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Romanai, romanai.
Vėtytas ir mėtytas mūsų išeivijos kultūrinis gyvenimas, nežiū

rint visų dejavimų bei nuogąstavimų, rodo tam tikro gyvastingumo.
Lietuviškosios mūzos, atrodo, nelabai sutinka su romėniškomis, 
kurios tyli, kai ginklai skamba. Jos kūrė, rašė, tapė, giedojo ir 
tada, Kai ties Lietuvos sienomis žvangėjo ginklai; jos nenutilo 
tremtinių stovyklose, nenutyla ir dabar fabrikų bei mašinų trenks
me. Tiesa, vienos jų pavargo, išsisėmė ir nebeprabyla tokiu sod
rumu kaip anksčiau, tačiau kitos pragydo nauju brandumu. Bene 
gyvastingiausiai jos pasirodė romanuose, kurių, palyginti, žymiai 
daugiau išėjo nei kitokių leidinių. Matyt, dėlto, kad ir skaitytojas 
buvo jiems palankiausias, ir leidėjas lengviausiai prisišaukiamas. 
Be to, jie sulaukė ir didžiausių premijų, kurios paskatino autorius 
telktis apie romaną.-

Ir vargu ar būtų galima dėl to priekaištauti — kas padaryta, 
reikia vertinti teigiamai ir palinkėti energijos tęsti darbą. Tai 
naujas mūsų kultūros turtas ir grabe tiems, kurie jį atnešė. Ties 
šiuo džiaugsmu betgi negalima sustoti ir nieko kito nebematyti. 
Mūsų kultūrinis gyvenimas pačia savo prigimtimi yra šakotas kaip 
ir pats žmogus, ir todėl negali tenkintis vien romanu. Nusvirimas 
vienon pusėn reikštų mūsų kultūrinio gyvenimo sumenkėjimą, 
kitų sričių nustūmimą, vienašališkumą. Mūsų sąlygose romanui 
dar yra- lengviau išvysti pasaulio šviesą nei kitiems leidiniams, ir 
todėl pagrindinio dėmesio skyrimas jam neatrodo racionalus. Di
desnės paramos yra reikalingi didesni vargšai — tie leidiniai, kurie 
sunkiausiai pasiekia viešumą, šioje srityje dar daug yra vietos ir 
premijoms, ir mecenatams, ir klubams, ir fondams... Tiesa, jų 
•vienas kitas yra, bet kai reikia rimtesniam leidiniui susirasti kelią, 
visi nusiplauna rankas. Atkaklesnieji autoriai prie savo įdėto kū
rybinio darbo dar prideda savo sutaupąs ir pasiekia viešumą, o 
kiti savo lobius laiko stalčiuose. Jei būklė nepagerės, daugelis jų 
sunyks neišvydę šviesos-ir nepraturtinę lietuviškojo kultūrinio gy
venimo, kurio puoselėjimas reikalingas netik dabarčiai, bet ir atei
čiai, kai išeivijoj subrandinti vaisiai galės pasiekti Lietuvą. Eilės 
tų, kurie šiuo metu gali dar duoti kultūrinių lobių, retėja ir ateis 
metas, kad ši karta, jungianti išeiviją su Lietuvos palikimu, iš
keliaus negrįžtamai. Pasiliks jaunesnieji, kurie netekę jungiamo
sios grandies, atitrūks nuo lietuviškojo kamieno dvasiškai ir fiziš
kai. Laukti žymesnio Įnašo iš jų lietuviškajai kultūrai vargu bebus 
galima. |

Dar gana gyvas elementas, m ūsų gyvenime — politiniai leidi
niai, periodiniai ir neperiodiniai.'Palyginti nedidelės grupės susi
randa ir lėšų, ir rėipėjų, ir skaitytojų, ir leidėjų. Juose dar gyvas 
rūpestis prasimųštLsų savo Alėjom i visuomenę.* Jeigu jų,leidiniai 
ir neduoda medžiaginio pelno, tai atneša bent politinįo, idėjinio.

To negalima pasakyti apie grynai kultūrinius ir net religinius 
leidinius, čia padejuoja leidėjas, pritaria skaitytojas ir pastangos 
tuo pasibaigia. Tik retais atvejais imamasi organizuoti skaitytojus 
bei sudaryti leidimo atramą. Tie, kurie ryžosi organizuoti skaityto
jus vienam ar kitam reikalui, tie ir susidarė knygai atramą — vien
kartinę ir net pastovią. Žinoma, tam reikia sugebančių žmonių. 
Tai nėra autorių uždavinys, o tų, kurie turi organizatorių gyslelę.

Žymiai didesnių pastangų būtų galima laukti religiniams lei
diniams. Jų pasirodo tiek maža, kad kyla klausimas, ar mums rūpi 
krikščioniškos minties skleidimas? Ar nebus vadinami praktiniai 
reikalai užgožė krikščioniškos kultūros rūpesčio? Vokietijos sto
vyklose, kai daug rūpesčių reikėjo skirti duonos kąsniui, religinių 
leidinių nestokojo: buvo įsisteigusi net speciali leidykla. Dabar gi 
žymiai geresnėse sąlygose per ištisą dešimtmetį nieko panašaus 
neatsirado. Gerai dar, kad atsiranda vienas kitas mecenatas. Bet 
tai tik pripuolamas dalykas. Vienuolijos? O ir jos čia didesnių už
simojimų neparodė. Pagaliau negi visko galima laukti iš vienuo
lijų: ir spaustuvių, ir laikraščių, ir knygų, ir stovyklų, ir mokyklų, 
ir parapijų, ir misijų ... Kur gi pagaliau kitos inteligentinės pajė
gos? Jos yra, tik reikia išjudinti. Kur ne kur, bet religinėj srity 
negalima teisintis, kad nėra skaitytojų ir kad neapsimoka. Šioje 
srityje turi lemti ne apsimokėjimas, o idėja, kuri turi būti prinešta 
skaitytojui. Būtų skaudi ironija, jei mums romanus beskaitant, 
ateitu raudonoji idėja su savo uolumu ir savo “kultūra” ...

Pr. G. '■

Iš Vasario 16 minėjimo Toronte. Viršuje: T. Placidas, OFM, skaito invokaciją, šalia jo J. R. Simo- 
navičius, LB apylinkės pirm.; Tautos Fondo ženklelių platintojai: G. Rinkūnaitė, P. Vilutis, R.Bleiz- 
gytė. Apačioje: R. Kulienė, iškilmingojo akto pranešėja; advokatas J. Smetona kalba j susirinku
sius; adv. A. Maloney, (stovi), parlamento atstovas, kalba priėmimo metu šv. Jono Kr. parapijos sa
lėje; J. Yaremko, Ontario prov. sekretorius ir J. Collingwood - Reade, radijo komentatorius.

Nuotraukos: M. Pranevičiaus, Vyt. Bobelio ir J. Dvilaičio.

PAVOJUS LIETUVOS ATSTOVYBEI BRAZILIJOJE

KAS NAUJO
Bedarbių skaičius, pagal nau

jausius duomenis, š.m. pradžioje 
padidėjo 165.000 ir pasiekė 693.- 
000, t.y. 10,8% visų dirbančiųjų. 
Bedarbių skaičių padidino žiemos 
šalčiai, sustabdę statybos darbus; 
prie to prisidėjo sulėtėjimas miš
kų darbų, žemės ūkio ir įvairių 
tarnybų. 63.000 yra atleisti neil
gam; 71% nedirba jau 3 mėn.

Kanada pralenkė JAV savo 
metinės gamybos vidurkiu 1950- 
1958 m. — pareiškė prez. Kenne
dy, kalbėdamas JAV pramonės 
tarybai. Esą be Kanados dar 5 
kraštai yra šiuo atžvilgiu pralen
kę JAV. “Manau, kad mes gali
me pasiekti geresnių rezultatų — 
kalbėjo prezidentas ir pareiškė, 
kad jo vyriausybė netrukus pa
teiks planą sumažinti mokesčius, 
modernizuoti įmones bei įrengi
mus. kad JAV galėtų konkuruoti 
su kitais kraštais. *

KANADOJE?
būtų išspręstas dviejų kartų am- 
žiujė.

Indėnų Įjungimas Kanados gy- 
veniman gali įvykti dviejų kartų 
laikotarpyje — pareiškė imigraci
jos min. Faircloųgh, kalbėdama 
katalikų mokytojų konferencijoj 
Toronte. Kanadoj esą 180.000 in
dėnų, kurių pusė yra mokyklinio 
amžiaus ir jaunesni. 1945 m. mo
kyklas lankė tik 16.000 vaikų, da
bar — 40.000. Prieš 60 metų'gim- 
nazijose mokėsi tik 71 indėnų vai
kas, dabar — 3000. įskaitant ir 
universitetus. Jei dar didesnis 
indėnų vaikų skaičius eitų gimna
zijos ir universiteto mokslus, jų 
Įjungimas bendran gyveniman

Alkoholinių gėralų naujai per
tvarkytas įstatymas Quebeco pro
vincijoje jau pateiktas seimui 
svarstyti. Naujoji liberalų vyriau
sybė tuo siekia pašalinti ilgainiui 
įsigalėjusią netvarką alk. gėralų 
pardavime ir pritaikyti Įstatymą 
naujoms sąlygoms. Alk. gėralų 
pardavimas numatomas leisti 
Montrealio srities naktiniuose 
klubuose bei kabaretuose nuo 6 
vai. vak. iki 3 vai. ryto kasdien; 
Quebeco mieste nuo 6 v.v. iki 2 v. 
ryto, kitose provincijos dalyse — 
iki 1 vai. ryto. Restoranuose, ba
ruose, aerodromų ir autobusų sto
čių restoranuose alk. gėralai lei
džiami pardavinėti nuo 8 vai. ry
to iki 2 vai. popiet, sekmadieniais 
bei šventadieniais — nuo 12 vai. 
dienos iki vidurnakčio.•

U ran i j aus miestas Elliot Lake, 
Ont., užsidarius kasykloms, pate
ko į didelius finansinius sunku
mus. Daugelis žmonių, palikę na
mus, išsikėlė kitur; iš 25.000 liko 
tik 15.000. Daugelis namų — 275 

palikti visai tušti. Ontario vy
riausybė sutiko duoti $4 mii. pa
skolą Elliot Lake miestui ketve- 
riem metam be palūkanų. Jei per 
ta laika jo būklė nepagerės, vy
riausybė numato nurašyti skolas. 
Hipotekinių skolų gyventojams ji 
nenumato atidėti, nes tai neside
rintu su įstatymu. Fed. vyriausy
bė klabina Vašingtone dėl pra- 
nijaus užsakymų.

ELTA vasario 16 d. tuo reikalu 
paskelbė ši toki pareiškimą:

Dar vienai laisvosios Lietuvos 
diplomatinei atstovybei susidarė 
pavojus. Kaip “ELTOS Informa
cijoms” pranešama iš Sao PauĮo, 
Brazilijos naujasis prezidentas ar. 
Janio Quadros jau š.m. vasario 3 
d. davęs savo užsienio reikalų mi
nisteriui parėdymą, kurio antras 
punktas yra toks:

“2. patikrinti ar Pabaltijo vals
tybės — Latvija, Lietuva ir Esti
ja,— kurios jau prieš ilgesnį lai
ką yra pranykusios, dar turi dip
lomatinius atstovus, akredituotus 
Brazilijoje. Teigiamu atveju — 
anuliuoti kredencialus’.

Prezidento Quadros parėdymo 
ištraukos vasario 4 d. jau buvo 
paskelbtos vietos brazilų spaudo
je ir per radiją. Netrukus po to, 
žinia perėjo ir į tarptautinių žinių 
agentūrų tinklą ir buvo atspaus
dinta kaikurių Vakarų Europos 
laikraščių. Kartu paminint, kad 
prezidentas Quadros imasi žygių 
atstatyti diplomatinius ir preky
binius santykius su Vengrija, Ru
munija, Bulgarija ir kitais sateli
tais.

Pacitavus VLIKo pranešimą, 
kuris “TŽ” buvo paskelbtas jau 
pereitame Nr., toliau rašoma:

VLIKo Vykdomoji Taryba va
sario 10 d. pasiuntė Brazilijos 
prezidentui Quadros telegramą,

kurioje taip pat prašyta leisti to
liau veikti Lietuvos pasiuntinybei 
Rio de Janeiro.

Panašios telegramos tuo tarpu 
Brazilijos prezidentui pasiųstos ir 
iš kitų Europos bei kitų žemynų 
lietuvių institucijų.

Brazilijos lietuvių kolonijos 
taip pat tuoj sukruto. Sao Paulo 
lietuvių kolonija dar vasario 5 d. 
Brazilijos prezidentui ir užsienio 
reikalų ministerial pasiuntė tele
gramas, prašant nepripažinti so
vietinės okupacijos Pabaltijo vals
tybėse bei leisti jų diplomatinėms 
bei konsularinėms įstaigoms ir to
liau veikti.

Žinia apie numatytą Pabaltijo 
diplomatinių atstovų kredencialų 
panaikinimą Brazilijoje laisvojo 
pasaulio lietuviams, be abejo, bu
vo staigmena, nors daug kam bu-

vo žinoma, kad naujasis Brazili
jos prezidentas Quadros imasi 
“naujos” politikos sovietinio blo
ko atžvilgiu. Tai ne pirmas atsiti
kimas, kad nauji prezidentai sten
giasi išeiti iš ikšiolinio užburto 
rato ir bando naujus koegzistenci
jos su Rytais galimumus. Paverg
tųjų tautų žmonių nuomonė, kad 
nudegs pirštus visi, kurie pei- 
karštai siekia bendradarbiavimo 
su Maskva.

Pabaltijo tautų veiksniai ir vi
suomenė laisvajame pasaulyje 
nenuleis rankų. Darys pastangų, 
kiek bus galima ir nepaliaus rei
kalauti nepripažinti Pabaltijo so
vietinės aneksijos. Nepaliaus rei
kalauti taip pat, kad tikraisiais 
Lietuvos diplomatais ir konsulais 
būtų pripažįstami tie, kurie atsto
vauja laisvąją, nepriklausomą 
Lietuvą.

Vysk. J. Steponavičius ištremtas žagarėn
Naujausios žinios iš okupuotos 

Lietuvos patvirtina, kad vysk. Ju
lijonas Steponavičius, Vilniaus ir 
Panevėžio vyskupijų valdytojas - 
apaštališkasis administratorius 
yra ištremtas į Žagarę Kauno vys
kupijoje. Sovietiniai pareigūnai 
pradžioje nieko tikro neskelbė ir 
tik gandus leido. Vieni kalbėjo, 
kad vysk. J. Steponavičius išvež
tas Vladimiro kalėjiman prie

Lietuvos pasiuntinybės Brazilijoje reikalu
K LB Krašto Valdyba vasario galint skubiau siųsti telegramas 

15 d. išsiuntinėjo apylinkių val
dyboms šitokį aplinkraštį:

Pagal gautus iš Brazilijos tik
rus pranešimus, naujoji Brazili
jos respublikos vyriausybė su pre
zidentu Janio Quadros priešaky
je, siekdama palankesnių santy
kių su Sovietų Sąjunga, svarsto 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos pa
siuntinybių diplomatinio statuso 
Brazilijoje susiaurinimą arba net 
panaikinimą. Tai atlikdama Bra- rastų šių kalbų vertėjų — siųsti 
žili jos vyriausybė pripažintų Lie-j anglų kalba. Svarbu, kad tai bū- 
tuvos inkorporavimą į Sovietų tų padaryta kiek galint skubiau. 
Sąjungą. Į Apylinkių valdybos prašomos

K€B apylinkių valdybos, visada paraginti tai daryti ir kitas jų ri- 
jautriai ir energingai reagavu- bose veikiančias organizacijas bei 
sios į kiekvieną Lietuvos laisvini-1 pavienius tautiečius, 
mo reikalą, yra prašomos kiek i KLB KV pirmininkas.

ar oro paštu laiškus Jo Ekscelen
cijai Janio Quadros, Brazilijos 
prezidentui, Brazil, prašant nepri
pažinti Sovietų Sąjungos okupa
cijos Lietuvoje ir toliau tęsti su
vereninės Lietuvos respublikos 
atstovybės ir konsulatų pilno sta
tuso pripažinimą.

Laiškus ir telegramas geriausia 
siųsti portugalų ar prancūzų kal
bomis. Tačiau, jei vietose neatsi-

Maskvos, kiti — kad išvyko Ro
mon. Italijos spauda jo ištrėmi
mą plačiai paminėjo, duodama 
informacijų ir apie religinę būk
lę dabartinėj Lietuvoj. “Messa- 
gero” dienraštis įsidėjo Vandos 
Gawronskos straipsnį apie vysk. 
J Steponavičių, kurį ji aplankė 
Vilniuje 1960 m. vasario mėn.

Vilniaus ir Panevėžio vyskupi
jos liko be vyskupo. Laikiniu 
tvarkytoju — kapitulinio vikaru 
išrinktas kun. Krivaitisf?) — šv. 
Mikalojaus b-os rektorius. Iš ap
linkybių betgi matyti, kad tai bus 
greičiausiai prelatas Antanas 
Kripaitis, buvęs ilgametis gim
nazijų kanelionas, Panevėžio ka
tedros klebonas ir generalvikaras.

Vatikano radijas
Vasario 16 proga davė specialią 
programą, skirtą okupuotai Lietu
vai. Vasario 17 d. buvo perduota 
vysk. V. Brizgio ir ministerio S. 
Girdvainio kalbos, o vasario 19 d. 
—sekmadienį, transliuota 25 min. 
programa su muzika, atitinkamais 
pranešimais ir kalbomis.

Didelis Vasario 16 minėjimas 
buvo surengtas Romoje lietuvių 
kolonijos. Pamaldas atlaikė kar
dinolas Pizzardo, o paskaitą skai
tė buvęs užsienio r. min. Martino.

Savaitės įvykiai
■ «

LUMUMBOS MIRTIS KONGE SUKĖLĖ RŪSČIO BANGĄ. Dau
guma kraštų pareiškė savo apgailestavimą, o komunistinio bloko 
kraštai ir jam palankūs “neutralieji’ pakėlė didelį triukšmą. Sov. 
Sąjungos atstovas V. Zorinas JT Saugumo Taryboje labai rūsčiai 
puolė gen. sekr. Hammarskjoldą kaip didžiausią Kongo įvykių kal
tininką, reikalavo jį atleisti iš pareigų, atitraukti JT kariuomenę 
iš Kongo per mėnesį laiko. Hammarskjold, remiamias vakariečių, 
atkakliai gynėsi ir atssiakė pasitraukti tokios krizės metu. Jis patei
kė naują planą Kongui sutvarkyti: nuginkluoti kongiečių karinius 
aaliniuš, sušaukti parlamentą bei sudaryti koalicinę vyriausybę, iš- 
Kraustyti visus karinio ar politinio pobūažio svetimšalius, nesančius 
j f tarnyboje aroa neturinčius JT sutikimo, ištirti Lumumbos mir
ties aplinkybes. Afrikos-Azijos atstovai dėl to plano ir apskritai dėl 
^en. sekretoriaus Hammarskjol- ---------------------------------------

v pasirodė nevieningi, ir Saugu- : .atyti, kad susirėmimo būta ašt- 
mo Taryba negalėjo nutarti jokios raus: N. Chruščiovas pavadinęs 
^evoliucijos, buiarimo viltį padi- ..laocsetungą nauju Stalinu, nie
kino JT taikinamoji komisija, ku- ao neišmanančiu apie modernųjį 
n iš Kongo atsiuntė savo pasiū- žarą, o kiniečių delegacija kaltino 
tymus: pripažinti naująją Ileo vy- N. Chruščiovą revizionizmu, pa-

! riausybę, suaarytą prez. Kasavu- aukojančiu pasaulio revoliuciją 
bu pavėsimu, sušaukti parlamen-1 geresnių JAV - Sov. Sąjungos san-

' tą ir politinius vadus bendrai ' 
• sonferencijai. S. Taryba pasiūly
tus scuuijuoja ir ieško visiems 
priimtinos išeities. Sov. Sąjunga 
paskelbė pripažįstanti teisėta vy
riausybe A. Gizengos sudarytąją 
Stanleivillėje. Prie jos prisidėjo 
JAR ir keli kiti Afrikos kraštai. 
Jie slaptai siunčia pagalbą per 
oudaną ir stengiasi įtvirtinti val
džioje Maskvos mokytinį A. Gi- 
engą, buvusį vicepremjerą Lu- 
.iUmbos vyriausybėje. Jo įtvir- 

be<.gi susiduria su politi-i 
,_-...is intrigomis tarp pačių Lu-į 
..umbos šalininkų; atsirado pre-: 

.enuuojančių į šio vietą ne vienas 
kandidatas ir ėmė įsakinėti poli
cijai bei kariuomenei suiminėti 
vieni kitus. Būvo pasklidusi žinia; 
kad gen. J. MobutU turėjęs slaptą 

ninku kariniu vadu Lundula iri 
kad šis su savo daliniais perėjęs 
gen. Mobutu pusėn. Ji tebėra abe- 
.otina, nors patikimi šaltiniai 
praneša, kad jis ir jo karininkai 
stengiasi išlaikyti savo dalinius 
drausmėje ir išvengti kruvino 
keršto Oriental ir Kivu prov. gy
venantiems baltiesiems, ypač bel
gams. Įvyko kol kas tik pavieniai 
išsišokimai. Platesnio masto su
sidūrimų įvyko Katangos prov., 
kur gyvena Lumumbos šalininkai
— Baluba' kilties nariai. Jie gali 
išsiplėsti dabar, kai JT gen. sek
retoriaus įgaliotinis" Dayal paskel
bė, kad 7 polit. kaliniai suimti ir 
slaptai išgabenti Kasai prov., kur 
3 galbūt nužudyti.

Sovietai Lumumbos mirtį pa
naudojo savo politikai. Jie pakė
lė triukšmą netik JT, bet ir dau
gelyje didžiųjų pasaulio sostinių. 
Jų agentai suorganizavo demons
tracijas prieš Belgijos, JAV ir 
Britanijos atstovybes su labai pa
našiais šūkiais ir vienoda taktika
— langų daužymu. Prie tos akci
jos prisidėjo JAR studentai Kai
re. Jiems ir sovietams belgų stu
dentai atsilygino tuo pačiu Briu
sely.

SLAPTAS DOKUMENTAS
Iš vienos R. Europos sostinės 

pateko vakariečių spaudon slap
tas dokumentas, rodąs Maskvos - 
Peipingo ideologinius susirėmi
mus Maskvoje per viso pasaulio 
kompartijos kongresą 1960 m. 
lapkričio - gruodžio mėn. Iš jo

tykių sąskaitom Kiniečių liniją 
palaiko Albanijos kompartija, ir 
Teipiūgas pažadėjo Albanijai sa
vo finansinę paramą. Kad šis ide
ologinis susirėmimas netaptų po
litiniu, Sov. Sąjunga ir Kinija 
carpusavės pagalbos sutartis 11-ų 
metinių proga pareiškė, kad jų 
vienybė bei draugystė esanti stip
ri ' 'ir turinti būti išlaikyta.

PARTIZANAI PRIEŠ 
CASTRO

< bos ^arazanai, -susidarę iš 
'Uo.-į cašao būrių ir Kirų 
ūpų,/ ęašivyiūsių fevyiiuexja, 

ousimetė Escambray kainuose, 
centrinėj Kuboj. Manoma, kad jų 
.enesama apie 4.000. F. Castro 
pasmntė juos Tpui^^nti Jcariuo-. 
menės ualinrų žr apie 60.000 Savo 

-asikalbėjimą su Lumumbos fali/ML 
linlrn Variniu vadn T.nndnla ir; iVClktl kol kSS C paj glS.

licininkai neturi nei gero paruo
šimo nei patyrimo, o partizanai 
veikia mažom grupėm ir jau šu- 
naiKino nemažą skaičių milicinin
kų. F. Castro skelbė sunaikinsiąs 
partizanus per 2-3 savaites, ta
čiau ir dabar tcbesiskundžia,. kad 
ginklai jiems tebeplaukią iš JAV. 
Viešose savo kalbose F. Castro ir 
puola JAV ir kartu skelbia norįs 
gerų santykių. Esą kaikuriose kal
bose pasikarščiavęs ... Oficialioji 
propaganda grasina perkelsianti 
revoliuciją į visą P. Ameriką

JAV remia Lietuvos 
nepriklausomybę

Vasario 16 proga JAV valsty
bės sekretorius Dean Rusk atsiun
tė Lietuvos charge d’affaires J. 
Kajeckui šį pareiškimą:

“Jungtinių Valstybių vyriausy
bės ir žmonių vardu siunčiu nuo
širdžius sveikinimus Jums kaip 
Lietuvos atstovui 43-čių Lietuvos 
nepriklausomybės metinių proga. 
Jungtinės Valstybės, atsisakyda- 
mos pripažinti Lietuvos įjungimą 
į Sovietų Sąjungą, remia lietu
vių tautos reikalavimą laisvo, ne
priklausomo bei tautinio gyveni
mo. Neabejoju, kad kalbu visų 
amerikiečių vardu reikšdamas 
viltį, kad lietuvių tautos sieki
mas teisingo reikalo bus vaini
kuotas laimėjimo”.

Sovietiniu carų pavergtieji
“The New York Times’ Vasa

rio 16 proga 16. II. 1961. paskel
bė ši vedamąjį:

“Padrąsinti prezidento Kenne
dy pažado dirbti “galutinei Rytų 
Europos tautų laisvei bei gero
vei”, kaikurie žmonės šių tautų, 
atstovaujančių daugelį kitų, šian
dien mini 43-čias metines savo 
krašto nepriklausomybės'su nau
ja drąsa ir įkvėpimu. Tie Žmonės 
yra lietuvių tauta — tėvynėje ar 
svetur. Kaip ir jų baltiškieji kai
mynai latviai ir ėstai, jie kovojo 
jr laimėjo laisvę bei nepriklauso
mybę per I D. karą po daugiau 
šimtmetį trukusios Rusijos caro 
priespaudos, kad taptų pirmosio
mis sovietiniu caru aukomis per 
11 D. karą.

Laisvės žibintas betgi negęsta 
ir plačiai jiems šviečia. Jų viltį ir 
drąsą stiprina Vakarų pripažini
mas jų nepriklausomybės, 
nors sovietai padarė jas tik po- 
pieri nė m is'Valstybėmis — ‘sovie-

tų respublikomis’. Nei žudynės, 
nei masinės deportacijos, nei 
žiauri priespauda nepajėgė su
naikinti jų tautinės sąmonės, ku
rią sovietai vadina “buržuaziniu 
nacionalizmu”, tačiau pripažįsta 
ji pajėga, su kuria reikia skaity-. 
tis.

Dabartinių pasaulio įvykių sam
pynoj trys Pabaltijo valstybės, 
netgi ryškiau nei kitos Rytų Eu
ropos tautos, turinčios bent sa
vas manekenines valstybes, yra . 
gyvi sovietinio kolonizmo pavyz
džiai, rodą sovietų “antikoloniz- 
mo” propagandos veidmainišku
mą. Jų atstovai užsieniuose yra 
nariai ‘mažųjų Jungtinių Tau
tų’ — Pavergtųjų Tautų Seimo. 
Jų byla taipgi yra verta įrašydin- 
ti Jungtinių Tautų darbotvarkėn, 
kaip to reikalauja'dabar Kongre
so svarstoma rezoliucija, drauge 
su Vengrijos byla, kad būtų svars
toma, kai tik iškils kolonizmo 
klausimas”.
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žmogaus paveikslas
mės savo sieloje Kristaus atgai
vintą paveikslą, Įspaustą niekad 
neišdildomo Krikšto sakramento. 
Užtat mums nereikia ieškoti idea
linio paveikslo, kurį nuolat ko
pijuotume ir jį gražintume. Mū
sų svarbiausia gyvenimo parei
ga: išsaugoti mumyse Kristaus 
paveikslą ryškų ir nesužalotą per 
visas

TORONTO, OntGEDIMINAS GALVA > ? įr v •

SMŪGIAI PORTUGALIJAI
Henrique Galvąo Vadovai^

nįlaiVą Santa Maria, Vasario 3d 
laiyą be ištekliu Braziliją grąžį- 
nosavininkui —- ColonjalNavigą- 
tįon Cqj . ' \ :,
į . Ištisas dvi savaitės šis riiioty-, 
kis nustelbė pasaulinės svarbos, 
įvykius. Laivo pagrobimas poli
tiniais tisklais atkreipė pasaulio 
dėmesį. Jis prasidėjo tragiškai, 
kai 30 ginkluotų vyrų užgrobda
ma laivą nužudė vieną laivo pa
reigūną, ir baigėsi tiesiog juokin
gai, kai Galvao išnaudojęs laivo 
kurą, maistą ir vandenį, grobį ap
leido ir pasinaudojo Brazilijos 
globa.

Pagrobimo organizatorius gen. 
Humberto Delgado, 1958 m. pra
laimėjęs rinkimuose į Portugalį-

svarbesnis už smuikininką, vy
riausybė už tautą.

. Kprporatyvinė santvarka >
Korporatyvinė santvarka, .ne

žiūrint jos išorinio patraųJęSumo, 
pąsižymį" vidujiniu sustingbnu. 
Prezidentas renkamas nęva tau- 
xis, tačiau diktatūriniu būdu —-

maltoje. Nūdienė ^portugalų tau
ta yrą vienalyte ir kitur neturi 
mažūmų. ; ... ', j

Portugalai išimtinai palikai,

Žmogaus gyvenimas yra lyg 
koks mįslingas mozaikos paveiks
iąs. Jį sudaro atskiros, įvairių 
spalvų ir įvairaus blizgėjimo ply- 
teifes, kurios lipdomos viena prie 
kit* per visas žmogaus gyvenimo 
dienas. Kiekvienas žmogus jį lip
do savą ir grynai asmenišką.

Atėjęs į gyvenimą su gailiu kū
dikio verksmu, žmogus nebegali 
gyvenimo atsisakyti. O gyveni-.

.as jau turi formuoti savo darbų, 
paveiksią.- Medžiagą jam duoda 
visų dienų ir valandų išgyveni
mai: laimė ir nelaimės, kančia ir- 
malonumai, viltys ir nusivylimai, 
kilnios idėjos ir slegianti kūno 
našta. Kiekvieno žmogaus pa
veikslas prasideda formuotis nuo 
kūdikystės, vis kas. kart ryškėda- 
mas ir įgaudamas įvairius aspek
tus, pagal kiekvieno nusistaty
mus, ryžtą ir siekius. Vieno pa
veikslas jau pačioje pradžioje 
įgauna gražias detales, kurios gy- 
venimo raidoj vis tobulėja ir jį 
daro gražų ir patrauklų. Kito pa
veikslas yra neaiškus, niūrus ir 
apdengtas tamsiais rūkais. Dar 
kito jis yra deformuotas ir bai
sus, bauginąs ne tik patį jo auto
rių, bet ir jo artimuosius bei kai
mynus, kurie sugeba įžvelgti į jo 
slaptuosius sugadintos sąžinės 
kampus...

Dievas, sukurdamas žmogų, 
įdiegė jame savo paveikslą. Ta
čiau Adomo nusikaltimu tas pa
veikslas tapo sužalotas. Atėjęs 
Kristus tą paveikslą žmoguje at
naujino sakramentų atgaivinamą-

vsršimę. Kas su nuoširdžiu ti- ražudys; jeigu mes savo gyveni- remta popiežių ėncildikomis. jos 
.ėjimu prisiartina prie šios at- ?.o darbais būsime įtvirtinę Kris- isklas įgyvendinti visuomeninį 
gaivinančios versmės, tas atnau- aus paveikslą mumyse. Tada ir eisingumą. Tuometiniai bandy- 
jina Dievo paveikslą savyje — iš jums Taboro’ kalno šviesa nu- zai netrukus rado atgarsio ir mū- 
piktybės vergo tampa Dievo vai- švies ’kelią į niekad nesibaigiantį sojoje šviesuomenėje, kuri darė 
ku. Be to; .mes krikščionys, nuo "alaimintųjų gyvenimą. ; tas pat klaidingas prielaidas, kaip
švento krikšto valandos nešioja- T, Garbukas, OFM. ir Salazaras, kad smuikas yrą

YĄSARIO 16 MINĖJIMAS
Toronto lietuvių buvo pradėtos 
tos pąt dienos (ketvirtadienio) va
kare pamaldomis abiejų liet. kat. 
parapijų bažnyčiose. Sv. JonO Kr. 
bažnyč^je "SY- Mišias atlaikė ži-> 
WU)as lietuvių bičiulis,, kadaise 
buvęs Winnipege rektorius kop
lyčiom kur vykdavo lietuvių pa^ 
maldos, Tėvas G. McGuire, SJ, pa
sakęs. tąip pat Vasario 16 pritai
kytą pamokslą, kurio klausėsi ir 
nemažai svečių nelietuvių, pa
kviestų į pamaldas ir į po jų se
kusį priėmimą. Prisikėlimo para
pijoje. tuo pat metu vyko pamal
dos - 'egzekvijos, ir šv. Mišios — 
už žuvusius už Lietuvos laisvę. Jo
se su savo, vėliava dalyvavo, kūrė
jai - savanoriai ir nemažai para
pijiečių. ■:

Sekmadienį Nepriklausomybės 
švente buvo paminėta bažnyčiose 
iškilmingomis pamaldomis, “Tė
vynės prisiminimų” radijo- lietu
viškoje valandoje ir vakare "spe
cialia, lietuviška Canadians AH 
programa per CFRB radijo stotį, 
o 4 vai. p.p. College teatre įvyko 
iškilmingaf r minėjimo akademija 
su menine.daliijn.. ‘ < J r ;> 

i Minėjimą pradėję apyl.,.v-bos 
pirm- JĮ B. Simanavičius trumpa 
dienos . prasmę išryškinančia kal
bą. Pakvietęs atsistojus pagerbti 
žuvusius už Lietuvos laisvę, jis 
paprašė kleboną T. Placidą, OFM, 
perskaityti' invokaciją, po kurio 
p. S. tolimesnį vadovavimą perda
vė pranešėjai R. Kulienei.

Pagrindinis dienos kalbėtojas 
adv. J. Smetona, atvykęs specia
liai iš Clevęlando, pat savo kalbos 
pradžioje užakcentavo būtiną rei
kalą mums turėti vieningą laisvės 
kovos vadovybę. Mūsų bylos pa
dėtis yra pagerėjusi, Anksčiau 
čia mūsų niekas nesuprato ir ne
norėjo klausyti, b dabar mūsų 
byla įtelpa į bendrus didžiosios 
politikos rėmus, įtelpa į bendras, 
grumtynes dėl išlaikymo laisvės 
pasaulyje. Mūsų bylos sprendi
mas priklauso nuo didžiųjų galy
bių, tačiau be mūsų pačių pastan
gų' ja niekas nepasirūpins. Mes 
patys turime ją kelti. Mūsų laimei 
mūsoji byla jau yrą patekusį į tų 
didžiųjų interesų sferas.,Tikėkim 
ir dirbkim, o Lietuva bus’ nepri
klausoma; • .

Po adv. J. Smetonos kalbos se
kė pertrauka, kurios metu buvo oiHianayitius. oveuius ueuetu- 
renkamos aukos laisvės kovai, o Į vius pristatydino p. A. Maloney, 
tuo tarpu susirinko ir svečiai sve- * x“:
timtaučiai, kviesti atvykti valan
da vėliau. \ ;

Antroje daly pirmiausia buvo 
perskaitytas JAV valst. sekret. 
laiškas Lietuvos atstovui. Vašing
tone (jį spausdiname ištisai 1 
psį), o po to sekė svečių sveiki
nimai. Pirmasis kalbėjo miesto 
burmistras Phillips, toliau prem
jero- Diefenbakęrio ir savo vardu 
parlamentaras A. Maloney, Onta
rio premjero ir savo vardu min. 
J. Yaremko, dr. J. Kucherepa, 
MP, A. Thimpson, MP (opozicijos 
lyderio L. Pearson ir savo vardu), 
JAV vicekonsulas, estų gen. kon
sulas Marcus ir latvių tautinės 
tarybos vicėpįrm. J. Nįedra. Kiti 
svečiai buvo tik prįstatydinti: po 
pora ukrainiečių, lenkų, ir čekų, 
gudas, slovakas ir t.t.

Svečius pristatydinus L. Rama
nauskienė perskaitė paruoštas 
tris rezoliucijas: Kanados prem
jerui, užsienių r. ministeriui ir 
Brazilijos prezidentui prašant rie- 
oripažihti Lietuvos okupacijos. 
Rezoliucijos priimtos dalyvių gau
siais plojimais.

Trečioji minėjimo dalis buvo 
koncertinė — TL Choras Varpas, 
akomp. Ruby Ramsey Rouse, pa
dainavo tris lietuviškas daineles 
ir dvi op. arijas, o sol. J. Liusti- 
kaitė, akomp-: St. Gailevičhri, tris 
liet, dainas ir vieną ariją. Trečias 
meninės - programos punktas — 
trijų mokinukų deklamacijos — 
jau buvo praleistos, nes viskas ir 
taip nusitęsė daugiau- 3 vai. t i ’** t • t

ronto apyl. valdyba, kol viską su- 
■varkė, be abejonės turėjo nema- 
ląi darbo. Dalyvių susirinko ne
mažai — per 1500 — ir viri pasi
šventusiai iškentėjo visas tris va- 
.andas. Tik garbingieji svečiai il
gai negaišo. Jie atėjo po lietuviš
kosios dąlies, atpylė savo sveiki- 
limus, ne visada glaudžiai susie
jus su dienos prasme, ir išėjo ne
laukę nė koncerto. Visada undo
ne tuos pačius žmones ir girdime

Portugalų įvykiu .
yrą sumažėjęs nuo 46 , šio am
žiaus pirmame dešimtmetyje iki 
27.000; per metus šiame pokaryje. 
Dauguma išvykstančiu įsikuria 
Brazilijoje. Grižtančiųjų nežymus 
skaičius.

Kraštas nedidelis 92.000 kv. 
km. (35,6 kv. mylių) ir neturtin
gas. Klimatas švelnus.

Ūkis
Dauguma — apie 50% — gy

ventojų verčiasi žemės ūkiu ir 
žvejybą, žemės ūkio gamybos na
šumas pareina tik nuo žmonių su
manumo. Nuo prieškarinių laikų 
ž. ū. gamyba padidėjo trečdaliu.

riausybės, t.y. ministerio pirmi
ninko, atseit, Salazaro rankose.

Assambleia Nacional — Tau- i 
tos Susirinkimą sudaro 130 narių, 
kurie tiesioginiai renkami kas 
ketveri metai. Camara Corpora- 
tiva — Korporacijų Rūmai, turį 
135 narius, atstovaujančius įvai
rias korporacijas, tesinaudoja pa
ariamąja teise.

Tautos Susirihkimo rinkimai ir 
1951 m. leidimas kaikurioms par- 
iįoms politiniame gyvenime da

lyvauti nesudaro pagrindo tvir- 

kratinę santvarką. Tikrovėje tik 
iena ♦ partija 'Uniao National, 

'iglaudinusi atskiras atskalos tora 
olitiškai veiksminga. Kariuome

nė yrą tylus ramstis. Nūnai ji 
nemažiau remia Tautinę Sąjųib- 

kaip anais laikais Bragansų 
■■ linastiją. Nepripuoląmąs ■ reiser 
* '.ys, kad kitos partijos net Tautos 

usirinkime negali turėti net ma
žiausios įtakos. Krašto savivaldy-- 
bė pareina nuo vyriausybės ma
lonės.

Kraštas
1950 m. surašymo duomenimis 

Portugalijoje buvo 8,4 miį. gyven
tojų. Prieauglis mažas — 0,8%. 
Portugalų kalba, kaip ir kilos ro
manų kalbos, išsivystė iš vietinių 
armių. / '

Dortugaįų tautai turėjo- įtakos 
keltai, arabai, berberai, fihikię- 
'iai. kartageniečiai, romėnai, vo
kiečiai, maurai, žydai ir kitos tau-

Kozlovas - Chruščiovo jpėdinįs
Pasaūlfiiiai-^stebėtojaF apskaį- 

Žiavo, kad Nikita -ChruscIoyas 
I960 m. Maskvoje tepraleido 70- 
30 dienų. Visą kitą laiką jįs buvo 
kelionėse arba ilsėjosi Krime. 
Betgi jis nėra .pa veide jamas mo
narchas. Jei jis negyvena Mask
voje ir visko pats netvarko, jis 
uri turėti ten savo patikėtinį, 

kuris jį pavaduoja ir saugo jo rei
kalus. Kas gi tas pavaduotojas ga
lėto būti? k

Šiandien daugumas mano, kad; 
tai yra FroliSj. Kozlovas, Stalino 
laikais tebuvęs, menkas partietis, 
už Sovietų Sąjungos sienų beveik 
visiškai nežinomas, o šiandien ga
liūnas, nes ištikimas Chruščiovo 
tarnas. Jis iškilo varžybose po 
"talino mirties, apsisprendęs pa
laikyti Chruščiovą. Užvaldęs par
tijos aparatą Leningrade, Kozlo
vas praktiškai nulėmė Chruščiovo 
laimėjimą prieš Malenkova. Atsi
lygindamas už tai Chruščiovas jį 

adarė antruoju iš penkių parti
jos centro komiteto sekretorių, 
sau pasilikdamas pirmąją vietą.'

Kai 1960 m. gegužės mėn. bu-

višas mūsų gyvenimo dienas. Įos prezidentus, pareiškė planųo- 
Taigi, nors ir kažin kaip šėltu jęsjuųją smūgi kraąto, 
baisios Jgyvėmmo audofš, .inti, kad Portugafija’tųridemo-saugodami Kristaus gyvą peveiks- DlJs ia^yias. rortugaiijos ■ -
< 1 • i a • .i ZAiAHliAOA I aSiTA nl 0 O 1C-•lą savo sielose — niekad nebūsi
me Įtūžusių bangų htįplauti Į nfe-‘‘ 
Šimą, nes Kristus yra ne tik su 
mumis,- bet ir’mumyse,'kuris nu^ 
aido audras ir nuramina’jūras.’ 
Ir kokie pavojai pagaliau galėtų 
mums pakenkti, jeigu esame ne
išskiriamai susijungę su pasaulio 
Išganyto  jų? Tad ‘ kiekvienas turi 
drąsiai nešti Kristaus paveikslą, 
dangiškai šviečianti, per visokias 
gyvenimo audras ir rodyti išga
nymo kelią visiems tamsybių vai
kams! z ■ /■

Žmogaus gyvenimas yra nuola
tinė kova. Ir si kova tęsis tol, kol 
plaks žmogaus širdis. Kaip Įtūžu- 
sios jūros bangos mėto menką 
šapelį, taip panašiai gyvenimo 
verpetai mėto menką žmogų. Gi
liai supratęs ir skaudžiai savyje 
patyręs gyvenimo audrų mėtymą, 
šv. Augustinas skundėsi: “Nera
mi mano širdis,o Viešpatie, kol 
ji neatsilsės Tavyje”. Ir šiandien 
gal daugelis šaukia su šv. Augus
tinu, kai juos žiauriai mėto gyve-' 1933 m. jis paskelbia"naują kon- 
nimo audros. Nors ir labai dūktų stituciją ir Įgyvendina kofpdrą- 
gyvenimo audros, j Os mūsų ne'-' yvinę santvarką, kuri dalimi pa-

smųgis, bųš taikytas PortugaluoŠ 
kolonijose. Įėpyb, pagrobimas iš
kėlė kovos vėliavą nuversti Portij- 
^alijos diiįatprių.Salazarą.

Antonio de Oliveira Salazar
Portugalijos auksiniais XV-XVI 

amžiais jos valdžios pėdsakai žy- 
lūs veik visame pasauly.e. Kė

lininkai, rašytojai ir menininkai 
buvo ano meto prošvaistės. Su
kurtoji imperija siuntė turtus į 
Portugaliją. Vėliau atslinko du 
sidabro amžiai. Imperijos perlas 
Brazilija tampa nepriklausoma. 
Portugalijai teliko Azijoje ir Af
rikoje kolonijos, kurias ir nūnai 
laiko geležinėse rankose.

1910 m. įvykusi revoliucija pa
laidoja Bragansų karalystę. Res
publika netrukus ėmę negaluoti. 
1925 m. išrinkus ir pakartotinai 
perrinkus maršalą Carmonąpre- 
:identu Portugalija ėmė sutvir
tėti. . Jo- paunksmėje iškilo Sala- 
zaras (1889. IV. 28.) Į finansų, o 
vėliau ministęriu pirmininkų.

monę, kuri dabar 19% gyventojų 
suteikia duonos. Atlyginimai že
mi. Tautos pajamos palaipsniui 
ddėja ir 1957 m. siekė $1,7 bil., 

: aigi vienam portugalui išpuolė, 
>200 metiniu pajaunį. • -1

Privalomas pradinis mokslas 
Įvestas 1911 m., tačiau virš treč
dalio gyventojų yla beraščiai.

Kolonijos yra žaliavų šaltiniai. 
Jųturtaidar neištirti. Tęnprąmp- 
nę pačioje užuomazgoje, Koloni- 

! jų santvarka griežta. Iki šiol pajė
gė sukeltus neramumus numal
šinti. Ryšium su Gaivao, buvusio 
karininko, rašytojo ir poeto, 66 
m. amžiaus vyro nuotykiu Santa 
Maria laive, vietos gyventojai už
puolę Lųandos policijos būstinę 
Angoloje. Užpuolimas atremtas. 
Kuriam laikui? Angoloje vargu 
galima suvaldyti 4,5 miį. gyvento- 
;ų, kai kaimynystėje — Konge

riką-
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vop&šlęėlbta, kad Kožlovas'atleis- 
^as"iš., ministerių pirmininko pir
mojo' pavaduotojo pareigų, buvo 
manomą, jog jis bus patekęs, i ne
malonę,© pasirodė, kad tai buvo 
jo atpalaidavimas nuo administ- 
rątyyinių pareigų, kad galėtų 
iaugiau reikštis partijoje. /Šian
dien jis visur atstovauja Chruš
čiovą, kai šio nebūna Maskvoje. 
Taip pvz. jis priima užsienio kom
partijų vadovus, atvykstančius i 
Maskvą^ jis sveikina kitų valšty-

ar visa tai nebūtų pakankamas 
pagrindas vįęną kartą mūšų mi
nėjimų tvarką persvarstyti?

Priėmimas šv. Jono Kr. 
parapijos salėje

Kaip ir pereitais metais, Vasa
rio 16 proga šv. Jono Kr. parapi
jos salėje pereitą ketvirtadieni 
buvo suruoštas plataus masto pri
ėmimas, susietas su apie tą patį 
metą išpuolančiu klebono kun: P. 
Ažubalio gimtadieniu. Svečių bu
vo pakviesta per 160, daugumoje 
lietuvių visuomenininkų, bet ne- 

, mažai taip pat nelietuvių kanadie
čių lietuviams artimų politikų, 
žurnalistų ir kitokių sričių veikė
jų, su kuriais klebonui teko susi
durti vykdant parapijinius bei 
visuomeniškus uždavinius. Daly
vavo ,T- G.. McGuire, SJ, įjūris 
prieš tai bažnyčioje buvo* atlaikęs 
šv. Mišias ir pasakęs gražų pa
mokslą, provinc. ministefis J. Ya- 
remko, parlamentarai A. Thomp
son, dr. J. Kucherepa ir Ą. Mąlo- 
ney, miesto burmistras N. Phil
lips, kontrolierius W. Allen, pi
lietybės teisėjas Cory, tos pat iš
taigos pareigūnas J. ADen, žino
mas žurnalistas ir Kanados JT ly
gos direktorius W. Woodside, ra
dijo komentatorius j. C. Readę, 
pijanistė R. R. Rouse, Toronto 
planavimo skyriaus direktorius 
M. Bacon, sveikatos min. kapinių 
inspektorius W. J. Snell, laidoji
mo namų dir. L. O’Dętte, “Globė 
and Mail” savaitinio žurnalo red. 
Colin McCullough, žųrn. E. Gei
ger, trejetas JAV konsulato tar
nautojų (jų tarpe vienas lietuvis, 
nors sunkiai bekalbąs liętuvškai) 
ir kt. Dauguma čia suminėtu aš
menų buvo su poniomis.

Vakaro pranešėju buvo J. R. 
Simanavičius. Svečius nelietu-

Tokiu būdu — žmona nesuti
kusi. Ir jis pats nesutikęs, saky
damas, kad esąs visiškai sveikas.

— Gal būt, — galvojęs Lanza, 
- jis esąs tik truputi persunkus. 

Tačiau, jo manymu, tą svorį jis 
galįs numesti Į dvi savaites. Gi 
savo psichoneurotinę būseną Ma
rio aptaręs ir išaiškinęs, kaipo ne
išvengiamybę genijui. Tai. esą. 
tradicinė genialių žmonių pasitai
kanti būsena. Taip buvęs ir su 
Henriku Caruso ...

— Tai tikrai — mes du tigrai 
— aš ir Caruso! — šaukęs Mario.

Niekas negalėję sukontroliuoti 
Caruso .... Jis, esą, turėjęs 33 ne
legalius vaikus. .. Taip lygiai nie
kas negalįs kontroliuoti ir jo — 
Mario Lanzos ...

navo kalbose Mario visuomet 
■ inėdaves daugiskaitoje — “jie”. 

T^i jo Įsivaizduojamieji “prie
šai”. Pagaliau, jis pasidžiaugęs:

— Aš juos sutvarkysiu visus -— 
iki vieno ir iki paskutinio ...

Deja, “paskutinysis iš jų” — 
buvęs jis pats. Spalio 7 d., 1959 
m didysis dainininkas Mario 
L^nza (tikrąja pavardė: Alfredo 
Xrnaldo Cocozza) mirė Romoje...

Mirdamas jis teturėjo 38 me- 
■s Taigi, dar visai,jaunas. Jis 

sirgęs - ne vieni '
nų uždegimas, kralijo Hrešūlys už
kimšęs koronarinę arteriją ir už
mušė jį. Jo mirtis buvusi perne
lyg pagreitinta dėl perdidelio gė
rimo. besaikio, valomo, taip ty
riai - vėliauH1 besaikio įĄ*ne- 
h-mormalaus dietos laikymosi, 
kaip ir dar dėl eilės kitų priežas- 

’Vraėjus tik penketai mėnesių, 
i960 m. kovo 11 ’d. Amerikoje; 
Reverly Hills, mirė ir jo žmona 
Betty. Tikroji jos mirties priežas
tis esą, nelabai žinoma, tačiau al
koholis ir Įvairios miego ir dar ki- 
*Akios tabletės buvę tarpe jos 

m'ies Priežasčių.
- Kodėl tiedu jauni žmonės 

mirė? - klausia prisiminimų au
torius. Juk jie, esą, ragavo ir, la
bai dideliais kiekiais ragavo, šio
je žemėje didžiulio garso, labai
laimingų dienų, didelių turtų, pi
nigų ... žodžiu — visa tąi, apie 
k* iriliionai žmonių tik pasvajoti 
~rii Tie turėję keturis mielus 
• -•’--Mrs -Tu gyvenimas dabar- 
v ? ;r ateičiai atrodęs “rožėmis 
klotas” ... Tad dar kartą kyląs 
klausimas, kur, kurioje vietoje 
save gyvenimo kelyje jie padarę 
blogą posūkį? Kodėl taip atsiti- 

Vs yra kaltas dėl to?...
’>r?riwinimų autoriaus many- 

rr-j. nes visi savyje turime sėk
lų. kurios nuolat ruošiasi mus su
naikinti, bet turime ir daigų, ku
rie visuomet pasiruošę mus iš-

Paruošė PR. ALŠĖNAS

(Tęsinys iš pr. nr.)
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ir pasiūlęs Betty susituokti, 
greitai sutikusi, ir balandžio 
d., 1945 m. Beverly Hills savival- 
lybės teisme pie susirašę — at
seit, vedę. Nei vieno, nei antro 
šeimos apie tai nieko nežinoju
sios. Pagaliau, esą, ir abu jauna
vedžiai--—apie vienas antrą nie-

noje nei kaip, nei iš ko gyvens ...
Niujorke, kur jųdviejų “me- 

’aus mėnuo” prasidėjęs, jie.su
sikraustė i Park Central Hotel. 
Mario turėjęs sutarti su Colum
bia Concerts ir, lygiagrečiai imda
vęs Ęolly Robertson dainavimo 
pamokas Carnegie Hall Building,

Ir, esą, jųdviejų gyvenimo ana- 
’yzė esanti aiški, tai mes turį su
prasti, jog Mario ir Betty, per- 
ankstyvos mintys ištiko,, dėl.jų pa-. 4 ............ • k
čių kaltės. Jų mirties palydovas ir4 ko hežthoję," taip lygiai — neži- 
bendras konsoiratorius, pagreiti
nęs jų tragediją buvęs jų didžiu- 
tis pasiseldmas Hollywoode. Tai- 

. didžiulis pasisekimas pražu
dęs tuodu jaunus žmones...

Betty ir Mario Lanzų kilmė 
ir karjeros laiptai

Jie abu buvę-kilę iš visiškai ne- jai mokėdamas po S5 i valandą.

dines kalbas, kurias paprastai tu
rėtų Chruščiovas pasakyti, jei jis 
būtų Maskvoje. Kaip atsimena
me/ 1959 *m. jis buvo atvykęs i 
JAV atidaryti sovietų pramonės 
parodos Niujorke, žodžiu, Kozlo
vas, smulkaus ūkininko sūnus,, 
kuriam dabar yra 52 metai, sovie- 
tijoje reiškiasi taip, kaip monar
chijose paprastai kronprincai 
reiškiasi — pavaduoja valdovą. 
Ar jam pasiseks išlikti šitokioje 
pozicijoje ip iki Nikitos gyvos, 
galvos?

MP, pasveikindamas taip pat šei
mininką gimtadienio proga, \ Po 
to kalbėjo kun. A, Ažubalis, & 
keldamas Vasario 16 prasmę lie
tuviams. Meninę dalį išpildė sol. 
V. Verikaitis ir sol. V. žiėmelytė, 
po kurios jaukiai bĮčiųįiškąi pa
kalbėjo burmistras Phillips, pa
baigoje prisimindamas ir laisvės 
reikalus.

Vaišinantis ponios atnešė kun. 
Ažubaliui sukaktuvini tortą su ke
turiomis degančiomis žvakėmis, 
simbolizuojančiomis baigtųs de
šimtmečius. Ta proga buvo sugie
dota Ilgiausių nietų, o vėliau su; 
giedota tas pat ir svečiams.

Vaišės su pasišnekėjimais ųž- 
sitęsė iki puisaunakčio. M,

kartingų šeimų. Ji — iš Čikagos, 
jis — iš Philadelphijos. Kaip ma
žas berninukas ir vienintelis ita
lų imigrantų vaikas, kaimynų tei
gimu, Mario buvęs sugadintas, lė
tas, netikras savimi ir tinginiu
kas

Lanza, kaip vėliau pasakojęs at-___ ____
siminimų autoriui, iš augštesnio- y 7 si žavėjo 

; sios mokyklos buvęs išvarytas už' 
i oavartoįimą smurto prieš moky-’ 

loją.
— Niekas, girdi, ir niekuomet 

negalėjo ir negalės tigro paju
dinti —- nei mokykloj, nei, paga
liau, ir JAV kariuomenėj...

į II Pasaulinio karo metu, jau 
kaip pralavintas tenoras, Lanza 
buvęs pasiirtas. į “V^aigę^. Vįęto» 
,ry”, specialią tarnybinę scenos 
grupę orinėse> pajėgose kariams 
linksminti. -hiv

Karui pasibaigus, kada toji tra
ne pasiekusi Los Angeles, Bert 
Hacks, kuris kartu tarnavo ir dir
bo su Lanza, supažindinęs ji su 
savo seserimi Bettyt. Ji buvusi 21 
m. amžiaus, juodaakė brunetė, 
gražiai išaugusi ir gerai atrodan
ti. Kilusi iš gausios šeimos, kaip 
ir Lanza, vienok, ji neturėjo for
malaus išsimokslinimo ir jokių 
geresnių perspektyvu ateičiai.

Ji su Mario, visdėito, susideri
no, draugavo bei skyrė pasimaty
mus keletą mėnesių. Po to Lan
za buvęs iš kariuomenės paleistas
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Teorijos pamokos veltai.

Taigi, jo mokytoja buvo panelė. 
Kitas Miss Robertson dainavimo 
mokinys nedidelis, ūsuotas žmo
gelis, pavarde Sam Weiler. Tai 
buvęs savininkas berniukų vasa
ros stovyklos Pennsylvanijoje.

• Vieną pavakarį Samas užgirdęs 
Lanzą dainuojant. “Užgirdo — ir 

_ •” — rašo atsiminimų 
autorius. Jis pasisiūlęs mokėti 
Mario išlaidas — už viską: finan
suoti jo balso lavinimą ir stibsidi- 
moti jį patį bei jo žmoną Betty 
■»ragyvenimo atžvilgiu. Tuomet 
Lanzaį gyvenę 4-tame viešbučio 
augšte. su Įėjimu iš 49-tosios gat
vės. Užklausus, kiek jiems reikė
jų savaitės pragvęnimut J^etty 
oasfcaičfevuškir pasakiusi, jog $70 
užtektų. Weiler sutikęs jiems kas 
savaitę po tokią sumą mokėti, su 
sąlyga, jog tada, kada Mario jau, 
bus išmokslintas dainininkas, kad 
mokėtų Jam 5% savo uždarbio. 
Kiek vėliau — sutartis buviisi pa
keista, sutinkant jam mokėti 10 
%, o dar vėliau — jau 20%. Pa
galiau, kai Lanza pasirašęs sutar
ti dainuoti radijo programoj — 
Weileris buvęs padarytas produ- 
seriu Lanzos pasirodymų su $500 
savaitiniu atlyginimu. Kiek vė
liau, pasirodę, jog šio žmogaus 
sutartis, pasirašyta su Mario ir 
Betty Lanzomis, buvusi negirdėto 
nelningumo sutartis. Po $70 į sa
vaitę jis Lanzoms mokėjęs 7 mė
nesius — nuo vasario iki rugsėjo 
mėn. 1946 vėliau, kaip pats 
Lanza sakęs, gavęs savo procentu 
^350.000’... /

Po to, kai Lanza “atradęs” pats 
Hollywoodas <194¥ ČK.Kir jis jau

" ug^ negėra$> 
ririsvien 

tebebuvus?^

uždirbęs 
jofone j| 
žmona

Seka sovietu povandeninius laivus
mį geriausiais šiam reikalui: pa
tvarūs, turi atitinkamus elektro
ninius įrengimus, gali išbūti ore 
24 vai. be papildomo kuro, Pa
prastai jie skrenda iki 1.500 my
lių ir išbūna žvalgyboje 6 vai. Jų 
bazės yra Greenwoode, N.S., ir 
Summerside, PEI. Kanada Atlan
to S;gai jų yra paskyrusi 40, t.y, 
iaugiau nei Britanija, Prancūzi
ja ar Portugalija. Tik JAV yra 
oaskyrusips triskart daugiau žval
gybinių lėktuvu. Be to, Kanada 
turį 3 Argus tipo lėktuvus Atlan
to pąkrantėse ir 25 Neptūnus Ra
miojo vandenyno pakrantėse.

Argup lėktuvai yra aprūpinti 
specialiais, sekimo, aparatais, ku
riais pastebimi paviršiaus ir po
vandeniniai laivąį, nors jie dar 
nėra ištobulinti kaip, radąro siste
ma, kuri pagauna pvz. visus lėk
tuvus, tam tikros erdvės plote.. 
Apskaičiuojama, kad vandeny
nuose nuolat plaukioja apie 7000 
laivų. Dar nėra sudarytos sitemos 
jiems visiems sekti.

Daugiau kovingumo:
Jungtinių Tautų pirm. Boland

F. H. Boland, Airijos atstovas 
JT ir šios sesijos pirm., kalbėjo 
Niujorko kataUkų mokytojų su
važiavime, kuriame dalyvavo 
1200 asmenų. Jis patarė mokyto
jams išsamiai supažindinti savo 
mokinius su komunizmo doktrina 
ir taktika, kad ateityje jie galėtų 
su jųp kovoti. Kiekvienas kata
likas turįs būti kovingas. Jis ci
tavo marksistų ideologą F. Engel
są: “Veik su didžiausiu ryžtingu
mu ir būk puolime. Gynimasis 
yra betkokio reikalo mirtis; jis 
būna pralaimėtas dar prieš susi- 
dūrimą su savo priešais. Užklup-

Yra žinoma, kad Sov. Sąjunga 
uri dideli povandeninį laivyną, 

kuris karo metu gali būti pavo- 
:ingas jūrinėms valstybėms. Pra
ėjusio karo metu, palyginti, ne
gausus Vokietijos povandeninis 
’aivynas vos neprivedė Britanijos 
rie bado. Žymiai didesnės sovie- 
ų pajėgos Atlante ateities kare 
žali būti juo pavojingesnės. S. 
Atlanto S-ga savo planuose tai 
yra pramačiusi, ir sovietų povan- 
’eninių laivų judėjimas yra nuo
lat sekamas" ypač tarptautinių 
Įtampų metų. Geriausia sekimo 
sritis yra Gręųjandijos -t, Islandi
jos salų tarpas, vadinamas Dani
jos koridorius, ir tarpas tarp Is
landijos - Faroes salų, šioje srity
je patruliuoja JAV laivai, sudarą 
vad. povandeninių laivų užtvarą. 
Kanados laivai čia nedalyvauja, 
nes jai skirti kiti plotai, arčiau sa
vų žemių. Be to, vyksta nuolati
nė aviacijos žvalgyba, kurioje da
lyvauja Kanados Argus tipo lėk
tuvai. Jie tam labai tinka ir laiko-

parapijoje suteikti Sutvirtinimo 
sakramentą.

Populiarus austrų klubas “Edel
weiss” iš savo senųjų patalpų iš
sikėlė vasario 14 d., nes narnas 
(246 College St.) yra perimtas To
ronto universiteto, Klubas nau
jose patalpose pradės veikti ba
landžio 21 d. -

Sėklų bei gėlių spalvotą kata
logą — “1961 Dominion Seed and 
Nursery Book” — išleido Domi
nion Seed House Georgentown, 
Ont. Jis siuntinėjamas prašąnr 
tiems nemokamai, Užsakymai, būr 
šią vykdomi tol, kol laida bus iš
baigta.

pratusi pragyventi savaitę už $70.
.»--4Bus daugiau, t--h ..

ŠILDYMO KONTRĄKTORIUS
VISŲ ROSIU ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

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

ti savo priešininkus, kol jų pajė; 
gos tebėra išsklaidytos; ruoski 
naujus savo laimėjimus, kad ir 
kaip jie maži būtų; nuolat palai
kyk moralinį kilimą, kurį duoda 
pasisekimai”. ♦

Boland pridūdė: “Esu linkęs 
jam pritarti.Vidutinis komunistas 
yra pilnas atsidavimo Savo laiky
senai. Pagrindinis katalikų auk
lėjimo uždavinys turėtų būti: 
Įdiegti dar didesnį atsidavimą sa; 
vajai įpisijai”'. Vakaruose esą per
daug nuomonių ir permaža įsiti- 
tikinimų. “Ten yra tūkstančiai 
jaunų intelektualų, kuriems lais
vės Idėja nieko nereiški a. nes per 
auklėjimą neteko Dievo idėjos, o 
jos vieton nepadėjo jokio tvirto 

' o; laisvė jiems reiškia 
gyvenhną, suglebusį ir * *

i
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APNIKO TAVE, O MOTIN
Jiedu grūmės ant Tavo pečių. 

Jų kulkos, tankai draskė išvargu
sį Tavo kūną, o lėktuvų ugnys de
gino gražias sodybas ir šventas 
bažnyčias. Gaujos žvairų azijatų, 
Ivanų vedamos, niekino skaisčias 
dukras ir žudė narsius sūnus. 
Skaudaus gailesčio spaudžiamas, 
priešo varomas, apleidau Tave 
skausmo ir kraujo klane.

Man širdį skausmas draskė ir 
drasko. Juk aš stoviu ant žemės 
svetimos. Štai lazda iš Tavo tan
kių girių. Su ja ir valkatos dalia 
perkeliavau šalis Europos ir Ame
rikos kontinentus abu, o ramybės 
nerandu. Nevilioja nei auksas, 
nei turtai kiti, nes Tu kentL

Kaltė spaudžia mane, kodėl pa
likau Tave. Ji griaužia dieną nak
tį lyg kirminas medžio širdį. 
Nieks be Tavęs nepajėgia įsigi
linti i mano skausmą ir niekas ne
gali suprasti, tuo labiau atleisti. 
Kur galiu rasti paguodą, jei ant 
Tavo rankų pančiai, pančiai- me
taliniai, o žiauriosios Meškos sun
kioji letena slegia Tavo krūtinę.

Motin, skelbiu pasauliui viešai, 
kad Turgenevų, Tolstojų, Dosto- 

> jevskių giminė apniko Tave lyg 
maras.žmoniją. Jinai kankina Ta
ve, kaip budeliai Kristų Kalvari
jos kalne. Moteris nušluostė pra
kaitą Kristui, o Tau nieks neši

ryžta. Nieks neištaria nei širdin
gesnio žodelio dėl Tavo golgotiš- 
ku kančių.

Neigiu giminės niekšiškus dar
bus. Juk ji durtuvo pagalba uždė
jo Tau ant galvos raudoną sku
durą su zigzaguota žvaigžde, piau- 
tuvu, plaktuku ir šaukia pasau
liui, kad savanoriškai jų verge — 
Matuškos dalimi tapai. Savo sū
nus ir dukras į tundras siuntei, o 
maskolius garbint ėmei. Viešpa
tie, atleisk jai akiplėšiškumą.

Protestuoju, kad giminė melu 
klastoja Tavo istoriją didžią. 
Braukia iš jos sūnų ir dukrų var
dus, griauna jų paminklus gar
sius. Ta giminė jau garsesnė savo 
'baisiais darbais už žiaurųjį Ne- 
roną. J-.-.'-Į

Kristaus budeliai metė burtą 
dėl drabužio. Jis nukrito žemės 
drebėjimo angoje. Budeliai išbė
giojo. Prasmegs ir giminės jėga, 
sutrupės geležiniai pančiai. Nu
garmės skuduras nuo galvos ir 
kančios žiaurios. Mes išgainiosim 
Vosylius ir vergovę sutriuškin- 
sim. šviesus rytojus išauš. Dieve, 
suteik jėgų, nurodyk tikslius ko
vos kelius. Noriu gyventi, kovoti 
dėl šventos laisvės Lietuvos. Tė
vyne, leisk išvysti tave pasipuošu
sią trispalve. Palazdys.

Čikagos lietuviy vaizdai ir vargai
EDVARDAS ŠULAITIS

Kleopatra Chainauskienė yra 
naujausiai iš okupuotos Lietuvos 
į Čikagą atvykusi lietuvė, ši kraš
tą pasiekusi sausio 11 d.

Ji kelionę iš Kauno (ten pasku
tiniu metu gyveno) pradėjo 1960 
m. gruodžio 31 d. Maskvoj išbu
vo 9 dienas, kol buvo sutvarkyti 
paskutinieji dokumentai įvažia
vimui i JAV. Iš Maskvos lėktuvu 
per Kopenhagą atskrido į Niujor
ką, o iš ten — į Čikagą.

Čikagoje apsistojo pas savo sū
nų Vytautą, gyvenantį su šeima 

■y Marquette parko lietuvių koloni- 
joje. Toronte gyvena jos dukters 
— Aleksandros ir Jono Tumosų 
šeima.

Jos atvykimu buvo rūpintasi 3 
metus. Atvykėlė pasakoja, jog jai 
viskas yra nauja Amerikoje, ypa
tingai stebisi pilnomis krautuvė- 
mis. j-JJ-

Čikagoje šiuo metu yra nemaža 
lietuvių, kurie tikisi netrukus su
silaukti artimų šeimos narių iš 
okųpųptos.Lietuvos. Ir dabar, nau-. 
jai atvykusių čia yra daugiau, ne
gu i kitas JAV vietas atvažiavu- 

.. tf'- sius kartu sudėjus. ;

miau būtų patirti — kiek čika- 
giečių lietuvių lanko koncertus, 
teatrus, parodas, na ir smukles.

ŽVILGSNIS I
Komunizmo ekspansija
Pažiūrėkim todėl, kiek komu

nizmas išaugo laike paskutinių ke
liolikos meių. Kažin ar tektų rim
tai ginčytis, kad komunizmo iš
plitimui už Rusijos ribų pamatus 
padėjo ne kas kitas kaip JAV pre
zidentas Roosevelt, kuris, nežiū
rint savo vidaus politikos atsie- 
kimų, buvo perdėm naivus tarp
tautinėje politikoje ir visiškai ne
suprato komunizmo esmės. Mes 
dažnai stebimės tais kvailiukais, 
kurie “nuperka” iš sukčių Niu
jorko uoste stovinčią laisvės sta
tulą arba Paryžiaus Eifelio bokš
tą. Bet jų primityvumas yra bent 
kiek augštesnės kokybės negu po
litiko, kuris buvo Stalino taip ga
biai apgautas. Įsigiję puolimo ba
zę rytų ir rytų-vakarų Europoje, 
Sovietai pradėjo skverbtis Į Pran
cūziją ir Italiją. Kad jiems nepa
vyko ten įsiviešpatauti — ne jų 
kaltė. Kitos jėgos sugebėjo jiems 
pastoti kelią. Bet grėsmė tenai 
yra, ir būtų: neprotinga i tai ne
kreipti dėmesio. Kinija tapo ko
munistiniu kraštu, šiaurės Korė
ja ir Vietnamas buvo komunistų 
pagrobti. Burma vos laikosi, o Ja
ponijoje raudonoji ranka yra la
bai aktyvi. Laos stovi ties komu
nizmo slenksčiu. Afrika verda ne- 
vien dėl senų kolonialinių klaidų, 
bet dar ir dėl to, kad komunistai 
kursto ugnelę. Artimuosiuose Ry-

RPTAUTINĘ TIKROVĘ
GERARDAS BALČIŪNAS

(Pabaiga)

PASIUTPUIKYBĖ

Neseniai Čikagoje buvo apklau
sinėti 4.3^4 asmenys, atstovau
jantieji Įvairias gyventojų grupes, 
norint patirti jų gyvenimo būdą. 
Panaudojus informacijas ir iš ki
tų šaltinių buvo paskelbta gana 
Įdomių faktų.

Paaiškėjo, kad iš 10 čikągiečių 
8 skaito dienraščius. Per mėnesį 
vidutiniškai" 1.547.000 eina į ki
no teatrus, 236.000 lanko koncer- 

‘ tus, 327.000 — Įvairius teatrus. 
313.000 — paskaitas. 580.000 — 
sporto rungtynes. 736.000 eina 
žaisti kėgliais.

Įdomi ir gyventojų statistika. 
Iš 4.691.000 Čikagos gyventojų. 
3.186.000 yra vedę. Nevedusių 
vyrų yra 450.000. netekėjusių 
moterų — 367.000. Baltųjų Či
kagoje gyvena —_ 3 893.009, kitų 
rasių žmonių — 798.000.

Apie 175.000 čikągiečių uždar
bio atžvilgiu sudaro augščiausią- 
ją klasę ir uždirba nuo $10.000 - 
$50.000 metuose. Augštesnę vidu
rinę klasę sudaro apie 418.000 
asmenų ir jų pajamos svyruoja 
tarp $6.500 - 810.000 metuose. 
Žemesnėje vidurinėje klasėje yra 
697.000 žmonių ir jie uždirba 
$3.000 • $io.ooq‘

Daugiausia Čikagoje gyvento
jų yra darbininkų klasėje — apie 
2.02Ž.OOO. Jų metinės pajamos 
svyruoja tarp $3.800 - $5.800. Že
miausia klasė yra paprastų dar
bininkų klasė, kurių esama apie 
1.397.000 asmenų. Nemaža dalis 
iš šių yra be nuolatinio darbo. Jų 
pajamos $2.000 - $4.300. metuose.

Kiek Čikagos lietuvių priklau
so kiekvienai iš šių klasių — ne
žinome. O būtų gera, kad kas 
nors bent apytikriai stengtųsi pa
daryti panašią statistiką. Dar Įdo-

Lietuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo sukakti pirmieji pami
nėjo Čikagos lietuviai prekybinin
kai, susibūrę Į Prekybos Rūmų 
draugiją, šis minėjimas įvyko va
sario 8 d. prekybininkų mėnesi
nio susirinkimo metu, kurio be
veik visas laikas buvo tam pa
švęstas.

svarbiausią kalbą čia pasakė 
Lietuvos pasiuntinybės Vašingto
ne patarėjas dr. & Bačkis. Sve
čias, kuris neseniai yra atvykęs iš 
Prancūzijos, Čikagoje viešėjo pir
mą kartą. Kalbėtojas savo paskai
toje ’“Lietuva šių dienų Europo
je” apibūdino Lietuvos padėtį į 
tarptautinėje plotmėje ir ragino 
darbuotis dėl jos išlaisvinimo.

—- Visi — ar būtume katalikai 
ar laisvamaniai ar kitokie dirbki
me vieningai dėl.Lietuvos, —- ra
gino kalbėtojas apie 259 klausy
tojų būrį. ...■■■■■

Trumpas kalbas čia taip pat 
pasakė Lietuvos konsulas Čikago
je dr. P. Daužvardis ir ALTo pir
mininkas L, Šimutis. Ir jų žo
džiai sukosi apie Vasario 16-sios 
reikšmę. Dr. S. Bački klausyto
jams pristatė buvęs Prekybos Rū
mų direktorius dr. A. Baliūnas. 
Programai vadovavo Rūmų pir
mininkas dr. Jerome. Pats minė
jimas buvo pradėtas Lietuvos 
himnu.

Ši kartą visa minėjimo progra
ma buvo lietuvių kalba, kas yra 
malonus žingsnis i priekį. Kaip ir 
po Rūmų eilinių susirinkimų, su
sirinkusieji buvo pavaišinti “lie
tuvišku maistu” — dešra su ko- ! 
pūstais. 'rjGi -Į JJ' Ji ■.

Ar jūs ketinate 
vykti į Europa?
KĄ NORS S'4
ATSIKVIESTI? MIK
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

a Įsteigtas 1926 m.

Čikagos “progresyvieji” lietu
viai paskutiniu metu vėl skun
džiasi savo nelaimėmis. Neseniai 
vėl išbyrėjo ‘‘Vilnies” redakcijos. 
o taip pat ir kelių kitų jos gerbė
jų namų langai, čia “progresy
vūs” žmonės mėgsta kaltinti “dy- 
pukus”, kurie, jų nuomone, iškre
čia visokių šunybių.

Mes nežinome kas tuos darbus 
atlieka ir, žinoma, jų negiriame, 
nes yra kultūringesnių būdų ne
pasitenkinimo pareiškimui ir ak
cijai prieš “progresyviuosius”. 
Vienas iš tokių įvykių atsitiko 
vasario 5 d., kada grupė lietuvių, 
daugumoje senųjų ateivių, sulai
kė “progresyviųjų” susirinkimą, 
kuriame turėjo būti demonstruo
jami filmai iš Lietuvos ir sako
mos propagandinės kalbos rau
donųjų pataikūnų, praėjusią va
sarą viešėjusių Lietuvoje.

Patriotinės minties lietuviai sa
lės savininką tą pačią dieną, ka
da turėjo Įvykti susirinkimas, pa
informavo — kas yra ta Lietuvių 
Darbininkų Sąjunga, kurios vardu 
tas susirinkimas buvo šaukiamas. 
Buvo atvestas advokatas, kuris 
pažymėjo, jog ta grupė yra Įtrauk
ta į priešamerikinės veiklos orga
nizacijų sąrašą ir kaip tokiai yra 
pavojinga nuomoti salę. Buvo pa
reikšta, kad savininkas, išnuoma
vęs salę, gali turėti medžiaginių 
nuostolių iš piketuotojų pusės 
(tokie piketai kaip tik buvo suor
ganizuoti) ir iš “progresyviųjų” 
pareikalavo $500 užstatą, Žino
ma^ tokio užstato “progresyvieji” 
nesukraštė ir ant salės durų buvo 
iškabintas pranešimas, jog susi
rinkimas rieįvyks.

Sis atsitikimas įvyko Marquet
te parko lietuvių kolonijoje, kur 
“progresyvieji” turi mažai savo 
pasekėjų. Jiems dabar, atrodo, 
reiks užsidaryti į savo salę Bridge 
porte ir vieną patalpą Ciceroje, 
kur irgi jie turi savo centrą.

AL. GIMANTAS
Įsikūrė tūloje vietovėje tautiė- kamesnio maisto paruošti, pablo- 

čių šeima. Kągi, gyventi reikia, gėjo ir sveikata. Pradėjo nega- 
gauti darbą savojoje profesijoje luoti. Daktarė dar labiau užsirūs

tino.
Kaip gi vyras gali išdrįsti sirg

ti? Dabar, kai sėkmingai prakti
kai reikalinga papildomų lėšų, 
kai reikalingas ir kabinėtas ir 
nauji instrumentai, kai reikalin
ga ir gėdos nedaranti rezidenci
ja ir tolygi aplinka, vyras supasa- 
vo ir negali vykti darbovietėm Et, 
ką ten, fabriko gydytojas, jis ne 
ką išmano, jei išdavė sveikatos 
pataisymui nedarbo liudijimą . . . 
Padėtis jau greitomis riedėjo pa
kalnėn. Neliko nieko kito, kaip 
tik vyrui kraustytis lauk. Jis taip 
ir padarė.

Šiandien, jis jau vėl sveikas 
vyras. Dirba. Vėl pradeda kurtis 
iš nieko. Vienas. Skauda širdį, 
gėla yra pakankamai gili. Neuž
mirštama Negyjanti. Daktarė? 
O, ji verčiasi visiškai pakenčia
mai. Rūpestingai atlieka savo pro
fesinius patarnavimus, turi gerą 
vardą pacientų tarpe. Atrodo, ne
blogai ir materialinėje plotmėje 
laikosi. Viena irgi. Bent kolkas. 
Nerimti liežuviai pašalėmis kuž
da, jog neilgai. Kas žino? ..;

Ar negalėtų abu išsiskyrusieji 
vėl draugėn sueiti? Vėl būti prie 
altoriaus sutuoktais vyru ir žmo
na? Abu pažįstantieji sako, kad iš 
vyro pusės tikrai nebūtų jokių 

i kliūčių. Grįžtų jis pas savo žmo
ną, nors ir šią popietę. Daktarės 
pasiutpuikybė, deja, neleidžia 
kartu gyventi su paprastu darbo 
žmogumi, darbininku. Bet, kad ji 
savo dabartinę padėtį pasiekė, 
kaip tik to vyro darbininko dėka 
ir pasiaukojimu, šiandien ji jau 
stengiasi nebeatsiminti. Ji gyvai 
domisi savąja profesija, atlieka
mą laiką skiria menui ir sociali
niam veikimui (nebūtinai lietuvių 
tarpe), bet mažiausiai domisi sa
vo vyru, kurį prisimindama jau 
prisega ir buv. Kaikam tai ir mo
dernu ir patrauklu. Mūsų dakta
rei, tai jau beveik būtinybė ...

Tai vienas tokios pasiutpuiky- 
bės atvejis. Pasidairę savo tarpe, 
rasime gal ir dar būdingesnių is-' 
torijų. gal mažiau ryškių. Bet, be- 

sunkią pareigą. Jei męs nedaug į daktarė, pradeda* jausti, kad vis ‘ reikalingos puikybės vis dažniau 
galime pasiekti Lietuvos laisvini- i ir vis mažiau terandanti ryšio su! bąsitaiko. Jau ryškėja ir luomi- 
™ dorho mot acomo fnA hMo.Je—> Tol — sirodvti su mai susikirtimai. Ne vien tik sa-

nrofesiios vų-W tarpe’ ratėliuose, bet tą jau 
p J pastebime ir viešose vietose, lie- 

■ tuviams bendraujant su lietuviais, 
i Profesijos draugams, aišku, ten
ka draugėn susimesti, juk turima 
bendrų interesų, tikslų, reikalin
ga pasikeisti nuomonėmis, padis
kutuoti. Bet, kažin ar labai nau
dingas sumanymas vis dažniau at
skirai burtis, naujuosius metus 
sutikti, didžiuotis, kad. štai, Į tą 
ir kitą pokylį teįleisime tik to
kius, kurie pajėgs užsimokėti po 
§25 ir t.t. Vienodo likimo, tik ne
vienodo pajėgumo lietuviškajai 
visuomenei, būtų kurkas sveikiau 
tai, kas visus krūvon jungtų, ar
tintų, bet ne kas skirtų. Vieniems 
geriau, kitiems prasčiau pasisekė 
įsikurti, bet ne piniginės tūris tu
rėtų vertinti tautiečius, tuo labiau 
nederėtų puikuotis vieni prieš ki
tus. Nejaugi jau ir pinigas prisi
dės prie lietuviškųjų pamatų 
graužimo?

tuo labiau šiais laikais kada tiek 
politiniai tiek socialiniai procesai 
gimsta ir išsivysto nepaprastu 
greičiu. Kas praeityje užtrukdavo

iniciatyvą savo rakose. Kaip kad šimtmečius, šiandieną atsitinka 
Filipinų ambasadorius generolas per dešimtmečius. Žiūrėdami be- 
Romulo yra teisingai pastebėjęs, jausmiai į tikrovę, mes savo tė- 
komunizmas kontroliuoja pašau- vynei negalime tikėtis laiminges- 
lio laisvųjų tautu emocini termos- ųių dienų artimoje ateityje. Mū

būtinas, nes vien negatyvia veik- 
la vakarai šios grėsmės nenu- 

tuose komunistų įtaka yra stipri veiks. Nežiūrint praeities klaidų 
arabų tarpe. Kūboje viešpatauja JAV turi stiprias kortas savo ran-
jiems palankus režimas, o kitose 
Pietų Amerikos valstybėse rusai 
ir kiniečiai drumsčia vandeni. In
dijoje tiek Nehru, tiek Krišna 
Menono politika yra daugiau ne
gu palanki Sovietiniam blokui; 
Pridėkim prie to laisvojo pasau
lio tarpusavio kivirčus, užgautas 
ambicijas, rasinių skirtumų klau
simą, ir pamatysim, kad vaizdas 
nėra nei žavus nei raminantis. Ko
munizmas yra visur aktyvus ir, 
būdamas puolimo pozicijose, turi

sų nelaimė, atrodo, yra ta, kad 
Lietuva yra Sovietų įtakos srity
je, kas reiškia, kad nei JAV, nei 
jos sąjungininkai dėl Lietuvos ne
lik kad nekariaus, bet taip pat ne
dės rimtesnių pastangų, jos būk
lei pakeisti. Jiems, pavyzdžiui, 
Berlyno klausimas buvo ir vis dar 
yra svarbesnis, negu Lietuvos iš
laisvinimas, ne dėl to, kad jie ber
lyniečius labiau myli, bet dėl to, 
kad Berlynas yra jų rankose. Jei 
Lietuvos niekas nelaisvins, JAV 
prestižas, bendrai kalbant, dėl to 
nenukentės, bet atsisakymas nuo 
Berlyno galėtų tą prestižą nu
mušti iki pavojingo lygio. Toks 
samprotavimas yra, idealistiniai 
žiūrint, labai nepageidautinas 
reiškinys, bet atsiminkime, kad 
tartaūtinėje plotmėje, kaip ir as
meniniame gyvenime, savi marš
kiniai arčiau kūno. JAV turi pa

tatą, mes tapome tragikomiškos 
marionetės, kurias tampo su
gniaužta Chruščiovo ranka. So
vietų planavimas numato įvykius 
ne už vienų metų, bet už dešim
ties, ir jų metodai yra atitinka
mai lankstūs. Kiekviena psicholo
ginė pozicija yra išnaudojama po
litinei naudai. Tas vyksta pasau
lyje, kuris netik susiskaldęs Į 
daugybę valstybių, bet paskutinių 
aštuonių metų laikotarpy neturė
jo ir efektyvios vadovybės.

Išeitis
Nežiūrint komunizmo išsiplėti

mo ir jo aiškių laimėjimų, laisva
sis pasaulis netik turi, bet ir gali 
rasti išeitį iš šios keblios padė
ties. Mūsų viltys yra sudėtos Į 
JAV prezidentą Kennedy, kuris, 
reikia tikėtis, suteiks laisvajam 
pasauliui tą seniai lauktą vadovy
bę, kuri turės dinamiką, priešo .
supratimą ir teigiamą pažiūrą į'kankamai sunkumų be Lietuvos 
laisvės kovą. Pozityvus priėjimas į klausimo, o mūsų tėvynė, deja, 
prie komunizmo problemos yra nėra objektas vertas hidrogeni-

koše, kurios, jei bus sumaniai lo
šiamos, galėtų komunizmą nuga
lėti. Bet kova nebus nei lengva 
nei paprasta, ateitis parodys ar 
JAV buvo verta vadovauti laisva
jam pasauliui.

Išlikti ir išlaukti
Kokios gi išvados peršasi Lie

tuvos atžvilgiu? Reikia pasakyti, 
kad pranašo pašaukimas yra, kaip 
kad Mahomedas patyrė, ypatingai 
pavojingas savo bendruomenėje. 
Mums nėra lemta pamatyti ateitį,

LIETUVA VERGU STOVYKLA AR 
SSSR KOLONIJA?

Jungtinėse Tautose Kanados tavo, kad iš po caro jungo ištrū- 
premjeras Diefenbakeris, Angli- kusios tautos, gyvenančios SSSR 
jos ambasadorius ir kt. atstovai' dabartiniais pasieniais, per 20 me- 
iškėlė viešumon, kad Pabaltijo 
valstybės: Lietuva, Latvija ir Es- 

jtija, yra naujos formos SSSR ko
lonijos. Ir Chruščiovas, ir Zori
nas pradėjo šaukti, kad jos esan
čios laisvos, esą valdosi pačios per 
savo vyriausybes.

Taip, Vakarų pasaulyje jos de 
jure tebėra nepriklausomos, bet 
de facto yra paverstos vergų sto
vyklomis, be jokių valdymosi tei
sių. Jos mažesnę valdymosi galią 
turi kaip JAV ar Kanados pro
vincinės vyriausybės.

Nuo kolektyvinio ūkio vedėjo 
iki Lietuvos ministro yra SSSR 
piliečiai. Vietinis respublikos pre
zidentas ir ministerial yra tik 
“vyresnių brolių” valios akli vyk
dytojai. Visi’ parėdymai eina iš 
centrinės Maskvos vyriausybės. 
Lietuviai yra svetimos valstybės 
belaisviai ir maitinasi tik iš tru
pinių, kurie nubyra nuo Krem
liaus riebulių stalo.

Lietuva nebeturi savos kariuo
menės, Lietuvos užsienio preky
ba, švietimas, žemės ūkis, pramo
nė, prekyba yra tvarkoma pagal 
SSSR Įstatymus. Lietuva nebeturi 
savo užsienio politikos, susisieki
mo, transporto ir kt. ministerijų. 
Lietuva neturi savo pinigų, ban
kų. Viskas ten “vyresnių brolių”. 
Teturi tik popierinę valdžią be 
kojų ir be galvos. Lietuva valdo
ma pagal svetimos valstybės kon
stituciją.

Nepriklausomos valstybės ele
mentai yra: teritorija, tauta ir 
vyriausybė, savo krašto piliečių 
išrinkta. Išnykus vienam iš šių 
elementų, nustoja egzistavus ir 
valstybė — tauta pereina kitos 
valstybės valdžion, tampa okupa
ciniu kraštu arba kolonija.

Kiekviena demokratinė valsty
bė turi savo konstituciją ir savo 
piliečių išrinktą Vyriausybę. Vy
riausybės nariai turi būti tos pat 
valstybės piliečiai. Įstatymų lei
džiamoji galia sukoncentruota 
parlamente, o vykdomoji valdžia 
— prezidento ir ministerių kabi
neto rankose.

Visus -Įstatymus, priimtus par
lamento, vykdo vyriausybė su 
prezidentu. Šių visų institucijų 
Lietuva jau nebeturi, tad ji yra 
dabar valdoma svetimų.

Lietuvos valstybė 4939-1945 m. 
kare deklaravo neutralitetą. SSSR 
valstybė 1940. VI. 15. Lietuvą 
okupavo. Ta SSSR okupacija tebė
ra ir dabar Lietuvoje. Tad drg. 
Chruščiovas ir Zorinas, jei turi 
supratimo apie tarptautinę valsty
binę teisę, kurion grupėn Lietu
vą skiria? Beteisių vergų stovvk- 
lų skyriun ar raudonų kolonijų 
sąrašan?

Gerai, kad drg. Chruščiovas 
1960 m. rudens Jungtinių Tautų 
sesijoje iškėlė kolonijų panaiki
nimo klausimą. Kiekviena tauta 
turi teisę valdytis pati, kitų “ne
globojama”.

Tik nepriklausomai gyvenda
mos tautos atsiekia augštą kultū
ros lygį ir visokią pažangą. Savo 
kalboje drg. Chruščiovas konsta*

tų daugiau pažengusios visose sri
tyse, kaip per 100 m. caro junge.

Tuos pavyzdžius drg. Chruščio
vas ėmė iš Pabaltijo valstybių, ži
noma, bijodamas suminėti jų var
dus. Tačiau JT atstovai ir be pa
minėjimo suprato, apie ką kalba
ma. ■ -

Kolonijų ir vergijos klausimas 
turi būti judinamas visą laiką be 
sustojimo visuose pašaulio kam
puose iki JT apsvarstys ir pada
rys teisingą sprendimą, kas numa
tyta Atlanto charto j e.

Laisvė ir nepriklausomybė pri
klauso netik spalvotoms tautoms, 
bet ir senos kultūros baltoms Eu
ropos krikščioniškoms tautoms.

Jau laikas iškelti tarptautinia
me forume ir vergų stovyklų K Z 
klausimą. Visam pasauly žinoma, 
kad SSSR valstybė. JT narys, te
belaiko milijonus nekaltų žmo
nių, kitų valstybių piliečių ir sa
vų, ir žudo juos be pasigailėji
mo teroro, bado, šalčio aplinku
moje. • . JT i: .

Jau turime Vakarų pasaulyje 
gyvų liudininkų, kurie iš tūkstan
čių išliko gyvi, atlikę KZ Sibiro 

' kančias. Yra ir lietuvių, kurie iš
gyveno ir matė, kaip mūsų bro
liai ir sesės buvo žudomi ir išme
tami i Lenos ir kt. upes arba 
kraunami sušalę lavonai kaip mal
kos į krūvas. Kaip mūsų sesės 
motinos, išmestos Į Sibiro sniegy
nus ir miškus, piovė arterijas ir 
venas ir maitino iš bado mirštan
čius kūdikius, vėliau ir pačios 
mirdamos. Faktas, kaip iš vieno 
lagerio 2.500 asmenų per žiemą 
teliko tik keli šimtai paliegusių 
“miškakirčių” ir “žuvininkų”? 
Stovyklos NKVD viršininko žo
džiais tariant: “Jūs, liaudies prie
šai, tam esate ir atvežti, kad iš- 
dvėstumėte ir mums nereikėtų 
kulkų gadinti. Mums darbininkų 
užtenka savų”, šuo ten branges
nis už žmogų.

Jei tarptaut. tribunolas Niurn
berge pasmerkė Hitlerio KZ lage
rius ir žudynes, tai laikas atėjo tą 
patį padaryti su SSSR komunistų 
KZ. Jungtinės Tautos turi pada
ryti nutarimą ir pasmerkti visų 
kraštų KZ ir žudynes, nesvarbu 
kuripj valstybėj tas vykdoma. Tai 
nėra* valstybės vidaus reikalas. 
Tai yra žmogaus išniekinimas. 
Kas tą vykdo, turi būti traktuo
jamas tarptautiniu žmogaus nusi
kaltėliu. Už nusikaltimus žmogui 
bausmė turi būti taikoma, tik vie
niems vykdoma kai galima dabar, 
kitiems vėliau. Hitlerio vadai su
tvarkyti arba dar tvarkomi, kaip 
Eichmanas, bet tikras laikas atėjo 
SSSR žmogžudžius sutvarkyti 
tarptautinėj plotmėj.

Tautos, kurios tyli ir pritaria 
komunistų žmogžudystėms ir 
žmogaus išniekinimui, yra pačios 
kaltos ir neša atsakomybf dabar 
ir prieš ateinančias kartas, žmo
gus žmogų turi ginti. Gana tylė
ti! Aktyvios veiklos 1961! Inicia
tyvą turi imti visi padorūs žmo
nės, bet pirmoj eilėj tie, kurie 
tiki į “Neužmušk!” Kartus.

mo karo. Liūdna, bet faktas lie
ka faktu, Korėja buvo laisvajam 
pasauliui svarbesnė negu Lietu
va. Vakariečiams Lietuva turi, ką 
anglai vadina “nuisance value”, 
kitaip tariant, ji yra adata komu
nizmui badyti, bet didesnės reikš
mės kol kas neturi. Mums yra la
bai malonu, kai vienas kitas poli
tikas pasaulio forume apie Lietu
vą pašneka, bet kalbos be konkre
čių žygių dar nei vienos tautos 
neišlaisvino. Mūsų veinintelė vil
tis glūdi krikščionybės ir komu
nizmo antagonizme, nors ir čia 
viskas pareis nuo to, kaip ilgai 
tos dvi ideologijos galės gyventi 
viena šalia kitos.

Jei istorija parodys, kad ši 
tarptautinės tikro vės analizė yra 
perdėm pesimistinė, šių eilučių

oeveik neįmanoma. Teko tenkin
tis pačiu paprasčiausiu darbu ir 
džiaugtis, nors ir tokį gavus. Vy
ras tikrai sunkiai pelnė duoną 
stovėdamas prie dirbtuvės bėga
mosios juostos, žmona dirbo pra
moninio pastato šlavėja. Taupiai 
žmonės gyveno ir po kelerių metų 
pajuto, kad einamoje sąskaitoje 
pakenčiama pinigų suma pūpso, 
ilgai nedelsę, nutarė pinigus su
naudoti tikrai išmintingam tikslui
— mokytis, įsigyti naują profesi
ją. Žmona jau nuo seniau jautė 
patraukimą medicinai, be to, ji 
ouvo keletą metų jaunesnė už vy
rą, tad šeima ir priėmė nutarimą
— moteris pradės medicinos stu
dijas. Kadangi mokslas ir visos 
sąlygos prieinamesnės Europoje, 
naujoji studentė ir išvyko X vals
tybėm Turėtų sutaupų užteko sėk
mingai pradžiai, bet pinigų pri
reikė siųsti reguliariai,- kas mė
nuo. Likęs vienas vyras pasisten
gė gauti sunkesnį, bet geriau ap
mokamą darbą, ir kiekvieną do
lerį, kiekvieną centą, siuntė besi
mokančiai žmonai. Vyras tenorėjo 
jai sudaryti galimai parankesnes, 
galimai patogesnes sąlygas, kad 
jai niekuo daugiau nereikėtų rū
pintis, o vien tik atsiduoti moks
lui.

Prabėgo reikiamas metų skai
čius, medicinos studentė jau spė
jo baigti mokslus. Vyras, tuo tar
pu, sunkiai kalė antvalandžius, 
nes ir pinigo mokslams riedant 
prie pabaigos reikėjo daugiau. 
Nesvarbu. Vyras savąją prievolę 
pilnai atliko. Su kaupu. Gėlių 
krepšiu nešinas pasitinka žmoną 
gydytoją aerodromo laukiamaja
me. Viskas tvarkoje. Naujajai 
darbuotojai dar būtina atlikti vie
ni kiti Įsipareigojimai, keletas eg
zaminų ir po eilės metų pastan
gų, vargo ir darbo, žmona gauna 
medicinos gydytojos teises.

Maždaug nuo to meto praside
da šeimoje kolkas maži, gal net ir

autorius bus pirmasis, kuris tuo' nereikšmingi, nesklandumai. Bet 
faktu apsidžiaugs, bet iki to laiko i ilganiui jie virsta giliais šeimyni- 
supraskime, kad mūsų tėvynės! niais barniais. Naujoji gydytoja, 
padėtis uždeda mums nepaprastai' arba, kaip čia priimta vadinti,

mo darbe, mes esame tuo labiau ’ savuoju vyru. Jai ir pasirodyti su 
įpareigoti išlaikyti lietuvybę lais-i vyru pobūviuose ar į 
vajame pasaulyje tam, kad atėjus i draugų susitikimuose nelabai pa- 
lemiamai valandai galėtume kai-1 togu. Girdi, daktarės vyras eilinis i 
bėti ir veikti lietuvių ir Lietuvos-fabriko darbininkas, pabrinku- 
vardu. Kas tinka skautams, tinkamomis nuo darbo rankomis, ne- 
ir mums lietuviams: “Vis budėk”, į taip jau lengvai išvalomomis aly- 
O budėti mes galėsime tik tada, i vuotomis panagėmis. Be to, vVrui 
jei liksime lietuviais ir savo vai-J eilę metų sunkiai dirbant, vedant 
kus apsaugosime u no svetimos \ beveik asketišką gyvenimą, netų- 
jūros. : Irėjus laiko savim pasirūpinti, tin-

Puola kardinolą Wyszynski
Kaip žinia, lenkų tauta yra iš

vakarėse savo krikščioniškojo ir 
valstybinio gyvenimo 1000 metų 
sukakties. Istorija betgi žino, kad 
Mieškus I apsikrikštijo 966 m., 6 
kada jis pradėjo karaliauti yra 
nežinoma. Dėl to krikščioniškoji 
lenkų tautos dalis nedvejodama 
r u oši a si švęsti 1000 metų sukakti 
1966 m., o kita dalis, žinoma, ir 
dabartiniai oficialūs sluogsniai 
ruošiasi įvęsti valstybinio gyveni
mo pradžios sukakti, nors nežino, 
kuriems metams tai skirti. Šioje 
tai plotmėje neseniai kilo baisi 
audra prieš Lenkijos primą kardi
nolą Wyszynski.

Skelbdamas 9 metų jubilėjinės 
novenos programą, kardinolas 
straipsny “Krikščioniškosios Len
kijos tūkstantmečio šviesoje” iš
kėlė Čenstakavą bei Jasna Gorą, 
pabrėždamas, kad jos “tampa 
dvasine lenku tautos sostine bei C

lo vilčių pagrindu ir laisvės nete
kusią tautą suburia po Lenkijos 
Karalystės Karalienės sparnu’’.

Šie žodžiai labiausiai Įsiutino 
komunistus. Kardinolas laužąs 
valstybės ir Bažnyčios susitarimą, 
sabotuojąs valstybines tūkstant
mečio jubilėjaus iškilmes, falsifi
kuojąs istoriją, norėdamas jubi- 
lė jų paversti religiniai klerikališ- 
ku minėjimu. Valdinis “Dziennik 
Polski” rašo, kad valdžia esąnti 
pakankamai stipri neleisti išeiti 
iš lygsvaros ir griauti socialisti
nės santvarkos pagrindus. Kardi
nolui Lenkijos suklerikalinimas 
nepasiseksiąs. Vyriausybė prie to 
neprileisianti. “Nes čia reikalas 
liečia valdymą sielų, kurių nie
kam neatiduosim, jokiai mistiškai 
“Jasna Gorai“ . . .

Partija, matyt, pabūgo, kad 
Bažnyčios organizuojamas tūks
tantmečio minėjimas nenustelbtų 
valstybinio. •< -V-; ■

SEVEN-UP

KIEKVIENAI

PROGAI

Ašigalio sargyba netoli Rusijos
Kažkur prie Rusijos pakrančių, 

giliai po vandeniu pasinėręs, sto
vi povandeninis. Jis ginkluotas 16 
raketinių šaudyklių. Kiekviena 
raketa turi vandenilinį užtaisą, 
paruoštą veikimui. Kitas panašus

H. CORBY DISTILLERY LTD 
PASKYRIMAS

, L. P. (Paul) WALTHER

H. Corby Distillery Limited bendrovės 
pardavimo skyriaus vedėjas E. J. Wat- 
ley praneša, kad L. P. Walther yra pa
skirtas šios bendrovės atstovu Metro
poliniam Torontui ir apylinkei.
... L. P. Walther paskutinius dešimtį 
metų rūpinosi urmo ir detalia preky
ba visoj Ontario. Savo būstinę jis 
įsteigs Toronte.

laivas, galima pavadinti broliu, 
nuolat patruliuoja atitinkamam 
atstume. Neužilgo bus nuleistas 
trečiasis. Jie visi turės 48 raketi
nius ginklus. Prezidentas John F. 
Kennedy Įsakė padvigubinti ra
ketinių laivų gamybą. Kiekvienas 
laivas turi 100 puikiai paruoštų 
vyrų Įgulą. Jai pavesta, gavus Įsa
kymą, sunaikinti 16 priešo mies
tų. Jų automatinės mašinos lau
kia, kada bus paspaustas mygtu
kas raketinių ginklų veikimui.

Kartas nuo karto povandeninis, 
kaip USS George Washington, ap
leidžia savo sargybos vietą ir nu
plaukia Į stotį. Įgula išbūna 60. 
dienų po vandeniu. Laivas nie
kuomet nebūna paviršiuje, neiš
kelia periskopo, nei radijo ante
nos žinių siuntimui. Jis gauna Įsa
kymus radijo bangomis, bet jis 
neatsako į jas. Neleidžia jokių 
signalų. Taip niekas nežino, kur 
jis yra. Dauguma George Wash
ington įgulos narių yra jūrinin
kai veteran'ai, ištarnavę po 10 me
tų laivyne. Jų tarpe parenkama 
25 vyrai pradedantieji tarnybą 
laivyne. Įgula gyvena puikiai. Tu
ri geresnius patogumus, kaip ki
tų karo laivų. Temperatūra 70. Ji 
pastovi. Laivo daktaras per 67 
dienas neturėjo nei vieno pa- 
cijento. '

Niekas nepakeičia 7-up. Idea
lus gėrimas kiekviename su
sibūrime. Prie valgio, skanius 
patiekalus padaro dar skanes
niais. Paslaptis?! Seven-up 
gaivus, citrinų-lime skonis.

Jūs mėgstate jį - 
jis mėgsta jus!

1583-B



Pavergtoje tėvynėje
Vincas Meikevičius, daug metų DoKUgttki teismai ir draugorininkaL .. -.-y

37d palaidotas Lukšių kapinė- laiške iš Lietuvos laiško autorė rašo, 
se. Mirė sulaukės &1 metų ą^uiaųs. “6*0 mėnesio 18 dieną pas mus būs 
Laidotuvėse dalyvąvo daug žmopių nr renkąmi lį^udięs teismai. Jų rinkimas 

kunigai. , bus truputį skirtingas nuo ankstyvas-
Una bvumenė. Plungės vidurinės Vis« pirma, kad bus renkami 
mm* ° ' „ 77 **^7 Igesntam laikui ir kandidatai tun bū-mokyklos dii-ekiorė, mirė po sunkios iaimAfinS tain ,s mAln Grpi<n 

tijos sausio 21 d.
Ji gimusi 1823 m. spalio 23 d. Bir

iu apskr. Cypėnų kaime. 1940-41 “ 
okupacijos metu ji įstojusi į komjai 
mmą, Ud prasidėjus karui ji buvusi 
4«rivėrsĮa persikelti į Biržų gimnaai- 
jj”, bęt neparašo iš kur. Po karo 1950 
a. VaIiusus universitete įsigijusi rusų 
kalbos ir literatūros mokytojos spe-

š| SEKMADIENI, vasario 26 d.,
HL Namų Delta kino salėje
(Main ir King gatvių kampas)
Toronto “Sietynas” stato Z. Kymantaitės ■ Čiurlionienės pasaką

Lietuviai pasaulyje

Srn mėnesio 18 dieną pas mus bus

7 •; bus truputį skirtingas nuo ankstyves- 

.Igėsnram laikui ir kandidatai turi bū
ti ne jaunesni kaip 25 metų. Greitu

- Haiku šie teismai mums bus nereiką- 
lingL nęs kaskart labiau plečiasi ir 

liaff draugiški teismai. Draugiški
- tąkie, kad įstaigos ar fabriko

kolektyvas pats nagrinėja nusižengu- 
asmens bylą. Kas svarbiausia, kad 

j tpkį~teeiną, į Ąraugų teismą, labai 
bijo pakliūti, nes visi pažįsta ir nieko ’ 
nuslėpti negalima. Draugiškas teismas, 
kaip kartais sako nusižengėliai, yra te

I n broliux juodvarniais 
| laksčiusiu
Šį vaidinimų, kuriame dalyvauja 30 asmenų, privalo 
pamatyti visas Hamiltonas ir jo apylinkės! ... J
Pradžia punktualiai 4 vai. po pietų. HLSK valdyba.

Ji buvusi eilę metų ‘mokyklos pir
minės paulinės organizacijos sekreto
rė”, išrinkta partijos rajono komiteto 
nąre bei Plungės DŽDT Tarybos de
putate”. Kas jos vyras ir kokia jos 
męrgautmė pavardė, nekrologe taip 
ir nepąsakyta. . ais^Uysime milicininkų, o su ne-

Sniečkus moko kęlchązininkus. Lie- uraųsnungais susidorosime patys. Jau 
tuvus ko centro komiteto pirmasis sek- d^bartmzu metu iabai didelį darbą 
rotorius A. Sniečkus, it Chruščiovo ru- tiUeka draugovininkai. Tai daugiausia 
poras, tarprajoniniame žemės ūkio dar- ^uuimo atstovai, kurie gatvėse ar vie- 
buatojų pasitarime pasakė ilgą kalbą, šose vietose padeda žiūrėti tvarkos ir 
Kuboje Kolchozininkams ir sovchozį- Kpvpti su nekultūringumo pasireiški- 
ninkams davė eilę “pamokslų” ir pa- maįs. Taip pieš su kiekviena diena to- 
peiknn.i. Pradėjo nuo to, kuo galima huiėjame, kuriame naują visuomenę, 
pasigirti, būtent, kad respublika virsi- Siame darbe pąs mus plačiai dalyvau
ju mėsos ir pieno paruošų planą, b ?t ja ir vaikai. Pvz., paskutiniu metų die
gliai apėjot laktą, kiek daug prie to lumis seansų metu kinoteatrus aptar- 
pusiekiiiMj prisidėjo privatiniai kol- nauja vailcai. Žinoma, tie, kurie gerai 
chozminkai. Pripažino, kad plenumo .noxosi ir yra drąusmingi. .” »moje P. Nato montažas “Prie šv. Ka- 
sjsijoje luaskyoye aštriai buvo kriti-1 nensjja išėjo’mokytojai- Anykščiu ^iero karsto” kurį išpildys koloni- 
kuojamos kaikunos respublikos uz : \’H «iok>lojai. AnyKscių špštadipni knvn 4
menką grūdų gamybą “jų tarpe ir mū-^- Biliūno vardo mokyklos mokytojas 
sų respublika”. Per dvejus melus pa-! 
sėlių plutai padidėję 157 tūkstančiais •;  ------- ------Vloiionma Minėjimą ---- - —----T --- 7'’.*: r*—r  ---- -------- ----- , ----------hekta/ų, arba 7%. u vis tik grūdų der- var<^a» ir tos Pat mokyklos mokytoja LU "7 Klausoma ispaziiivių. ^iiuejinią tas punktualiai. Pavėlavusieji į salę; suaugusių sporto sekcijų, neseniai 
liūs 1960 m buvo mažesnis eg u 1959 Salomėja Žilinskienė. ruošia Hamiltono ateitininkai. į hllc nv n^rtranini matu I ietaiertn^ cine srmrtn wfenc
nuteis ... Sniečkup birė įvairius že-i šeima gyvena dviejuose namuose, 
mes ūkio s.ities pareigūnus ir stiver- j Kaune, Mickevičiaus g. Nr. 53, gyvena 
te jiems visą kaltę uz visas negero-i Vi s imuS _ y Gonamuko ir Salavė- 
\\s, ne žodeliu njniinedamas tikrojo j 
kaltininko; sovietinio režimo, kolcho
zinės tvarkos. E.

Pubūžė^ miestelyje buvo suorgani- į Šeimai viename kambary ankšta (kiek kac mums džiaugtis, kad mūsų choras, 
zuota austinė konferencija, pavądin- (yrą jos narių nesaxoma), tai vtsuome-,, VddoVo rankose, daro gera
ta ‘‘t aktai ka tina , nukreipta pries; nes ^ganizacijos norėją atiduoti jai Mums tįk Heka linkėt-
kleboną kun. Matą SermuKsnj. Is And-. visą butą o šalavejaus seimai pasm- s'ekmes ir toliau ui .hai ir 
rmmškio, Aiiyksc.ų rajono, buvo at- Į persikelti j tokj pat bu ą gretima- aafniai ž ti su daina j p 
vežti pensmaike Anastazija Kalciene 1 name, Nr. 5b, bet tas atsisaKęs ’is 
ir Jonas Vaišvila, kurie turėjo paliudy-' principo”. Tada tame gretimame na- J JUDRIAUSIA LIETUVIŲ VIETA 
ti kaip kun. Šermukšnis esą siautėjęs’ rne buvusį kambarį atidavę Gapaniuko HAMILTONE yra mūsų parapijos salė, 
tenai vokiečių okupacijos m.tu. Jis ta- j šeimai. Taip ji buvo perskirta. Vasario 12 d., atsiradęs šalia salės dar
da organizavęs “baltaraiščius”, kurie . . „ . A -
Siautėję apylinkėje, sakes pamokslus f rekordininkę ’, pasak -‘šluo-
apie • raudonąjį slibiną”, kvietęs mels- tGS ; vieKn.°. kolukm pirmininkas jsigi- 
tis už hitlerininkusi Kalčienės vvrasPęs budu, kad vmtoje vienos juod- 
nukentėjes dėl to, kad dalyvavęs že-mar?e® ^įkęs dn, bet viena buvusi Dreic<±j 
mės skirstymo komisijoje. Jis dingęs, i azras>-ta nemelzjama jauna karvyte.- St inaitvt2i> __
o ji patekusi i kaceta. Vaišvila nuken- A10 b;idu, k^ve rekordininke davu- Tikrai malonu pabuvoti tokioje jaukio- r>10' 
tėjęs už tai, ‘kad buvęs rinkiminėje i/1 Per metus 5000 litrų.pieno, • je grupėje> tfk gįnk Dieve ne p j 
komisijoje. “Klebono sėbrai” jį suėmę.Lietuvos žemės ūkio darbuotojai Breichmanienės ar p. Stanaitytės wie-, 
o klebonas prašomas buvęs nepalen-: skundžiasi, kad kolchozams ir sovcho- to3e- Tam rekia geležinės ištvermės, 
kiamas ir t.t.

Liudininkai prieš kleboną kalbėjo

hai negailestingas ir jo negalima ap
gauti. • :

Bepdrai, dabartinąime mūsų gyveni
me kaskart didėja visuomenės reikšmė 
kovoji su visuomenės tvarkos pažeidė
jais. Jau netolimas laikas, kada mes

^unimo atstovai, kurie gatvėse ar vie-

pvpli su nekultūringump pasireiški-

hųlejame, kuriame naują visuomenę. 
Šiame darbe pąs mus plačiai dalyvau-

HAMILTON, Ontario
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ATEITININKŲ susirinkimas įvyks šį 
sekmadieni, vasario 26 d., 2 vai. p.p. Z Kymantaitės - Čiurlionienės parašy- 
parapijos salėje. Nariams dalyvavimas! tą pasaką - vaidinimą matysime šį sek- 
įūtinas. Susirinkime bus galutinai pa- į madienį, vasario 26 d., L. Namų Delta 
siruošta priesaikai, kuri bus duodama -kino salėje, statomą Toronto “Siety- 
šv. Kazimiero šventės metu. Mieli tė
veliai, yra prašomi vaikus paraginti, 
kad nepamirštų dalyvauti šiame susi
rinkime.

ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS įvyks 
sekmadienį, kovo 5 d.: 11 vai. iškil- 
mjnjos pamaldos, o 5 vai. p.p. para
pijos salėje įvyks akademija. Progra-

DVYLIKA BROLIŲ JUODVARNIAIS ei jų gretas.
LAKSČIUSIŲ j. ir Hamiltono jaunimas, be skautų

ir ateitininkų organizacijų, turi gra
žią progą įsijungti į Hamiltono Lietu
vių Sporto Klubo Kovas eiles, dalyvau
ti netik lietuviškame veikime, bet taip 
pat ginti sporto aikštėje lietuvio ir 
Lietuvos vardą svetimtaučių tarpe.

Kiekvienos jaunimo organizacijos 
matysime juodvarnius, erelius, gar- pagrindas — juo labiau sporto, yra 
nius, varles, Protuolį ir Gudruolį, ra- įjungimas į gretas vaikų, sportišku tęr- 
ganą, pilies* rūmus ir kt. vaikų pašau- minu tariant jaunučių, sulaukusių 10 
Ūo pažįstamus asmenis bei daiktus, m. amžiaus. Tik po kelių metų inten- 
Puikios dekoracijos, trisdešimt veikė- 

{ jų gražiais kostiumais, nukels vaikus 
į jų tik iš knygų pažįstamą užburtą 
pasaulį. Vaidinimo pradžia 4 vai. p.p

no”. Visų mamyčių ir tėvelių pareiga 
atvesti savo vaikučius nors kartą me
tuose i lietuvišką vaidinimą, kuriame

ąyvių treniruočių, sulaukiama iš jų 
žaidėjų-, tikrų sportininkų. Jaunučių 
klausimą mes pastatėme mūsų veiklos 
pagrindiniu tašku, kviesdami mielus

da organizavęs

I ŽURNALISTĖ SALOMĖJĄ NĄRKE- 
4 UŪNAIT& . paslydusi gatvėje, nusi- 

paiamų laužė koią- Tai ’vyko prieš porą sa’ 
$93 885). i Dabar ji bus jau išėjusi iš Ii- 

• 1 goninės, tačiau vaikščioti negalės dar
flALFo kasą, pvz. aukos Vasario 16 kelet« menesių. j

JA Valstybės ,
BALFas 1960. m. pinigais pajamų 

turėjo $118-879 (1959 m. — !______
į tą sumą įeina visi pinigai perėję per

gimnazijai, atsilyginimai už vaistų 
siuntinius ir pan. • •

Nario mpkesčio gauta iš 1.487 asme
nų. įkyrių buvo 62. ,'1

Iš šalies BALFas gavo tremtinių 
įkurdinimui: iš CARE $5000, iš USEP 
$2000, iš Britų Adoption Committee 
$12.500 ir iš kitų agentūrų $400. O 
pats BALFas tąm skyrė $10.000.

BALFas nugabeno ir išdalino Vo
kietijoje .. Irem l in ia ms 320.000 s v. ry
žių, 313.000 sv. kvietinių miltų, 148.- 
000 sv. pieno miltelių, 80.000 sv. ku
kurūzinių dribsnių. Iš Kanados vy
riausybės gavo 50.000 svarų kiaulie
nos konservų. Pasiųsta 20.040 sv. cuk
raus ir 29.780 sv. surinktos aprangos.

Pinigų daugiausia pasiųsta Vasario 
16 gimnazijai —$18.068. Virš $6.000 
išleista šalpai kituose kraštuose: Bra
zilijoje, Italijoje, Belgijoje ir kt. J 
Lenkiją pasiųsta apie 1000 siuntiniu 
>35.(MX) vertės, * •;

RALFo centre dirba 3 tarnautojai, 
Miunchene 4-5. Algoms, per metus iš
leidžiama apie $12.000. • Kitoms admi
nistravimo įstaigoms apie tiek pat.

Individualinių siuntinių (daugiau
sia j Lietuvą) pasiųsta 3.036.

JAV LB TARYBOS RINKIMAI bus 
vykdomi gegužės 13-14 d.d. Atstovai 
renkama 5 apygardomis: Los Angeles, 
Čikagos, Clevelando, Bostono ir Niu-

LIETUVOS VARDAS Alg. Gustai
čio pastangų dėfca įėjo į Los Angeles 
Riesto gatvių pavadinimą. įrodžius, 
kad mieste ir apylinkėse gyvena daug 
lietuvių; Los Angeles priemiesčio Gra- 
nąda Hills viena gatvė (į šiaurę nuo 
Rinalde St., prie pat Balboa Blvd.) 
pavadinta Lithuanian Drive, o netoli 
jos nemažas neapstatytas žemės plo
tas pavadintas Lithuanian Place.

ADVOKATAS EDWARDAS W. LO- 
PATTO Pensylvanijos gubernatoriaus 
yra paskirtas Luzerne apskrities teisė
ju. Jis paskirtas užbaigti mirusio tei- 
esėjo Paul Selecky neužbaigtą termi
ną (iki 1962 m. sausio 1 (L)* o po to 
žada kandidatuoti rinkimuose pilnam 
10 metų terminui. ,

E. W. Lopatto yra sūnus mirusio 
žymaus lietuvių veikėjo, ilgamečio LR 
KSA ir SLA teisinio patarėjo Jono S. 
ir- Marijonos' Skritulskyfės Lopattų 
sūnusr gimęs 1918 m. Wilkes-Barre, Pa. 
Pastarojo karo metu jūr tarnavo oro 

, laivyne kapitono laipsniu,, augina gra
žią šeimą — penkis sūnus ir keturias 
dukteris.

D. Britanija
A. ŠAKEVIČIEN#,. 79 m., senosios 

imigracijos lietuvė, mirė sausio 12 d. 
iorko. BMhum 31 tarybos narys. Kiek 1 Jį

»aiuuui)iu pi auz-ia -z vai. p.p., pa^i iiiviiiiiu laoau, arivouaui) HUCIUO - . ’ - . CIOS S3US10 U.
tačiau sporto klubo valdyba prašo i tėvelius padėti mums rengti pamatus į aPy£a5da renka, nustato yyr. rm-

. - ; ' . * . . . . . . I ’ IzAmicnn rvncrol 'inxrffcrAA'ia - i A I • •Australija
NEI VIENO LIETUVIO EVANGE- 

, LIKŲ KUNIGO nesą Australijoje, 
' skundžiasi laiške “Dirvoje” J. Norman-

’ Pranas Sulga, išdirbęs 45 m., 1955 m. ? J val- va^-» Kazimiero dieną, bus; sa|ę atvykti bent pusvalandžiu anks- ateities lietuviškam sportiniam «vv<>- į kimy komisija pagal ąpygardoje pa
avės nusipelniusio LTSR mokytojo susikaupimo valandele: jozanciusjr_p° &au kadangi vaidinimas bus prade- nimui Hamiltone. Be jau veikiančių jSVa

J įsteigtos vaikams šios sporto šakos: ga^1 Pas*ubli kiekvieni
Tad šį sekmadienį, užmirštame tele-• mergaičių ir berniukų stalo teniso, - is savos apygardos. i____________ _ ____

viziją ir joje matomus kovbojus bei j krepšinio ir tinklinio. Užinteresuotųs j AL TAUTINĖS SĄJUNGOS seimas tas iš Australijos. Lietuvių gi evange- 
micki-mousus, o visi — maži ir dideli j savo vaikų sportine veikla ir bendrai į šiemęt būsiąs šaukiamas Čikagoje. Jis likų esą nemažai. Ypač jų esą gausu

vybę. w .
DR. MATAS J. VINIKAS, ilgametis 

SLA. centro sekretorius, ir reikalų ve
dėjas, mirė vasario 8 d. nuo širdies 
smūgio, eidamas 77 metus.
- SLA SEKRETORE,
dr. M. Viniko, išrinkta. Berta Pivaro- 
nienė. Pildomajai tarybai balsuojant 
ji gavo 5 balsus, o antras kandidatas, 
iždo-globėjas Briedis, vieną. Pivaro- 
nienė, 62 m ,/Petro Pivarono našlė, 
gimusi ir -augusi JAV, gyvena Pitts- 
burghe. Dabar ji tuojau persikels į 
Niujorką ir pradės eiti pareigas.

; ------ --------  ------- I bus įleidžiami tik pertraukų metu.
LŽGAVĖNIV BALIUS, ruoštas pra-! 

ėjusį šeštadeinį choro ir ateitininkų, 
parapijos salėje praėjo su gražiu pasi- 

, j sekimu ir susilaukė apie 150 svečiu.jaus. J* tun PO kambarį ir bendrą pdno uta Q programoje choras 
. . • . . . , • "adainavo kepas dainas ir solistas V.
?^tes_ valu;, boję. Kadangi Gapamuko Verikaitis išpiidė porą dalykėlių. Ten- 

ka mums džiaugtis, kad mūsų choras, 
< nervingo vadovo rankose, daro gerą

vinuvę. Abu dirba Nemuno laiviniu

šus, nedaugiau kaip po 7 kandidatus

micki-mousus, o visi ■
— susitinkame lietuviškame vaidinime, lietuvišku gyvenimu, kviečiame kreip

tis berniukų krepšinio (nuo 10 iki 14 
m. amž.) reikalais į J. Bulionį — JA. 
7-8195, berniukų nuo 14-18 m. amž. į 
J. Stankevičių — JA. 8-6056, mergai
čių krepšinio į Z. Stanaitį—JA. 9-8460, 
mergaičių tinklinio 14-18 m. į Z. Rie- 
kiene — LI. 5-6910. Šios visos treni- 

;------- . . . . .‘ : . j ruotės pravedamos kiekvieną šeštą.-.
je sportinėje veikloje. Vakarienė yra dieni nuo 2 vai. p.p. Wentworth Sę- 
užaaro pobūdžio. į condary. mokyklos patalpose. Stalo te-

kaitė, mergaitėms — J. 9-69?2, ir ber
niukams A.' Grajauskas — JA. 2-2698..

SPORTININKŲ IR JŲ TĖVŲ PA- 
GERBIMĄ - vakarienę rengia sporto 
klubo valdyba ši šeštadienį VAV pa
rapijos salėje. Mūsiškiai yra iškovoję 
gražių laimėjimų/ prie ko taip pat 
prisidėjo ir jų tėvai, leisdami ir ragin
dami savo vaikus dalyvauti lietuviško

uždaro pobūdžio.
KVIEČIAMA ATVYKTI i Kanados ^iso S^cijų-vadpvai yra V^Subatni 

jaunių ir jaunučių (berniukų ir mer
gaičių) stalo teniso pirmenybes, ren-, 
giamas VAV parapijos salėje ši šešta-1 Lz tamstų paramą lietuviškam spor- 
dieni, vasario 25 d. Gausiu atsilanky- 

p. Breichmanienė. pagelbštint p-lei P^emsime mūsų sportuojantį at- 
i. mokosi tautiniu šokiu. P*™enybių pradžia 11 vai.

K. B.

BRANGŪS HAMILTONIEČIAI, 
Lietuviškasis sportas Kanadoje užka- 

riauna viš platesnes mūsų atžalyno ei-;

truouti po 5 vai. p.p. jau jautei, 
kad kasnors vyksta. Triukšmas ir mu
zika girdėti iš toli. Pasirodo, kad jau
nimas su savo nenuilstama mokytoja

:ams teikiamos žerųes ūkio mašinos >teoiuosi. ka»p mūsų mieloji ponia iš- ies Džiugus reiškinys, kad jaunimas,;
T - Esančios blogos konstrukcijos ir nepa tvėrė tiek metų, ypač prie šio krašto gimęs netik Lietuvoje, bet ir už jos 

po mokjlojo Liudomiro Nastopkos į prastai greit genda. O sugedusias maši- drausmės, žiūrint iš šalies, tikrai gai- rįb;i> jungiasi’ į ] 
pranešimo “apie religijas kilmę ir jos *‘.,as vėl sunku greit remontuoti, kai Prarandama daug brangaus laiko 

tuo metu, kai bažnyčioje vyko šv. • 
Mišios. ''

Kun. šermukšnis gyvenęs svetimo
mis Baužio, Kriaučiūno pavardėmis 
“Bet nuo teisybės nepasislėpsi”, rašo 
korespondentas ’’Tiesos” T. Nastop
ka. Ar tai reiškia, kad kun. šermukš-; 
nis jau nukentėjo, buvo apkaltintas?

reakcinį vaidmenį”. O visa tai vyko I nėra atsarginių dalių. Daug darbų rei- dėl drausmės trūkumo. Pakol prisipra-^ 
tun mnni tai ha/nv^inin wVn šv į alį1KU ranKOrtiLS? kai nėra mašinų, šogrupės ką nors atlikti/tenka kreipi

. . . . . Ais keletą kartų. Bet neteko pastebėti
Iš žemės ūkio darbuotojų pasitarimo rūstaus ponios veido, kai tuo tarpu 

Kaune paaiškėjo, kad yra eilė kolcho- man stovint nuošaliai, trūko kantrybės, 
ų. kur dar ir dabar gaunama tik 6-8 Apie 6 vai. pasirodo salėje ir mū- 

jentn. grūdų iš hektaro. “
Pereitų metų derliaus šiaudai kol

chozuose ir sovehozuose esą tokie blo- 
;i, kad galvijai jų visai nenori ėsti. 
Dar būtų išeitis, jei būtų galima šiau- 

. Jus smulkinti, bet tam dažnai trūkstą 
mašinų, — skundėsi _ suvažiavime že
mės ūkio darbuotojai. E. f

Baltosios Vokės gyvenvietė žvmiai sav’O tarPe- Tam pritaria ir tėveliai, 
išaugo, bet joje veikia vis dar tik vie- kurie nori savo vaikučius išlaikyti lie- 

Remontui trūksta atsarginių dalių< na maisto. produktų krautuvė. Pana- tuviM tarpe.
Vyriausais mechanizacijos ir remonto [ siu skundų plaukia ir iš kitų mažų ‘ Susitvarkęs muziką jaunimas poro- 
technikos stočių^valdybos viršininkas! miestelių. Juose per mažai buitinių mis pradėjo suktis, o p. Stosienė (šių 
Vilniaus radijo transliacijose nusi-■ prekių krautuvių. E. šokių iniciatorė) su pagalbininkėmis
skundė, kad esanti bloga padėtis su ' * ! triūsėsi virtuvėje besiruošdamos prie
mašinų remontu. Atskiruose rajonuo- w i ♦ • t • ; blynų kepimo, mat, jaunimas jau sei
se remontui trūksta atsarginių dalių. tXlGGGFQ DUSIGSGlIS varvino repeticijoj užtrukęs nuo 4 
Kaikurie pareigūnai kaltinami ir apsi-: - • vai. Laikui slenkant, pasirodė ir pir-
leidimu. Sunku esą įvykdyti Sniečkaus HAMILTONO LSK KOVAS KVIE- mieji blynai su uogiene. Nors jaunimo 
kalboje reikalautą kompiekcinę-visuo-i Niagaros pusiasalio lietuvius šį 
tinę darbų mechanizaciją, kai negali-; sekmadienį, vasario 26 d., atvykti į 
ma atremontuoti nei esamų mašinų, kaimyninę koloniją su visais vaiku- 
Visuotinei mechanizacijai trūkstą dar; čiais, parodant jiems Toronto “Siety-

Remdamas jautas Fondą, 
stiprini Lietuvos 
Nepriklausomybės 
atgavime kova.

žemės ūkio mašinų. Dabar stengiamasi 
žemės ūkio mašinas gaminti kiek ga
lint savoje respublikoje. E.

Vilniuje šiemęt busianti pradėta sta
tyba 300 vietų "viešbučio, daugiausia 
vienviečių ir dviviečių kambarių. Vieš
butis būsiąs statomas prie geležinke
lio stoties. Projektas architekto Stasio 
Bareikio.

Bai^ę Tallat-Kelpšos * vardo muzikos 
mokyklą skiriami į kolūkius chorve
džiais, į mokyklas muzikos dėstyti ir 
t.t. Dalis betgi nevykstą į paskirtas vie
tas ir įsibrauną į kitas mokyklas, mu
zikines studijas tuo būdu padarydami 
tik pakopa tolimesnėms studijoms. 
Normalioje visuomenėje tai būtų lai
koma normaliu dalyku ir paties stu
dento reikalu. “Tiesa” tuo tarpu to
kiuos studentus laiko nusikaltėliais. 
Taip Nr. 26 x smarkiai puolamos dvi 
mergaitės Palmira Pįpinytė ir Dan
guolė Urbanavičiūtė, kurios baigę tą 
mokyklą įsispraudę į Pedagoginį In
stitutą. Jos norį Vilniuje būti ir savo 
talentus lavinti. Girdi, “iš kur tas 
miesčioniškas raugas, tas siauras as
meniškas pasaulėlis! Iš kur tas įsikal
bėjimas — mano vieta tik Vilniuje, 
tik konservatorijoje, mano talentui 
reikia specialių sąlygų?”

Bet kodėl gi jaunimas negali verž
tis į meno augštybes? Nejaugi tai gali 
tik tie, kuriuos partija paskirs, tik di
delių ponų vaikai? ...

mano vieta tik Vilniuje,

Tampyk irskolinkis 
kooperatiniame 

bankelyje "Talka"

turės išrinkti ir naują sąjungos vado- Geelongo lietuvių kolonijoje, 46 my-
lios nuo Melbourne. Kol nemokėję 
angliškai, lietuviai evangelikai sūradę 
trečios imigrantų kartos vokietį pasto
rių ir priprašę vokiškai laikyti pamal- - 
das. ‘ Dar ir dabar Geelongo protes
tantai lietuviai per dižiąšias šventes 
gieda iš sandėliuose apipelijusių vo
kiškų giesmynų.. .”

r tui Hamiltone iš anksto tariame nuo- 
t širdų ačiū. HLSK valdyba.

HLN V-BOS NARIUS, KONTROLĖS 
KOMISIJA IR 5-kiu METU SUKAK
TUVINIO KONCERTO PAKVIETIMŲ

• PLATINTOJUS maloniai kviečiu at-. 
. vykti į posėdį vasario 28 d., antradfe- 
..į, 7 v.v. p. Naruševičiaus viešbučio 
salėje, kampas James ir .Gore.

lietuviškų organiza-l (Nukelta i 7 psl.) ■

ŠEIMĄ, neseniai atvažiavusi iš 
Europos, IEŠKO PASTOVAUS 
DARBO TABAKO ŪKYJE. Sūnus 
19 metų ir duktė 10 metų. Prašau 
rašyti šiuo adresu: Petras Jan
kauskas, 239 West Į7th Street, 
Hamilton, Ont.

Paaiškinimas nu
kertėjusiems nuo 

nacių
JT Komisaro Pabėgėlių Reika

lams Įstaiga Niujorke praneša, 
kad pareiškimus dėl atlyginimo 
nukentėjusiems nuo nacių dėl 
tautybės gali paduoti ir tie, kurie 
1953 m. spalio 1 d. jau buvo iš- 
eųųgrąvę, bet dar neturėjo nau
jės pilietybės. Šiuo atveju tik pi- . 
lietybės pakeitimas panaikino 
tremtinio teises.

Pareiškimus - anketas galimaHamiltono Lietuvių Namų didysis bandymas
Nupirkus Lietuvių Namams Hamil-j Iš to matome, kokiu ekonominiu at: f galėtų finansuoti kontraktorius. Pra- ®^L^Fo Centre, bet jas už- 

: tone sklypą, veržlusis narys Balys Kro- j sargumu einama prie užsibrėžto'tikslą. J dėjus LN operuoti, skolą ir išlaidas * pildžius reikia siųsti, ne i BALFą, 
„2.. ——i- i i—.u ’ Dabartinių LN operavimaš duoda i pajėgtų mokėti bowlingas ir didžioji O į UNHCR Indemnification Fund’ nas pasiūlė realų planą, pagal kurį į J ...

r . •-. . --•> • •’ i j dar šių metu pabaigoje mes galime pa-i kas mėnesį apie $2.400 pajamų, tadE. ^ų kun.Ponnansku; Paaiškėjo, kad jis sfe^i ir ire ti moderniškus, gra-J imant blogiausia atveji, jeigu ateityje 
j. nirejo repeucua. su savo grupe. Bet ir erdvius Tautos Namus už i ir nebūtu gaunama naujų narių, skly. 

kadangi jaunimas jau buvo pasiruosęs - i pa pajėgtų išmokėti esamoji nuosa-
LN v-ba. norėdama patirti narių! yybė.

/nuotaikas, vasario 8 d. sukvietė jung-į Gruodžio 4rd., LN’narių susirinki- 
kSJtinį v-bos ir LN narių posėdį, kuriame4 mui nutarus sklypą pirkti, gauta dau- 

dalyvavo 47 tautiečiai. Posėdžiui pir-! giau pareiškimų pinigams atsiimti. Tas 
mininkavo St. Bakšys, sekretoriavo J.! reiškinys yra gyvenimiškas. Radika- 
Mikelėnas. Priėmus dienotvarkę J. i lauš posūkio metu visada atsiranda di- 

desnė reakcija. Iki vasario 8 d. 25 na
riai paprašė grąžinti išviso $5.500. Tai 
sudaro 4% visų narių ir 6% bendro 
akcinio kapitalo. Pareiškimai 6 mėn. 
bėgyje bus patenkinti. Betgi St. Bak
šys nuoširdžiai prašė visus išstojusius 
narius pakeisti nuomonę ir likti LN

pradėti blynų šokius, teko šią repeti-. 
ciją atidėti kitam kartui.

Jaunimo šokiams salė yra gauta iš 
klebono kun. dr. J. Tadarausko be- 

eveik visiems metams, tai norima ją 
ir išnaudoti, kad jaunimas pobuvotų į 

: Mikelėnas supažindino dalyvius su 
v-bos ankstyvesniais nutarimais, per- 
škaitydamas praėjusio posėdžio proto
kolą.

V-bos pirm. St. Bakšys savo prane
šime pirmiausiai palietė LN idėjinę 
pusę. Ši mūsų lietuviška iniciatyva 
yra viena tų, kurioje įtelpa visi lietu-i nariais, pranešant apie tai LN v-bai 
viai, nežiūrint nei religijos, nei ideolo
ginių įsitikinimų, nei, pagaliau, jų eko
nominio pajėgumo. LN v-ba griežtai 
laikosi sąžiningumo, visiškos toleranci
jos, kantrybės, respekto kiekvienam 
tautiečiui ir nuolatinio nenutrūksta
mo ir tolydinio darbo. Kad LN v-ba _ r . _____ _ „ .
eina “aukso viduriu”, rodo faktas, jog; rezultatų, prašė visus narius ir toliau 
paskutinėmis savaitėmis dviejų prie- i parodyti ištvermės, šalto proto, drą- 
šingos ideologijos organizacijų pirmi- j sos ir susiklausymo.
ninkai prisiuntė pareiškimus, prašyda- Sekančiu dienotvarkės punktu ėjo 
mi jų įdėtas į LN šimtines grąžinti. B. Krono referatas “LN ateities gali- 
Pažymėjęs. kad nors LN darbas jau mybės”. Jame prelegentas pateikė kon- 
įstatytas į galutinio tikslo siekimą, kretų busimųjų LN planą ir pagrįstus 
visdėlto dar apie pusę kolonijos tau-1 pajamų ir išlaidų apskaičiavimus. Pa
liečių į šį didelį lietuvišką darbą te- Į gal B. Krono planus. LN atseitų apie

buvo apie 35, bet jaunimo mylėtojos 
p. Stosienės duosnumas patenkino vi
sus. Blynų užteko visiems iki baigian
tis šokiams 11 vai. Su šiais blynų šo
kiais baigtos priešgavėninės linksmy
bės iki Velykų. Vėliau, dėl didesnio

no” statomą Z. Čiurlionienės - Kyman 
taitės vaidinimą “Dvylika brolių juod 
Varniais laksčiusių”. Spektaklis bus moksleiviams pasiruošimo pavasario 
Hamiltono LN Delta kino salėje. Pra- egzaminams, numatyta tokius šokius 
Jžia 4 vai. p.p. Plačiau Hamiltono kro- daryti rečiau. Mokslas Uuibūti pirmoj 
nikoje ir skelbime. HLSK valdyba, vietoj. x V. P.

LONDON, Ont
PADĖKOS METAI ganizacija veikė Toronte 1927-1930 m.

Sveikintinas Krašto Valdybos užsi- 1927 m. P. Rušinskas vedė lietuvaitę, 
mojimas šiuos metus paskelbti pade- Rušinskai ir dabar skiriasi iš kitų 
kos ir susiartinimo su ankstesne liet, ankstesnės imigracijos lietuvių tuo, 
išeivija metais, šiemet kaip tik sukan-lkad aktyviai dalyvauja liet, parengi- 
ka a15 metų nuo pirmųjų ateivių atvy- į muosc, pamaldose ir palaiko nuošir- 
kimo į šį kraštą po karo. Ne vienas džius santykius su paskutinės imigra- 
prieš Antrąjį Pasaulinį karą atvyku- —-
šiųjų lietuvių daug padėjo “išvietin- 
tiesiems” čia susiorientuoti ir įsikur
ti. Be abejo, už tai jiems priklauso

PADĖKOS METAI

mi jų įdėtas į LN šimtines grąžinti. 
Pažymėjęs, kad nors LN darbas jau

džius santykius su paskutinės imigra
cijos tautiečiais, neretai pasiūlydami 
liet, pobūviams savo puikias patalpas 
ir pan. Tiek patys tėvai, tiek jų sūnus, j

_ _ _ kuris jau vedęs, ir dar netekėjusi dūk- Pinais:
užtarnauta padėka. Londone naujaku- ra, šauni taut, šokių šokėja ir buv. L. 
riams daug padėjo L. ir M. Statkai ir Liet. Choro dalyvė, puikiai kalba lie
tuti anksčiau atvykusieji tautiečiai.

Malonu pastebėti, kad Krašto Valdy
bos sumanymas Londono visuomenėje 
rado tinkamą atgarsį. Štai naujai iš- 
rinkton apyl. valdybon pirmą sykį mū
sų kolonijos istorijoje įeina ir anks
tesnės imigracijos lietuvis P. Rušins
kas. Kanadon jis atvyko 1926 m. ir po 
metų įsijungė į bet. vėiklą tuometi
nėje Liet. Jaunimo Sąjungoje, aiškiai 
pasisakydamas už tautinę kryptį ir 
prieš tuos, kurie partiją stato augš- 
čiąu savo tąutos. Si sęnųjų ateivių or-

bėra neįsijungę ir Bakšys pareiškė 
viltį, kad laikas ir kantrybė ateityje 
nugalės visas kliūtis.

Pirm, pranešė, jog vasario 8 d. LN 
yra išmokėję $88.000 ir dar likę pir
mųjų morgičių $85.000. Visi LN na
riai yra įnešę $84.125 akcijoms pirkti 
ir $4.400 paskolos lakštams, bendroje 
sumoje $88.525.

Posėdžio dienai LN turėjo grynais

IŠDUODAMOS ASMENINES PA- 
SKOLOS iki S3.W8, morfUių pa
skolos Iki 58% tarto vertės. Nemo
kamas fyvybės draudimas. PILNAS 
ČEKIU PATARNAVIMAS.
iktadieniais 9 vai. -1 vai. p.p.Darbe dienos: pirmadieniais

Antradieniais ir penkt
26 KING STREET EAST, ROOM 13. • Telefonas JA. 7-S575.

■

Komercijos banke 
MontreaMo banke 
Canada Permanent 
Talkoje
Užstatas už sklypą

$6.500 
4.700 
5.000 
2.100 
1.000

tuviškai. Ji dabar lanko gimnaziją.
Susidėjusios aplinkybės šiais metais 

nesudarė galimybės išrinkti valdybon 
jaunosios kartos atstovų. Mūsų šaunio
sios lietuvaitės Birutė Ratkevičiūtė - 
Eimantienė, Vida čegytė ir Nijolė 
Mačytė, gana veiklios ligi šiol, reikia 
manyti tokiomis liks ir ateityje, kad ir 
neįeidamos valdybon. Praeitais metais 
Birutė E. atliko daug darbo būdama 
apyl. valdybos sekretore ir aktyviai tams iš 6%, atmokėtina kas 3 mėn 
dalyvaudama beveik visose organizaci
jose. Ji — pirmoji jaunimo premijos šimčiai apskaitomi dienos tikslumu 
laimėtoją Vida daugiau reiškėsi su nuo likusio balanso. Paskola gauta

LN vardu ir ją savo turtu garantavo 
2 LN nariai — Pr. Vizbaras ir F. Kri- 
vinskas ir 8 LN v-bos nariai 
langauskas, Pr. Sakalas, P. Savickas, 
A. Patamsis, J. Sarapnickas, K. Mik
šys, Z. Gasiūnas ir St. Bakšys, atsaky
dami kiekvienas po $2.500. Visų LN 
narių vardu St. Bakšys išreiškė jiems 
gilią padėką. Tuo būdu vasario 15 d., 
sumokėjus $40.900 už sklypą, LN v-bai 
dar lieka apie $6.000 laisvų pinigų.

vaikų programomis, o dabar fishar
monija pritaria bažnytiniam giedoji
mui per liet, pamaldas. Nijolė dau
giausia veiklumo parodė dirbdama su 
skautais. Buvo aktyvi ir Gražina Ru- 
šinskaitė, duktė minėtojo valdybos na
rio. Reikia manyti, kad dabar ji dar 

. labiau įsijungs į liet, veiklą. Tegul mi
nėtos jaunosios darbuotojos ir toliau 
buna mažosioms lietuvaitėms pavyz
džiu lietuvižkame darbe! D. E.

Viso $19.300
Talkoje Kultūros Fondo L400

. Iš viso $20.700
LN sklypo pirkimui iš Komercijos 

banko gauta $25.000 paskola 3 me

po $2.000. Paskola yra atvira ir nuo-

Ad. Da-

raštu.
Kalbėdamas apie LN ateities gali

mybes, pirm, pažymėjo, kad einant 
prie galutinio tikslo yra daug pagrįstų 
vilčių, kad LN lėšos augs. Padėkojęs 
K. Mikšiui už LN plytų pardavimo 
plano pravedimą, kas jau davė gražių

$300.000 ir juos galėtumėm vienų me
tų bėgyje pasistatyti. $250.000 yra ga
limybė gauti morgičių, o apie $40.000

salė, o pajamos iš klubo ir kitų patai- šiuo adresu: Palais des Nations, 
pų nuomos liktų laisvos.

Pažymėtina, kad B. Krono projektas 
susilaukė iš susirinkimo didelio susi
domėjimo ir pritarimo. Diskusijose 
pasisakę A. Patamsis, V. Sakas, J. Bu- 
lionis, K. Mikšys, Z. Gasiūnas ir eilė 
kitų, nedvejodami pritarė, kad šią ga
limybę reikėtų bandyti įgyvendinti.

Kiti dienotvarkės punktai ■— 5 me
tų koncerto bilietų platinimas, LN ply
tų platintojų tinklo organizavimas, ei
namųjų reikalų svarstymas — buvo 
apspręsti greitai ir pozityviai. V-bos 
pirm, perskaitė G. Breichmanienės 
padėką v-bai už prisidėjimą prie or-jų 
dovanos ryšium su jos 20 m. tautinių 
šokių veikime sukaktimi ir Igno Sa- 
jaukos padėką už v-bos dovaną jo ves
tuvių proga. '

Šis jungtinis LN narių ir v-bos po
sėdis praėjo retai pasitaikančiame 
vieningumo ženkle ir parodė, kad no
ras turėti savo tautiniai kultūrinį ir 
ekonominį centrą yra didelis ir verž
lus. Jo metu dalis dalyvių pasirašė če
kius viso $1.500. Tas raiškinys, kad ne 
vien tik kalbama ir planuojama, bet 
čia pat žodžiai argumentuojami rea
liais darbais, yra pati didžioji garanti
ja, kad LN Hamiltone atsistos!

Uždarydamas šį LN istorinį posė
di St. Bakšys padėkojo visiems daly
viams už atsilankymą ir paramą, B. 
Kronui už nuoširdžią pagalbą ir A. 
Naruševįčiui už nemokamai duotą po
sėdžiui gtažia. salę. Sk. St.

Genevė, Switzerland. ; < '
Anketoms paduoti terminas — 

iki 1961 m. gruodžio 31 d.
Anketos svarstomos Ženevoj, 

specialioj komisijoj, kurią suda
ro organizacijų, Komisaro pabė
gėlių reikalams ir V. Vokietijos 
Federacinės valdžios atstovai.

BALFo Centras.

Edmontonas. — “E. P. Taylor’s
Canadian Breweries Ltd." kon
cernas nupirko daugumą "Calga
ry Brewing & Malting Co.” šėrų.
Kadangi ši kompaniją turi daugu
mą akcijų Calgary “Big Horn 
Brewing Co.” ir Edmontono “Bo
hemian Maid Brewing”, tai Tai- 
loro koncernas savo kontrolėje 
jau turi ir Albertos alaus daryk
las. : , ' C ■ '' .. •

Gravenhurst, Ont. — čia buvu
sioje norvegų karinėje stovykloje 
Įrengtas kalėjimas. JĮame būsią 
laikoma visiškai nepavojingi 75 - 
125 kaliniai.

Toronto. — Pereitais metais 
Ontario provincijpje automobilio 
vairuotojo egzamenus laikė 99 - 
000 asmenų. Jų daugelis laikė po 
kelis kartus’, tad egzamėmi buvo • 
230.000. ; ’‘ . C.

-

S
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raštyje buvo atspausdintas trum- paskaitys ir šias eilutes. Idant aną 
pas A. K. straipsnelis ‘Ar jau nu- šapelį, už kurio jie buvo nusitvė- 

' sibodo?" Jame buvo ‘ kalbama rę tikslų degraduoti lietuvius 
apie tai, kad mūsų lietuviškoje vi-:tremtinius, išmušti jiems iŠ ran-

*

- X”: £

KULTŪROS IR 
KNYGŲ 
PASAULYJE

Gaileviėiaus apžvalgini koncertą 
iš 3500-4000 pajėgių Toronto lie
tuvių (kiti yra vaikai ir seniai) 
anais metais atsilankė .800, o į 
kiekvieną Vasario 16 minėjimą 
ateina apie 2000. Ar galėtų, tat, 
“Tėvynės Balso” bendradarbis 
pasakyti, kur dar yra taip kul
tūriškai ir tautiškai nusiteikusi 
bendroumenė, kurios toks augš- 
ląs procentas laisva valia nueitų 
į kultūrinį parengimą ar minėji
mą. Bolševikams į savo parengi
mus, tokį procentą žmonių būtų 
įmanoma tik ant durtuvo galo nu
sinešti.

Dar didesnio masto koncertas 
beveik tuo pat metu, kaip ir per
nai, įvyks ir šįmet kovo 19 dieną. 
Kaip lietuviškoji tremties visuo
menė yra sąmoninga, tegul bolše
vikų agentai atvyksta įsitikinti, 
kad ir į kalbamą koncertą. Čia jie 
išvys tą patį reginį, kaip pernai: 
sausakimšai perpildytą Toronto 
Prisikėlimo parapijos salę. ■

A. K.

-

Antrasis Hamiltono Lietuviu Namų projektas. Arehit. L. Huget

natvės žymių dvasinio ir kultūri
nio gyvenimo sektoriuje: mažiau 
atsilankome į susirinkimus, minė
jimus, koncertus ir kitokio pobū
džio parengimus. Tai konstatuo
jant norėta visuomenei priminti, 
kad nepraleistų progos išgirsti 

/ muz. St. Gailevičiaus darbų pla
taus masto apžvalginio koncerto, 

• kuris netrukus turėjo įvykti.
Pasirodo, kad tą straipsniuką 

skaitė ir tūli ponai raudonojoj 
Berlyno daly ir, pasidarę sau nau
dingas išvadas, jas paskelbė 
“Tėvynės Balse”. Esą matykite ir 
girdėkite, kaip lietuviai politiniai 
emigrantai stingsta dvasiškai.

Kadangi “Tėvynės Balsas” Čia 
yra toks “populiarus” ir taip “go
džiai” skaitomas, tai tik po metų 
šįų eilučių autoriui teko išgirsti 
(ne nepaskaityti!), kokį jis džiaugs 
mą apturėjo, suradęs šapą jūroje', 
kuris įgalino “TB” redaktorių už 
jo nusitverti ir “apznaimyti” sa
voskaitytojus.

Netenka abejoti, kad to “popu-

A. A, Vilius Kunkis *
Pr. m. gruodžio 2 d. mirė klai

pėdietis Vilius Kunkis, 70 metų 
amžiaus. Velionis priklausė prieš
karinei imigracijai, gyvenęs įvai
riose Kandos dalyse, o paskutiniu 
laiku lietuviams gerai žinomoje 
Wasaga vasarvietėje.

Vilius Kunkis buvo gimęs 1890 
m. gruodžio 4 d., Klaipėdoje. Bu
vo sūnus pirklio ir namų savi
ninko Anso Kunkio ir jo žmonos 
Anikės Kuršiūtės. Kunkiai kilę iš 
stambaus, pietuose nuo Klaipė- 
das, pamarių ūkio, žinomo dar 
Lietuvos nepriklausomybės lai
kais. *

Ansas Kunkis buvo lietuvis-pat- 
riotas, daug žmonėms padėdavo, 
laikė lietuvišką knygyną Klaipė
doje ir kurį laiką prieš I Pasau
linį karą jo patalpose buvo ir 
Martyno Jankaus spaustuvė.

Reikia pažymėti, kad Ansas 
Kunkis, rusams 1914-15 m. žie
mą į Klaipėdą įsiveržus, Klaipė
dos socialdemokratų buvo įskųs
tas kaip didlietuvis •— tarybinin- 
kas. Rusai tuomet areštavo apie 
du tuzinus panašiai įskųstų lietu
vių, vieną partiją tuojau sušau
dė, o likusius patalpino viename 
forte kitai dienai sušaudyti. Nak- 

. ties metu Ansui Kunkiui pasisekė 
su vienu draugu pabėgti. Sargybi-

• nių šoviniai jų nepataikė. 20. 
laipsnių speige jis slapstėsi lau
kuose, duobėse ir krūmuose, kol 
pavojus praėjo. Numatytą dieną 
kiti nepabėgusieji buvo sušaudy
ti, jų tarpe ir žinomas veikėjas 
Ambrozaitis. Tada sunkiai persi
šaldęs Ansas Kunkis susirgo ir už 
metų mirė.

Velionis Vilius Kunkis, baigęs 
mokyklą, motinos pageidavimu, 
išsimokino kepėju ir konditeriu. 
Būdamas labai stiprus, papildo
mai užsiėmė sportu — boksu ir 
dar prieš I P. karą įgijo vakarų 
Vokietijos bokso meisterio titu
lą. Tolesnę sportinę veiklą su
stabdė karas.

Karą jis praleido telefonistu 
pėstininkų bataliono štabe įvai-. 
riuosė frontuose. Tame pačiame 
batalione dalyvavo ir jo jaunesny
sis brolis Augustas, dabar gyve
nantis Toronte. Už karinius nuo
pelnus Vilius Kunkis gavo gele
žinį kryžių. Jam iš karo sveikam 
grįžtant, jo motina iš didelio 
džiaugsmo ir susijaudinimo ga
vo širdies smūgį ir mirė.

Klaipėdoje velionis prisidėjo 
prie vietinio tautinio veikimo. 
Kartu su a.a. Adomu Braku orga
nizavo “Aido” chorą, kuris pasi
darė žymiu faktoriumi Klaipėdos 
kultūriniame gyvenime. Savo ge
ru balsu jis buvo “Aido” daugme- 
tinis narys. Pas Klaipėdos muzi
kos direktorių Ernst jis ėmė dai
navimo pamokas.

Aktyviai jis dalyvavo Klaipė
dos atvadavimo paruošime ir vė- 

. lesnėse kovose. Buvo apdovano
tas Klaipėdos sukilėlių ir Lietu
vos Nepriklausomybės medaliais.

192^ m. Vilius Kunkis atvyko į 
Berlyną tęsti savo dainavimo stu
dijų. Dažnai lankėsi Lietuvos pa
siuntinybėje Berlyne. Tuometi
nio Lietuvos pasiuntinio Berlyne 
žmona p. Regina Sidzikauskienė 
daug tikėjosi iš jo talento ir da
rydavo jam galimas protekcijas.

NAUJOS KNYGOS
Vincas Ramonas, MIGLOTAS 
RYTAS; Apysakos. Išleido Lietu
viškos Knygos Klubas 1960 m. 
Tiražas 1500 egz., spausdino 
“Draugo” spaustuvė, Chicago, 
166 psl. Kaina $2.

Dulkių raudonajam saulėlydy 
ir Kryžių autorius po ilgesnės per- 
iraukos vėl pasirodė su nauja 
knyga — šį kartą nebe su roma
nu, bet'vėl‘su apysakom, nuo ku
rių kadaise savo literatūrinę kū
rybą ir pradėjo. Jei anie du jo ro
manai turi tam tikrą idėjinį foną, 
tai šiose trijose apysakose šių at
garsių labai mažai. Tik vienas 
ūkininko samdinys, veiksmui 
vykstant pirmojo bolševikmečio 
pradžioje, išryškėja kaip marksis
tinės literatūros skaitytojas, ta
čiau ir tos apysakaitės veiksmas 
vyksta visiškai kitų veiksnių įta
koje. Visose trijose rinkinio apy
sakose veikia paprasti prieškari
nio Lietuvos kaimo žmonės — 
ūkininkai, ju vaikai ir samdiniai.

kurio laiko persikėlė i Wasaga! 0 veiksmas sukasi apie didžiąją 
Beach, kur vertėsi savo amatu, meilės ir gyvenimo santykių prob- 
Buvo nusipirkęs ūkelį, kuriame 
gyveno laisvo laiko metu.

Pereitų metų lapkričio gale jis 
pajuto skausmus nugaroje, būk 
nuo persitempimo. Gavo iš vieti
nio gydytojo injekciją, po kurios 
sunkiai susirgo. Buvo atvežtas į 
Torontą ir patalpintas St. Mi
chaels ligoninėje, kurioje po dvie
jų savaičių mirė.

Velionis buvo palaidotas kaip 
pirmas klaipėdietis naujose lietu
vių kapinėse Port Credite.

Dėl jo liūdi jo sesuo Urtelė, jo 
brolis Augustas su žmona ir pp. 
Buntinų šeima, visi Toronte.

Tegu būna jam lengva Kanados 
žemelė

Vįętinių specialistų jam buvo pa- 
giūlyta padaryti nosies operaciją, 
kad pagerinus balsą. Operacijos 
pasekmėje jis gavo kraujo užnuo- 
dymą, išbuvo ligoninėje pilnus 
metus ir nustojo balso.

Iš apsivylimo ir pagautas bend
ros emigracijos bangos, velionis 
1930 m. emigravo į Kanadą ir čia 
pergyveno*Visą prieškarinę Kana
dos depresiją, kuri emigrantus 
mėtinėje iš vieno krašto į kitą, 
iš rytų Kanados jis persikėlė į 
vakarus, dirbo miškuose, vėliau 
apsigyveno Vancouveryje, plau
kiojo laivais kepėju ir konditeriu. 
1940 m. jis grįžo. į Torontą, po

Dr. M. Anysas.

lemą. •
“Miglotame ryte” ,senbernis 

ūkininkas nesiryžta pasipriešinti 
dėdei ir vietoje vedęs paties liki
mo jam pasiųstą idealią žmoną - 
našlę, veda jauną, kuri pasirodo 
jam neištikima, bet pavydi, kai 
girtuokliauti pradėjusį vyrą pasi
ima globoti anoji našlė. Antroje 
apysakoje “Šalti vandenys’ sens- 
cančių tėvų iškviestas ūkininku 
pasidaryti kariuomenės puskari
ninkis užsiliepsnoja karšta meile 
pas tėvus rastai tarnaitei, didelio 
grožio ir skaičios sielos mergaitei, 
nusprendžia ją vesti, gauna paga
liau ir tėvų sutikimą, bet jo di
džiausiam nusivylimui toji mer
gaitė, nors ir karštai jį pamilusi, 
tekėti už jo atsisako, kai sužino, 
kad viena miesto siuvėja jau augi
na jo sūnų. Trečioje apysakoje 
vėl tarnaitė skaudžiai atkeršija 
ją suviliojusiam, bet kitą vesti be
siruošiančiam to pateis ūkininko 
bernui. Ji įpiauna bružuokliu bu
liaus grandinę, bernui nejučia 

: prikabina ant nugaros raudoną 
skarelę (ir apysakos vardas “Rau- 

bulius, nubaigęs traukti grandinę, 
jį negyvai sutrypia.

Taigi visos trys apysakos spren
džia lietuviško kaimo žmogaus gy
venimiškas problemas, ryškina jo 
sielos savybes, ypač gražiai pa
vaizduodamas moteris. Visos jos 
idealios “sesutės lelijėlės” ir mo
čiutės sengalvėlės. Jų ir aistra 
idealios meilės gražaus jausmo 
apgaubta ir jo sutramdoma , o jei 
nesutramdoma, tai atsipeikėję 
jos pasirodo ne aistros vergės, 
bet save vertinančios asmenybės. 
Pirmųjų dviejų apysakų herojės

Andrius Vaišnis
Gerbiama “Tėviškės žiburių”
Redakcija,
Aš, Ona Vaišnienė, jums pra

nešu, kad mano vyras Andrius 
Vaišnis mirė šių metų sausio 5 d., j 
būdamas 69 metų amžiaus, isgy- - - - '
venęs Kanadoje 32 metus, visą 
laiką gyvendamas Albertos pro
vincijoje. Buvo East Coulee gy
ventojas. Paliko mane žmoną 
Oną, vieną sūnų Vytautą, 5 duk
teris, 14 anūkų, 3 proanūkius, se
serį Jankąuskienę, Brooks, Alta., 
2 brolius ir 4 seseris Lietuvoje ir 
daug giminių.

Buvo palaidotas sausio 9 d. su 
iškilmingomis Mišiomis iš švento 
Antano bažnyčios Drumheller.

Lai jam būna lengva Kanados 
žemelė!

: Lieku nuliūdus
jo žmona Vaišnis.

A. A- Andrius. Vaišnis buvo 
“Tėviškės Žiburių” mielas bend
radarbis, parašydavęs žinių iš sa-1 
vo apylinkės gyvenimo. Liūdin
čiai jo žmonai Onai ir vaikams 
bei anūkams “Tėviškės Žiburių” 
redakcija reiškia nuoširdžiu užuo
jautą.

Knygvedybof ir 
Income Tax 
užpildymas 

vęrsiininkcims.
Tel. ĮHJ. 5-6121 ir HU. 3-9187.

ja ji labai sąmoningai ir planingai Tąi beaugančių poros kaiino 
tam pasiruošusi. Jos kerštas žiau- ’ 
rus, kaip ir jo kaltė. Jis sutrypė, 
kas jai buvo švenčiausia, ją skau
džiai apgavo savo klastingu melu, 
dėl to ji ir keršijo baisiai.

Ramono apysakų herojai yra 
ryškios asmenybės, psichologiškai 
pagrįstos, autoriaus pastatomos į 
labai komplikuotas ir Įdomias si
tuacijas, skaitytojo dėmesio įtam
pą išlaikančias iki pat pabaigos. 
Dramatiškumas, daugiau pasi- 
reiškiąs dviejose antrosiose apy
sakose, autoriui, atrodo, artimes
nis negu idiliškas lyrizmas, domi
nuojąs pirmojoje apysakoje. Ap
skritai tai dar vienas naujas lan
gelis į lietuviško kaimo žmogaus 
dvasinį pasaulį. Gr.

Pulgis Andriušis, ROJAUS VAR
TAI. Apysaka. Nidos Knygų Klu
bo leidinys Nr. 28, 1960, 198 psl. 
Kaina: nariams minkštais virše
liais $1, kietais viršeliais $1.50, 
nenariams $1.50 ir $2.

Pulgis Andriušis, puošniojo 
Tauragnų krašto sūnus, vistiek 
įdomiausias, kai jis savo kūrybo
je vaizduoja ar savo tėviškės gam
tą arba to krašto kaimo žmogų. 
Šioje apysakoje veiksmo nedaug.

KNYGŲ LENTYNA, Liet, bibliogra
finės tarnybos biuletenis teturi vos 6‘8 
prenumeratorius. Knygų lentyną reda
guoja Al. Ružaucovas ir Br. Kviklys, 
o leidžia Vyt. Saulius. Prenumerata 
$2. KL epausdinama rotatorių -Sis nu
meris smarkiai pasivėlavo dėl nenu
galimų kliūčių, buvo parengtas spau
dai dar 1960. XI. 1. Tačiau Nr. 6 jau 
pas leidėją, greit turėtų pasirodyti. 
S.m. Nr. 1 išleis balandžio mėn. Pr. 
na- Nr- 1 pritrūko, jau rudenį.. Prenu
meruoti reikia dabar arba bent, pra
nešti atviruku, kad prenumeruojate, 
nes reikia iš anksto žinoti, kiek bus 
prenumeratorių, nes tiražas nedidina
mas — 300 egz. Visiems kas prideda 
kiek prie prenumeratos labai dėkoja
ma, lengvesnė našta. Leidėjas už 
spausdinimą nieko neima, bet .pamė
ginkite nemokamai vokus gauti arba 
paštu biuletenį pasiųsti.., Adresuo
kite čekius ir money orderius: Mr. A. 
Ružancovas, 1132 N. Walnut St., Dan
ville, Ill., USA.

GYDYTOJAS ALGIS JALOVECKAS 
iš Venezuelos yra atvykęs į Londoną 
pasitobulinti medicinoje.

LENKŲ DOMLJLVIASIS VILNIUM 
IR LIETUVOS LENKAIS.
laikraštis. “Zycie Warszawy” įsidėjo 
savo bendradarbio kelionės į Vilnių 
sentimentalų, aprašymą. Visa Vilniuje 
primeną senąsias- tradicijas. Vilniečiai 
įr šiandiep tebesidomi lenkų kultūra. 
Minėto laikraščio į Vilnių ateiną 1500 
egzempliorių ir jau už valandos visi 

x . .x egzemplioriai kioskuose esą išparduo-tymo metodikos ir specialios paskaitos u bendradarbis apgaUes-
Į taują, kad per mažai pasikeičiama len-

200 lenkiškų mokyklų. Laikraštis pasi
sako už Lietuvos Lenkijos kultūrinių 
santykių išplėtimą, platesnį pasikeiti
mą literatūra, filmais ir teatro veika
lais. E.

A. RAKŠTELĖS PARODA DETROI
TE. Detroito Lietuvių Kultūros Klu
bas ruošia dail. Antano Rakštelės me
no parodą, kuri įvyks kovo 5 d., sek
madienį, Tarptautinio Instituto patal
pose, Kirby 111. Parodos atidarymas 
bus 4 vąl- PP. tačiau kas norės galės 
parodą pradėti lankyti 2 vai. Lanky
mas nemokamas.

Bus išstatyta lietuvišką gyvenimą 
liečiančių figūrinių kompozicijų, lietu
viškų ir nelietuviškų peisažų, natur- 
mortų ir kt., viso apie 40 paveikslų. 
Tai bus antroji dail. Rakštelės paroda 
Detroite. Pirmoji įvyko 1957 m., ir 
detroitiečiai dar jos nepamiršo. Rei
kia tikėtis, kad publikos susidomėji
mas antrąja Rukšlelės paroda nebus 
mažesnis, kaip kad pirmąja.

Paroda tęsis visą savaitę ir bus už
daryta sekmadienį, kovo 12 d., 6 vai. 
p.p. V. A.

AUGSTESNIEJI LITUANISTIKOS 
KURSAI veikia ir Detroite, šv. Jurgio 
parapijos mokykloje. Paskaitas lanko 
lietuviai studentai. Jos vyksta kiekvie
ną antradienį vakarais. Dėstoma lietu-

kų nuotykiai. Menki jų interesai, 
nedideli jų gyvenimo įvykiai, bet 
tiems, kurie tų laikų (prieš 40-50 
m.) lietuviškojo gyvenimo kaimą . , 1U - . t.,
atsimena, taip mieli, o kitiems to- lcal^> hteratura ir žmmalistika, 
, . . , *- % . . i v • i žadama įterpti dar lietuviu kalbos dės-kie įdomus. Gyvenimas tas labai * •
■aprastas^ Ir prasideda jis tik ta- apie lietuvių liaudies dainas.

da, kai tokio pat amžiaus draugas i ,, T . .- . .. .
iš kaimynystės ateina, kai pats' Jaunųjų talentų varžybas , kų mokytojais. Lietuvoje dabar esą 
pas jį nueini arba kai vyresnysis Paskelbė “ šiais metais Pa-nasi. 
hrnl"nannri csvn nrsnsšnrnn ns- skelbtos jaunesniųjų (iki 17 metų) ir 

vyresniųjų (iki 28 m.) ir dainininkų 
(iki 28 m.) varžybos. Paskelbta ir var
žybų programa. Varžybos įvyks balan
džio 29 d. Clevelande. Užsiregistravi
mo terminas — kovo 31 d. Kiekvienai 
grupei skiriama po dvi premijas — 
$200 ir $100. Jei kurioje grupėje užsi
registruotų tik du dalyviai, būtų ski
riama tik viena premija.

DAIL. A. VALEŠKA užsakė kompo
zitoriui VI. Jakubėnui parašyti kanta
tą pagal Antano Rūko sukurtą tekstą, 
paskirdamas kompozitoriui $1.000 ho
noraro. -

KAZYS PETRAITIS, Belgijoje bai
gęs politinius, socialinius mokslus Ii-

brolis panori savo pranašumu-pa 
sididžiuoti ir kartu iškrečia ko 
kią kvailystę.

Herojų čia vos pora — Narba 
ir Bailokas, prie jų kartais prisi
jungia vyresnysis Narbos brolis 

tąsius, o kaikada ir tėvas, mėgs
tąs pajuokauti. Tai buitinė apysa
ka, išryškinanti daugelį anų laikų 
ietuviško kaimo gyvenimo bruo

žų. Ištisinės veiksmo raidos čia 
nėra. Tai atskirų fragmentų jun
ginys, dažnai net metų laikus su
maišant. Rašoma su kaikuriom 
tarminėm priemaišom, betgi toli 
gražu ne visi dialogai. Atrodo,
kad autoriaus norėta išryškinti cenciato laipsniu, Oksfordo universi- 
ik kaikuriuos savo tėviškės kraš- tote ruošiasi arabų kalbos doktoratui, 
o. originalius bruožus, visiškai rašytoja k. Pažėraitė iš Bra- 

nesistengiant skaitytoją nuvesti Į zilijos Sao Paulo persikėlė j Kolumbi- 
tauragniškių gryčią jų kalbos pa-;ją. Jos naujas adresas yra: Apart. Ae- 
siklausyti. Gr. I reo 14-93, Cartagena, Colombia, S.A.

MOKYTI REIŠKIA MYLĖTI

Redakcijai prisiųsta
R. Spalis, Alma mater. Apysaka. Iš

leido “Viltis”, Cleveland, Ohio. Techn. 
redaktorius Paulukaitis, tiražas 1000 
egz., 434 psl. Kieti viršeliai. Kaina 
$5. Gaunama “Dirvoje” — 6907 Supi- 
reor, Cleveland 3, Ohio.

Laiškai lietuviams, 1961 m. vasario 
mėn., Vol. XII, No. 2, 33-64 psl.

Knygų lentyna Nr. 5 (119), rugsėjis 
- spalis, I960, 97-120 psl.

Turinys: Liet, knyga už Lietuvos 
ribų 1945-1959 m.; Liet, išeivių 1960 
m. rugpiūčio - spalio knygų bibliogra
fija; Lituanica, august - October 1960; 
Periodiniai leidiniai įsteigti 1960 m.; 
Liet, periodikos svarbesnių straipsnių 
bibliografija.

Eglutė, 1961 m. vasaris, Nr. 2, 32 p.
East an West, Vo. VI, No. 29, De

cember 1960. 53-76 psl.

Miss C. Koebler straipsny “To 
teach means to love” įdomiai na
grinėja'auklėjimo problemas, pri
mindama savo gyvenimo prakti
ką. Ji pasakoja, kaip ji viename 
Čikagos skerdyklų rajone vargsta 
su savo mokiniais nuo 1929 metų 
iki šių dienų. Kai baigusi semina
riją ji buvo paskirta į tą vargin
gą skerdyklų rajoną mokytoja, 
susidūrė su mokiniais įvairių tau
tybių. Ji negalėjusi ištarti nė vie
nos pavardės teisingai. Tai buvo 
vaikai darbininkų: italų, lenkų, 
slovakų, lietuvių ir kitų tautybių 
ir rasių, dažnai įvairių Čikagos 
padugnių vaikai, kuriuos augino 
tetos ir dėdės. Jų dauguma neži
nojo, kas j‘ų tėvaf ir kur jie gimę, 
'avo mokinius ji ir šiandien ma
to tame skerdyklų rajone vaikš
čiojančius: vieni iš jų darbinin
kai, kiti gydytojai, inžinieriai, 
mokytojai, įvairūs tarnautojai, 
gailestingos seserys, mašininkės, 
pardavėjos, prostitutės ir gemb- 
leriai. Be to, jų pilna visoje Ame
rikoje ir kituose kraštuose, ku
rie tarnauja kariuomenėje ir už
ima kitas tarnybas. II-jo Pasau
linio karo metu ji gavusi’tūkstan
čius laiškų iš savo mokinių iš vi
so pasaulio ir dabar gaunanti de
šimtimis kas savaitę. Visi jos “vai
kai” sutikę ją sveikina šiais žo
džiais: “Ei, jūs ten visi” (hey, all 

nusilenkia likimui ir skauda- of you), nes ji šiais žodžiais til- 
mom širdim nusprendžia gyventi danti savo klasę. Daug jos buvu- 
pagal savo idėją, o paskutinio- siu mokinių laiškus pradeda: “Ei. 
sios Agota nepajėgia pasitraukti Jūs ten visi, kaip gyvenate toje či- 
apgavikui neatkeršijusi. Atkerši-Ikagoje” - ir taip seka dauguma.šo prię §fo skerdyklų rajono ir ji 
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MOHAWK
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Furniture Ltd.
2446-8 DANFORTH AVE. • Tel. OX. 9-4444, OX. 9-4224

* Pilnas namų

* Vaikų baldai, - DUODAME DIDELES 
NUOLAIDAS PERKANT 
NAUJUS.

Mainome senus naudotus 
baldus ir matracus, 
įvertindami juos augšta 
kaina. «'

Hek KOVO 1, IMI — nt 
STEREO — $535 (pridėti 50c 

užsisakyti galima dabar:

nisto — George Lawner. 
II pusė j —K 
ežeran V. 
Batsiuvėms

1,111,1. . iir.ni——i...  n m..........  ......... . . Pi... U....... . -r

Alice Stephens dainininkhi plokštele
_ _■ . -4 *4^ t

Ištraukos H 24-mečio jubilėjlnio koncerto, /. 
lietuvių kompozitorių naujausių kurinią. Č

. I pusėj — Sonata in D

* Elektros reikmenys,

* šaldytuvai,*
* Virimo pečiai,

—

LIETUVIŲ 
BALDŲ 
KRAUTUVĖ

laiškų. Jie siunčia jai visokias do
vanas iš visų pasaulio kraštų ir 
kartais keli parašyti žodžiai ją la
bai sujaudina. Vieną kartą iš Ko
rėjos ji gavo mažą dovanėlę su 
prierašu: “Mokytojai, kuri manęs 
neišmokino, kaip reikia kariauti, 
bet kurios aš nepamiršiu visą sa
vo gyvenimą”. J ’

Prieš porą metų ji valgė viena
me restorane ir užgirdo už savo 
nugaros deklamuojant:

— The wood are lovely, dark 
■'.nd deep, But I’ve got promises 
o keep, And many miles to go 
>efore I sleep

Atsigręžusi ji pamatė negrą, 
kuris tiesė jai šimtą dolerių ran
koje. šiuos pinigus ji jam buvo 
’avusi prieš 10 metų. Visi jos mo
kiniai kaip vienas moka Robert 
Frost eilėraštį “Stopping by 
woods on a snowy evening”, kū
no vieną posmą padeklamavo pa- 
ninėtasis negras.

Vienas puskarininkis rašė iš Af
rikos, kad jis su kitais dviem ka
riais turėjo vykti su pranešimu 
:r tą pranešimą nunešti jiems pa- 
'ėjęs paminėtas eilėraštis Kada 
’ie išvargę, jau nebegalėję paeiti, 
>i jis visą laiką kartojęs anuos 
Mlėraščio žodžius. Ir jie tą prane- 
''ir-.a nunešę nemigę ir išvargę, 
per 63 valandas nueidami 134 my- 
’rns. šis karys žuvo išsikeliant Si
cilijoje ir visą savo turtą — 
*3.724 -— paliko savo mokytojai, 
nes jis nežinojo, kas jo tėvai.

Šis ir panašūs įvykiai ją priri-
. " \ ’ J

niekur iš jo nevyksta, nors jai bu
vo pasiūlyta paaugštinimai ir 
iaug geresnės vietos kituose ra
inuose. Nepriimdama paskutinio 
savo paaugštinimo švietimo mi- 

i nisterijai ji paaiškino šitaip: “Mo
kyti reiškia mylėti. Aš mvliu Šį 
Čikagos kampelį ir jame gjpte- 
'.ančius žmones ir negaliu su jais 
skirtis, nes tai yra mano gyveni
mas ir aš jį čia noriu pabaigti’.

Ji gauna iš savo mokinių ir 
šiaip žmonių labai daug pinigų.

ji gyvena kukliai. Jos butas susi
deda iš miegamojo, virtuvės ir 
orausyklos, už kurį šeimininkas 
nuomos neima. Jai buvo pasiūlyti 
ne tik geresni butai, bet ir namai 
veltui, bet ji nieko nenori. Gautus 
'inigus išdalina savo krikšto duk- 
'•H-'s ir suburs, kurių minas ra

donas, tai vaikai jos mokinių mer
gaičių, kuriuos jos susigauna įvai
riais būdais tame sąšlavyne. Jos

. Jai buvo pasiūlyti 
butai, bet ir namai

vo mažais valkais pasiklausti pa
barimų ir ji šimtams jų surado 
vyrus, darbą ir išvedė į gerą gy
venimą. Berniukai ateina ir pa
sakoja įvairius savo nuotykius ir 
apie vagystes. Jiems taip pat duo
da patarimus ir saugo nuo polid-

niūkų plaukai susivėlę ir nešu
kuoti. Ji pradėjo pasakoti anie 
tvarką bei svarą ir pažadėjo jiems 
visiems nupirkti po šukas. Kitą 
diąną vięnąs berniukas atnešė į 
klasę 200 šukų ir padavė jai. Pa-

jos ir daugelį jų, kai jie užaugo, 
padarė policininkais.

Daktarai ją gydo veltui, šofe
riai veltui veža, policininkai per
leidžia ją ^kęrsąi gatvės—• ųe-_ 
svarbu, 'koks judėjimas būtų, jie. . . *
viską sustabdo. Restoranai nieko klaustas, kur jis jas gavo, pareiš- 
neima už maistą. Tai jos moki-. kė, kad “nudžiovęs” vienoje “Ea- 
niai, kuriuos ji išvedė į gyvenimą! ton” krautuvėje; dar pridėjo, kad 
ir kurie ją dievina ir myli. Ir ji ’ 
juos myli — žmones, kilusius iš 
“padugnių’.

Ją lanko kongresmanai, detek
tyvai, policininkai, kunigai įvai
rių religijų, kurie palieka daug 
ninigų, kuriuos ji išdalina. Kai ji 
miega, tai žino visas rajonas ir 
niekas jos netrugdo, nes tuomet 
jos mažame butelyje nėra švie- 
sos, o šiaip ten šviesa dieną ir dienų grąžino
lakti ar ji namie, ar kur nors is- jp dar ųž,200 šukų sumokė-
yykusi, jis niekuomet nerakintas j0 grynais, nes jis pirmąjį šimtą 
u* niekas jos neapvagia, nes ten išpardavė triguba kaina. Taip 
lera ką vogti, o be to, visuomet versdamasis jis baigė mokyklą ir 

nėra gimnaziją ir dar padėjo savo mo- 
įamie. Per Kalėda? ji gauna tuks- tėvo jis “neturėjo”,
ganaus sveikinimų ir siuntimų, Dabar šis berniukas yra vienos 
bet viską išdalina. “^aton” krautuvės vedėjas.

Vieną kartą ji buvo perkelta j Meilė viską gali. 
kitą klasę ir pastebėjo, kad beri M. Šalčiūnas.

neverta, girdi, pinigo leisti dėl jų 
kvailų galvų. Ji prikalbino ber
niuką ir kitą dieną abu tas šukas 
nunešė atgal į krautuvę., žinoma, 
tam berniukui nieko nebuvo. Už 
savaitės krautuvės, “manągeris” 
atsiuhtė mbk^idm 100Ū Šukų kaip 
dovaną mokiniams, šis įvykis taip 
paveikė aną berniuką, kad jis nu
ėjo į krautuvę ir paprašė 100 šu
kų kreditan. Jam buvo duėta. Po

gimnaziją ir dar padėjo savo mo-
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ir šiaurėsLėktuvas gano buivolus Wood Buffalo parke, Albertos 
Teritorijos pasienyje. Siame, prieš 35 metus įsteigtame, 
žvėrių apsaugos rezervate ganoai virš 17.000 šitų didžiu- 

ruotu cvvuliu. Paveikšle parodyta, kaip lėktuvo pilotas
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Mann & Martel lm

2336 Bloor St. W . Tol. RO. 2-8255

SPORTAS

Garden Ave. - High Park 
juivKeti, 7 kambarių mūrinis 

namas alyva apšildomas, 2 virtuvės. 
Pdna kaina $15.U00.

Roncesvalies • High Park 
$2.006 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 
garažu ir sandėliuku šalia, alyva 
apšildomas, dar vienas kambarys 
yra rūsyje su maža virtuvėle ir vo
nia su tualetu. Viena atvira skola 
balansui 10 metų.

Indian Rd. Cres.
Originalus dupleksas . 

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

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

Oakwood - St. Claii 
$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 namas 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, vi
sai arti Bloor.

B. SAKALAS

Baby Point Rd. 
Atskiras — 6 kambariai 

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

High Park Ave. • Bloor
* 8 kambariai — atskiras 

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

Runnymede Rd. - Bloor 
8 kambariai — atskiras 

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

Windermere Rd. • Bloor 
Dupleksas — 8 kambariai 

$21.900, mūrinis, atskiras, visai ne
toli Bloor gatvės, 2 atskiri butai, 

i priedo recreation kambarys rūsyje. 
Naujas apšildymas, platus įvažiavi
mas.

Swansea - Pallisades 
4 atskiri butai — 15 kambarių 

$33.000, mūrinis, labai gerame sto- 
į vyje namas, modemiškai įrengtas, 

keturiom šeimom su atskirais įėji
mais, 4 modemiškos prausyklos. 
Labai gražioje vietoje iš kur matyti 
Higr Park ir Granadier Pond.

i Swansea • Ellis Pk. Rd. 
Bungalow — 5 kambariai 

$17.900, akmeninis priekis su šalia 
į pristatytu garažu, vandeniu apšil- 
I domas, 7 metų senumo. 70 pėdų pla

tumo sklypas. Labai geras pirkinys.
Islington - Bloor

S15.900, 6 kambariai ir recreation 
kambarys rūsyje, 8 metų senumo, 
labai gerame stovyje, privatus įva
žiavimas ir garažas.

Islington Ave. - Six Points 
Bungalow — Split level 

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

di-

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

S. KĖKŠTAS
2336 BLOOR ST. W.

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

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

Patarnavimas tą pačią dieną visame Toronte ir apylinkėse.

TAISOMI TELEVIZIJOS aparatai, HI. FL, 
ns, rūšių Radijo patefOnai.

naujoms apšvietimo lempoms
ZJ nuoiaiaa (Picture Tubes)

Dalys garantuojamos 6 mėnesiams.
3604 DUFFERIN ST. T ■ r AJE t M1A
Darbas garantuotas. I eierC’fiGS M Z. IU

WALLY’S G ADAGE
PERSIKĖLĖ iš 5 Robert St. i NAUJAS PAT ALP AS

726 Lansdowne Ave. Tel. 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.

Darbas garantuotas.
726 Lansdovvn Avė. TeL: darbe LE. 3-0631, namuose RO. 3-2445

AUŠROS ŽINIOS
Šį šeštadienį, 2 vai. p.p. mūsų salėje 

bus žaidžiamos Ontario Ladies Basket- 
ball turnyro pirmosios rungtynės: 
Aušra - Windsor. Sekančios OLB Ju
nior A rungtynės bus kovo 4 d. Wind
sore. Mergaičių Aušra Midget ir ber
niukų Aušra Midget irgi savaitės kitos 
bėgyje pradės Ontario Church turny- 

■rų rungtynes.
* Praėjusios savaitės rungtynių rezul
tatai CYO lygoj. Sveikiname Aušrą 
Midget (10-13 m.) išiskovojusią CYO 
lygos dvigubą čempijonatą: savo gru
pės ir visos CYO lygos. Lygos finaluo- 
se Aušra M nugalėjo St. Anselm 49: 
22’ ir 44:35. Aušra M komandoje žai
džia: L Romanovaitė, D. Klimaitė, M. 
Romanovaitė, R. Bilkytė, J. Čeponku- 
tė, S. Dubininkaito, T., Dubininkaitė, 
L. Leveckytė, A. Dunderaitė, D. Ku- 
dirkaitė.

Aušra Juvenile, atidavusi I-sias fi
nalų rungtynes be žaidimo, Il sias lai
mėjo rezultatu 32:28. Trečios ir le
miamos rungtynės bus šį antradienį, 
7 v.v., Bloor Collegiate. Aušra Juvl. 
komandoje žaidžia: E. Juozaitytė, J. 
Gataveckaitė, M. Dunderaitė, S. Simo
naitytė, Ž. Greičiūnaitė, I. Gampaitė.

Aušra Sr., po neteisingo CYO lygos 
sprendimo pripažinus Vyčio kapitulia
vimą jų laimėjimu, žaisdama II-sias 
rungtynes be ūpo ir be 2 pagrindinių 
žaidėjų — D. Simonaitytės ir B. Si- 
riūnaitės — pralaimėjo vytietėm 45:28.

D. Simonaitytė, sužeista I-se CYO 
lygos rungtynėse su Vyčio moterim, 
2 mėnesius išgulėjo ligoninėje bei na
muose ir tegalėjo dalyvauti tik 2 ly
gos bei 2 pusfinalų rungtynėse. Pagal 
CYO lygos konstitucijas žaidėja turi 
būti žaidžius 3 lygos rungtynes, kad 
kvalifikuotųsi pusfinalams bei fina
lams. Susižeidimo atvejis nebuvo nu
matytas. Pusfinaluose, žaidžiant D. Si
monaitytei, Aušra nugalėjo St. Basils 
ir finaluose susitiko su Vyčiu. Nei 
lyga, nei St. Basil komanda dėl “ne
teisėto” D. Simonaitytės žaidimo jo
kio protesto nepareiškė. Vytis, pralai
mėjusi I-sias finalų rungtynes “spor
tiškumo ir teisingumo” vardan (cita
ta iš Vyčio protesto) pareikalavo iš 
CYO lygos jų pačių viešai pareikštą 
pasidavimą pakeisti jų laimėjimu. 
CYO lygos komitetas “GAA’, susidedąs 
iš 15-28 m. amžiaus mergaičių, atme
tęs Vyčio prašymą leisti hamiltonietei 
Prunskytei žaisti finaluose, CYO kons
tituciją Nr. 14 pritaikė ir D. Simonai
tytei paraidžiui, sykiu išreikšdamas 
apgailestavimą dėl tokio nesportiško 
Vyčio elgesio, kada “ateinama į rung
tynes iš anksto apsisprendus išsikovoti 
laimėjimą, jei ne aikštėje, tai nors už 
aikštės, ieškant techniškų kabliukų...” 
Aušros atstovams užklausus CYO ko
mitetą, kaip bus su pusfinalais, ku
riuose žaidė taip pat “neteisėtai” D. 

’ Simonaitytė, lygos komitetas atsakė, 
; kad St. Basils komanda nekelia jokių 
protestų ir laimėjimą pripažįsta.

Aušros valdyba, atsiklausus kitų ly
gų bei teisėjų nuomonės ir gavus visų 
vienbalsį užtikrinimą, kad susižeidimas 
lygos rungtynėse neatima žaidėjui tei
sės dalyvauti pusfinaluose ir f in aluo
se (play-off), buvo nutarus II-jų rung
tynių nebežaisti. Tačiau CYO lygai 
prašant gelbėti ją iš nemalonios padė
ties. ekstra sušauktame posėdyje, vien 
dėl lygos, sutiko dalyvauti sekmadienio 

. ix-sc x.n<t• uose. Ta pačia progą vąldy- 
Į ba nutarė klubo veiklą taip tvarkyli, 
kad nebūtų duodama progos lietu
viams diskredituoti vieni kitus sve
timtaučių akyse.

D. Simonaitytei, nukentėjusiai fi
ziškai ir morališkai, Aušros valdyba 
reiškia užuojautą ir sykiu atsiprašo, 

rkad negalėjo pilnai apginti jos teisių.
B-C lyga. Pirmuose pusfinaluose 

Aušra nugalėjo latvius 83:74 ir Andys 
-Tridents 92:70. Aušros komandoje 
žaidė: A. Buntinas 19, R. Gudas 17, A. 
Jankauskas 14. E. Rigby 19. R. Burdu- 
lis 2, J. Zentins, R. Strimaitis 3.

Sekančios B-C rungtynės bus kovo 
5 dieną.

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

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

Bloor - Jane
$6.000 Įmokėti, atskiras, kvadr. pi., 
plytos ligi stogo, 8 kamb., dviejų 
augštų, kambariai dideli ir gerame 
stovy, mod. virt., vand. alyva šild., 
vienas garažas, kitam yra vieta, 10 
pėdų Įvaž., 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 
Šakalinis įvažiavimas, gražus

y pas. Kaina $16.900.
Tonge - Eglinton

Prie geriausio susisiekimo, 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 augštų 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 BU. 3-210$

Dabar geras laikas pirkti žemes: vasarojimui — poilsio vasarvietėms, ūki
ninkavimui, investacijoms, statyboms, bizniui — gazolino stotims, mote
liams, pramonei — Įmonėms, fabrikams ar kitam pelningam bei vertingam 
tikslui.
70’x220’ sklypas, tinkamas vasarnamio statybai, prie Nottawasaga upės, į 
pietų rytus nuo Springhurst Beach. Kaina $425.
2% akrų žemės sklypas (200*x545’), Vz mylios į rytus nuo Maltono kelio 
ir 4 Vi mylių į šiaurę nuo 7 kelio. Kainuoja $2.800.
4Z’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 1 krautuvę. Nuoma $200 į mė
nesį garantuojama raštu. Pirkimo kaina $3.500.
100 akrų 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 į 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 centru 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 akrų 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 į sklypus: kaimynystėje statomi vieno augšto geri namai. 
Savininkas nori $25.000 su $4.000 įmokėjimu.
50 akrų žemės Maltono - Bramptono rajone ant pagrindinio kelio, kuris šį 
pavasarį bus asfaltuojamas. Savininkas prašo $800 už akrą, tačiau įvairūs 
kitoki finansiniai įsipareigojimai gali versti kainą smarkiai mušti žemyn. 
Pagal turimas žinias taip pat vandentiekis turėtų būti statomas apie 2000 
pėdų nuo šios nuosavybės irgi orui atšilus. Gera investacija.
200 akrų 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 į EXTRA REALTY LTD. Čia rasite ekstra sąžiningą patarnavimą.

Šachmatininkai, žaidę Toronto mies
to šachmatų lygos A divizijoje, laimė
jo I-ją vietą.

Si sekmadienį D. Augaitytė, A. Bu- 
šmskaitė, L. Las>tė, A. Bušinskas, P. 
Genys, E. Liormanas, R. Grigas, A. 
Sapijonis ir V. Ruseckas vyksta į Ha
miltoną atstovauti Aušrą Kanados 
Sporto Apygardos jaunių klasės stalo 
teniso pirmenybėse. T. P.

“VYČIO” MOTERŲ KOMANDOS 
PERGALĖ

Praėjusį sekmadienį įvyko paskuti
nės CYO senior moterų finalinės rung
tynės, kurias Vyčio komanda laimėjo 
prieš Aušrą rezultatu 45:28. šiomis 
rungtynėmis Vyčio moterų komanda 
tapo lygos nugalėtoju. Tai pirmas at
vejis, kada lietuvaičių komanda senior 
grupėje laimėjo oficialų kanadiečių 
turnyrą, šis laimėjimas Vyčio koman
dai yra ypatingai reikšmingas dar ir 
tuo, kad komanda žaidė nepilnu sąsta
tu (lygos taisyklės leido žaisti tik 6 
žaidėjoms). Be to, nereikia užmiršti, 
kad įpusėjus turnyrui iš komandos, 
sveikatos sumetimais, turėjo pasitrauk
ti O. Radzevičienė, kuri, neoficialiais 
duomenimis, yra lygos geriausia meti
kė. Turnyro metu Vyčio komanda pa
rodė gerą gynimą ir neblogą koman
dinį žaidimą. Pastebėtina, kad Aušros 
komanda turnyre dalyvavo su keturiais 
“importais” (kanadietėmis), kurie pa
gal lygos taisykles (daugiausia 4-rios 
žaidėjos) yra leidžiami. Viso lygoje 
dalyvavo keturios komandos. Vyčio ko
mandoje žaidė: O. Balsienė, E. Žėkai
tė, S. Kasperavičiūtė, A. Dargytė, I. 
Rutkauskaitė, V. Žolpytė. Komandos 
treneris J. Balsys.

B A lygoje Vyčio moterų komanda 
laimėjusi dvejas rungtynes prieš lat
ves, šiuo metu laukia išsiaiškinant ant
rąjį finalistą. J. G.

KOVO ŽINIOS
Šį šeštadienį mūsų parapijos salėje 

įvyks Kanados Sporto Apygardos jau
nių ir jaunučių individualinės stalo 
teniso pirmenybės. Kovas numato iš
statyti 10 žaidėjų.

Sveikiname mūsų klubo narį J. 
Brazlauską laimėjusį Londono, Ont., 
miesto stalo teniso vicemeisterio var
dą. Baigmėje mūsiškis buvo nugalėtas 
kiniečio.

Pusiaubaigminėse H. kat. parapijų 
krepšinio pirmenybių rungtynėse mū^ 
sų jaunius nugalėjo Liurdo šv. Mer
gelės parapijos komanda 38:43. Tai 
buvo skaudus pralaimėjimas, nes Kovo 
jauniai vienu metu vedė net 16 taškų 
skirtumu. Trečias ketvirtis jiems bu
vo “juodžiausias”: jie pelnė tik 4 taš
kus, kai tuo tarpu jų varžovai ne tik 
pasekmę išlygino, bet ir ją persvėrė 
savo naudai. Tokiu būdu, VAV para
pija iš 16 dalyvių tarpo, pasidalino 
3-4 vieta Hamiltono diacezijoje. Pas
kutinėse rungtynėse žaidė ir taškų pel
nė: Bakaitis 11, Meškauskas 10, Vi- 
nerskis7, Dervaitis 10, Breichmanas, 
Blekaitis, Enskaitis, Gužas, Petraus
kas, Kybartas.

Atkreipkime dėmesį į valdybos tal
pinamą atsišaukimą Hamiltono kroni
koj, paraginkime savo pažįstamų vai
kus, įsijungti į klubo eiles..

Numatytas visuotinis susirinkimas 
kovo 5 d. atšaukiamas, nes tą sekma
dienį parapijos salėje yrą rengiama 
Kaziuko mugė Susirinkiųias įyyks ko- 

|voA2:Cituoj'pp Suries.
Šį sekmadieni-HLNamų Delta kino 

salėje rengiamas spektaklis “Dvylika 
brolių juodvarniais laksčiusių”. Ne tik 
atvykstame patys; bet taip pat atsive
dame ir savo draugus.

Pagerbimo vakarienė tėvams ir spori 
tininkams šį šeštadienį 7 vai. vak. 
VAV parapijos salėje. K. B.

SPORTAS LIETUVOJE
Kauno Žalgirio moterų rankinio ko

manda, kuri atstovauja Sov. Sąjungą 
Europos moterų rankinio pirmenybėse, 
pirmąjį susitikimą su Lenkijos Krako- 
via Katovicų mieste laimėjo rezultatu 
5:3. Antrasis susitikimas su ta pačia 
komanda įvyks Kaune.

Lietuvos jaunučių krepšinio turnyre, 
berniukų klasėje, pirmąją vietą užėmė 
Šiauliai, nugalėję Kėdainius rezultatu 
61:44. Mergaičių grupėje pirmoji vieta 
teko Marijampolei, kuri įveikė Telšius 
61:46. Charakteringa, kad 
miestų Vilniaus ir Kauno 
nepateko net į pusfinalius.

Sovietų Sąjungos jaunių 
pirmenybių zoniniuose susitikimuose 
Estijoj ir Kišiniovo mieste, mūsų jau
niai ir merginos, atstovaudami Lietuvą 
net keturiomis komandomis (abiejų 
grupių po dvi), pasiekė gražių laimė
jimų. Visos keturios komandos pateko 
į finalistų grupes. Savo grupėse trys 
komandos užėmė pirmąsias vietas, o 
viena — antrąją. įdomu, kad daugelį 
rungtynių komandos laimėjo 30-40 taš
kų skirtumu. Reikia pastebėti, kad mū
siškiams teko susitikti su pajėgiomis 
Estijos ir Latvių jaunių komandomis. 
Finalinės rungtynės įvyks kovo mė
nesį, pavasario atostogų metu. Sis jau
nų krepšininkų pasirodymas parodo, 
kad po keleto metų Lietuvos krepši
nio atoslūgio, vėl pilnai pradedama at
sigauti.

Vilniuje pasibaigė Lietuvos tinklinio 
pirmenybių pirmasis ratas. Vyrų gru
pėje pirmoje vietoje atsistojo Kauno 
Politechnikos institutas, o moterų gru
pėje Vilniaus universiteto sporto klu
bas.

Taline įvyko individualinės Sov. Są
jungos “Darbo rezerL” draugijos sta
lo teniso pirmenybės|kurias vyrų gru
pėje laimėjo kaunietis H. Lysinas.

G.
CLEVELANDO “ŽAIBO” TINKLINIO 

MERGAIČIŲ KOMANDA 
pereitą šeštadienį viešėjo Toronte, kur 
dalyvavo V-siose Toronto moterų tink
linio kviestinėse varžybose, kurias šie
met organizavo Ontario rankinio lyga 
ir University Settlement Volleyball 
Club. Varžybos ir vyko pastarosios or
ganizacijos patalpose Grange Rd.

ronto, vienas Hamiltono, du Čikagos ir 
vienas Clevelando, programoje aiš-1 
kiai pažymėtas lietuvišku klubu — 
“Cleveland Lithuanian Athletic Club’. 
Programoj surašytos taip pat koman
dos narių pavardės. Tik prirašyta per-' 
daug — viso 12, kai atvyko tik 7.

Lietuvaitės pasirodė labai gražiai 
ir pirmą kartą dalyvaudamos laimėjo 
trečią vietą ir pereinamą dovaną — 
stovylą, kurios pagrinde Žaibo klu
bo vardas bus trečioje vietoje. Dova
na, mat, pateko dar tik į trečias ran
kas. Pirmą vietą laimėjo Toronto 

Blacks, o antrą Chicago

buvo atvažiavusi dviem 
buvo priglausta Toronto

“V” klubas 
Rebels.

Komando 
mašinom ir 
aušrokių.

. SPORTAS ČIKAGOJE
Vid Vakarų vyrų ir moterų klasių 

salės sporto šakų pirmenybės bus pra
vestos kovo 11-12 d.d. Čikagoje. Prie
auglio klasių pirmenybėse taip pat 
įvyks Čikagoje kovo 25-26 d.d. Tai bus 
vienos iš didžiausiųjų šių metų lietu
vių sporto varžybų Čikagoje. J

“Lietuvių Sporto Dešimtmetis Ame
rikoje”, Jeidinys, kurį redagavo Ę. Su- 
laitis^dar gaunamas. Norintieji jį įsi
gyti turi pasiųsti $1.50 šiuo adresu: 
1320 S. 48 Ct., Cicero 50, III. Leidinyje 
yra plačiai atžymimas lietuvių sporti
nis gyvenimas JAV ir Kandoje.

Neries klubo surengtos šachmatų 
varžybos sausio 28 ir 29 d.d. Jaunimo 
centre sutraukė 13 dalyvių. Jų tarpe 
5 amerikiečius. Svečių tarpe buvo 1 
meisterių, 2 ekspertų ir 2 A klasės 
žaidėjai. I vietą laimėjo A. Sandrin, iš 
5 galimų surinkęs 4,5 taško. Antruoju 
liko meisterių kl. šachmatininkas P. 
Tautvaišas, kuris padarė dvi lygiąsias 
ir surinko 4 taškus. Tolimesnes vietas 
užėmė: A. Zujus — 3,5 t., V. Palčiaus- 
kas — 3,5 t.,_ Narkevičius—- 3, Robin
son 2,5 taško ir kt.

Lit ua n i cos f u t b oi i n i nka i, kurie žai
džia “Indoor Soccer’ pirmenybėse po 5 
rungtynių turi 3 taškus. Vasario 5 d. 
jie pralaimėjo prieš Slovaks koman
da 1:2. Dar yra like 4 susitikimai.

::E..Š. ''
Jonas Jonaitis — Unitas, žymus fut

bolo žaidėjas Baltimorėje, svarbiose 
rungtynėse Los Angeles, Calif., buvo 
išrinktas geria usiu žaidė j u.

didžiųjų 
jaunučiai

krepšinio

RCUČMON
'X.VR E AL -t Š fATE: ■ Z' "

REALTORS

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

į šią gerai žinomą firmą.
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, įvairaus dydžio apar

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

Geriausias morgičių gavimas bei sudarymas visame Toronte.
QUEBECK AVE. — BLOOR
$2.000 Įmokėti, 8 kamb. atsk. mū
rinis namas, kvadratinis planas, 2 
modernios virtuvės, vienas morgi- 

' čius baL, 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 mėnesiai.
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.

.. BABY-POINT.
S4.500 Įmokėti, 6 kamb., atsk., mū- 

į rinis namas, kvadr. planas, 2 saulės 
i kamb., vand. alyvos šild., moderni 
virtuvė, gražus kiemas, garažas su 
privačiu įvažiavimu.
HIGH PARK — RONCESVALLES 
$4.000 Įmokėti, 10 kamb. atsk. mū
rinis namas, vand. alyvos šild., 2

I 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
S4.500 Įmokėti, 7 kamb. atsk. mūr. 
namas, kvadr. planas, 2 virt., gara
žas, gražus didžiulis kiemas, arti 
Bloor. Prašoma kaina $18.900.

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 — JANE RAJONE 
$2.500 įmokėti, Atskiras mūrinis 
namas, 8 kambariai per .2 augštus, 
vandens alyvos šildymas. Gražus 
kiemas. Garažas. Greitas užėmimas. 
Pilna kaina tik S16.900. <
BLOOR-_____ .. .
$3.000 įmokėti už atskirą mūrinį še
šių kambarių namą. Vandens aly
vos šildymas. Dvi modernios virtu
vės. Garažas ir šoninis įvažiavimas. 
Recreatįon kambarys rūsyje. Prašo
ma kaina $19.000. Nepraleiskit pro-

HIGH tXRK ĄVEJ-J0ĖOOK į f 
$2.000 įmokėti, viena atvira skola 
balansui. Atskiras, gero rhūro, "aš- 
tuonių kambarių narnąs. Dvi ultra 
modernios virtuvės. Prašoma kai
na S16.900. 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 S23.900.
BLOOR - ISLINGTON < 
$3.500 įmokėti, gražus 5 kambarių, 
2 miegamų bangalas, vandens alyva 
šildymas, recreation kambarys rūsy
je, garažas’su privačiu įvažiavimu, 
viena atvira skolą balansui. Arti 
susisiekimo ir krautuvių. Pilna kai-, 
na $15.90ft. >į 7

INDIAN ROAD

RUSHOLME RD.
S5.000 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, 
pusiaųbaigtas kamb. rūsyje, garažas

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

PASITEIRAUKITE DĖL
RĘIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

DELHI, Ont.
KLB DELHI APYLINKĖS VALDY

BA kovo 4 d., 7 v.v., PUNKTUALIAU 
Delhi vengrų salėje ruošia vaidinimą I 
“Nežinomoji”, AL Bison 4-rių veiksmų 
dramą, kurią atliks Detroito Dramos 
Mėgėju Sambūris, vadovaujamas ve
teranės rėži sorės Z. Ariauskaitės-Mik- ‘Karimiero bažnyčioje. Pamaldose da- 
šienes. Tai puikus, gavėnios rimčiai pyvavų ir giedojo solo p. 
labai tinkąs veikalas ir nuostabus jo . .. . . . .
išpildymas, žiūrovas užsimiršta sė
dįs salėje, ir žiūrįs vaidinimą — taria
si stebįs tikrą gyvenimą ir jame pats 
dalyvaująs. Rengėjai nei išpildytojai 
pelno nesiekia, bet tikrai nuoširdžiai 
visus kviečia šia, per dešimtmetį kar
tą pasitaikančia, proga pasinaudoti ir 
sau didelį dvasinį džiaugsmą suteikti.

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ 
buvo atšvęsta vasario 11 d. Delhi ven
grų salėje. Pasitaikius geram orui ir 
rengėjams nepagailėjus kvietimų, ra
ginimų bei propagandos, susirinko pil
na salė žmonių iš vietos ir kaimyninių 
apylinkių. Didelę mums garbę pada
rė J. Matulionis, PLB Valdybos pir< 
mininkas ir ponia, atvykę į šį minėji
mą iš Toronto. PLB Vaidybos vicep. 
Vytautas Meilus, atvykęs su ponia, 
gražiai kalbėjo lietuviškai ir angliš
kai. Svečių tarpe matėme J. Allen — 
Provincial Treasurer, parldmento narį 
E. Knowles, keletą savivaldybės atsto
vų, vietinių anglų visuomenininkų bei 
kultūrininkų, spaudos atstovų ir t.t. 
Puiki meninė programa, atlikta Hamil
tono “Aukuro” ir G. Breichmanienės 
tautinių šokių grupės, sužavėjo ne tik 
mus, bet ir svečius anglus.

šventės minėjimas pradėtas penk
tadienį, vasario 10 d., atitinkama prog
rama per TiHsonburgo radiją, o baig
tas sekmadienį, vasario 12 d.r lai
mingomis pamaldomis lietuvių %v.

Viri- I 
. Pocluvienė ir Į

Rimkus. Laike minėjimo ir po jo 
specialiais lapais rinktas aukas sudė
jus su visu parengimo pelnu. gavosi 
graži $600 su viršum suma, kuri per
siunčiama Tautos Fondui. Visiems tau
tiečiams, savo aukomis nuoširdžiai pri- 
sidėjusiems. priklauso gili padėka. A

••••.. M. \
KLB DELHI APYLINKĖS VALDY

BA JAUČIA, kad plečiantis visuome
niškai veiklai, besi kuriant naujoms or
gan i zac i joms ir gausiai priaugant jau
nimo. darosi būtina turėti savą bib
lioteką.Dėl to apyl. v-ba tokią biblio- 
teką organizuoja ir pradžiai paskyrė 
SI00. kviesdama kitas vietos organiza
cijas netik morališkai, bet ir pagal sa
vo išgales auka šį darbą paremti. Vi
sus šios apylinkės lietuvius labai pra
šome atidžiai peržiūrėti dėžes, spintas 
ir lentynas ir’jeigu rastumėte ir nebe
naudojamų knygų, besikuriančiai bib
liotekai paaukokite. Knygos bus su
tvarkytos, paruoštos ir paleistos nau
dotis visiems šios apylinkės lietuviams. 
Labiausiai pageidaujamos Lietuvos is
toriją ir praeitį liečiančios knygos, bei 
vaikų literatūra. Bet ir- kiekviena lie
tuviška knyga" mums brangi kaip per
las. Tad į talką visi! / Ap?L v-ba.

Will-Do Cartage 
Baldų pervežimas 

mieste, prieinama kaina. 
Visi baldai apdrausti.

Broliai SODONIAI.

124 GRACE ST., Toronto

Tel. LE. 4-8390

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

naujos ir remontuoja senus pečius.
Darbas atliekamas sąžiningai ir nebrangiai

148 WESTMINSTER AVE. Telefonas LE. 2-5191

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

HIGH PARK RAJONE
S23.000 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 $9.000 vertės 
ir biznis tik $10.000 pilna kaina. 
Reta proga.

J. RUKŠA
:’\^;^/?.;.-/LE. 24404 •

Namų telefonas LE. 6-9165
KITŲ NUOSAVYBIŲ.

Pa ieško j ima i
LIETUVzlITE 22 metų amžiaus, dėl, 

susidėjusių aplinkybių atskirta nuo 
šeimos, studijuojanti Estijoje; vieniša, 
labai norėtu susirašinėti su akademi
niu lietuvišku jaunimu iš Amerikos ir 
Kanados. •

Adresas: Esti X.S.V.
ė. Pamu 
Silla 51-1 . / 
E. Butkevitš (Butkevičiūtė)

LAUŽADIS PRANAS (Frank), išvy
kęs iš Lietuvos i Kanadą 1929 m. ir iki 
1939 m. gyvenęs prie Port Arthur, 
Ont., ieškomas giminių iš Lietuvos. 
Prašomas atsiliepti ar žiną apie jį 
pranešti: Aug. Kuolas. 30 Riverside 

[.Creš".» Toronto j, OnV - ;
PAUKŠTIS AUGUSTINAS, gyvenęs 

Belgijoje, ieškomas sesers. Prašomas 
atsiliepti arba apie jį žiną prašomi 
pranešti: Marytė Dalkaitienė, 240 Bal
moral Ave. S., Hamilton, Oht. Canada.

Toronto. — 1960 in. Ontario 
prov. buvo 45.850 jungtuvių ir 
3.220 išsiskyrimų. Giminių buvo 
160.000, mirimu 51.600. 7 *■

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

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

Ūkis vasarvietei 
136 akrai prie nepaprastai puikaus 
ir žuvingo Round Lake. 35 akrai dir
bamos, virš 1000 jardų ežero fron
to, 150 jardų idealūs smėlio paplū
dimys, 3 kabinos, su pilnu šeimi
ninkavimo inventorių, garažas, kai
myniniai ūkiai patiekia pienų, 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, geras morgi- 
čius balansui.

[«'• Spadina
gerų plytų atskiras

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, šii-' 
tadaržis, apyprasti įrankiai, didelis ■ 
sodas, prie plento. Prašoma kaina 
$30.000, įmokėti apie $10.000. Ūkis 
nepraskolintas. Savininkas anglas 
išeina pensijon.

Nuomavimui namas 
$23.900 pilna kaina, gerų plytų 13 
didelių apstatytų kambarių namas,
6 virtuvės, šaldytuvai lt TV. $92*" 

t savaitinių pajamų, 2 kambariai sa*
vininkui, vandeniu alyva šildymas.

Bloor • St. Oair 
Krautuvė su namu 

$30.000 pilna kaina, gerų p|ytų na
mas, didelė patalpa krautuvėj su. 
atskiru įėjimu į 3 kambarių butą, 
alyva šildymas, laina. Inventorius 
įeina j kainą, tas pats savininkas 
26 metus, vienas morgičius balan
sui. ’ . : ■

$3.000 Įmokėti, gerų plytų atskiras 
10 kambarių namas, 2 vonios,' 2 vir
tuvės, privatus (važiavimas, idealūs 
nuomavimui namas, į pietus prie
šais Toronto universitetų, 10 metų 
atviras morgičius balansui.
Turime krautuvių, farmų, vasarviečių, hotelių, motelių įvairiose 
vietose ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. Taip pat 

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

......  • Į ..... .... . ---------------------
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Didžiau

Glenlake • Indian Rd. 
$2.0M;įĮnok., mūr. atsk. 8’did. šva- 
rųs kamb., 2 mod. virt., nepereina- 
nu kamb., vieta garažui, galima. 

‘ tuoj užimti. Prašo $17.500.
Dundas • Ossington 

>$$£0(| įmok., krautuvė tinkama bet 
. kokiam bųmjui ir $ kamb. namas, 
‘atskiri įėjimai, gražiai, išdekoruo- 
'tas. Sav. išvyksta, dėl skubaus par- 
dayimo prašo tik $13.500. Vienas 
10-čiai metų morgl išmokėjimui. Pa- 

Iskubekit.
Bloor - Dundas 

.$$.500 įmok., mūr. atsk. rupių pl„ 
<6 gražūs kamb., 2 mod. virt., vand. 
alyva Šįld., gražus kamb. rūsyje, 
šoninis jvaž., garažas. Did. kiemas, 

; namas arti Blobr. Pamatykit. jums 
’ tikrai patiks.

•-Swansea ■ Bloor 
$3.000 įmok., 5 kamb. bungalowas, 

’■ kampinis sklypas, vieta garažui, 
' ųaujas garo šildymas. Prašoma kai- 
■na b?ma. Pasiteiraukit.

king - Jmeson
, $5.Q00 Įmojt, mūr. atsk., 4 apartm. 
. namas, vand. gazo šild., prĮv. įval, 
s 2. garažai! Pard. dėl ligos it senat
vės.'galima pirkti už $22.000. Mėn. 
pajam. $350. Vertas rimto dėmesio.

i ; . S. JOKŪBAITIS -
' - FAKOPINU morgičius reikalingi namai fardavimot.
Tekt. RO. 6-9241. Namų RQ. 6-0417

pg-'i - - . . . — ■...................................  ■■■ - ■ ■

Collingwood, Wasagosz Stayner
■ apylinkėse turime didžiausią pasirinkimą ūkių * farmų, gazolino stočių,
t • vasarnamių, garažų, įvairių biznių ir t.t. ' v
Į KELETAS PAVYZDŽIŲ:
! 100 AKRŲ FARMA, 2% mylios iki Wasaga Beach. Geras gyv. namas, tvar- 

ir greenhouse. Gera žemė. Prie 92 kelio. Labai geras pirkinys kas nori
s ninkauti.
■ 100, AKRŲ FARMA netoli Collingwood prie 24 kelio. Geri pastatai. Graži
■vieta prie upelio, :’
. 50 IKIIOO AKRŲ FARMOS Stayner apylinkėse pasirinkimui.
\NUO 6 IKI 18 UNITŲ MOTELIAI su restoranais ir be jų Gerose vietose 
‘bizniui. ’ .
GAZOLINO STOTIS ir krautuvė su gyv. patalpomis.

: GAZOLINO STOTYS IR GARAŽAI su gera apyvarta bei pelnu.
V. (Vic) BUTRIMAS

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

Įstaigos:
128 Hurontario St.
Collingwood, Ont.

Tel. 1516

SU

TAUPYK ir SKOLINKIS 
Kredito Kooperatyve “PARAMA” 

J^skols 1 asm. iki $3.000. Pcskolos, i n delta i ir gyvybė apdrausto.

DARBO VALANDOS:: z
Pirmadieniais ir Penktadieniais nuo 10-12 v. ryto ir 5.30-9 vai. vok. 
Antradieniais — nuo 10-12 vai. ryto ir 7 - 9 vai. vak.
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vai. ryto uždaryta.

- Bėstiflė: Lietuviu Namai/ 1129 Dundas St. W.z Torontą, Ont.

Telefonas LE. 2-8723

INTER Įrengiu naujus, remontuoju senus alyvos, ga* AIYV zo ir anglies pečius ir stpHeriųs, vandens tanki I T kus bei pompas ir remontuoju skalbimo ma- 
_ šinaš . ... Turiu miesto leidimą.HEATING Darbas garantuotas.

187 ST. CLARENS AVENUE. TELEFONAS LE. 4-4113.
Į J. P u t e r i s.

i A.P. GARAŽAS Į
^1539 DUNDAS ST. W. LE. 5-9130
U (prie Dufferin) ■- j
r Visų rūšių automobilių mechaninis 
'remontas. Automatinės transmisi
jos. Darbas sąžiningas ir garantuo
tas.

Sav. Ant. Paškevičius

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus 
kilimus. SKAMBINTI LE. 3-4912.

P. KARALIŪNAS

VYRIŠKŲ IR Q111V010C
MOTERIŠKŲ RŪBŲ ulU V KŽ Į tlO

. A. Beresnevičius
Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų 

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

Telefonas LE. 1-1432.

<

iiIjjfru&jxy 
Swansea

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

Bloor • Bunnymede 
$6.000 Įmolu, mūr. 7 did., kamb. 
kvadrat. planas, 2 mod. virt., 2 vo
nios, šoninis įvaį, garažas, įreng
tas rūsys, vienas morgičius išmok.

Ęgliuton- Keeįė St.
$7.000 Įmok., 14 kamb. naujos sta
tybos, mūr. legalus tripleksas. Na
mas arti Eglinton kraut, ir susi-, 
siek. Geras nuomavimas, augštos 
pajamos. 11 metų išmokėjimas. Pra
šo $32.000. . , -

Rusholme ••College 
$10.000 įmok., rupių-pl. atsk. 12 k. 
mod. originalus dupleksas. Vand. 
alyva šilo. 2 atskiros krosnys. Pra
šo $25.000. Verta pamatyti.

Eglinton - Trethewey Dr. 
$20.000 įmok., mod. rupių pi. 4 m. 
senumo, 10 butų po 5 kamb. apan 
tamentas. Metinės pajamos virš 
$13.000. Išlaidos $5.200. Viskas iš
nuomota įskaitant šaldytuvus, skal
bimo mašinas ir Lt. Namas- arti su
sisiekimo, gražioje vietoje. Klaus
kit dėl platesnių informacijų.

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

Tel. 2337

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

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

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kontraktorius

Visų rūšių elektros 
įrengimai ir pataisymai.

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

Hamilton, Ont.
CAtKęlta iš 4 psl.)

Tamstų visų skaitlingas dalyvavimas 
padės iškilmingiau pravesti šio didelio 
lietuviško darbo penkmečio sukaktį. 
Iš anksto ndbširdus ačiū!

LN v-bos pirm.
NAUJI HLN NARIAI. Savininkas 

šalia Welandp esančios lietuviškos so
dybos, kur kas vasarą vyksta didesni 
ir mažesni mūsų jaunimo ir vyresnių
jų sąskrydžiai, Vincas Bieliūnas at
skubėjo su šimtine, kad padėtų kurti 
šios apylinkės tautinį židinį. •

žinios mūsų, kolonijos visuomeni- 
ninkės Luciją ir Genutė Skripkutės, 
pąremdąmos LN sklypo pirkimą, įnešė 
papildomai po $100. Jos su mamyte 
anksčiau jau buvo įnešusios $600, o 
dabar pridėjo dar dvi šimtines.

Iš viso per savaitę gauta $300. Vi
siems v-bos vardu gražiausia padėka.

LN PENKMEČIO KONCERTAS ruo
šiamas kovo 12 d., sekmadeinį. Dęl jo 
gražios ir įvairios programos, tikimės, 
bus vienas iš didesniųjų ir turėtų su
traukti žymesnį skaičių svečių. Prog
ramos pradžioje bus trumpa oficiąlio- 
jį dalis, kurios metu mūsų žinomas 
ekonomistas p. Strazdos iš Toronto 
duos kelgtą minčių apie LN reikšmę. 
Meninę dalį atliks Jonė Kvietytė ir 
išraiškos šokėjų trys poros iš Toronto, 
sol. Lilija šukytė, pr. metais augštai 
įvertinta St. Catharines kolopijos kon
certe, ir rašytojas dr, Henrikas Nagys 
iš Monirealio.

i Šio penkmečio proga visi rimtai pa
galvokime apie LN v-bos sėkmingai 
vąromą didelį tautinį darbą ir parem
kime jį ne vien žodžiais, bet realiu 
darbu — prisiųskimė vieną antrą šim
tinę šėrams. ar nors keletą plytų nu
pirkime. Sveikinimus, aukas ir pini
gus šėrams siųsti St. Bakšiui, 38 Stan
ley Ave., Hamilton, Ont

Pakvietimus platina apie 40 tautie
čių. Jų kaina po $1, $1.50, $2. Moks
leiviams kiekvienos vietos pusė kainos. 
Įsigykime juos iš anksto, Jie platinami 
sekmadieniais po 10 ir 11 vai. pamal
dų. parapijos salėje K. Mikšio. Paštu 
užsakyti per St Bakšį, 38 Stanley Avę. 

, Yisį nuoširdžiai prisidėkime, kad ši 
LN šulęaktųvinė šventė praeitų su di
deliu pasisekimu. Ji sutampa su skly
po miesto centre nupirkimu ir tuo pa

inų įsigijimą. O tai nėra eilinis įvykis,
čiu su perėjimu į galutinį Tautos Na-!
.. ’ ■' j

bet intensyvaus ir begaliniai sunkiaus EDMONTON, Alta.
53dų metų veikimo gražus vaisiai. Tais z
vaisiais dąlysimės visi, todėl jų išau- Edmontono ir apylinkės lietuviai 

gražiai paminėjo Vasario 16 — Lie
tuvos nepriklausomybės sukaktį šio 
mėnesio'11 d. Minėjimą gražiai prave
dė Bendruomenės pirmininkas A. Kan
tautas. Paprašęs sugiedoti Tautos him
ną, tarė įžangos žodį, paprašė sustoti 
visų ir pagerbti tylos minute žuvusius 
laisvės 'kovotojus. Po įžangos žodžio 
pakvietė paskaitininką dr. P. Gudjur- 
gį, kuris gražiais jautriais žodžiais, 
Įdomiai kalbėdamas apie 30 minučių, 

’ nušvietė tautos padėtį, praeitį ir da-
* . ~ ~ i-,
ninkas pakvietė dr. J. Pilipavičių pra
vesti programos eigą su paaiškinimais.
A. Dodonienė padeklamavo gražų ei
lėraštį. Solistas dr. A. Juodelis ir so
listė O. šmidtienė padainavo po 3 ■ 
dainas, pakaitomis akompanujant pia
nistui J. Barron. Abu solistai susilaukė 
iš publikos triukšmingų plojimų. So
listei O. Šmidtienei įteikė gražių gė
lių puokštę L. Pilipavičiūtė, už jos 
gražų balselį. Tenka paminėti, kad O. į 
Šmidtienė be jokių sunkumų dainuo
ja įvairiomis-kalbomis.

Tautinių šokių grupė gražiai pašo
ko Malūną, šustą ir Kalvelį. Šokėjų 
grupės dalyviai; d. šmidtięnė, M. Do-

ginim nors retkarčiais kiekvienas pa
sirūpinkime. .

LN v-bai būtų miela ir dideliu mora
liniu paskatinimu, jei šia proga ji gau
tų iš paskirų tautiečių ir o-jų oficia
lių sveikinimų. Vieni kitus paskatin
dami ar padrąsindami, žymiai greičiau 
ir galutinį tikslą atsieksime. Sk. St.

BANKELIS “TALKA” ĮVEDA PIL
NAS. ČEKIŲ OPERACIJAS nuo kovo 
1 dienos.
Pagrindinis kredito kooperatyvo tiks-

ląS ^a patarnavimas saviems nariams., barti Pradedant- menip - daH; irmi. 
Bankelis '‘TąlkąL j aute,, kacL. negali! * v
jiems pilnai patarnauti, nes nariai no
rėdami mokėti čekiais ar atlikti kitas 
operacijas negalėjo naudotis bankelio 
patarnavimu — čia nebuvo leista da
ryti čekių operacijų. Bankelio valdy
ba jautė, kad šis patarnavimas turi bū
ti nąriams išrūpintas ir todėl dar 1960 
m. pavasarį buvo kreiptasi į bankų są
jungą ir clearing house prašant leisti 
vykdyti čekių operacijas. Prašymas 
buvo beveik atmestas.' Bet padarius 
reikiamus žygius atitinkamose įstai
gose — leidimas tik neseniai buvo su
teiktas, Bankai, kredito koperatyvų 
tokiems prašymams priešinasi, nes 
kredito koperatyvai čekių operacijoms

i atima jų klijentus. Taigi, “Talkos” val- 
Į dybos pąstangomis kliūtys buvo nuga- 
? lėtos ir nuo kovo 1 d. bankelio nariai 
yra prašomi naudotis šjuo patarnavi
mu. Kiekvienas bankelio narys bet- 
kokius mokėjimus galės daryti per 
“Talką” čekiais. Kiekvienas narys, ku
ris norės naudotis tuo patarnavimu, 
gaus “Talkos” čekių knygeles nemo
kamai. Įstatymas draudžia apmokėti 
čekius iš šėrų sąskaitos. Todėl, norin
tieji čekių patarnavimu naudotis, tu
rės atidaryti deposit sąskaitą, įnešant 
jon tam tikrą pinigų kiekį ar perke
liant, dalį seru sąskaitos pinigų į ją. 
Laikomus toje deposit sąskaitoje pi
nigus bankelį nepalieka neapmokė
tus r- ui juos mokės 3% metinių pa
lūkanų. Šioms operacijoms pradėti 
bankelis turėjo išlaidų, nes teko sumo
kėti bapkųl ir clearing housę po $10Q 
už leidimus ir padaryti kitų pasirengi
mui išlaidų (čekiy atspausdinimas,

Atlieku visokius 
■ elektros darbus 

prie sentfir naujų statybų.
'* Patarimai ir apkainavimas 
' veltui. ’
Licenrijuotas elektromonteris

J. Nacevičius
Tel. LE. 4-6075

TĖVIŠKES ŽIBURIAI
sg.fl ■ n. Į ..gsssasssžuf^TS'Sj'i, u, „;u, j:

specialių blankų įsigijimas ir kit.). 
Visur ir yisi bankai už bankines čekių 
operacijas ima mažą mokestį. Todėl ir 
“Talka", turint oigeny padarytas iš
laidas, negali to patarnavimo atlikti 
veltui. Valdyba nutarė imti po 15 cen
tų už kiekvieną čekį, t.y. tokį pat at
lyginimą, kaip ir dauguma bankų ima. 
Iš tų 15 centų bankelis turės sumokė
ti 5 centus bankui už čekių clearingą, 
taip kad bankeliui liks tik 10 centų 
už kiekvieną čekį. Kaip matome, ban
kelis iš to nenumato jokio pelno, o šį 
patarnavimą įsiveda tik narių gerovei 
ir noru jiems patarnauti.

Jeigu ateityje čekių operacijų pa
tarnavimu pradės naudotis didelis kie
kis narių, ir bankęlis iš tų 15 centų pa
dengs tam reikalui padarytas išlaidas, 
tai čekių mokestis galės būti suma
žintas.

Todėl visi “Talkos” nariaia, kurie 
daro betkokias čekių operacijas, pra
šomi jas pradėti daryti per savo ban
kelį. Nėra reikalo būti susirišus su ki
tais bankais ir jiems duoti uždirbti. 
“Talka” pilnai patarnaus ir šioje sri
tyje. Arčiau susirišdami su “Talka”, 
įrodysite pilną savo pasitikėjimą ir 
kooperatinį susipratimą.

Sausių mėn. bankelio apyvarta padi
dėjo $5000. ir naujų narių įstojo 7. 
Paskolų 6ųvo išduota $17.950.

1961 m. “Talkos” valdyba, praėjus 
visuotiniam narių metiniam susirinki
mui iš naujo pareigomis, pasiskirstė: 
pirm. E. Sudikas, vicep. J. Giedraitis, 
ižd. Ę. Lęnginkas, sekr. St. Dalius, 
švietimo vadovas A. V. Repčys. Kre
dito komiteto’ pirm. J. Mikšys, sekr. 
A. Šunaitis, narys K. Stanaitis; rev. 
kom. pirm. P. Saviškas, sekr. P. Lu
košius ir narys J. Stonkus.

“Talkos” nariai, ugdykime savo ban
kelį ligi pusės milijono apyvartos, o to 
pasiekę ir toliau. Didesnė apyvarta — 
daugiau pajamų ir didesnė galimybė 
mokėti didesnius dividendus nariams 
ir mažinti paskolų procentus.

E. Sudikas.

Bonna. — Indijos ambasado
rius Menon pakvietė kanclerį 
Adenaųerį atvykti i Indiją aplan
kyti premjerą Nehru. Kancleris 
kvietimą priėmė. Vizito laikas dar 
nenustatytas.

Delhi - Woodstock, Ont
DELHI - WOODSTOČKO IR APY

LINKIŲ LIETUVIŲ INASAS LIETU- 
yry vasario 16 gimnazijos iš
laikymui.Delhi-Woostocko ir apy
linkių lietuviai sudaro lietuvių Vasario 
16 gimnazijos 41 būrelį. Būreliui vado
vauja ir daug sumanumo ir energijos 
yra parodžiusios Vanda Jakubickienė 
ir Marija Miceikienė. Būrelio aktyvūs 
nariai Vasario 16 gimnazijos rėmėjai, 
1960 m. įmokėję po $12 yra šie ge
rieji lietuviai: Augaičiai, Augustinavi- 
čiai Jr„ Baltuliai, A. Budreika, Ben- 
dikai, Jakubickai, Jakaičiai, Pranas 
Kaziukonis, Alfonsas Kairys, Miceikai, 
Matukai, Mulevičiai, P. Pargauskas, 
Povilaičiai, Rugieniai, Šurnai, Vit
kauskai, Vaclovas Vaitkus.

Be čia paminėtų aktyviųjų rėmėjų, 
mažesniais įnašais yra įmokėję„šie lie
tuviai: A. Riekus $5 ir Rudokienė iš 
Tillsonburgo $2. A

Pinigai persiųsti Vasario 16 girnna-

ED. KONDRATAS 
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ 

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

Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų kostiumams bei paltams.

MIRUSIŲJŲ PAGERBIMAS
Norėčiau iškelti apie mūsų lietuvių 

kataljkų “pagoniškus” papročius. Ne- 
kurį laiką teko man pagyventi tarp 
prancūzų. Tarp jų teigiamų ir neigia
mų ypatybių teko gėrėtis ypač, kad 
jie, būdami katalikais, elgiasi kaip 
tokie. Girtini jie dėl jų mirusiųjų. Sta
čiai, negalėjau atsistebėti, kad betkoks 
miręs asmuo susilaukdavo iš giminių, 
draugų ir pažįstamų net po 600-300-200, 
o mažiausiai suskaičiau truputį virš 
šimto Mišių! (Dažniausiai užprašomos 
paprastos Mišios). Jie man aiškino, 
kad kiekvienas pažįstamas jaučia pa
reigą užprašyti mirusiajapi Mišias. 
Mes, kurie giriamės, kad mūsų krašte 
80% gyventojų katalikai, o ką mato
me? Tenai nežinau, bet, manyčiau at- 
sivežėme ir papročius, tačiau mirusia
jam pašiunčiam gėlių ir pasirūpinam 
suskaityti automobilius lydinčiųjų į 
kapines. Mišių paaukojimas retenybė 
(tą tepadaro šeima), o turėtų būti 
būtinybė. Kartą, beskaitant dainietėms 
atsiųstus padėkos laiškus net apmau
das apėmė. Pasiuntė jos švenčių pro
ga piniginę auką vienai senutei, ku
rios, deja, jau nerado gyvųjų tarpe. 
Na, ir ką nutarė tenai Vokietijoje se
nutės priedeliai? Q gi. nųpįrkę už tuos 
pinigus vainiką ir nunešę ant josios 
kapo. Vainiką, pamąnykite, o ne Mi
šias! Vieniša senutė be giminių, kas, 
o kas užprašys Mišias, bent vienas? 
Ir tie patys'paskutinieji pinigėliai nu
ėjo niekais... Nieks iš katalikų ne
pagalvojo apie Miišas.. Kokie męs pa; 
viršutiniški esame ir peršasi mintis, 
kad esamę katalikai vien iš "vardo. Tuo 
tarpu kitą kartą, irgi skaitant dainie- 
čių gautus padėkos laiškus, teko už
tikti tikrą perlą. Senutė motina gavu
si jai skirtą auką pinigais, juos panau
dojo užprašymuį Mišių už savo sūnų, 
pridurdama, kad ir jų siela tepajunta 
džiaugsmą per Kalėdų šventes. Sis įvy
kis mane sujaudino iki ašarų ir pagal
vojau, štai, ideali motina, tikra kata
likė.'^ 'R. K.

DĖL BOLŠEVIKIŠKO 
“TĖVYNĖS BALSO”

Cleveland^ lęidziąiųoj ‘‘Dirvoj” š.m. 
15 nr., teko skaityti ilgoką straipsnį, 
aiškiai demaskuojantį rusiškojo oku- 

vydėnienė, trys seserys Augytės, Fi- 
liomena, Virginia ir Elena, L. Pilipa- 
viciūtė, G. Karosaitė, D. Davydėnaitė, 
L. Gudjųrgytė, trys broliai Sadauskai^ 
Kazys, Algis ir Romas, J. Dąvydėnas, 
R. Pilipavičius, P. Gudjurgis, A. Jo- 
goldąs ir D. Druteika. Akordeonistas 
J. Balsys. Šokių parengėjai Ona ir 
Adolfas šmidtai, tai nenuilstami ko
lonijos darbuotojai ir jaunimo globė
jai. Po meninės programos iki 12 vai. 
nakties tęsėsi lietuviškos dainos, šo
kiai geram orkestrui grojant.

Aukas rinko Tautos Fondui dr. J. 
Pilipavičius ir E. Karosienė, J. Popi- 
kaitiš ir O. Druteikienė. Surinkta apie

Vasario 12 d. lietuvių namų koply
čioje buvo atlaikytos pamaldos už gy
vus ir žuvusius laisvės kovotojus su 
pritaikintu tai dienai pamokslu kun. 
I. Grigaičio, užbaigiant Tautos himnu.

Po pamaldų ir vaišių sekė Edmonto- 
no Lietuvių Namų šėrininkų susirin
kimas ir namų direktorių rinkimas. 
Direktoriais buvo išrinkti: dr. J. Pili
pavičius, K. žolpys, J. Popikaitis, V. 
Kasperavičius ir A. Kontrimas. Lin
kime ir naujiems direktoriams toliau 
tęsti šį kilnų darbą lietuvybės išlai- 
kymui. Kor. y

zijos vadovybei ir gautas atsiskaitymo 
pakvitavimas su didele padėka visiems 
rėmėjams.

Būrelio vadovybė iš savo pusės labai 
nuoširdžiai dėkoja visiems lietuviškos 
gimnazijos rėmėjams - aukotojams ir 
prašo visų ir šiais 196.1 m. neatsisakyti 
pagal galimybę prisidėti, paremti sa
vo įnašais lietuviško žodžio gimnaziją, 
nes tai lietuvišką įstaiga, kurioje ruch, 
šiama lietuviška jaunoji karta lietuvių 
mokytojų ir gyvu lietuvišku žodžiu. 
Tad šiais sunkiais ir audringais laikais 
būkime kalbos, papročių ir tradicijų 
sargais. Kur begyventume ir ką beda
rytume visada atsiminkime, jog esa
me lietuviai ir priklausome vienai gar
bingai lietuvių tautai. Tautai, kuri 
šiandieną yra svetimoje okupacijoje ir 
laukia iš mūsų visų, savo tikrųjų sūnų 
ir dukrų, akcijoš dėl lietuvių tautos 
ir lietuvių kalbos išlikimo.

Stepas Jakubickas. 

panto pastangas, kaip galima daugiau 
laimingai pasprukusių iš rusiško ro
jaus piliečių suvilioti grįžti atgal į 
Lietuvą. Tai jau labai sena pasaka, 
apie kurią netenka nė kalbėti. Visiems 
žinomas jų tikslas: apgaule bei paža
dais suvilioti silpnesnės valios asme
nis. Deja, tas perdaug jiems nesiseka. 
Nebent šių kraštų išgamos, pridarę ny- 
sikaUtimų prieš šių kraštų laisvę, yra 
priveisti ieškoti prieglobsčio matuškoj 
Rasiejoj. Laimingos kelionės jiems, 
nors ir ten jiems laimės retai kada pa
siseka rasti. Mąt, pagal bolševikų sis- 
tęmą jįems reikalingas esi tol, kol gali 
jiems ką patarnauti. Bet kada nebega
li jų reikalavimų išpildyti, nebereika
lingas ir pats.

“Dirvoje” įdėtas “Tėvynės. Balso” 
redakcinės kolegijos laiškas, atrodo 
tikrai gražiai parašytas, bet kas tą ko
legiją atstovauja, jokių parašų nėra. 
Iš to aiąku, kaip dieną, kad ta visa 
propagandos aparatūra priklauso cent
rui Maskvoje, kur lietuvių, kurie “Tė
vynės Balso” informacijas teikia, iš 
viso nėra, o sėdi koks nors Ivanas ir 
visą lietuvišką patriotiškumą tvarko. 
Ant laiško matyti data 1960. XII. 16 d. 
Ivano laimei, datoje gruodžio mėn. ro
mėniška skaitlinė. Nieks nepasakys, 
kad nelietuvis rašė. Man teko panašaus 
turinio laišką skaityti su 1957 m. spa
lio 31 d. data, čia jau, Ivanai, neissi- 
suksi, padarei didelę klaidą, rašyda
mas spalio men. trim grynai rusiškom 
raidėm: OKT., nors visas laiškas pa
rašytas gražiai lietuviškai ir net be 
klaidų. Tą laišką ir dabar galima, rei
kalui esant, gauti; kas dar svyruoja 
del šios propagandos apgaulingumo. 
Kur jau matei, kad lietuvis lietuviui 
rašydamas laišką lietuviškai nei iš šio, 
nei iš to, ims ir įterps rusišką žodį. 
Čia jau aiškiai matyti, kad tokio ir pa
našaus turinio laiškai, parašyti tūks
tančiais iš anksto, o Ivanas, nutvėręs 
laisvėje esančio tautiečio siunčiamą 
siuntini ar laišką, pagal adresą uždė
jęs esamą datą, kad ir rusiškai, bando 
[pompuoti lietuviui jo. tėvynės meilę 
ir kviečia -grįžti į Lietuvą. Mano ma
tytas laiškas, pasirašytas “Grįžimo į 
Tėvynę” komitetų įgaliotinio M. Jacke
vičiaus. Įdomu, kodėl tas komitetas ne
veikia “laisvoje Lietuvoje”, kurią jie 
taip jau giria, o Berlyne, kodėl ir kas 
juos ten ištrėmė iš Lietuvos ir kodėl 
pats M. Jackevičius nebemoka lietu
viškai užrašyti spalio mėn. Iš to maty
ti, kad Berlyne sėdi ne jackevičiai, bet 
grupė MGBistų. V. P.

Lietuvio advokato 
įstaiga

Viętor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampas Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas^ EML 2-2585 ‘ "

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS -

100 ADELAIDE ST. W.
Roc'-ai 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

George BEN, BJL
. ADVOKATAS-NOTARAS
t praneša, kad

persikėlė
į naujas patalpas 

1134 DUNDAS ST. W.
į Toronto 3, Ont.

Telefonas LE. 4-8431

r LIETUVIO ADVOKATO

NEIMAN, BISSETT

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

Trief. įstaigos: Telet namų: 
WA. 4-9501. BE. 3-0978 
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Automobilių, namų, vasarnamių, sveikatos, DflQll 
gyvybės, pensijų ir kt

Draudimai ~J—JL CV V4- V* A1Ai.44 A 49 Cameo Cres., Toronto 9.

1 PUSI..

..ŠYPSENOS..
Nenori prarasti vietos

Didelės evangelikų parapijos 
pastorius turi gražų sodą ir laiko 
sodininką. Pastoriaus žmona 
mėgsta jaunus žmones kalbinti, 
kad vestųsi. Kartą ji ir sako savo 
vyro sodininkui viengungiui vy
rui:

— Pasek žmonijos tėvu Ado
mu. Jis juk buvo pirmasis sodi
ninkas pasauly ir turėjo taip pat 
žmoną...

— Taip, bet dėl to jis ir savo 
gerą tarnybą greitai prarado ..

Gamtininkas
— Kokiai rūšiai priklauso aki

niuotos gyvates? — klausia mo
kytojas.

— Trumparegių, pone mokyto
jau, —- atsako mokinys.

— Pernai tamsta, pone daktare, 
man patarėte kartkartėmis atsi
traukti nuo biznio, išeiti su mote- 
rųnis ir biznio reikalus visai pa
miršti,

— Na, ir kaip sekasi?
— Sekėsi gerai, tik. manau, bū

tų lajkas, kad tamsta patartumėt 
kaip biznio reikalus vėl atsimin
ti ..

Kas yra teismas?
— Kas yra teismas? — kas tai 

paklausė Bernard Shaw.
—- Teismas yra ištaiga, egzis

tuojanti tam, kad patikrinti kuri 
iš besibylinėjančių pusių turi ge
resni advokatą, — atsakė Shaw.

Dr. E. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

Dr. V. Sadauskienė
DANTŲ GYDYTOJA

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

les), Toronto.

Telefonas 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.J 
(Į rytus nuo Dufferin St.)

OKDUSTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O.
Wiktoria BUKOWSKA, R.O.
274 RONCĘSVALLES AVE.

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

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vaL vak.; šeštadie-

: Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritoiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimų ir nėr-’ 
vingumg. Kalba slavų kalbomis.

.470 COLLEGE ST., Toronto
Tęlęf. WA. 1*3924

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

Tel. LE. 2-7284

Dažai ir sienoms 
popieris!

Vaikai/ iepečiai, terpentinas.
Sky’s Paint & Wallpaper 

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

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

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

■F*—1

Įstaiga veikia
168 vaL savaitėje

NAUJAMC MODERNIŠKAI JMNGTAMC

MOUNT ROYAL MOTORS
••ražą įd« 8«Ut« mvo automobilio patohymo reikalus HsiaHIcintt lietuvSkat. 
Daufteu kaip 20 m. patyrimo praktika mes 8arantuo|eme darbo sųžioiasamų.

Darome visų rūšių autompbilių ir sunkvežimių mechaniškus pataisymus, su
lankstymų ištaisymus, dažymų, priekinių rotų sureguliavimų ir boįonsavimų su 
goriausiomis BEAR mašinomis, automatiškas ir standartines greičių dėžes, 

' stabdžių juostų pakeitimus — nuo $18.00.
Toto pat turime padangų, baterijų ir kitų auto reikmenų.
Vilkiko patarnavimas veikto. 24 valandas. Lietuviams duodama nuolaida.

3 Aukland Rd. - Tel. BE. 2-2131
į Nakties metu tel. RO. 7-0086
i (Aukland gatve prasideda prie 5249 Dundas St. W., j vakarus nuo Six Point).

y — qiu im \ y,
ANMyn

H. ROžAITIS
Greitos kurs-dyvM pristatyme* Ir

.....................................   III.——

Taisomi RADIO LR TV aparatai 
patefonai/leiprekorderiai importuoti ir vietiniai. Darbas atliekamas prity
rusio specialisto garantuotai. F. NORVYDAS.

Skambinti bet kada LE. 5-6007

Kvalifikuotas technikas taiso !

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

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

GENERAL INSURANCE

pan.) visoj Ontario provincijoj.

AL DUDA
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TORONTO, Ont
Šv. Jono Kr. parapijos žinios 

k — Susikaupimo ir maldos dva
sioje prisiminta par. bažnyčioje 
Vasario 16. Pamaldose su vėliavo
mis dalyvavo kūr.-savanoriai, LK 
Mot. D-jos skyrius ir šaulių kuo
pa. Prie žuvusiems paminklinės 
lentos padėta' daug gėlių, kurių 
tarpe viena puokštė tautinio auk
lėjimo mergaičių būrelio. Pačią 
vasario 16 d., ketvirtadienio vaka
re, šv. Mišias atlaikė lietuviams 
prieteliškai nusiteikęs jėzuitas 
Ch. McGuire pasakydamas pras
mingą pamokslą, taikomą ne vien 
lietuviams, bet taip pat bažnyčio
je buvusiems svečiams kanadie
čiams. Po pamaldų par. salėje įvy
ko kanadiečių garbei vaišės, ku
riose dalyvavo pasigėrėtinas 
skaičius kanadiečių svečių iš val
džios, socialinių, spaudos bei ra
dijo sričių ir miesto burmistras 
N. Phillips su ponia.

— Gavėnios penktadieniais 
7.30 vai. vak. laikomos šv. Mišios, 
o sekmadieniais — 7 vai. vak. 
giedami Graudūs Verksmai. Pir
mą kartą Graudžių Verksmų pa
maldos Įvyks ši sekmadienį. Kvie
čiame gausiai dalyvauti.

— Šią savaitę lankomos šios 
gatvės: Pine Cres., Gothic, Eve
lyn Cres., Annette, Glendonwyn- 
ne, Kennedy Ave. ir Runnymede.

— Šiemet gavėnios susikaupi
mui - rekolekcijoms pravesti yra 
pakviestas iš Čikagos Tėvas Pra
nas Garšva, MIC. Rekolekcijos 
vyks nuo Kančios iki Verbų sek
madienio. •

— Kat. Mot. D-jos skyriaus su
sirinkimas Įvyks ši sekmadienį po 
11- vai. pamaldų par. salėje. Su
sirinkimo metu perrenkama val
dyba ir aptariami visi reikalai ry
šium su šv. Kazimiero dieną sky
riaus rengiamu sol. Stempužienės 
ir Verikaičio koncertu. •

— Dėkojame ponioms, talkinu
sioms Vasario 16 vaišių parengi
me: A. Aperavičienei, S. Kalūzie- 
jei, A. Ščepavičienei, J. Pacevi- 
čienei, S. Pacevičienei, B. čirū- 
nienei, O. Kuniutienei. V. Sima- 
navičienei, S. Kryževičienei, V. 
Sližienei. G. Meiluvienei. A. Ma
tulionienei. E. Zubrienei, S. Kra- 
kauskienei, 0. Eidukaitienei, V. 
Steponaitienei, J. Rinkūnienei, A. 
Kvedarienei ir vadovei O. Jonai
tienei.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Vasario 16-tos'vakare buvę 

atlaikytos gedulingos šv. Mišios 
už žuvusius nepriklausomybės ko
vose. Mišias užprašė Liet. kar. kū- 
rėjai-savanoriai, kurie jose daly> 
vavo organizuotai su savo vėlia
va. Egzekvijas giedojo 4 kunigai. 

^Mišias laikė ir progai pritaikytą 
pamokslą sakė T. Modestas. Gie
dojo parapijos choras.

— Praėjusį sekmadienį, koloni
jai oficialiai švenčiant Vasario 16, 
Prisikėlimo bažnyčioje ji buvo pa
minėta visu galimu iškilmingumu, 
ypač Sumos metu, kurioje orga
nizuotai su vėliavomis dalyvavo 
ateitininkija ir skautija. Po Su
mos buvo iškilmingos Lietuvai 
prisiminti pamaldos, kurių metu 
buvo pašventinta ir pavergtai tė
vynei dedikuota paminklinė kop
lytėlė, Pamokslą sakė kleb. T. 
Placidas, giedojo sol. V. žiemely- 
tė ir par. choras. -

— Visoms organizacijoms, ypač 
šavanoriams-kūrėjams, ateitiniki- 
jai, skautijai ir kitiems bei vi
siems pavieniams asmenims, prf 
sidėjusiems darbu.ir dalyvavimu 
prie Vasario 16-tos iškUmių padi
dinimo, parapijos vadovybė nuo
širdžiai dėkoja. Be to, pinigine 
auka prie paminklinės koplytėlės 
Įrengimo prisidėjusioms Šatrijos 
skaučių ir Rambyno skautų tun
tams bei Skautų-čių Židiniui gi
liai dėkojame.

— Šį sekmadieni Įprastu lai
ku bei įprastose vietose bus ir 
Pirmos Komunijos, ir katecheti
nės pamokos, ir religijos pamokos 
gimnazistams, ir vaikų choras ir 
mergaičių popietė.

— “Prisikėlimo parapijos 1960 
m. apžvalga” jau baigiama spaus
dinti ir šios savaitės pabaigoj bus 
pradėta išsiuntinėti.

— Kitą savaitę parapijos kuni
gai lankys parapijiečius, gyvenan
čius šiose gatvėse: Armstrong 
Ave., Bank St., Bartlett Ave., 
Brock Ave., Dufferin St., Lind
sey Ave., Muir Ave., Newsham 
St.. Pauline Ave., Russett Ave., 
Salem Ave., Sheridan Ave., Syl
van Ave. ir Westmoreland Ave.

— Pakrikštytas Leono ir Gailu
tės Šmitų sūnus Edmundas Pau
lius. Tėvelius širdingai sveikina
me, o sūnui linkime Dievo glo
bos.

Toronto Vyrų Kvartetas 
vad. muz. St. Gailevčiaus, šį šeš
tadienį, vasario 25 d., išpildys me
ninę programą Londone, ~ Ont., 
Public Library auditorijoje, 305 
Queen’s Ave., ruošiamame Lon
dono lietuvių Vasario 16 minėji
me. Kvartetą kviečia KLB Londo
no apylinkės valdyba.

Toronto ukrainiečiai sausio 22 
d. atšventė savo nepriklausomy
bės šventę Massey Hall, šventės 
proga iš vieno Toronto rotušės 
la n go plevėsavo U kr ai n o s vėlia
va. Berods, tai pirmas kartas, 
kad pa vergto kr a št o vėliava buvo 
iškelta miesto rotušėje. Tuo pasi
rūpinęs kontrolierius Summer
ville.

Mūsų mielam broliui
DLK Mindaugo Draugovės draugininkui ir “Rambyno” 

Tunto skautų skyriaus vedėjui 
paskautininkui K .' BATŪRAI, 

’ io brangiai motinai Agotai mirus Lietuvoje, 
. reiškiame nuoširdžiausią užuojautą ir kartu liūdime 

. _ ■ “Rambyno” Skautų Tuntas.

Mielai varpietei DANUTEI MASALAITYTEI,

jos tėveliui mirus,

reiškiame gilią užuojautą

Toronto Lietuvių Choras 
“Varpas”.

Mielą DANUTE MAŠALAITYT?,
staiga netekus tėvelio, 

nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi
L. L. Karbūnai,
L. A. Stadelnikai

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

Evangelikai mini Vasario 16
Vasario 26 d. Malonės liutero- 

nių parapija, 1424 Davenport Rd., 
švenčia Vasario 16 d. Šventė pra
sidės 1 vai. p.p. iškilmingomis pa
maldomis, kurias laikys kun. Leo
nas Kostizenas. Po pamaldų ben- 
*dra kavutė, kurią ruošia parapi
jos moterų ratelis. Paskaitas bei 
sveikinimo žodžius tars lietuvių 
bendruomenės atstovai J. Matu
lionis, J. R. Simanavičius, J. 
Preikšaitis ir kiti. Dalyvaukime!

Kun. L. Kostizenas.
Skautų-skaučių Vasario 16 d. 

minėjimas - sueiga
įvyks šį sekmadienį, vasario 26 d., 
4 vai. p.p. šv. Jono Kr. parapijos 
salėje. Programoje: iškilminga 
dalis su įžodžiais, skautiški fil
mai, dainos, pasirodymai ir vėliau 
kavutė. Dalyvaus paukštytės, vil
kiukai, skautai-ės, skautai vyčiai, 
vyresnės skautės, studentai skau
tai ir Hamiltono skautai-ės. Suei
gą ruošia vietinis Studentų Skau
tų Sąjungos skyrius.

T. Putvio šaulių kuopos 
šauliams pranešame* kad vasario 
25 d. 6.30 vai. vak. kviečiamas 
visuotinis kuopos susirinkimas šv. 
Jono Kr. parapijos muzikos salė
je, kuriame sesės šaulės yra pasi
ruošusios brolius šaulius pavaišin
ti kavute.

Susirinkimo programa jau bu
vo skelbta anksčiau.

Kuopos valdyba.
Jaunesniųjų mergaičių ateiti

ninkių susirinkimas Įvyks šį sek
madieni, vasario 26 d., T. Vaikų 
Namuose, 4 vai. p .p.

Jaunučių at-kų berniukų susi
rinkimas bus šį sekmadienį, vasa
riene d., Prisikėlimo muzikos stu
dijoje, 4 vai. p.p. Visi renkasi 
punktualiai. Susirinkimas skiria
mas šv. Kazimierui paminėti.

Moksleivių at-kų gimnazistų su
sirinkimas šaukiamas šį sekma
dieni, vasario 26 d., 6 Vai. vak. 
Prisikėlimo muzikos salėje. Kvie
čiami atsilankyti ir ne nariai, jau
nuoliai lankantieji gimnazijas ar 
mokyklos 8-ji skyrių.

Toronto Lietuvių Kredito 
Koperatyvo “Parama’’ 

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

Valdyba.
Gal skaičiai pasakys

Sunku numatyti, kiek Toronte 
yra vargan patekusių mūsų tau
tiečių, tačiau iš Carito veiklos 
matyti, kad ikišiol jis yra sušel
pęs 541 kartą namuose ir 1663 
kartus ligoninėse. Taigi ta. taip 
mažai išgarsinta, lietuviška šal
pos organizacija yra atlikusi mil
žinišką darbą.

Lėšas Caritas telkia Įvairiais 
būdais. Vienas iš jų yra kultūri
niai parengimai. Taigi ir š.m. ko
vo 19 d. rengiamas meno šiupi
nys be kultūrinio atspalvio turi 
dar tikslą sutelkti lėšų mūsų i 
vargą patekusių tautiečių šalpai. 
Juk Velykos čia pat ir norima 
taip pat., ir jiems bent šiek tiek 
praskaidrinti švenčių nuotaiką.

Dėlto Caritas tikisi, kad lietu
viškoji visuomenė, Įvertindama ši 
tikslą, artėjančio meno šiupinio 
metu perpildys Prisikėlimo para
pijos salę. ' K.

Susisiekimo nelaimė
Praeitą savaitę p. Bunčienei li

pant i autobusą Įvyko nelaimė. 
Pergreit užsiskleisdamos autobu
so durys suspaudė drabuži ir ne
laimingą moteriškę parbloškė po 
autobusu, sulaužant jos kojas ir 
sužalojant šonus. Ligonė paguldy
ta šv. Juozapo ligoninėje po tru
puti sveiksta.

Toje pat ligoninėje jau kuris 
laikas gydosi S. Sutkaitis, kuris, 
deja, nors fiziniai veik pasveikęs, 
dvasiškai negali atgauti pusiau
svyros. Ligonis turi savą pasaulį 
ir negalima su juo susikalbėti.

General ligoninėje sveiksta T. 
Kazakevičienė, kuriai buvo pada
ryta sunki galvos kaulų operaci
ja. Augustinas Jonaitis grižo iš li
goninės ir gydosi namuose.

Į Maltono aerodromą, pasirodo, 
du kartu kas savaitę atskrenda 
Kubos lėktuvas ‘Super Constalla- 
tion”, kuris atgabena pamidorus, 
o išsiveža apie 1000 kalakutų, 
skirtų auginti Kuboje.

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” 
RĖMĖJAI

Prisiuntė aukų “TŽ” po $10 
KLB Winnipego apylinkės valdy
ba ir Toronto LK kūrėjų-savano- 
rių skyrius; po $5 A. šalČiūnas iš 
Philadelphijos, A. Bubelis ir A. 
L. iš Toronto; $? A. Jonkutė iš 
Čikagos; $2 torontietė M. Geležiū- 
nienė; po $1 torontietis K. Dau
nys, čikagietis V. Jučas ir bosto- 
nietis M. Šimavičius.

Atnaujino garbės prenumera
tas, prisiųsdami po $10, torontie- 
tis žinomas verslininkas ir didelis 
“TŽ” rėmėjas P. Augustinavi- 
čius, dr. J. Baltrušaitis iš North 
Bay, Ont., eilę metų “TŽ” gar
bės prenumeartorius, “TŽ” ir 
spaudos bendrovės “žiburiai” 
nuoširdus rėmėjas torontietis Pr. 
Šukevičius.

Mieliems aukotojams ir rėmė
jams nuoširdžiai dėkojame.

“TŽ” leidėjai.
Pirmasis gavėnios koncertas 

įvyks kovo 4 d. 7.30 vai. vak. 
Bloor Collegiate auditorijoje. Re
čitali išpildys solistė iš Clevelan- 
do Aldona Stempužienė ir toron
tietis sol. Vaclovas Verikaitis. Re
čitaliui paruošta visai nauja pro
grama, susidedanti iš lietuviškų 
ir tarptautinių dainų bei operų 
arijų. Koncertą globoja KLKat. 
Mot. D-jos šv. Jono Kr. par. skyr. 
savo penkerių metų veiklos atžy- 
mėjimui. Į koncertą bilietai gau
nami jau ši sekmadieni. Ju kaina 
$1-50.

Kaziuko mugė
Ir šiais metais Šatrijos skaučių 

tuntas rengia Kaziuko mugę kovo 
5 d., sekmadieni, šv. Jono Kr. pa
rapijos salėje tuoj po 11 vai. pa
maldų ir užsitęs iki 5 v. v.

čia galėsit pasivaišinti dešra su 
kopūstais, kavute, pyragaičiais ir 
kitokiais skanumynais. Bus lai
mės šulinėlis ir kitokie margu
mynais.

Berniukų skautų Rambyno tun
tas čia praves laimingoj’o loteri
jos bilieto traukimą. Bilietai pla
tinami jau senokai.

Kviečiami visi atsilankyti.
Tunto vadija. y

Estijos nepriklausomybės 
šventė išpuola šį penktadieni. Tą 
dieną Estų Namuose—958 Broad
view Ave. — Kanados Estų Tary
ba. rengia priėmimą, o sekmadie
ni Toronto ėstų Sąjunga 7 vai. v. 
rengia iškilmingą nepriklausomy
bės šventės akademija Massey 
Hall.
Tautos Fondui surinkta $1224,73

Tautos Fondo Atstovybės To
ronto skyrius Vasario 16 minėji
mo proga surinko aukų bei gavo 
už parduotus lietuvio pasus ir 
ženklus $1224,73. Smulkesnė 
apyskaita bus pateikta vėliau.

Aukojusiems nuoširdus ačiū!
TF Atstov. T. skyrius.

Kanados Viešų jų Reikalų
'■ Instituto .. 

žiemos konferencijoje, kuri Įvyks 
ši savaitgali, vasario 24-26 d .d.. 
Toronte, nagrinės tema “Ką reiš
kia būti kanadiečiu“. Pagrindiniai 
trys kalbėtojai — žinomas istori
kas Frank H. Underhill, rašytojas 
- romanistas Hugh Mac-Lennan ir 
poetas Douglas LePan. Kingstono 
un-to prof. — yra pasireiškę kaip 
dideli amerikoniškosios Įtakos 
priešai. W

K onf e r e nei j a prasidės pirma
dieni TV transliacija 9.30-10.30 
v.v. še šta d i e n i konferencija vyks 
Toronto un-to Faculty Club pa
talpose, o sekmadieni Ontario Co
llege of Education. Registruotis 
gali kiekvienas kanadietis. Kon
ferencijos pirmininkas TU ekono
mikos prof. dr. W. T. Eastbrook. 
Diskusijos vyks grupėmis su at
skirais vadovais.

Informacijų teikia Douglas 
Hamling WA.‘ 3-7123.

Šis Institutas nuo 1832 m. kas 
vasarą rengia diskusijas su kul
tūrinėmis pramogomis Geneva 
Park Couchiching vasarvietėje. Į 
jas kviečiaipi paprastai ir įvairių 
tautybių atstovai. Iš lietuvių bet
gi, atrodo, nei vienais metais nie
kas nedalyvavo.

Katalikų informacijos centras, 
kuris stengiasi padėti ir naujie
siems ateiviams visokiausiuose 
reikaluose, veikia visas septynias 
savaitės dienas tėvų paulistų būs
tinėje 830 Bathurst St. (į šiaurę 
nuo Bloor St J, Toronto 4, Ont. 
Telefonas LE. 1-1128.

Torontas laisvės kovai

tarpu dar ne iš oficialių šaltinių, 
pereitą sekmadienį nepriklauso
mybės minėjime vokeliais buvo 
suaukota: Tautos Fondui $644,55 
ir lietuvio

MONTREAL, Que.
’ Aušros Vartų parapijos dešimt-; tuziastų. Tai reto gyvumo viene- 
I
vaitę. Kurie iki Sol dar negalėjo

bei ženklelių iš- 
tad išviso TF su

rinkta $857,55. Vokeliais. Nepri
klausomybės Fondui suaukotas 
$206,75 ir apylinkės valdybai su
aukota (Įskąitapt neaiškios pa
skirties aukas) $114,92. Vokeliuo-v 
se išviso rasta $966,22.

Aną sekmadienį jarie Prisikėli
mo bažnyčios surinkta TF $201, 
61, o kartu su ten pat gauta para
pijos kat. vyrų d-jos auka, $231, 
61. Per evangelikų liut. pamaldas 
surinkta TF $34,85. Prie Prisikė
limo bažnyčios Neprikl. Fondui 
surinkta $65,82. Šv. Jono Kr 
parapijoje itališkajai ELTOS lai
dai pereita sekmadieni surinkta 
$100. / >

Tuo būdu iki šiol Toronte lais
vės kovos reikalams yxa surinkta 
$1606,52. Dalis aukų, be abejo
nės, viešumai dar nebuvo skelb
tos, o be to, rinkliavos dar nėra 
pasibaigusios. ■' "

Daili Telesforas Valius ruošia
si savb kūrinių parodai, kuri bus 
atidaryta kovo 1 d. viešosios bib- 
liotekos įtalpose College - George 
Št. kampe Toronte.-

“Daily Star” ir “The Tele
gram” apie Lietuvą

Toronto dienraščiai “Daily--,—-r oj-'z r---------o-^-t -----1
Star” vasario 14 d. ir “The Tele- j skriaudai. Sveikino arkivyskupi- 
gram“ vasario 15 d. išspausdino jos atstovas prel. Druin, ukrainie- 
mūsiškio laikraštininko Pranio žiu, latvių ir estų atstovai. 
Alšėno laišką. “Daily Star” laiške Po to sekė meninė dalis, ku- 
primenama, kad 43-čiąsias Lietu- — - - - J - J- T
vos laisvės atstatymo metines lie
tuviai švenčia žiaurioje ir negai
lestingoje Sovietų Sąjungos prie
spaudoje. Lietuva ir jos kaimynai 
— Latvija ir Estija — vergijos 
jungą neša nuo 1940 metų.

“Laisvės kolonijoms Azijoje ir 
Afrikoje!”. — esą šaukia Krem
lius. Deja, nė vieno žodžio apie 
vergijos statusą Lietuvoje ir jos 
kaimyniniuose kraštuose ...

“The Telegram” dienrašty* ra
šoma maždaug tas pat, tik plačiau 
ir primenami religiniai persekio
jimai Lietuvoje. Laiške primena
ma, kad laisvuose kraštuose gau
ta skaudi žinia, jog suimtas ir iš
vežtas Į Vladimiro kalėjimą prie 
Maskvos vyskupas Julijonas Ste
ponavičius. A. B.

Danutė ir Alfredas Bražiai per
eitą savaitę sulaukė dukrelės, 
Gintarui ir Linui sesutės.

Užgavėnių balius , 
ruoštas KLK Mot. D-jos Prisikėli
mo parap. skyr. puikiai pavyko. 
Skyriaus v-ba dėkoja visoms po
nioms uoliai talkinusioms valgių 
gaminime ir salės puošime. Padė
ka taip pat pp. Dunderienei ir Ko- 
lyčienei už fantus baliaus loterijai 
ir visiems i balių taip skaitlingai 
atsilankiusięms.

Kovo 5 d. šaukiamas skyriaus 
visuotinis narių susirinkimas pa
rap. III a. salėje, tuoj po Sumos. 
Sus-me paskaitą skaitys p. Grigai
tienė tema “Moters namai”. Na
rės ir prijaučiančios 'prašomos 
gausiai dalyvauti. Valdyba.

Išnuombjamas frontinis 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.

Geras automatinis šaldytuvas West
inghouse 10 qu.

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

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

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

Boldu pervežimas Teronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap 
draustos. Važiuojam kas savaitę j Mont 
realį, Londoną, Windsor^, Hamiltoną, 
Morth Boy, Sudbury ir kitur.
10 DEWSON ST. TEL. U.4-1403 

TORONTO

B. ir J. Stankaičiai

A. t A.
ONAI L ES N I A U S K I E N EI mirus, 

skausmo valandoje jos vyrui Simui, dukteriai Aldonai Ra- 
nonienci. sūnui Viktorui ir jų šeimoms gilią užuojautą 
reiškia ,

D. ir B. Baranauskai

Mūsų Mylimai 
žmonai, mamytei, močiutei, uošvei

ONAI LESNIAUSKIENEI
/ ■ . " . mirus,

širdingiausią padėką reiškiame visiems, kurie mūsų liūdesio 
valandoje paguodė mus jautriu užuojautos žodžiu, bėi savo 
maldomis, Sv. Mišiomis, gėlėmis ar palydėjimu pagerbė mū
sų mylimą velionę.

Ypatingą padėką reiškiame Dr. A. Pacevičiui už rūpes
tingą priežiūrą ligoje, gerb. kun. P. Ažubaliui ir Tėvams 
Pranciškonams bei visiems artimiesiems lankiusiems ją li
goninėje, o taip pat gerb. Tėvui Modestui, palydėjusiam ve
lionę į amžiną poilsio vietą.

Simas Ix:sniauskas,
Aldona Lesniauskaitė - Rononicnč su šeima, 
Viktoras Lesniauskas su šeima, 
Karimieras Lesniausk»s cn *mona (Klaipėdoje).

100% garantuotas 
investavimas.

Jūs gausite bonus ir gera nuošimti, 
jei savo pinigus investuosite i mor- 
gičius. Mes turime pasirinkimą pir
mų ir antru morgičiu, kurių mo
kėjimas yra pilnai garantuotas.

Dėl informacijos apie morgičius 
skambinkite

B.^SERG AUTIS,

EXTRA Realty Ltd
MORTGAGE BROKER

Tel. LE. 4-9211

mečio bazaras prasideda šią sa-1 tas mūsų kolonijoje. . <
vaitę. Kurie iki Sol dar negalėjo! Programa buvo užbaigta pirm, 
prisidėti savo dovana prie bazaro,' A. Norkeliūno padėkos žodžiu ir
labai prašomi nelaukiant atnešti į Tautos himnu . . _____
kleboniją ar į kitas Nurodytas vie-' už žuvusius sugiedojo jungtinis 
tas. Bazaras* pradeda veikti šį ■ AV ir šv. Kazimiero parapijų ebo- 
penktadieni 7 vai. vak. šeštadie- ras, diriguojamas A. Ambrozaičia. 
nį veiks nuo 1 vai. p.p. iki 10 v.v. j Bažnytinė minėjimo dalis bu- 
šeštadienio popietis yra labai gra- vo atžymėta abiejose parapijose 
žus laikas vaikučiams. Sekmadie- 11 vai. pamaldomis įjį-tįjenai pri- 
nį bazaras prasideda tuojau po taikytais pamokslais. Pamaldų 
Sumos ir veiks iki 10 v.v. Ruo-į metu A V bažnyčioje giedųjoop^ 
šiama daug netikėtumų, daug lai-, ros sol. E. KartfeBėnė, OŠv’ Ka- 
mėjimų. Skanūs kepsniai bei už- — «-«i a

kandžiai. Ateikite visi. Paremsite 
tuo savo parapiją. Visus kviečia 
parapijos klebonas ir komitetas.

Vasario 16 d. minėjimas Pla
teau salėje šįmet praėjo labai 
sklandžiai. Programa buvo trum- 
oa, be pavėlavimo, pranešimai 
įdomūs, meninė dalis neperkrau
ta. Nuopelnai tenka naujajam 
seimelio prezidiumui su A. Nor- 
keliūnu priešakyje, kuris, atro
do, bent kartą priėmė dėmesin 
kasmet kartojamus mūsų minėji
mų trūkumus: pavėlavimai, ilgos 
kalbos, nesklandus pravedimas, 
ištęsta- meninė programa ir t.t >

Minėjimą pradėjo Ą J^orkeliū- 
nas, kviesdamas chorą sugiedoti 
Kanados himną. Trumpą, bet pa
gaunančią^ paskaitą įkaitė dr. H. 
Nagys kviesdamas visus daryti 
kas galima, kad išlaikius pasaulio 
sąžinę gyvą pavergtųjų tautų

Bažnytinė minėjimo dalis bu
vo atžymėta abiejose parapijose

XUO OV1. G.

: rimiero bažnyčioje — sol, A. Keb- 
lyš. Pr. R. ’

Vasario 16 minėjime AV šeš
tadieninėje mokykloje dalyvavo 
ir daug vaikų tėvų. ĮnėšųsJautinę 
vėliava.. 'mokyklos vedėjas A. 
Blauzdžiūnas pakvietė j)innų kal- 
beti mokyklos~globeją Tėvą Bore- 
vičiu. kuris, jautriais žodžiais pa
sveikinęs vaikus ir tėvus, nurodė 
mokyklos atliekamą uždavinį auk
lėjimo ir lietuvybės išlaikymo 
darbe. Po io kalbėjo seimelio pre^ 
•ridiumo atstovas Juozus Lukoševi
čius. tėvų komit. atstovas Barat 
dinskas ir mokyklų komisijos at-

nine
paruošta me- 
AvavOmoky-

bei duetu narucišįuiri mokytojai 
turėjo i<?ė*i nemaza^dYpa
tingai gražiai buvo’lątlRdh visai 
negirdėta daina Lokys m sesučių 
Blauzdžiūnaičių duętas , Kultūros 
Fondas turėtu padaryti pastangų, 
kad tain "'•^žiai paruošfįs mūsų

riai labai gražiai vadovavo dr. L 
Gražytė; į pabaigą paskaičiusi re-; . __________
zoliucijas visomis trimis kalbo- vaikus, galėtų parodyti iriplatęs-
mis. Rezoliucija lietuvių vadovau- 
i autiems veiksniams ’ užakcentavo 
M ont reali o lietuvių norą, kad jie 
bent- vieną kartą pamestų savo 
aščiaši ambicijas, sueitu į krūvą 

ir susitartų. Tai senas visų noras 
; enybei a tsiekti. kad vadai ir va

deliai neliktų be kariuomenės be
sivaikydami savo pirmumo teises, 
:ėl kurių ginčai visiems yra ne 
ik Įkyrėję. bet visai išblukę ir 

tik “politiniai kavalerijos arkliai” 
juos beskaito.

Antroji rezoliucija, reikalau
janti Lietuvai laisvo plebiscito ir 
laisvės, skirta JAV prezidentui, 
Kanados ir Quebeco ministeriams 
pirmininkams ir JT delegacijų 
atstovams.

Meninėje programoje solistė J. 
Pauliutė padainavo K. Banaičio 
“Vai toli toli” ir ariją Vilnius iš 
B. Dvariono operos ‘Dalia”. Pia
nistas K. Smilgevičius išpildė M. 
K. Čiurlionio “Vakarinius var
aus”. V. Klovos “Pjesę” ir A. Ra
čiūno “Baladę”. Skautų vyčių tau
tinių šokių grupė pašoko Kepuri
nę. Jonkeli. Lenciūgėli, Oželi ir 
Vestuvių’ polką. Malonu pažymė
ti, kad šokių gr u pė J. Piečaičio 
vadovaujama, per savo eiles kas
met perleidžia vis naujus šokėjus 
ir, atrodo, nepritrūksta jaunų en-

nien^s kanadiečiu šjuogstiiazhs, 
nanaudoiant vaikų programas ra- 
iiic- ir televizijoje. • |

Ta '->ačia nroga buvo suorgani- 
•^mta B Abnomonio lietuviško 
meno , drožinių,v;yaikų suneštų 
notaro išdįrbiniv berrankdarbių 

rodė] ė Ypatingai tenka Įver
tinti gražius ir nusius B. Abro- 
monin darbus. įvertinti jo darbą 
ir Įdėtas lėšas atspausdinant ta 
nroė? vaikams Lietuvos himną ir 
jo aiškinimą, kuri neprošali būtų 
pasiskaityti ir suaugusiems.

Už tai Lietuvos kariuomenės 
kūrėjui savanoriui B. Abromoniui 
priklauso didelė padėka.

Taip paruoštas minėjimas pasi
liks ilgai mūsų atžalyno širdyse.

'„-.ė':: ; '..J.- Dalyris. •:
Tauro krepšininkai nugalėjo 

stiprią Willibrord komandą 52:49.
Liet, šachmatininkai pereitą 

šeštadieni nugalėjo latvius 6^: 
UĄ t. Lietuviu komandoje žaidė 
ir mūsų didmeisteris Žalysl Lat
vių komanda dalyvavo savo stip
riausiame sąstatel Rungtynės įvy
koA V klebonijos posėdžių salė
je. B a igia nt tu r nyrą svečiai lat
viai dėkojo mūsų sportininkams 
už malonią nuotaiką irvaišingu- 
mą. ?''i. •

I4K

1212 bundas St W. TeL LE. 2-9547 
'■ J. BERŽINSKAS t ?

Jlžsskvmsii priimami ir naštų

TAUPYK IR
savo Kredito Kooperatyve "LITAS"
SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS. PASKOLOS LENGVAI“IK 

GREITAI DUODAMOS BETKOKIAM GERAM TIKSLUI.' • ' 1
Bankas veikia: Šiokiadieniais 1451 Crawford Bridge Avč..'Verdun. Rytais— 

pirmadieni nuo 10-1 vai. ir šeštadieni nuo 10-12 vai. Vakartis —
■ ..< pirmadienį, trečiadieni ir penktadienį nuo 7-8 vai. J • ‘

Sekmadieniais Aušros Virtu parapijos salėje banko'‘patalpose .nuo 
1030 -I-val. ;

Pirm. J. Bernotas, AV. 8-3111 Vedėjas D. Jurkus. PO. 74280

AL GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543. ’

DUNDAS — ANNETTE. $9.500 pilna kaina. 6 kambariai ir saulės kamba
rys. pusiau atskiras plytų namas. Geram stovy, oru alyva šildomas. Garažas.
HIGH PARK — DUPLEKSAS 8 metų senumo, originalus, dupleksas, už
baigtas žaidimo kambarVs. Privatus ivažiavimaSr. didelis daržas.* Kaina 
$28.000. Įmokėti apie $10.000. Vienas morgičius balansui. *'■ !
32 AKRAI SU TROBESIAIS. 25 mylios nub Toronto, -gera žemė daržovėms 
ar vištų Ūkiui. Įmokėti apie -$5.000. Vienai'mbrgičhis balansui.
GALLEY — RONCESVALLĖS. $16.500 pilna kaina. 8 kambariai, geroje 
vietoje, vandeniu apšildomas. 2 garažai. $2JGQ Įmokėti. a '

< ■ ■ * "v f T
SWANSEA. $22.500 pilna kaina, 8 metų senumo, su visais kilimais,''prijung
tas garažus, užbaigtas žaidimų kambarys, didelis sklypas, 2 vonios.




