gindrėnų šeimai iš Tillsonburg, Ont., torontie- 
čiams: pp. Kuniučiams, p. Stankienei. pp. Mazey šeimai, p. Erinai Ku- 
niutytei, p. Dorinai Kundrotaitei, Jonui Pačesai; už puikias gėles: 
KL Katalikių Moterų D-jos šv. Jono Kr. parapijos skyriui, pp. Melda- 
žiams, pp. Kaknevičiams.

Mes esame sujaudinti pamatę kiek daug bičiuliu turime ir kaip 
nuoširdžiai esame pagerbti didelio skaičiaus atsilankiusiųjų. Visiems, 
visiems nuoširdžiai dėkojame tiek už pobūvio surengimą, dalyvavimą, 
dovanas asmenines ir bendras. Jūsų nuoširdumas mums yra brangiau
sias atlyginimas mūsų sidabrinės sukakties proga.

Bronė ir Antanas čirūnai.

Padėka 4
Nuoširdžiai dėkoju visiems, kuriė 

mano netikėtos ligos atveji Tanke ma
ne ligoninėje bei namuose. Daktarams 
už visokeriopą suteiktą pagalbą ir sėk
mingai padarytą operaciją,<ypač dr. A. 
Valadkai ir dr. Notin, kunigams Tėv. 
Modestui, OFM, ir kun. P, Ažubaliui, 
švogeriams, seserims, tėvukui, broliui, 
draugams bei pažįstamiems. Ypatingai 
dėkoju pp» Bušfr&kams, broliui Sta
siui,pp. Černiauskams ir Černiauskai- 
tėms, draugams p. Stankevičiui, p. Me
deliui, p. Barškučiui, pp. Stravins
kams, p. Jasčemskiui, pp. Vaškevi- 
čiams. pp. Juzukoniams, p. Budrevičie- 
nei, p. Kevelaičiut, p. Skilandžiūnui, 
p. Priščepionkai. p. Dambrauskui.

Dar kartą visiems nuoširdžiai, ačiū, 
nes tai man daug padėjo, išsklaidė ne
viltį ir sutrumpino nuobodų ligoninės 
laiką. Augustinas įPratttkeviėius.

VARDUODAMAS: yriškas paltas sii 
£eškų kailiu ir ūdros l&merium. Suži
noti po 6 yak.vak. tel.-LE. 4-7370. Pra
šyti On*s~•' \ j

Lietu visko baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni pigia kaina. P. Lu- 

= bys. Tel. WA. 2-7981. Namų AM.
14537. *

Vedėjas D. Jnrkus PO. 7-4280

pervežime* Toronte ir tolimam*Baldu 
distancijomis. Visa* vežamas turtas op 
draustos. Važiuojam kas savaite j Mont
real), Londoną, Windsor^, Homiltond 
North Bov. Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL..LE.4-140J 

^TORONTO-i s ' įj

/ padikaĮ < ’\
Nuoširdžiai dėkoju torontiečiui kuiK klebonui’^. Ažubaliui už 

suteiktą malonią pagalbą mirus mano broliui a.a. JONUI ZALATO
RIUI, atlaikant šv. Mišias ir nulydint j naująsias lietuvių kapines.

Nuoširdus ačiū!

R. R. 4, Belleville, Ont.
Juozapas Zalatorius.

>KnygvždybcC ir 
Income^tom 
užpildymas 

verslininkams.
Tel. HU. 5-8121 ir HU. 3-9187.

AL GARBENS
REAL ESTATE • ■ ■ ’

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys. ~

1611 Bloor St. W. Toronto, Ontc
Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2664

DUNDAS .— ANNETTE. $9500 pilna kaina, 6 kambariai ir saulės kamba
rys, pusiau atskiras plytų namas. Geram stovy, oru alyva šildomas. Garažas.
RUNNYMEDE — ANNETTE. $12.500 pilna kaina. 6 kambariai, plytų n» 
mas. oru alyva šildomas, labai geram stovy. Be garažo. L;
KEEIJE — EGLINTON. S13J00 pilna kaina, banko pardavimas, 4 metų 
senumo, atskiras dupleksas, 3 vonios, 3 virtuvės, nėra garavo.
GALLEY — RONCESVALLES. $16.500 pilna kaina. 8 -kambariai, geroje 
vietoje, vandeniu apšildamas, 2 garažai. <$2.000imokėtt. -
KIFANSVĄ. 500 pilna kaina. 8 metų senumo, su visais kilimais, pnjun«: 
tas garažas, užbaigtas žaidimų kambarys, didelis sklypas, 2 vohios..

DĖL SMULKESNIŲ INFORMACIJŲ SKAMBINKITE A. GARBENIUI ' 
----------------------------------- -----------'................ J
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