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Atiduok, ka, privalai
Keturiasdešimts trečios nepriklausomos Lietuvos atstatymo 

metinės taip pat miglotos ir niūrios, kaip ir visos dvidešimts pra
ėjusiųjų. Pragiedrulių nematyti dar jokių. Suprantama todėl, kad 
ne vienas lietuvis šio vasario 16 dienos rytą sutiks su skaudama 
širdimi, su graudžių atsidūsėjimu.

Dvidešimts metų naudojęsis nepriklausomo gyvenimo palai
ma, lietuvis štai jau antratiek svetimų priespaudą neša, yra perse
kiojamas, negali net savo gimtųjų namų slenksčio peržengti vien 
dėl to, kad savo kraštui ir saviesiems broliams laisvės trokšta, kad 
nenori nusilenkti prieš prispaudėją. Lietuvis betgi žino, kad jokia 
vergija nėra amžina, kad jokia tironija amžiais neišsilaiko. Gyve
name tautų atbudimo laikais, kada keliasi laisvam gyvenimui dau
gybė tokių tautų, kurios niekad laisve nesidžiaugė, kurios ir kul
tūriškai dar labai žemai tebestovi. Tad kaip gi gali ilgai užtrukti 
augšios kultūros tautų pavergimas? Lietuva juk ne viena yra pa
vergta. Sovietinės Rusijos naguose savo laisvę yra praradę dešim
tys kitų tautų. Sovietų Rusijoje ne rusų gyventojų yra daugiau 
negu pačių rusų. Argi visos tos tautos gali būti suvirškintos šiais 
tautų apsiprendimo laikais? Nesuvirškintos jos savo laisvės troš
kimų juk niekad neišsižadės. Sovietų Rusijoje, ypač nuo pastarojo 
karo^ labai keliamas rusiškasis nacionalizmas. Bet argi gali tuo 
žavėtis sąmoningi kitų tautų nariai? Net ir griežčiausiam komunis
tui lietuviui vistiek kils klausimas, kodėl Mindaugas, Gediminas, 
Vytautas ir kiti kunigaikščiai yra buvę liaudies prispaudėjai ir iš
naudotojai, o rusų Aleksandras Neviškis, eilė Ivanų bei Vasylių, 
net Jonas Žiaurusis ir Petras I yra buvę nusipelnę “tarybinio kraš
to ateities grindėjai”? Visa tai brandina tautinę sąmonę paverg
tųjų ir uždega laisvės troškimus.

Ir lietuvių tautos laisvės troškulys tebėra gyvas. Jos pasiryži
mas gyventi prasimuša ir pro okupanto visas uždangas. Nuklydėlių, 
žinoma, yra. Jų visada ir visokiose sąlygose būna. Bet ne jie svar
būs, o tautos masė. Kol ji gyva ir sąmoninga, viltys mūsų nežuvę.

Vasario 16, be abejonės, yra apmąstymų diena dabartinėje 
Lietuvoje. Demonstracijos jau nelaikomos prasmingomis. Ir visiš
kai teisingai. Jos paliktos mums, laisvojo pasaulio lietuviams. Bet 
visiems vienodai šaukia Nežinomojo kareivio paminklas: “Atiduok, 
ką privalai!” Atiduok, nes esi daug, ir daug skolingas, nes tai yra 
tavo pareiga ir tavo paties ramybės laidas. Ne turtų reikalauja 
Nežinomo kareivio paminklo Įrašas, bet lietuviškos širdies. O su 
ja ateis fr visa kita. Nes kur širdis, ten ir visas žmogus. Vasario 
16 muir ‘primena nekokią veiklos programą, ne kokio paruošto 

t.'.ą.- bareigą'-niekad nepamiršti,
kad lietuvis esi. Kol saVo tautos meilė ir tėvų žemės ilgesys lieps
nos kiekvieno lietuvio, širdyje, ir laisvės kova nebus apleista, 
Pasaulis vis daugiau-ir daugiau sužinos apie lietuvių tautai pada
rytą didžiąją skriaudą,' sužinos apie tautots kančias bei jos ilgesius 
ir parems ją nors moraliai. Mes nieko daugiau ir negalime tuo tar
pu pasiekti, kaip išugdyti pasaulio simpatijas Lietuvai. O be mūsų 

.jų taip pat niekas neišugdys, Tam gi nereikia nei kokio heroizmo, 
i!C! lurių, o lik klausyti savas Hė! aviškos širdies balso. Ji pasa
kys, ką kas privalome, kur ir kada ką galime ...

KAS
Premjeras Diefenbakeris, pa

kviestas JAV prez. Kennedy, 
, skris Į Vašingtoną vasario 20 d. 

pirmajam pasimatymui. Drauge 
, su juo vyks užsienio r. min. H. 

Green ir krašto apsaugos min. D. 
Harkness.

Amerikiečių turistų pirkiniai 
Kanadoje sumažės, jeigu JAV 
Kongresas priims prez. Kennedy. 
Įstatymo projektą, numatanti su
mažinti neapmuitinamų pirkinių 
Įvežimą iki $100 vertės kas šeši 
mėnesiai. Ikišiol amerikiečiai ga
lėjo Įsivežti neapmuitinamų pir
kinių už $500. Si suma betgi tai
koma dvejopos rūšies turistams: 
$300 tiems, kurie išbūna užsieny 
bent 12 dienų ir $200 tiems, ku
rie išbūna bent dvi paras. Žinovų 
manymu, naujasis Įstatymas ne
daug tepalies Kanadą, nes daugu
mas amerikiečių turistų yra trum
palaikiai. 1959 m. jų atsilankė 
apie 25 mil. ir išleido $365 mil. 
Užsienio lankytojai JAV 1959 m. 
išleido $1 bilijoną, kurio beveik 
pusę sudarė kanadiečiai.

“Arrow” lėktuvų projekto pa
laidojimas kainavo $41.125.000, 
neskaitant investuotų sumų ga
mybai. Vyriausybė yra investavu
si $303 mil. Buvo planuojama pa
gaminti 100 greitojo naikintuvo 

. tipo lėktuvų už $820 mil. Kai pa
aiškėjo, kad jie nebepriimtini, 
žlugo visas planas. Bendrovės va
dovybė kritikuoja fed. vyriausy
bę už nutarimą pirkti britų Van
guard lėktuvų už $150 mik, kai 
Kanados Įmonės neturi darbo.

Karo invalidų pensijas padidin
ti 20% nutarė fed. parlamentas 
Ikišiol vedę šimtaprocentiniai in
validai gaudavo metinę pensiją 
$2.820, o dabar gaus $3 444. Pen
sijos bus mokamos pagal invalidu
mo nuošimti; pvz nevedęs karo 
invalidas, turis 50% invalidumo, 
anksčiau gaudavo $900, dabar 
gaus $1.080. Invalidumo nuošim
ti nustato gydytdjas. Valstybės iž
dui šis pensijų padidinimas atsi
eis $31.000.09d.)lš 155.000 karo 
veteranų 7.000 yra šimtaprocenti
niai invalidai. |

Gyvieji Lietuvos Ne 
priklausomybės akto 
signatarai, gyveną lais
vame pasaulyje: prel. 
K. Šaulys 89 m., prof. 
Stp. Kairys 82 m., prof. 
M. Biržiška 78 m.

Tebėra gyvi dar du 
Neprikl. akto signata
rai, grįžę iš ištrėmimo 
ir gyveną Lietuvoje: P. 
Klimas ir Al. Stulgins
kis. K. Bizauskas, Pr. 
Dovydaitis ir V. Miro
nas, turimomis žinio
mis, yra mirę kalėji
muose ar tremtyje.
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Lietuvių reikalai Brazilijoje
t .

Tik perėmus valdžią naujajam
Brazilijos prezidentui Quadros 
pasklido žinios, kad Brazilija pa
sukanti savo politiką nauja link-

sios žinios apie Brazilijos pasine-!
Šimą paremti Castro Kuboje.

Kaip yra su Lietuvos atstovy
be Rio de Janeiro ir konsulatu 
Sao Paulo, tuo tarpu dar nėra vi-

Reikia manyti, p. Sidzikauskas, 
rašydamas apie patikrintas žinias, 
rėmėsi tą pat dieną gautu prane
šimu iš Rio de Janeiro, kuriuo pa
sirėmęs paskelbė savo atsišauki-

Savaitės įvykiai

kraštais. New York Times vasario 
5 d. paskelbė žinią, kad ryšy su 
tuo nauju politikos posūkiu esą 
Įsakyta uždaryti Pabaltijo valsty
bių atstovybes. Vėliau betgi bu
vo paskelbta švelninančių žinių, 
kad Brazilija dėl užmezgimo san
tykių su Kinija ir su Sovietų Są
junga nesanti linkusi skubintis, 
lygiai buvo sušvelnintos pirmo-

NAUJO KANADOJE?
Pašto dėžutės laiškams nebebus 

duodamos taisyti kalėjimų, dirb
tuvėms, nes patirta, kad kaliniai 
betaisydami padaro raktus ir 
slaptai išsiunčia savo bičiuliams, 
kurie juos panaudoja apiplėšimo 
tisklams. Ikišiol pašto dėžutės 
buvo taisomos Kingstono kalėji
mo dirbtuvėse. Pernai buvo iš
plėštos per 9 paskutiniuosius mė
nesius 248 pašto dėžutės ir pada
ryta $87.042 nuostolių. Paštų mi
nisterija yra numačiusi iškabinti 
kiekvienoj pašto įstaigoj skelbi
mus apie $200-$2000 premijas 
tiems, kurie praneš pastebėtus 
piktadarius.

• •
Anglų kalbos nemokėjimas nu

varė i kapus tris ateivius Delhi, 
Ont. Vengras Laszlo Ekk, 20 m.,

N. Metų išvakarėse vietoj gryno 
geriamojo alkoholio nusipirko 
metilinio alkoholio vaistinėje ir 
pavaišino savo žmoną ir nuomi
ninką, kurie netrukus po to mirė 
Tillsonburgo ligoninėj. Pats vai
šintojas pasikorė sausio 16 d. Iš
tyrus Įvyki paaiškėjo, kad Ekk 
vaistinėje prašęs “clean alcohol”, 
o pardavėjas supratęs —- “alco
hol for cleaning” ir davęs metili
nio alkoholio. Grynasis alkoholis 
vadinamas “pure alcohol”.

Kubos ambasadorius Luis A. 
Baralt, kuris atsisakė nuo parei
gų nepritardamas F. Castro val
džiai, gavo fed. vyriausybės leidi
mą pasilikti Kanadoj kaip imi
grantas. Toks leidimas duotas ir 
buv. Kubos ambasados III sekre
toriui J. V. Wyatt.

SKAUDŪS ĮVYKIAI LIETUVOJE
žinios apie vyskupo'J. Stepona

vičiaus suėmimą ir ištrėmimą už 
savo vyskupijos ribų pasitvirtino. 
Bene pirmasis tai paskelbė Vati
kano dienraštis “L’Osservatore 
Romano” vasario 4 d. laidoje. Jo 
žinią pakartojo viso eilė kitų laik
raščių Įvairiuose kraštuose. Kana
dos katalikų žinių agentūra CCC 
paskelbė ją vasario 6 d., pažymė
dama, kad vysk. J. Steponavičius 
buvo suimtas lietuvių komunistų 
ir be teismo išsiųstas Wladimiro 
kalėjiman prie Maskvos. Jis esąs 
gimęs Vilniuje 1911 m. Įšventin
tas tituliniu Antarados vyskupu 
1955 m. Žiniomis iš kitų šaltinių, 
vysk. J. Steponavičius esąs iš
tremtas i Naująją Žagarę prie 
Latvijos sienos.

Pasak “L’Osservatore Roma
no”, vysk. J. Steponavičius atsi
sakęs šventinti kunigais kelis jau
nuolius, rekomenduotus ne teisė
tos katalikų .vadovybės, o komu
nistinių įstaigų, Be to, jis raginęs 
kunigus mokyti vaikus katekiz
mo, o bolševikai tai laiką “propa
ganda”. Taip buvęs pašalintas 
jaunas, aktyvus, savo atsakomybę 
pilnai suprantąs, nepajudinamas 
savo ganytojiškose pareigose vys
kupas. Komunistai esą nori tokių 
kunigų, kurie bendradarbiautų 
su jais griaunamajame darbe. Iš-

tikimybė savam pašaukimui, sa
vajai ganytojiškai misijai yra lai
koma bausmės vertu nusikaltimu. 
Priminęs, kad ir vysk. T. Matu
lionis su vysk. V. Slatkevičiu yra 
ištremti iš savo vyskupijos, dien
raštis baigia: “Taip skaudūs Įvy
kiai Lietuvoje dar kartą patvirti
na nepalaužiamą komunistų užsi
spyrimą antireliginėe kovoje ir 
katalikų persekiojime”.

VISOMS MAS KUOPOMS!
Bolševikai areštavo Lietuvoje 

Vilniaus vyskupą J. Steponavičių. 
Sąryšyje su tuo areštu, MAS Dva
sios vadas ir Centro Valdyba skel
bia visiems moksleiviams ateiti
ninkams š.m. vasario 19 d. — mal
dos dieną už suimtąjį vyskupą, 
už visus Lietuvos kankinius ir 
persekiojamus tikinčiuosius.

Tą dieną visi moksleiviai pri
ima minima intenciją šv. Komu
niją ir kur bus galimybė, pasita
rus su Dvasios vadais, surengia 
specialias pamaldas arba susikau
pimus.

P.S.: Jei vasario 19 d. būtų ku
riai kuopai netinkama, Maldos 
diena parenka artimiausią dieną 
savaitės bėgyje. ,

MAS Dvasios vadas ir 
MAS Centro Valdyba.

oereitos savaitės pabaigoje pa
skelbė kiek raminantį pareiškimą, 
nors padėties rimtumo ir nepa
neigė.

PLB Valdyba tuo opiu klausi
mu yra gavusi pranešimą Brazili
jos LB Krašto Valdybos, kuriame 
sakoma:

"Dabartinis naujai išrinktas 
Brazilijos prezidentas J.E. dr. Ja
nio Quadros Da Silva davė parė
dymą savo užsienio reikalų minis
teriui išaiškinti ar tebeveikia šio
je šalyje trijų Pabaltijo valstybių 
diplomatinės ir konsularinės at
stovybės ir, teigiamu atveju, anu
liuoti tų atstovybių kredencialus 
ir likviduoti jų veikimą. Toks 
naujo Brazilijos prezidento spren
dimas yra begalinis smūgis kaip 
mums, taip ir visai mūsų tautai, 
nes jau tuo Brazilija automatiš
kai pripažįsta bolševikų okupaci
ją ir mus jėga stumia i bolševikų 
globą.

šiomis dienomis Brazilija at
naujins diplomatinius santykius 
su Rusija ir visais jos satelitais ir, 
atrodo, kad trijų Pabaltijo vals
tybių atstovai Brazilijoje yra pa
grindinė klijtis tiems santykiams 
atnaujinti...”

Pranešimas, deja, yra be datos 
ir net iš neaiškaus krašto antspau
do negalima išaiškinti, kada jis 
pasiųstas. Jis gautas vasario 13 d. 
Reikia manyti, kad jis pasiųstas 
apie vasario 9 d., nes “Tž” redak
cija iš Brazilijos laiškus papras
tai gauna maždaug per 4 dienas.

Lietuvos Laisvės Komiteto pir
mininkas V. Sidzikauskas tos pat 
vasario 9 dienos telegramoje PLB 
Valdybai rašo: “Patikrintomis ži- . .
niomis Brazilija naikina Lietuvos, bė tai visdėlto padarytų, tektų 
Latvijos, Estijos pripažinimą”.

ĮVYKIAI KONGE ĖMĖ RIEDĖTI GREITU TEMPU. JT ilgai del- 
susios suskato ieškoti naujos išeities, kuri išgelbėtų nuo suirutės 
ir Kongą ir pačias JT. Pamačiusios, kad Kasavubu - Mobutu pajėgos 
eina prie kariwo <isirėmįmn ^tLumumbps MjėgąT'-įrJ'^aįžo prie 
seniau kelto pasičūymd nuginkluoti'K&ng£ Sarini’is <&£&£& aetf.’ 
sekr. Hammarskjold pateikė savo planą Saugumo Tarybai, betvši 
negalėjo apsispręsti, ir reikalas liko atidėtas. Šiam pasiūlymui labai 
priešinasi Belgija, nežymiai palaikoma Britanijos ir Prancūzijos. 
JAV, atrodo, jam prtaria ir esą pasiryžusios keisti savo taktiką 
Konge, kad išvengtų civilinio karo. Prez. Kennedy, pasitaręs su , 
JAV ambasadorių Konge, priėjo išvadą, kad Kongo karinių dalinių 
'vj^’nkBvi. 'as. parian soš^nkimas ir kozirinės' plačios 
vyriausybės sudarymas yra būti- « ——---- —————-——-
nybė. Sovietai, tam neviešai pri
taria drauge su Azijos - Afrikos 
kraštais, tik abejoja dėl plano 
praktinio vykdymo. Kongo vadai 
pareiškė ginklų jokiu būdu neati- 
duosią ir ėmė greitai veikti, kad 
užbėgtų už akių. Prez, Kasavubu 
padėkojo ligšiol valdžiusiai stu
dentų komisijai ir išsiuntė juos 
vėl studijuoti, o jos vietoje su
darė vyriausybę, vadovaujamą se
nato pirm. J. Ileo. Gen. Mobutu, 
anksčiau sukliudęs tokios vyriau
sybės sudarymą, dabar pritarė ir 
su kaikuriais savo daliniais išvy
ko Orientate prov. pasienin, kur 
yra Įsitvirtinę Lumumbos šalinin
kai. Katangos prov. vyriausybė 
paskelbė, kad Lumumba su dviem 
savo buv. m misteriais pabėgo iš 
kalėjimo. Esą jis buvęs laikomas 
viename ūkyje. 200 mylių nuo 
Elizabethvillės. ir iš ten dingęs. 
Vėliau esą buvo rastas sudužęs 
automobilis, kuriuo važiavęs Lu
mumba, bet jis pats dingo be pėd
sakų. JT atstovai susirūpino Lu
mumba likimu ir atvyko Eliza- 
bethvillėn ištirti įvykio. Vėliau ,11U uailulvli,lllu x 
buvo oficialiai paskelbta, kad jis; riausybė atsiprašė, bet kartu pa 
rastas negyvas. 1 - -- -- - - - - - -

IEŠKO VIENYBĖS
Paryžiun buvo suvažiavę šešių 

V. Europos kraštų premjerai 
svarstyti politinės vienybės ir 
įvertinti pasaulinės padėties. Išsi
skirstė betgi nieko nesutarę, iš
skyrus naujo posėdžio datą — ge
gužės 19 d. Jų nuomonės išsisky
rė dviejomis linkmėmis: vieni siū
lė sudaryti sekretoriatą, derinan
ti suverenių kraštų politiką, kiti 
— atsisakyti dalies suverenumo 
ir sudaryti pradžią Jungtinėms 
Europoms Valstybėms. Pirmosios 
linkmės laikosi prez. De Gaulle, 

I antrosios visi kiti. Įskaitant nees- 
ir pavieniai asmens, tuoj siustu: ainius nuomonių skirtumus. Kai- 

- . . — 'kurie kraštai svyruoja dėl politi
nės vienybės apimties, nes 6 kraš
tai. priklausą bendrajai rinkai, 
neapima Britanijos su kitais V. 
Europos kraštais.

ŠNIPAI LONDONE
Britanijos teismas, išklausęs 

parodymų preliminarinėj 5 šni
pų byloj, rado juos pakaltinamus 
ir* nusprendė laikyti juos kalėji
me iki bylos pabaigos. Kada ji 
bus sprendžiama, nepaskelbė. Iš 
paskelbtų duomenų matyti, kad 
britu saugumo policija pateikė 
labai įtikinamos kaltinamosios

atskirai. T
PLB Valdyba apie padėti yra 

informavusi visas PLB Kraštų 
Valdybas, prašydama padaryti 
reikiamų žygių.

Iš visų turimų žinių tenka da
ryti išvadą, kad Brazilijos nauja
sis preriioatas, kuris valdžią per
ėmė kraštui esant labai Sunkioje 
padėtyje, ištikrųjų yra pasiryžęs 
tuojau pat išplėsti ūkinius santy
kius su komunistiniais kraštais, o 
kad tai sklandžiau vyktų, yra nu
sistatęs užmegzti aiplomatinius 
santykius ne tik su Sovietų Sąjun
ga, bet ir su Kinija. Santykiams 
su Sovietų Sąjunga užmegzti dide
le kliūtimi yra pripažinimas 
pabalti jų valstybių bei jų atstovy1 
bių (Lietuvos atstovu Brazilijoje 
yra Įgaliotas ministeris Fr. Meie- 
ris, o atstovybės sekretorių poetas 
P.- Babickas, Lietuvos konsulu 
Sao Paulo yra A. Polišaitis). Pre
zidentas Quadros, atrodo, buvo 
užsimojęs savo siekti nesiskaitant 
su niekuo, betgi ji kas nors bus at
šaldęs. Gal būt, kitos kurios vals
tybės (JAV?) bus perspėjusios, 
kad puolimas pelno ieškoti iš pre
kybos su komunistiniais kraštais 
atneštų Brazilijai kaikurių kitų 
sunkumų. To rezultate pradėta 
ieškoti vidurio kelio. Tuo būdu ir 
dėl Pabaltijo atstovybių bei kon
sulatų statuso išlaikymo bus pra
sidėjęs kaikurie pasitarimai bei 
aiškinimasis. Prie ko visa tai pri
ves, šiandien dar sunku pasakyti. 
Be abejonės, sprendimui galės 
turėti Įtakos ir VLIKo pranešime 
minimas reikalas visiems pasau
lio lietuviams kreiptis i Brazili
jos prezidentą ir užsienio reikalų 
ministeri prašant Lietuvos atsto
vybės statuso nekeisti.

žinoma, jei Brazilijos vyriausy-

siųsti jai protesto pareiškimus.

Reikalinga skubi lietuviu visuomenės 
ir organizacijų akcija

Prezidentui ir vyriausybei Bra
zilijos respublikoje pasikeitus, 
buvo pastebėtas politinių nuotai
kų pakitimas. Pagal gautus iš 
Brazilijos tikrus pranešimus tos 
naujos politinės nuotaikos Įtakoje 
tenykštė vyriausybė gali siekti 
nustatyti palankesnius santykius 
su Sovietų Sąjunga ir gali eiti 
prie Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
pasiuntinybių diplomatinio statu
so Brazilijoje susiaurinimo arba 
net panaikinimo.

ši komunikatą skelbiant Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos pasiun
tinybių Brazilijoje diplomatinio 
pripažinimo susiaurinimo klausi
mas tebebuvo svarstymų stadijo
je. Svarbu, kad visų kraštų lietu
vių bendruomenės, politinės, reli-

ginės, ekonominės, kultūrinės ir 
kitokios organizacijos, o taip pat; 
11 ^/UVlVIllCIl C1«J1111»^, LUVJ 19BVICFWM j 

telegramas ir laiškus oro paštu: 
Jo Ekscelencijai Janio Quadros,' 
Brazilijos prezidentui, Brazil, ar
ba Jo Ekscelencijai dr. Afonso 
Avinos de Mello Franco, Brazili
jos užsienio reikalų ministeriui, 
Rio de Janeiro.

Telegramose ir laiškuose prašy
ti nepripažinti Sovietų Sąjungos 
okupacijos Lietuvoje ir toliau lęs- 
ti suvereninės Lietuvos respubli
kos atstovybės ir konsulatų pilno 
statuso pripažinimą. f

Telegramas ir laiškus geriausia 
būtų surašyti portugalų ar pran
cūzų kalbomis.

VLIKo prezidiumas.

ižo prje

su slapto leidinio nuotraukomis, 
nematomo rašalo, paslėptų dole
rių, specialių foto aparatų ir pan. 
Dalis kaltinamosios medžiagos, 
liečiančios atominus povand. lai
vus, buvo rasta suimant du britų 
povandeninių laivų bazės tarnau
tojus H. Fr. Houghton ir p-lę E. 
Gee, visa kita pas Įtariamuosius 
— G. A. Lonsdale ir P, J. Kroger 
su žmona. Vėliau paaiškėjo, kad 
Lonsdale yra rusų kilmės, buvęs 
Kanadoj 1954 m. ir gavęs vairuo
tojo leidimą, o Krogeriai — JAV 
piliečiai, gyvenę Brooklyne Co
hen pavardėmis. Jie buvo seka
mi JAV saugomos policijos, buvo 
Įtariami sovietų šnipo Abel bylo
je. bet nesuimti dėl Įrodymų sto
kos. Vėliau jie išvyko N. Zelan- 
dijon, o iš ten Britanijon. #

APŠAUDĖ PREZIDENTĄ
Sov. Sąjungos prezidento — 

vyr. sovieto pirmininko L. Brež- 
nev lėktuvą, pakeliui i Maroką, 
apšaudė 3 prancūzų naikintuvai. 
Sovietai pareiškė griežtą protestą 
ir toki žygi pavadino “tarptauti- 

i niu banditizmu”. Prancūzijos vy-

I skelbė atsišaukimą, kuri paskelbė 
ir sovietų soauda. Pasak jo, sovie
tų Iljušin 18 nesilaikė nustatyto 
kurso, priartėjo prie prancūzų 
žvalgomos Alžerijos srities ir ne
atsakė i radijo užklausimą; pran
cūzų lėktuvai nesudarę pavojaus, 
nes paleidę tik perspėjamuosius 
šūvius. Ši pareiškimą Kremlius 
atmetė kaip neteisingą. Prancūzai 
virtiną, kad sovietų lakūnai ne-, 

’ino Vakaruose nustatytų skridi
mo taisyklių. nes per vieną savai
tę Įvyko jau antras toks atvejis, 
nors pažadėjo visą reikalą nuo
dugniai ištirti. Šis incidentas at
kreipė dėmėsi ir i pačią L. Brež
nevo misiją Maroke, kur jis per
davė Maroko vyriausybei 30 lėk
tuvų. Pastarieji,, drauge su bū
riais instruktorių, sudaro grėsmę 
lAV aviacijos bazėms. Tai viena 
grėsmės grandinių, kurios daugė- — 
ja Afrikoje. L. Brežnevo kelionės 
tikslas ir yra paruošti jų netik 
Maroke, bet ir Gvinėjoj, kurion 
nuskrido su visa palyda.

n \ Fvt \ I VENERA iššauta 
sekmadieni sovietų, padarė naują 
sensaciją. Vasario 4 d. jie iššovė 
satelitą beveik 7 tonų svorio, o 
už savaitės jie iššovė satelitą — 
1420 svarų, kuriame buvo Įtaisyta 

medžiagos: trumpų bangų radijo • raketa. Pastaroji buvo iššauta iš 
siųstuvą ir priimtuvu, mikrofilmų I skriejančio satelito Veneros link.
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MINTYS GAVĖNIAI

Ne vien duona gyvas
Duona žmogaus gyvenime turi raiška. Užtat ne kūrinio išraiška 

didelės reikšmės, žmogus maiti- turi vadovauti, bet pats kūrinys, 
naši duona kasdien, užtat ją ir va- Teisingai supratęs žmogaus jes- 
diname kasdienine. Be to, duonos 
sąvoka apima ir bendrai visas 
žmogaus gyvenimo medžiagines 
vertybes.

” Jeigu visose pasaulio valstybė
se būtų vykdėma evangelija, pri- 
pažistamos žmogaus teisės dar
bui^ teisingam atlyginimui ir 
žmoniškam jo pragyveriiniui, tai 
niekad nekiltų nei stįrėikų nei 
perversmų, žmonija gyventų pa
laimintoje taikoje. Jeigu tarptau
tinis' medžiaginių vertybių pasi
dalinimas būtų Vykdomas tikrai 
katalikiškoje dvasioje, tai nekil
tų neapykantos vienos valstybės num, stabile ėst: cetera fumus 
prieš kitą ir nebūtų karų, kurie 
dūmais ir pelėnais paverčia tiek 
daug atsidėjusiu triūsu sutaupy
tų gėrybių ir atima tiek daug ne
kaltų gyvybių. Tada bujotų di
dieji kultūros darbai, ir žmogus 

,'jastųsi gyvenąs vertą žmogaus 
gyvenimą. Tada būtų visiems aiš
kų, kad žmogus pirmoj vietoj yra 
dvasia, o tik paskui kūnas, nes 
Dievas sutvėrė žmogų pagal savo 
paveikslą ir panašumą (pig. I 
Moz. 1, 27). šis Dievo paveikslas 
ir panašumas kaip tik ir yra tasai 
.nematomas Dievo antspaudas ___________™r.______ ___
žmoguje — nemirtingoji siela.' bėtroškos pasigailėtinais vergais 
Šiuo būdu žmogus iškyla virš me-1 ir kad netaptume visa naikinan- 
džiagos, kuri jam yra tik laiptai ?ios puikybės auka. Šios ydos nu- 
pasiekti dvasios augštumas. Tai- stelbia dvasią ir tada žmogus te- 
gi, žmogus nėra tik kūnas ir ne- gyvena vien tik kūnu, pamiršda- 
gyvena vien tam, kad valgytų, bet mas, kad ‘žmogus yra gyvas ne 
valgo, kad gyventų ir atliktų savo vien duona, bet kiekvienu žodžiu, 

kuris išeina iš Dievo burnos” (Ma-
T. Garbukas, OFM.

mę, Giovanni Papini giliai išsi
reiškė: “Kad žmogus pakiltų, jis 
turi atsiklaupti”. Tuo didysis ra
šytojas pabrėžia žmogaus esminį 
pakilimą per mąIdą. kadangi mal
da yra žmogaus sielos maistas. 
Taigi visi tie, kurie neigia žmo
guje nemirtingosios sielos buvi
mą, dar nėra priaugę suprasti nei 
paties žmogaus iš esmės, nei žmo
gaus paskyrimo Šioje, žemėje!

Kūnas išnyksta, dvasia palieka. 
Apačioje gražaus šv: Sebastijono 
naveikslo Montegna įrašė reikš
mingą sakinį: “Nihil, nisi divi-

- Tiktai kas dieviška yra pasto
vu, visa kita — dūmas. Taip, pra
eina karalystės ir imperijos, pra
eina diktatoriai ir prezidentai, iš
nyksta ir dižiauši turtai, tik Die
vas palieka amžinai, o su Juo ir 
nemirtingoji žmogaus siela — Jo 
ivasios atspindys žmoguje.

Gal daugeli vargina klausimas: 
kodėil Kristūs, kaip Dievas, leido
si gundomas? Gi .dėlto, kad ryš
kiai parodytų mūsų pagrindinius 
ivasios pavojus,, kad neparsiduo- 
tūme turtams ir kūno malonu
mams, kad netaptume tuščios gar-

žmogiškai vertas pareigas!
Žmogaus kūnas yra jo sielos iš- to, VI, 4).

Brazilija, kurios plotas užima 
pusę Pietų Amerikos, dar tebeieš
ko savo kelio. Nuo 1822. IX. 7., 
kai ji pasiskelbė nepriklausoma 
valstybe, išugdė milijoninius 
miestus, sukūrė prabangą, kurią 
sekė pasibaisėtinas skurdas. Kraš
tutinumai išugdo sūkurius. Jų 
smūgių neatlaikė ir prezidentai. 
Getulio Vargas nusižudė prieš pat 
prezidentavimo pabaigą. Jis buvo 
liberalas, bet sukūrė drausmina
mąją demokratiją. Jo Įpėdinis 
Juscelino Kubitschek, socialistas. _ _ _
sukūrė prabangingiausią sostinę milijono^ gyvena nepaprastame 
Brasilia, skatina pramonę, rėmė ’ " <T 
Kavos gamybą, bet krašto ūkį nu
gyveno. Sausio 31d. pareigas per
ėmė naujas prezidentas Janio da 
Silva Quadros, krikščionių demo
kratų kandidatas, anksčiau lankę
sis Maskvoje, taręsis su F. Cast
ro, pasisakęs už santykių užmez
gimą su Sovietais ir Kinija. Jis 
savotiškuose santykiuose ir su se
nąją tėvyne Portugalija, nes suti
ko globoti H. Galvao (tarti Gal
von),,. kuris tiek triukšmo padarė 
ir rūpesčių sukėlė pagrobęs Por
tugalijos laivą Santa Maria.

NAUJA^ ŽVILGIS v
kubitschek paskelbė “naujo 

žvilgio” šūkį. Bosą Nova reiškia 
surasti Brazilijai tinkamą vietą 
pasaulyje, šiame amžiuje. Jis ska
tino braziliečius per penkerius 
metus padaryti pusės amžiaus pa
žangą. Į sostinės Brasilia statybą 
ĮuėjO arti bilijono dolerių žaviai 
svajonei Įgyvendinti. Svajonę nū
nai lydi rausvų dulkių debesys 
gatvėse, vandens nedateklius ir 
jlogas susisiekimas.

Pramonės įmonėms statyti jis 
telkė kapitalą iš visų kraštų. Lie
jyklos, kasyklos ir kitos gamybos 
Įmonės ėmė veikti ir gaminti kai- 
-kuriuos anksčiau Įvežamuosius 
gaminius, žemės ūkis, nežiūrint' 
pastangų kraštą supramoninti, 
tieka svarbiausia atrama. Pramo
nės ugdymas lyg ir nustelbė že- 
.iiės ūkio gyvybinius klausimus. 
Tiesa, šiaurrytinėje Brazilijoje 
pradėtas žemės drėkinimas. Prieš 
avėjus metus buvusi sausra pusę

milijono gyventojų padarė varg
šais, kurie buvo šiek tiek valsty
bių remiami. n.

kava sudaro vieną esminį pa
jamų šaltinį. Per praėjusi penk
metį jos gamyba būvą skatina
ma. Valstybė supir kine j o kavą 
pastoviomis kainomis ir sandėlia
vo. Tikėtasi, kad kavos kainos pa
kils. Įvyko priešingai — kainos 
krito tarptautinėje rinkoje.

Didmiesčių gyventojai naudo
jasi žinomais patogumais. Gražio
jo Rio priemiesčiuose arti pusės

nuotaikas reiškė ilgi plaukai dri- 
bę ant akių. Valdydamas miestą 
kartą jis buvo svečiuose. Išgirdęs 
apie gaisrą jis vyko ne į gaisra
vietę, bet i namus. Ten jis užsi
velka naktinius baltinius, užsime
ta apsiaustą, sušiaušta plaukus — 
būk ką tik iš lovbs šokęs ir le
kia į gaisrovietę.

Vidaus politikos klausimais jis 
nėra padaręs jokio pareiškimo. 
Užsienio politikos pareiškimai 
bent JAV kelia nerimą. Ar Brazi
lija, JAV politikos ramstis, pa
teks į nešališkumo politikos 
srovę?

Praeities Įvykiai sako, kad pie
tų amerikiečių akimis žiūrint tur
tingas kraštas yra vienišas. Jis 
nėra mylimas ir net gerbiamas. 
Amerikiečiams telieka atsakyti 
Konfucijaus žodžiais: "Kam jūs 
neapkenčiąte mūsų, jei mes nepa- 
gelbėjome jums?”

Sovietinėje kino kronikoje, ku
ri dabar ten dažnokai yra demon
struojama, buvo įpinta ir Vilniaus 
vaizdų. Pranešėjas apibūdino, kad 
Vilnius yra Įkurtas Gedimino ant 
Neries krantų. Parodytos kelios 
Vilniaus bažnyčios, jų tarpe ir šv. 
Onos bažnyčia, nors nepasakyta 
ar jos yra atidarytos ar ne. Dau
giausia laiko pašvęsta naujai pa
statyto' viešbučio parodymui, ku
rio išvaizda tikrai yra moderniš
ka. Taip pat pavaizduota, jog Vil
niuje vyksta gyva namų statyba.

Be abejo, tokios kronikos yra 
nebloga sovietinė propaganda 
amerikiečiams, kuriems yra paro
domos gražiosios sovietinių ar jų 
užgrobtųjų šalių pusės.

Čikagos “progresyviųjų” valdo
moje “Mildos” salėje karts nuo 
karto yra demonstruojami filmai 
iš Lietuvos, kuriuos stebi tik “Vil
nies” laikraščio gerbėjai.

Čikagos lietuviu vaizdai ir vargai
EDVARDAS ŠULAIT1S

‘ Reginos ir Tomo Leonų vardas
vardas vėl plačiai nuskambėjo są
ryšyje su jų Čikagon atvykimo 
vienerių metų sukaktimi sausio 
28 dieną.

Ta. proga juos aplankė vietinės 
CBS televizijos stoties atstovai, 
kurie nufilmavo jaunuosius atvy
kėlius kartu su jų tėvais ir tą pa
čią dieną parodė žinių metu. Apie 
dvi minutes ekrane buvo matyti 
ši laįminga šeima, kurios tėvas 
reporteriui pareiškė, kad jis dar 
vis negali Įsitikinti, jog vaikų at
vykimas yra realybė, o ne sapnas.

Kadangi Regina ir Tomas ang
liškai dar nekalba (šiek tiek jau 
supranta), i televizijos atstovo pa
klausimus atsakė tėvas, kuris taip 
pat pažymėjo, jog per tuos me
tus i Čikagą iš Lietuvos yra atvy
kę dar 20 jaunuolių.

Kaip Regina Leonaitė šių eilu
čių autoriui papasakojo, jiems 
gana dažnai telefonuoja Įvairių 
amerikoniškų laikraščių reporte
riai, bet ji nenorinti su jais turėti 
jokių reikalų. Esą, būtų geriau, 
kad ji būtų palikta ramybėje.

•••
Paskutiniąją sausio mėnesio sa

vaitę Čikagos miesto centre esan
tis “Today” kino teatras, kuria
me yra demonstruojamos kino 
kronikos ir apžvalginės 
rodė ir Lietuvos vaizdų.

skurde. Ne mažesnis skurdas že
mės ūkyje, nes 1,6% gyventojų 
valdo virš pusės visos žemės, 6 
daugiau trečdalio gyventojų te
naudoja tik 1,3% dirbamos že
mės. Socialistas prezidentas nie
ko nepadarė aštriems žemės ūkio 
Klausimams išspręsti. Jo polėkiai 
kraštą supramoninti iš gyvento  j ų, 
o ypač darbininkų, pareikalavo 
nepaprastos ąukos.

;• ' INFLIACIJA
Per praėjusį penkmeti kraštas 

įbrido į 3 bfl. dol. skolų, šiais 
metais turės užsieniui išmokėti 
340 mil. dol., nors ižde nei cento 
neliko svetimos valiutos.

Socialisto prezidento vyriausy
bė numatė infliaciją, tačiau ji 
pradžioje netikėjo per penkerius 
metus savąjį kruzeirą net 275% 
nuvertinti. Pinigų spausdinimo 
mašinos greitai sukėsi ir naujutė
liai rusvieji kruzeirai byrėjo. 
Darbininkija atsidūrė neviltyje, 
š skurdžiaus atimti paskutiniai 

marškiniai. Pramonės darbinin
kai, geležinkeliečiai, bankų tar
nautojai ir net policija ėmė strei
kuoti. Brazilijos šiaurryčiuose 
mažažemiai sukūrė “Žemdirbiu

V ųr. . no Tcirvoinn orno vicsn sinpina^zius. Mimfundijos stojo kovon 
prieš latifundijas. Kovojančius 
už duonos kąsni kur tai pasiekia 
nematomoji komunistų ranka.
.raštas atsidūrė neviltyje. Parti

jos ėmė dėl kandidato kovoti. 
Prieš rinkimus iškilo vienišas ^vil
kas, Sao Paulo miesto galva, kon- 
servatoriškų pažiūrų, bet geras 
organizatorius — Quadros.

i NAUJASIS PREZIDENTAS
Brazilijos 1891 m. paskelbtoji 

Konstitucija^ veik nurašyta nuo 
veikiančios WV. Prezidentas yra 
vyriausias krašto vairuotojas, ne
vainikuotas karalius.

Pietų Amerikos valstybėse de
dama didelių vilčių Į kiekvienus 
rinkimus, o dar nepasibaigus 
rinktojo valdymui jau palydimas 
pasmerkimu. Buvęs prezidentas 
buvo sutiktas veik tuo pačiu šū
kiu: ateina mūsų išgelbėtojas, 
Kaip ir pastarasis. Janio — tikra
sis vyras, nes tik jis gali padary
ti, kad visi krašto gyventojai ge
rai gyventų. Kas per vienas Ja
nio?

Gimęs tolimųjų vakarų užkam
pyje Campos Grande, nuo vai
kystės gyvenęs Sao Paulo mieste, 

gimnazijoje bedėstydamas geo
grafiją baigęs teisę. Patekęs i 
miesto tarybą buvo išrinktas 
miesto galva. Jis sutvarkė miesto 
ūki.

Jis tik 44 metų. Savo būdu — 
ryškus prisitaikėlis. Būdamas 
.liesto tarybos nariu vilkėjo nu
dėvėtą eilutę, o jo revoliucines

Ar jūsų

Dirbtiniai dantys
nejuda, nesiankioja, ar nekrenta?

FASTEETH yra pagerinti milteliai, kurių už- 
dulkinus ant apatinės ir viršutinės dantų 
plokštelių, dantys tvirčiau laikosi savo vietoje. 
Nustoja slankioti, kristi bei judėti. Nesijaučia 
jokio kaučuko skonio bei sirtipimo jausmo. 
FASTEETH yra šarminiai (be rūgšties). Jie ne- 
rugsto. Panaikina “plokštelių kvapų“. Reika
laukite FASTEETH kiekvienoje cheminių ga
minių parduotuvėje.

filmos,

VASARIO16 MINĖJIMAS 
PAVERGTOJE LIETUVOJE

tautiniai lietuvių pasireiškimai ir 
drąsūs išpuoliai prieš okupantą 
Vasario 16 laiku-daugumoje bai
gėsi su ginkluota kova. Dabarti
niu metu nepriklausomybės pa
skelbimo datos paminėti nėra -jo
kių oficialių galimybių, nors tik
rumoje savo viduje ją prisimena 
kiekvienas doras lietuvis krašte, 
šiaip ar taip, Vasario 16 yra ver
tinama net ir tų, kurie Nepriklau
somybę rašo kabutėse. Jie tai da
ro “dėl mados”, o tikrąją jos ver-

Bolševikai istorinių Įvykių rai
dą iškreipė savo naudai, žmoni
jos istorija išaiškinama taip, kad 
pagal ją ateityje yra neišvengia
ma komunizmo pergalė visame 
pasaulyje. Šiai teorijai priešta-

Čikagos pagrindinėje viešoje 
bibliotekoje negausių leidinių 
apie Lietuvą anglų kalba skyriu
je, yra prieš karą dar puikiai iš
leistas (Kazio Gineičio, Londone) 
—“Lithuanian Quality Products”. 
Čia daugumoje kalbama apie ne
priklausomos Lietuvos žemės 
ūkio produktus ir jų gamintojus, 
šiame albumo formato leidinyje 
yra ir bendrojo pobūdžio žinių 
apie Lietuvą, jos istoriją ir kalbą. 
Plačiau aprašytas “Pienocentras”, 
“Maistas”, “Lietūkis”, Lietuvos 
produktų eksportas į kitus kraš
tus, žemės ūkio mokyklos ir kt.

Leidinyje labai daug įvairių 
nuotraukų (jų tarpe ir Lietuvos 
gamtos vaizdų), kurios puikiai nu
sisekusios ir kurių neteko matyti 
lietuviškuose leidiniuose. Tai gra
žus gimtosios žemės priminimas 
ir jos pristatymas kitataučiams, 
-nors padarytas jau prieš daugelį 
metų (data nepažymėta).

Viename šio leidinio puslapyje 
Įdėta Į toli žvelgianti lietuvaitė 
tautiniuose drabužiuose ir vienas 
lietuviškas eilėraščio posmas iš

ba iškraipo, arba visai apeina. 
Lietuvos nepriklausomybės atga
vimą komunistai aiškina ne kaip 
savarankų tautos apsisprendimą, 
o kaip darbo žmonių pavergimą. 
Nepriklausomybė rašoma kabu
tėse, bet būdinga tai, kad skaitant 
istorijos vadovėli, niekur nerasi 
datų, susijusių su nepriklausomy
be, kad nors ir kabutėse parašy
ta. Nei nepriklausomybės paskel
bimo. nei Seimo, nei kitų datų. Ir 
tai sąmoningai, nes Lietuvos 
moksleiviai ir jaunimas vis dėlto 
nujaučia, kad kabutėse rašoma 
Nepriklausomybė buvo tikroji, o1 
žinodami datas, ims jas ir bran
ginti. Reikia pastebėti, kad bol
ševikų taktika tautiniais klausi
mais labai atsargi. Tautinės atri
butikos ir simbolių atžvilgiu kuri 
laiką, būtent iki 1950 metų, bu
vo giedamas net Tautos himnas. 
Vytis, kaip herbas, buvo tuojau 
pakeistas, bet jts ir dabar nėra 
aiškiai smerkiamas, mat perdaug 
jau aiški jo tautinė kilmė. Dar 
ir dabar galima pamatyti nesu
naikintų paminklų su Gedimino 
Vartų, Vyčio.kryžiaus formos ar
chitektūriniais dirbiniais. Kas ki
ta su trispalve. Ji, kaip ir mintis 
apie nepriklausomybę, yra perse
kiojama, nes ji simbolizuoja ne 
tik tautą, bet ir nepriklausomybę. 
Štai kdip tik todėl trispalvės iškė
limu augštuose medžiuose, pasta
tuose buvo sutinkama Vasario 16 
partizanų veikimo metu. Dažnai 
priėjimas nuimti iškeltą trispalvę 
būdavo užminuotas. Bet

tę supranta gana puikiai. Čia,jBalio Gaidžiūno “Žaliuojanti že- 
kaip ir visose srityse, bolševikų | mė”, kuriame raginama: 
vertybių mastas Įgavo perkeltinę i Tegul Nemunas tvins dar ne kar- 
prasmę. Kazys Jurgaitis (ELI). Links šakelė baltos obelies, /tą,

Bet už ateiti žemės gimtosios 
Imigravo 80 lietuviu Reik pajudint visus iš peties.

VV IIVIMTIM §Ig zoįĮ^^ kurte fyUVO pTOS-
• Kanadps imigracijos min. duo

menimis, 1960 m. Į Kanadą atvy
ko 104.111 imigrantų. Jų tarpe 
buvo tik 80 lietuvių (1959 m. at
vyko 87), iš kurių 20 atvyko pas
kutiniam metų ketvirty. Tiesiog 
iš Lietuvos atvyko paskutiniam 
ketvirty 4, o per visus metus 8 
(1959 m. tiesiai iš Lietuvos atvy
ko 4). Iš 1960 m. atvykusių Lietu
vos piliečiais užrašyti tik 5. At
vykusieji 1960 m. tiesiai iš Lietu
vos, matyt, užrašyti Sovietų Są
jungos piliečiais, kurių išviso at
vyko 836.
Latvių 1960 m. Į Kanadą imigra

vo 141 (1959 m. jų atvyko 123). 
Iš 1960 m. atvykusių 25 atvyko 
paskutiniam metų ketvirty. Tie
siog iš Latvijos atvyko 27, o Lat
vijos piliečių 10.

Estų 1960 m. i Kanadą, atvyko 
134 (1959 m. — 88), tiesiog iš Es
tijos 41 (paskutinį ketvirti 14), o 
Estijos piliečių 14.

vertybių mastas Įgavo perkeltinę

PERDIBELIS PASISEKIMAS SUGRIAUNA ŽMOGŲ
tuolį daktarą? — jie šaukęs. — 
Jis yra niekas. Ir tu toks pat. Jis 
,oks ne daktaras, jis‘keistuolis. 
Jis toks keistas, kaip trijų dolerių 
banknotas ... Galimas daiktas, 
j'ūs kvaili, atvežę mane Į šitokią 
vietą? Tai ne ligoninė, jokia kli
nika. Tai niekingi namai... Ir 
todėl tigras laužiasi lauk. Ar "gir
dėjote mane? — Tigras laužiasi 
.aukan!...

Lanza visą laiką mėgęs save va
dinti “Tigru”. Kažkada ir prieš 
tažką jis sušukęs:

— Aš esu tigras ir tokius ber
nelius, kaip tu, valgau pusry
čiams!

Pagaliau, išsiplėšęs lauk iš kli- 
likos; Lanza ėmęs koliotis ir keik
tis abiejomis kalbomis — angliš
kai ir itališkai...

Kiek vėliau atsiminimų auto
riui prichiatras išdėstęs, jog Lan
ta esąs ligonis, kuris pametęs są
lytį su realybe. “Kaip daugelis 
aktorių” — dar pridūręs gydyto
jas. Jis (Lanza),- esą, nežinąs tik
rumoj, kas jis yra ir kuo nori bū
ti. Jį reikią gydyti ir kuo grei
čiau. Priešingu atveju ■— reikalai 
blogėsią. Pagaliau, gydytojas dar 
pridūręs:

— Aš užtikrinu, jog negydant 
s__ ' - Lanza mirtų dešimties metų lai-

riešui ir, kaip triumfuojantis i kotarpy. Tas pat atsitiktų ir su jo 
tiadijatorius, skubąs savo paauk- žmona nebent ji. būtų labai stip- 
suotu Cadillacu atgal, o dažnai — I rios sveikatos ir stiprių nervų 
:r kito Įsivaizduojamo “priešo” 
ieškoti...

Dažnai po šitokių Įsiutimo pa
sireiškimų Mario grįžtąs namo 
itin patenkintas ir dainuodamas. 
O ir namie savo galingu ir grau
džiu tenoru, dar ilgai dainuojąs 
Įvairias balades ir arijas, kelda
mas sąmyši besiklausančiųjų sie
lose ... *

Nežiūrint jo gražaus ir galingo 
balso bei graudžių akordų, visdėl-
o, esą, būdavę galima justi, kad 

jis savo širdy kažką pergyvena ir 
kažkam skirtas jo neapykantos 
:ausmas ji kankina.

Gydytojas, išklausęs pasakoto
ją, pataręs atvesti Lanzą 2 vai. p.
p. “Kuo greičiau, tuo geriau”, — 
pasakęs...

Įvilktas į naujas drabužius, 
Lanza atrodęs panašus į rytais 
laliktą neklotą lovą arba i kilno
jama palapinę — apsilamdęs, ap- 
sipešęs ir dar kitoks. Nuvesti ji 
oas gydytoją nebuvę lengva. Rei
kėję tam dėsperatiškų pastangų 
ir Įkalbinėjimų. Vienok, kai jau 
sutikęs vykti, Mario atrodęs tary
tum daugiau išsipagiriojęs, žva
lesnis ir pilnas tarytum kažkokios 
lepasitikėjimo baimės.

Psichiatras klausinėjęs jį kele
tą valandų. Atsiminimų autorius 
ir jo palydovas — laukę. Tuomet 
gydytojas įsakęs pakviesti Shea- 
rerį ir paklausęs jo tik keleto 
frumou klausimėlių. Išėjęs, jis su
sitikęs laiptuose Mario, kuris, de- 
'*» buvęs, tiesiog įsiutęs, perpy
kęs.

— B kur jūs ištraukėt tą keis i

nies gero draugo holly.voo- 
diečio Lloyd Shearer.

Liūdna ii* tragiška garsiojo t Paruošė PR. ALŠĖNAS

kės T alkohcnizmą, kuris, tiesiog, 
nebesukontroliuojamas. Jis išge
riąs dvi dėžes alaus Į dieną ir po 
pusę galiono stiprios degtinės kas

Autorius penkioliką metu bu- ryt?- Papasakojęs gydytojui apie 
yęs dainininko ir jo žmonos labai nuolatines Jo kovas su žmona, 
artimas draugas. Dabar gi, po jo 
mirties, rašant apie draugą-garse- 
nybę ir norint būti atviru, ji, esą, 
net liūdesys imąs, kai reikia pri
siminti labai tragišką patirti Hol- 
lywoode. Vienok, jis tikis, kad ta 
liūdnoji patirtis gal būsianti nau
dinga kitiems, kurie, nors būdami 
žmonėmis, su visomis žmogiško
mis silpnybėmis, staiga patenka i 
tokią atmosferą, kurioj jų vardas 
iškyla Į neaprėpiamas augštumas.
Prieš septynerius metus Terry 

Robinson ir šios istorijos autorius 
vežę Mario i kliniką Niujorkan 
dėl nervinio sutrikimo. t 
laukinis, nesukalbamas raitytais į , ųąš mašiną atgal, vėl sustabdąs 

vo dar jaunas žmogus, vos 30 m. 
amžiaus. Jo ūgis — buvęs 5 pė
dos ir 9 coliai — neaugštas, todėl 
nešiodavęs paaugštinimus batuo
se. O svėręs — 267 svarus. Emo
ciškai tuo metu buvęs labai su
trikęs.

Kada jie atvažiavę Į kliniką iš 
Hollywoodo, po įvairių kovų, Lan
za dar vis nebuvęs nusiraminęs, 
nežiūrint raminamųjų vaistų ir iš
gerto alkoholio. Vos tik atvažia
vus, tuojau Mario susikibęs su pa
tarnautoja ir, bendrai, buvęs ne
sukalbamas. Negana to, Lanza 
taip įsikarščiavęs, kad susidraskęs 
sau marškinius, kelnes...

Šiaip taip nervų ligoni aprami
nus, buvę nueita į “Riebiu žmo
nių krautuvę” (Fat Men’s Shop) ir 
nupirkta jam nauja kelnių pora, 
52 colių juosmens platumu ir tre
ji marškiniai 20 nr. apikaklėmis.

Po to autorius nuėjęs i klini
kos raštinę. Tenai viską išdėstęs 
psichiatrui, kuris sutikęs patik
rinti Lanzos sveikatą.

Jis išaiškinęs gydytojui, jog 
ypatingai po sėkmingų trejeto pa
sirodymų filmų ekranuose, Mario 
pasidaręs tikras neapykantos 
“geizeris”. Jis neapkenčiąs visų 
ir visko, be to, dar daugiau palin-

apie jo patalogiškus nebenorma- 
lumus ir t.t.

Pvz., jeigu Lanza nusistato, jog 
jis turįs neapkęsti Džio Paster
nak, M-G-M produserio ir vieną 
kartą buvusio Vengrų klikos va
dovo Hollywoode, jis tuojau įšoka 
i savąjį 14-kos karatų aukso pa
gražinimais išpuoštą Čadillacą ii* 
skuba į Pasternako namus. Ties 
jo namais — Įremiąs mašinos 
prieki į pašto dėžutę, kabančią 
ant stulpo, ir tol spaudžias Į prie
kį, pakol dėžė subyra į šipulius. 
Arba — jeigu randąs Pasternako 

____________ _____ _ i namų vartus uždarytus, privažiuo- 
Tuo laiku Mario buvęs, tiesiog, i W prie vartų, sustojas, atstu- 

laukinis, nesukalbamas raitytais,/ųąš mašiną atgal, vėl sustabdąs, 
olaukais bulius. Tuo tarpu jis bu-! t raukiąsgihai oro į.plaučius, per- 

' jungiąs Caaillacą į pirmą bėgi ir 
šaunąs J priekį sudaužydamas 
Pasternako vartus į smulkius ga
balus ... X . . ; . ■' * '

Tuomet Mario pakeliąs su
gniaužtą kumštį, sušunkąs porą 
piktų žodžių įsivaizduojamam

Toronto Lietuvių-Kredito 
Kooperatyvo

dažni

g
o praš
iojo gy
lę pras- 
s.

Driving School

WAIL DI
859 COLLEGE ST.

Tel. LE. 5-5556 ir LE. 2-5461

y/ *

3261 DUNDAS ST. W.
Tel. RO. 6-9541 

“ Teorijos pamokos veltui.

žmogystė. (“Ir kokia tai teisinga 
pranašystė buvo!” — stebisi atsi
minimų autorius). ’

Lanza kartą autoriui pasakęs, 
jog žmona jam netik nedraudžian- 
ti gerti, bet priešingai, verčianti 
tai daryti, esą, kad galėtų domi
nuoti šeimoj ... Todėl jis ir lai
kęs žmoną atsakingą už visus jo 
'rūpesčius ir bėdas. Tą pati jis pa
sakęs ir gydytojui. Todėl gydyto
jas autoriui pataręs kuo greičiau 
susirišti su Mario žmona ir Įspėti, 
kad ji niekad to nebedarytų, nes, 
jeigu nebus jo gėrimas sukontro
liuotas, viskas baigsis katastrofa.

Mario pasakęs psichiatrui, jog 
jis esąs visiškai geram stovyje, o 
sutikęs į kliniką atvažiuoti tik to
dėl, kad “išpildytų žmonos ir 
draugų kvailas užgaidas” ... Kai 
dėl šėrimo, tai galis gerti, galis ir 
negerti ~ ‘

Autorius paklausęs psichiatro 
ar jis galis šią prognozę ištisai 
persakyti jo žmonai Betty, kai 
grįš į namus, į Beverly Hills? 
Jam buvę pasakyta, jog reikia 
tai padaryti ir tai esanti gera 
idėja.

Buvę paskambinta Betty Lan- 
-zai, jog Mario reikalingas gydy- 
rtft> ir tai tučtuojau. “Aš žinojau, 
kad Mario nesutiks su tuo ir ne
pasirašys” — rašo autorius. To
dėl siūlęs jai atvykti į kliniką ir 
reikalus sutvarkyti...

— Ach, ach!... — ji atšovusi. 
— Gi jis mane užmuš už tai... 
Aš jokiu būdu negaliu to daryti...

(Bus daugiau)

visuotinis narių (šėrininkų) meti
nis susirinkimas šaukiamas 1961 
m. vasario 26 d. 3 vai. p.p. Prisi
kėlimo parapijos salėje —1021 
Jollege St., Toronto. ;

Darbų tvarka: »
1. Atidarymas,
2. Praeito susirinkimo protoko

lo skaitymas, :!>.
3. Valdybos pranešimas —-

a—Pirmininko pranešimas,
• b—Iždininko pranešimas,
4. Kredito komit. pranešimas,
5. Priežiūros kom. pranešimas,
6. I960' m. operacija pelno pa-

Parama"
dalinimas,

7. Pajamų ir išlaidų 1961 m. 
sąmata,

8. Rinkimai: 3 narių į valdybą,
1 nario Į Kredito komitetą,' 

. 1 nario į Priežiūros komisiją,
9. Sumanymai,

10. Susirinkimo uždarymas.
Narių registracija prasideda 2 

vai. p.p.
Prašoma atsinešti nario kny

gutę.

Haaga. — Olandų -emigravi
mas 1960 m. sumažėjo dėl dauge
ly kraštų vykstančių neramumų. 
Emigracija nesumažėjo tik i Britų 
Bendruomenės kraštus.

Haaga. — Olandijoje sausio 
mėn. įvesta penkių dienų darbo 
savaitė. Valstybės tarnautojai dar 
tebedirba 6 dienas. Nuo gegužės 
1 d. jie nebedirbs kas antrą šeš
tadieni, o nuo 196.2 m. gegužės 1 
d. nedirbs visais šeštadieniais.

Vašingtonas. — Naujasis prezi
dentas Kennedy savo skrajojan
čiu ambasadorių pasirinko Ave- 
rell Harriman.

Grįžtant prie tos pačios biblio
tekos, reikia pažymėti, kad čia 
yra platokas knygų lietuvių kalba 
skyrius, nors, žinoma, jis nėra 
toks gausus, koks galėtų būti. Tik 
paskutiniaisiais metais skyrius 
papildomas naujesniais leidiniais, 
o knygų iš nepriklausomos Lietu
vos Laikų čia gana maža tegalima 
užtikti.

Paskutiniais metais čia pradė
jo atsirasti knygų ir iš okupuotos 
Lietuvos, kurios čia koegzistuoja 
su Vokietijoje, Anglijoje ar Ame-' , 
rikoje išleistais leidiniais. \

Nežinia, kaip su kitų kalbų kny- \ 
gomis, bet ant kaikurių lietuviš- \ 
kūjų skaitytojai yra užrašę savas V 
pastabas — knygų Įvertinimus ar 
patarimus autoriams. Viena iš to
kių knygų, kuri atkreipė šių eilu
čių autoriaus akį, yra “Tėviškės 
žiburių” priedas Nr. 3 — A. Ba
rono “Užgesęs sniegas”. Čia.net 
du “kritikai” yra išreiškę savo 
nuomonę apie rašytoją, kuris, at
rodo, nėra jų skonio žmogus.

Gaila, kad lietuviškos spaudos 
čia yra labai maža. Teko užtikti 
tik vien “Margučio” žurnalą, ku
ris yra išsitiesęs šalia vokiškųjų, 
ispaniškų bei kitų kalbų žurnalų. 
Nežinia, kodėl čia negalėtų būti 
bent 10 lietuviškų leidinių? Argi 
mūsų spaudos leidėjai labai nu
kentėtų, pasiųsdami savo leidi
nius bent didesniųjų miestų bib
liotekoms?

Toronto Lietuviu Kredito 
Koperatyvo “Parama” 

z Valdyba.

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

■ »T naujus ir remontuoja senus pečius.

Darbas atliekamas sąžiningai ir nebrangiai.
148 WESTMINSTER AVĖ. Telefonas LE. 2-5191

INTER Įrengiu naujus, remontuoju senos alyvos, ga- AITV 70 an»l’es pečius Ir stokerius, vandens tan- VII 1 kus bei pompas ir remontuoju skalbimo ma- nraviuA šinas . . Turiu miesto leidimą.HFATIliQ Darbas garantuotas.

187 ST. CLARENS AVENUE. TELEFONAS LE. 44113.

i j. Iirhiiflb

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ ROSIU ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

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

4

įvairus siuntiniai
.^9

Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir Ū.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.

Shinčiame /\n A b A ČTI I Jūsų sudarytus ir apdraustus |vai- 
paprastu ir VKv ■/<•>! v rius siuntinius.

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

rio siuntimus, bei užsakymus reikmenims iš Euro —u
mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
849 College St., Toronto, Ont., Canada. Telefonas LE. 1-3698

valstybių, siųsti 
Simą.

105 Cannon St E., Hamilton, Ont Tel. JA. 84686. Pbnia V. Jnraftis. 
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. KALCZA

%25c4%258cia.net
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REMKIME LAISVĖS KOVĄ
LIETUVIAI,
Mūsų brangioji tėvynė Lietuva 

ir šiandieną šventai tiki, kad lais
vasis pasaulis, matydamas pavo
jų ir savo laisvei, padės mums ko
voje prieš pavergėją — Sovietų 
Sąjungą iki atgausime išplėštą 
laisvę ir nepriklausomybę. ‘

Šiandieną tautų apsisprendimo 
klausimas yra labai gyvas ir aktu
alus. Mes matome vieną po kitos 
besikuriančias valstybes Afrikoj, 
kur tautos dar mažai paliestos ci
vilizacijos ir valstybiniam gyve
nimui menkai pribrendusios. Dar 
neseniai JT Nikita Chruščiovas 
histeriškai šaukė, kad būtų už
baigtas kolonizmas. Bet jis tą tai
kė kitiems, o ne sau. Tačiau jis 
pakankamai vaizdžiai parodė lais
vajam pasauliui, kad neturi pa
miršti naujausio ir žiauriausio 
kolonizmo Europoje, kurį įvykdė 
Sov. Sąjunga.*

Laisvojo pasaulio lietuviams 
kovoje prieš tėvynės pavergėją 
vadovauja VLIKas. Jo tikslas — 
laisva Lietuva, o kovos būdai la
bai sunkūs, svarbūs ir sudėtingi. 
Sėkmingesnei kovai vesti yra rei
kalingi ir pinigai, kurių didžiau
sia dalis eina šioms kovos prie
monėms palaikyti:

Radijui. VLiKas naudojasi ži
nių perdavimui į pavergtąją tėvy
nę lietuviškai Romos, Madrido ir 
Vatikano radijonais. Okupantas 
labai bijo tiesos žodžio iš laisvojo 
pasaulio ir įvairiais būdais prieš 
siuntimą kovoja. Tačiau nei gra
sinimai, nei bausmės lietuvio nuo 
žinių gaudymo neatbaido. Reiškia 
okupantas nėra nei taip galingas 
nei saugus, nes dreba dėl prasi
veržimo tiesos žodžio gimtąj’a kal
ba— lietuviškai. Naujausios ži-

nios patvirtina, kaip per minėtas 
radijo stotis žinių siuntimas lietu
viškai yra godžiai klausomas ir 
nepaprastai vertinamas.

ELTOS biuleteniams. VLiKas 
informacijos tikslu leidžia ELTos 
biuletenius lietuvių, anglų, vokie
čių ir italų kalbomis. Tie biulete
niai yra siunčiami svetimų kraštų 
politikams, žurnalistams, moksli
ninkams, spaudai, visuomeninin
kams, ir kt. Tie biuleteniai yra 
svarbūs, labai vertinami ir daug 
prisideda prie laisvinimo kovos.

Radijo sekimo stočiai. VLiKas 
išlaiko radijo sekimo stotį, ku
rios pagalba sužinome kiekvieną 
svarbesnį įvykį pavergtoje Lie
tuvoje. Tomis žiniomis ne tik mes 
pasinaudojame, galėdami sku
biausiai atsakyti į pavergėjo me
lus, bet ir mums draugingų kraš
tų svarbios institucijos bei įta
kingi asmenys. Ši mūsų kovos 
priemonė yra irgi labai efektin
ga ir taikli.

VLiKas kovai už tėvynės laisvę 
pinigų iŠ svetur negauna. Tik 
aisvajame pasaulyje gyvenąs lie

tuvis savo duosnumu turi tuos pi
nigus sukelti.

Tautos Fondas, kaip VLIKo pa
dalinys, rūpinasi sukelti lėšas, 
kad kova už laisvę būtų tęsiama 
ir stiprinama. Todėl ir šias metais 
Tautos Fondas laukia Jūsų aukos, 
karštai tikėdamas, kad laisvėje 
gyvenąs lietuvis dar nepalūžęs ir 
tęs kovą už brangios tėvynės lais
vę iki išauš jai laisvės rytojus.

Tautos Fondo valdyba.
Aukas siųsti:

Mr. V. Vaidotas, 
Tautos Fondo Įgaliotinis 
Kanadoje, 
806 Jane St., Toronto 9.

LIETUVIŠKIEJI {VAIRUMAI
AL. GIMANTAS 

vykdytus žydų šaudymus prie Ku-

ŽVILGSNIS Į TARPTAUTINĘ TIKROVĘ
GERARDAS BALČIŪNASGyvename šimtmetyje, kurį ga

lime įvairiai apibūdinti. Vieniem 
laikai yra įdomūs, nes žmogus sto
vi, dėka pažengusio mokslo, ties 
erdvės slenksčiu. Planetos ir net' 
žvaigždynai priartėjo prie mūsų 
tiek, kad, atrodo, laikas netoli, 
kada pirmieji žmonės leisis į toli
mą kelionę. Kitiems mūsų laikai 
sukelia baimę, ir jų mintyse žmo
gus dar niekada istorijoje nesto
vėjo taip arti savižudybės, kaip 
dahar. ištikrųjų. atominės ener
gijos panaudojimas karo tikslams 
galėtų reikšti žmonijos galą. Ar 
taip’ būtų, sunku pasakyti, bet 
bandyti gauti atsakymą eksperi
mentiniu keliu gal ir nebūtų labai 
protinga.

Lietuviui tremtiniui prisideda 
dar ir trečias rūpestis: koks liki
mo sprendimas jo pavergtos tėvy
nės atžvilgiu.

Tarptautinė tikrovė -
Norint įžvelgti į ateitį reikia 

pabanayti įvertinti tarptautinę 
tikrovę blaiviai ir šaltu protu, iš- 
jungiailt, kiek tai įmanoma mūsų 
prigimčiai, jausmines įtakas ir-po- 
iiunes svajones. Garsusis italų te
oretikas Machiavelli nebuvo pir
masis, kuris tvirtino, jog politiko
je yra tik vienas tikras mastas, 
oūtent, valdovo savinauda. Šios 
pažiūros laikėsi nuo senų laikų 
visokio plauko valdovai, išskyrus 
gal Indijos karalių Asoką. Bet 
niekas taip aiškiai, šaltai ir su to
kiu įsitikinimu neiškėlė šio dės
nio į kategorinį politinį impera
tyvą, kaip Machiavelli. Ši pažiū
ra, ueja, viešpataus tol, kol aršaus 
nacionalizmo principas valdys pa
saulio tautas.

Šis savinaudos dėsnis ir yra 
raktas į šių dienų tarptautinę tik
rovę. Nors mastas yra labai pa
prastas, jo panaudojimas yra keb- 
ius, nes netik rakto skylučių yra 
daug, bet dar priedo durų mecha
nizmas yra komplikuotas. Vienu 
pošūkiu durys neatsidaro, o jas 
pravėrus reginys yra tiek spal
vingas, jog yra sunku išskirti ryš
kesnes formas.

Nagrinėjant šį kaleidoskopinį 
vaizdą verta prisiminti vieną pa
grindinį reiškinį, būtent, kad šia
me šimtmetyje kova vyksta. ne- 
vien tiesioginėje tautinėje plot
mėje. Tautos nevien kovoja dėl 
savo suverenumo, bet jos yra dar 
Įveltos į mirtiną ideologinę kovą 
tarp dviejų didžiųjų idėjų: krikš
čionybės ir komunizmo.

Idėjų grumtynės
Paskutinių dviejų tūkstančių

Naujas būdas bažnyčias uždaryti
Semes (bažnytkaimis Latvijoj- 

je) bažnyčia uždaryta. Ant durų 
ranka rašytas pranešimas: “Pa- 

, maldos • nutraukiamos parapijie
čiams prašant”. Taip vadinamas 
“centrinis” laikraštis “Kaimo gy
venimas” gruodžio 17 d. aprašo, 
kaip tai įvyko. Korespondento G. 
Kurpnieko ilgas straipsnis skirtas 
paskatinti ir kitas vietoves pasek
ti tuo pavyzdžiu.

Iškėlė tai, pagal Kurpnieko ver
siją, bažnyčios aptarnautoja 
Strautmaūė, kuriai nusibodę rū
pintis malkomis bažnyčios apšil
dymui. Ji atvykusi pas Senes par- 
tijoš sekretorę Veltą Muncevičą į kaįmo gyvenime, 
ir paprašiusi pagalbos. _

manė, — kad tai beprasmis dar- mu, tačiau tokio “savanoriškumo” 
bas. Į pamaldas ateina penkios še- pasiekta tik po to, kai partiečiai

i žmones apvaikščiojo ir ištardė. Ir 
dar tada dar buvę tokių, kurie 
sušaukti abejoję ar bažnyčią rei-Į antireliginė savo kryptimi, yra 

kia uždaryti. ' maitinama to paties žmogaus lai-
Nereikia būti pranašu, k5d pra-: mės troškimo, kuris davė pasau- 

matytum Muncevičos svajonių iš- ■ liūi visas didžiąsias tikybas. Štai 
sipildymą: klubas bažnyčios vie- kame glūdi jos stiprybė ir didžioji 
toje. ž. grėsmė. Komunizmas, atmetąs

ne ... — ir jis pradėjęs garsiai 
juoktis. Jis su bažnyčia neturįs 
jokių reikalų.

— Taip apvaikštant tikinčiuo
sius, — pasakoja Kurpnieks, — 
paaiškėję, kas iš jų eina į bažny
čią ir kam reikalingos pamaldos. 
Po to visi 37 parapijiečiai buvę 
sušaukti į kolūkio klubą. Tada ir 
tie, kurie dar abejoję, — tęsia 
Kurpnieks, — net anksčiau buvę 
uolūs parapijiečiai, buvę pasiruo
šę atsisakyti nuo bažnyčios. 
Sprendimas buvęs vienbalsis: baž
nyčią uždaryti! - ?

sovietines machinacijas, nuo ku
rių mes vos beapsiginam, ir ku
rios siekia pasaulio užvaldymo 
dvejopu būdu: ideologinėje plot
mėje ir ginklu.

Puolimas be ginklo
Iš tų dviejų metodų pirmasis 

yra šiuo metu labiau pavojingas, 
negu karas, nes pasaulinio karo 
grėsmė, atsižvelgiant į dabartinę 
apsiginklavimo padėtį, nėra labai 
rimta. Tiek JAV, tiek Sovietų Są
junga bijo ir nenori hidrogeninių 
oombų karo, kuris, greičiausia, iš
naikintų žmoniją šioje planetoje. 
Sovietai yra pasiruošę vesti ribo
tus karus savo ideologijos išplati
nimui, bet bendro karo jie kolkas 
nerizikuos. Tai ir yra priežastis, 
kodėl sovietai priduoda tiek daug 
reikšmės ideologiniam užkariavi
mui. Supratę penktosios kolonos 
reikšmę komunizmo pastangose 
įsiviešpatauti pasaulyje, jie po 
Stalino mirties padidino veiklą 
simpatikų verbavimui. Jų taktika 
įgijo naują ir žymiai pavojingesnį 
pavidalą. Sovietų puolimas pra
dėjo eiti dviem kryptim: į naujas, 
politiškai dar nesubrendusias tau
tas, kurios kovoja pačios su įvai-' 
riais ekonominiais ir administra- 
tyviniais sunkumais, ir į pačių va
karinių tautų pagrindą. Vakari
nių valstybių pagrindo griovimas 
yra logiška sovietinės galvosenos 
išdava. Nors jie ir yra įsitikinę 
kapitalizmo žlugimu, jie tuo pačiu 
metu tiki, kad šis istorinis proce
sas gali būti paspartintas tam tik
rais būdais, šiuos būdus jie pra
dėjo naudoti. Pasipylė daininin
kai, menininkai, pijanistai, sporti
ninkai ir kiti “kultūros nešėjai” į 
laisvąjį pasaulį, netik tam, kad 
Įrodytų sovietinės santvarkos pra
našumą; bet dar ir tam, kad su
keltų įspūdį, jog ir. jie, komunis
tai, yra tokie pat žmonės, niekuo 
nesiskirią nuo vakariečių. Deja, 
nemažai vakariečių jiems patikė
jo. Trumpai kalbant, sovietai ve
da gerai apgalvotą ir sistematin- ;

įspūdingas operos choras
Neperseniausiai teko išklausv- piškio ir kitur. Galima pilnai su 

ti Čikagos lietuvių operos choro j Knygos autoriumi sutikti, kad tai 
koncertą. įspūdžiai puikūs. Jo: nežmoniška, nepateisinama ir ne- 
programoje lietuviškieji ir tarp-’moralu- Bet lygiai taip pat reikė- 
tautiniai kūriniai. Daugumoje —; iti vertinti ir sovietų atliktus žmo- 
operos. niU žudymus. Jei J. Ragauskas bū-

Be galo maloniai nuteikė klau- sąžiningas ir nuoširdus, jis ly- 
sytojus Genovaitė Peškienė, kar- giai turėtų smerkti žudynes atlik
tu su moterų choru padainavusi tas Rainiuose, Parveniškėse, Čer- 
Vaivos dainą iš operos “Vaiva” venėje, Panevėžy ir kitur Kodėl 
(komp. V. Klova). Didingai skam- -oks nevienodas vertinimas visų 
bėjo “Saulė motina pakilo” iš -M siaubingų žudynių? 
operos “Pagirėnai” (S. Šimkus) ' 
dainuojama mišraus choro. Ne
užmirštama liks Danutės Stankai- ■ stambiausios krautuvės knygų 
tytes, Stasio Baro ir Jono Vazne-; skyrįuje teko ilgokai raustis, var
lio, kartu su choru perteikta kale- ,ytį žįQrįnėti visokiausius pasau- 
?rh°rSCenaa?S °Peros ^austas lio atlasus, gaublius, atskirus že- 
(Ch. Gounod). _ mėlapius ir t.t., peržiūrėti įvai-

Koncertą dirigavo A. Kučiūnas,, rju leidyklų leidinius, bet nei vei- 
gi chorus paruošti talkininkavo name jų jau nebebuvo laisvos Lie- 
Alice Stephens, Alfonsas Gečas tuvos. V isur, visur be išimties, 
ir Faustas Strolia. Jei kanadie-: Lietuva įjungta sovietuosna. Ne- 

' ‘ ; retai, dar stovi bent pavadinimas, 
kad tai Lithuanian SSR, kitur jau 
ir to nebėra, vien tik Rusijos da
lis ir tiek. Leidykloms, pasirodo, 
visai nesvarbu ar net ir neįdomu, 
kaip teritoriniais klausimais gal
voja krašto vyriausybė, jiems tik 
svarbu, galimai greičiau išleisti 
žemėlapius su faktine pasaulio pa-

jkalo užkulisius. Vėl kas pasikeis, 
vėl teks išleisti naujas laidas. Pa
klausus pardavėjų, teko sužinoti, 
kad tą dieną parduota apie 80 
įvairių atlasų, žemėlapių, gaub
lių. Pirkėjai, daugumoje, mokslei
viai, studentija. Jei jie domėsis 
Vidurio Europos kraštais, akys 
pirmiausia užklius už Lith. SSR 
raidžių. Ar daug amerikiečiai turi 
patikimų šaltinių tiesai patirti?

Sunkus gimimas
Spaudoje jau buvo pasirodę ži

nučių apie naujo, labai savotišku 
vardu žurnalo “Fluxus" greitą pa
sirodymą. Kaikas tą leidinį riša 
ar bent norėtų artinti prie “kul
tūrinių ryšių su kraštu” proble
ma. Pasiteiravus leidėjams arti
muose sluogsniuose, jie tą panei- 

•” norima

Paš 3enes par- Tajp Kurpnieks aprašo įvykį

* x ' Nors bažnyčios uždarymas aiš- * —t
— Svarbiausia,—sakiusi Straut įtinamas “savanorišku” sprendi- metų atsiekimai ir laisvė, pagrįs-

šios moterėlės, tokios pat kaip 
aš. Joms vistiek ar bažnyčia apšil
dyta, ar ne. Bet kunigas Užtūps 
liepia kūrenti. Vargstu dėl vieno 
žmogaus užgaidų ... Pagelbėki- 
te. — prašiusi Strautmanė.

Manceviča, pasak Kurpnieko, 
paaiškinusi, kad vietos partija ne
turi teisės kištis i bažnyčios gyve
nimą. bet visgi nuėjusi į bažnyčią 
pažiūrėti, kiek joje žmonių. Tuo 
kartu buvusios šešios senutės.

— Kas per salė! -— staiga pa
galvojusi Munceviča. — Čia už
tektų vietos 200 žmonių. Šviesi ir 
erdvi. Tik išbaltinti, šventus pa
veikslus i muzėjų' — ir būtų toks 
klubas, kad neklausk.

Munceviča pradėjusi darbuotis. 
Po pamaldų apklausinėjusi išėju
sias iš bažnyčios. Pasirodę, kad 
jos atvykę “iš seno įpratimo ir iš 
pasigailėjimo kunigui”. Paaiškėję 
ir tai, kad parapija turi 37 narius, 
“bet beveik nei vienas nesilanko į 
pamaldas”. Po to Munceviča pa
sitarusi su partijos vadovais V. 
Duti ir Pjotru černovu. Jie gavę 
parapijos narių sąrašus ir nu
sprendę aplankyti tikinčiuosius. 
Kolūkio darbininkas Balams, pas 
kurį pirmiausia nuvykę, paiaški- 
nęs, kad bažnyčioj seniai nesąs 
buvęs ir išviso kažin ar daugiau 
kaip du sykius savo gyvenime ten 
buvę&

— Kodėl duodate duokles baž
nyčiai išlaikyti?

— Gaila, kad bažnyčia genda, 
— atsakęs jis. — Ji tokia graži, 
erdvi. Moku, kad išlaikyti ją tvar
koj.

Vietos miškų ūkio šoferis Frid- 
richsonas buvęs labai nustebintas, 
paklaustas ar lankosi bažnyčioje.

— Iš kur jūs tai ištraukėte? 
Taip, mano tėvai ėjo, bet aš ne,

žmones apvaikščiojo ir ištardė. Ir

toje.

Lietuvio advokato 
Įstaiga

Victor D, ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampos Bay & Richmond/

Room 901
* Telefonas EM. 2-2585

Dažai ir sienoms 
popieris!

Vaikas, Šepečiai, terpentinas.
Sky’s Paint & Wallpaper 

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

ti dar senesne graikų ir romėnų 
civilizacija, yra rimtoje marksisti
nės - materialistinės ideologijos 
grėsmėje. ši nauja srovė, nors ir

Ko Lietuvos žvejai ieško 
prie Afrikos krantų?

i Per viso pasaulio spaudą šio
mis dienomis nuaidėjo tokia žinia: 
ties Shetlando sala Yell šiomis 
dienomis nuskendo su visa 20 vy
rų įgula sovietinis žvejybos laivas. 
SmarkiOn audron patekęs ir skęs
tąs žvejų laivas siuntė radijo ban
gomis bėdos šūkį SOS. Tuoj at
skubėjo škotų greitasis pagalbos 
laivas, norėdamas išgelbėti jei ne 
patį laivą, tai nors įgulą. Šį radijo 
pasikalbėjimą nugirdo sovietinis 
laivas-bazė, kurio žinioje yra tam 
tikras skaičius žvejų laivų. Bazės 
komendantas uždraudė škotams 
gelbėtojams prie sovietinio žvejų 
laivo prisiartinti, škotai paklausė 
ir grįžo į uostą, žvejų laivas po 
to nuskendo, kaip škotų jūreiviai 
spėja, su visa įgula.

Kyla klausimas, kodėl laivo-ba- 
zės komendantas draudė sveti
mam laivui prisiartinti prie so
vietinio laivo. Atsakymas yra aiš
kus: sovietiniai žvejybos laivai (ir 
tie, kurie išplaukia į Atlantą iš 
Klaipėdos uosto) yra Įrengti netik 
žuvims gaudyti, bet turi slaptus 
įrengimus ir kariniams jūrų ir 
svetimų pakraščių stebėjimams. 
Sovietų vadovybė leidžia verčiau 
visam laivus su įgula nuskęsti, ne
gu leisti svetimų kraštų žmonėms 
susipažinti su tokių laivų įrengi
mais.

Esamomis žiniomis, be šio įvy
kio buvę jau trejetas atvejų, kai 
svetimiems laivams nebuvo leista 
skęstančius žvejų laivus gelbėti. 
Tai žiaurūs sovietiniai metodai. 
Ta proga reikia paminėti, kad ties 
Shetlando salomis žvejoja ir Lie
tuvos žvejai.

Vilniaus radijas sausio 26 d. 
pranešė dar įdomią žinią. Būtent 
Lietuvos žvejybos laivynui esąs 
duotas naujas uždavinys: pasi
ruošti žūklei prie Afrikos krantų. 
Gali kilti klausimas: kodėl būtinai

prie Afrikos krantų? Sovietai, ži

viršgamtinę pažiūrą, yra esmėje 
tikyba be Dievo, tiek pat pasiau
kojanti ir nebijanti fizinės mi- 
ties, kaip ir pirmųjų krikščionių. 
Kas dangus yra krikščioniui, tas 
rojus šioje žemėje yra komunis
tui.- v'

Šio fakto spalva glūdi tame, 
kad dar niekados krikščionybė ne
turėjo tokio mirtino priešo, kaip 
dabar. Krikščionybės skilimas į 
Rytų ir Vakarų Bažnyčias, Refor
macija ir kiti nukrypimai nuo pa
grindinio kamieno sukrėtė Romos 
Bažnyčios pastatą, bet pati krikš
čionybė, kaip ideologija ir civili
zacijos pagrindas, nebuvo rimtai 
paliesta. Visi nesutikimai sukosi, 
relatyviai kalbant, apie neesmi
nius reikalus, nes nesantaika tu
rėjo šeimyninį pobūdį. Vienas 
krikščionis kivirčijasi su kitu 
krikščioniu, bet šiandieną padėtis 
yra visai kita. Komunizmas atsto
vauja diametraliai priešingą pa
saulėžiūrą, ir jo pagrindiniai dės
niai yra sKirtingi nuo krikščiony
bės, kaip žemė nuo mėnulio. Nors 
mes nežinom ateities, mes neabe
jojame, kurią kryptį žmonijos iš
sivystyme mes, kaip lietuviai, at- 
scovaujam. Krikščionybė iškėlė 
žmogaus, kaip individo, vertybę 
iki augštybių, kurių komunizmas 
negali pasiekti ir, atvirai kalbant, 
net nebando siekti, nes jo idealai 
glūdi žmogaus subendrinime ma
sėje. Kuo labiau žmogus taps pa
našus į skruzdėlę, tuo komuniz
mui, geriau ir lengviau bus įgy
vendinti savo socialinę santvarką. 
Kitaip tariant mums lietuviams 
nepakeliui su komunizmu.

Du pasauliai
Bet mes ne vieni gyvename šio

je žemėje. Be mūsų yra nemažai 
tautų, kurios tik dabar pradeda 
pabusti iš kolonijalinės vergijos 
miego ar iš ekonominio snaudu
lio. Žvilgterėję į pasaulio žemėla- t ____________________ ___
P-’. Pamatysim pirmiausiai gą ideologinę propagandą visame daug, oi daug darbo ir savęs atsi
uvi aiškiai apsibrėzusias yalsty- pasaulyje. Mes tuo tarpu esame žadėjimo iš visu tu, kurie nebo- 
bių grupes: vakarini pasauli ir ko- mylias nuo jų atsilikę. Jie prisi- darni pasitaikančių sunkumų, dar ulUMav uC
mumstini bloką. Pirmame zmo-. taiko prie aplinkybių, keičia savo didesne sparta ir užsispyrimu šie-į gė. Niujorkini “Fluxus norima 
būrė Tkrūva ^eile^vafctvbiu Spavlf^lą- lskabas’ bet niekados; kia, bendrojo tikslo įgyvendinimo. | padaryti, jei taip, būtu galima išsi-.

T : ̂ nukreipia savo akių nuo pa-| Hamiltno ir apylinkių lietuviai Reikšti, lietuviškuoju “open mind
SIS St™ in? wS i grūdinio tikslo: pasaulines revo- gaU šviesti puikiu pavyzdžiu ir ki-1 and end” leidiniu. Buvo net norė-

niikV^lirt iėjl Ir i Jmcijos. Jie ją reklamuoja nekal- tų kolonijų tautiečiams. Juk yra ta pirmąjį numeri išleisti vien tik
3 kuri tild u Pav.ldalu’ 0 mes tuo tarpu, tų- ir gausesnių ir turtingesnių vie-j anglu kalba, o antraji jau lietu-

valdomos ideologijos, kuri tiki į redami nepalyginamai augstesnes tų, kurios, deja, taip ir neįstengia J viškai. Dabar, atrodo, žurnalas iš-
nors rimtesnio lietuviškųjų; eis .tik lietuviu .kalbą, Spąųdos 

laisvę ir jo asmens gerbimą, sėdi- namų įsigijime nuveikti. Hamilto-; žmonės, skiria savaja veikla tik 
me rankas sudėję ir laukiam pir- nas ne tik pakalba, bet ir dirba. ; lietuvių tautai ir jos ateičiai* ne- 
kė^’- 1 ■ • * J-■ VpviAnndac mactac iIabai norėtų save identifikuoti su

i oje kovoje sovietų didžiausias ■ ‘ _ ; naujuojuleidiniū,kuris. kaipspė-
priesas yra JAV. Jų visos pąstan-. Lietuvoje kunigystę metęs Jo- įjama gali būti daugiau kosmopo- 
gos yra sutelktos JAV sunaikini-■ nas Ragauskas paraše “literatu- btinis. ° bp t31)tinin eharaktprin 
mui, ir mums turėtų būti aišku, jriška aptvarkytą autobiografiją”, laikrašUs. žinoma, kolkas tenka 
kad jei JAV žus, mes irgi žūsime, I Ite, missa ėst. Šios knygos, į ciicilaikvti nuo visu kitu mėHoii- 
nes tik JAV sulaiko komunizmo, kaip ir galima buvo laukti, išėjo mu ir paiaukti nauioio spaudinio

* ion onfroii Ra fn o ii f Avilio : . - .

x ! u - x x u M x • x l. i • i gimimo,sovietai labai gerai supranta, bet buvo apdovanotas ir stamboka pi-: geje kaip teko Girdėti ‘‘kultu- 
to negalime pasakyti apie daugeli nigine premija. Perskaičius, ne- i rįniams rvšiams plėšti” leidinio 
iąisvų ir neutralių tautų. Sovie- sunku pastebėti, kad literatūros lauktina pasirodant ne Niujorke, 
tai, aišku, prie sios aksiomos vie- jon tikrai nedaug pateko. Bet bet pačioje Amerikos lietuviu 
šai neprispažins, nes jų tikslas i kiekviena antireliginė knyga sostinėje Čikagoje. Ir čia iniciato- 
i r- -----s— :----------------, H rius laukia nemaži, gal net ir ne-tokiu budu izoliuojant JAV nuo! kovoje pries dar vis pakankamai • ;Ugaiimj sunkumai 
likusio pasaulio. Kuo didesni plo- i giliai religingą tautą. Tarp kitų i * 8
tai pateks į sovietinę įtaką, tuo■ priežasčių, kodėl J. Ragauskas! “The Worker” Vilniuje 
didesnė bus JAV izoliacija. pradėjo nebetikėti Dievu, jis mi-

(Bus daugaiu) ni ir vokiečių okupacijos metais

Svetimiems užrašyti...
Vieno amerikinip didmiesčio

čiai lietuviai pasikviestų minėtąjį 
chorą koncertui, muzikos mėgė
jai tikrai džiaugtųsi neeiline dai
nos švente.

Hamiltono Lietuvių 
Namų penkmetis 
Vienų giriami ir palaikomi, ki

tų peikiami, Hamiltono Lietuvių 
riųmmetų nesi8flinant i rei-
teko girdėti, kovo 12 d. ruošiamas 
koncertas.

Turint gražų būrį rėmėjų, spė
jus per penkerius metus pasiekti 
nemažą materialinį pagrindą, yra 
kuo pasidžiaugti ir dar didesniu 
ryžtu stengtis įsigyti tokią lietu
višką pastogę, tokius lietuviškus 
rūmus, kurie pilnai galės tarnauti 
vietos ir apylinkių tautiečių rei
kalams. Ir tie penki, daugumoje, 
pasiruošimo metai, pareikalavo 
itin daug pastangų, energijos, at
sidavimo iš LN iniciatorių pusės. 
Išeivijoje visi projektai, visi su
manymai, kad ir kaip jie gražūs 
ir lietuviški būtų, reikalauja

ir apylinkių lietuviai: reikšti, lietuviškuoju‘“open mind

smurtą kaip vienintelį socialinio 
auklėjimo metodąr Tiek vieni, 

i tiek kiti yra įsitikinę savo pasau
lėžiūros teisingumu, ir jų struk
tūrinės formos greitai nesikeis iš 
vidaus. Tik išorinė jėga galės su
griauti jų monolitinius pastatus. 
Tarp jų betgi yra šimtai milijonų 
žmonių, kurie tik dabar pradeda 
ateiti į pasaulio areną įvairiose__  ________ _  __________
politinėse formose. Beveik visa plėtimąsi, šią politinę aksioma jau antroji laida. Be to, autorius 
Afrika su savo milijonais juodu-1 
kų ir su dideliu ekonominiu po
tencialu sėkmingai žengia nepri
klausomybės link. Artimieji Ry
tai, Indokinijos sritis ir Pietų-ry- 
tų Azija yra naujokai tarptautinė
je srityje. Tai naujos tautos, su 
naujom aspiracijom ir su sunkiu

! praeities skauduliu. Lotynų (Pie
tų) Amerika sudaro kitą proble-

kėjų.

šai neprispažins. nes jų tikslas! kiekviena antireliginė i 
yra suskaldyti laisvąsias tautas,! šiandien lakoma tikru balzamu

, , x ma, bet ir ji yra už vakarinio pa-noma, atsakys, kad ir ten galima saulio ribų Mes matome tris pa. 
zųyu pagauti. Bet žinovai ir ste- jggU grupes: krikščioniškąjį, 
betojai yra įsitikinę, kad tai turi mar‘ksistini ir taip vadinamą ne
ry.™ su nAdidPinsni snvjPtinin ąk- utralųjį pasauU jų ka$ 
tyyumu Afrikoje ir jurose ties ateiti, neutralusis pasaulis yra ne- 

paprastai svarbus.
...... . Naujų tautų atsiradimas politi-

i nėJe plotmėje yra visada įdomus 
fenomenas. Šiandieną jis turi ir 
kitą, žymiai kritiškesnę, prasmę, 
nes mūsų ateitis priklausys nuo 
to, kiek naujų tautų mes sugebė- 
sim pakreipti į savo pasaulėžiū
rą. Kodėl gi šis pasaulėžiūros 
klausimas yra toks svarbus? Atsa
kymas yra gan paprastas, nuo mū
sų pasaulėžiūros išsilaikymo ir 
plitimo priklausys mūsų pačių li
kimas. Jei mes tapsime izoliuoti 
ir apsupti komunistinės ideologi
jos, mes žūsime, jei ne rytoj, tai

jėgų grupes: krikščioniškąjį,
ryšio su padidėjusiu sovietiniu ak- utralųji pasauli. Iš jų, kas liečia
Afrika. Yra vieša paslaptis, kad 
sovietiniai žvejybos laivai panau
dojami kariniam f \ ‘ 
svetimuose vandenyse ir sveti-į 
muose pakraščiuose. Maskva jau 
pasiskundė, kad vakariečių lėktu
vai ir laivai sekioja tuos žvejų lai
vus. Būtų nuostabu, jei jie to ne
darytų.

Haaga. — Olandų vyriausybė 
1960 m. gruodžio mėn. pranešė 
esanti pasiruošusi vykdyti S. At
lanto Sąj. Tarybos 1957 m. nu
tarimą įrengti atominių ginklų 
sandėlius savo krašte. Sovietų Są-
junga tuojau perspėjo, kad tai po kiek laiko, nes nebus atsvaros 
galį turėti blogų pasekmių. prieš daugumos opiniją ir priešgali turėti blogų pasekmių.

Ir izraelitai žudė: Toynbee
Garsusis britų istorikas dr. A. 

Toynbee, skaitydamas paskaitą 
Montrealy McGill universiteto 
studentams tarp kita ko palietė 
Izraeli ir pareiškė, kad izraelitai 
kovodami Palestinoje žudę vieti
nius arabus, panašiai kaip nacio
nalsocialistai žydus Vokietijoje. 
Dėl to pareškė protestą Izraelio 
ambasadorius Y. Herzog ir pasiū
lė prof. Toynbee viešas diskusi
jas tuo klausimu. Profesorius su
tiko. Toms diskusijoms suplaukė 
apie 1000 studentų, kurių tik da
lis tilpo salėje. Izraelio ambasa
dorius pradėjo diskusijas ilgoku 
pareiškimu, esą naciai Vokietijoj 
išžudę 6 mil. žydų, ir tai negali 
būti lyginama.su Izraelio darbais. 
Prof. Toynbee, prieš pradėdamas 
kalbėti, pasisveikino paduodamas

GĖLĖS VISOKIOMS PROGOMS — vestuvėms, 
gimtadieniams, laidotuvėms ir Lt.

Pristatome j namus. Kalbame lietuviškai.
Tel. LE. 4-4645, po 6 v. v. tel. LE. 3-4037 
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ranką ir ėmė dėstyti, kad jo tvir
tinimas apie izraelitų elgesį esąs 
teisingas; pvz. “jei aš užmušiau 
vieną žmogų, esu žmogžudys, ir 
man nereikia padaryti 1000 žmog
žudysčių, kad būčiau taip vaidna- 
mas”. Esą morališkai ir naciai ir 
izraelitai tuo atžvilgiu palygina
mi — ne kiekybe, o kokybe. Pa
sak Toynbee, tautos, kurios yra 
kentėjusios persekiojimus bei žu
dymus, atsigavusios pačios ima 
daryti tą patį. Pvz. britai, iškentė
ję vokiečių bombardavimus po 11 
metų, subombardavo Port Said, 
užmušdami daugiau kaip 1000 
nekaltų žmonių. Be to, profeso
rius pridūrė, kad izraelitai išvijo 
daugelį arabų iš Palestinos atim
dami jų teisėtas nuosavybes. Izra
elio ambasadorius įrodinėjo, kad 
jaltraštas yra pasiruošęs tą reika
lą sutvarkyti atitinkama kompen
sacija, kai bus susitarta su arabų 
kraštais. ' ■ ■

Sis ginčas, užtrukęs 2.30 vai., 
nuskambėjo visame pasaulyje ir 
rado stiprų atgarsį ypaį arabų 
kraštuose..

Tavo paaukotas doleris Tautos Fondui
neša laisvės viltį radijo bangomis

broliams lietuviams į pavergta tėvynę.

Galima pilnai suprasti sovieti- 
namos Lietuvos gyventojų spau
dos alkį. Užsienietiškas laikraštis, 
koks jis bebūtų, net ir grynai rau
donas, visad mielai gaudomas, 
skaitomas, perrankų rankas siun
čiamas. Užsienietiškuose leidi
niuose, nors ir komunistų ar jų 
simpatikų leidžiamuose, visvien 
pasitaiko įdomesnių žinių, būdin
gų smulkmenų, kurių dar vis stin-AZIJOS LAISVĖS DIENA

PAVERGTŲJŲ SEIME Į ga vietinei lietuviškai spaudai.
Vilniuje, pasirodo, godžiai skai- 

buvo pademonstruotas ^pačiame tomas ir greit išgrobstomas niu- 
PS pilnaties posėdyje, dalyvau- j jorkinis komunistų “The Work- 
jant laisvosios Kinijos ambasado- ■ er” savaitraštis. Lietuvos sostinę 
riui prie JT, laisvosios Korėjos i jis pasiekia oro paštu ir kioske, 
ambasadoriui - stebėtojui prie į kuriame pardavinėjami užsienio

Pasirašius Korėjos karo paliau
bas, 1954 m. sausio 23 d., apie 
22.000 komunistinės armijos be
laisvių atsisakė grįžti iš JT ne
laisvės namo. Nuo tada sausio 23- 
ji yra švenčiama kaip Azijos Lais
vės diena. Tai dienai atžymėti 
Niujorke Carnegie Endowment 
patalpose įvyko specialus Paverg
tųjų Seimo pilnaties posėdis.

“Sucementavimas solidarumo 
po visą pasaulį pasklidusių visų 
tų, kurie kovoja dėl laisvės ir 
prieš komunistinį imperializmą, 
ir sustiprinimas vienybės ryšių 
tarp pavergtosios Europos ir pa
vergtosios Azijos yra tinkamiau
sias būdas Laisvės dienai atžymė
ti”,— skelbia sausio 23 d. Pa
vergtųjų Seimo priimtoji dekla
racija.

Sovietų pavergtųjų Azijos ir 
Europos vienybės ryšys gražiai

Ar jus ketinate 
vykti į Europa?
KĄ NORS S Jį
ATSIKVIESTI?
Dėl pilnų informacijų, be jo
kio įsipareigojimo, paskambin
kite ar susisiekite su
HENRY MOOS—viešu notaru

KENNEDY 
TRAVEL BUREAU 

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

įsteigtas 1926 m

JT, taip pat kare dalyvavusių Fi
lipinų ambasadoriui prie JT. Fak
tiškai prie sovietų pavergtosios 
Europos ir Azijos vadovybės ry
šių prisijungė ir komunistų pa
vergtoji Amerika. Posėdyje taip 
pat dalyvavo ir tarė žodi Kubos 
Demokratinio Fronto, kovojančio 
su Castro diktatūra, gen. sekreto
rius.

Posėdžiui pirmininkavo Pa
vergtųjų Seimo pirm. V. Sidzi
kauskas, kuris Įvedamajame žo
dyje pabrėžė, kad sovietų paverg
tos tautos niekados nesusitaikys 
su joms užkarta sovietine vergija 
ir kad laisvasis pasaulis, ginda
mas savo laisvę, turi ryžtingai pa
sipriešinti .sovietinei vergijai ir 
komunistų sąmokslui tą vergiją 
plėsti. K.

Vilniuje, pasirodo, godžiai skai-

laikraščiai, jo greit pristinga. Pa
vėlavusieji turi laukti sekančios 
savaitės. įdomu ir tas, kad esama 
tautiečių, kurie pakankamai jau 
yra pramokę angliškai, jei įsten
gia sekti šia kalba leidžiamą 
spaudą. Jau kituose mūsų laik
raščiuose buvo minėta, kad dėl tų 
pačių priežasčių, Lietuvoje žmo
nės mielai skaito ir JAV bei Ka
nados ružavųjų lietuvių leidžia
mus periodinius leidinius. Juose 
vis dar galima šį bei tą rasti, ko 
niekad nesusilauksi išspausdinto 
“Tiesoje” ar jai gimininguose 
laikraščiuose, (šių laikraščių ga
vėjai betgi dažnai skundžiasi, kad 
nevisus numerius gauną. Dažnai; 
atskiri numeriai esą išimami net 
iš bendro ryšulio. Be abejonės iš
ima cenzūra. Red.). •

Alice Stephens dainininkių plokštelė
Ištraukos iš 20-mečio jubilėjinio koncerto, 
lietuvių kompotitorių naujausių kūrinių. j

I pusėj — Sonata in D Major — Bruno Markaičio, SJ.
Įgrota garsaus smuikininko — Francois D’Albert ir pia- 

. 'imto — George Lawner. . , I
II pusėj — Kodėl dainelė — St. Šimkus; Ai siuntė mane 
ežeran — V. Banaitis; Vakaro ilgesys — A. Vanagaitis; j 
Batsiuvėlis i. Zdanius; Suskambėjo — J. Kačinskas;

IScis KOVO 1, 1961 — ant B. & F. Bndapest GNd Label R.C.A. Victor 
STEREO -> $5.95 (pridėti 59c peretoatimai). HI-FIDELITY — $446 

UŽSISAKYTI GALIMA DABAR:
Alice Stephens—Chicago Conservatory—64 E. Van Buren, Chicago 4, Ill 

Jonė Bobinienė — 1530 So. 49th Ave. Cicero 50, I1L

lyginama.su
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i HAMILTON, Ontario
1/ HAMILTONO B-NĖS ŽINIOS Į gailėti sugaišti tik kelioliką minučių! — J. Mikšį, Rev. kom. — J. Stonkų (A.

Apyl. valdyba pakartotinai praneša, atsirasti rinkiminėje būstinėje ir pa- Jankūnas nebekandidatavo). Susirinki- Į 
kad šį sekmadieni, Nepriklausomybės balsuoti. Į mas dar pasiūlė į valdybą St. Bakšį, J.;

.. .... — Maloniai kviečiami visi — tiek seni- Pleinį ir Z. Gašlūną, į Kr. kom. V. Sa-;
20Vama,dOm'S AV ParaPii“ baž“y- V )a“‘maS - r UUU“M^ 3. 40. E. UPE-

o* reikia pakeliui dar persėsti Laik- ‘ * vaL P*P* Lietuviu Namuose įvyks Parodykim savo tautišką susiprati- nikas 62, St. Bakšys 10, J. Pleinys 10,
iškilmingas aktas su koncertine da- mą airišku užsispyrimu! į Z. Gasiūnas 12, tad buvo išrinkti J.

patikrinti padėtį vietoje, ją piešia dar
... . , , . , . _ . tamsesnėmis spalvomis, negu skundo
Lietuvos kolchozų darbininkai. Kita autoriai. Vilijampolėje išaugo eilė 
vuayt, da*Dimnkų skaičiaus padidėji- naujų Įmonių, bet gatvės ir šaligatviai 
mui dideles reikšmės bus turėjęs .ir labai menkai tętvaikomi. Kanalizaci- 
mokykių mokinių ir šiaip jaunimo jįos ir vąndentįekio — nėra. Valgyklos 
įjungimas Į “gamybinį darbą”. Ė' ūme rajone irgi nėra. Statomai vąl-

. . ? ny kiai nėra baldų. Esą ir daugiau trū-
Siuo mętu Lietuvoje yra daugiau kumų. E. j

kaip 130.000 pensininkų, kuriems kas 1
“ ' ‘ Savotišką tvarka viešbučiuose. Vie^

namę geriausių viešbučių Kaune, Lie
tuvos viešbučio filiale, dabar esantį

— kad priėš svečią išleidžiant iš 
viešbučio budėtoja ar kiti tarnautojai 
skubą į nakvynės kambarį ir patikri- 
ęą, ar dar tebęra čiužinys ir lovos bal- 
tiniai. Tik patikrinus svečias išleidžia- 
.udo pio uUxi^. Kai Viešbučio budėtoja :
duvu paklausta, ar čia jau yra alsui- j RINKIMŲ REIKALU. Kaip Rinki-

Pavergtoje tėvynėje
Oficialiais statistikos duomenimis rie iš miesto centro nori nunykti j Vi- minėjimas prasidės H vai. iškilmingo-

• t .* ♦ k . • •• * • -. ‘ . s - ’ w »e nomolrtAm ic A \7 norom iac haonv.196U m. darbininkų ir tarnautojų liau
dies ūkyje (įskaitant valstybinei pra- 
moliui perduotų artelių narius) buvę 
675.000. Per metus tokįu būdu tas 
skaičius padidėjęs 60.000. čia reikia 
paūmėti, kad j tą skaičių neįeina

Lietuviai pasaulyje
ir z. Gasiūną, 1 Kr. kom. v. sa-; 1 ą \/ I galio mokyklos, renkamos aukos Tau-
P. Lapinską.^ Slaptu^ balsavimu J r\ VaiblyDeS (tos Fondui, Vasario 16 gimnazijai ir

AMERIKOS LIETUVIŲ ROMOS KA- kitiems lietuviškiems reikalams.
TAUKŲ FEDERACIJA Vasario 16 la pač,a proga vyko ir LietuvN N> 
?i-o*a paskelbė atsišaukimą į savo pa- bendrovės akcininkų susirinkimas, 
dalinius ir viešas liet, institucijas, ku- Bendrove, kaip žinomą ,įkurta sąjun- 
riuo JAV ir viso laisvojo pasaulio lie- Sos, kad lietuviškai veiklai būtų suda- 
iuviai prašomi- lotas ekonominis pagrindas. Bendro-

1. Vasario 16 minėjimuose siūlyti-vė turi namus Londone, leidžia laik-
priimti protesto rezoliucijas prieš ka- J3^ “Europos Lietuvį”, turi savo kad 
talikų tikėjimo Lietuvoje persekioji- !,r spaustuvę, leidžia knygas (Ni- 
mą, vyskupo J. Steponavičiaus, kunigų dos Knygų Klubas), kurios plinta po 
ir tikinčiųjų kalinimą. j v*są pasaulį, netoli nuo Londono nu-

2. Minim šv. Kazimiero šventę kovo P^ko vasarvietę. Dėl išplėstos veiklos
4 d., pagausinti maldas, prašant gio- finansinių sunkumų. Palikta
bos ir sutrumpinti kančias Lietuvos naujai vaidybai išspręsti, ar vasarvie- 
dvasiškijai ir tikintiesiems; susitarus ^ks parduoti (jei trumpalaikes pa
su parapijų klebonais, ruošti šventas skpias nepavyks į ilgalaikes pakeisti), 
valandas bei novenas-ta intencija. ar bus galima išlaikyti.

‘ •» • \ / ” . ' ~ 1YI>T Q (Iac naimiAiii irt L’1» ic_3. Kelti spaudoje protestus pries re
ligijos persekiojimą Lietuvoje. Lietu- , ..... , ; - ... .
vos katalikams daroma didžiausia J-.^^inskas:.vanks5‘.au.;bu';'E_R1f: 
skriauda tuo metu, kai Maskva siūlo 
šio krašto naujai administracijai tai
kius santykius.

4. Jei Vasario 16 minėjimuose nebū
tų suskubta to padaryti, organizacijų 
vadovybės prašomos sukviesti specia
lius protesto mitingus ir priimti ati
tinkamas rezoliucijas.

5. Priimtas rezoliucijas siųsti šio 
krašto prezidentui John F. Kennedy,

I valstybės sekretoriui D. Rusk, JAV 
I ambasadoriui prie Jungtinių Tautų A.

aščio korespondentas, norėdamas pats iškilmingas aktas su koncertine da- mą airišku užsispyrimu! , Z. Gasiūnas 12 tad buvo išrinkti J.
. ąuu visiems, kąs bus atkreipęs de- Giedraitis ir E. Lengnikas. Į Kr. kom. 

mesį į šį kvietimą. > ■■ , gauna balsų J. Mikšys*46, V. Sakas 20,
Z. Pulianaųskas. i P. Lapinskas 2. Išrinktas J. Mikšys. Į 

' _ _ ___ / , , . Rev. kom. pasiūlytas J. Stonkus, kuris
TORONTO SIETYNAS- atvyksta j aklamacijos būdu išrinktas. >

Hamiltoną vasario 26 d. ir L. Namų Klosimuose ir pasiūlymuose buvo J. 
DeLa kino saleje pastatys Z. Kyman- paukščio iškelta, kad nereikia leisti 

taitės-Ciurlionienės pasaką “Dvylika banjcęiįųį sieninių kalendorių, nes jų 
xohų jųpęivąriuąis laksčiusių . i ir taip gaunama iš kitur. N. Zabulionis 

apoi iu klųoas 4ovąs kviečia visus pasįsako, kad kaip tik kalendoriai rei- 
hąmiltoniečius į ši puikų vaidinimą, y- nauding, nes propaguoja sa-
“daly.yąus 30 aktorių: juodvar- va bankelį. J. Stonkus iškelia, kad 

mų, kiškių, piktoji pamotė ir kt. Ypač pankeliui reikėtų įsigyti 
Aiasų mažieji kviečiami pamatyti tą <m^ y Sakas pritaria, kad reiktų pirk- 
^^14 pasaką su puikiomis dękoraci- įį namą su vieta mašinom pasistatyti, 
jonus ir kostiumais. Vaidinimo pra- nes dabar vidurmiestyje per sunki 
džia 4 vai. p.p. • į parkiriimo problema. Z. Gasiūnas siū-

SPORTĄ MĖGSTĄS JAUNIMAS tu- 10 vieta bankeliui pasirūpinti statysi- 
ės retą pĖogą pirmą kartą Hamiltone mu<)se Lietuvių Namuose. P. Lukošius 

stebėti Kanados lietuvių jaunių ir jau- Pasisako, kad ūkiškai vargu ar apsimo- 
lucių stalo teniso pirmenybes, kurios ? ketų tokia nuosavybe. St. Baksys — 
.vyks VAV parapijos salėje vasario 25 iAk^-kai apsimokėtų, bet leteną gali uz- 
1. Žaidynėsedalyvaus mūsų jauniau- ^ti ant nuosavybės Leagos centras. 
4eji sportininkai J MpntreaUo, Ro- Pasidalinus nuomonėms klausimas pa- 
iesterio, Toronto ir Hamiltono. K.B, įstatomas balsavimui, ar susirinkimas 

: įpareigoja valdybą zonduoti dirvą na-
BANKELIO “TALKOS” METINIS mų pirkimui pasisako 30 balsų, o prieš 

SUSIRINKIMAS. “Talkos” šeštieji 33 balsai. Tuo būdu klausimas paliktas 
-tarbo metai labai gražiai baigėsi nor- ateičiai. -
.ųahai augant didyn, kaupiant Capita-. Susirinkūnas užsitęsė nepilnas tris Stevensonui valstybiu gubernatoriams, 
4 bei išduodant paskolas. Sėkmingų valandas. Baigiant dar tenka pnmm- - *
darbo metų užbaigimui bei bankelio 4, kad nuo įsteigimo dienos, 1955 m. 
leiaalų apsvarstymui įvyko metinis vasario 13 d., į bankelį ‘įstojo 537 na

riai, iš kurių 3 mirė, 43* patys pasi- j 
traukė, viso išstojo 46 asmenys. Tuo r 
oūdu dabar yra 491 narys, iš kurių 46 į 
.lariai yra vaikai ir jaunimas iki 18 m.
amžiaus. Permažai mūsų tarpe jauni
mo, todėl turėtų tėvai atkreipti dėme
sio ir prirašyti savo vaikus nariais.

Mirę bankelio nariai yra Vincas Šu- 
kaitis, miręs 1956 m. kovo 15 d., Jonas 

ximo pusiau slaptu balsavimu 44 bal- ’ Gylys, miręs 1959 m- lapkričio 13 d. ir 
sais pnmtas be pątaisų. ; Jonas Jokūbaitis, miręs 1960 m. balan-

Prąnešimuose valdybos pirmininkas džio 26 d. x
E. Sudikąs pažymėjo, .kad Kanados Laike šešių savo gyvavimo metų 
ekonominė padėtis praeitais metais oankelis suteikė savo nariams paskolų 
nebuvo palanki, jautėsi stagnacija, di- $578.164,04 ir nariams-taupytojams iš-: 

r_________ _ _______ dęlis nedarbas. Tai netiesiogiai palietė mokėjo dividendų už laikomus pinigus
teikiama labai langvaif reikia nepa- ‘ ir mūsų bankelį, nes nariai daugiau $20-844.59. J. D.

tamsesnėmis spalvomis, negu skundo Mieli lietuviai, parodykime savo kil-' inesi i šį kvietimą 
nią dvasią ir tautinį susipratimą, vi
si iki vieno dalyvaukime tame mums 
lap reikšmingame minėjime ir tuo pa
čiu pagerbdami nepriklausomybės ko
vų didvyrius.

Tą pačią dieną įvyks Hamiltono apyl. 
valdybos ir revizijos komisijos rinki
mai. Suraskime laiko kiekvienas tam 
svarbiam įvykiui ir atiduokime savo 
balsus už tuos valdybos kandidatus, 
kurie mūsų manymu būtų tinkamiaus 
ir stipriausi sekantiems kadencijos 
metams, nes tinkama ar netinkama 
valdyba priklauso nuo mūsų pačių už 
ką mes atiduosime balsus, todėl būki
te atsargūs ir protingi.

ApyL valdyba.

visą pasauli, netoli nuo Londono nu-

mėnuo išmokama iš viso apie 3 milijo- 
iltis auDLu. ^ugieunus tuos au skai
čius, kiekvienas gali išskaičiuoti, ko- _ , , 5 ,
KiOo in.UKOS yra aukuro pensininko tvarka — kaip pranešė Vilniaus “Tie- 
viuĮitiUes pęjisijos. ; E. sa” — kad prieš svečią išleidžiant iš

Mokyklą tinklas. Statistikos duome
nimis' prasidėjus 1960-61 mokslo me
tams, bendro lavinimu mokyklose, 
augstosiose mokyklose, technikumuo- 
sair kitoje vidurinėse specialiose mo- __ _ _ _____________ ______ t
kj k|ose mokėsi 5iz.QUu žmonių, jų vagysčių, ji atsakė neigiamai, bet, i .mues Komisijos pirmininkas^ naudo- 
tarpe 60.000 neats.U augdami nuu u-.- ’ °
bul Vien uk bendro lavinimo mokyk-!
lęsę bei darbminKų ir kaimo jaunimo • --------- - ——
bei suaugusiųjų mokyklose 453.000. stumu uakiorių. 
13.000 daugiau; kaip 1959 m. (Tarp 
kitko, ui pernelyg mažas makinių 
prieaugiu-per metus. E.). Šiais moks
lo mętais buvę atidaryta 4 nauji tech-i 
nikumai (dabąr krašte 76 teclmi- 
kumai ir kilos vidurinės ir specialiu- ! * • . - _ ■ ,. - - - . - .. <
sius mokyklos). 12 augsiųjų mokyklų la‘ o ndrukųs pradėtas statyti 
studentu skaičius siekiąs 59.0u£) t6.0Q0:1O‘’° 4iJaxa.l4 tab, įkąs.
daugiau, negu praėjusiais metais). Ne-' Balys Budrys, buvęs Sakių apskr. <^muosj balsavimo dieną.
akivaizdiniai mokosi apie 23.000. I960 kriminalinės policijos viršininkas, Turėtume atkreipti dėmesį į tai, kad 
metais buvę išleista 9.000 augštąjį ir į 1959 gruodžio 15 d- mirė Sibiro trem- ■ misų išrinktieji žmonės dirbs tą gar- 
vidurinį mokslą baigusių specialistų.: tyje. j bmgą, bet nelabai dėkingą darbą išti-

Kino teatrų skaičius Lietuvoje 1960 i Antanas Sklėris, Argentinos kom-' į^and^/h^So^tl^Si'imS^ka^ 
m. padidėjęs kebais šimtais ir dabar i partijos riarvs, ten gyvenęs nuo 1929 g^augį •? Sų ga

1 i-»Q kinn lanlrvtAiii ęfcairiiK • J-' _ __ ________________ irutz* ! * - P.4CxU IdlKU UauolS IS Iii ubų, gal
. būt, ramiai sau sėdėsime prie TV apa-m. grįžęs i Lietuvą n- eia gavęs pensi- ratų ar linksmoj draugijoj.

Jis buvo gimęs 1905 m. lapkričio 6 nieko gražesnio ir kilnes-
: d. Kunigiškių kaime, Svėaasu vaisė., ni°- kaiP dirbtl savam kraštui, saviems 
i Rokiškio apskrity. ■. toliems, gerą ir naudingą darbą. Bęt

tas darbas buna daug nasesnis, jei ji
Vilius Jomantas, senesnės kartos dirbantieji turi stiprią savų tautiečių 

mirė Vilniuje paramą. Šiuo atveju toji parama su- (

DBLS-gos naujuoju pirmininku iš
rinktas žinomas .visuomenininkas inž.

i mininku, o valdybos nariais išrinkti 
Stp. Nenortas, J. Bendorius, J. Lūža, 
A. Pranskūnas, V. Slrimas ir Z. Jūras. 
Lietuvių Namų bendrovės pirmininku 
liko ir toliau Stp. Nenortas.

Suvažiavimas, išklausęs J. Vilčinsko 
pranešimą apie padėtį Lietuvoje, nu
tarė pasiųsti padėką britų užsienių rei
kalų ministeriui už tai, kad jis tarptau
tiniame forurne pasisakė prieš sovie
tinį kolonializmą Lietuvoje. Suvažiavi
mas baigtas pasiryžimu ir toliau veikti 
lietuvybės išlaikymo ir Lietuvos lais
vinimo fronte. E.

DBLS METINIS SUVAŽIAVIMAS 
Įvyko sausio 21-22 d.d. Pereitais me-

1 tais sąjunga turėjo £285.15.9-pajamų 
; . i— solidarumo inašų £236.11.9, poros

rantuoja tikėjimo ir sąžines laisvę. -kyrių papildomų Įnašų £19.7.6 ir 
LIETUVOS KONSULAS ČIKAGOJE, ; £19 aukl*’ Išlaidų turėjo £245.17.7, 

kartu su specialių komitetu, vasario i sausio 1 d. saldo buvo £39.18.2. 
16 d. ruošia konsulariniam korpusui 
priėmimą Bismark viešbuty. Norį pri
ėmime dalyvauti lietuviai registruoja-' 
si iki vasario 10 d. pas komiteto iždi- j 
ninką J. Karanauską.

OHIO LIET. GYDYTOJŲ D-JOS 
nauja valdyba: pirm. VL Ramanaus
kas, vicep. A. Baltrukėnas, sekr. A. 

‘ Čepulis, iždin. E. Lenkauskas ir narys 
kultūriniams erikalams H. Brazaitis.

Si draugija kasmet paskiria po $1000 
Kultūriniams reikalams. skaičiuoti, bet ūk apie 8.000. Didesnis *

“ATEITIES” 50 METŲ SUKAKTIES įkaičius išėjęs dėl to, kad buvę pri- 
koncertas rengiamas Čikagoje balan- j skaityti ir Lietuvos piliečiai nelietu- 
džio'15 d. Jaunimo centre. Jame savo Į.to, tam tikras skaičius lietuvių 
kūrybą skaitys visa eilė dailiojo žo
džio menininkų, buvusių “Ateities” 
bendradarbių.

IŠ LIETUVOS ATVYKO 
d. į Čikagą pas sūnų bei jo šeimą 
Vytautą ir Salomėją Chainauskus 
Kleopatra Chainauskienė, gyvenusi 
Jurbarke,<o pastaruoju metu Kaune. 
Iš Kauno išvykusi gruodžio 31 d., Mas
kvoje išbuvusi 9 dienas, atskrido Skan- 

j dinavų b-vės lėktuvu per Kopenhagą ir 
- ------ Niujorką. Jos duktė Aleksandra su 

! Mieles sesės lietuvės, kai būna mū-1 3avo vyru Jonu Tumosa gyvena To- 
sų susirinkimai šu paskaitomis, atei- ronte.

LIETUVIŲ ROMOS KATALIKŲ SU- 
, SIVIENIJIMAS AMERIKOJE (LRKS 

[ A), tautinė savišalpos organizacija šie- 
u; met lapkričio 22 d. švęs savo gyvavimo 

: nei už šią paskaitą, tikėdamos daugiau ■ 75 metų sukaktį. Apsidrausti galima 
ri sutikti? Jeigu jau mandagia forma nūs su 1959 m.f'crišduotoš' paskolos i toki,l idomilI paskaitų išgirsti ateityje.; nuo $500 ikr$10.000 ligos pašalpos mo 

%. Balansas už I960 m. su- L. Kat. Moterų v-ba. j karnos, nuo $3 iki $18. Nanais priima-
i mi asmenys iki 6o metų.

.------- • . KAUKIŲ BALIUS, įvykęs vasario 5 į
- , , 1960 m. turėta iš viso pajamų S21.- j j praėjo su ypatingu pasisekimu. Da-i POV. RĖKLAITIS, Vokietijos

me dalyvavusių asmenų parašai po sa-i 553,47 ir padaryta išlaidų $7.716,59. iyVavo apie 350 svečių. Buvo stebėti- vicepirmininkas, Vasario 16 gim- 
vo straipsniu. Tai būčiau tikrai pątei-. Grynas pelnas su likučiu iš 1959 m. j j^ai daug kauk iii (palyginus su kitais nazijos namų statymo ir kitais reika- 

j o£<±.^*7,15. Pajamų svarbiausią pozi-, metais) ir gerų kaukių apie 2(L Daly-: ^a^s kovo mėnesį atvyksta į JAV.
;c.ją nudaro palūkanos už išduotas na- ‘ vių pasifilyta j^y komisija £sky^; NADAS RASTęNIS> lietuvis advo. 

res būti skaitomas sekančių metų me-! mą paima draudimas ir atlyginimas $25 “Musmirės” — A. žilvvtienė J

,.uKia jau tvarka. E. įjuęsi prp^a priminti Hamiltono liet,
visuomenei, kad rinkimai į mūsų 

Vilniaus miestas turįs 15 sniegui nu- bendruomenės vald. organus įvyks va
sario 19 d., šį sekmadienį. Taigi jau 
už vienos, kitos dienos. Jie vyks iš 
ryto mūsų parapijos salėję, o po pietų 
tęąis L, Namuosę. Jie vyks veik ištisą 

"įdieną, tik su pertrauką pietums. Taip,

‘ sirinkti sau patogiausią. Todėl savo įr 
Rinkiminės komisijos vardu prašau 
skaitlingo visuomenės dalyvavimo rin-

Alytuje esąs nęsęniai pastatytas ki 
nj leąuas “Dainava” ir atidaryta ka
vinė. Buvusiose kareivinėse esąsJreng- 
tas siuvimo fabrikas. Miesto Pakrašty j a - kiekvįįūas galės pa.
esąs statoma skalbimo uiąsinų garny k- . •. Ą. .e

; luto aparatų fabrikas.
daugiau, negu praėjusiais metais). Ne-'

Turėtume atkreipti dėmes) į tai, kad

siekiąs 1.1-19. Kino lankytojų skaičius m įstojęs partiįon 1936 m., 1956 
paarėjęs tais metais 7%. E. I0 grįžęs į Lietuvą ir čia gavęs pensi-Į

Ryšium su būsimais vietinių tarytu • niirė sausio 29 d. ..... •
iiuKiiHūuj” kovo menesi visoje Lietu

voje pasklido daugj be agitatorių gru
pių ir atskirų agitatorių, kurie “rin
kimų sklciužia komumsunę pro- ____ ________ _
pagandą. “Rinkimai” yra tik preieks- dailininkas grafikas, 
tas agitatorius siuntinėti per butus, 20. d.
tikrinti žmonių nuotaikas ir pan.

Ateizmo propagandai skleisti, Mari- : UI I M N I D b Į. Man
jampolėje, Panevėžyje ir eilėje kitų į I " " I « !■ V , •
mięsuj Ir miestelių yra įsteigtos t pone Redaktoriau, “ ‘ -------- --
“Ateizmo mokyklos”,kur mokytojai,; Wmnipego skyrius pinigus prisiuntė
jaunuoliai ir kiti supažindinami su j. Tikiu, kad neatsisakysite patalpinti per pr Matulionį, tai kam tas kirsi- 
tokiomis temomis: “katalikų dvasinio- i šį mano atsakymą p. J. Cingai, į jo kri- njmas? 
kijos nusikaltimai Lietuvoje” ir pan. likos straipsni “Tž” nr. 3 1961 m., dėl mano pasirašymo po 1960 m

“SiLvos” kojiniu fabrikas nranlėstas ‘ ‘“T ^yt0S K^B'nės Winnipego AVinnipeg0 --------- _____
i>H.vos kojiniu labukas oraDlestas 1^0 m. metines veikimo ap- kaip apyl. v-bos sekret,, manau; kad p.

. ... Čia neturiu tendencijos aiškintis 
tū;s. įmontuotos naujos konvejerinės prieš p. J. Cinga, bet noriu tik pasi- 
mąšinds. ' j E. guosti. Pirmiausia aš nenoriu liesti

Krėvės tėviškės sodyba, esanti Va
rėnos rajone, jau antri metai restau
ruojama. Atnaujintas gyvenamasis na
mus, sutvarkytas šulinys prie namo, 
sodyba aptverta tvora, atnaujinti rašy
tojo naudoti namų apyvokos reikme-, 
nys, įrankiai ir baldai. Pabaigus dar-, 
bus, čia bus įrengtas Krėvės memo-; 
rialiiįįs niuzėjus. E.

Kauno statybos trestas, Vilniaus ra- įgautų 
dijo žiniomis, numato šiais metais at-1 
likti statybų uz 20 milijonų rublių. J. Cingos tikslas yra mane pažeminti paversta pasirašyti dienos sekretorę, padidėji 51^
Bet daugiau kaip pusė tų darbų suda- redakcijos akyse įr padaryti nepatiki-
rys pramoninės statybos. Jų tarpe: mu. Čia tai ir bus redakcijos reikalas. Su*rinkta visu" metlhiame susirinki- V
dirbtinio pluošto kombinatas prie ke- As į “Tž” rašinėju jau virš 10 metų,
lio į Petrašiūnus, ketaus liejykla, I Jeigu jie nebenorės, galėsiu daugiau 
gelžbetoninių dirbinių fabrikas. Be toj ir neberašinėti. Tegu rašo p. J. Cinga. 
bus plečiamas pliušo-šilko kombinatas į Kelias visiems vienodai atviras. Per tą 
ir kt. E’. ; ilgoką bendradarbiavimo laikotarpį re-

.. . •* i. v , jdakCija galėjo pilnai įsikinti ar aš ką
Dalis Inkaro fabriko darbininkų klastoju, ar rašau teisingai? Aš rašinė- 

gyvena antrame Kauno gale, Tunelio, damas ir atliekamu laiku nuo sunkiu 
gavėję «r pan. Jiems atvykti į darbo- darbų griebiuosi plunksnos. k«i Pa-. „a ir Dasirašvs « tJ 
vietę Vilijampolėje esąs tikras var- talkininkavus redakcijai ir oatarnauti; ?> •{ ■ P .č i jgas, skūndžiasi jie viešai Vilniaus ^IkSXiSte «r Patarnauti; Reikia suprastl> kad 
“Tiesoje”. Panašiai esą ir su tais, ku-

“Silvos” Rojinių fabrikas, praplėstas ? apyj 
ir dabar, gamma 12.000 porų kojinių žvalgos 
per parą, vieloje 9.000 pereitais me-

-p-lės Apolonijos šidagytės, kuri p. J. 
Cingos mane įgelianti straipsnį pasira
šė. Gaila, bet ji buvo priversta.

Ir tikrai, jeigu skaitytojas paimtų 
mano 1960 m. KLB-nės Winnpego apyi. 
v-Dos aprašytą veikios apžvalgą, var- 

' oiai jis Tąsių, kur p. J. Cinga galėtų 
; užsigauti. Mano aprašymas yra teisin
gas ir nuosaikus. Aš neturėjau ir da- 
zuz neturiu iikoio. kad p. J. Cinga už-

Nelaiau kodėl, bet atrodo, kad p.

Susirinkimas užsitęsė nepilnas tris

Xiariu susirinkimas vasario 4 d. Nors 
praėjusi per Hamiltoną sniego pūga 
seruKai trugdė susisiekimą, tačiau at
vyko 74 nariai ir keletas svečių. Susi
rinkimą beveik punktualiai 4 vai. p.p. 
parapijos salėje atidarė valdybos pirm. 
E. b.ųdikas.

Praeitų metų protokolą perskaitė 
■ v-bos sekr. St. J. Dalius, kuris susirin-

senatoriams bei kongresmanams.
Laisvojo pasaulio lietuviai visais 

t galimais būdais turi protestuoti prieš 
i lietuvių tautos kankinimą ir atidaryti i 
Į pasauliui bolševikų melą, esą jie ga- ■

AUKOK TAUTOS FONDUI
KIEK GALI, 

BET AUKOK!

taupė. Todėl bankelyje susikaupė dau- 
siau indelių, negu buvo išduota pa- 
sKolų. Tačiau bankelis padidėjo - pa- 
auįio visu $100,000 balanse. Padidėjus

i ten yra aiškiai pažymėta, kad KLCT kapitalui ir esant daugiau darbo buvo ’ 
pasamdytas nuolatinis tarnautojas — ■ 
DanKeLo vedėjas, kuris dirba pilną lai- 
xa nuo praeitu metu birželio 1 d. Nuo 
s.m. kovo 1 d. įvedama čekių siste- Męs lietuviai nesame 
ma. Kiekvienas narys galės atsidaryti j pagalbos iki neprispaudžia visiskas 
deposiio sąskaitą, gaus iš bankelio če-Į var?a$- Pagalbą gauti, pvz. tėvai, 
xių knygutę ir galės kaip visuose banj^urj- nedirba del sveikatos ar kt. prie
duose įsrąsijoAti čekius pagal reikalą. !4as^’ nofs vai^ai ,yra ?ua*1^ ^era 
Dokumentams* laikyti bankelio valdy- ‘ įstatymo, kad vaikai turi išlaikyti te
pa nupirko nedegamą spinta, byloms? vus: kam yra sunkumų del kalbos, 
laikyti paprastą geležinę spinta. Supa- ^etpkjtes į musų tautiečius dirbančius

L. K AT. MOTERŲ D-JOS METINI A- 
ME SUSIRINKIME buvo paskaita p. 
Kulienės iš Toronto tema “Socialinis 
draudimas Kanadoje” Prelegntė, dirb
dama šioje srityje, pastebėjo, jog lie
tuviai nesinaudoja teikiama pagalba, 
nors kartais ir labai jos yra reikalin-

Australija
AUST. LIET. KR. TARYBOS SUVA

ŽIAVIME paaiškėjo Įdomių Australi
jos lietuvių gyvenimo reiškinių. Kraš
te ėsą ne 10.060 lietuvių, kaip įprasta

nimas?
Dėl mano pasirašymo po 1960 m. 

veikimo apžvalga

J. Cinga gerokai šauna pro šalį. Pirma, 
po veiklos apžvalga, galima skaityti, 
mano iš viso nepasirašyta. Pasibaigus 
veiklos apžvalgai mano yra atskirai už
rašyta: Mano nuomonė. Bet ir čia aš___ v „ __ z o____ T __ :.
pasirašiau ne kaip atstovaujantis v-bą, • žindinti^visuomenę su “Talkos” uždą- J*ios T^ies įstaigose ir jie jums visuo- 
bet kaip tos nuomonės autorius. Pasi- ‘ viniais ir teikiamu patarnavimu išleis-;P^dės. 
rašiau kaip valdybos sekretorius, nes ta 8 psl. brošiūra, išspausdintas sieni-! 
aš toks dabar esu. \ nis lietuviškas kalendorius, kuris iš- - . .

siuntinėtas nariams. Praeitais metais klte « pasiklausyti nors ir ne nares, 
mirusio bankelio nario Jono Jokūbai- Tos paskaitos yra visuomet vertingos 

kia dar blogiau. Negi p. J. Cinga tuo cio atminimas pagerbtas atsistojimu. ; svarbios žinios, būtinos mums vi- 
savo asmeniniu straipsniu atstovauja Iždininkas — bankelio vedėjas ĘJsams zinotl-
visą metinį susirinkimą ir atrodo, kad Lengnikas savo pranešime pažymi, kad esame labai dėkingos p. Kulie- 
visi su jo prieštaraujančiais ginčais tu- narių sutaupos padidėjo 37% palygi- j

aš toks dabar esu.
P. J. Cinga savo straipsnyje pasira

šė irgi kaip susirinkimo p-kas. Tai reiš- 
i 
savo asmeniniu straipsniu atstovauja

tai būtų gudriau padaryta, kad būtų ■ Vts<.js $315.516,03 sumai.

iš Australijos persekėlė į JAV ir ki
tur. Krašto valdybos duomenimis lie
tuvių esą: Synėjuje ir priemiesčiuose 
2.500, Melburne 1.500, Adelaidėje 
1.200, Geelonge 400, Canberroje 300, 
Brisbanėje 300, Perthėje ir V. Austra
lijoje 400. Mažesni lietuvi^ skaičiai esą 
dar kitose apygardose. į

Aust. LB dabar sudaro }4 apylinkių 
ir 2 seniūnijos. Bendruomeninius lie
tuvių namus turinčios Adelaidės, Gee- 
longo, Bankstovvno, Melburno ir Syd- 
nėjaus apylinkės. Namų bendra vertė 
siekia aper £50.000, neskaitant Ade
laidės ir Melburno Caritas vardu įsigy
tų parapijinių patalpų. Skautai turi 
savo nuosavą būstinę. Sydnėjuje yra 
nuosavos lietuviškos kapinės.

Lietuvių kultūrinė veikla išsišako
jusi. Melburne abiejose savaitgalio mo
kyklose ir lituanistiniuose kursuose 
esą apie 160 mokinių, Geelonge 46 mo
kiniai. Bankstowne 50, . Sydnėjaus 
centre 20, Canberroje 10 ir Adelaidėje 

155. Lietuvių studentų Australijoje 
skaičius siekia apie 130. Baigusių 
Australijos universitetus yra 52.

Australijos lietuviai gražiai pasireiš-k 
kia ir įvairiomis meno šakomis: cho-\ 

: rais, vaidinimais, dailės parodomis, kt, \ 

ezija ir lietuviškų kūrinių vertimais ’ į • kt. E.
anglų kalbą, sausio 17 d. atšventė 70; <
metų suakktį. Jis kilęs iš Linkmenų; LIETUVOS Į SIDNĖJŲ ATVY- 
valsčiaus, Švenčionių apskr. JAV gy- ■ ^O pas vyrą ir tėvą dar gruodžio me
kena jau 50 metų. ; nesi Račkauskienė su sūnumi, o prieš

. • i pačias Kalėdąs atvyko Grybaitė, “Mais-
GENOVAITĖ IR JQNAS MALIO-: to” b-vės savininkų duktė. Laukiama 

RIAI, buvę Liet. Auditorijos šeiminiu-; įr daugiau atvykstant, 
kai, ten pasiliko tik valgyklą, o kitas 
patalpas išnuomavo. Gretimai jie iš- ’ R r/n 71111G 
nuomavo kitas patalpas — 3139 So. Į ’11 > •
Halsted St, — ir įrengė lietuvišką sa- i HALINA DIDŽĮULYTĖ - MOŠINS- 
liūną. . ■ KIENĖ, mūsų laikraščio ilgametė ben-

T _ ‘ dradarbė, birželio 12-16 d.d. atstovausLEONAS KANČIAUSKAS, pereitą u tarptautinėje moteru
vasarą atvykęs ^ Pietų Amerikos, per- ] konferencijoje Sao £aulo. 
eme 40 metų Hollywoode veikusią foto ) «

Italija
i VASARIO 16 progš Italijos LB ruo
šia kartu ir Lietuvos valstybės pra
džios 725 metų sukakties paminėjimą. 
Tuo būdu norima svetimiesiems pri
minti, kad Lietuva prieš 43 metus ne 
gimė, bet tik atgimė. Minėjimas ruo
šiamas vasario 19 d. Pamaldas atlaikys 
ir pamokslą pasakys kardinolas G. Piz- 
zardo, o minėjimo akte pagrindinę 
kalbą pasakys buvęs Italijos užsienių 
r. ministeris prof. Čaltano Martino. Po 
minėjimo koncertas, kurio programą 
išpildys sol. Albina Uknevičiūtė, pia
nistas Fr. Alonso ir smuikininkas H. 
Danneman.

Vasario 16 d. 10 vai. 40 min. r^tą 
Italijos valstybinis radijofonas Prog- 

darbais. Buvo ruošiami mylėjimai, pa- Į r am a Nazionale transliuos specialią 
skaitos, išlaikomos lietuviškos savait-1 programą Lietuva^ pagerbti.

11

sinęs.
Prašau neužmiršti, p. J. Cinga, kad ____ _ i :___ __

metinio susirinkimo protokolas dar tu- riams paskolas. Išlaidų didžiausią su geriausiom KauKem premijas: i —j, t vinnmoc ca™ < ■ *■ • . .
res būti skaitomas sekančių metų me-įmą paima draudimas ir atlyginimas ^5 '“Musmirės” — A žilvvtienė J k U Baitunoreje, žinomas savo po- rais. vaidinimais, dailės parodomis ir 
tiniame susirinkime ir tada tik bus ‘ tarnautojams, bet bendrai atlyginimas • Narušienė ir Aid. Narušytė. II — $20^

I primtas arba taisomas.-Nors p. J. Cin- už darbą ir priežiūrą sudaro 15,7% ’“Senutė”   H Rickienė III — $15 
Prirašys jį. tai dar ne viskas. Vųsų pajamų ir reikia skaityti mažu. Į-Kolūkietis” — St. Kairys iš Simcoe^

M. Sta-!
L. Vir-

už darbą ir priežiūrą sudaro 15,7% ; “Senute” ■ —
’ .’----- --------V v ! ' Kolūkietis” — Si. Kairy;

Kredito komiteto pirm. J. Miksys ; IV$10> “Japonė. geiša” - 
pranešė, kad komitetas metų bėgyje: nįijenė V — $10 “Ragana” - 
turęjo ęi posėdį, buvo leista išduoti: bickaitė, VI — $5, “Moteris su šuniu- 
125 nariams paskolų $213.953,53. Dau-, Ru» _ Kairienė ir Bęržinienė.

. Turėta pajamų $927,75, išlaidų apie 
. $340 (dar nėra gautos visos sąskaitos).

'30 nąnų. Iki $100 Praturtėjus kasai, moterys numato įsi- 
paskolų prašė 4, iki $200 — O nariai.; gyti d-jos vėliava. N-rė.
Daugiausia leista išduoti paskolų va-.
sario mėn. $29.521,60 ir mažiausia lie- • MŪSŲ SKAUTIŠKAS JAUNIMAS 
pos mėn. $2.724,30, Kredito komitetą ir šią vasarą nors ir trumpą laiką iš- 

: naudos gamtoje — stovyklaujant. To
kios išvykos reikalauja pasiruošimo. 
Svarbiausias ir galbūt išlaidingiausias 
klausimas, kur stovyklaujančius apgy
vendinti. Tam reikalinga palapinių, 
kurios yra nętaip jau pigios ir patiems 
skautams apsirūpinti palapinėmis ne
įmanoma. Šiam tikslui padeda parū
pinti lėšų Hamiltono LSR D-ja. Šiai 
draugijai daugiausia priklauso skautų 
tėveliai, kurie įvairiai rūpinasi savo 
prieauglio lietuviška ateitimi. Atsi
randa ir tokių, kurie iš viso yra be šei-

ne metinis susi-
- . . . • , ‘ rinkimas patarnauja dienos pirminin-

i>idžiuojuos, jog iš winnipegieciu kui (šiuo atveju p. J. Cingai), bet su- 
.sų nei gavęs pagyrimų, kad Strikaitis sirinkimo p-kas patarnauja metiniam 
.ašo teisingai, neatsižvelgdamas ar kas susirinkimui, o dienos p-kas neturi tei- giausia paskolų prašoma didesnėmis; 
yra jo priešas ar draugas. Visus vieno- SęS faktų kraipyti, bet visą susirinki- ’ sumomis: $1.000 — 16 narių, $2.000 

frr/llllrm dai Pa«ina’ visus vienodai pataiso. Tai mo eigą užfiksuoti teisingai. j 2i.nariai, $3.000
, F"®F®MĮir bys atsakymas p. J. Cingai į paskuti- Metinių susirinkimų protokolai turė-

nę jo pastraipą, o Kad p. J. Cinga nori būti nedelsiamai surašyti, kad ne
darnesnės lietuviškos veiklos, tai tu- rįįktų paskutinėmis dienomis priėš 
retų atsilankyti į B-nės susirinkimus metini susirinkimą raginti, o be to, 
ne per pemdus metus vieną kartą, ne per llgą laika daug kas ir užsimiršta- 
kritikuoti, betj>ats aktyviai įsijungti į ma ir net protokolų knygos prapuola.

. .......     Tjr ‘‘ Gerb. p. J. Cinga, aš pilnai buvau ____ __________________ _____ _ 
įsitikinęs, kad aš daugeliui gal ir įky- \ nas perskaitė revizijos aktą, kuriame 
ėjau, nes v-boje esu jau 6-ti metai, • Konsiatuoia, kad viskas rasta tvarkoje.

todėl, kaip Tamsta matei, aš griežtai į Birželio mėn. revizoriai iŠ Ontario Cre-

Mokslas dabar su-

be skausmo ir 
nepatogumo

Surastas vaistas, kuris palengvina 
skausmus bei niežėjimą ir Sutraukia 

hemaroiduš.
Toronto, Ont. (Specialiai)
I ' ’ ■' , „

ją priemonę sutraukti hembroidus ir 
palengvinti skausmą bei niežėjimą. 
x ūksu<nuiąins pageiuejo ši nebran
gi priemonė, privačiai savo namuo
se be jokio vargo ar nepatogumo.

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

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

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

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

vaistinėse — pinigų grąžinimo ga
rantija.

....... ..... ) Pirmą
kartą mokslas atrado naują gydoma-

J—4807

sudaro J. Mikšys, A. Sukaitis, K. Sta 
naitis.

Revizijos komisijos pirm. A. Jankū■ jos vadovaujamus vienetus. Kritikuoti 
yra lengviau, kaip dirbti.

Dėl šeštadieninės mokyklos pats p.
: J. Cųiga iškėlė tą klausimą ir (vėl pa- f
kartotinai pasakau) viešai pasakė: Ar v.j,ą kandidatuoti atsakiau. Tą pada- dit Unijų Sąjungos ir per 3 dienas 
išviso beapsimoka leisti vaikus į šeš-; rg jr kįti v-bos nariai. Aš atsisakiau, i padarė kruopščią bankelio reviziją, 
tadieųinę lietuvių mokyklą, jeigu vai-; neg maniau, kad p. J. Cinga įeis į nau-; Po revizijos prisiųstame laiške jie iš- 
W nebęsupranta lietuviškai?” Tuo j ją v-bą, bet, deja, apsivilta. Dienos gyrė ‘‘Talkos” pasiektus rezultatus ir 

i reikalu iškeltos diskusijos nę tik mo- p-kas prirašęs daug kandidatų nesitei- j jos vadovybės veiklą. Revizijos komi- 
! kyklos vedėją kun. J. Bėrtašių. bet ir kė įrašyti savęs, nors kartkartėmis ir I siją sudarė A. Jankūnas, P. Lukošius, 
kitus mokytojus lyg su šaltu vande- siūlėme. Kada visi nusibraukė, p. J.' P. Savickas.
niu nernvlė. Tur būt. n. J. Cinga na- ... Grynas pelnas, $14.247,15, Valdybos! mų, o kartais jie aukojasi daugiau už

buvo pasiūlytas paskirstyti šitaip: ga-; pačius skautų tėvelius. Tokiems pri- 
rantijos fondui 20% — $2.767,38, švie- klauso mūsų didžiausia pagarba ir nuo
rimo fondui $4Q0, išmokėti 4^% divi- širdžiausias ačiū. Gaila, kad tokių yra 
dendo šėrininkams $9.947,41, išlaiky- neperdaugiąusia. Pavieniui dirbančiam 
mui vieno mokinio Vasario 16 gimnazi- visada yra didesnė galimybė turėti at
joję $240. Likutis paliekamas nepa- liekamą dolerį, negu šeimai, auginan- 
skirstytąmė pelne $742,36. Pasisakius čiąi 34 vaikus, neretai tik vienam dir- 
dėl šio projekto keliems nariams, siū- bant. Si kartą aš ir norėčiau Hamiltono 
lymas pusiau slapiu balsavimu 70 bal-; LSR D-jos vardu kreiptis į daugiau 
sų priimtas. pasiturinčius, kiek kam sąlygos lei-

Sąmatą 1961 m. referuoja ižd. E.'džia, sušelpti mūsų akciją, — šios va- 
Lengnikas. Numatoma pajamų $29.300 saros sezonui parūpinti skautams pala- 
ir išlaidų $12.414 Ragai įstatus buvo' pinių. Pagal skautų vadų pranešimą, 
pabalsuota tik'už tą sąmatos punktą, reikia mažiausiai 6 palapinių. Tam 
kuriame leidžiama valdybai nenumąty-: tikslui LSR D-jos suruoštas vakaras 
tų išlaidų ir aukų pozicijoje išleisti iki sausio 14 d. davė pelno, tačiau toli gra- 
$500. Pusiau slaptu balsavimu 57 bal- žu nepadengia išlaidų palapinėm. Be 
šais tas buvo priimta. Iki Šiol valdyba to, yra dar ir kitų reikalų.
turėjo labai suvaržytas rankas, nes j Nenorėdami varstyti mielų tautie- 
pelno skirstymą atlieka visuotinis su-' čių durų, kreipiamės per spaudą i vi- 
sirinkimas, o metų bėgyje daug lietu-' sus lietuvius, kurie dar turi kiek sim- 
viškų organizacijų kreipiasi prašydami patijos mūsų jaunajai kartai ir gali 
aukų ir valdyba negalėdavo to paten- —k..

•■■kinti.
Rinkimams slaptu balsavimu praves

ti pirmininkas pakviečia K. Stanaitį, 
N. Zabulionį, A. Jankūną, šiais metais 
iš valdybos išeina J. Giedraitis ir E. 
Lengnikas, iš Kredito kom. J. Mikšys, 
iš Revizijos kom. A. Jankūnas. Nomi
nacijos komisija (A. Vainauskas, N.

; n.ių perpylė. Tur būt, p. J, Cinga pa- Cinga su įprasta šypsena, rankutėmis 
miršo kūnigo pąaiškinirno etc. pamosikavęs, griežtai atsisakė. Gelbė-

I Kam tą reikia daryti ir prie ko ei- darni padėtį grįžome sena v-ba. Tai kas 
;name? Čia neminėsiu mokytojų pasi- čia kaltas? Dirbti tai ne, o kai kitam 
; švęntimo. vargo ir rūpesčių. į~~ ~ ‘ ~ ~ „1 J. ___ _ ."
j P. J. Cinga I-je pastaraipoje rašo: pagaliau šaukiasi bendradarbiavimo, 
į “P. Pr. Matulionio paaukoti “Nepr. Galiausiai p. J.’KČinga siūlo platin- 
; Lietuvai” buv, KLCT Winnipego skyr. ti laikraščius, o kai T. Lukas pasiūlė 
; pinigai buvo svarstyta po v-bos prane-; p. j Čingą, tai irgi griežtai atsisakė 
; Šimo” etę. | jj. dar balsiai nusikvatojo. Tai tikras

Jeigu ir taip būtų buvę, tai ko čia “daugybės” laikraščiu skaitytojas. Ma- 
p. J. Cingai užsigauti? Koks čia įžei- nau. kad šis pasiūlymas, tai tikrai bus 
dimas ar, tas reikalas buvo svarstytas užprotokoluotas.
anksčiau, ar vėliau. Jeigu p. J, Cinga ( 
pamiršo, tai galėjo įsitikinti dienos 
sekretorės p. A. Šidagytės užrašų juod
raštyje. Bet kas čia tokio?

Be to, p. J. Cinga rašo, kad Pr. Ma
tulionis paukojo tuos pinigus. Ar čia

■ ne savotiškas įgėlimas ir kur taip bu
vo rašyta? Nei Pr. Matulionis tų pini-

I gų paaukojo, nei galėjo paaukoti, nes 
; tię pinigai ne jo vieno. Matyt, kad p.
I i. Cinga mažai laikraščius skaito, nes

pilti į kailį, tai p. J. Cinga pirmas ir
_____ _ _ „ k

Galiausiai p. J.’KČinga siūlo platin
ti laikraščius, o kai T. Lukas pasiūlė

studiją ir verčiasi fotografo amatu.

D. Britanija
14-sis D. BRIT. LIĘT. SĄJ. METI

NIS SUVAŽIAVIMAS įvyko Londone 
sausio 21-22 d.d. Sąjunga turi 25 sky
rius. Suvažiavime buvo atstovaujami 
19 skyrių su 452 nariais. Taigi, ne visi 
nariai buvo atstovaujami ir, be to, ne 
visi Anglijos lietuviai priklauso orga
nizacijai. Kaip visuose kraštuose, taip 
ir čia dalis stovi nuošaliai, palikdami 
visą darbą dirbti turintiems daugiau 
idealizmo tautiečiams.

Suvažavimui pirmininkavo t>. Banai
tis, sekretoriavo V. Tamašauskas ir J. 
Zokas. Sąjungos atstovai buvo supa
žindinti su pereitaisiais metais atliktais

Taupyk b skolinkis Bankelyje -Talka"
Išduodamos paskolos iki $3.000, morgidu paskolos iš 7% iki 
50% turto vertės. Indėliai, paskolos Ir nario gyvybė apdrausta.
DARBO DIENOS: pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais 9 -12 vai.

į Ir tikrai liūdna ir skaudu, žiūriu “T. 
! Ž” rašo: 1960 m. lapkričio 27 d. įvyko 
! Toronto apyl. tarybos posėdis. Siūloma 
pasilikti esamai v-bai. Nesutinka. Pa
statoma 13 kandidatų, bet visi atsisakė. 
Pasilieka sena v-ba iki pavasario. Bjra- 
vo korespondentas, tegu visi žino. Te
gu taisosi.

Skaitau Sudbury. Ont.: valdyba 1961 
m. beišrinkta tik i.š trijų asmenų, nes 
visi atsisakė. Tai ką, mielas p. J. Cin
ga. gal ir Tamsta eitų jų pramintais ta
kais, o gal jie Tamstos?

Tai ir yra atskirų žmonių savotiška 
grupė, kad viskas negerai, viskas kri
tikuotina, o kai jam pasiūloma, tai į 
krūmus.

Išeina kaip toje patarlėje: “Nei pats 
valgo, nei kitam duoda”.

Su augšta pagarba,
K. Strikattis, apyl. v-bos sekret

(Nukulta į 6 prt.)

padėti, pasiūlyti savo auką, nesvarbu 
kokio dydžio, kiekvienam LSR D-jos 
nariui telefonu: A. Paukščiui JA. 
7-7750, P. Breichmanui JA 8-4609, A. 
Tumaičiui 9-3207. Ig. Varnui LI. 
9-8662, V. Pašiliui LI. 44708. Kamins
kienei JA 9-7278, J Paškevičiui JA 
9-1783. H. Rimkevičiui JA. 9^547,

, Lazdučiui JA. 9-1554 Kiekviena auka
K? Stanaitis), paskirta bus maloniai priimta ir panaudota taip 
lybos, paąįūlė į vunąojąn- svarbiam reikalui — mūsų jauninto iš-

J. Giedraitį ir E. Lengniką, Kr. kom. i

VISI tOiy StALiy DARBAI
Virtuvių spintelės (kabrtei), nauji baldai, įvairių spalvų stalinės lempos. 

Taisomi ų atnaujinami seni baldai. J va irūs medžio tekinimo darbai* 
GEBĄS DARBAS. NEBRANGIOS KAINOS.

V. LIUBINSKAŠ. Telefonas LE. 2-6922.

LATVIŲ GELIŲ KRAUTUVE 
802 BATHURST ST. (kampas Bloor) 
Telefonas LE. 3-3884.

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS .. .
* Puokštė* nuotakom* bet j/otriom* kitom* progom* — 

europietiAome Ir konodtškome tttUuįe.
9 Ivoiriousių rilių *kmtot gėM* bei ▼osonoi tu gėlėmi*.
♦ Mc» turime gintaro irkltokit| išdirbinių dovanom*. 

Kolbomė,toip 90t vo(dkoi 't rusiško).



ŽIBURĖLIAI
wist!- mažiesiems

Kovos dėl Lietuvos nepriklausomybės

Lietuves valstybės heibas VYTIS.

Tyčiojosi, juokėsi iš jos ir iš visų 
lietuvių. Bet kaip jie nustebo, kai 
Meilutės vyras Įtempė lanką ir 
>aleido strėlę tiesiai Meilutei į 
širdį. Krito Meilutė negyva, o ta
la jau pasipylė ant vokiečių gal
vų akmenys, šoko lietuviai su 
kardais vokiečių kapot, už gražią
ją, drąsiąją Meilutę keršyt. Ir su
mušė, supliekė vokiečius taip, kad 
retas iš jų namo besugrižo ir il
gai jau Merkinės pilies pulti ne- 
jeorjso.

Bet ne visi lietuviai buvo to
kie narsūs ir taip savo tėvynę my- 
ėio Kaip ir-dabar daugelis savo 

kalbą pamiršta, savo tautybės iš- 
■azaua, taip ir seniau buvo tokių, 
curie svetimas žmonas vedė, savo 
calbą pamiršo, rusais, lenkais 
tapo.

Ir dabar šiame krašte mergai
tės dar gražiau lietuviškai kalba,1 
daugiau mergaičių lanko lietuviš
ką mokyklą, organizacijas, o ber
niukų dauguma niekuo nesidomi, 
□i, nebus naudos iš tokių berniu
kų, kai jie užaugs vyrais, nei Lie- 
.uvai, nęį šiam kraštui. Mat visa, 
ką šis kraštas pasiekė tai vis sve- 
imšalių dėka. Ir tokių svetimša

lių, kurie nesigėdino savo kilimo. 
Visi raketų išradėjai yra svetim
šaliai. Ir savo vardus jie nesigė-

Paimkit Europos žemėlapi ir 
pasižiūrėkit, kur yra Lietuva ir 
kokie kaimynai ją iš visų pusių 
supa. Mažytė Lietuva, o jos kai- 
r'vnystėie didžiulė Rusija. Len
kija ir Vokietija. Ir visi jie per 
amžius norėjo mūsų kraštą sau 
pasiglemžti. Nuo senų senovės 
kariavo ir gynėsi lietuviai nuo 
kaimynu. Daug narsių žygių, 
daug didvyrių žino mūsa istorija.' 
Pasakoja mūsų seneliai padavi
mus anie vyrus ir moteris, kurie 
narsiai kovojo, savo gyvybių ne
pagailėjo, kad tik Lietuva laisva 
būtų, niekam nevergautų.

Padavimas anie Merkinės
pili . ..—. „ ------

Labai seniai, kai dar Amerikos dina parašyti: Jonas Salak, Linus 
niekas nežinojo ir čia tik indėnai ” ' ’’ ' ‘
tegyveno, Lietuva buvo garsi vi
sam pasauly savo ‘ plačiom, ne- 
Įžengiamom giriom ir narsiais 
vyrais, kurie savo tikėjimą, savo ' 
žemę nuo vokiečių gynė ir laisvi, 
pagal savo papročius gyveno. 
Daug garsių riterių vokiečių eilė
se kovojo. Daug kartų Lietuvos 
kraštą jie puolė, bet vis pasi-l 
traukt turėdavo, nes lietuviai sa- beno’uždraustas lietuviškas kny- 
vo tvirtose pilyse narsiai gynėsi ir gas, mokėsi ir laukė tik progos, 
ne vienas vokietis riteris Lietu-, kada salės vėl atkurt nepriklau- 
vos giriose savo gyvybę prarado.! somą Lietuvą. Ta proga pasitaikė

Buvo tada garsi Lietuvoj Mer- po Pirmo Pasaulinio karo. Didžio- 
kinės pilis. Valdė ją bajoras Kirk- sios valstybės susipešė ir nusil-

Pauling ir daug kt.
Ir anksčiau daugelis galvojo, 

kad lenku ar rusu būt gražiau, ne
gu lietuviu ir gana. Todėl ir nebe- 
atsispyrė, nebeatsigynė Lietuva 
nuo priešų. Daug šimtų metų ver
gavo ji rusams ir lenkams.

Bet laimei daugumas lietuvių 
nepamiršo, kas esą ir nepasidavė. 
Kovojo už savo kalbą, leido, ga-

Medinė pilis senovės Lietuvoje.

Toks susidarė Įspūdis, perskai
čius gerb. K. B. P. atsiliepimą 
“Kultūrinių apraiškų kritikai” š. 
m. “T. Žiburių” nr. 4 Į A. K. re
portažą “Kultūriniai paręngimai 
Toronte”, atspausdintą “T. Žibu
riuose” š.m. nr. 2.

Pagerbiant atsiliepimo autorių 
už jo narsumą, ginant kaikurias 
kultūrinio gyvenimo apraiškas, 
kuriose ir jis pats nuoširdžiai bei 
aktyviai dalyvauja, būtų galima jo 
priekaištus nutylėti. Bet kadangi 
cie priekaištai yra gerokai persū
dyti, tai bent dalį druskos reikia 
nuo jų nukratyti

Pirmiasia tenka pasakyti, kad 
mūsų daugumą kamuoja viena 
oenora liga. Ji yra pasikarščiavi
mas. Nuojos nėra laisvas šių eilu
čių autorius ir, kaip matyti iš raš
to, jo gerbiamas oponentas K. 
B. P.

Toliau šia proga verta primin
ti ir kitą bendrą negalią, kuri var
gina ne vieną Įvairių sričių veikė
ją, būtent, neigiamo kritiško žo- 
ažio baimę. “Kalbėk apie mane 
gerai arba nieko nekalbėk”, —- ši
taip būtų galima apibūdinti šios 
negalios prasmę.

Taigi ir A. K. kol bene dešim
timis atvejų, nenorėdamas “sąmo
ningai žlugdyti” “Sietyno” an
samblio veiklos, “T. Žiburiuose” 
ir “Drauge” kalbėjo gerai, niekas 
nesakė, kad jis yra blogas kriti
kas. Bet, kai jo manymu, atėjo 
laikas tik pripuolamai pareikšti 
kitokią nuomonę, tai jis su tūlais 
kitais inteligentais buvo patalpin
tas “už veiklos ribų” ir paklausta 
“koks tokių recenzijų ir kritikų 
tikslas?” Visa tai būtų nieko, jei 
ši degradavimo operacija būtų at
likta teisingai. Betgi pasirodo, 
kad jis tai padarė net tinkamai 
neisigilinęs i reportažo mintis. 
Taigi “koks tokių recenzijų ir kri
tikų tikslas”, būtų galima pasta
tyti kontra-klausimą? O jis toli 
gražu netoks, koki iššifravo gerb. 
K.B.P. Mano reportaže jis leng
vai suvokiamas: scenos meno mė
gėjų sambūriams ir paskiriems 
vaidiloms siekti tobulumo. Taigi

spaudą, kam pinigais paremt.
Tad aukim ir ruoškimės kovai 

už mūsų tėvynę. Daug kilnių žmo
nių užjaučia ir gina teises mažų 
.autų, jaunų tautų, kurios nori gy
vent nepriklausomos, visai nębū- 

■ -arai tos tautos vaikais. Ypač 
amerikiečiai daug padarė praeity 

i ir dabar daug daro, kad naujos 
! valstybės atsistotų ant kojų. Tai 
kaipgi galim nekovot mes už Lie- 

i tuvos nepriklausomybę jos tikri 
vaikai?

URBKIME IR GIRKIMĖS
aš čia ir neliesiu.

• “Reporterio nenuoseklumas 
ypač ryškus Širduko apipavidali
nime” (gal aptarime ?k sako opo
nentas ir toliau klausia: ”... ko
dėl reporteris nelaukė gero šir- 
duko pasirodymo?”

Klausimas, turint galvoje opo
nento straipsnio tikslą, yra nepsi
chologiškas ir greičiausia retoriš
kas. Todėl aš Į jį neatsakysiu. Ta
čiau su šiuo klausimu susijusias 
išvadas gal kiek patikslins sekan
tis samprotavimas. Kiekvienas 
žmogus, eidamas Į vaidinimą, ti
kisi ko nors gražaus ir gero pa
arti — džiaugsmo arba bent dva
sinio pasitenkinimo. Kas jam ši 
džiaugsmą sužadins? — Scena, 
joje vykstąs gyvenimas ir jo he
rojai su visomis savo problemo
ms ir dvasiniais tarpsniais. Jis 
nori to džiaugsmo nors truputį 
susikrauti ir ateičiai, kad bent Įs
pūdžių pavidale galėtų juo pa
gyvenu. Betgi atsitinka, kad jo 
norai patenkinami tik dalinai. 
Nes jis, sakysim, scenoje išvysta 
žmones su tais pačiais veidais, ku
rių bruožus dar taip neseniai ma
tė gatvėje, išgirsta kalbą, kurios 
garsų spalva nepakitėjo, nuo tos, 
kurią prieš valandą girdėjo tram
vajuje. O jis ten, scenoje, neiš- 
vystė veikalo herojaus, pilno nau
jos gyvybės ir spindinčio kitokia 
dvasia. Tada žmogus ieško prie
žasčių, kodėl taip atsitiko. Ko
dėl scena jam nedavė to, ko jis 
taip norėjo gauti. Ir jis savo są-

: rius nesugebėjo išsilaisvinti iš sa- 
i vo asmeniško fizinių ir dvasinių 
jausmų komplekso ir nepajėgė 
tapti nauju žmogumi, atseit, vei
kalo herojumi.
t. Šitokių maždaug minčių vedi- 
! nas į pastaruosius vaidinimus nu
ėjau ir aš. Ir atsitiko, kad ir mano

Laiškas Redakcijai
Gerbiamasis Redaktoriau,
“Tėviškės žiburiuose’’ man la

bai patinka vaikų skyrius. Man 
labai patinka pasakos. Man sene
lė siunčia daug pasakų knygų. Aš 
jas labai mėgstu ir jas visas per
skaitau. Aš perskaitau ir jūsų pa-

lys. Turėjo jis tris sūnus. Visi bu- po. Mažosios pasinaudojo ta pro- 
vo jauni, narsūs vyrai. Ne vieną >a. griebė ginklą, kas tik galėjo, 
kart jau jie su vokiečiais kovėsi ir ėmė vyt priešus iš savo žemės. —-----------
ir apie jų žygius žmonės dainas ■ Kovojo lietuviai ir su rusais-bol- sakeles. Jūsų laikraštyje man pa-

• dainavo. Garbino, liaupsino visus - -- — -
tris už jų gerą būdą, už drąsą, 
bet pati jauniausią tai už vis la
biausiai- Nes niekas nebuvo tiek 
Lietuvos priešų paguldęs, kiek 
jauniausias bajoro sūnus. Turėjo 
jis išsirinkęs mergelę. Meilutę, 
kurią vesti ketino. Suruošė tėvas 
bajoras didžiulę puotą, sūnui ves
tuves iškėlė. Linksminosi lietu
viai tris dienas: vyną, midų gėrė, 
paskui sėdo ant žirgų ir i miškus 
išdūmė briedžių, meškų pame
džioti. Kol lietuviai linksminosi, 
vokiečiai paslapčia prie pilies 
slinko.

Išjojo Į medžioklę ir jaunojo 
bajoro žmonelė. Tris dienas po. 
miškus jodinėjo, žvėris medžiojo, 
linksminosi. Tik staiga, ant pilies 
bokšto ugnį pamatė. O tai buvo 
ženklas, kad Į pili priešai slenka, 
kad visi skubėtų, lėktų Į pagalbą 
pilies ginti. Sėdo visi ant žirgų ir 
kaip viesulai pasileido i pili Tik 
jaunosios mergelės žirgas per kel
mą šokdamas koją užsigavo ir 
bėgt nebegalėjo. Atsiliko Meilu
tė nuo kitų, pasivijo ją vokiečiai, 
suėmė, surišo ir prie pilies vartų 
nusivedė.

Užsidarė lietuviai tvirtoj pily ir 
jau buvo beauodąs ženklą bajoras 
pilt vokiečiams ant galvų, karštą 
vandeni, didžiulius akmenis nuo 
pilies sienų nurist, tik išvydo 
prieky Meilutę surištą bestovin
čią. Nuleido rankas bajoras, o jau 
Meilutės vyras tai nebežinojo nei 
ką iš nusiminimo ir bedaryti. Vo
kiečiai ėmė sienomis i pili lipt, o 
lietuviai nedrįso priešintis, nes 
gaila jiems buvo pražudyt Meilu
tę. Bet mergelė tarė:

— Ko jūs stovit rankas nuleidę 
ir neginat pilies? Ar dėl manęs 
vienos visą pili paaukosit, vokie
čiams išduosit? Berneli mano, tu 
visų drąsiausias. Negailėk manęs, 
siųsk eiklią strėlelę, taikyk savo 
Meilutei tiesiai širdin, kad lengva 
mirtim numirčiau, o paskui jau 
vokiečių nepagailėkit.

Vokiečiai nesuprasdami ką Mei
lutė kalba, galvojo, kad ji prašo
si, kad jos pasigailėtų; vokiečių 
nepultų ir pilies vartus atkeltų.

ĮSIGYTINOS DVI . LARAIAR- 
BI06 -JBsip vadovėlis.
Tai 165 pušį., storais viršeliais, gyvai 
parašytas, pilnas religijos vadovėlis, 
su spalvota^ paveikslais, pritaikyto
mis eilėmis, niekad nesenstanti knyga. 
Ji reikalinga jauniems lietuviukams, b 
labai naudinga kiekvienam katalikui. 
Tai lietuvių Šeimos kasdienė knyga. 
Kaina tik $L 2- Būk mums Malonus — 
maldaknygė kan. dr. F. Bartkaus. Tai 
yra vienintelė lietuviška maldaknygė 
ir mišiolėlis. Joje sutelkta svarbiau
sios ir gražiausios Mišių maldos, gies
mės, pamaldos. Maldaknygė gražiai iš
leista, kietais viršeliais, patogaus for
mato. Kaina $2.

KULTŪROS IR 
KNYGŲ 
PASAULYJE

ne “.sąmoningo kultūrininkų nuo- 
taikų žlugdymo”, kaip mano opo
nentas teigia. Koks didelis skirtu
mas tarp sąvokų tobulas ir- žlug
dymas. Mano sąmonėje pastaroji 
sąvoka netelpa. Ar nederėtų, tad, 
gerb. K. B. P. “dar kartą perskai
tyti mano reportažo skirsnelį 
“Stovintis vanduo apkarsta”.

• Vėl panaši istorija kartojasi, 
kai oponentas išskaičiuoja visą ei
lę nepalankių aplinkybių, kurio
se sąmbūriams tenka dirbti ir ku
rių kritikai nepaboja. Gaila, neat
simenu “T. Žiburių” ir “Draugo” 
tų laidų, kuriose tik šių eilučių 
autorius kelių metų bėgyje ir ke
liais atvejais jų yra nurodęs dau
giau, kaip mano reportažo kriti
koje priskaičiuota. Argi verta 
kiekviena proga dėl tų nelemtų 
sąlygų verkšlenti?!

• Nenorėčiau sutiktį, kad kiek
vienas kultdtinis žingsnis jau taip 
ir būtų kritikuojamas, kaip gerb. 
X. B. P. teigia. 6 jeigu taip ir bū
tų, tai vistiek geriau apie ką nors 
pozityviai pakalbėti, pasiginčyti, 
pasvarstyti, kaip vulgarius ir ci
niškus anekdotus riesti. Ten, kur 
yra kritika ir savikritiką, ten, kur 
vienas ir kitas nevengiama ir ne
bijoma, ten dar yra netik gyvybė, 
bet ir progresas. Nes kritika, ma
no galva, yra kultūrinio progreso 
sąžinės balsas. O antra vertus, ko
kie kritikai ypač “Sietyną” taip 
jau dažnai yra kritikavę?

• Po bendresnio pobūdžio Įžan
ginių pastabų ir išvadų gerb. opo
nentas priartėja prie mano nuo- monėje suranda atsakymą: akto- 
monės kaikuriais “Sietyno” vaidy
bos klausimais ir, žinoma, ją ne
gailestingai iškedena. Vadinasi, 
jis visai nepabojo mano Įspėjimo 
apie reportažo, nepretendavimą 
būti recenzija. Atvirkščiai, jis ši 
mano Įspėjimą ir dar prisipažini
mą, kad aš esu nekompetentingas _ ...... .......... ..............
spręsti apie pijanisto A. Kuprevi- noras buyo pątęnkmtas tik dali- 
čiaus muzikini pajėgumą, panau-- nai. O tai ir tapo motyvu, kodėl 
doja, kaip ramsti, savo puolimui aš parašiau aną reportažą ir iškė-; 
sustiprinti. Jis fąšo: “...tačiau,Ibau minti, kad scenos mėgėjų: 
kai kritikas pakartotinai pareiš- ■ sambūriams reikia tobulėti. 1 
kia neturįs kompetencijos, tai: • šia proga dar norėčiau pri- 
kuo jis matuoja aktoriaus lygį?” durti, kad sceną mylįs žiūrovas

Mano matavimo norma arba; 
kriterijus, pagal kuri kartais aš 
išdrįstu pareikšti savo nuomonę 
vienu, ar kitu klausimu, yra pri
vatus, kaip ir kiekvieno galvojam 

• ' ' • • k*« • • • « «

lominčio žmogaus. Aš nemanau, 
tad man pritiktų čia nurodyti šal
inius, iš kur tūlos normos i žmo

gaus sąmonę ateina ir iš kokių 
elementų jos susideda.

Nenorėčiau su savo gerb. opo
nentu sutikti, jog apriorinis tei
gimas yra tolygus absurdui (“... 
io spalvingumą aptarti vieninteliu 
būdvardiniu žodžiu būtų lygu ab
surdui”). Visai ne, nes ir aprio
rinis teigimas sąmonėje yra grin
džiamas apsprendimo norma, tik 
kalbantysis ar rašantysis ši ap- 
sprendimą nutyli. Juk ir kunigas 
pamokslo metu daugelį dalykų 
‘eigia aprioriniai, bet tai dar ne
reiškia, kad jis to savo teigimo ne- 
oagrindė savo sąmonėje ir kad 
klausytojui nedera juo tikėti. Tai 
gal ir mano tas “būdvardinis žo
dis” buvo kuo nors pagristas, tik 
aprioriniai išreikštas.

Taip pat visai be pagrindo jis 
lepasitild natūralia nuojauta. Ji 
vrą labai brangi Dievo dovana ir 
a yra apdovanotas tik retas žmo

gus. o mano srity ji yra irikiuota 
pagrindinių kūrybos elementų 
ūlėje. *

• Toliau mano reportažo kriti
kas nurodo, kad aš vienur teigiu, 
kitur savo teigimą griaunu, čia 
urima galvoje vieta, kurioje kal-

niekados nepareikalaus iš mėgė
jo aktoriaus perdaug. Žiūrovas ži
no aktoriaus pajėgumą, žino jo 
pastangas, sudėtas darbo valan
das, paaukotus taip brangius lais-

no ir gyvenimo reiškiniais besi- į valaikius, iškęstas nemalonias pa-
MminSn a 5 namonon į stabas ir asmeniškų rūpesčių naš-

;a.- Ir tai žinodamas iš jo negali- . . ... , . . . . .
niu dalykų nereikalaus. Bet ir ak- 
toriui tebūnie žinoma, kad tik ši-

ševikais, ir su lenkais ir su vokie
čiais, kol pagaliau visus iš savo 
krašto išvijo ir 1918 m. vasario 
16 d. paskelbė Lietuvą nepriklau
soma valstybe.

Smagu buvo jūsų tėveliams mo
kytis savam krašte savo kalba, 
iugt ir dirbt tarp savų žmonių. 
Bet kai užėjo karas, rusai-bolševi- 
cai užėmė Lietuvą, o jūsų tėve
liai iš Lietuvos pasitraukė, nes 
*usai gaudė žmones ir vežė toli i! 
Sibirą.

Jau daug metų Lietuva vėl po 
rusų jungu. Bet ir dabar lietuviai 
.lepasiduoda. Pasaulis keičiasi vi
są laiką. Senos valstybės griūva, ----- --------- - ------
naujos keliasi. Ir vėl ateis laikas,-^ nėra, tai liūdna, o jeigu yra, man kylsti, ką, žinoma, gerb. K. B. P. 
kada Lietuva galės gyvent laisva 
ir nepriklausoma. Tik vėl reikės, 
atsiradus progai, visokeriopai ją 
’inti — kam su ginklu, kam per

.inka ir šypsenos. Aš jas perskai
tau po to, kai perskaitau pasakas. 
Grižus per pietų pertrauką, aš

KATALIKŲ mokslų akademi
jos SUVAŽIAVIMAS įvyks rugsėjo 
23 d.d. Čikagoje. Prel. Pr. Juras su
tiko apmokėti kelionę iš Europos į 
JAV vienam prelegentui šio suvažia
vimo.

Pp. RUDŽIAI yra šią vasarą Čika
goje įvyksiančio L. Kat. Mokslų Aka- x A ..
Jemijos suvažiavimo Šeimininkai ir f i-1 knygos išleistos Amerikos vys-
.lansuoja vieno prelegento atvykimą kupų parama, todėl taip pigiai galima 
iš Europos. Pp. Rudžiai dalyvavo per- j*3 Įsigyti.
ūtame LKM Akademijos suvažiavime i Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa 
Romoje ir ta proga užkvietė sekantį idar turi geroką skaičių tų svarbių re- . 
suvažiavimą šaukti Čikagoje. į Hginių knygų. Todėl kviečiame lietu

viškas šeimas nedelsiant užsisakyti
II DAINŲ ŠVENTĖ įvyks Čikagoje sau. savo šeimos nariams Tikybos va- 

liepos 2 d. Jau yra užsiregistravę 28 
chorai. Budriūno vadovaujamas cho
ras atvyksta net iš Los Angeles. Dai
nų šventės rengėjai pasižada chorams 
apmokėti pusę išlaidų. . ,,

DAINŲ ŠVENTĖS KOMITETAS nu
statė įėjimo bilietų kainas: $1 - 5.

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS jau 
išėjo XXII t. Pa-Pi, nuo pareiškimas 
iki Pinay. • ■

PREL. PR. JURUI šiemet sueina 70 
m. amžiaus. Prelatas yra Lietuvių Kul
tūros' Instituto JAV pirmininkas ir 
savo lėšomis išlaiko to instituto muzė- 
jų bei archyvą .“Alką” Brocktone, 
Mąss.

A. RUŽANCOVAS, buvęs Lietuvos 
kariuomenės centrinės bibliotekos vir
šininkas, kilimo gudas, dabartinis Liet. 
Bibliografinės Tarnybos vedėjas ir 
“Knygų Lentynos” redaktorius, nese
niai atšventė 70 metų sukaktį.

VYT. MAČERNIO poezijos rinkinys 
jau baigiamas spausdinti Morkūno 
spaustuvėje. Leidinio redaktorius po
etas Kazys Bradūnas. Spausdinimo iš
laidas apmokėjo dr. Albinas Šmulkš
tys.

Vyt. Mačernis mirė 1944 m.
DANGUOLĖ SEALEY, kuri yra iš- 

i vertųsi į anglų kalbą St. Zobarsko 
į “Brolių ieškotoja”, dabar verčia į 
anglų kalbą keletą apysakų. O Rafae- 

ilis Sealey yra pasiryžęs išversti Į ang
lų kalbą V- Krėvės “Raganių”.

NAUJĄ' ŽURNALĄ ruošiasi pradėti 
leisti iš “Darbo” redakcijos išėję re
daktoriai ir pasisekimo neradę jo 
bendradarbiai, bendradarbiavimo su 
kraštu šalininkai. Tokią žinią pir
miausia paskelbė Čikagos komunistinė 
“Vilnis”, o po poros savaičių “Dir
voje” plačiau rašė V. Rastenis, kuris

i Ilginių knygų. Todėl kviečiame lietu- 
| viškas šeimas nedelsiant užsisakyti

dovėli ir Būk mums Malonus. Įsigy
dami paremsiie religinių knygų leidi
mą ateityje. .

Rašykite: Lithuanian Catholic Reli
gious Aid, Inc., 225 S. 4th St., Brook
lyn 11, N.Y., aęba skambinkite tele
fonu EVergreen 4-1984, o knygas tuoj 
gausite. < ' .

VYT. VALAITIS, Newsweek foto 
reporteris, daugiau savaitės išbuvo Iz
raelyje rinkdamas laikraščiui vaizdi
nę medžiagą. ................. ,

Remdamas Tautos Fondą, 
stiprini Lietuvos 
Nepriklausomybės 
atgavimo kovą.

tokiu keliu žengiant į sceną pelno- apįe tai
ma džiaugsmo ir Įvertinimo.

vardas būsiąs “Fluxus”. Vasario 3 d. 
savo apžvalgose prisiminė girdėjusi 

i ir Niujorko komunistinė 
“Laisvė”. O visdėlto kažin ar toks 
žurnalas pasirodys?

ROMAS VIESULAS, dėstąs grafiką 
Temple universitete Philadelphijoje, 
šiuo metu dalyvauja Pennsylvania 
Academy metinėj parodoj, kurioj su
rinkti įdomiausi grafikas, akvarelės ir 
pieštiniai darbai. Parodoj išstatyti 335 
dailininkų darbai. Jų darbus atrinko 
jury komisija. Viesulas betgi buvo 
kviestinis dailininkas, vienas iš 30-ties, 
kurių darbai buvo priimti be atrinki
mo ir išstatyti atskiroj salėj. Viesulas 
išstatė daugiausiai litografijos iš sa
vo ‘Dainų” rinkinio. Vieną iš išstatytų 
darbų didžiulę litografiją “Ballade” - 
“Šauksmas” nupirko Fleishers Memo
rial Fundacija ir padovanojo Phila- 
delphijos grafikos kolekcijai, kur yra 
jau keli kiti jo darbai.

NIDOS fNYGŲ KLUBO VEIKLA. 
1954 m. D. Britanijos lietuvių įsteig
tas NKK, prie Lietuvių Namų b-vės, 
išleido jau 30 knygų, daugumoje ori- 
ginalinių beletristinių dalykų. Išleista 
šių autorių kūriniai: Vytautas Alantas, 
Bronius Daubaras, Mykolas Vaitkus, 
-doyzas Baronas, Petronėlė Orintaitė, 
.kibinąs Baranauskas, Algirdas Lands
bergis, Kazimieras Barėnas, Irena 
Joerg, Antanas Škėma, Antanas Rū
kas, Balys Gražulis, Fabijonas Neve- 
ravičius, Pulgis Andriušis, Juozas Kra- 
likauskas, Alė Rūta. Be beletristikos 
išleista dar dr. 'Jono Balio darbai iš 
tautosakos srities ir prof. M. Biržiš
kos atsiminimai apie senąjį Vilniaus 
universitetą. Tų atsiminimų bus dar 
kitas tomas. Netrukus bus pradėtas 
spausdinti prof. Igno Končiaus veika
las iš Žemaičių būties (dviejų tomų). 
Plačiai visame pasaulyje tarp lietuvių 
pasklido ir prieš porą metų išleista 
stambi lietuvių literatūros skaitymų 
4^nyga. Nidos Knygų Klubas leidžia ir 
lietuviškų laikraščių bei žurnalų litu
anistinės medžiagos atranką “Rinkti
nę”, kurios išleistą iki šiol 7 numeriai. 
Negalima nepaminėti ir to paties leidė
jo leidžiamus kasmet sieninius nuplė
šiamus kalendorius su įdomiais pasi
skaitymais antroje kolendorinių dienų 
pusėje. E.

Sol. J. Stasiūnas kartu su sovietinių 
artistų grupe važinėjo koncertuodami 
po Kiniją. Jis dainavęs liaudies daine
lę “Už jūrelių, už marelių”, harmoni
zuotą P. Olekos, Tallat-Kelpšos “Žalio
joj lankelei”, “Ei bernyti”', Sakaro. ari
ją iš Račiūno operos “Marytė” ir kt. 
Vieną dainą jis/dainavęs kinų kal
ba — kompozitoriaus Džan-Šu dąiną 
“Viršum žemės saulėlydžio žara?*;' 

r Kompozitoriui V. Kuprevičįuį^suėjo 
30 m. ’.Jis'nūb'1440 m. čiirbąs Kauno 
jaunojo žiūrovo teatre. Tada parašęs . * 
jauniesiems operą “žiogas ir skruzdė”, 
dvi operetes “Paukščių koncertas” ir 
“Pasaga”. Bendrai jis rašąs muziką. 
vaikų dainoms. ,

Lietuvių liaudies dainos 
UNESCO veikale

Praeitų metų pabaigoje Vakarų Vo
kietijoje išėjo įsidėmėtina knyga: “Eu- 
ropietiskos dainos originaliose kalbo
se” II tomas. Vokiečių UNESCO ko
misijos pavedimu ją paruošė ir išlei
do Josef Gregor, Friedrich Klausmeier 
ir Egon Kraus per Merseburger lei- stitųto, Vilnius 1954. Leidėjai, dėkoda- 
dyklą. j mi įvairių tautų žymesniems pagalbi-

Leidinys susideda iš dviepų tomų ir ninkams, padėką pareiškė ir trims lie- 
apima dainas su gaidomis 43-jomis 
kalbomis: Lietuviškos dainos pateko 
į II tomą. Jų išspausdinta 8, t.y. dau
giau negu kurios kitos tautos, išsky
rus rusų, kurių išspausdinta net 17, 
Vengrų, latvių ir .ukrainiečių po 6, če
kų, suomių po 5 ir tt _____  __ _______z ________

Išspausdintos šios liet, dainos: Švie- £>er zweite Band. Die Lieder in den 
si naktis mėnesiena, Tykiai, tykiai Ne- • slavischen - finnischen - ugrischen und 
munėlis teka, Kas bernelio sumįslyta, vestlichen Sprachen. Verlag Merse- 
Pasvai’styk, antele, tykiai plūkauda- burgen Berlin, 
ma, Ant ežerėlio rymojau, Piovė lan
koj šieną, Ųnčių tupi trys pulkeliai ir 
Šėriau, šėriau sau žirgeli.

Visi dainų žodžiai išspausdinti išti
sai, dainos netrumpinant. Lietuvių kai- gos ministerija grožio karaliene 
ba labai graži, nesudarkyta, be klai- išrinktą Semi Monah, kuri kaip 
dų, su lietuviškais ženklais. j 20-metė dabar atliko karinę prie-

Knygos pabaigoje yra priedas, lyg volę, iš kariuomenės atleido. Esą, 
atskira knygutė, kuriame randasi daug. jos buvimas galįs nukreipti kitu 

demesj nuo karimų dalykų.

LietuviŠkos dainos parinktos iš dvie
jų knygų: J. Čiurlionytė: Lietuvių 
liaudies dainos, Vilnius 1955 ir antra 
— Lietuvių tautosakos rinktinė, pa
rengta Lietuvos TSR Mokslų akademi
jos lietuvių kalbos ir literatūros in-

tuviams: —. Čiurlionytei, Amb. Jony
nui ir K. Korsakui, visi Vilniuje.

' Leidinio pilnas titulas: Europaeische 
Lieder in den Ursprachen. Im. Auftra- 
ge dęr Deutschen UNESCO-Kommis- 
sion herausgegeben von Josef Gregor,

i Friedrich Klausmeier, Egon Kraus.
pažiūriu i pašto dėžutę ir jeigu 
randu kokių laikraščių ar laiškų 
įsmešu į vidų ir atsisėdus tuojau 
jerskaitau. Man patinka pasakos 
ilgos ar trumpos, kad tik būtų 
jaugiau. Kartais aš matau, kad 
nėra vaikų skyriaus*. Man tada 
liūdna, kad neturiu ką skaityti, 
bet už tai yra šypsenos. Kartais 
kyla man klausimas, kodėl hera _e. _
zaiKu skyriaus pasakų? Ir iš tie- j ^ama apie pokalbinio ryšio sklan- 
sų, kodėl nėra? Kodėl? Jeigu aš| lomą ir kalbos nerealumu ir pan. 
pažiūriu i laikraščius, žiūriu ar Teisybę pasakius, pokalbio ir kal- 
nėra “Tėviškės Žiburių’’. Jeigu bos sąvokose yra labai lengva su-

linksma ir tuoj atsiverčiu vaiku padarė. Taigi paaiškinu: po- 
—j- v----------  ‘ kalbinis ryšys arba, kitaip tariant,

dialogas tarp aktorių scenije yra 
sklandus tada, kada" jie be per
traukos mikliai ir gyvai tęsia sa
vo pokalbį. Tai atsitinka, kai ak
toriai yra gerai išmokę savo roles 
ir techniškai gerai pasiruošę, su- 
sirepetavę. Bet tai dar nereiškia, 
kad tokio dialogo metu pati kal
ba, t.y. minčių reiškimas taip pat 
yra geras, čia "jis gali būti be dva
sinio polėkio, nevaizdus arba net 
pati mįptis netinkamai, klaidin
gai interpretuota.

Atsistojus ant klaidingo pagrin
do, negali būti teisingi ir kiti 
svarstymai, arba prielaidos, kurių

skyrių ar Šypsenas.
Jūratė Bielskutė.

Čikaga.

MOHAWK 
Furniture Ltd 
2446-8 DANFORTH AVE. Tel. OX. 9-4444, OX. 94224.

(ELI).

Haifa. — Izraelio krašto apsau-

* Pilnas namų 
apstatymas baldais,

★

LIETUVIŲ 
BALDŲ 
KRAUTUVĖ

reikalingų paaiškinimų. Visoms iš
spausdintų dainų kalboms, žinoma, ir 
lietuvių, yra paruoštas specialus žo
dynėlis, kaip kurios kalbos raides ir 
ženklus reikia suprasti ir ištarti tos s 
kalbos nemokantiems. Tokiu būdu ir 
svetimieji, nepažįstantieji kalbos, leng
viau gali išmokti dainuoti svetimomis 
kalbomis dainas originalia kalba, ir 
patys jaust jų skambesio grožį, sveti
mos kalbos garsais nesudarkytą. (Kad 
jaunimui svetimos dainos būtų dar 
lengviau išmokti, vokiečių UNESCO 
komisija yra numačiusi išleisti net ri
simos minėtomis kalbomis įdainuotų 
dainų plokšteles ir garsines juostas!).

Priede yra ir visų dainų tikslūs ver
timai vokiečių kalba, atitinką dainų 
minčiai. Jo pabaigoje aprašyti kaikurių 
tautų ir originalūs muzikos instrumen
tai. Mūsų kanklės nepaminėtos.

PRISIŲSTA PAMINĖTI

*

* 
*

*

Elektros reikmenys,

Šaldytuvai,

Virimo pečiai,

Skalbimo mašinos,

Vaiktj baldai,

Įvairūs kilimai 
ir kitkas.

Mainome senus naudotus 
baldus ir matracus, 
Įvertindami juos aųgšta 
kaina.

DUODAME DIDELES
NUOLAIDAS PERKANT 
NAUJUS.

Lituanus, Lithuanian Quarterly, 
1960, vol. VI, No. 3, 97-128 psi.

Turinys: Where are the Baltic De
legations to the UN?; dr. K. Pakštas 
— Colonialism and Genocide in Lith
uania: T. Remeikis — The Lith. Kom
somol Organization; J. Blekaitis — B. 
Sruoga and the Lith. Theatre; A. Ran- 
nit — Alexandra Kašuba; dr. V. Sruo
ga — The Battle of Gruenwald - Tan
nenberg; dr. A. Klimas — The Noun.

Aidai, 1961 m. sausio mėn.. Nr. 1 
(138), 48 psi.

Turinys: Pr. Brazys. MIC. — Mo
dernieji gamtos mokslai ir religija; J. 
Augustaitytės • Vaičiūnienės ir Z. Bal- 
vočienės eilėr.; Z. Ivinskis — Prof. 
Konstantino Jablonskio atminimui: K. 
Keblys — Bausmė; J. Gimbutas — Lie

mas — Įžymusis Sibiro tyrinėtojas 
Jonas Ceršk'is. Kūrybos pasauly.

Lietuvių Dienos, 1961 m. sausio 
mėn., Nr. 1 (110), XII m., 28 psl.

Turinys: Prof. M. Biržiška — Žiū
rėkime drąsiau ir šviesiau j tautos 
ateitį; Lietuvio mandatas; Pasikalbė
jimas su' dr. Juodeika, Krivicku ir 
Verdžiu; VI. Jakubėnas — Daininin
kės seserys Blandytės; N. Mazalaitė — 
Pradžia, legenda; AL Radžius — eilėr.; 
Lietuvių Vaikų Namai Toronte, S. to-

k

jalerija Čikagoje; dr. P. V. Rąulinaitis 
-~ K. Pakšto vizijos buvo realios; Vai*, 
dai ir vaizdai; žiųonės, dienos ir dar
bai; English Section.

UhwtaaAa. Nr. 3 (3$), sausis, 1961, 
HM < .

APLANKYKITE SAVO TĖVYNĘ!
VYKITE PATOGIAI IR KOMFORTIŠKAI ŽINOMU

M.S.BATORY
Gdynia America Line laivų, iš Kanados uostų i Soutlroptota, 
Kopenhagą ir Gdynią Baltijos pakraštyje (LėnkijojėKTr

autobusu j visas Rytų. Europos
Batory — tai modemus, be dėmelės švarus laivas, su nepa- 
prastai gražiai išpuoštais svečių kambariais ir patoętomfai 
erdviomis kabinomis. Jūs pasidžiaugsite šiituerdviomis kabinomis. Jūs 
tradiciniais puikiais valgi

1961 METŲ KELIONIŲ TVARKARAŠTIS:
Iš Montrealio — balandžio 13, gegužės 17, birželio 13, liepos 11, 
rugpiūčio 19, rugsėjo 8, spalio 6, lapkr. 7, iš Quebeco—gruodžio 5.

275 SVARŲ BAGAŽAS ASMENIUI NEMOKAMAI.

Dėl rezervavimo ir informacijų pasitarkite su savo 
vietiniu kelionių agentu arba

GDYNIA AMERICA LINE
192 Bay Street



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI6 PUSL.

SPORTAS Hamilton, Ont

2336 Bloor St. W

Mann & Martel Ltd 
BE A LT OR S 

Tel. RO. 2-8255

^<*0:

Garden Ave. • High Park 
$1.000 įmokėti, 7 kambarių mūrinis 
namas alyva apšildomas, 2 virtuvės. 
Pilna kaina $15.000.

Roncesvalles • High Park 
SŽ.000 įmokėti, 7 kambarių 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 

?...-.u..u salia, alyva 
vienas kambarys 

a a virtu vėle ir vo
nia su u&Ulu. V .ena atvira skola 
balansui 10 metų.

Indian Rd. Cres.
Originalus dupleksas 

$2,.600 Įmokėti, 11 kambarių dup
leksas, 5 kamb. pirmame ąugšte 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.

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

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

Bloor - Indian Grove 
$29,000 pilna kaina, 12 kambarių 
atskiras mūrinis narnąs su privačiu 
įvažiavimu ir garažu, didelis kie
mas, vandeniu alyva apšildomas, 5 
kambariai pirmam augšte, 3 vonios, 
3 virtuvės, ekstra kambarys rūsyje 
su išėjimu į garažą. Namas labai 
geram stovy. Dideli kambariai, vL 
sai arti Bloor.

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

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.

Ruiinymede Rd. • Bloor
8 kambariai— atskiras 

$16.900, mūrinis, netoli susisieki
mo ir mokyklų, gražioje gatvėje, 
2?jų augšių, vandeniu alyva šildo
mas, šoninis įvažiavimas, garažas.

Windermere Rd. • Bloor
Į Dupleksas — 8 kambariai 

$21,900, marinis, atskiras, visai ne
toli Blcor gatvės, 2 atskiri butai, 
priedo recreation kambarys rūsyje.

; Naujas apšildymas, platus Įvažiavi
mas.

Swansea - Pallisades
4 atskiri butai — 15 kambarių 

$33,000, mūrinis, labai gerame sto
vyje namas, moderniškai įrengtas, 
keturiom šeimom su atskirais įėji
mais, 4 modemiškos prausyklos. 
Labai gražioje vietoje iš kur matyti 
Higr Park ir Grenadier 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
tumu sklypas. Labai geras pirkinys.

Islington - Bloor 
$15.900, 6 kambariai ir recreation 
kambarys rūsyje, 8 metų senumo, 
labai gerame stovyje, privatus įva
žiavimas ir garažas.

Islington Ave, 
Bungalow —

$18.900, 4 metų senumo, arti susi
siekimo, labai dideli kambariai, mo
derniška virtuvė, 2 prausyklos, di
delis sklypas. -

. - Six Points
- Split level

S. KĖKŠTAS
2336 BLOOR ST. W. 

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

ED M AS ŠOK AS TELEVISION SERVICE 
Skambinkite nuo 7 vai. ryto iki 11 vai. v. 

Patarnavimas , tą pačią dieną visame Toronte ir apylinkėse.

taisomi TELEVIZIJOS-aparatai, HI. EI., 
vi™ rūšių Recjij0 patefonai.

™ .rJriiJzi naujoms apšvietimo lempomsZJ nuolaida (Picture Tubes)
Dalys garantuojamos 6 mėnesiams.

Darbas garantuotas. Telefonas ME. 5-5210

WALLY’S GARAGE
P E R S IK Ė L Ė iš 5 Robert St. i N A U J A S P A T A L P A S

726 Lansdowne Ave. T ei. LE. 3-0631
(Tarp Bloor ir 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. 

Darba s gar an t u o t a s.
725 Lansdown Avė. Te!.: darbe LE. 3-0631. namuose RO. 3-2115

KSA STALO TENISO 
PIRMENYBĖS

Pranešame, kad Kanados Sporto 
Apygardos jaunių ir jaunučių (berniu
kų ir mergaičių grupėse) individuali- 

‘ nės stalo teniso pirmenybės rengiamos 
HLSK Kovo Hamiltone vasario 25 d. 

; Vilniaus Aušros Vartų parapijos sa
lėje (58 Dundurn St. N ).

į Klubai savo komandas su vardiniais 
žaidėjų sąrašais prisiunčia HLSK Ko
vo stalo teniso sekcijos vadovui A. 
Grajauskui — 5 Hunt SĮ., Hamilton, 
Ont., iki š.m. vasario 20 d. Prirhename, 
kad visi žaidėjai turi būti registruoti 
FASK-te, Žaidynių pradžia 11 vai. 
ry to. HLSK Kovas v-ba.

VYČIO ŽINIOS
Krepšininkės laimėjo pirmas LB A 

lygos peržaidimų rungtynes prieš lai 
į ves 33:14. žaidė: E. Žėkaitę 4, Bal
sienė 7, Kilotaitytė, Dargytė 7, Žolpy- 
iė 2. Pįrunskytė 8, Kasąperaviciūtė 5, 
Rutkauskaitė. Eekančios rungtynės 
įvyks šį antradienį. CYO pirmenybėse 
v y rietės pralaimėjo pirmas peržaidimų 
rungtynes Aušrai. Trims vytietėms už 
baudas apleidus aikštę ir tik -3 likus 
aukšlėje, ’ komandos vadovas sustabdė 
rungtynes. Pasekmė dar buvo 29:25 
vytiečių naudai. Atrodo šioms rungty
nėms trūko kaikurių formalumų. Krep
šininkai Church lygoje pralaimėjo pir
mas peržaidimų rungtynes prieš Wood
green.«

Rėmėjų būreliai yra steigiami su 
tisklu paremti vytiečių sportinę veik
lą. Pirmuoju garbės rėmėju tapo 236 
SLA kuopa parėmusi Vyčio klubą 125.

Treniruotės TRC patalpose vėl tę
siamos nusistovėjusia tvarka nuo šio 
penktadienio ir šeštadeįnio. A. S.

SLIDINĖJIMO RUNGTYNĖS. Kvie
čiame lietuvius slidininkus iš toli ir 
arti atvykti ir dalyvauti Toronto Vyčio 
atdarose slidinėjimo pirmenybėse.

Rungtynės Įvyks kovo 11 ir 12 d,d. 
Blue Mountain klube, Collingwood, 
Ont. čia bus pravestos, slalomo ir pa
kalniui su keletą vartų lenktynės. Da
lyviai renkasi prie keltuvo šeštadienį 
12 vai. slalomui ir sekmadeinį 12 vai. 
lenktynėms pakalniui.

Tikimasi sulaukti slidininkų iš Det
roito, Montrealio ir Niujorko. Dėl in
formacijų rašykite — J. Jonaitis, 210 
Oakmount Rd., Toronto 9 Telefonas 
RO. 9-1618.

AUŠROS ŽINIOS
B-C lyga. Audringose sekmadienio 

rungtynėse Aušra trečią kartą nuga
lėjo Tridents rezultatu 88:76. III-čia 
ratą užbaigus I-jė vietoje Aušra pusfi- 
naluose žais su IV-je vietoje likusia 
latvių komanda. Žaidė: A. Buntinas 
17, A. Jankauskas 24, E. Rigby 30, R.

• Gudas 15, R. Strimaitis 2, B. Mischen
ko ir R. Juozaitis. Šį sekmadienį 12.30 
vai. B-C pusfinalai: Aušra r latviai, 
Tridents - Andys..

CYO lyga. Aušra Midget šį ketvir
tadienį 7 v.v. Blocr Collegiate žais II 
finalų rungtynes s i St. Anselm. I-sias 
finalų rungtynes laimėjo Aušra M. 
49:22. Aušra Juvl., neatvykus E. Juo- 
zaitytei ir ž. Greičiūnaitei, I-sias fina
lų rungtynes atidavė be žaidimo. Drau
giškose rungtynėse Aušra Juvl. nuga
lėjo Corpus Christi Juvl. 34:30. Auš
ra Sr., vietoje žadėto “100”, Vyčio tre
neris I finalų laimėjimą atidavė 9 mi
nutes prieš rungtynių galą. Šį sekma
dienį St. Michaels salėje — Bathurst - 
St. Člair — CYO II-ji finalai: 1 vai. 
Aušra Juvl. - Corpus Christi; 4 vai. 
Aušra Sr. - Vytis.

Church lyga. Aušra Minor Bantam 
pralaimėjo I ir II finalų rungtynes 
prieš St. Chris 13:26 ir 13:33. Aušra 
MB komandoje žaidė: J. Vaškevičius 
2, K. Strimaitis, R. Petrauskas 7, 
Venslovaitis, K. Baltrūnas, A. Bašins
kas 3. Aušra Bantam pralaimėjo St. 
Chris B 30:31. Aušra Midget, laimėju
si visas rungtynes virš 20 taškų skirtu
mu, lygos vadovybės liko paskelbta au
tomatiškai laimėjusi Church lygos 
Midget klasės čem pi joną tą. ši antra 

Į dieni y* u.šra M žais draugiškas rung-

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 Į ŠIUOS MŪSŲ AGENTUS:

RIoor - Jane
$6.000 įmokėti, atskiras, kvadr. pi., 
plytos ligi stbgo, 8 kamb., dviejų 
augštų, kambariai dideli ir gerame 
stovy, mod. virt., vand. alyva šild., 
vienas garažas, kitam yra vieta, 10 
pėdų ivaž., pirkimo kaina $21.000, 
namas išmokėtas. Kas suinteresuo
tas, prašau skubiai pasiinformuoti, 
nes namas tikrai geras ir kaina ne
brangi.

Bloor - Durie
$3.500 įmokėti, mūro atsk. 2 augš
tų, 8 kamb., 2 virt., vand. alyva šil
domas, kambariai švarūs, vidutinio 
dydžio, koridorinė sistema, garažas 
užpakalinis Įvažiavimas, gražus 
sklypas. Kaina $16.900.

Yonge - Eglinton 
Prie geriausio susisiekinio, geriau
sio Toronte. $6.000 Įmokėti, 8 kamb. 
mūro ligi stogo, dupleksas, mod. 
virt., garažas, vand. apšild., šoninis 
įvaž. 10 pėdų, galima nupirkti tik 
už $20.000. Naudokitės proga.

Bloor - Ossington
$2.000 įmokėti, mūro, prie kito — 
neatskiras, 8 kamb. per du augštus 
dupleksas, 2 virt., 2 vonios po 3 ga
balus, geriausias pirkimas, nes nuo
mos už vieną augštą gaunama $80. 
Viso $160 mėn. Kaina $13.900, di
desnei šeimai su vaikais sunku ras
ti Toronte toks namas. Galima už
imti kiekvienu laiku.

Bathurst - Bloor
$5.000 Įmokėti, 12 kambarių mūro 
atskiras tripleksas, 3 garažai, geras 
nuomavimui. Kaina $26.000, 

Bloor - Swansea
$10.000 Įmokėti, 2 metų liuksusi
nis dupleksas, gražioj vietoj. Prašo
ma kaina $32.000.

J. KUDABA
Namų teL RU. 3-2105

- poilsio vasarvietėms, ūki-
— gazolino stotims, mote-

Dabar geras laikas pirkti žemes: vasarojimui - 
ninkavimui. investacijoms. statyboms, bizniui 
liams, pramonei — Įmonėms, fabrikams ar kitam pelningam bei vertingam 
tikslui.
70’x220' sklypas, tinkamas vasarnamio statybai, prie Nottawasaga upės, j 
pietų rytus nuo Springhurst Beach. Kaina $425.
2^ akrų žemės sklypas (200’x545’>, xh mylios į rytus nuo Maltono kelio 
ir 4l£ myliu į šiaurę nuo 7 kelio. Kainuoja $2.800.
42'x67' mūrinis dviejų augštų pastatas Barrie- Wasaga Beach rajone ant 
pagrindinio kelio. Sklypo dydis 106 x420’. Reikalinga gero remonto, galima 
įrengti 4-5 butus ir geležies (hardware store) krautuvę. Nuoma $200 į mė
nesį garantuojama raštu. Pirkimo kaina $3.500.
100 akru žemės, 8 kambarių namas. Tinka betkuriai ūkininkavimo šakai iš
vystyti. Nuosavybė randasi arti 26 kelio važiuojant link Stayner, Ont. Ga
lima būtų nupirkti už $8.500.
50’xl50’ statybos sklypai i vakarus nuo Etobicoke Creek ir Į rytus nuo 
Dixie kelio. Labai rami vieta, tenai gyvendamas turėsi trumpas atostogas 
kiekvieną dieną, nes sklypai randasi miško ir sodų rajone, jokio triukšmo 
ir didelio mašinų judėjimo. Arti Queen Elizabeth Way, miesto centrą Gar
diner Expressway galima pasiekti per 20 minučių. Tai geriausias susisieki
mas palyginus su kitais Toronto priemiesčiais. Visai kaimynystėje randasi 
2 ddžiuliai neseniai pastatyti shopping centrai, taip pat arti kiti 3 pagrin
diniai keliai. Prašoma kaina tik $6.500. Vertas dėmesio pirkinys tam, kuris 
galvoja parduoti seną namą ir pats statytis naują.
96 akru ūkis prie asfaltuoto kelio, 15 mylių į šiaurę nuo Toronto miesto 
ribų, arti 400 kelio ir Shell gazolino stoties. Pastatai reikalingi remonto, 
žemė tinka dalyti i sklypus: kaimynystėje statomi vieno augšto geri namai. 
Savininkas nori $25.000 su $4.000 įmokėjimu.
50 akru ž^mės Maltono -Bramptono rajone ant pagrindinio kelio, kuris šį 
pavasarį bus asfaltuojamas. Savininkas prašo $800 už akrą, tačiau įvairūs 
kitoki finansiniai įsipareigojimai gali versti kainąsmarkiai mušti žemyn. 
Pagal turimas žinias taip pat vandentiekis turėtų būti statomas apie 2000 
pėdų nuo šios nuosavybės irgi orui atšilus. Gera investacija.
200 akru tabako ūkis ant 3 kelio Chatham - St. Thomas apylinkėje, maždaug 
pusė mylios nuo Lake Erie. 6 ir 8 kambarių namai, 2 šiltadaržiai, 9 džio
vyklos ir reikalingos ūkininkavimui mašinos bei įrankiai. Leidžiama sodinti 
57 akrus tabako. Grynų pajamų į metus apie $25.000 Prašoma kaina 
$150.000, įmokėti $20.000, savininkas ima vieną atvirą morgičių 5% arba 
išmokėtą pajamų nuosavybę (namą ar apartmentą), kaip įmokėjimą.
Augščiau duodamos nuosavybės esti tik maža dalis turimų pardavimui, to
dėl visais žemių pirkimais bei pardavimais kreiptis žemiau duodamu adresu:

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

Kreipkitės visais reikalais j EXTRA REALTY LTD. čia rasite ekstra sąžiningą patarnavimą.
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(Atxelta iš 4 psi.) 
Vienintelė proga jaunimui ir yra nors 
ir trumpam laikui pabūti savųjų tar
pe, naudojant tik savo kalbą, kurios 
daugelyje vietų labai pasigendama. 
Kaip malonu buvo, kada prieš keletą 
metų, grįžęs iš stovyklos 8 metų pipi- 
riukas ,skute tėvui “grūšias” už pavar-

tynęs su Kimbeurne Juvl., o sekan
čią savaitę pradės rungtis dėl Ontario 
bažnytinių lygų čempijonato.

Aušra Inter, liko lygos vadovybės 
perkelta į augštesnę klasę — Inter B. 
Inter B pusfinaluose Aušra Inter, nu
galėjo St. Christophers 44:30 ir 40:42._____ _____ _ ___ _____
Žaidė: D. Laurinavičius 1, R. Burdu- totą anglišką žodį. Mat, stovykloje už 
lis 14, 8, J. Bukšaitis 5, 3, D. McGee 
14,13, R. Strimaitis 4, 8, L Jurcevi- 
čius 6, 6, V. Rusas, S. Šalkauskis 2. 
Finaluose žais su University Settle
ment House — Islington© nugalėtoju.

Šią ir sekančią savaitę bus praves
tas Aušros prieauglio stalo teniso tur
nyras.

Nuoširdus ačiū br. Hortulanui, VI. 
Bendoriui, Pr. Kcvalaičiui ir I. Jurce . 
vičiui už sutaisymą salės sienų užuo
laidų. ’

KOVOŽINIOS
Kovo jauniai, žaisdami už VAV pa

rapiją, katalikiškų parapijų pirmeny
bėse pereitą savaitę laimėjo dvejas

anglų kalbą gaudavo “grūšių” nuo sa
vo kolegų. Tai tik vienas pavyzdėlis, 
bet labai labai vertingas. Tik per 10 
dienų lietuvių tarpe padaroma žymiai 
didesnė Įtaka, kokios neįstengiame 
pasiekti esant kasdien su vietiniais gy
ventojais. Kokią pažangą galima būtų 
padaryti mūsų jaunimui, jei bent mė
nesį galėtų pabuvoti savo tarpe, gryną- 

j me ore. Tas netik atsilieptų teigiamai 
’lietuviškumo išlaikyme, bet kartu ir 
sveikatai Juk 12 mėnesių metuose au- 
gančiam \ aikui išlaikyti miesto dulkė
se, pravažiuojančių mašinų išleidžia
mose degėsiuose, fabrikų dūmuose: 
ačiū už tokį malonumą. Tam ir yra ren- 
giamos vasaros stovyklos, nežiūrint iš- rungtynes prieš sv. Sakrametno para- 7.. . ,__ H .. laidų, vargo ir brangaus laiko.

Tikimės, kad šis Hamiltono LSR 
D-jos prašymas bus palankiai sutiktas, 

V. P.
KAZIUKO MUGĖ, pereitais metais 

suruošta skaučių, šiemet vėl įvyks ko
vo 5 d. tuoj po pamaldų Hamiltono 
lietuvių parapijos salėje. Atrodo, kad 
šiais metais susidomėjimas tąja muge 

1 yra didesnis nei pernai. Skautės mu
gei jau kuris laikas ruošiasi ir, atro
do, ji bus dar turtingesnė nei praėju
sioji. Prašome visus lietuvius ir Hamil
tone ir apylinkėse los mugės neuž
miršti. Kas pernai joje buvo, tikrai • 
neapsivylė. Nemanau, kad ir šįmet 
kitaip bus. Iki pasimatymo Kaziuko 
mugėje. e.

NAUJI LN NARIAI. Praėjusi savai
tė LN buvo viena sėkmingiausių. Sve
čiavęs! pas Kronus ir Bartkus Janina 
ir Vladas Momgaudai iš Toledo, Ohio,? 
LN nariais įrašė savo 4 vaikus: Vladą 
8 m. su $200, Nijolę 7 m. $300, Daną 
4 m, — $300 ir Ričardą 2 m. — $200, 
viso įnešdami $1000. J. Jurkšaitytė - 
Momgaudįenė kilimo iš Vilkaviškio au
gina didelę 7 vaikų šeimą. Mielasis 
Vladas yra stambus statybininkas, sa
vininkas Montgomery Construction Čo. 
Toledo. Ohio. Jis šiuo metu stalo baž
nyčią už $2^ mil. ir 28 krautuvių 
“Shoping centre”. “Žmogus su bėda 
— Dievas su loska!” — sako mūsų pa
tarlė. Ji šiuo atveju labai tiko Hamil
tonui. Kada labiausiai reiklia pinigų 
— jie atsiranda, iš kur mažiausiai tiki
masi.

$100 paštu prisiuntė Adelė Sajaukie- 
nė iš St. Catharines, Ont., kartu su 
nuoširdžiu laišku v-bos pirmininkui.

Gimusi ir augusi jau šiame konti
nente, ji parodo daug daugiau meilės 
savajai tautai už daugelį naujųjų atei- ’ 

1 vių. Priimkite LN v-bos gražiausią!

piją 38:32 ir prieš šv. Antano parapiją 
55:43. Abiejose rungtynėse žaidė ir 
taškų pelnė: Bakaitis 23, Meškauskas 
27, Dervaitis 17, Vinerskis 9, Blekaitis 
6, Breichmanas 3, Gužas, Enskąitis, 
Kybartas.

Kaip praneša vietos dienraštis “The 
Hamilton Spectator" VAV parapija 
užbaigė pirmenybių rungeynes 338: 
224 bendru krepšių skaičiumi ir savo 
grupėje laimėjo antrą vietą. Koman
dos žaidėjas L, Meškauskas įmetė 86 
taškus ir Bakaitis 79. Žaidėjų tarpe 
jie užima antrą ir trečią vietą. Parapi
jų pirmenybėse^dalyvavo 16 komandų. 
Dabar mūsiškiai žaidžia baigiamuosius 
susitikimus.

šachmatų turnyras bus pravestas 
gavėnios metu. Žaidėjai registruojasi 
pas Breichmaną.

ČIKAGOS SPORTO ŽINIOS
Neries sporto klubas savo 5 metų gy

vavimo sukakčiai atžymėti žada išleis
ti leidinį, kuriame vaizdais ir žodžiais 
bus atžymėta šio klubo veikla.

Rimas Vaičaitis, naujai iš Lietuvos 
atvykęs jaunuolis, vis pasižymi sporte. 
Neseniai jis Čikagos universiteto halės 
patalpose 1 mylios ėjimo varžybose už: 
ėmė I vietą. Vaičaitis į sportą žiūri ga
na rimtai ir žinovai teigia, jog jis gali 
įsimušti į šios sporto šakos viršūnes.

Čikagos Aro krepšininkai dalyvavo 
Cleveland© Žaibo 10 metų sukakties 
minėjime ir ta proga sausio 22 d. žai
dė krepšinio rungtynes su žaibiečiais. 
Aras pralaimėjo 62:65. E. Š.

Tillsonburg, Ont.
Visus ^lietuvius tabako augintojus 

prašome susilaikyti nuo trąšų (ferti
lizer) užsakymo pas privačius agentus. 
Trąšų užsakymo reikalu visi lietuviai 
ūkininkai artimoje ateityje bus aplan
kyti namuose mūsų įgaliotų žmonių. 
Prašome užsisakyti trąšas per Lietu
viu Namų Bendrove, tuomi paremsite j 2. dl'
Lietuvių Namų statybą ir turėsite as. | Petro Šidlausko 
meninę naudą, nes pelnas iš trąšų pre
kybos paliekamas Liet. Namų statybos

padėką.
J. šarapnickas, atvykdamas vasario 

8 d. į posėdi, atvežė $100 čekį meilojo j 
► iš Welland, Ont. To. 

posėdžio metu naujais nariais Įstojo 
dar Elsa Romikaitienė ir Ad. Dalan- 

fonde‘ir Įrašomas i kiekvieno trąšu -ira|ė naritu ^vo 10 m. sūnų
pirkėjo šėro sąskaita. Trąšu kainos ios Keimonda-.Te" pat p° P2sed™ PapU- 
pačios kaip visur. Neatiduokime trąšu Sta«Vaki*s S200 P3’į
prekybos pelno svetimiems, palikime i ?kolos^erams<;E?į akcijoms prnktK 
L:• - YAibAi__ o T • Ignas Varnas $200, Balys Kronas. Pra

nas Rakauskas, Antanas Kaušpėdas, 
Juozas Kažemėkas, Feliksas Rimkus, 
Zenonas Gasiūnas ir Antanas Pauliu
kas po $100. Iš viso savaitės eigoje 
LN gavo S2.600. Visiems v-bos vardu 
nuoširdžiausias ačiū!

BENDRAS LN V-BOS IR NARIŲ 
dyba ruošia šv. Kazimiero parapijos Į POSĖDIS įvyko vasario 8 d. Naruševi-

tai savo tarpe savo reikalams. Laikyki
mės priežodžio: Savi pas savus.

Lietuvių Namų B-vės vldyba.

WINNIPEG, Man.
(atkelta iš 4 psl.)

VASARIO 16 MINĖJIMĄ apyl vai

salėje vasario 19 d. 11 vai. visi renkasi 
j bažnyčią pamaldoms. Po pamaldų 
tuojau pat parapijos salėje Įvyks mi
nėjimas. Minėjime bus atitinkama pa
skaita, tautiniai šokiai, solo ir kita 
smulkesnė programa. Visi tautiečiai 
maloniai prašomi atsilankyti.

Valdyba.

čiaus viešbutyje. B. Kronas referavo 
naują LN projektą, bendroje sumoje 
už S300.000, kuriuos galime turėti aju 
šį rudeni. Plačiau apie šį LN istorinį 
posėdį parašysiu sekančiuose “TŽ” nr.

UŽSISAKYKIME NAMŲ APŠILDY
MUI ALYVĄ per L. Namus iš Shur- 

W1NNIPEGO AI’YL. V-BA sausio lHcct Sales, kurio savininkas A. šimke-
28 d. šv. Kazimiero lietuviu parapijos i 
šulėje suruošė bankiėtą. Prie įėjimo.;? 
stovėjo K. Strikaitis, prie bufeto Ta
das Lukas ir J. Demereckas, Žmonių 
prisirinko neperdaugiausiai, nes buvo 
dar vienas privatus pobūvis. Neperdi- 
džiausioje lietuvių kolonijoje susiskal- 
džius į kelias vietas rengėjams tenka 
nukentėti. Apyl. v-ba išėjo su pelnu, 
bet labai mažu.

Kaikurie lietuviai galvoja lyg apyl. 
v-bos nariai suruošia vakarušką sau 
asmeniškai. Toks galvojimas yra labai 
klaidingas. Kas į tokius parengimus 
ateina, ateina paremti lietuvišką dar
bą. Tokie parengimai yra daromi vb 
siems pasilinksminti, o jei mažai kas 
į juos beatsjlanko, tai v-ba ateityje nuo 
panašių parengimų bus priversta su
silaikyti.

ANTANAS KAIRYS dirbdamas miš
ke, Dryden, Ont., nusilaužė kairę ran
ką. Nuvežus į ligoninę paaiškėjo, kad 
kairės rankos kaulas, tarpe rankos rie
šo ir alkūnės visai nulaužtas. Drydene 
daktarai kaulą sudūrę, kuris jau buvo 
visai suaugęs. A. Kairiui atvykus \i 
Winnipega dr. Jauniškis peršvietęs 
rado, kad rankos kaulas buvo neteisin
gai sudėtas, todėl kaulą teks vėl. iš 
naujo laužti, kad suaugtų teisingai. 
Dabar A. Kairys gyvena Winnipege, 
bet vistiek turi važinėti į Drydeną pas 
kompanijos daktarą.

Nelaimė įvyko tuo būdu, kad A. 
Kairys buvo nupiovęs medį žemyn, o 
greta, kitame medyje, buvo užsilikusi 
nulaužta kabanti šaka, kuri nejučio
mis atsipalaidavo ir krito tiesiai ant 
rankos, '..t.

ČESLOVAS SURDOKAS, kuris sau
sio mėn. buvo pašauktas dirbti į J. S. 
Quinn Construction Co. Ltd. prie tu
nelio, užėjus sipriems šalčiams nušalo 
vieną ronkos pirštą ir kojos nykštį. 
Teko atsigulti į St. Boniface ligoninę. 
Rankos pirštas taisosi, o kojos nykštį 
gali tekti nupjauti. Kstr.

vičius duoda LN po $15 nūokiekvie- 
uc raujo kiijcntn, o vėliau kasmet po 
$5. Skambinkime neatidėliodami St. 
Bakšiui JA. 9-4662. A. Šimkevičius jo 
alyvos pirkėjams visus krosnių patai
symus daro su 10% nuolaida.

Šia proga malonu prisiminti kad An
tanas nuoširdžiai padeda liet, organi
zacijoms, ką neseniai matėme iš Kat. 
Mot. D-jos ruošto kaukių balaus.

Sk. St.
Padėka

Širdingai dėkojame mūsų dvasios va
dui kun. dr. J. Tadarauskui už pata
rimą ir materialią paramą, kas didele 
dalimi prisidėjo prie kaukių baliaus 
pasisekimo.

Esame dėkingos kaukių premijų fun
datoriams: p. Bolskiui, p. Armonui, p. 
Kronui, p. Valevičiui, VAV parapijos 
komitetui, p. Sakavičienei, p. Šimke- 
vičiui. Loterijos staliukų aukotojams: 
p. Rakštienei ir p. Kriaučiūnienei, p. 
Bučinskui, p. Simkevičiui ir p. Liau
kai. Už kaukių premijavimą visai jury 
komisijai, p. K. Mikšiui už gražų su
tvarkymą ir pravedimą loterijos, Kęst. 
Gužui už menišką plakatą, “Tž” už 
skelbimą ir patalpintas koresponden
cijas.

Ačiū visiems fantų aukotojams ir 
rinkėjoms, taip pat visiems atsilankiu
siems į mūsų vakarą ir tiems, kurie 
kuo nors padėjo, ar prisidėjo prie šio 
parengimo. Ačiū visiems!

LK Moterų D-jos Hamiltono sk.

Knygvedyba ir 
Income Tax 
užpildymas 

verslininkams.
Tcl. HU. 5-6121 ir HU. 3-9187. 
................. i....  ........... .

SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Parduodamos 
lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.

1000 College St., • LE. 1-3074 • Sav. P. Uzbalis

R.CMOLKAN
X, REAL ESTATE . 

Ll M ITED^
REALTORS

Bloor St. W. Tel. LE. 2-4404
Perkant ar parduodant betkokį nekilnojamų 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.
QUEBEC'K AVE. - 
$2.000 įmokėti, 8 kamb. atsk. mū
rinis namas, kvadratinis planas, 2 
modernios virtuvės, vienas morgi
čius bąl., arti Bloor, žema kaina. 
BABY POINT .
$2.500 įmokėti, keletos metų senu
mo, 6 kamb. mūrinis namas, priva
tus įvažiavimas, kilimai, 20 metų 
skola iš 5%, tik $54 mėnesiui.
INDIAN RD. — BLOOR
$2.500 įmokėti, 12 kamb. atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 
naujas alyvos šildymas, 3 virtuvės, 
kambarys rūsyje, garažas su priva
čiu įvažiavimu, namas be skolų, 
prašoma kaina tik $22.500.
HAVELOCK ST. — COLLEGE 
$3.500 įmokėti, 8 didelių kambarių, 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 
alyvos šildymas, visas dažytas, ge
ras plasteris. geras nuomavimui, 
arti College gt., turi būti parduotas. 
GLADSTONE — DUNDAS 
$3.500 įmokėti, 10 kamb. per du 
augštus, atskiras mūrinis duplek
sas, vand. alyvos šildymas, didžiulis 
sklypas, privatus įvažiavimas ir ke
turi garažai, kurie gali būti panau
doti kaip kokiai dirbtuvei, sandė
liams ar transporto bizniui. 
BABY POINT 
$4.500 Įmokėti, 6 kamb., atsk., mū
rinis namas, kvadr. planas, 2 saulės 
kamb., vand. alyvos šild., moderni 
virtuvė, gražus kiemas, garažas su 
privačiu ivažiavimu.
HIGH PARK — RONCESVALLES 
$4.000 Įmokėti, 10 kamb. atsk. mū
rinis namas, vand. alyvos šild., 2 
virt., dvig. garažas, 2 vonios, šeimi
ninkas išvyksta. 
SWANSEA
$4.000 Įmokėti, visai naujas *8 kamb. 
per 2 augštus, atskiras mūr. namas, 
2 vonios, privatus įvažiavimas.
RUNNYMEDE — BLOOR
$4.500 Įmokėti, 7 kamb. atsk. mūr. 
namas, kvadr. planas, 2 virt., gara
žas, gražus didžiulis kiemas, arti 
Bloor. Prašoma kaina $18.900. 
RUSHOLME RD.
$5.000 Įmokėti, 12 didžiulių kamb. 
mūr. namas, kvadr. planas, vand. 
alyvos šild., 2 vonios, kamb. rūsy
je, did. kiemas, dvigubas garažas, 
SWANSEA
$6.500 Įmokėti, 6 metų senumo, pui
kus centre hall plano bungalas, 
pusiaubaigtas kamb. rūsyje, garažas

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

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

BLOOR

in butt pa 
DUNDAS

BABY POINT RAJONE 
$20.500 prašoma kaina už gražų 5 
kambarių bungalow su 3 kambarių, 
butu rėsyje Vandens alyvos šildy
mas. Didelis kiemas. Garažas su pri
vačiu įvažiavimu. Vertas dėmesio 
pirkinys.
ANNETTE - ___ ____ _
$2.500 Įmokėti, Atskiras mūrinis 
namas. 8 kambariai per 2 augštus, 
vandens alyvos šildymas. Gražus 
kiemas. Garažas. Greitas užėmimas. 
Pilna kaina tik $16.900.
BLOOR — INDIAN ROAD
S3.000 Įmokėti už atskirą mūrini še
šių kambarių namą. Vandens aly
vos šildymas. Dvi modernios virtu
vės. Garažas ir šoninis įvažiavimas. 
Recreation kambarys rūsyje. Prašo
ma kaina $19.000. Nepraleiskit pro
gos. •
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.
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
S3.500 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.

JANE RAJONE

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.
DUNDAS - KEELE
Baldų, krautuvė skubiam pardavi
mui. 12 metų tas pats savininkas. 
Visos prekės - baldai S9.000 vertės 
ir biznis tik $10.00Q pilna kaina. 
Reta proga. ‘

J. RUKŠA
LE. 2-4404

Namų telefonas LE. 6-9165

Dėl masinių žudymų Lietuvoje 
bus dar daug bylų

Byla dėl masinių žudymų Lietu
voje. vykusi Ulme prieš porą me
tų, išjudino, kaip žinoma, vokie
čių teisingumo aparatą ir paskati
no Ludwigsburge prie Stuttgar- 
to įsteigti bendrą visai Fed. Vo
kietijai specialią prokuratūrą na
cių laikų nusikaltimams tirti.

Kaip informavo Wuerttember- 
go teisingumo ministerija, tos 
prokuratūros veiklos pasėkoje iš
keltos arba dar keliamos 754 kom- 
olekcinės bylos su tūkstančiais 
kaltinamųjų. Iš jų apie 100 yra 
arešte, tam tikras skaičius dar 
paieškomas Vokietijoje ir užsie
nyje. Iš minėtų 754 bylų 358 dar 
yra tardymo padėtyje, * gi kitos 
atiduotos atitinkamoms prokura
tūroms, arba (maža dalimi) panai
kintos. Viena didžiausių bylų tai 
Frankfurte ruošiama masinė by
la prieš nusikaltėlius Aušvico ir 
tuose kacetuose. Toje byloje kal
tinamųjų yra net apie 950. Ruo-

šiama byla ir prieš Stutthofo ka- 
ceto kalinių kankintojus (Stutt- 
hofe, bet ir kituose kacetuose, 
kaip žinoma buvo ir nemažai lie
tuvių. iš kurių tik dalis išliko gi? 
vi). ‘ ‘ V

Specialiai Lietuvą lies keliosv 
dešimtys bylų, kurios ruošiamos 
prieš vadinamų egzekucinių gru
pių (Einsatzkommando) narius, 
kaitinamus vykdžius masinius žu
dymus Lietuvoje. Dalis bylų jau 
paruošta ir perduota atitinkami} 
teismų žinion, kita dalis dar ruo
šiama. Ir šiose bylose dar yra pa
sislėpusių asmenų, kurie paieško
mi Vokietijoje ir užsienyje.

Speciali prokuratūra Ludwigs
burge tikisi savo tiesiogini darbą 
(paruošti bylas teismams) užbaiga 
ti maždaug 1962 m. Po to iš pro
kuratūros gausiai sukauptos me
džiagos-bus sudarytas specialus 
archyvas, kurio duomenimis bus 
galima ir ateityje pasinaudoti.

J. MORKIS
Real Estate & Mortgage Broker
1385 Queen St. W. (P^c Lansdowne Ave.) 

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

Ūkis vasarvietei 
136 akrai prie nepaprastai puikaus 
ir žuvingo Round Lake. 35 akrai dir
bamos, virš 1000 jardų ežero fron
to, 150 jardų idealus smėlio paplū
dimys, 3 kabinos su pilnu šeimi
ninkavimo inventorių, garažas, kai
myniniai ūkiai patiekia pieną, 1 my
lia nuo 11 plento. Geras privažiavi
mas. Visa kaina $6.000. Ūkis nepra- 
skolintas. Ideali vieta vasarvietės 
plėtimui ir ūkininkavimui.

Rusholme College 
$5.000 Įmokėti, gerų plytų atskiras 
namas, vandeniu alyva šildymas, 5 
kambariai pirmame augšte, 3 dideli 
kambariai antrame augšte, 2 mo
dernios virtuvės, idealus dukplek- 
sas, dvigubas garažas, getas morgi
čius balansui.

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.

Tabako ūkis
175 akrai, 38 akrai tabako sėjos tei
sės, 25 akrai miško, gera visa žemė.
5 kilnos, nepaprastai puikus plytų 
11 kambarių namas. 2 daržinės, šil
tadaržis, apyprasti įrankiai, didelis 
sodas, prie plento. Prašoma kaina 
S30.000. įmokėti apie $10.000. tTkis 
nepraskolintas. Savininkas anglas 
išeina pensijon.

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 
įeina į kainą, tas pats savininkas 
26 metus, vienas morgičius balan
sui: ■ '■

Turime krautuvių, farmų, vasarviečių, hotelių, motelių įvairiose 
vietose ir Įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. Taip pat 

parūpiname geresnėm sąlygom paskolų - morgičių.

Vyt. Merkis J. Kaškelis A. Bliudiiųs^
A
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Ken WILES
REALTOR LTD. ,

^9 Bloor SK W. (prie Durie St )
Telefonas RO. 6-9241

Didžiausias pasirinkimas nami| - biznių visame Toronte. 
Nuoširdus ir sąžiningas patarna vines.

Rūpestngas morgičių sutvarkymas
. Swansea

$5.000 įmok., 8 kamb. per du augš- 
tus, mur gražios statybos. Labai 
švarus iš lauko ir vidaus, vand. aly
va šild., mod. vonios. virtuvės ir 
gražus kamb. rūsyje. Did sklypas.

, Bloor - Runnymede
$6.000 įmok., mūr. 7 did. kamb. 
kvadrat. planas, 2 mod. virt., 2 vo
nios, šoninis įvaž., garažas, įreng
tas rūsys, vienas morgičius išmok. 

Eglinton - Keele St.
$7.000 įmok., 14 kamb. naujos sta
tybos, mūr. legalus tripleksas. Na
mas arti Eglintori kraut, ir susi
siek. Geras nuomavimas, augštos 
pajamos. 11 metų išmokėjimas. Pra
šo S32.000.

Kusholme - College 
$10.000 įmok., rupių pi. atsk. 12 k. 
mod. originalus dupleksas. Vand. 
alyva šild. 2 atskiros krosnys. Pra
šo S25.000. Verta pamatyti.

Eglinton - Trethewey Dr. 
S20.000 įmok., mod. rupių pi. 4 m. 
senumo, 10 butų po 5 kamb. apar
tamentas. Metinės pajamos virš 
$13.000. Išlaidos $5.200. Viskas iš
nuomota įskaitant šaldytuvus, skal
bimo mašinas ir t.t. Namas arti su
sisiekimo. gražioje vietoje. Klaus
kit dėl platesnių informacijų.

Skaitytojų laiškai Kg Gediminas Janušonis rašo?

Glenlak* - Indian Rd.
$2.(M įmok., mūr. atsk. 8 did. šva
rūs kamb., 2 mod. virt., nepereina
mi kamb., vieta garažui, galima 
tuoj užimti. Prašo $17.500.

Dundas - Ossington
$2500 įmok., krautuvė tinkama bet 
kokiam bizniui ir 6 kamb. namas, 
atskiri įėjimai, gražiai išdekoruo- 
tas. Sav. išvyksta, dėl skubaus par
davimo prašo tik $13.500. Vienas 
10-čiai metų morg. išmokėjimui. Pa
skubėkit. ■

< Bloor - Dundas 
$2500 įmok., mūr. atsk. rupių pi., 
6 gražus kamb., 2 mod. virt., vand. 
alyva šild., gražus kamb. rūsyje, 
šoninis įvaž., garažas. Ųid. kiemas, 
namas arti Bloor. Pamatykit. jums 
tikrai patiks.

Swansea - Bloor
$3.000 įmok., 5 kamb. bu nga 1 o was. 
kampinis sklypas, vieta garažui, 
naujas gazo šildymas. Prašoma kai
na žema. Pasiteiraukit.
, King - Jmeson
$5.000 įmok., mūr. atsk. 4 apartm. 
namas, vand. gazo šild., priv. įvaž., 
2 garažai. Pard. dėl ligos ir senat
vės Galima pirkti už $22.000. Mėn. 
pajam. $350. Vertas rimto dėmesio.

Viename užpraeitos savaitės Toron
to rusų komunistų laikraščio “Vest- 
nik” nr., savo vedamajame straipsnyje 
bolševikai iškoliojo Kanados apsaugos 
ministerį išvadindami chuliganu už 
tai, kad ministeris savo kalboj jūrinin
kams pasakęs netikėt komunistams ir 
paraginęs ruošti Kanados gynimui.

Išeina, kad pagal komunistų sam
pratą, patriotai, giną savo krašto lais- _ ________ . .
vę yra chuliganai, gi visokie krašto iš^ si nors dalimi skriaudas atlyginti. O 
davikai ir chuliganai ruošią vergiją 
yra patriotai. -

Kažkodėl bolševikai šiuo atveju dar 
nepaduoda viešai komandos “ruki v 
verch” ir netaiko, skirto tuo tarpu tik 
žemės planetai, 58 straipsnio už kontr- 
revoliuciją.

Visa Kanada Kanados apsaugos mi
nisteriui gali būti tik dėkinga už jo 
aiškią ir patriotišką laikyseną priešų 
komunistų atžvilgiu. Juk nemažai pa
sauly šiandien, yra vadų, kurie susidū
rę su bolševikais tik uodegom vizgina.

S. JOKŪBAITIS
PARŪPINU MORGIČIUS REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Tdef. RO. 6-9241. Namų RO. 6-0417
■iŽ.iV— ' ~ . ■ ■■■ ■■■ , M———.................  ■ ........ .!■

" Collingwood, V/asagos, Stayner 
apylinkėse turime didžiausią pasirinkimą ūkių • farmų, gazolino stočių, 

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

• Del 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”

Poskolo 1 asm, iki $3.000. Paskolos, indėlio! ir gyvybė apdrausto.

DARBO VALANDOS:

Pirmadieniois ir Penktadieniais nuo 10-12 v. ryto ir 5.30-9 
Antradieniais -— _ nuo 10-12 vai. ryto ir 7 - 9
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 va L ryto

Bitinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W., Toronto,

: Telefonas LE. 2-8723

vai. vak. 
vai. vak. 
uždaryta.

Ont.

Didžiai Gerbiamas Pone 
Redaktoriau! .
Jūsų redaguojamuose k‘Tž” 1960. 

XII. 1 d., skyriuje “Skaitytoju laiškai” 
įdėti “Žaibo” išvedžiojimai apie V. Vo
kietiją ir BALFą, kurie mano ir kitų 
nuomone neatitinka tiesai.

Nesuprantu, ko laiško autorius jau
dinasi, jei lietuviai reiškia susirūpini
mą Berlynu ir R. Vokietijos vargais 
ir rodo jiems užuojautą? Juk reikia 
suprasti, kad jų likimas (nors ir netie
sioginiai) liečia ir mūsų tėvynės ateitį! 
Jei rusams pavyktų vakariečius iš Ber
lyno ‘‘išprašyti”, tai būtų jų didelis 
laimėjimas ir vakariečių neryžto pažy
mys, O tas mažintų mūsų ir tėvynėje 
gyvenančių viltį, netolimu laiku matyti 
išsilaisvinusią iš komunizmo vergovės. 
Jau vien tik dėl to mes turėtume juos 
suprasti ir rusų kėslus smerkti. Juk 
mes norime, kad svetimieji mūsų var
gus ir skriaudas suprastų ir mūsų sie
kiams pritartų.

Dėl vokiečių elgesio mūsų tėvynėje 
karo metu kalta juk ne visa vokiečių 
tauta, bet tik buvęs režimas ir atskiri 
jo pareigūnai. Tai reikėtų skirti. Ko
lektyvinės kaltės negali būti. Jei “Žai
bas” tuoj po karo gyveno V. Vokieti
joje, tai žino, kokią galią čia turėjo 
nugalėtųjų komendantai ir paprasti ka
reiviai. Tokių teisių eilinis vokiečių 
karys Lietuvoje neturėjo. Juk jau ir 
tada (po karo) Vokietijos kraštai turė
jo savo vyriausybes ir policiją, bet ko
kias teises jos turėjo, visi gerai žino
me. O dėl aprūpinimo ir krautuvių ir
gi tas pats — kaip gyveno laimėtojai 
ir ką gavo vokiečiai? Net DP davinys 
buvo tris kart didesnis. Tiesa, šis pa
lyginimas nevisai tinka. bet šiaip ar 
taip ir Lietuva tuo laiku buvo okupuo
ta kaip S, Rusijos dalis ir vyko totali
nis karas. Be to, ar visi naciai ir SS 
bei Gestapo nariai buvo nusikaltėliai?

kalteliu galima vadinti tą ar tuos, ku
rių nusikaltimai yra teismo įrodyti. Be 
to, mums gyvenantiems V. Vokieti jo
je, jį šmeižti visai netiktų. Tai nėra 3 
Reichas, bet demokratinė valstybė! 
Juk ji moka atlyginimus už parastą 
turtą ir sveikatą, moka ir pensijas pra- 
radusiems sveikatą KZ ir Lt. Kiek gau
na Izraelis? Žinoma, nukankintų žmo
nių ji negali prikelti, bet visgi stengia-

I 
ką ir kam moka už skriaudas R. Vokie
tijos vyriausybė? Juk ir ten tie patys 
nusikaltimai anuo nelemtu laiku buvo 
daromi. Dabar V. Vokietijoj pravedė 
net įstatymą palengvinti renčių gavi
mą užsieniečiams, kur priskaito išdirb
tą laiką tėvynėje. Jei leituviams su 
rentėmis sunkiau einasi, tai dalinai 
kalta buvusi Lietuvos socialinė santvar
ka ir dalinai mūsų tremties organai. 
Juk ar buvo daromos stovyklose pa
skaitos apie socialinius Vokietijos įsta
tymus? Aš bent negirdėjau. O žmonių 
tam reikalui buvo. Bet ir šiaip mes, 
ypač paliegę ir ligony s, gyvenam iš 
vokiečių kišenės ir socialiniu atžvilgiu 
esame sulyginti su vokiečiais, žinoma, 
vokiečiui yra lengviau, nes jis geriau 
žino krašto įstatymus ir kur kreiptis, 
bei turi giminių, kurie patekusiems į 
vargą gali padėti. Bet aš pažįstu ir vo
kiečių, kurie neturi nei giminių, nei 
turto, ilgus metus serga, tai dar blo
giau stovi, kaip kaikuris užsienietis. 
Bet jau čia socialinė tema. Ir jei auto
rius parašys laišką apie socialinę padė
tį, taipgi duosiu atsakymą, jei reiks. 
Bet vieno neturime pamiršti. Kitos 
valstybės išsirinko tik sveikus ir dar
bingus, o paliegėlius ir senelius paliko 
vokiečių malonei. Ir ačiū Dievui, V. 
Vokietija pasirodė gerai. Juk ir nega
lintieji dirbti gauna minimumą pragy
venimui, o kai būtinai reikia, duoda lė
šų aprangai nusipirkti. Ligos atveju 
yra gydomi. Ačiū jiems! Ką BALFas 
duoda, pragyventi negalėtume, tai yra 
tik parama prie kitko. Už tai užjūrio 
tautiečiams ačiū.

Redakcijos nuomonei dėl BALFo pil
nai pritariu ir dar noriu pora sakinių 
paryškinti. Visi gerai žinom, kad kaip 
1941, taip ir vėliau ir dabar, kas tik 
gali, stengiasi iš “raudonojo rojaus” iš
trukti. Jų tarpe yra grynų lietuvių. 
Pažįstu keletą repatriantų iš pirmos ir 
dabartinės laidos. Bet neteko nei vieno 
sutikti, kuris Lietuvą dergtų. O jei jie 
nori vėi į Lietuvą kada nors grįžti, ko 
dėl to pykti? Reikia tik džiaugtis. 
Mums lietuviams tik garbė, kad mūsų 
tauta tokia humaniška. Tai nėra joks 
“Drang rrach Osten”! Juk jei žmonės 
tame krašte šimtmečius -gyveno, tai tą 
kraštą ir skaito savo tėvyne. O ypač, 
kaikurie iš naujųjų repatriantų tikrai 
yra geresni Lietuvos patriotai, kaip ne 
vienas mūsų tikrų lietuvių, jau seniai 
gyvenančių Vakaruose. Jeigu jų vai
kai tarnavo SS, argi jau yra nusikalti
mas? Juk ir SS atliko įvairius uždavi-

Perskaitę antraštėj pavardę, 
skaitytojai sakys: “Kažkur girdė
ta pavardė ...” Taip, tikrai gir
dėta. čia noriu parašyti apie tą 
ryžtingąjį jaunuolį, Gediminą Ja- 
nušonį, gyvenantį Kanadoje, Nia
gara Falls (šiuo metu jis studijuo
ja ir gyvena Toronte. Red.), kuris, 
be abejonės, Lietuvą tegali įsi
vaizduoti tik iš tėvelių pasakoji-

bus gerai, ar ne?” Jeigu atsaky
mas teigiamas — reikia užsibrė- 
žimus ir vykdyti.

“Taip ir aš galvojau prieš ap- 
siprendimą ką nors padaryti. Ži
nojau, ką norėjau daryti ir žino
jau, kad kanadiečiams tas mano

..ŠYPSENOS..
Buvo kuo pasidžiaugti

* Pagiriotas žmogus užėjo i kar- 
čiamą ir paklausė:

— Ar buvau čia vakar?
— Buvai, — atsako karčiam- 

ninkas.
— Daug pinigų pragėriau?darbas labai nepatiks. Taip pat i pinig

žinojau, kad ir kaikuriems lietu-! a *• - rv11*’'
viams tas nepatiks, o tuo labiau— 

mų, nes bebėgdami nuo bolševi-j nepatiks pačiam Bobrovnikovui. 
kų, tėvai jį išsivežė, berods, dvie- Tačiau — tuo pačiu metu žinojau 
jų metukų. Nežiūrint to, tas jau
nuolis yra ypač karštas Lietuvos 
patrijotas ir tai įrodęs ne žodžiais, kį nors viešą protestą prieš Mas- 
bet veiksmais. j kvos atstovą dėl mūsų Tėvynės

Prieš kurį laiką lietuviškoji ir į pavergimo, bet nieko nedaro ir 
kanadiškoji spauda plačiai rašė nedarys. Gal tai dėl neryžtingu- 
apie šį jaunuolį, kuris, norėdamas j mo, gal dėl kitokių priežasčių.

vų gimtajam kraštui padarytą di
delę neteisybę, “pavaišino” pora 
žalių kiaušinių besilankantį Ka
nadoj “svečią”', Maskvos burmist- j 
ra Bobrovnikova.

Ryžtinguosius lietuvius mes 
mylime ir gerbiame. Jeigu nusi- 
kelsime mintimis i gerokai toli
mesnę praeitį, prisiminsime, kiek 
nuoširdžios meilės ir pagarbos 
anuomet skyrėme vilniečiui spor
tininkui Pranui žižmarui, kuris 
už įžeidimą Lietuvos iššaukė į dvi
kovą lenkų karininką ir jį nugalė
jo, tad, tikiu, mums bus Įdomu 
patirti, ką galvoja ir mūsiškis jau- j 
nuolis, prieš kuri laiką įvykdęs 
“kiaušihinį atentatą” prieš vieną 
iš Maskvos tarnų.

Tuo reikalu esu G. Janušoniui 
parašęs laiškutį. Ir prieš Kalėdų 
šventes, kartu su kalėdiniais svei
kinimais, esu gavęs iš jo ilgėlesni 
laišką, kurio kaikuriomis minti
mis noriu čia pasidalinti su skai
tytojais. Jis rašo:

“Labai miela buvo mana gauti 
Jūsų laišką. O Jūsų laiško mintys 
suteikė man paguodos ir padrąsi
nimo.

“Iš viso buvau labai nustebęs, 
kaip visi lietuviai į tą reikalą 
karštai reagavo ir kaip jį priėmė. 
Man-atrodo, kad visi mūsų žmo
nės nori dirbti ir aukotis dėl Lie
tuvos. Gaila tik, gal trūksta mums 
konkrečių planų ir didesnių užsi
mojimų, kurie uždegtų tautiečius 
dar su didesniu noru kovoti dėl 
Lietuvos laisvės. Mes dažnai skęs-

ir kad daugelis mūsų lietuvių, čia 
gyvenančių, norėfų išreikšti ko-

kvos atstovą dėl mūsų Tėvynės

atkreipti pasaulio dėmėsi į jo te- Galų gale — paklausiau savęs: 
“Ar lietuviams Lietuvoj patiktų 
tas, ką noriu daryti, ar ne?” At
sakymo į klausimą nereikėjo toli 
ieškoti. Žinojau, kad jų rankos 
surištos. Jie tik mintyse gali tuos 
žudikus mušti. Todėl ir pajutau 
norą kaip nors jiems padėti, ką 
nors konkrečiai padarytį. O svar
biausia— Lietuvoj tebegyvenan
tiems tautiečiams parodyti, kad 
mes šį tą darome, kad, štai: “Mes 
— dar gyvi! Pinigai ir geresnis 
gyvenimas — mūsų dar neužmig
dė . . .” Kad netik mes gyvi ir ne
užmiršom jų, bet mes kovojam, 
kovojam ir kovosim, kiek tik bus 
galima ir kiek mūsų jėgos leis ...

“Dar kartą ačiū už atmintį ma
nęs ir atleiskite už kaikurias ne
sklandžias, nelogiškas, o gal ir 
vaikiškas mintis. Linksmų šv. Ka
lėdų ir laimingų Naujųjų Metų! 
Su pagarba: G. Janušonis’.

(Šio laiško kalba truputį taisy
ta). Pr. Alšėnas.

Trumpai iš visur
Haaga. — Karo metu Olandija 

įvedė popierinius 2.50 gudeno pi
nigus vietoje sidabriniu “Rijks- 
daalder”. Dabar vėl išleidžiami si
dabriniai. Popieriniai karo meto 
guldenai pakeisti sidabriniais jau 
prieš pusmeti.

Oberammergau. — Čionykščius 
Kristaus kančios vaidinimus per
eitą vasarą aplankė 518.052 žmo- 
nės- JU 261.453 buvo svetimša- 

tame apatijoje ir visą savo darbą!— Į?2-.561 britai, 59.081 
tepridengiame tik plakatais ir re-i amerikiečiai ir t.t. 
zoliucijomis. Dažnai maža esti 
efektingumo lietuvių darbuose.

ED. KONDRATAS 
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ

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

Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų kostiumams bei paltams.

BALDŲ PERVEŽIMAS mies 
te, prieinama kaina. 

Visi baldai apdrausti.
Broliai SODOMAI.

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. 3-4912.

P. KARALIŪNAS

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

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

Sav. Ant. Paškevičius

Psichinių ligonių skaičius,, On
tario prov. artėja prie visų kitų 
rūšių ligonių skaičiaus. Fiziniams 
ligoniams yra 33.205 lovos, psi
chiniams — 22.000. Sekančiais 
metais pastarasis skaičius padidės 
iki 24.000; be to, prie jo reikia 
pridėti 400 lovų bendrose ligoni
nėse ir 300 privačiose instituci
jose. Vieno pacijento išlaikymas 
atsieina $45 dienai.

VISU RŪSIU AUTOMOBILIŲ 
BODYTAISYMAS 
Dundas Auto Body 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

VYRIŠKŲ IR CIllirPIQC
MOTERIŠKŲ RŪBŲ O JL U V V Į

A. Beresnevičius
Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų.

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

Telefonas LE. 1-1432.

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

Tel. LE. 2-7284
t !!■»■■

NAUJAME MODERNIŠKAI ĮRENGTAME

MOUNT ROYAL MOTORS
feraže jūs galite tavo automobilio pataisymo reikalus išsiaiškinti lietuviškai. 
Daugiau kaip 20 m. patyrimo praktika mes garantuojame darbo sgžiningumg.

Darome visų rūšių automobilių ir sunkvežimių mechaniškus patoij.ymus, su
lankstymų ištaisymus, dažymo, priekinių rotų sureguliavimo ir bolonsavimg su 
geriausiomis BEAR mašinomis, automatiškos ir standartines greičių dėles, 
stabdžių įuostų pakeitimus — nuo $18.00.

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

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

— Ačiū Dievui, o aš maniau, 
kad pamečiau tuos pinigus.

. Geras vyras ■
Prancūzų moterys anketomis 

aptarė, koks vyras yra idealiau
sias. Geriausiu vyru pripažintas 
tas, kuris:

1. viską daro iš meilės, ką galė
tų padaryti net iš mandagumo;

2. kuris džiaugiasi duodamas 
žmonai pinigų;

3. kuris sugeba sukurti iliuzi
ją, kad jo žmona yra geriausia;

4. kuris yra su tavim, nors vi
sas pasaulis būtų prieš tave;

5. kuris sugeba išsižadėti daug 
ko. kas jam reikalinga, kad jo 
žmona daugiau visko turėtų.

O vyrai, žinoma, geriausia žmo
na pavadintų tą, kuri tiek daug 
nesitiki ir nereikalauja iš savo 
vyro.

• Vedybos tai kalėjimas, kuria
me kalinys yra tuo pat metu ir 
prižiūrėtojas.

• Geriau būti vedusiam, negu 
viengungiu, nes viengungiui vi
sur blogai, o vedusiam tik namie” 
— pareiškė vienas Toronto sen
bernis.

• Niekas tiek nepasako gerų da
lykų apie moterį, kaip tylėjimas.

Dr. E. ZOBSIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. ĮVEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

Tuo atveju ir latvius bei estus reikėtų!nius’ ?v: tiesi^Sinis frontas. O be to, 
prie tokių skirti, juk ir jų jaunimas j repatriantams kno pasirinkimo ir ne
tarnavo SS daliniuose. O taipgi ir lie-: ^uvo» nebent nuo 1943 m. Is viso, aųto- 
tuvių policiją bei savisaugą reiktų i r,us m’ 2W0W
prie tokių priskirti, juk ir jie įsakymus \ ts . Luftwąffes buvo pervesti į 
uždaviniams vykdyti gaudavo (nors ir*^’ visai neatsiklausiant ar nori. O 
netiesioginiai) iš SS poliejos. O savf 
sąuga net ir aprūpinimo atžvilgiu, kiek 
man žinoma, priklausė SS įstaigoms.

• Taigi reikia žiūrėti .kaip žmogus elgė
si, o ne kur jis buvo įjungtas. Jeigu 
“Žaibas” taip smerkia ir niekina žmo
nes, tai kaipgi su buvusiais Lietuvos 
apskr. viršininkais, policijų vadais ir 
kitais lietuviais pareigūnais, kurie taip
gi patvirtinimą pareigoms gaudavo iš 
komisarijatų?

Ar “Ž” žino kaip elgėsi kaikurie pa
skirstymo punktų vedėjai lietuviai? 
Nepaslaptis, kad tokių vedėjų artimie
ji gaudavo leidimus viskam pirkti, o 
buvo žmonių, kurie per visus okupaci
jos metus negavo leidimo nei špūlikei 
siūlų. Taigi. Bet argi visi tokie buvo?

. Ir pagaliau, kai bėda, “kiekvienam sa
vi marškiniai arčiau kūno”. Todėl, dar

. kartą, nesmerkim nieko kolektyviai.
Jei “Ž” gyvena V. Vokietijoje, tai tu

rėtų žinoti, kad nusikaltėliams bylos 
buvo, yra ir bus keliamos, net tokiems, 
kurie alijantų teismų buvo išteisinti ar 
prieš laiką buvo paleisti. Gerai kad 
taip daroma. Ačiū Dievui, kad dabar 
byla keliama tik kai yra įrodymų. Mes 
gerai žinome kaip buvo tuoj po karo. 
Užteko vien įskundimo ir žmogus bu
vo “uždarytas”. Kiek per tai lietuvių 
nekaltai nukentėjo — nežinau, bet ma
nau nemažai, nes pats keletą tokių 
pažįstu. Kiek buvo atiduota rusams, 
gal net mirčiai? O kiti pasėdėjo inter
nuotųjų lagery ir be bylos buvo pa
leisti.

Nežinau, kokią spaudą autorius se
ka, jei tokį laišką į laikraštį rašo? Jis 
turėtų žinoti, kokie kaltinimai buvo 
primetami ministeriui Oberlaenderiui. 
Sėkla buvo pasėta už geležinės uždan
gos. Ir kas iš tų kaltinimų ir puolimų 
— tiesiog “Kesseltreiben” išėjo! Net 
tarptautiniū tyrimo komisija Belgijoj 
jokios jo kaltės nerado. Bet žmogų su
kompromitavo, — turėjo atsistatydin
ti. Jis buvo ir lietuviams gana drau
giškas. Taigi atsargiai su kaltinimais. 
Juk tai taktika iš už geležinės uždangos 
žmogų paskelbti nusikaltėliu ir vis kas 
nors prisikabins. Mano nuomone, nusi-

Viena. — Austrijos gyventojų
, - . .v . - . visuotinis surašymas bus praves-

Ar gal —- netaip išreiškiu. Gal tasš.m. kovo mėn.-Paskutinis bu-.
- • Norėtųsi vo 1951 m Tada buvo rasta 6.-

man manyti, kad šitame reikale 953.905 gyventojai. '
tik atrodo, kad maža.

J. BARAKAUSKAS
Elektros 

kontraktorius
Visų rūšių elektros 

įrengimai ir pataisymai.
Tel RO. 7-9947 

24 IIumbėrview Rd., Toronto.

ar BALFas ir buy. SS turi šelpti, no
riu duoti vieną pavyzdi. Mano vienas 
pažįstamas tarnavo amerikiečių darbo 
kuopoj, bet buvo nuslėpęs savo pri
klausymą SS. Su laiku amerikiečiai tai 
išaiškino ir ką gi? Nagi jis ir toliau ga
lėjo kuopoj dirbti. Gi kuo nors labiau 
pasižymėję per pirmą bolševikmetį, 
turėjo kuopas apleisti. Minėtas mano 
pažįstamas ir dabar dirba pas ameri
kiečius. Pereitais metais jis gavo iš 
amerikiečių konsulo įsikūrimui pašal
pą 3.000 DM iš Pabėgėlių Fondo, nors 
ir pats neblogai uždirba, Taigi mato
me, kaip amerikiečiai traktuoja. Tai 
patvirtina, kaip redakcijos, taip ir ma
no nuomonę, kad ne visi buvę parei
gūnai yra nusikaltėliai. Bet autorius, 
atrodo, tebegyvena 1945-46 m. dvasia, 
kada grįžtantiems iš nelaisvės, kaiku- 
rių stovyklų vartai buvo uždaryti, gi 
paleistiems kaliniams, visi vartai bu
vo atviri (tiesa, tai UNRROS dėka), 
nors jų tarpe buvo ir kriminalinių nu
sikaltėlių. Atsimenu ir mūsų stovykloj 
buvo kilęs skandalas, kai 1946 m. Lie
tuvos Raudonasis Kryžius sušelpė klai
pėdiečius, gyvenusius už stovyklos ri
bų. Bet tai buvo tik tokie, kaip pats 
autorius (taip atrodo iš jo laiško to
no). Kodėl pavydėti, kad ir repatrian
tas iš BALFo ką nors gauna? Juk pa
vydas ir kerštas niekad prie gero ne
vedė ir draugų nesurado.

Priedo noriu pažymėti, kad nesu nei 
repatriantas, nei buvęs nacis, nei SS, 
nei kitų “pekliškų” organizacijų narys. 
Esu buvęs tik paprastas kovotojas ry
tuose, nukentėjęs per pirmą bolševik
metį ir kentęs badą ir panieką vaka
riečių nelaisvėj, iki sveikatos sužaloji
mo. Dabar jau eilė metų esu invali- 
das-ligonis ir gyvenu iš rentes. Nebu
vau ir nesu koks privilegijuotas, bet 
paprastas eilinis gyventojas, vos galą 
su galu suvedąs. Užtenka, nes galėtų 
būti dar blogiau.

Baigdamas noriu pasakyti, kad nesu 
nei akademikas, nei rašto žinovas, to
dėl prašau mano laiško nesklandu sti
lių ir klaidas atleisti, čia nenorėjau 
nusikaltėlių ginti, bet man atrodo, kad , 
reikia visur žiūrėti teisybės ir būti ob
jektyviam . žaibolaidis.

— Tėvynės vadavime — reikėtų 
būti mums visiemes,’tiesiog, fana
tikais, karštai užsidegusiais tikslo 
siekti.

“Ir iš viso. Mes turime būti ar
ba lietuviais, arba kanadiečiais. 
Mes negalime būti vienu kartu 
gerais ir vienokiais ir kitokiais.

“šitaip savo asmenybes padali
nę, mes niekam nebeliksim nau
dingi. Mes tik savo lojalumu tu- 
rimfe būti lojalūs šiam kraštui, 
bet širdyse — privalome būti tik 
lietuviais, nes kanadiečiai nežino, 
kas yra toji Lietuva ir kodėl už 
jos laisvę reikia kovoti. Už mūsų 
reikalus ir už Lietuvą — niekas 
kitas nesiaukos, tik mes patys. 
Ką mes patys nuveiksime, viskas 
eis mūsų naudai.

“Mano manymu, jeigu kada 
nors atsiranda mumyse kokios 
nors abejonės daryti ką nors, ar 
ne, tuomet reikia savęs paklausti: 
“Ar Lietuvai tas bus gerai, ar 
ne?” Pagaliau — “lietuviams tas

W. A. LENCKI

TEISININKAS — 
ADVOKATAS • NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W. 
Rocm 107 

Telefonas EM. 6-4182 
Toronto

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont. 
Telefonas LE. 4-8431

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

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

Taisomi RADIO IR TV aparatai
patefonai, teiprekorderiai importuoti ir vietiniai. Darbas atliekamas prity
rusio specialisto garantuotai. F. NORVYDAS.

Ska mb i n t i bet ka da LE. 5-6007
h  ..................... n. ii ■ ■■IHIUI..U        n  ~ l ■thMMhawhii į į į H

(MLS LTD. 
AHtovaj

Greitai kuro-alyvai pristatymai ir 
Data ma rimas.

Kvalifiktiotas technikas taiso

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

J. S T A N I O N I S

Viena. — Čia gyvenąs taksi šo
feris Adolfas Hitleris jau dešimtą 
kartą buvo įteikęs pareiškimą pa
keisti pavardę, tačiau jam vis at
sakoma, kad nesą tam rimtos prie
žasties.

Bonna. — Kancleris Adenaue- 
ris pagaliau sutiko savo Įpėdiniu 
pripažinti ūkio ministers dr. Lud
wig Erhard. Dėl to vos neįvykęs 
skilimas partijoje,

Essen. — Ir Vokietijoje visa-ei- 
lė anglies kasyklų yra uždaroma. 
Anglies metinė gamyba nuo 1958 
m. sumažinta lygiai 10 milijonų 
tonų.

Berlynas. — Rytų Vokietijos 
valdžia nusprendė prie atstatytų 
operos rūmų Unter den Linden 
atstatyti ir Vokietijos generolų — 
Bluecherio, Gneissenau, Scharn- 
horst ir York — paminklus.

JAV ambasadorių Kanadai nu
matytas paskirti L, T. Merchant, 
buvęs pasekretoriu Valstybės De
partamente. Tuo būdu jis grįš pa- 
reigosną, kurias ėjo 1956-58 m. 
Diplomatinėj tarnyboj jis dirba 
nuo 1947 m.

Dr. 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. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

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

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

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

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

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingumų. Kalba slavų kolbomis.
470 COLLEGE ST., Toronto

Telef. WA. 1-3924

Automobilių, namų, vasarnamių, sveikatos, D/") /C 07 7 
gyvybės, pensijų ir kt. TlCru kJ"UOJLJL
T") FA IldlTTlzlI P. Barau?k°o Artūrą

A U U 1AA1U1 49 cameo Cres., Toronto 9.

Įstaiga veikia
168 vai. savaitėje

GENERAL INSURANCE
Turto draudimas (namai, auto ir 
pan.) visoj Ontario provincijoj.

AL DŪDA
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TORONTO, Ont.
Šv. Jono Kr. parapijos žinios Prisikėlimo parapijos žinios*
— Lietuvos Nepriklausomybės —Vasario 16-toji bus paminėta

akto 43 metinių prisiminimas pa- ir pačią vasario 16-tą, šį ketvirta- 
r a pijos bažnyčioje minimas ši ket- dienį, ir šį sekmadienį, kada ji 
virtadieni,' vasario 16 d. 7.15 vai. jmūsų kolonijoje oficialiai švenčia- 
vak.šv. Mišios, kurias laikys lie- ma. šio ketvirtadienio vakare 7.30 

vai. bus ekzekvijinės Mišios už žu
vusius nepriklausomybes kovose. 
Šias šv. Mišias užprašė Liet, ka
riuomenės kūrėjai-savanoriai. Po 
Mišių bus Libera ir žodis. Gieda 
parapijos choras.

Sekmadienį Vasario 16-tai pa
minėti skiriamos 11 vai. Mišios 
ir po jų sekančios pamaldos, ku
rių metu bus pašventinta naujai 
bažnyčios prieangyje įrengta pa
minklinė koplytėlė ir pasakytas 
dienai pritaikytas žodis. Pamaldo
se organizuotai dalyvauja jauni
mo organizacijos. Gieda sol. V. 
žiemelytė ir parapijos choras.

Šios brangios šventės proga ti
kinčiuosius kviečiame gausiai pri
imti šv. Komuniją ir savo maldo
se karštai prisiminti pavergtos tė
vynės reikalus.

— Praėjusią savaitę, ketvirta
dienį, staiga mirė Stasys Kazė
nas. Velionis Lietuvoje paliko 
žmoną ir du sūnų, o Toronte ke
letą tolimesnių giminių. Jiems vi
siems reiškiame giliausią užuo
jautą. Praėjusį antradienį velionis 
iš Prisikėlimo parapijos palaido
tas šv. Jono lietuvių kapinėse.

— Praėjusį šeštadienį po ilgos 
ligos mirė Ona Lesniauskienė. 
Nuliūdusius vyrą S. Leniauską, 
dukrą A. Ranonienę ir jos šeimą, 
sūnų Viktorą iš Čikagos ir jo šei
mą bei visus artimuosius giliai už
jaučiame. A.a. O. Lesniauskienė 
iš Prisikėlimo parapijos palaido
ta šv- Jono lietuvių kapinėse šios 
savaitės trečiadienį.

— Už a.ą. Marijos Simonaitie- 
nės, mirusios Lietuvoje sausio 16 
d., vėlę vietoje užuojautos, Šv. 
Mišias užprašė: A. J. Kazlauskai, 
A. S. Kazlauskai, J. J. Valiuliai, 
J. J. Rovai ir M. P. Bezaspariai.

— Praėjusį sekmadienį prie 
Prisikėlimo bažnyčios Lietuvos 
laisvinimo reikalams darytoje 
rinkliavoje Tautos Fondas surin
ko $201,63 ir Nepriklausomybės 
Fondas — $65,82. Viso surinkta 
$267,45. Parapijos vadovybė au
kojusiems nuoširdžiai dėkoja.
— šios savaitės trečiadienį Pe

lenų dieną prasidėjo Gavėnios lai
kas. Sekmadienį per visas Mišias 
skaitytame Jo. Ėm. Toronto Kar
dinolo laiške tikintieji buvo ragi
nami Gavėnios laiką praleisti su
sikaupime ir atgailoje, sąžiningai 
užlaikant pasnikų įsakymus ir 
laisvai užsidedant asmeniškus ap
simarinimus.

— Parapijos metinės rekolek
cijos bus kovo 12-26 d.d. po sa
vaitę atskirai moterims ir vyrams. 
Rekolekcijas ves domininkonas 
vienuolis T. dr. Tomas žiūraitis. 
Po atskirų rekolekcijų bus mo
terų ir vyrų agapės.

— Gavėnios laike susilaikoma 
nuo pasilinksminimų ir šokių. To
kiu būdu ir tradiciniai jaunimo 
sekmadieniniai susiėjimai muzi
kos studijoje, prisilaikant lietu
viškos tradicijos, bus be šokių. 
Savo išradingumu jaunimas ieš-

tuvių bičiulis,.sociologas jėzuitas 
'1'. G. MeGuire. į pamaldas pa
kviesta daug kanadiečių. Pamal
dose prisimenamas neseniai suim
tas Vilniaus ir Panevėžio vysku
pijų ganytojas vysk. Julijonas 
Steponavičius. Pamaldos baigia
mos Lietuvos himnu. Pamaldų 
metu solo gieda sol. Vaė. Veri- 
kaitis.

— Sekmadienį, vasario 19 d., 
11 vai. iškilmingos pamaldos ski
riamos Lietuvos laisvė intencija. 
Pamokslai kun. P. Ažubalio. Po 
pamaldų padedama gėlių ir pasL 
meldžiama už tautos didvyrius 
prie paminklinės lentos. Pamal
dose su vėliavomis dalyvauja kū- 
rėjai-savanoriai, šauliai, par. mo
terų draugija, o tautinio auklėji
mo mergaitės dalyvauja pasipuo
šusios tautiniais drabužiais. Sek
madienį daroma antroji rinklia
va, kuri siunčiama ELTOS žinių 
leidimui Romoje. Sekmadienio 
pamaldas užprašė kūr-savanoriai, 
Įteikdami simbolinę auką para
pijai.
. — Šiuo trečiadieniu pradeda
mas gavėnios susikaupimas. Gavė
nios sekmadieniais 6 v.v. parap. 
bažnyčioje bus giedama Graudžių 
verksmų giesmės, o pamaldų gale 
pamokslas ir palaiminimas Šven
čiausiuoju. šį sekmadienį, dėl 
vykstančios Vasario 16 d. minėji
mo. Graudžių verksmų pamaldų 
nebus. Gavėnios metu kiekvieną 
penktadienį 7.30 v. v. vietoj anks
čiau apvaikščiojamų Kryžiaus ke
lių, šiais metais įvedamos vaka
rinės šv. Mišios.

— Šį trečiadienį, Pelenų dieną, 
7.30 v. vakarinės Mišios su pele
nų barstymu,

— šią savaitę, ryšium su gau
siomis pamaldomis savaitės bė
gyje, nekalėdojama. Tikinčiųjų 
lankymas bus tęsiamas kitą sa
vaitę.

— šį šeštadienį 8.30 vai. gedu
lingos pamaldos už a.a. Aleksą 
Kundrotą, velionio 2 metų mirties 
prisiminimo dieną.

-— Pakrikštyta: Gailė Julija Ma
žeikaitė ir Linas Jonas Kaknevi
čius.

kos galimybių tas sueigas paįvai
rinti kitais būdais.

— Kitą savaitę parapijos kuni
gai baigs lankyti parapijiečius, 
gyvenančius praėjusią savaitę pa
skelbtose gatvėse ir be to, lankys 
dar gyvenančius sekančiose gat
vėse. Appleon Avė., Emerson 
Ave., Lumbervale Ave., Margue- 
retta St. ir St. Clarens Ave.

— Pakrikštytas Romualdo ir 
Genės Šimkų sūnus Viktoras Ro
mualdas, Vytauto ir Birutės But
rimų dukrelė Birutė Ava Ona, 
Alekso ir Valentinos Grybų sūnus 
Linas Pranas ir Stepono bei Onos 
Zalagėnų sūnus Ričardas Stepo
nas. Mieluosius tėvelius nuošir
džiai sveikiname, o jaunimui lin
kime Dievulio globos.

Jaunesniųjų mergaičių ateiti
ninkių susirinkimo Vaikų Namuo
se šį sekmadienį nebus dėl kolo
nijos Vasario 16 minėjimo.

Visos jaun. mergaitės at-kės 
renkasi uniformuotos į Prisikėli
mo par. muzikos studiją 11.15 
min., iš kurios organizuotai daly
vaus pašventinime naujojo pa
minklo, kuris randasi bažnyčios 
vestibiulyje.

Mergaičių popietė bus šį Sek
madienį 3 vai. p.p. Vaikų Namuo
se. Visos mergaitės, kurios nori 
dalyvauti “Velykų bobutės” ruo
šiamoje programoje, prašomos 
pastoviai popietėse dalyvauti.

T. Liet. Medžiotojų - Žūklauto- 
jų klubo visuotinis 'metinis susi 
rinkimas įvyks vasario 17 d. 7 
vai. vak. Lietuvių Namuose. Visi 
nariai prašomi būtinai dalyvauti.
- Valdyba.

Jungtinis rečitalis
Solistų A. Stempužienės ir V. 

Verikaičio jungtinis koncertas - 
rečitalis įvyks kovo 4 d., šv. Ka
zimiero šventėje, 7.30 v. v. Bloor 
Collegiate auditorijoj, 1141 Bloor 
St. W. Koncertą globoja KLK Mo
terų D-jos šv. Jono Kr. par. sky
rius savo veiklos penkmečiui at
žymėti.

Šv. Kazimiero minėjimas 
įvyks sekmadeinį, kovo 5 d. Prisi
kėlimo par. salėje. Programos už
pildyme įjungiama galimai dau
giau jaunimo organizacijų. Minė
jimą ruošia KLK Federacijos To
ronto skyrius. ‘

Liet, studentų koncertas-vakaras 
praeitą šeštadienį praėjo su dide
liu pasisekimu. Studentai ir jų 
svečiai pripildė jaukias Florai 
Room patalpas. Gražiai pasirodė 
solistė Sriubiškienė, kuri, akom
panuojant muz. St. Gailevičiui, iš
pildė tris dalykus. Prie smagios 
nuotaikos sudarymo labai daug 
prisidėjo Vyt. Babecko vadovau* 
jamas orkestras, ypačiai jo valsų 
melodijos perpintos lietuviškais 
motyvais. Džiugu, kad šį kartą 
taip gausiai atsilankė jaunimas. 
Rengėjai labai dėkingi sol. Sriu- 
biškienei, muz. Gailevičiui, taip 
pat savo rėmėjams ir svečiams, 
kurių palankumas nulėmė šio va
karo pasisekimą.

Kūrėjų-savanorių T. skyrius iš
sirinko naują valdybą: pirm. K. 
Aperavičius, sekr. St. Asevičius 
ir ižd. VI. Kazlauskas. Rev. kom. 
išrinkti: K. Kregždė, St. Čepas ir 
J. šipelis.

Skyrius turi 25 narius.

ONAI LESNIAUSKIENEI mirus,
jos vyrą Simą, dukterį Aldoną ir žentą Joną Ranonius bei 
sūnų Viktorą su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime

' B. ir J. Stankevičiai, 
B. M. ir Z. Romeikos.

MARIJAI SIMONAITIENEI mirus Lietuvoje,

jos sūnų Vladą ir žmoną Domą Simonaičius liūdesio valando

je nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

M. B. VI. Rickevičiai

Mielus p.p. MOCKEVIČIUS,

' mirus Lietuvoje ponios brangiam tėveliui, 

nuoširdžiai, giliai užjaučiame

J. U. R. Bleizgiai.

A . t A .
MATUI MASALAIČIUI Anglijoje mirus, 

. nuoširdžią užuojautą 
dukrai Danutei reiškia

P. V. Mclnykai,
J. Stanaitis,
V. Marcinkevičius,
J. Dambrauskas.

Toronto LNTalkos moterų bū
relio naujai išrinkta valdyba pasi
skirstė pareigomis: pirmininkė 
Emilija Jurkevičienė, sekr. Vera 
Kalendrienė, iždin. Stasė Bastie- 
nė- Kandidates: Ona Adomavičie
nė ir Aldona Jankaitienė.

Mirė du lietuviai
Praėjusį ketvirtadienį mirė a.a: 

Stasys Kazėnas. 57 m. amžiaus, 
vilnietis, mokytojas. Mirė savo na
muose, tesirgęs trumpą laiką.

šeštadienio vakare šv. Mykolo 
ligoninėje mirė Ona Lesniauskie
nė, p. Ranonienės motina. Už mė
nesio velionė būtų turėjusi 80 m. 
Abu velionys palaidoti iš Prisikė
limo par. bažnyčios šv. Jono lietu
vių kapinėse.

Pavykęs mažlietuvių šiupinys
Pereitą penktadienį mažlietu

vių moterų būrelis suruošė šv. Jo
no Kr. parapijos salėje tradicinį 
mažlietuvių Užgavėnių šiupinį. 
Dalyvavo apie 60 žmonių, jų tar
pe net iš Hamiltono. Svečiams su
sėdus prie gražiai papuoštų stalų 
ir E. Jankutei trumpai apibūdinus 
šiupinio esmę ir jo reikšmę maž- 
lietuviams, visi dalyviai buvo pa
vaišinti labai skaniu karštu šiu
piniu. Vaišių metu Toronto dra
mos sambūrio “Sietynas” vedėjas 
S. Ramanauskas įspūdingai pa
skaitė iš Kr. Donelaičio “Metų”, 
o kun. B. Pacevičius pravedė ke
lias bendras dainas. Parengimas 
praėjo jaukioj ir pakilioj nuotai
koj. Reikia tikėtis, kad rengėjos 
ir kitais metais nepagailės pastan
gų ir duos vėl progos Toronto ir 
apylinkės lietuviams pasilinks
minti tradiciniame mažlietuvių 
baliuje.

Ypatinga padėka priklauso pa
čiom svarbiausiom šeimininkėm - 
virėjom: I. Usvaltienei, G. Tarvy
dienei ir O. Yčienei.

Iš gauto pelno paskirta $20 
Vasario 16 gimnazijai, $10 laik
raščiui “Pajūris” ir likutis sekan
čio šiupinio ruošimui. Dalyvis.

Alina ir Petras šalnos pereitos 
savaitės antradienį, vasario 7 d., 
susilaukė dukrelės, savo dviem 
sūneliam sesutės.

Pavykusi tėvų diena
Praėjusį šeštadienį Toronto 

Maironio vardo mokykloje įvyko 
vadinamoji tėvų diena. Mokyklos 
vadovybė su dideliu pasitenkini
mu konstatuoja, kad tėvų diena 
yra gerai pavykusi: apie 90% tė
vų, kurių vaikai lanko lietuvišką
ją mokyklą, atsilankė į mokyklą 
pasiimti vaikų mokslo pažymėji
mų ir kartu susipažinti su savo 
vaikų pažanga moksle.

VASARIO 16 DIENOS
minėjimas

Toronte įvyks vasąrio 19 d. Tą 
dieną visose bažnyčiose iškilmin
gos pamaldos, o 4 vai. p.p. Col. 
lege kino teatro salėję viešas ak
tas. Kalbės advokatas Julius Sme
tona iš Clevelando. Kanadiečiai 
svečiai yra pakviesti 5 vai. Meni
nėj programoj solinė j- Liustikai- 
tė ir Toronto Lietuvių Choras 
“Varpas” diriguojant ir akompa
nuojant muz. St. Gailevičiui. Bus 
ir šeštadieninės mokyklos prog
ramėlė. x ■ .

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

Tą pačią dieną. 6,45 vai. vak. 
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 jVHLD, laikas 
1 vai. p.p. ■

Visi kviečiami gausiai dalyvau
ti iškilmingame minėjime.

Vasario 16 d., ketvirtadieni, 
8 Vai. vak. šv. Jono Kr. parapijos 
salėje^ įvyks spaudoj konferenci
ja. ’ Apylinkės valdyba.
Tautos Fondui suaukota $261,48

Pereitą sekmadienį buvo ren
kamos aukos TF prie Prisikėlimo 
parapijos bažnyčios. Surinkta 
$201,61. Tą pat dieną buvo renka
mos aukos TF po lietuvių evan
gelikų parap. pamaldų Bloor St. 
Surinkta $34,85. Prisikėlimo pa
rapijos vyrų kat. draugija paau
kojo $25. Tuo būdu pereitą sek
madienį Tautos Fondui Toronte 
surinkta $261,48.

Tautos Fondo atstovybė Toron
te dėkoja geros valios lietuviams 
už aukas, o rinkėjams už darbą ir 
tikisi, kad ši sekmadieni minint 
Vasario 16 torontiečiai visi duos- 
niai aukos Tautos Fondui.

TF atstovybė Toronte.

Nepriklausomybės Fondas
/ praneša ...?

Kanadoje Vasario 16-sios ir ki
tom įvairiom progom surinktas 
Lietuvos Nepriklausomybės Fon
dui aukas galima siųsti šiuo ad
resu: Credit Union “Parama, 1129 
Dundas St. W., Toronto, Ont.

Lydraštyje visuomet prašoma 
pažymėti LNF einamosios sąskai
tos Nr. 1367.

LN Fondo Atst. Kanadoje.
Nuotaikingos vaiku užgavėnes
Pereitą, sekmadeinį Prisikėli

mo par. salėje skambėjo lietuviš
kos dainos, šokiai ir žaidimai ke
lių šimtų vaikų. Labai Įdomiai 
musų Nek. Prasidėjimo Marijos 
seserys mokė tokią didžiulę masę 
vaikų šokių. Visos lietuviškos dai
nos bei žaidimai buvo įrekorduo- 
ti į juostelę. Popietės mergaitės 
meniškai inscenizavo kiekvieną 
šoki scenoj e. o po to salė je visi 
vaikai mokėsi šių gražių tradici
nių lietuviškų šokių. Džiugu bu
vo mums tėvams stebėti savo ma
žuosius šokančius. Tenka stebėtis 
mūsų seselių išradingumu, kurios 
kiekvienais metais į vaikų užga
vėnes įpina naujų vaizdų, šito
kie vaikų parengimai yra ne tik 
nuotaikingi bei kultūringi, bet 
drauge neša su savimi neišdildo
mų atsiminimų visam gyvenimui.

* Dalyvis A.

AlexandrAi
DABAR STATOMA IKI KOVO 4 D.

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

nių popiečiais 2 vai.

NATIONAL 
BALLET

OF CANADA
Pilnas repertuaras klasikinio ir mo
dernaus baleto, įskaitant ištisą pa
statymą — GULBIŲ EŽERAS, 
SPRAGTUKAS, KOPELIJA, PRIN- 

CESfc 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.

MENO ŠIUPINYS
Kovo 19 d. Prisikėlimo parapi

jos salėje Toronto Lietuvių Cari
tas rengia dižiulį koncertą, kurį 
dėl programos įvairumo pavadino 
meno šiupiniu. I

Šiupiniui programą sudaro ir 
daugumą dalyvių parengia muz. 
St. Gailėyičius, talkininkaujant 
keletui žinomų meno veikėjų.

Programoje dalyvauja solistai, 
•‘Varpas”, jaunučių choras, pija- 
uistai, šokėjai ir kvartetas. Viso 
bus išpildyta apie 30 atskirų da
lykų,

Šiuo reikalu sekite skelbimus ir 
pranešimus spaudoje, per radiją, 
bažnyčių pranešimuose, plakatuo
se ir kt. ir iš anksto ruoškitės 
šiam neeiliniam įvykiui.

Šia proga prašomos visos orga
nizacijos, sambūriai ir kitokie org. 
vienetai tą dieną ir kiek ankstė
liau nedaryti jokių susirinkimų 
ir parengimų, nes tuo vieni ki
tiems tik trukdo.

Pelnas bus skiriamas lietuviš
kai varguomenei Toronte. A.K.

Šaulių dėmesiui
Visi šauliai prašomi dalyvauti 

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

Tarptautinaime koncerte, su
ruoštame šį antradienį Toronto 
kanadiečių inžinierių klubo, lietu
vius atstovavo tautiniai šokiai, va
dovaujami Turu tos; ir solistė V. 
Žiemelytė.
Išnuomojamas tremtinis kambarys I 
augšte su maistu ar be maisto. Telef. 
LE. 2-6922.

PARDUODAMI GERI BALDAI:
1) Miegamojo 3 gabalai.
2) Saliono: a) sofa ir 2 kėdės,

b) kilimas ir staliukas.
c) knygų spintelė.

3) Geras automatinis šaldytuvas West
inghouse JO qu.

4) 1957 m. automobilis Pontiac Sedan. 
Savininkas išvažiuoja Amerikon. Tel. 
RO. 6-0533. L. Racevičius.

Lietuviška ba Idų
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni pigia kaina. P. Lu
bys. Tel. WA. 2-7981. Namu AM. 
1-0537.

MONTREAL, Que.
Vasario 16-tos minėjimas turėsime užleisti salę kitam pa- 

pradedainas pamaldomis 11 vai. rengimui. Seimelio prezid. 
ibie iose lietuvių bažnyčiose vasa-mieiase lietuvių bažnyčiose va^- Gavėnios metu kiekvieną penk- 

110 19, s^Kn’a^.ienĮ- Pamaldų taide^j ąv bažnvčioje bus šv. Mi- 
netu AV bažnyčioje gieda operos; šios ir* vakarais g vaį 

sol. Elzbieta Kardeliene, o sv. ka-!
zimiero sol. Antanas Keblys. 
Mišios abiejose bažnyčiose, užpra
šytos seimelio prezidiumo, auko
jamos už Lietuvos laisvę ir už žu
vusius ją iškovojant. Už laisvę 
žuvusiems paminklinė lenta AV 
bažnyčioje papuošiama gėlėmis ir 
išstatoma savanorių-kūrėjų gar
bės sargyba. Visos organizacijos 
pamaldose dalyvauja su savo vė
liavomis. Mūsų atžalynas — šeš
tadieninės mokyklos taip pat da
lyvauja organizuotai pamaldose.

Minėjimo aktas pradedamas 3 
vai. p.p. Plateau salėje, 3710 Ca- 
lixaLavll. Atidarant minėjimą 
įnešamos vėliavos, AV parapijos 
choras, vadovaujamas muz. Am
brazaičio, sugieda Kanados him
ną. Paskaitą skaito dr. H. Nagys, 
kurios metu interpretuojama 
giesmė Žuvusiems kariams. A V 
chorui talkininkauti kviečiami ir 
šv. Kazimiero parapijos choristai.

j Svečių sveikinimams vadovauja 
ir ar. Ilona Gražytė, kuri perskaitys 

ir rezoliucijas. Rezoliucijas nu
matoma pasiųsti Kanados min.J 
urmininkui, JAV prezidentui. ___ __ _ ___ _____

Quebeco min. pirm, ir mums pa-! tyta?Jai^sėkminga?talkino EJKei- 
lankių valstybių atstovams JT. Vi- lerienė, E. Kerbelienė, Makaus- 
:iems lietuviškiems veiksniams kienė. Q. čečkauskienė, St.Ali- 
numa:oma paruošti atskirą rezo- šauskienė ir Sutkaitienė. Į stalus 
huciją liet, išeivijos konsolidaci- padavinėti padėjo ir jaunimas— 
:os reikalu. Rezoliucijų skaitymas ■ n. Jauniūtė ir j. Gaurytė.
oficialiąją dalį trumpinant numa-j Blvnus simbolizavo pončkos 
tomas meninės programos metu. • ekspertiškai pagamintos M. Ado- 

Meninę programą išpildys sol. maitienės. V. Otienės. A. Zubie- 
Jonė Pauliūtė, pijanistas-virtuo-■ nės ir E. Navikėnienės, ir lietu
ms Kazys Smilgevičius, kuris su- į viski vėliai — E. Bernotienės 
tiko ir akompanuoti solistei,-ir įr z. Bilevičienės. Loteriją tvar- 
,autinrršokių grupe, vadovauja- kė V. Piešinienė ir M. Sinienė. 
na J. Piečaičio.

Be kiekvienais metais kviečia- 
nų svečių kviečiamas mums ir vi
siems naujiesiems kanadiečiams 
nalankus paštų min. Hon. Hamil- 
įfon.7

Garbės svečiai kviečiami sava- 
noriai-kūrėjai, gyvieji nepriklau
somybės kovų dalyviai ir liudinin
kai, kurie aukojo savo gyvybę, 
kad mūsų tauta būtų nepriklauso
ma. Juos mes papuošime specia
liais ženkliukais, kad mūsų tau
tos atžalvnas juos atpažinęs ir 
stiprybės pasisėmęs tėvynei šau
kiant kraujo aukų nepagailėtų.

Įeinant į minėjimą prašome ne
mažiau $1 aukos padengti minėji
mo išlaidoms iš kiekvieno dirban
čiojo, o kitos aukos ir rinkliavos 
paliekamos praėjusių metų'tvar
ka. Seimelio prezidiumo įžangos 
rinkliavai du staliukai bus vesti
biulio viduryje tarp dviejų įėji
mo durų, o programos bus parda-į 
vinėjamos laisva auka. į

Tikėdamiesi, kad vasario 19-to-J .
ii bus visu mūsų solidarumo ir '■ dreustos. Važiuojam kas savaitę j Mont- • . * . Į -i: I \A/« ra A HniMtDrtnrtsusikaupimo diena, laukiame vi-!
sų sesių ir brolių lietuvių Plateau 
salėje punktualiai, nes jau 6 vai.!

AV parapijos dešimtmečio ba
varui dovanos jau plaukia. Lau
kiama, jų iš kiekvieno parapijie
čio Jas prašoma sunešti į klebo
niją. Verduniečiai gali nešti į pp. 
Mačionių krautuvę — 5292 Ban- 
natyne Avė., lasaliečiai į pp. Gau
rių krautuvę — 7730 Broadway 
ir Villė-emardiečiai pas John Gi
vis — 2101 Jolicoeur. Bazaras 
įvyks vasario 24-26 d.d. parapi
jos salėje.

Virimo kursai, suorganizuoti 
Marijos sambūrio, vyksta kiekvie- 
13 sekmadieni no 10 vai Mišių.

Užgavėnių balius, suruoštas pra
ėjusį šeštadienį KLKM D-jos pra
ėjo su dideliu pasisekimu ir su
traukė apie 300 dalyvių. Baliaus 
programą labai vykusiai paįvairi
no savo humoristine programa ra- 
švtojaš A. Gustaitis iš Bostono, 
įžangą žodį tarė klebonas Tėvas 

j . icreviči’.js, SJ.
Vakarienes ruošėjos, vadovau

jamos E. Vaicekauskienės, turėjo 
parodyti daug sumanumo ir ener
gijos pavaišinti beveik dvigubą 
skaičių žmonių, kaip buvo numa- 

lankių valstybių atstovams JT. Vi- įerienė, E. Kerbelienė, Makaus- 
žiems ^lietuviškiems veiksniams kienė, Q. čečkauskienė, St.Ali- 
'.umaioma paruošti atskirą rezo- šauskienė ir Sutkaitienė. Į stalus 
liuciją liet, išeivijos kpnsblidaėi- padavinėti padėjo ir jaunimas — 
:os reikalu. Rezoliucijų skaitymas n. Jauniūtė ir J. Gaurytė. 
oficialiąją dalį trumpinant numa-1 Blvmrs simbolizavo pončkos 
tomas meninės programos metu, r ekspertiškai pagamintos M. Ado-

i Svečiu įėjimą: V. Gražienė, Br. 
j Lukoševičienė, O. Dunderienė ir 
į Gečienė . Baras labiausiai apgulta 
vieta. Jį tvarkė Št. Baršauskienė 
su talkininkėmis, šokiams grojo 
Joneliūno orkestro. Atrodo, atsi
lankiusieji nesigailėjo ir linksmai 
praleido subatvakarį. G. R.

DISTRICT ESTATE 
BROKERS

177 Sherbrooke St. W.
F. Yasutis 
A. Markevičius
P. Adamcnis 
Pr. Baltuonis 
Pr. Rudinskas

Šekit mūsų skelbimus apie paskirus 
objektus “NL”, UTŽT?

VI 2-8501
LA. 2-7879 
( K. 9-9793 
RA. 2-2472 
LA. 6-2084 

,HU. 1-2957

"La Press”.

SALT IČ M O V E R S 
pervežimas Toronte ir tolimomis: Baldų

| distonci jomis. V įsos vežamas turtas ap-

! rcalį, Londono, Windsoro, Hamiltonų, 
’ North Boy, Sudburv ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL. LE.4-1403

•o

I4K

PADĖKA

Širdingai dėkojame Toronto Lietuvių Carito Globėjui, nariams 
ir narių šeimoms už malonią staigmeną ■ vaišes, vertingą dovaną ir . 
gražias gėles mūsų. 25 metų vedybinio gyvenimo sukakčiai atžymėti.

. ’ ' St. ir A. Kalūza.

J P A D

Nuoširdžiai dėkojame dr. J. Yčui ir dr. A. Valadkai 
už gydymą ir lankymą ligoninėje mūsų tėvelio - uošvio J. Ša- 
juko. "

- ' D. T. Renkauskai.

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

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, Phm.B.

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

• ’ Tik su receptu iš tų kraštų.

Jei jums reikia vaistą pagal receptus ar kitų kasdieninio reikalingumo daik
tų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai užeikite j MARGIS 
DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią problemą, paskambinkite mums, 

mes pasiryžę jums padėti geriausiai.
Mes turime daugybę europietiškų mišinių, kaip trejos devynerios, ramu
nėlės, rubražolė, MC* termometrai Ir kt Kas nori pigiai pirkti įvairius FOTO 
APARATUS arba filmų aparatus — BOLEX, KEYSTONE-BELL, HOWELL 

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

.NESIVAR2YKITW PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
CIGAREČIŲ KARTONAS $3.09.
MOTERIŠKOS KOJINES — Nylon seamless — 79 centai.

nepamirškite užsukti lietuviškcn dovanu 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuven

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

TT-rcob-trmai nriimami ir naštu

TAU PY K IR S K O LI N KIS 
savo Kredito Kooperatyve "LITAS"
SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS. PASKOLOS LENGVAI IR 

GREITAI DUODAMOS BETKOKIAM GERAM TIKSLUI.
Bankas veikia: šiokiadieniais 1451 Crawford Bridge Av<\. Verdun. Rytais— 

pirmadieni nuo 10-1 vai. ir šeštadienį nuo iO-1? vai. Vakarais — 
pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį nuo 7-8 vai.
Sekmadieniais Aušros Vartų parapijos salėje banko patalpose nuo 
10.30 - 1 vai.

Pirm. A. Norkeliūnas RA. 7-3120. • Vedėjas D. Jurkus PO. 74280

A L G ARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

1611 Bloor St. W. Toronto, Ont.
Telefonai: LE. 6-2733, LE. 6-2664

Vakarais — HU. P-1543.

DUNDAS — ANNETTE. S9.5C0 pilna kaina, 6 kambariai »- saulės kamba
rys. nusiau atskiras plytų namas. Geram stovy, oru alyva šildomas. Garažas.
RUNNYMEDE — ANNETTE. S12.500 nllna kaina. 6 kambariai, plytų na
mas, oru alyva šildomas, labai geram stovy. Be garažo.
K7ELE — EGLINTON. S13.900 pilna kaina, banko pardavimas, 4 metų 
senumo, atskiras dupleksas, 3 vonios. 3 virtuvės-, nėra garažo.
GALLEY — RONCESVALLES. $16^00 pilna kaina. 8 kambariai, geroje 
vietoje, vandeniu apšildomas. 2 garažai. $2.000 įmokėti.
SWANSEA. $23.5W pilna kaina. 8 metu senumo, su visais kilimais, prijung
tas garažas, užbaigtas žaidimų kambarys, didelis sklypas, 2 vonios.

DEL SMULKESNIU INFORMACIJŲ SKAMBINKITE A. GARBENIUI.




