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JVe mažėjui skirias
Ateities akių vertus daiktus nešame į muzėjų, rūpestingai sau

gome, stengdamiesi išplėšti juos iš naikinančios gyvenimo riedmės. 
Konservuodami juos, rodome priaugančioms kartoms, supažindi
name prašalaičius: štai mūsų praeitis! Kiekvienas kultūringas kraš
tas turi tokių muzėjų ir juose telkia savo praeities liudininkus, 
kurie akivaizdžiai kalba apie savo laikus ir dabarties žiūrovą su
jungia su tolima praeitimi. Tuo būdu muzėjun patekę daiktai 
ir žmonės yra vertingi. Kartais jų vertė yra nepamainoma ir įkai
nojama didelėmis pinigų sumomis. Ta vertė betgi nėra gyvenimiš
ka. Kad ir labai brangus muzėjinis daiktas yra jau praslinkusio 
ir sustojusio gyvenimo atlauža. Tai tartum iš judrios srovės pa
gautas perlas; kuris nustojo riedėjęs ir liko išimtas iš tėkmės.

Taip yra ir su 'mųzėjiniais daiktais ir net žmonėmis. Tie, ku
rių vardai, statulos ar paveikslai pasiekė,muzėjų, išėjo iš gyvenimo 
ir nebeturi tiesioginės įtakos. Jie atstovauja tam tikrą praeities 
momentą, kuris liko užfiksuotas medžiagoje. O gyvenimas eina 
toliau, rieda vis daugiam užmiršdamas praeitį ir nuo jos atsipa
laiduodamas.

Yra betgi išimtinių žmonių, kurie netelpa muzėjuje. Ir tai 
ne dėlto, kad jie nebūtų verti, bet dėlto, kad nesiduoda užkonser
vuojami. Jie pasitraukia iš gyvenimo fiziškai, bet pasilieka dva
siškai. Jie miršta kūnu, bet nemiršta dvasiniu savo palikimu. Jų 
įžiebtas heroizmas šviečia kartų kartoms, o jų vardas eina iš lūpų 
Į lūpas. Tai — didvyriai ir šventieji. Jie tampa žmonių idealu, 
kurio uždaryti negali joks muzėjus. O jeigu jų palaikai ar statulos 
bei atvaizdai ir telpa muzėjuje, tai tik kaip ženklai, kalbą apie 
asmenis, kurių dvasia nesiduoda įmuzėjinama. Jie yra įsipynę 
tautos ir žmonijos gyveniman ir laikosi jos mąstyme, jos raštuose, 
jos kūryboje.

Jei tautos didvyriai išnyksta su tauta, tai šventieji to išven
gia, nes priklauso nevien kuriai tautai, bet ir visuotiniam gyve
nimui. Jie yra idealinio gyvenimo atstovai, nuolat gyvi savo krikš
čionišku pavyzdžiu, kuris niekad nenustoja vertės. Yra visa eilė 
šventųjų nuo pat pirmųjų krikščionybės amžių, kurie jau beveik 
2000 metų tebėra gyvi pavyzdžiai visoms tautoms. Jie yra pasiekę 
antgamtinio gyvenimo plotmę, dalyvauja jos amžinume ir neiš
nyksta iš santykio su tikinčiųjų bendruomene.

Prie tokių pirklauso ir mūsų tautos šventieji, kurių pirmūnu 
laikome šventąjį Kazimierą. Jis yra vienas tų, kurie netelpa mu
zėjuje. Jis skirtas ne muzėjui, o mūsų gyvenimui. Jis yra tapęs 
moralinio lietuvių ir apskritai visų krikščionių gyvenimo pavyz
džiu, šviečiančiu negęstančia šviesa. Jo asmenyje iškilo ne ginklo, 
ne užkariautojo, ne valdovo^o dorinio gyvenimo tvirtybė. Jo fizi
niame silpnume subrendo moralinė jėga, kuri ir iškėlė jį pavyz
džio plotmėn.

Žvelgdami šiandieną i šv. Kazimierą, klausiame save: ar be
gali šis tolimos praeities jaunuolis būti mums idealu? Žinoma, 
jeigu kas savo gyvenimą pasuko Bacho. Veneros ar panašia link
me. šv. Kazimieras neimponuoja. Kiekvienam betgi susirūpinu
siam savo tautos likimu šv. Kazimieras visada yra ir bus idealinis 
pavyzdys, įkvėpiąs moralinės didybės ir atsparumo dvasios. Šv. 
Kazimieras dabartiniu metu yra netgi aktualesnis nei Lietu vos 
laisvės metais, kai atsparumo dvasia nebuvo taip reikalinga kaip 
dabar. Gyvendami išeivijoje jaučiame, kad esame bloškiami vis 
toliau nuo tėvynės, kad Įsikūrimo vilionės nekartą užgožia lietu
viškus rūpesčius, kad likiminė kova reikalauja didelių pastangų. 
Ir jei mes iš tos kovos vienu ar kitu būdu nuslenkame į šalį, tai 
tik dėlto, kad pritrūkstame to moralinio atsparumo, kuriuo nuo
lat švyti tautietis šv. Kazimieras. Visas mūsų išeivinis gyvenimas 
bei veikimas yra gyvas tiek, kiek jin Įdedame atsparumo. Kur Įsi
gali suglebimas, išnykstą veikimas. Žvelkime tad i šv. Kazimierą 
kaip moralinio atsparumo Įkvėpėją ir jo pavyzdžio vedami kovo
kime gerąją kovą. Pr. G.

Šv. Kazimiero koplyčios vidus Vilniaus katedroj. Vidury matyti altorius, virš kurio iškeltas šv. Kazi
miero karstas su palaikais. Šiuo metu karstas perkeltas i šv. Povilo ir šv. Petro bažnyčią Antakalnyje.
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PRANCŪZIJOS KOMUNIZMAS - SERGANTIS UOTAS
1946 m. Prancūzijoj buvo 900.000 kompartijos narių; 1956 m. 
jų skaičius nukrito iki 335.000, o dabar jų beliko 200.000. Jau
noji karta jau nusigręžia nuo kompartijos ir palieka senius, 
kurie irgi jau yra netekę senojo dinamizmo. Gėli; De Gaulle 
apkarpė komunistinio liūto nagus, kurie buvo labai aštrūs.

Šiuo metu vyksta derybos tarp 
prez. De Gaulle ir Aižerijos suki
lėlių vyriausybės. Jiems tarpinin
kauja Tunizijos prezidentas Bour-1 
guiba, kuris kalbasi su abiem pu
sėm ir sutiko atvykti Paryžiun 
tartis su pačiu prez. De Gaulle. 
Jau matyti, kad Aižerijos nepri
klausomybė nebe už kalnų, ir bri
tai giria prez. De Gaulle už suge
bėjimą apsieiti be JT ar šiaipjau 
plačių konferencijų. Stebėtojai 
mano, kad prez. De Gaulle, davęs 
laisvę Alžerijai, organizuos Vidur
žemio jūros sąjungą, kuri apims 
Š. Afriką ir Ispaniją, nepriklau
sančią Atlanto sąjungai. Tuo bū
du, atrodo, prez. De Gaulle siekia 
pastatyti pylimą š. Afrikon besi
veržiančiam komunizmui iš Sov.

Savaitės įvykiai
JT NUTARĖ PRADĖTI TVIRTOS RANKOS POLITIKĖ KONGE. 

Saugumo Taryba po ilgų ir karštų diskusijų priėmė rezoliūciją: pa
naudoti jėgą vidaus karui sulaikyti, neutralizuojant kongiečių kari
nius dalinius, pareikalauti belgus pasitraukti iš krašto. Iš 11 narių 
nuo balsavimo susilaikė Sov. Sąjunga ir Prancūzija. Tuo būdu so
vietų siūlymas- atleisti gen. sekr. Hammarskjoldą ir atitraukti JT 
kariuomenę iš Kongo liko atmestas. Kongo premjeras Ileo ir Ka
tanga prov. premjeras Combė pasisakė prieš rezoliuciją; esą prieš 
JT jėgą jie irgi panaudosią jėgą. Jiedu išviso nėra linkę paklusti JT 
visuose reikaluose, čombė atsisakė bendradarbiauti su JT Lumum- 
bos mirties tyrime, o Ileo pasiuntė ultimątumą iškraustyti Lumum- ‘ 
bos šalininkų karinius dalinius, be šūvio užėmusius Kasai prov. sos-

KAS
ARKIVYSKUPAS į
POCOCK. Winnipego arkivys

kupas, paskirtas Toronto arkivys
kupo kardinolo J. C. McGuigan 
pavaduotoju — koadjutorių su 
įpėdinystės teisėmis. Kardinolas 
McGuigan, 66 m., pasitraukia iš 
aktyvios veiklos dėl susilpnėju- 
sios sveikatos ir visą arkivysku
pijos valdymą paveda naujajam 
valdytojui arkiv. Pocock. Pastara
sis yra 54 m. amžiaus, gimęs St. 
Thomas, Ont. Teologinius moks
lus ėjo Vašingtono ir Romos uni
versitetuose. Gavęs kanonų teisės 
daktaro laipsni, buvo paskirtas 
profesorių Londono, Ont., kun. 
seminarijos profesorių 1934 m. 
Po dešimtmečio buvo paskirtas 
Saskatoon vyskupu, 1951 m. — 
Winnipego apaštališku administ
ratorių, paskui koadjutorių ir, mi
rus arkiv Sinnot 1952 m., Winni
pego arkivyskupu.
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PREMJERAS
J. DIEFENBAKERIS lankėsi 

Vašingtone ir tarėsi su JAV pre
zidentu Kennedy ir valstybės sek
retorių D. ’Rusk. Pasitarime daly
vavo Kanados užs. r. min. H. 
Green, Kanados ambasadorius 
JAV A Heeney ir JAV ambasa
dorius Kanadai L. Merchant. Ka
nados premjeras pateiškė, kad 
Kanada ir toliau dalyvaus š. Ame
rikos gynybos sistemoj, pirks 
priešraketinės apsaugos atomines 
Bomarc raketas, pakeis CF-100 
tipo naikintuvus naujais. Be to, 
jis pareiškė, kad Kanada neketi
na imtis neutralumo politikos. 
Prez. Kennedy pažadėjo apsilan
kyti Otavoje ir pasakyti kalbą 
parlamente prieš birželio 15 d.

PREMJERŲ
KONFERENCIJA įvyko Otavo

je, kur buvo tartasi mokesčių pa

NAUJO KANADOJE?

Sąjungos, kuri sudaro šiuo metu 
didžiąją grėsmę.

Dar prieš porą metų vidaus ko
munizmas buvo didžioji Prancū
zijos grėsmė, ir M. Thorez gyrė
si kalbąs ketvirtadalio prancūzų 
vardu. Seimo rinkimuose kompar
tija gaudavo apie 5 mil. balsų. 
Padėtis pasikeitė atėjus valdžion 
gen. De Gaulle. 1958 m. referen
dume jis nunešė 1.500.000 kom
partijos balsų. Kai jo bendradar
biai užsimena apie komunistų pa
vojų Prancūzijoj, jis tik patrau
ko pečiais ir nusišypso ... Jis su
geba Įtaigoti komunistines mases 
ir elgiasi su jomis kaip specialis
tas su sprogmenimis. Per pasku
tinį atsiklausimą sausio 8 d. Aiže
rijos klausimu jo Įtaka vėl pasi
tvirtino: didelė dalis kompartijos 
balsų atiteko prez. De Gaulle.

prieš, nelaukdamas Kremliaus 
nuomonės. Chruščiovas gi pasisa
kė už De Gaulle politiką. Tada 
kompartija staiga pakeitė savo li
niją, o Thorezas turėjo atlikti sa
vąją išpažintr-oentriniamekomite
te, kur Casanova kaltino ji neap
dairumu ir sektantizmu.

Šiandieną abu kompartijos šu
lai — Casanova su Servin yra nu
stumti i nereikšmingas pozicijas, 
o A. Lecoeur. buvęs sekretorius. 
Servin pirmtakas, pašalintas iš 
psrtijos. Jie atstovauja komparti
jos grupę, kuri yra priešinga kie
tai Thorezo politikai, praradusiai 
savo draugus iš kairės ir nepajė
giančiai atsispirti prieš De Gaulle 
Įtaką. Jų nuomone. Thorezas per
daug a k i a i sekąs Kremliaus n u ro
dymus ir tuo būdu kenkiąs kom
partijai. Nežiūrint esamo darbi
ninkijos nepasitenkinimo, kom
partijai esą nepavykę ikišiol suor
ganizuoti nei vieno reikšminges
nio streiko prieš prez. De Gaulle.

tinę Luluaburg. JT neatsakė ir 
kol kas jokių priemonių nesiėmė 
sulaikyti Lumumbos kariniams 
daliniams, besiveržiantiems į nau
jas sritis ir priartėjusius prie Leo
pold villės. Esą neįvyko ginkluo
tu susidūrimu. Centrinės valdžios 
autoritetas yra sumenkėjęs, o 
gen. Mobutu kariuomenė nerodo 
kovingumo*-Sov. Sąjunga varo 
užkulisinę politiką, remia A. Gi- 
zengos valdžią Stanleyville ir 
viešai reikalauja JT palikti Afri
ką afrikiečiams — sudaryti jų ko- 

’j nisi ją Kohgo reikalams, o JT ka
riuomenę atšaukti. N. Chruščio
vas kreipėsi į Nehru, Indijos

• premjerą, kviesdamas paremti šią
• politiką. Nehru gi nusitatymas 

dabartinėj būklėj yra daug le
miantis: jis pažadėjo remti JT 
tvirtos rankos politiką Konge, ir

1 Hammarskjoldas tikisi iš jo kari
niu dalinių, kurie papildytų pa
sitraukusių kraštų dalinius — 
J AR ir Maroko. Iš kitos gi pusės, 
Nehru yra reikalingas Chruščiovo 
paramos sienų ginče su Kinija. 
Visdėlto neatrodo^kad Nehru da- 
bar ^hūsiienkfu: s&jėtų politikai? 
juoba, kad visą laiką rėmė JT, 
kurias Chruščiovas nori sugniuž
dyti kaip jėgą, pastojusią kelią 
komunizmui Afrikoje. Jis miela

skelbti naujus rinkimus nesulau
kus kadencijos pabaigos. Nuo 
1958 m. kraštą valdo socialinė 
krikščionių partija drauge su li
beralais. Prieš tai valdė socialis
tai irgi su liberalais. Dabar jie vėl 
tikis grįžti valdžion ir pakeisti pri
imtąjį įstatymą, pakeliantį mo
kesčius ir sumažinantį socialinę 
globą. Liberalai prieš rinkimus 
buvo bandę pasitVaukti iš vyriau
sybės, kurioje turi 7 ministerius, 
norėdami išvengti atsakomybės z 
už nepopuliarų įstatymą, bet kara
lius Baudouin nepriėmė jų atsi- • 
statydinimo, paleido parlamentą 
ir paskelbė rinkimus kovo 26 d. 
Paleistąjį parlamentą sudarė: 104 
krkščionys socialai, 21 liberalas, 
84 socialistai ir 2 komunistai, 1 
nepriklausomas.

RODEŽIJOJ KAIP KONGE?
Kongo pašonėj yra Š. Rodezi- 

ja, tebesanti Britanijos protekto
rate ir kartu priklausanti Centri
nės Afrikos Federacijai, kurią su
daro be šiaurinės Rodezijos pieti- 
n.ė Rodey^a ir Nijasaląndija. Jos ■ 
federacines vyriausybės premje
ras yra Roy Welensky, kurio tė
vai kilę iš Lietuvos. Jo federaci
joj vyksta kovos juodųjų prieš 
baltuosius, turinčius valdžią savo

skirstymo reikalu. 1962 m. bai
giasi 20 metų sutartis, pagal ku
rią buvo paskirstomi mokesčiai 
tarp federacinės ir provincinių 
vyriausybių. Premjeras Diefen- 
bakeris pateikė naują planą 5 me
tams ir sutiko padidinti provinci
jų gaunamą metinę dalį $17 mil.. 
Nauju pasiūlymu patenkinti ma
žesniųjų prov. premjerai, bet di
desniųjų — kritikuoja. Ontario 
premjeras L. Frost pareiškė, esą 
$18 mil. suma, teksianti Ontario 
yrov., yra permaža, ir jai reikėtų 
dar bent $132 mil. Planas pateik
tas svarstyti feder. parlamentui.

114 TREMTINIŲ
DŽIOVININKŲ su šeimomis 

numatyti Įkurdinti Kanadoje. Jie 
parinkti Austrijos, Vokietijos ir 
Italijos stovyklose — daugiausia 
jugoslavai ir vengrai. Federacinė 
vyriausybė sutiko apmokėti ke
lionę ir butą kol segančiųjų šei
mos galės įsikurti, O provincinės 
vyriausybės apsiėmė nemokamai 
gydyti sanatorijose. Džiovininkus 
sutiko priimti šios provincijos: P. 
Edward Island — 2, N. Škotija
— 5, N. Brunswick — 5, Quebec
— 15, Ontario — 40, Manitoba
— 5, Aberta — 20, Saskatche
wan — 10, B. Kolumbija — 12. 
Pirmoji grupė — 30 šeimų su 70 
asmenų — atskrido Kanadon va
sario 23 d., kitos dvi grupės at
skris kovo 2 ir 9-d.d.

da duodama visose klasėse Įskai
tant visus patarnavimus.

VANDENS
FLUORIDAVIMUI tirti komi

sija Ontario prov. baigė savo dve
jų metų darbą ir jo rezultatus pa
teikė prov. parlamentui. Pasak 
jos, geriamo vandens fluoridavi- 
mas Ontario prov. reikalingas ap
saugoti dantis nuo nukalkėjimo; 
žinovų nuomone, sveikatai esąs 
nekenksmingas. Komisija siūlo 
parlamentui priimti atitinkamą 
Įstatymą, leidžianti vietinėms sa
vivaldybėms Įvesti vandens fluo- 
ridavimą. Komisiją sudarė: teisė
jas K. G. Morden, dr. G. E. Hali 
— London un-to rektorius ir po
nia C. McKenzie.

$525.170
BANKŲ SĄSKAITOSE neran

da savininkų ir bus perduoti Ka
nados Bankui, jei savininkai neat
silieps iki gruodžio 31 d. Įdėtas 
sumas savininkai galės atsiimti ir 
vėliau, bet jau su sunkumais.

PASKOLOS
LAKŠTUS išleis Manitobos 

provincija ir mokės 5% pa
lūkanų. Jie buš panašūs Į federa
cinės vyriausybės lakštus ir galės 
būti parduodami betkada nomi
naline kaina.

GRUPINĖMS •
KELIONĖMS geležinkeliais 

duodama nauja 40% nuolaida 
nuo kovo 1 d. Pvz., jei vienas as
muo, keliaujantis su dviem ar 
daugiau bendrakeleivių, sumoka 
už bilietą ten ir atgal $100, tai už 
kitus — tik po $60. Taisyklės rei
kalauja, kad grupė vyktų kartu, 
bet grįžti gali paskirai, ši nuolai-

SVEIKATOS
APDRAUDA Ontario provin

cijoje pabrangs, nes apdraudos 
komisija per pastaruosius dvejus 
metus turėjo $6.969.000 nuosto
lio. Ligoninių išlaidos kasmet 
sparčiai kyla ir iki 1964 m. ko
vo 31 d. metinės išlaidos pasieks 
$388.700.000. Apskaičiuojama, 
kad kasmet apdraudos išlaidos pa
didės apie $44 mil. Numatoma 
pakelti mokesti.

Su komunistų jėga gen. De 
Gaulle susidūrė II D. karo metu, 
ir ypač po karo atėjęs valdžion. 
1944 m. jis lankėsi Kremliuje pas 
Staliną, kur, be kitko, kalbėjosi ir 
apie Prancūzijos kompartijos gen. 
sekret. M., Thorez, pabėgusi iš 
kariuomenės ir atsidūrusi Šov. 
Sąjungoj. Stalinas tarė: “Jei bū
čiau Jūsų vietoje, nemesčiau to 
žmogaus kalėjimam bent ne da
bar”. De Gaulle tada pakluso: lei
do Thorezui grįžti Prancūzijon ir, 
užuot pasodinęs kalėjimam pada
rė ministeriu. “Aš ji kinkau i tą 
pati vežimą kaip ir yisus kitus — 
tegu traukia”, — kalbėjo tada 
gen. De Gaulle savo draugams, 
ir traukė Thorezas tą vežimą su 
kitais savo vienminčiais, kol buvo 
naudinga partijai; vėliau gi atsi
suko prieš pati De Gaulle ir ėmė 
aštriai kritikuoti jo valdžią. Prieš 
Thorezą stojo kompartijos drau
gai: L. Casanova, M. Servin, J. 
Doriot, A. Marty, Ch. Tillon, A. 
Lecoeur ir kt. Visa eilė jų liko 
pašalinti iš kompartijos, nes ne- 
silenkė Thorezo diktuojamai lini
jai. Daugiausia atsparumo paro
dė M. Servin ir L. Casanova — 
kompartijos šulai. Pirmasis buvo 
sekretorių,, ir buvo manoma, kad 
taps Thorezo. nuolat sirguliuojan
čio, įpėdiniu; antrasis buvo po- 
litbiuro nariu, skirtu rūpintis in
telektualų organizavimu ir atsto
vauti kompartiją “taikos sąjūdy
je”. Abu juos apkaltino M. Tho
rezas cetnriniame komitete, kuris 
pareikalavo atlikti viešą išpažintį 
ir nuoširdžiai apgailėti savo kal
tes partijai...

♦
* Pasmerktieji betgi laukė pro
gos atsilyginti Thorezui ir sulau
kė. Kai prez. De Gaulle paskelbė 
savo nusistatymą duoti Alžerijai 
laisvo apsisprendimo teisę, Tho
rezas visu smarkumu pasisakė

kimi stebi Lumumbos šalininkų, rankcse. Pastaruoju metu sujudo 
-rimų dalinių žygius, grasman- š. Rodezija, kurios 2.500.000 gy

ventojų. yra juodieji, 75.000 — 
baltieji. Juodieji ėmė reikalauti 
valdžios. Britanijos vyriausybė, 
sukvietusi Londonan politinius 
vadus, tarėsi 3 savaites in nieko 
nepasiekė. Kolonijų min. I. Mac- 
leod pateikė planą pagal kurį Š. 
Rodezijoj būtų renkamas seimas 
trimis laiptais: 15 baltųjų atsto
vų. 15 juodųjų ir 15 mišrių. Bal
tieji atmetė pianą kaip duodantį 
aiškią daugumą juodiesiems, o 
juodieji nepatenkinti, kad netai
komas demokratinis daugumos 
principas. Premjeras Welensky 
mobilizavo 5000 karių P. Rodezi
joj ir pasiruošė priešintis naujam 
planui, kuri norima įvesti prie
varta. Be to, Welensky paskelbė 
kovosiąs už nepriklausomą C. Af
rikos Federaciją, skelbsiąs rinki
mus ir išeisiąs iš B. Commonw.

KOVA DĖL VALDŽIOS
Bolivija — politinių kovų kraš

tas Nuo 1952 m. Įvyko 12 suki
limų, rengtų karinių ir politinų 
vadų. Visi jie bandė nuversti pre- 
ridentą P. Estenssoro kairėn pa
linkusią valdžią. Pastaruoju me
tu ji, pajutusi naujo sukilimo 
grėsmę, paskelbė apsiausties sto
vį ir suimdino apie 100 opozicijos 
likėjų. Esą nuo valdančios tauti- 
lės revoliucijos partijos atsisky- 
msi konservatyviųjų dalis ir ban

džiusi paimti valdžia. Tai rodo 
Bolivijos vidaus politikos krizę, 
■>rie kurios prisidėjo mokytojų 
streikas; reikalaująs padidinti at- 
'yginimus 100%.

karinių dalinių žygiu 
čius suardyti centrinę valdžią, o 
Kongo prez. Kasavubu smerkia 
JT patikėtinį Dayal už palanku
mą Stanleyville valdžiai.

RINKIMAI BELGIJOJE
Kongo Įvykiai sukrėtė ir jo bu

vusią valdytoją Belgiją, kuri ne
tekusi žymios dalies pajamų, bu
vo priversta pakelti mokesčius ir 
sumažinti socialinės globos išmo
kas. Tai sukėlė ištisą mėnesį tru
kusi streiką, nuostolingas riaušes 
ir pagaliau privertė vyriausybę

Ilga kova su Sovietu Sąjunga
JAV politinių mokslų žinovas Henry A. Kissinger, Harvardo 
universiteto gynybos studijų direktorius ir Baltųjų Rūmų pa
tarėjas, paskelbė knygą “Reikia pasirinkti”, kurią skaito visi 
vadovaujantieji politikai. Pasak jo, klaidinga manyti, kad Ru
sijos kovingumas išnyks su augančia pramone ir kylančia nau
ja inteligentija, kaip jis neišnyko prieškarinėje Vokietijoje.

remtus! neatominiais ginklais ir 
kuri neverstų JAV eiti į visuoti
nį atominį karą arba nieko neda
ryti Europos gynybai. Jei iškiltų 
JAV klausimas — ginti sovietų 
užpultą betkuri Atlanto s-gos na
rį tik visuotinio atominio karo 
rizika. JAV atsidurtų dilemoje: 
neiti Į karą su sovietais ir užsi
traukti pasmerkimą arba eiti į 
karą ir Įsivelti į katastrofišką su
naikinimą

Europa viena, net ir su atomi
niais ginklais, negalinti laimėti 
visuotinio karo su sovietais, nors 
malinti daug prisidėti sudarydamr 
priedangą neatominėms pajėgoms 
ir atgrasinti puoliką. JAV įsijun 
rimas kovon su Sov. Sąjunga esąs 
būtinas ir ilgalaikis. Negalima 
tikėtis, kad sovietai, didindami 
pramonę ir plėsdami auklėjima 
taptų taikingesnį, lygiai kaip iš 
augusi vokiečių pramonė nesuma
žino jų karingumo.

JAV turį mobilizuoti savo mo
ralines ir dvasines pajėgas. Jos 

. - ,. - . negali remtis taip vadinamais
skyrus valios _stoką, kad Vakarų, “neutraliaisiais” — neutralumo 
Europa ir JAV negalėtų sutelkti kėlimas paniekinsiąs laisvę visur, 
tokių vietinių pajėgų, kurios gale- jos taipgi negali tik guostis, kad 
tų sustabdyti beveik kiekvieną gali daugiau pagaminti nei sovie- 
sovietų puolimą”. Ne vienas Eu- įį JAV* tu^ ^kvėpti žmogaus 

brastų nesąs pajėgus su- vertės ir jo laisvės vertybes drau- 
telkti tokią pajėgą, kuri galėtų su pakankamui kovingumu, 
nugalėti Sov. Sąjungą, nors ir taip kad jaunoji karta visame pa- 
smogtų pirmas. Taipgi ne vienas šaulyje jaustųsi įpareigota įsisa- 
paskiras V. Europos kraštas nesąs vjnti jas protii ir jausmu”. . 
pajėgus atlaikyti sovietų spaudi 
mą. Jų saugumo pagrindas — . , x ,
vienybė. Atlanto sąjunga turinti karinę jėgą ir ginklų kontrolę, 
paruošti tokią strategiją, kuri ir taiką ir derybas.

Jaunas Harvardo profesorius 
H e nry A. K i si nger. 37 m.. laiko
mas išmaningu dabartinės polti- 
nės būklės vertintoju. Jo nuomo
ne. kova su Sov. Sąjunga būsian
ti ilga ir JAV turinčios tam pasi
ruošti. Remtis vien atominiais 
ginklais neužtenka, nes pasiekus 
“abipusį nepažeidžiamumą” jie 
nebūsią galimi panaudoti. JAV 
strategija turinti taip išdėstyti sa
vo atomines pajėgas, kad .sovie
tinio puolimo atveju galėtų atlai
kyti pirmąjį smūgį: išsklaidyti ga
limai plačiau bombonešius, padi
dinti Polaris atominių raketų 
skaičių povandeniniuose laivuo
se, Minuteman ant traukinių, o 
pastoviąsias bazes įrengti pože
miuose. Šie ginklai būsią galimi 
panaudoti tol, kol viršys sovietų 
atominius ginklus. Lygybės atve
ju reikią remtis tradicinėmis ka
ro pajėgomis, kurios būsiančios 
reikalingos vietinio pobūdžio ka
ruose, nes abi pusės vengsiančios 
panauodti atominius ginklus. 
“Nėra jokio pagrindo manyti iš-

taip kad jaunoji karta visame pa-

JAV turinčios organizuoti ir

ir taiką ir derybas.

Žymus svečiai Lie
tuvos atstovybėje
Vasario 16 proga Lietuvos at

stovas Vašingtone J. Rajeckas su 
nonia surengė priėmimą atstovy
bės patalpose. Atsilankė valst. 
sekret. pavad. Ch. E. Bohlen, 
Europos skyriaus viršininkas 
Kohler, protokolo šefo pavaduo
tojas C. E. Conger. Rytu skyriaus 
direktorius H. C. Vedeler, Balti
jos skyriaus pareigūnai Waren sr. 
ir jr„ R. M. Wims, R. Selby ir kt. 
Dalvvavo taipgi visa eilė diplo
matinio korpuso atstovu, senato
rių, vyskupų, prelatu. Pastarųjų 
tarpe buvo mons. prof. J. A. Ab- 
bo, buvęs nepriklausomos Lietu
vos metais Kaune nunciatūros 
tarnautoju. Dalyviu tarne buvo ir 
Vašingtono lietuviai, latvių ir es
tų kolonijų atstovai.
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BESKYLANTI BELGIJA
Belgija-Belgae — senovėje kel

tų kraštas, 9 mil. gyventojų, pra
ėjusiais metais atšventęs 130 m. 
nepriklausomojo gyvenimo su
kaktį, šiame amžiuje du kartu ka
ro nusiaubtas, nūnai pergyvena 
vidaus suirutę. Ji su Olandija su-

mi išugdė keistą n< 
votišką ligą griauti 
sa tai, kas ‘ ' 
Maži ply 
mandų n 
nes ėmė
mas

MINTYS GAVĖNIAI

Krikščioniškoji vienybė
Visais žmonijos istorijos am

žiais daug imperatorių, diktato
rių, prezidentų, oratorių ir agita
torių griebėsi šio žodžio kaip ko
kio apsaugos skydo. Jie visi šau
kėsi vienybės ir nervingai blaškė
si, bet patvarios vienybės taip ir 
neprisišaukė. Gal kiek daugiau 
pasisekdavo imperatoriams ir dik
tatoriams įvesti ją savo nuožmiu 
teroru, |>et irgi tik iki tam tikros 
ribos. Iš tokios priverstinės vie
nybės išsiveržusi minia J uos su 
įtūžimu paklodavo ant pėrversmų 
aukuro. • , .

Visiškai kitokiu būdu nešė vie
nybės idėją Kristūs. Jis, Įkurda- 
mas vieną, šventą, katalikišką ir 
apaštališką Bažnyčią šioje žemė
je, savo misijos darbe niekad ne- 
siblaškė ir nevertė. Jis visada kal
bėjo ramiai, o Jo balsas sklido 
perverdamas kietas farizėjų ir 
kitų klaidatikių širdis. Tokią pat 
nesudrumstą ramybę jaučiame, 
kai girdime Kristaus vietininką 
šioje žemėje kalbanti pasauliui. 
Ir kokia pasaulyje valdžia galėtų 
pasidžiaugti tokia realia, visus 
darniai jungiančia vipnybe, kaip 
Katalikų Bažnyčia? Katalikai yra 
išsiskirstę po viso pasaulio vals
tybės, bet juos artimai jungia 
Kristaus vėliava, nešanti visam 
pasauliui taiką ir ramybę.

Visa organizacinės veiklos ga
lybė slypi visus narius stipriai 
jungiančioje vienybėje. O kad 
vienybė glaudžiai sietų vieną as
menybę su kita, ji turi būti lai
duota ir asmenybės ugdančių Įs
tatymų kodeksu. Bažnytinės tei
sės ir moralės kodeksas atsistoja 
pasaulio Įstatymų priešakyje. Be 
to, Bažnyčia tikėjimo ir doros sri-

biavimą, tačiau negali išspręsti 
savo ūkinių klausimų. '

Netikėtą posūkį padarė Konge 
ir suteikė kraštui nepriklausomy
bę. šiais metais, ypač vasario 
nėn. pabaigoje, Maskvai ranka 
pamojus, daugely kraštų sėjama 
neapykanta prieš Belgiją.

Gaston Eyskens, Belgijos mi-

tyse turi neklaidingumo dovaną, 
kuri ją ir padaro vienybės saugo
toja. X

Dabar gana plačiai yra pripa
žintas posakis; Kas yra geras ka
talikas, tas yra geras ir pilietis. 
Kodėl? Kas laikosi ir vertina sa
vo religijos Įsakymus, tas laiko
si ir visų piliečių naudai duotų 
valstybės įstatymų. O juo tobu
lesnė religija, tuo tobulesni ir jos 
išpažinėjai. Gi katalikų.■ religija 
yra savo tūriniu tobula mapreikš- 
a religija. Taigi, kiekvienas ge

ras katalikas jau savo religijos 
dėka yra išmokęs: sąžiningai ir 
uoliai atlikti savo luomo ir pro- 
■esijos pareigas, ištikimai klau
syti savo vyresniųjų, mylėti kiek
vienam piliečiui nelaimėje padėti 
vieną žmogų kaip pats save, kiek-, 27*dienas, kraštą ištiko stabas. Su- 
ir t.t. Argi valstybė nesidžiaug- sisiekimas, susižinojimas, dujų 
tų šitokiu geru piliečiu, kuris tiek tiekimas ir elektros jėgainės nu- 
rūpinasi visais socialinio gerbū- stojo veikę. Pramonės įmonės, 

.......... . i krautuvės, mokyklos, uostai ir 
net žaidynės uždarė duris. Civili
zacijos mašina sustojo.

Tai Belgijai pateikė ketvirčio 
bilijono dol. sąskaitą, kurią jau 
šiandien, moka visa tauta, o ypač 
biednuomenė. Ketvirtis bilijono 
dolerių sudaro veik pusę apkar
pyto valstybės vienerių metų biu
džeto. *

Visuotinis streikas prasidėjo 
protestu prieš vyriausybės poli-

suotinio streiko smūgius, tačiau 
jo vyriausybė ėmė byrėti kraštui 
nusiraminus, parlamentas paleis
tas prieš pat rinkimus, kurie 
įvyks kovo 26 d,

Kąralįškame herbe Įrašyta: 
“L’unjop fait lą force — sąjun
goje glūdi galybė. Tačiau šiandie
ną- ji braška. Valonai ir flaman
dai ima nesutarti ir pirmieji net 
ima daryti žygių atsiskirti.

VISUOTINIS STREIKAS
Pastarojo gruodžio 20. d. prasi

dėjo visuotinis streikas. Ištisas

j-ogdmu vi- 
imtmečiais.

tėti ir nep: 
tarp dviejų tautų

KONGAS J i
Nūdienė įvykių raida Konge 

skaudžiai palietė belgus. Jų įdėtas 
3 bil. dol. kapitalas šiandien ne-

įdėtų į mokyklas, ligonines, uos-

kurios anksčiau kasmet

metus, Belg$ ek 
čiavimu Bel^ja 
dpi. pajamų
teklius nėra va>atMigai diaelis, nes 
tesudaro tik. 2% tautos pajamų, 
kurios siekia apie 10 bil. dol. per 
metus.

Belgai jaučia ne tik ūkini sielų-

vietai* vis

TORONTO, Ont
■į - ■ > • • i - ' > j

Verslininkų dėmesiui
Lietuvių prekybininkų, pramo

nininkų ir amtaininkų Sąjunga 
“Verslas” pradėjo veikti 1949 m. 
Sąjunga yra inkorporuota, turi 
čarterį, kuris leidžia organizaci
jos vardu įgyti nejudiną turtą, 
steigti klubus ir t.p. Keletą metų 
sąjungos veikla buvo visiems lie
tuviams naudingai išplėsta. Da
bar vėl stengiamasi sujungti dar 
didesnį skaičių lietuvių verslinin
kų Toronte ir apylinkėj. Versli
ninkų Įtaka lietuvių išeivijoje ir 
Kanados gyvenime privalo gražiai 
pasireikšti ir didėti. Tam reikia 
sueiti, aptarti, vieni kitiems padė
ti ir išdirbti gerą lietuvių versli
ninkų vardą. “Kur du stos, visa
dos daug daugiau padarys .. 
Tpdėl kviečiame visus verslinin
kus jungti j Sąjungą "Verslas”.

Visuotinis Sįgos “Verstas” ha-

- - < ’ - -, . t

Apylinkės tarybos posėdis -
Kovo 11 d., šeštadienį, 4 vai. 

P4>. šv. Jono Kr. parapijos salėje, 
941 Dundas St. W., šaukiamas KL 
B-nės Toronto apylinkės tarybbs 
posėdis. Posėdžiui numatyta se-

1. Atidarymas,
2. Prezidiumo kvietimas,
3. Paeito tarybos posėdžio pro

tokolo skaitymas,
4. Valdybos ir revizijos komisi

jos pranešimai,
5. Diskusijos dėl pranešimų,
6. Apyl. valdybos ir reviz. ko

misijos rinkimai,
Dr. A. Šapokos referatas ak
tualiais bendruomenės klau
simais,
Diskusijos referate iškeltu 
klausimu,
Klausimai, sumanymai, 
Uždarymas.
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vio reikalais?
čia siūlosi išvada. Mes, lietu

viai, esame beveik visi katalikai. 
O geras katalikas — geras pilie
tis. Tad išeitų, jog mes esame blo
gi katalikai, nes dažnai esame blo
gi ir nesugyvenami piliečiai, štai 
susitinkame visuomeniniame vei
kime du, trys ir pešamės. O dėl- 
ko? Stinga išsiauklėjimo: nebe 
įvertiname nei'kitų nusistatymo, 
nei jų nuoponės, o visiem? per
šame tik savąsias. Argi besipeš
dami atgausime tiek visų trokšta
mą Lietuvai nepriklausomybę? 
Mes neturime tampyti kas sau to 
sunkaus tėvynės išlaisvinimo rū
pesčių vežimo, bet vieningai ir 
tvirtai jį vežti tautų apsisprendi
mo ir laisvės vieškeliu! O tada 
nušvis ir visos mūsų tautos vil
tys. T. Garbūkas, OFM.

pritaria. Anksčiau prieš belgus 
kalbėjusios kaikurios valstybės 
nūnai atsiduria vienoje svarstyk: 
lių lėkštėje Ne vienų belgų, bet 
ir kaikurių kitų valstybių atsto
vybių langai daužomi.

Lūžis belgų tautoje, visuotinis 
streikas, skilimas yra žymiai pa
vojingesni už smūgius Konge.

YPATINGAS. ĮSTATYMAS

tingą Įstatymą, baigėsi pervers
mo grėsme: panaikinti monarchi
ją, padalinti kraštą ir Įvesti nau
ją konstituciją. . J

Belgai patapo nelaimingais. 
Turtingas, augštos kultūros ir ci
vilizacijos kraštas netenka pusiau
svyros. Ūkinis atsilikimas nuo 
kaimynų, nepasitenkinimas savi-

PERDIDELIS PASISEKIMAS SUGRIAUNA ŽMOGŲ
Tai, žinoma, buvusi pati pra

džia. Vienok, šis ir visi kiti gyve
nimą standartai pas Lenzus- pasi
keitę per vieną naktį. Pasirašęs 
sutartį su M-G-M, Lanza iš karto 
gavęs “a flat rate” sumą bonų — 
$10.000 ir — pradžiai — po $750 
į savaitę algos. Kai jis užbaigęs 
“That Midnight Kiss”, jam buvę 
pridėta iki $25.000 bonų. “Toast 
of New Orleans” — jam atnešė 
$50.000, o “The Great Caruso” 
jau $100.000. 1951 m. Lanza sa
vo pajamas jau pakėlęs iki $1.- 
100.000. Tuomet Mario Lanza jau 
buvo didžiausias iš didžiausių 
Amerikoj pavieniai dainuojančių 
dainininkų ir savo srity — dau
giausia uždirbąs pinigų žmogus.

Jis gyvenęs Beverly Hills su 
visa eile tarnų ir su “butleriu” 
tarnų vyriausiuoju, kurio globoj 
esti vyno rūsys, taip lygiai — pas 
jį buvo nuolatinis treneris, šofe
ris, eilė virėjų, 2-rojo augšto pa
tarnautoja, gail. sesuo, sodinin
kas, daržininkas ir kit. — plejada 
samdytų žmonių. Pagaliau, buvę 
pasamdyti: spaudos agentas, biz
nio menadžeris, dainų rašytojas 
ir daugelis dar kitokių.

Mario ir Betty Lanzams tuo 
laiku pinigai visiškai nustoję sa
vosios vertės. Tai buvę kažkas 
teoretiška, ką jiems pateikdavę jų 
sąskaitininkai, tik kažkokia jung
tis su kompanija, su kuria Lanza 
turėjo sutarti — The Marsam 
Corp. Tuojau Lanza pradėjęs pi
nigus investuoti į kasyklų, alyvos, 
lengvųjų metalų ir kit. šėrus. Be 
to, jis labai atidžiai rūpinosi savo 
tėvais. Pagaliau, juos atsigabeno 
iš Philadelphijos ir apgyvendino 
taip, kaip “dera jiems gyventi”...

Kartą, esą, jis davęs parėdymą, 
kad jam būtų paruošta $5.000 ke-. 
lionės čekiais. Esą, jis nenorįs 
niekad prie savęs pritrūkti “smul
kių”. Žmona — Betty — nuolat 
būdavusi prie telefono ir puikiau
sioms krautuvėms duodavusi pa
rėdymus, kada ir ką pristatyti. Ji 
kreipdavusis: “This is Mrs. Mario 
Lanza speaking...”

Kadangi Lanzai buvę praradę 
.supratimą apie pinigų vertę, tai 
jie buvę apgulti tokių žmonių, ku
rie netik iš jų gyvenę, bet ir bega
liniai juos išnaudoję.

Iš išnaudotojų pusės — niekad 
netrukdavę Lanžai ir panegirikų:

—■ Mario, tu esi didžiausias... 
Vyras, o vyras!... Tu esi di- 
džiausias iš didžiausių.. . Tigras! 
Parodyk jai savo muskulus, ženk 
Į priekį... Nebūk apsnūdęs ... 
Tu esi patikimiausias tigras. Tik 
eik į priekį ■ ■ • Ar kas kada nors 
matė šitokį vyruką? Mario, tu 
praneši Caruso... Tu esi daug 
kartų geresnis už Caruso... Be 
tavęs M-G-M prapultų ... Jūs 
parduodate daugiau savo įdainuo
tų plokštelių, negu kada nors kas

Paruošė PR. ALŠĖNAS

(Pabaiga)

buvo pardavęs istorijos bėgyje ir 
t.t. ir t.L

Dargi — “Jūs esate genijus ir 
genijų genijus ...” Tai vis — pa-, 
negirikos — ant panegirikų, ku
rių kasdien turėdavęs išklausyti 
Mario.

Betty — taipogi būdavusi pa
našus taikinys komplimentuoto- 
jams. žmonės, jeigu norėję ko 
nors gauti iš Lanzų, Betty vadin
davę gražiausia, protingiausia, la
biausiai patrauklia moterimi ir tt.

Atsiminimų autorius teigia, jog 
vieną kartą kažkoks prekybinin
kas norėjęs išgauti kažkokį Betty 
parėmimą prieš vyrą, pasakęs: 
“Betty, betkoks vyras pasaulyje, 
jeigu tik norėtų ko atsiekti, tepa- 
sižiūri Į jus — ir atsieks” ... Tuo
met ji atsakiusi:

— Bet tamsta atsimink, aš esu 
airė... ■

Taip Lanzai buvę giriami bei 
glostomi ir liežuviais, ir ranko
mis. Mokėję, žinoma, atsakyti Į 
žmonių komplimentus Lanzai ir 
vienas, ‘ir kitas. Vienok panegiri
kos ir tikri pagyrimai — niekad 
nesibaigdavę. Kaikas nors imda
vęs girti Mario balsą, jis dažnai 
atsakydavęs:

— Balsas yra he mano, mano 
mielasis, jeigu nori žinoti. Tai 
yra Dievo duota dovana. Kodėl 
Visagalis tą balsą patikėjo man — 
aš nežinau ir gal niekad nežino
siu. Tačiau, aš tikiu, jog aš priva
lau tą balsą prižiūrėti, džiaugtis 
juo ir naudoti žmonių linksmini
mui, kad jie būtų laimingi. Tą 
balsą, kaip Dievo duotą, aš turiu 
tik trumpam ...

Tai toks būdavęs dažnas Mario 
paaiškinimas dėl jo balso grožio.

Pagaliaū, atėjęs laikas ir... 
viskas sugriuvę. M-G-M paskyru
si Lanzą vaidinti žvaigždės rolę 
filme ‘The Student Prince”. Jis— 
atsisakęs. Viskas, kas rišosi su 
filmu, pasak jo, buvę žemiau Lan- 
zos standartų. Tuomet studija 
tučtuojau jį suspendavo. Negana 
to, iškėlė, jam bylą, pateikdama 
$5.000.000 ieškinį už : nepildymą 
sutarties. Taipogi išėmė jf ir iš ra
dijo.programų. Po keletos savai
čių, LaUza paprašęs Sam Weiler 
peržiūrėti The Marsam Corp, 

’knygas. Deja, uždirbus šitokius 
turtus, Jo dideliam nustebimui, 
knygos rodę, jog* jis»beveik nieko 
neturįs. Buvę apsikeista aštres
niais žodžiais, WeIleris iš tąrny- 
bos pasitraukęs, nors pagal jo 
kontraktą galėjęs imti komisus 
dar 11 metų.

Tuo pačiu pradėję dingti ir 
taip vadinamieji Lanzų draugai. 
Užprašymai į įvairias partijas su- 
lėtėję. Krautuvės ėmusios reika-

lauti pinigų vos prekes prista
čius. Vienas* Lanzoš agentas pra
dėjęs Mario apibudintų kaip: 
“nuttier than a fruit cake”. Nie
kur, esą, nėra slidesnio kelio že
myn, kaip Hollywoode ...

Sumišęs, piktas ir susijaudinęs, 
nors laikinai, Lanza radęs prie- 
bėgą ... maiste, skanėstuose. Tai
gi, valgė, smaguriavo, ilsėjosi ir 
nieko neveikė. Rezultatas — 280 
svarų! Paskui — dar viena “pra
moga”— alkoholis. Pradėjo ger
ti. Po to — nu ola tiniai barniai 
su žmona. Mario ėmęs kaltinti 
Betty, jog ji slaptai ruošiantis 
nuo jo. pabėgti — “palikti skęs
tanti laivą”. Betty, žinoma, atsi
kirtusi, jog jis, primesdamas tai, 
esąs tik didelis kvailys. Ji niekad 
ir niekur nuo jo nepasitrauksian
ti. Ir ji savo žodi ištesėjusi.

Paskutinieji priešmirtiniai jo 
metai — buvę, tiesiog, tragiški. 
Mario buvęs labai reikalingas psi
chiatrinės pagalbos ir visa kita. 
Deja, jis nieko nedarė, nebent, 
tik šiek-tiek mėginęs laikytis die
tos, kad numestų svori.

Pagaliau, atsiminimų autorius 
teigia, jog jis praašęs Mario vyk
ti su juo Į Menninger kliniką To- 
pekoj, Kas., prašęs palikti Holly- 
woods ir studijuoti muziką Niu
jorke, Paryžiuje, Romoje. Vienok 
jis pabrėžęs: “Tigrai niekur ne
bėga”..-. ;

Sic transit5 gloria mundi...

turėjau progos gėrėtis puikiai 
tvarkomu kraštu, kuris priminė 
pavyzdingą sodą, nepaprastu gy
ventojų darbštumu ir ūkine or- 
•ganizacija. Tačiau daugelis pra
monės Įmonių vertėsi senu kapi
talu. Kraštas* sugebėjęs svetur 
kapitalą Įdėti, pamažu, ėmę ap
leisti savo esminius pragyvenimo, 
šaltinus. Per pastarąjį septynme
tį tautos pajamos didėjo tik po 
2% kas metai, kai kitose penkio
se valstybėse jos auga po 5%.

Dabartinė vyriausybė paruošė 
planą ne tik valstybės biudžetą 
subalansuoti, bet ir tautos paja
mas padvigubinti. Plane numaty
ta nutraukti paramą anglies ka
sykloms, kai jų iškasama anglis 
negali varžytis ne tik su Europos, 
bet ir JAV kasyklų anglimis, at
vežtomis i Antverpeną. Naujose 
Įmonėse numatyta kas metai 
Įjungti po 20.000 darbininkų, nes 
nedarbo klausimas ganėtinai ašt
rus. ♦

Ypatingojo įstatymo, kuris pa
skelbtas atskiroje 226 pusi, kny
goje, tikslas skatinti privatų ka
pitalą dėti i naujas pramonės 
Įmones. Privatus kapitalas deda
mas i pramonę galėtų pasinaudo
ti mokesčių lengvatomis. Eiliniai 
piliečiai yra įsitikinę, kad kapi
talo savininkai galės išsisukinėti 
mokesčius mokėti, o valstybei 
biudžeto nesubalansuojant varto
tojai turės naujus mokesčius pa
kelti ant savo pečių ir už gami
nius augštesnės kainas mokėti.

Kaikurie siūlymai yra pagrįsti. 
Net socialistų partija prileidžia, 
kad darbininkai, kurie palyginti 
didelius mokesčius valstybei mo
ka, galėtų atsisakyti $100 uždar
bio reformų labui.

VALONŲ NERIMASTIS
Valonijoje nuo pastarojo karo 

anglies kasyklos mažina gamy
bą. Naujų įmonių mažai pastaty
ta. Kapitalas ėmė plaukti į fla
mandų žemę, nes ten darbo atly
ginimai kiek žemesni ir darbinin
kai klusnesni.; Valonai ėmė nuo-

- . i.  ...........——t——.

tas. Klemensas Neiman. Kartu 
bus pasivaišinta kavute su už
kandžiais. Valdyba.

4360 VALANDŲ MENO 
ŠIUPINIUI .

Sunku patikėti, kad tiek daug 
laiko, tais praleista pasirengti kon
certui, kuris įvyks kovo 19 d. Pri
sikėlimo parapijos salėje. Bet tai 
faktas. -

Programoje dalyvaus 125 as
menys, kurių kiekvienas bus vi- 
dufiniškaĮ . praleidęs, po 32 valan
das, plius apie 300 valandų, kū- 
rias.praleis Šiupinio rengėjas To
roje lietuvių Caritas.

Neskaitant meno vadovų, dau
giausia šiam koncertui laiko turės 
pašvęsti vyresniojo kurso pianis
tai, kuriems pavestų dalykų pa
rengimas atseiš maždaug 150 vai.

Be to, kiekvienam programos 
dalyviui šio meno šiupinio pasi
rengimui teks išleisti apie po 
$1.50 kelionėms ir kt.

Taigi turint galvoje šiupinio 
rengėjų ir progarmos išpildyto  jų 
tokią didelę auką laiku, energija 
ir pinigais (visa aukojant varg
šams), būtų milžiniška jiems 
skriauda, jei*visuomenė savo atsi
lankymu jų neįvertintų. A. K.

Toronto progr. konservatorių 
sąj. Davenport ir Parkdale skyr. 
kovo 13 d., 8 v.v. Bloor Collegiate 
— 1141 Bloor St. W. — auditori
joje ruošia priėmimą šiaurės rei
kalų bei krašto turtų min. Walter 
Dinšdale. Dalyvaus taip pat ne
mažai parlamentarų. Bus meninė 
programa, kurią atliks mažumų 
meninės pajėgos, trumpa svečio 
kalba ir vaišės. Visi kviečiami at
vykti praleisti kartu vakarą.

Toronto viešoji biblioteka įsigi
jo naujų lietuviškų knygų: K. Ba
ras, Tremtinio pergyvenimai; A. 
Baronas, Sodas už horizonto; A. 
Gervydas, Už spygliuotų vielų; Č. 
Grinevičius, Vidurnakčio vargo
nai; Lengvas būdas išmokti ang
liškai; J. Mikelionis, Benamiai; 
St. Prapuolenytės, Mieli žodžiai.

Padėka
Į lietuvių studentų metinį pobūvį, 

įvykusį vasario 11 dieną Princo George 
hotelyje, garbės bilietus pirko: dr. A. 
Pacevičius ir dr. A. Valadka po $10, 
J. Tumosa $8.50, P. Gvildys $8. Stam
besnės aukos: Prisikėlimo parapija 
$50, J. Strazdas $20, P. Barauskas 
$6.50, dr. Šalkauskis $5, J. Margis 
$3.25, J. Beržinskas ir Paršeliūnas po 
2 dolerius.

Visiems nuoširdus ačiū, ši parama 
padėjo mums sudaryti lėšų ir žurnalui 
“Lituanus” paremti.

Kanados LSS Toronto sk. v-ba.

9
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Apylinkės valdyba nuoširdžiai 

kviečia visus tarybos narius į po
sėdį. Organizacijų pirmininkai ne
galį dalyvauti posėdyje* prašomi 
atsiųsti savo atstovus. . j

Toronto apyl. valdyba.
“Paramos” metinis šUsirinįimas

: T. Liet.' ‘Kredito Kdopėrątyvo 
“Paramą” metinis visųotiųjs na
rių susirinkimas įvykę pereitą 
šękmadiėnį Prįšikėlimo parapijos’ 
salėje, šiemet pirmą kartą susi
rinkimas vyko kavutės forma, 
jaukiai sėdint prie staltiesėmis 
apdengtų ir netuščių stalų.'Viskas 
užtruko beveik 4 valandas, nes 
reikalų daug, kalbančių taip pat, 
o taip pat ir privalomų formalu
mų nemažai, kurių apeiti nega
lima.

Susirinkimą atidarė valdybos 
pirm. J. Strazdas, Atsistojimu ir 
tylos minute pagerbus atminimą 
trijų 1960 m. mirusių narių, J. 
Matulionis perskaitė pereito susi
rinkimo protokolą. Toliau sekė 
valdybos pirmininko, iždininko, 
kredito komiteto ir priežiūros ko
misijos pirmininkų pranešimai. Iš 
jų. paaiškėjo, kad bendrasis ūki
nis atoslūgis atsiliepė ir i “Para
mos” darbą. Dėl to gana didelis 
procentas paskolų mokėjimų bu
vo daugiau ar mažiau įstrigę, o 
kaikuriais atvejais skolininkų bu
vo parodyta ir aiškiai blogos va
lios. Dėlto buvo pradėta daugiau 
duoti nekilnojamu turtu laiduo
tos paskolos. Šiuo metu esą $27 - 
000 paskolų, kurių jau tenka ieš
koti. Nežiūrint visų sunkumų 
(Kredito kom. pirmininkas paste
bėjoj kad ypač antroje metų pu
sėje pasireiškė aiškaus susilaiky
mo — paskolų užtraukimas su
mažėjo), balansas jau prašoko mi

* •. ’..T

lijoną $1.038.173,66 — ir pa
skolų procentus sumažinus (as
meninėms paskoloms iki 8%, o 
morgičiams iki 7%) visdėlto pel
no gauta $27.038,03.

Pelną valdyba pasiūlė paskirs* 
tyti šitaip: $10.000 atsargos kapi
talui, $11.987 dividendams (po 
5%), $522,51 išlyginti procentus 
tiems, kurie morgičius buvo pa
ėmę dar po 9%, kai dabar ima
ma 7%, Į specialų fondą $3.028,- 
52 ir paaukoti po $500 Toronto 
liet, šeštad. mokyklai, vaikų dar
želiui ir Vasario 16 gimnazijai. 
Susirinkimas šitokį pelno pa
skirstymą patvirtino. Taip pat pa
tvirtinta sąmata 1961 m. — $81.- 
450 — ir pakeistas §6 paaiški
nant, kad balsavimo teises teturi 
nariai nuo 18 m. ir kad nariais 
gali būti taip pat ir organizacijos.

Į valdybą buvo renkami trys 
nariai. Buvo perrinkti J. Strazdas 
ir V. Meilus, o naujai išrinktas 
V. Užupis. Į Kredito komitetą 
perrinktas St. Banelis, o į Prie
žiūros komisiją Aug. Kuolas.

Po rinkimų sekė paskutinis 
darbotvarkės punktas — sumany
mai. čia valdybai pareikšta visa 
eilė sugestijų, ypač primenant 
platesnės informacijos bei rek
lamos reikalą, kas padėtų “Para
mos” darbą dar labiau Įsiėsti ir 
geriau patarnauti lietuviškajai vi
suomenei. Pagaliau viskas buvo 
baigtas padėka valdybai už darbą 
bei jaukų susirinkimą, pageidau- - 
jant, kad ir kitais metais susirin
kimas būtų kavutės forma.

Dalyvių buvo 290. Nemažai, bet 
tai tik maždaug penktadalis visų 
narių. Likusieji “Paramos” dar
bu, atseit, nesidomi. O vertėtų. 
Ypač, kad tokiuose susirinkimuo
se paaiškėja nemažai dalykų, 
naudingų ir kiekvienam asmeniš
kai, o be to, kaip gi nesidomėti 
darbu stambiausios mūsų ūkinės 
organizacijos, kuri jau dabar yra 
nemažas veiksnys mūsų kolonijos 
gyvenime ir kurios vaidmuo toly
džio vis dar kils. m.

Ukrainiečių mokykla
Toronto ukrainiečių katalikų 

šv. Juozapato katedrinė parapija 
jau stato mokyklos rūmus Frank
lin gatvėje (netoli Dupont) netoli 
katedros. Rūmuose bus 6 klasės, 
salė ir kt. mokyklai reikalingos 
patalpos. Mokykėla. turės pilnas 
teises su visomis krašto mokyk
lomis. Be normalios visų mokyk
lų programos dar bus einama ti
kyba ukrainietiškai, ukrainiečių 
kalba ir ukrainistika. Nuo sekan
čio rudens pradės veikti pirmos 
6 klasės.

Springhursto vasarvietės lietuviams
turi pats savo sklypą tvarkyti, 
sausinti ar užpilti, pagerinti. To
dėl ir tą didįjį slėni turi jo savi
ninkai tvarkyti. O toliau gyveną 
lietuviai ir kiti neturėtų būti ap
dėti mokesčiais pagelbstint tiems 
vietiniams.

Pagal tų inžinierių projektą, be 
dabartinio metinio sklypo mokes
čio, kasmet reikės mokėti jiems 
dar papildomai apie $14.000 
(vien už brėžinio pagaminimą

Will-Do Cartage
Baldų pervežimas

mieste, prieinama kaina.
Visi baldai apdrausti.

Broliai SODONIAI.

International 
Driving School

WALDI
' ■ ■ ■ ■ -i

859 COLLEGE ST.
Tel. LE. 5-5556 ir LE. 2-5461

124 GRACE ST., Toronto

Tel. LE. 4-8390
3261 DUNDAS ST. W.

Tel. RO. 6-9541 
T f 

Teorijos pamokos veltui.

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VIS&ROSIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

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

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

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
* PimkMt nvotalmm bei jveiriMas ItftoeM pro««m — 

eeropietiikame ir kenodfflteme ctiliaie.
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Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

gąstauti, kad ypatingasis įstaty
mas dar labiau paspartins kapita
lo plaukimą Į Flandriją.

Streiką pradėjo Liežo mokyto
jai ir savivaldybės darbininkai. 
Jis ūžterėjo, kaip milžiniška lieps
na. Valonai socialistai artimesni 
Prancūzijos revoliucijai jakobi- 
hinkams ar Astūrijos sindikalis- 
tams, kaip vokiečių socialdemok
ratams, kurie atsisakė marksiz
mo.

Valonus erzina flamandų stip
rus katalikiškumas, spartesnis gy
ventojų prieauglis, veržia, bei kie
tumas. *1932 m. priimtas įstaty
mas, kurį ypač valonai anuomet 
laikė teisingu, kad srityje esant 
70% kurios tautybės gyventojų 
naudojama ir jos kalba. Dabar šis 
įstatymas valonų nepakenčiamas, 
nes flamandai daugelyje mišrių 
vietovių jau turi persvarą.

Valonams teliko vienintelė 
svajonė — sukurti autonominį 
kraštą, kuris tik plonų siūlų būtų 
siejamas su flamandais, kurie bu
vo bendrais laimėje ir varge.

Visi Springhursto nuosavybių 
savininkai lietuviai, be abejonės, 
atsimena. kad tą vasarvietę valdo 
ir sau algas susirenka susidėjusi 
Staynerio apylinkės giminingų 
asmenų grupė. Praeitais metais 
jie sugalvojo užpilti žemėmis vi
siems žinomą platų, vandeningą 
ir ilgą slėnį, arti ežero ir pravaly
ti kitus griovius tarp sklypų. Bet, 
kadangi to didžiojo slėnio plotas 
priklauso seniesiems vietos gy
ventojams anglams ir jo užpyli
mas jiems perbrangus, tai Notta- 
wasaga valsčiaus savivaldybės ta
ryba sumanė tam reikalui apdėti 
papildomais mokesčiais visus 
Springhursto vasarvietės lietu
vius, nors jų sklypai yra toli nuo 
minėto slėnio ir augštai nuo van
dens iškilę.

Taryba tuo reikalu davė pro
gą užsidirbti ir vietos inžinie
riams W. ir R., kurie žiemos ne
darbo laiku pagamino brėžini ir 
sąrašus, nurodant.yisus savinin
kus (ir lietuvius), kas ir kiek tu
rės mokėti tjems darbams atlikti.

Dabar visi-lietuviai, jau gavo ir 
pratesimus. Principiniai imant, 
kiekvienas savo sklypo savininkas

0 juk lietuviai nusausinimo 
griovius, kurie eina pro galus 
sklypų, gali ir patys kasmet leng
vai ir be mokesčio pravalyti ir už
laikyti. Kaikurie jau ir dabar taip 
daro.

Todėl visi lietuviai turi tuojau 
parašyti i Nottawasaga valsčių, 
kad prie papildomų išlaidų ne
prisidės, o gale sklypų griovį pa
laikys tvarkoje. Kurie taip nepra
neš, bus laikoma, kad uždėtą mo
kesti sutinka mokėti. Rodos, lie- 4 
tuvių sunkiai uždirbti pinigai ne
turėtų eiti anų senių aprūpini
mui. Būkime lietuviais! Nemėty
kime pinigų kur nereikia. Geriau 
paremkime savo spaudą ir kitus 
bendrus mūsų reikalus. I. D.

įvairus siuntiniai
A *.. ■ j

I LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir U.S.S.R.

Vaistai iš Europos valstybių atpiginti nuo 10% iki 40%.
Prašome reikalauti mūsų naujai atspausdinto vaistų katalogo Nr. 2. 

Taip pat siunčiame fi Europos valstybiųAKORDEONUS, SIUVAMAS 
MASINAS, INVALIDAMS KĖDES, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

Knygvedyba ir 
' Income Tax 

užpildymas 
verslininkams.

Tel. HU. M121 ir HU. M18J.

Siunčiame O D A eTI I sudarytus ir apdraustus įvai- 
paprastu ir VKV F AS I U rins siuntinius.

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

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

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

SKYRIAI:
105 Cannon St Hamilton, Ont. Tel. JA. 84686. Ponia V. JuraMs. 
94 Douglas St, Sudbury, Ont. Tel. OS. 3-5315. Ponia M. VenskevKienė. 
DARBO VALANDOS: pirmadieniais • penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 7 vai. vak. Šeštadieniais—nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak.

SAVININKAI S. ir A. KALCZ A
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KOVOKIME, PASITIKĖKIME
(LIETUVOJE PERSEKIOJAMO TIKĖJIMO REIKALU) 

t Vysk. V. BRIZGYS
Nedaug yra kovų, kurias žmo

gus laimėtų vien savomis žemiš
komis jėgomis. Kas neieško dan
gaus pagalbos, tas suklumpa net 
prieš savo paties silpnybes. Taip 
pat yra nedaug ir tokių kovų, ku
rių žmogus nelaimėtų dangaus 
laiminamas. Su dieviškąja pagal
ba sujungę savas pastangas ir 
kirkščionys ligi šiol laimėjo prieš 
visus persekiotojus ir klaidas. 
Daug kartų atrodė, kad bedievybė 
ar atskirų kraštų tironai sunai
kins Kristaus pradėtą darbą. Vi
si jie žuvo nelaimėję ir palaidoti 
užmirštim Pačioje Romoje garbi
nama net prakartėlė, kurion bu
vo paguldytas vos užgimęs Kris
tus, garbinami kankiniai, kurių 
kūnus tironai buvo išniekinę ir 
paslėpę, o daugelio tos pačios Ro
mos imperatorių niekas nežino 
net kapo vietos. Prieš siautėjanti 
mūsų laikais bolševizmą iš Ro
mos sklinda visiems krikščionims 
kvietimas vienybėm Kas galėtų 
abejoti, kuris laimės — bolševiz
mas ar krikščionybė?

Žmogaus natūralinę garbę iš
niekinančio bolševizmo yra dar 
kankinama mūsų tauta ir tėvynė, 
visokiais būdais persekiojama re
ligija. Ypatingai žiauriai persekio
jami katalikai ir evangelikai, kiek 
mažiau ortodoksai ir žydai.

Atskirtas nuo savo tikinčiųjų 
paskutinis aktyvus Lietuvos vys
kupas Julijonas Steponavičius ir 
izoliuotas namų arešte Žagarėje. 
Dabar Lietuvoje trys vyskupai 
arešte ir tik vienas ligotas neva 
laisvas. Trys baigė savo gyveni
mą kankiniais vergų stovyklose.

Visos gražiausios Vilniaus ir ei
lė Kauno bažnyčių yra išniekin
tos ir apgadintos. Daugeliui kuni
gų neleidžiama eiti kunigiškų pa
reigų. Tie, kuriems neva leista, 
yra tiek suvaržyti, kad jie jokiu 
būdu negali žmonėms pakanka
mai patarnauti. Daugelis tikin
čiųjų, ypatingai ligoninėse net 
mirties valandą negali prisišauk
ti religinio patarnavimo. Valdi
ninkai, studentai, darbininkai, ka
reiviai yra žiauriai baudžiami už 
religines praktikas. Religijos mo
kymas yra taip žiauriai persekio
jamas, kad už vaikų mokymą ka
tekizmo tremiami i Sibiro vergų 
stovyklas. Kokios nors religinės 
literatūros ne tik iš užsienio ne
galima gauti, o net savas senas

turimas knygas duoti kam nors 
skaityti skaitoma nusikalstančių 
veiksmu prieš valdžią. Visų rajo
nų centruose veikia bedievybės 
mokyklos, kurias privalo lankyti 
visi, kam kompartija įsako. Val
džios pinigais spausdinamos kny
gos ir skaitomos vaikams mokyk
lose šlykščiai pajuokiančios Die
vą, tikėjimą, tikinčiuosius. Nors 
pasitaiko išdavikų ir iš lietuvių 
tarpo, tai visam šiam religijos ir 
bendrai lietuvių persekiojimui va
dovauja svetimtaučiai.

Paskelbtų šventaisiais savų už
tarėjų danguje nedaug turime. 
Mūsų* tautos šventuosius žemėje 
išaugštinti ir praeityje, kaip ir 
aabar neleido mūsų tautai rusų 
priespa\ida. Nėra abejonės, kad ir 
iš praeities, o ypatingai iš dabar
tinių laikų jų yra daug. Mūsų tau
tos ir Lietuvos dangiškasis Glo
bėjas šv. Kazimieras ir savo as
meniu ir dorybėmis ir stebuklais 
yra ypatingas šventasis. Jo ir kitų 
mūsų tautos šventųjų — ypatin
gai kankinių, švenčiausios Mari
jos — mūsų šalies saugotojos už
tarimu prašykime Viešpaties pa
galbos mūsų tautai ir Lietuvai. 
Kovo 4 d. yra'Šv. Kazimiero šven
tė. Šiais metais kovo 20 d. yra šv. 
Jurgio — Bažnyčios Globėjo 
šventė. Kviečiu visus lietuvius 
kovo mėnesiui į bendrą maldą už 
Lietuvą: už jos laisvę, už ramybę, 
už laisvę tikėjimui ir žmogaus są
žinei. Organizacijos gražiai pasi
elgs, jeigu pasiskirs sau dienas 
bendrai novenos maldai Į šv. Ka
zimierą, šv. Juozapą, švč. Mariją, 
ar susitarę kasdien privačiai mel
sis kovo mėnesi ta intencija.

Gera yra mintis laiškais ir me
morandumais priminti valstybių 
atsakingiems asmenims apie vi
sai žmonijai gėdą darančią rusų 
ir kitų kraštų bolševikų prievartą 
ir vergiją tiek saviems žmonėms, 
tiek primestą kitoms tautoms. Va
sario mėnesi paminėjome Lietu
vos laisvės atkūrimą 1918 m. ir 
raginomės už tą laisvę kovoti. Ko
vo mėnesi tegul mūsų žodžiai pa
sieks visus žemės kraštus, o mal
dos dangų. Tie nelaimi, kurie ne
kovoja, kurie pritrūksta ištver
mės. Mes esame vaikai tos tautos, 
kuri moka ryžtis ir tesėti. Pasi
ryžimas ir ištvermė, pašaukia pa
galbon ir dangų, tebūna mūsų 
žymė.

Klasinis ir naujasis rusų kolonijizmas Kontrolė ir informacija
Jau keturiasdešimt treji me

tai lietuviai švenčia vasario 16-ją 
kaip savo šalies nepriklausomy
bės dieną: nepriklausomybės, at
gautos po Pirmojo pasaulinio ka
ro, laikantis Wilsono teritorijų 
pagal tautybes paskirstymo prin
cipą. Tačiau paskutiniaisiais 20 
metų, t.y. nuo to laiko, kada ko
munistų kariuomenė užėmė tris 
Pabaltijo kraštus ir įjungė juos Į 
socialistinių sovietų respublikų 
sąjungą, šis minėjimas tebuvo da
romas tik užsienyje lietuvių emi
grantų pastangomis.

Sovietiškoji Lietuvos okupacija 
pasižymėjo prievarta, persekioji
mais, išvežimais, areštais ir žu
dynėmis, kurių kultūringasis pa
saulis negali užmiršti, tai meto
dai žiauriausio ir pasibaisėtiniau- 
sio pavergimo. Lietuvos priespau
da tat yra būdingas pavyzdys nau
jojo rusų kolonijizmo, piktesnio 
dėl to, kad taip skaudžiai palie
čia tautas jau Įsijungusias į krikš
čioniškąją VaKarų Kultūrą ir ją 
skleidžiančias. x

Pasakiau: naujasis rusų kolo
nijizmas. šį išsireiškimą pateisi
na reikalas atskirti jį nuo klasi
nio kolonijizmo, t.y. nuo Europos 
atliktojo darbo Afrikoje ir Azi
joje. Panašiai išsireiškė ir Ceylo- 
no ministeris pirmininkas gasio- 
je Bandungo konferencijoje, pa
siūlydamas įsigilinti i ši reiškinį 
ir apsvarstyti priemones jam pa
šalinti (“nauja Rytų Europos ko
lonijizmo rūšis, soviteinis koloni
jizmas”). Tačiau iš tikrųjų šis iš
sireiškimas nėra pateisinamas: 
rusų kolonijizmas, ta naujoji Ry
tų E*uropos kolonijizrno rūšis, nė
ra naujas dalykas. Apie ji kal
bėjo Įvairiomis progomis, jį iškė
lė eilėje savo raštų jau Leninas. 
“Rusų darbininkai negali ir ne
privalo užmiršti, — yra jis pasa
kęs, — kad daugelis milijonų tų, 
kurie priklauso mažumoms ir gy
vena Rusijoje, kenčia tautinės 
priespaudos jungą”. Be kitko ir 
“Mažoji Sovietų Enciklopedija” 
dar 1931 m. ties* žodžiais “koloni
jiniai karai” tvirtino: “Rusų ka
riuomenės žygiai Kaukaze, Centri
nėje Azijoje ir Tolimuosiuose 
Rytuose gali būti pavadinti kolo- • 
nijiniais karais".

Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimas negali nesužadinti liūdnų 
minčių tuo metu, kai esame liu- : 
dininkai atkaklios kovos prieš : 
Vakarų kolonijizmą, į:ųri su.to- 1 
kiu užsispyrimu, su tokiu užside- 1

GAETANO MARTINO li ir neprivalo, ieškodami sau ra
maus gyvenimo, užsirišti akis 
prieš sovietiškąjį kolonijizmą ir 
nematyti to, kas vyksta Rytuose, 
žiūrint tik į Vakarus. Reikia tai 
pasakyti, nes, deja, tai kaip tik 
vyksta mūsų dienomis. Šiandien 
daugelis vengia kalbėti apie ga
lingą Rytų diktatorių, kaip kad 
kadaise buvo politinio mandagu
mo reikalavimas senųjų absoliu
tinių, teokratiškų vyriausybių pa
valdiniams: “Nihil de Principe, 
parum de Deo” (Nieko apie val
dovą, mažai apie Dievą). Koloni
jizmą reikia pasmerkti, bet jį rei
kia pasmerkti visur, Rytuose ly
giai kaip ir Vakaruose, jei kas

AL. GIMANTAS
retai, krašto saugumo sumetimais 
vienas kitas klausimas lieka ir 
neatsakytas. Ir tai nesudaro jo-

Čikagos lietuvių vaizdai ir vargai
Čikagos BALFo (šalpos organi

zacijos) apskrities valdybos meti
niame susirinkime vasario 10 d. 
be kitų programos dalykų buvo ir 
neseniai iš Lietu vos atvykusios 
Ramintos Rudaitytės pranešimas.

Žinoma, jeigu tą jos panešimą 
vertinti kritiškai, jis negalėtų bū
ti įtrauktas į dėmesio vertų pasi
rodymų tarpą. Tačiau jis yra ver
tintinas kitais būdais: viena — 
padėjo sutraukti didoką žmonių 
būrį (atėjo net ir tokių, kuriems 
šalpos darbas yra svetimas reiški
nys). antra — daugeliui parodė, 
jog ten gyvenimas nėra toks, ko
ki komunistiško tipo prieškomu- 
nistiški propagandistai bando nai
viai pristatyti. ■

Įdomiu minčių paaiškėjo per 
klausimus - atsakymus ir čia pa
sirodė. kad dalis lietuvių, prisi
skaitę žemo lygio rašinių kaiku- 
rioje lietuvių spaudoje (nekomu
nistiškoje), negali pernešti, jeigu 
jų tautiečiams Lietuvoje gerėja 
gyvenimo sąlygos, kad jie vis 
daugiau išvysta maisto produk
tų. drabužių, kad varžtai po tru
pučiuką atleidžiami ir t.t. Kai- 
kurie nenori ar negali suprasti, 
jog, nežiūrint didelio okupantų 
spaudimo. lietuviai sugeba daug 
padaryti savo tautiečių bei tau
tos naudai ir kur kas daugiau nu
sipelno bendriems lietuviškiems 
reikalams negu dauguma “sočių 
ir laisvų” lietuvių Amerikoje.

Taip pat charakteringa, kada 
vienas BALFo veikėjas praneši
mo ir diskusijų pabaigoje ėmėsi 
“išversti” R. Rudąitytės pareiški
mus, paminėdamas, kad ji gal pa
sakė netaip kaip norėjo ir tai pa
darė dėl žinomų (be abejo, jam 
vienam) priežasčių. Čia gal jis no
rėjo išgelbėti BALFą nuo atakos, 
kokios vienu metu susilaukė Liet. 
Žurnalistų S-gos Čikagos skyrius, 
pabandęs diskutuoti “nediskutuo
tinus klausimus”.

EDVARDAS ŠULAITIS

Lietuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo sukakties minėjimai 
jau liko praeityje, Čikagoje jų 
šiemet nemažai. Be jau aprašyto 
biznierių surengto minėjimo, va- 

, sario 11 d. įvyko Liet, vyčių mi
nėjimas. Po to — vasario 1*2 d., 
buvo Įvairių jaunimo organizacijų 
minėjimas, o vasario 19 d. — 
pats didžiausias — Čikagos Lie
tuvių Tarybos minėjimas. Be to, 
ir Cicero kolonijos lietuviai buvo 
surengę savo minėjimą vasario 
18 d. šv. Antano parap. salėje.

* Visuose tuose minėjimuose te- 
kb lankytis ir šių eiločių autoriui 
ir reikėtų daug vietos, norint bent 
trumpai apie juos visus papasa-

koti. Todėl reikia pasitenkinti tik 
kaikurių šių minėjimų nuotrupo
mis. ' \' * . : y '/:

Nemaža gražių prisiminimų pa
liko L. vyčių minėjimas Morriso- 
no viešbutyje. Jis buvo kiek kito
kio pobūdžio, negu visi kiti. Pui
ki viešbučio salė ir Įvairi progra
ma sudarė šventišką nuotaiką. 
Taip pat ir publika čia buvo rink
tinė. Jos didžioji dalis buvo Ame
rikoje gimę ir augę lietuviai. .

Iš Niujorko atvykęs J. Stukas 
čia parodė filmus iš neprikl. ir 
okupuotos Lietuvos laikų, nau
jai atgaivintas L. vyčių choras 
(ved. Faustas Strolia) sudainavo 
dainų, o Ateities taut, šokių gru
pė. sudaryta iš L. vyčių organiza
cijos narių, sušoko taut, šokių, 
žinoma, nebuvo apseita be kalbų, 
tačiau jos čia negadino nervų — 
buvo trumpos ir nuosaikios. Vie
nu iš kalbėtojų buvo Lietuvos 
konsulas Čikagoje dr. P. Dauž- 
vardiš. j 1 •>: Lt- - - j

Gražių prošvaisčių parodė ir di
dysis minėjimas — Marijos augšt. 
mokyklos salėje vasario 19 d. Pri
siminus laikus, kada panašių mi
nėjimų programos tęsdavosi 6-7 
valandas, ši kartą buvo pasiektas 
savotiškas rekordas: ji buvo at
pliekta per 3 vai. Rengėjai buvo 
pasiryžę ją atpilti per 2 vai., ta
čiau dėl nenumatytų mažyčių 
kliūčių 1 valanda turėjo “užaug
ti”.

Čia gal neapsižiūrėta su invo- 
kacijomis, kurios ateityje irgi pra
šosi pertvarkymo. Jos užtruko 
arti 15 minučių ir jau greičiau 
vadintinos paskaitomis, pamoks
lais, bet tik ne invokacijomis. To
kiais iškilmingais momentais iš
tęstos mintys, nežiūrint kaip jos 
būtų gražios, žlugdo publikos mo
ralę* Taip pat ir dviejų invokaci- 
jų (katalikų ir evangelikų kunigų) 
skaitymas yra gerokas dalyko per- 
sūdymas. Jeigu taip vieną invoka- 
ciją (nors kitu vardu) palikti mi
nėjimo užbaigai, kaip kad daro
ma pas amerikiečius. O be to, ži
noma, bent pusiau jas sutrum
pinti!

Siame minėjime įdomiausia 
vieta buvo kongreso atstovo Wal
ter Judd kalba, kurioje giliai 
įžvelgta į šių dienų Amerikos pa
dėtį ir komunistų siekimus. Kal
bėtojas, kuris yra gerai išstudija
vęs komunizmą (jam pačiam 
trumpai ant savo kailio teko jį 
patirti), susirinkusius ragino aiš
kinti amerikiečiams apie komu
nistinę sistemą ir jos tikslus.

Meninėje minėjimo dalyje ma
loniai nuskambėjo Dainavos me
no ansamblio ir kelių solistų dai
nos. Žmonių čia prisirinko pilna 
salė, tačiau, žinant, kad ji talpi
na 1280 asmenų, šimtatūkstanti
nei Čikagos lietuvių bendruome
nei per daug girtis negalima.

Dar čia trumpai norisi sustoti 
ties Cicero minėjimu ir prisimin
ti kaikurias jo paskaitininko prel. 
M. Krupavičiaus kalbos vietas. 
. Netenka abejoti, kad prel. M.

girnų ir su tokiu begėdiškumu 
veda politiniai Sovietų vadai, jų 
sekėjai, garbihtojąi bei pataikū
nai Vakaruose.

Tiesa, Vakarų kolonijizmas ne
buvo be klaidų ir be kalčių. Ta
čiau negalima nepripažinti, kad, 
— nors ir nusikalsiant ir darant 
klaidas —- jis atliko kilnų kultūri
nimo uždavinį, nes pasitarnavo 
paskleisti anose tolimose ir ap
leistose šalyse tas mintis bei nuo
taikas, kuriomis yra būdinga Va
karų kultūrą. Pagrindinis šios 
kultūros bruožas, tai pagarba 
žmogui: negalima nematyti kolo
nijų tautose šio bruožo kaip tik 
dėl to, kad jos sugebėjo, kartais 
net prieš Vakarų norą — tai ne
svarbu — išsikovoti sau teisę i 
laisvę ir nepriklausomybę. Euro
pos kolonijizmo vyksmas, — kad 
ir per nusikaltimus ir klaidas — 
nuostabiai išplėtė Vakarų kultū
ros ribas, taip kad net dvylika 
Azijos ir dvidešimt septynios Af-j 
rikos tautos su beveik aštuoniais 
šimtais- milijonų gyventojų jau 
galėjo po šio karo pasiekti auto
nomiją ir nepriklausomybę. Su 
pagrindu tvirtina Wilhelmas 
Roepke, kad reikia kalbėti ne 
apie sutemas, bet apie aušrą, pri
simenant ką Vakarai padarė Afri
koje ir Azijoje.

Ar galima tą pati pasakyti apie 
rusų kolonijizmą? Vakarų koloni
zacijai atvedant tautas į nepri
klausomybę, Sovietu Sąjungos ko
lonizavimo vyksmas priveda jas 
prie tautiškumo priespaudos,

Krupavičius yra vienas .s geriau-:siekę nepriklJausomybę. Bet vpisi
siųjų lietuviu kalbėtojų. Ne tik 
kad jo balso tonas yra aiškus ir 
ausiai malonus, bet ir kad šis kal
bėtojas turi daug ką pasakyti ir, 
kas svarbiausia, visa tai pasako 
aiškiai.

Nuo jo “pylos” gavo ir kunigai 
ir daktarai ir šiaip eiliniai žmo
nės, jeigu jie nusigręžia nuo lie
tuviškų reikalų ir pradeda gar
binti aukso verši. Jo paskaitos 
kiekvienas žodis buvo svarus ir 
daug ką pasakantis: juos turėtų 
įsirašyti kiekvienas mūsų tautietis 
giliai i širdį. Bet. deja, tai tik 
smagi svajonė, pasakų šalies le
genda. t-')'. "Į:

Cikagos knygynuose pasirodė 
naujai išleista knyga — “The 
Dancing Bear” (šokantis lokys). 
Knyga parašyta pasižymėjusio vo
kiečių rašytojo Edrard Shaper. 
Prieš kiek laiko ji buvo išleista 
vokiškai, o dabar angliškai — 
New Yorke (John Day Company) 
ir Toronte (Longmans, Green & 
Company).

Ji mums yra Įdomi tuo, kad jo
je yrą kalbama apie vienos Lietu
vos šeimos pergyvenimus II-jo 
Pasaulinio karo sūkuryje ir po
kariniais metais. Tiksliau pasa
kius čia pasakoja pats knygos pa
grindinis herojus — Oscar Anta
nas Jurgis Stepūnaitis, belaukda
mas teismo sprendimo Šveicari
joje.

Knyga turi dvi dalis — I-je kal
bama apie šio jaunuolio gyvenimą 
Lietuvoje, Il-je jo pergyvenimus 
tremtyje.

Tai labai <yvenimška knvga, 
kurios nemaža vietų turėjo išgy
venti tūkstančiai tremtinių. Ypa
tingai antroje jos dalyje yra kal
bama perkelta prasme, tačiau 
knygos mintys yra svarios ir aktu
alios. Mūsų tautietis, įvilktas į 
lokio kailį ir jame turėjęs links
minti turistus, yra daugelio 
tremtinių buitis, kurioje jie nega
li būti žmonėmis, o tik likimo 
vergais. %

Pas amerikiečius
Kątik pasibaigė prez. Kenne- 

džio spaudos konferencija per
duota visam kontinentui per ra
diją, televiziją ir, už kelių va
landų, ją skaitysime dienraščiuo
se. Greita, patogu ir j _ ‘ 
Naujoji JAV administracija, jau 
pačiomis pirmomis savo valdymo 
valandomis parodė, kad infprma- 
cijai skiria itin didelį dėmesį. Ir 
tai ne paviršutiniškai rodoma, bet 
visu kruopštumu stengiamasi pa- Įšaukti tik šypseną klausytojo 
rodyti * tautai ir svetimiesiems, į veide. Juk tai išimtys).

j kaip demokratiniame gyvenime Savųjų tarpe
svarbus dalykas yra informacija, ! Persikėlus i lietuviškąjį gyve- 

,.i.1 - . . -. ■.. skubi ir tiesioginė. Juk ir pati • ■ . . . -
politikoje nori vadovautis dės- pirmoji prez. Kennedžio spaudos 
niu: ugnis degina, — kaip sakė konferencija buvo perduodama 
senoliai, — Persijoje kaip ir Grai- tiesiai per televizijos ekraną.'To- 
kijoje/

Gaetano Martino, g. 1900. XI. 
25. Mesinos universiteto ’rekto
rius ir ordinarinis fiziologijos 
profesorius, Romos un-to fiziolo
gijos fakulteto dekanas, daugelio 
Italijos ir užsienio mokslo aka
demijų narys, autorius daugelio 
medicinos veikalų, Italijos libera
lų partijos šulas, nuolatinis parla
mento atstovas bei šiuometinis 
jo vicepirmininkas, buvęs švieti
mo ir užsienio reikalų ministe
ris, įvairių parlamento komisijų 
pirmininkas bei narys, šiuometi
nis ypatingos italų atstovybės 
Jungtinėse Tautose pirmininkas, 
žymus publicistas. Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimo Romo
je pagrindinis kalbėtojas.

lenrasčiuo- 
Įspūdingš. į 
ro /» i i a tau 1

skubi ir tiesioginė. Juk ir pati

kių konferencijų jau buvo kele
tas, nenumatoma jų atsisakyti ir 
ateityje.

įvairių pakraipų, Įvairių sro
vių, religijų, rasių ir tautybių, 
spaudos žmonės, gana plačiai ga
li atstovauti ir visuomenines nuo
taikas, kurios, gyventojų rinktai 
valdžiai, gali būti itin naudingos 
ir pageidaujamos. Pagaliau, ir 
patys gyventojai, per savo spau
dos atstovus, per jų teikiamus 
klausimus, gana efektyviai gali 
kontroliuoti vykdomosios valdžios 
žygius. Gi spaudos žmonių klausi
mai, kaip jau ne vienas daug kar
tų yra girdėjęs, yra pakankamai 
gilūs. Įžvelgia ir besistengia nu
galėti visų “slaptybių” sienas. Ne-

KAPAI, KAPAI...
Žmogus gimsta, auga, gyvena, leidžiama dėti tvorelių, statyti di- 

sensta ir miršta. Tas kiekvieną dėsnių paminklų ir gėlių sodinti, 
sena žmogų verčia susimąstyti: O; šių dienų demokratiškose kapi-

Zf.mCf ’’i jokių paminklų, tik plokščią ik-
__o *_i._ - ’ meni lygiai su žemės paviršiumi

tegalima padėti. O be to, nupirkta 
kapui vieta užtikirnama tik 30

vietą pažymės? Ar kapą aplankys ■ 
savieji? Kaip ilgai aš ten gulėsiu 
ir kas toliau?

Nors "žmogui mirus, jo be
jausmiam kūnui vistiek, kur gu
lėti. bet prieš mirtį, žmogaus šir
džiai, sielai ir protui dar tebevei-

nėse, kaikur nebeleidžiama statvti

' kios tragedijos, nes šiaip jau, 
spaudos konferencijose liečiami 
ir gvildenami klausimai yra pa
kankamai svarbūs ir įdomūs, lie
čiu visas vidaus ir užsienio gyve
nimo Sritis. (Žinoma, čia netenka 
sustoti prie kartais pasitaikančių 
klausimų, kurie, savo naivumu ar 
atitrūkimu nuo gyvenimo, tegali

nimą, tuoj pastebėsime didelį 
skirtumą, kuris visą laiką jaučia
mas tarp lietuviškosios spaudos 
ir mūsų rikiuojančiųjų instituci
jų. Ryšio, tiesioginio, ne laiški
nio, dar vis tenka pasigesti tarp 
mūsų vadovaujančių asmenų, Įs
taigų ir spaudos. Neramūs laikai, 
įvykiai seką Įvykius, kiekviena 
diena atneša ką nors naujo, kar
tais mažiau, kartais ir daugiau tie
sioginės įtakos į lietuviškuosius 
reikalus. Žinome, kaikada tik jau
čiame, kad ten ar kitur, kažkas 
daroma, kažkas vyksta, žadama, 
bet spaudos puslapius tokia in
formacija nevisada pasiekia. Ki
tą kartą, jei žinia ir išvysta lietu
viškąjį laikraštį, ji esti gana la
koniška. Tuo tarpu, toji pati ži
nia, sakykime, būtų išgvildenta 
spaudos konferencijos metu visos 
eilės laikraštininkų, kurių kiek
vienas stengtųsi ją vertinti iš 
skirtingų požiūrių, galimai giliau 
ir plačiau, jau būtų Visiškai ki
taip perduota skaitytojui. Kiek
vienas klausimas galėtų būti iš
gvildentas visapusiškai, be dides
nių “bet”, “jeigu”, “galbūt” ir 
t.t. Neaiškumai, ten pat galėtų 
būti išaiškinti, pateikti nauji 
klausimai, išryškinti keliamieji 
dalykai.

Su tikime, kad lietuviškųjų špau-
metų, po ko tie vardiniai akmenys dos konferencijų (Niujorke, Ci
bus išmesti, o kapų vietoje gal t'———sua*.,
koks miesto biznierius fabriką 
statys. Tai kurgi žmogaus amžino 

kiant, vistiĮc norisi, kad užkastų poilsio teisė ir vieta? Tuo tarpu 
savo gimtinėje, malonioje vieto- Amerikoje, kaip ir Kanadoje, be
je, arba nors tokioje šaly ir vieto- ribiai žemės plotai tušti dirvo
je, kur gyvam esant labiau pati- nuoja.
ko; tokioje vietoje, kur kaip savo' Daug lietuvių, kurie skaitė apie 
namuose, niekas svetimas near-į atidarymą Toronte lietuvių kapi- 
dytų ramybės ir labiausiai, kad. nių teiraujasi, kokie ten Įstatymai
artimieji žinotų tą vietą ir kapą: veikia ir kokios ten sąlygos kapo 
®alėtų amžinai surasti ir aplan-! vietai nusipirkti: 1. Kokio dydžio' 
kyti. J kapovietę galima pirkti? 2. Kaip !

i Bet moderniškame amžiuje se- ilgam laikui nupirkta vieta yra ' 
prie netekimo nepriklausomybės,j nam, dar gyvam žmogui, jau yra nuosavybė mirusiojo ir giminių, \ 
Prie kultūros nuosmukio iki bar- kas užgauna sielą ir sukelia ne- • amžina ar terminuota? 3. Kokius! 
bariškūmo. Čia negalima kalbėti rimasti. Nusipirkusiam amžinam paminklus ir kokio dydžio galima 
apie aušrą ir permaža būtų paša- atilsiui vietą, atimamos nuosavy- ten statyti? 4. Ar gali būti apmo
kyti — prietemas; reikia kalbėti bės teisės. Kuriam laikui praėjus karna kapo priežiūra? 5. Kokiu įs- 
apie tamsią naktį — kaip Mack-i jo kapą sunaikina ir nušluoja, j tatymu ir kas užtikrina; kad^po 
beto — kuriai, atrodo, lyg būtų | " ‘ . . . .
skirta tęstis nesibaigiamai ir nie
kad nesulaukti naujos dienos apy
aušrio. ‘ ■ . : .

Štai mintys, kurias neatsispi- 
riamai sužadina Lietuvos nepri
klausomybės minėjimas.

Europos kolonijizmas jau galu
tinai baigia savo dienas ir netru
kus visos, be jokios išimties, bu
vusios kolonijinės tautos bus pa-

tie. kurie antikolonijizmą yra Įra
šę i savo programas ir pasirinkę 
sau vėliavą, visi, kurie energin
gai kovoja už tautų laisvę, nega-

kaip vėjas dulkę. kiek metų kapas nebus išmestas
Pavyzdžiui, JAV-bėse senose ir sulygintas? . . - \

kapinėse yra daug žymių antka
pių. paminklų su kryžiais aptver
tų gražiomis tvorelėmis, daug dai
lių mūrinių rūsių ir Įvairių ant
kapių; visur užrašai — kaš ten 
palaidotas guli.

Visa tai apžiūrinėjant. susida
ro Įspūdis lyg ten, tokiose kapinė
se, yra tikras istorinis muzėjus. 
Čia guli žymių profesorių,. dva
siškių, narsit šalies gynėjų ka
rių. garsių menininkų, išradėjų 
ir valstybininkų..

Naujesnėse kapinėse jau nebe-

mielai laukiame
musu naujame

skyriuje
NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ

NAUJĄ SKYRIŲ
prie

Dundas ir Bell woods 
911 DUNDAS STREET-WEST 

vadovaujamą
MR. EARL C. GAMSBY

Vedėjas, EARL C. GAMSBY, kviečia 
jus užeiti, susipažinti su mūsų perso
nalu ir pasinaudoti šios naujos Įstaigos 
bankiniais patarnavimais.

Mūsų personalas tarpe kelių kitų kal
bų kalba ir lietuviškai.

THE CANADIAN BANK
OF COMMERCE

• Daugiau kaip 100 skyrių Metropoliniam Toronte.

kagoje, Toronte) nereikėtų šaukti 
kas savaitę. Gal ir kas mėnuo bū
tų perdažna, bet kas antras mė
nuo arba, kas trys mėnesiai jau 
būtinai (nekalbant apie staigius, 
reikalo ar Įvykių iššauktus atsiti
kimus) tektų laukti nuolatinių 
spaudos konferencijų. Ar būtų 
kokios naudos iš tokių tiesioginių 
mūsų veiksnių ir spaudos bend
ravimų?

“Dirvoje” teko skaityti veda
mąjį, kuris nemaža dalimi jau ir 
atsako mūsų keliamą klausimą. 
Tame straipsnyje buvo rašyta: 
“Vasario 16 artėjant kiekvienais 
metais pasipila ir mūsų centrinių 
organizacijų atsišaukimai. Tik . 
gaila, kad tie atsišaukimai ne vi
sada taip parašyti, kad jie ką 
naujesnio pasakytų ir naują lais
vės siekimo ugnį mumyse Įskel
tų. Vienas šiemetinis toks atsi
šaukimas pradėtas net sveikini
mu kenčiantiems rusiškojo komu
nistinio imperializmo okupaci
ją ... Ne vienam iš šiemet pa
skelbtų atsišaukimų nėra nurody
ta konkrečių veiklos gairių, o pa
sitenkinta tik paskubomis surašy
tomis bendrybėmis. O jų reikė
tų. Iš tų veiklos gairių geriau 

; ryškėtų, ką tos mūsų centrinės 
Gerai būtų, kad Toronto lietu- organizacijos, dažnai veiksniais 

vių kapinių administracija pa- vadinamos, mano veikti ir ką ge- 
skelbtų “Tėv. Žiburiuose” atsaky-1 
mą i visus čia minėtus klausimus.

I. Krimantiškis.

Be to, norėtų žinoti, ar ten, lie
tuvių kapinėse, galima mirusi pa
laidoti aprėdytą nuosavais pilnais, 
drabužiais? O taipgi ar ten, kaip 
ir Amerikoje, pagal nepagrįstą, 
tariamai medicinišką, nuostatą, 
miręs žmogus prieš palaidojant 
išniekinamas, perskrodžiant jam. 
kaip gyvuliui, pilvą ir išmetant vi
durius lauk?, kas priešinga yra 
gamtai ir žmogaus tikėjimui.

Eichmanno advo
katas pasitrauks?
Žydų žudymu kaltinamą Eich- 

manną Izraelio teisme ginti yra 
pakviestas Koelno advokatas dr. 
Robert Servatius. Jau tris kartus 
jis buvo nuvykęs i Izraeli, bet nei 
vieną kartą negalėjo pasikalbėti 
su kaltinamuoju vienu du. Eich- 
mannas prokuratūrai yra padik
tavęs ilgą pareiškimą, kuris sura
šytas net 4000 puslapių. Advoka
tas negalįs išsiaiškinti su juo jo
kių to pareškimo iškeltų klausi
mų. Dėl to dr. R. Servatius pa
siuntęs pareiškimą Izraelio tei
singumo ministeriui ir žada prisi
imtos pareigos atsisakyti, jei jam 
nebus leista su kaltinamuoju pa
sikalbėti vieniem dviem.

Už gynimą advokatui esą pa
skirta $20.000 Izraelis siūlęs mo
kėti dalimis, bet advokatas nesu
tikęs ir iki šiol nesąs paėmęs nei 
cento.

Ar jūs ketinate 
vykti į Europa?

AR ZlhKĄ NORS fcž 4
ATSIKVIESTI? Mil
Dėl pilnų informacijų, be jo
kio įsipareigojimo, paskambin
kite ar susisiekite su
HENRY MOOS—viešu notaru

KENNEDY
TRAVEL BUREAU

296 QUEEN ST. W.
Telefonas EM. 2-3226 '-$?

Įsteigtas 1926 m.

rb laisvės prikėlimui numato 
dirbti. O žmonės, pamatę rimtai 
užsimotus darbus, lengviau ir dos
niau savo pinigines atidarytų tam 
darbui paremti”.

Abipusė nauda
Reikėtų galvoti, kad tų žodžių 

autorius, patekęs lietuviškon 
spaudos konferencijon, savas 
mintis paryškintų klausimais. Ga
limas dalykas, kad jam pritartų 
kiti kolegos, vėl keldami naujų 
klausimų ir pan. Neretai, nauji 
klausimai, jau savaime kėlia nau
jus klausimus ir taip, visas reika
las galimas dar plačiau ir giliau 
išryškinti. Po to, atsakymus per
davus skaitančiajam visuomenei, 
jau nesunku ją nuteikti tinkama 
kryptimi. Bent iki šiol, tikrai ne
mažai atsišaukimų ir jau žymiai 
mažiau konkretaus darbo (nebent 
apie jį nebūtų skelbiama). Visuo
menėje vis dažniau pasigirsta bal-. 
sų norinčių didesnės kontrolės, 
kad vadovaujantieji nuolat jaus
tų bendrąsias nuotaikas, pagei
davimus ir atsakomybę. Be abe
jo, jiems ir dabar tų savybių ne
stinga, bet, galimas dalykas, sun
ku išisvaduoti iš tos pačios ruti
nos, metų metais nusistovėjusių 
darbo metodų. Visuomenė tą jau-, 
čia ir todėl kyla tam tikrų nepa
sitenkinimų. Visa bendroji veik
la tik tada galės būti pilnai efek
tyvi ir patenkinama, kai ji turės 
galimai didesnės visuomenės da
lies pritarimą. Ir tą pritarimą ne
taip jau sunku gauti, pirmoje ei
lėje ieškant ir norint turėti gali
mai tampresnius ryšius su vi
sais lietuviškojo darbo rėmėjais. 
Spaudos darbas šioje plotmėje 
yra vienas iš pačių pirmųjų. Nuo
latiniai pasikalbėjimai ir diskusi- t 
jos su mūsų spaudos atstovais po
zityviai prisidėtų prie naujų dar
bingų nuotaikų sužadinimo ir di
desnio dėmesio tikrai nelengvo 
darbo nešėjams. Jie to yra rei
kalingi.
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Pavergtoje tėvynėje ; l ietuviai pasaulyje

• teta

statybos montavimo valdy-

b®®™

Rūn. Vytautas Samšbnas, Imbrado Miesčtoulšlftimli yra* šiuo metu ne- 
ktebonaš, rastas negyva. o^.njctoje. (retai Lietuvoje svarstoma spaudos te-

I __ - .u* a-c.__  * H

’ v" * * ' .»

tęs su . Stankevičium, paskolinęs jam 
Alingų, numui užbaigti ir įsikraustęs

mu kaip tuip gaii PaVadinti tuos asmenis km., v«afcjo Rūdos, Šalčių apskr., gru >ę)t kurie valstybės radijo-1
rė sausto 16 ri. Pastarojo karo metu 0*^^ tai§ką siūlydami hemi*
žuvo ketun jos samu. Lietuvoje dar nnSžėyos greta mokslininko.

duktė 75 m. amziąus,.o 
kita duktė Teofilė Staugaitienė, 71 m., 
gyvena Newark, N.J.

tsneirią vargus dėl butų.neblogai pa
vaizduoja “Tiesos” N r. 30 nupasakota 

. JtontodMs. mk Es# Petrašiūnuose, Elektrinės
. rąn» gt, B, butas 12, gj’veno trys šeimos —

to. ViOMM V d. Jis gimė 1898 m. Vy. KMyinskai ir Stankevičiai.
4U«w valš&,.UH81 mjMuge Vorome- Gyveno vrėndme bute, teturėdami vie- 
io gimnaziją, 1923-1927 m. studijavo ną>v<įrtuv^ v»s»>dirtx> šiluminėje e>eK<- 
ž«nės ŪKie akademijojeUO m buvo f elektrinės
aMų žemes ūkio mokjTnos vedeju, pj-ofgąjnngos komitetą, tai sakydavę,

> organizavę Kėdainių vdrty- . suHfeyittai išsikraustys į stato- 
1346 m. jis paskirtas ^^vą namą, tr kuom dviem šeimom; 

ISR Maisto pramones komisaro pava- paw<too5yą erdviau. Bet vos spėję 
uuų*<»jū,_i94i m. pavasary, žemes ūkio jy^evičiai išsikraustyti į jų vietą 
akademijos mokomojo ūkio direkto-
riusi i9»ė m. ve! gr^ęs į akademiją <jartlWWJ„ 
ir iS mdtų. dėstęs arklminkyslę ir gy- priregistruotas ir atsigabenęs 
vųlių veisimą, vadovavęs zootechnikos ( semia
.tai^iiai, agronomijos fakultėtUi, mo- pasirodo, jis-iš-anksto biivo susita- 

tkoniajain ūkiui, ‘ - - - -
•’ Miręs po sunkios ir ilgos ligos

Petras MRSiilis, Vilniaus un-to eko- Stankevičiaus nuomininkas, o, 
nomikos mokslu fak. prekių mokslo, Stankevičiais visai neišsiregistravę.; 

..katedros vedėjas docentas, technikos itoci vaidyboje tame bute tębera uzre-į 
mokslų kandidatai, mirė vasario 5 d. gistraota Stankevičiaus sauna. Kores-

Jis ^inęs 19x9 m. Raguvos, valsč. pohdentas Kadžiulis kaltlM namų vai-■ 
Tįfeikia km. 1940 m. jis baigęs Beive- į ujtčoą^Bortsevičių ir inilicijos pdsky- 
derro vidurinę pkmmnkjstės mokyk i"? vttšanhką. Kazlauską, kurte meko 
lą ū-iki; x95u m. dirbęš pieno pramd- nedarą if rmk^o nesutyaaieą.
nėję; karti! mokydamasis. 1919 m. i Bė alfejones,.Bustinai ar Kalvm^ai 
baigęs Vilniaus universiteto ekononu- JTa nuskliausti; Bet ką daryti Griciui, 
kož i&fcukdtą ir pradėjęs dirbti uni- JUik a Ji^ nuri gyventi kartu su šeima, 
versitete asistentu, o vėliau dėst>loju. ifotokto-
1951 uj; . tapęs prekių mokslų kated-|
rosjreaeju. Už bai puolamas “Tiesoje”. Jis pasistatęs

. . namą iš kolūkio medžiagos ir j|^ par-
MasKvoje, 1957 m. apgynęs Vilkijos žvėrininkystės tarybi-

HA MILTOM, Ontario

3A Valstybės
PRATfCIBKONV 9*. RAŽIMIERO 

i PROWNCWOJB prasideda generalinė 
? vizitąeija. Viertaeijai pasibaigus, bus 
(renkama, nauja vadovybė ir daromi: 
t nauji paskyrimai. Tokia vizitacija 
I vyksta kas trys metas.

LIET. ŠV. JURGIO BAŽNYČIAI 
javerhill- Mass.,, iki šiol veikusiai 
kaip mesijinė, Bostono arkivysk. R. 
.Cūsiimg vasario-. 14- d. suteikė parapi
jos teises ir pirmuoju klebonu pasky- 

^rė' kua. Juozą Petrauską, Marianapo- 
.iio mokyklos vedėjo kup. Jono Peb 
i-ausko, MIC, brolį. , •

BfRUT« ŠLEPBTYTB >. VENSKU- 
VlENR, keletą, mėnesių viešėjusi pas 
tėvus bei šiaip Amerikoje, išvyksta 
atgal į Prancūziją.- ' 

> BIBLIOGRAFAS- Ali. klŽANCO^ 
V>At> yra gimęs 1893 m. rųgpiūčio 12- 
d*, tad spaudoje pasirodžiusi žinutė1*" 
•apie jo; 70 metų amžiaus sukaktį yra> 
perankstyva. Tai-bus tik 1963 m. rug- 
piūėio 12 d. ■ . ■

LIETUVIU SOB^BOS VADOVYBE 
jaū vasario L' <L pakvietė Anglijos lie
tuvius Velykų šventes praleisti sody- 
boję. Siūloma svečiuotis nuo-Did. šeš-

dienos popiečio už. £.4 asmeniui.
Taip pat siūloma jau dabar pradėti 

ruoštis šią vasarą atostogas praleisti 
Liet; Sodyboje; Gaktai būsianti pasku-

• Nr. 9 (Ml)

tęs. Palaidotas gruodžio 31 d. Hudders- 
fieldo kapinėse. Šių abiejų velionių 
šeimos Lietuvoje. Elena Bliūdžiuvienė, 
85 m., mirė dukterų šeimų akivaizdoje 
Nottinghame sausio 3 d. Juozas Vėly- 
vis, 41 m., mirė smagenų uždegimu 
sausio 8 d. Keighley ąausio 8 d.' Ten 
ir palaidotas sausio 11 d. ‘

Prancūzija
PARYŽIUJE MIRft ELENA PURIC- 

KIENĖ, 60 m. amž^ buv. Lietuvos už
sienio reikalų ministerio našlė. Mirė 
>ausio 28 d., palaidota sausio 31 d. 
Savo kilme buvo ukrainietė, bet visa- 
ne savo gyvenime Lietuvą laikė sa

vo tikrąją tėvyne. Prieš porą metų 
pradėjo pasireikšti kaip tapytoja, ku
rios kūriniai buvo dailės kritikos pa
lankiai vertinami. E.

Australija

niiltono liet, visuomenės žiniai proto
kolo ištrauką balsavimų, įvykusių š.m. 
vasario 19 d., Hamiltono liet, parapijos 
salėje ir L. Namų Delta kino teatro1 

„ -. -- i natalpose, KLB Hamiltono apyl. vai-
niam ūkiui. Pinigai buvę pervesti į • dybai ir Kontrolės komisijai, 1961 m.

w ‘Pirmyn” kolūkio sąskaitą, o iš ! kadencijai rinkti
_ ‘paėmęs Gabrilavičius. Mat, pardavi- Pagal bklsu dauguma KLB Hirnib

- Panias Gabrilavičiaus t0no apyl. valdybos nariais, išrinkti:
X ” i 1. Juozapavičius Alfonsas 299 balsais,

2. Baronas Kazys
urctruvva- piwjicav vuna- uau^, > • <>. .. j.. .x< x , 3. Mikšys Kazys

nelaimingų atsitikimų, kad Vilniaus- to, Gabrilavičius td 10.000 rub- 4: Mihgėla Antanas

ra PI Vualiovo vardo liaudies ūkio ih-
Slllūle
disertaciją ir ga\’ęs technikos mokslų

'.kandidato laipsnį, o 1959 m. dboenio 
vardį.

*1966 m. išėjęs jo veikalas ‘‘Maisto^
proeiūhCų: kox> nes ir sudėties nustaty- vardd, kurie gyvena “Pirmyn” 
ma*r- o1 ky. Bėt* pinigus pasiėmęs jis, ne

1 tėvai.

pateikė kailuirĮų Aaitlinių Mpiė 'Aust
ralijos lietuvius. Jų esą ne >J(XOOO, 
.<aip buvę sakoma, bet 8.000. Jie esą 
šitaip p^Lsiskirstę krašte: * Sydnejuje 
oei prięini^friuose 2 .'500; Melbourne 
1500, Adelaidėje .1200, JSėėlonge 400, 
Cariberiroję 300, Brisbd&ėje 300, Per- 
the it Vv<Australijoje 400, kitose vieto
vėse po mažiau. z ?

Ausin IJĮ'dabar turinti 14 apylinkių 
ir g.seniūhijasę -t ■ •-j

Australijos , universitetus baigę 52 
lietuidii, o studentų esą dar 130. Li- 
tuanistjpėse Mėlbpumo abiejose mo- 
kyklaše ir lituanistiniuose kursuose 
esą apie 160 mokinių^ GėeJonge 46, 
Bankstowne 50, SydfaejUje- 20, Bris- 
banėję W. Canberrojė  ̂tO^ur, Adelaidė-

150 tautiečių, teatrai veikią Adelaidė
je ir Sydnejuje, tautinių šokių-grupės 
Adelaidėje ir Barikstowne, lietuviško
sios -bibliotekos esančios įsteigtos Ade
laidėje, Melbourne ir Sydnejuje,. Aust
ralijos liet, sporto klubuose dalyvau
ją apie 350 jaunuolių ir Liet. Skau
tų Sąjunga sujungusi savo gretose 
apie4 320 lietuviukų. ;

Bendruomeninius Liet. Namus tu
rinčios Adelaidės, Geelongo, Banks- 
towno, Melbourne ir Sydnėjaus. apy
linkės, kurių bendra vertė siekia per 
£50.000, neskaitant Adelaidės, ir Mel- 
boumo: Caritas vardu įsigytųjų para
pijinių patalpų. ;• z

Be to, Sydnejuje skautų “Aušros” 
tuntas turįs dar savo stovyklavietę 
£1.500 vertės ir Sydnėjaus liet, kape
liono kun. P. Butkaus bei atsk. karių 
“Ramovės” pirm. Juozo Kapočiaus ini
ciatyva esą įsigyta lietuviškos kapinės

Išradšfcos šėkio šėkėja Jehė Kvietvtė ir soL Liiiia Šūkvtė, kurios k wo- 12' d: pasirodys Hanuftom) ! x * ’ * r* a * *

Lietuvi*. N«mij penkmečio koncerte; \

RINKIMINĖS KOML ' Lrėfr,” ir “T. tl1 pp. redaktoriams, už Catharines vasario 20 d. jau buvo iš-
SIJOS SKELBIMAS. Skelbiame Ha- suteikimą vietos laikraščiuose mūsų platinęs 15 ir paėmė dar 15z St. Bak^s tinė vasara; kai ten bus/galima atosto- 

iki vas. 24-d. išplatino 40. gautt; nes ji gali-būti parduota Liet
Pakvietimų galima gauti sekmadie- Namu b-vės skoloms apmokėti. Jei ne- 

niais parapijos salėje pas K. Miksįpr atsiras bent 200 vasarotojų, Sodybos 
laikymo klausimas'savaime bus išspręs
tas neigiamai.

Liet. Namų-b-vė š.m. gegužės 27 d. 
turės grąžinti neseniai paimtą £10.- 
000 zpaskolą. Kadangi; Liet. Sodybai 
pirkėjo greitu laiku nesitikima gauti, 
tai b-vė vėl kreipėsi į lietuvius prašy
dama; sudėti trumpalaikei paskolai 
dar bent £5.000,' nes apie £4.000 
jau yra sudėta. Paskolos garantuoja
mos b-vės turtu.

DBLSĄJ; skyriai jau nėra gausūs. 
Taip Corby skyrius turi 30 narių; Wol- 
werhamptono — 27, Bradfordo — 15, 
Buckminsterio — 6r Buxtono seniūnija 
— 4; Birminghamo milijoniniame 
mieste tegyvena kelios dešimtys lietu
vių; Leicester^ yra per 44 liet, ir t.t.

D; BRITANIJOJE MIRĖ LIETU- 
VJAI: Marija Ragauskienė mirė nuo 
vėžio gruodžio 21 d. Rochdalėje. Palai
dota Kūčių dieną Manchesterio lietu
vių kapinėse. Petras Umbrasas, 63 
m., mirė širdies liga per Kalėdų šven-1 Rockwodo kapinėse.

Delhi-Tillsonburgo apylinkėje
Buvo suruošta parodėlė lietuviškų 

audinių, medžio ir gintaro išdirbinių. 
Tai buvo gražus lietuviškas kampelis 
ir naujenybė, papildė ir baliaus prog
ramą. Svečiai buvo pavaidinti užkan
džiais ir kavute. Vakaras davė gražaus 
pelno, nes narės užkandžius sunešė 
paFčios. ' ....

KLK moterys dėkoja visiems atsi
lankiusiems ir prisidėjusiems prie va
karo pasisekimo. Malonu dirbti, kai 
visuomenė supranta, įvertina ir atsi
lankymu paremia. : i i

Minint vasario 16 KLK Mot. D-jos 
narės rinko aukas Tautos Fondui. Gra
žus būrys pasiskleidė po salę ir nepra
leido turbūt nė veįno nepaprašiusios 
atlikti savo pareigą — aukoti Tautos 
Fondui.

Dar turi humačiusiOs nemažą eilę 
darbų iki perduos kitai valdybai, bet 
tai jau ateičiai. r

, Skyriaus korespondentė.
DAR KARTA VISUS APYLINKES 

LIETUVIUS KVIEČIAME į Nežinomą
ją, kurią^ovo 4;d> Delhi vengrų, salė
je tašdirtš Detroito Dramos ih'ėgėjų 
sambūris, vadovaujamas Z. Mikšienės. 
Pradžia 7 v.v.

DĖLHI APYLINKĖS LIETUVIŲ 
VISUOTINIS METINIS SUSIRINKI
MAS šaukiamas kovo 12 d., 5 vai. p.p. 
Delhi lietuvių, parapijos salėje.

Diėnotvarfcėje svarbiausieji punk
tai: valdybos ir rev. komisijos prane

iki vas. 24-d. išplatino 40.rašiniams rinkimų reikalu;
Sis skaitlingas balšuotojų skaičius 

parodė pakankamą hamiltoniečių tau
tinį susipratimg; gražios ir darnios vie
nybės demonstravimą bei išrinktųjų, 
sunkaus darbo įvertinimą. Stipri mo
ralinė parama išrinktiesiems duos dau
giau energijos, drąsos ir ūpo purenti 
lietuviško darbo dirvonams;

Kaip faktą, reikia paminėti ir tai, 
kad buvo saujelė ir tokių tautiečių, 
kurie nesiteikė paaukoti minutės laiko 
balsavimui ir būdami balsavimo būsti
nėje. Rink, komisija prašo tautiečių 
tokios pat stiprios moralinės ir mate
rialinės paramos (skaitlingai lankyti- 
bendruomenės susirinkimus bei paren-' 
gimus) ir ateityje mūsų kolonijos1

pas 40 kitų platintojų. Sk. St.
ŠV. KAZIMIERO-MINĖJIMAS, ruo

šiamas Hamiltono atfeitimnkų, įvyks 
kovo 5 d., sekmadienį. ll vaL iškilįniį- 
gos pamaldos ir ateitininkams bendra 
šv. Komunija. 5 vali p.p. parapijos sa
lėje akademija, kurios metu statomas 
P. Nato montažas “Prie šv. Kazimiero 
karsto”, kuri išpildys jaunimas.;

Kovo 4 d., šeštadienį, 7 vai; vak. pa
rapijos bažnyčioje bus rožančius už 
vysk. J. Steponavičių areštuotą Lietu
voje. Taip pat bus klausoma išpažinčių, 

i Prašome visus kuo skaitlingiausiai da; 
Pariję j brauti. Kuopos valdyba.

Rink, komisija šiuo skaito savo dar- • KAZIUKO MUGE. Kovo 5 d; para- 
bą baigusi; ir atsistatydina. j pijos-salėje, tuoj po ir vai;'pamaldų

Rinkiminė komisija; Hamiltono “Širvintos” skaučių tuntas 
NUOŠIRDUS KREIPIMASIS Į ’ ruoši.a Kaziuko mugę. Pereitų mėtų 

LTONIEČIUS 1 pasisekimo paskatintos*, skan-
Senovėje, lietuviai išsiskyrė iš kitų P^s šįmet galvoja dar platesnę mugę 

tautų žmonių savo būdo tiesumu, nuo-; pravfs^L .Paro<??^.s ,e^^on?.ta1’ 
širdumu, teisingumų ir daugeliu kitų^ra.s’ \aim?s. maceliai, dešreles, kopus^ 
gerų savybių. Kas kita dabar! Prieš tarL skanėsiai, kavute; 
prasėdamas organizuoti HL Namus, i p^an.aiTO visieyis ,tu.0J P° pamaldų 
pradžioje aplankiau beveik visus tau- t pavalgyti, pa
liečius ir tik apie 5% pasakė, kad prie ; sivąismti. apžiūrėti parodėlę, apil
sio darbo neurisidėsia. Visi kiti žadė-;^ytl ^az^’ .\s!)an^< t11. ‘ * ir
jo jį paremti’. Kagi mes matome šian- r dau^au bereikia? O lietuviškų verbų?

... . .. . v. ; - v. ' uieu pu u Juciu ujucuoyvrtuo ucjuu; • . * • “ . ;
bent iki šiol. Tad siunčiame širdingą Rezultatai liūdnoki, nes net pusė ko. najame Vilniuje Kaziuko muges metu, 
padėką let. visuomenei, kartu ir mūsų lonijos dirbančiųjų lietuvių netik ne- Pereitais metais dešrelės ir kopus- 
jaunimui, už taip skaitlingą dalyvavi- remia šio vienį didžiųjų lietuvišku tai labai didel* Pasėkimą turėjo, tai 
mą rinkimuose. Mūsų padėka priklauso: darbų bet dalis jų mielai paaukotų $imet J311 niekam nepritruks. O tortai, 
liet, organizacijoms, prisiuntusioms i kad Lietuvių Namai subyrėtų1 tešlainiai, grybukai, žagarėliai. Ar

----- , ----- o. ------ savo atstovus rinkimus stebėti bei vi- Į vra liūdnas faktai bet tain vrai i neįdomu bent, tik po vieną kąsnelį 
;ali pradėti nuodugniai tikrinti, iš kūr • mendantas”. Bet buvęs demaskuotas,: suom. atstovams, padėjusiems balsus 

Ii™ ir ca-'kad.!919 m. .jįs buvęs Alytaus policijos iskaičiuoti. Didelis dėkui Alg. Trum-
voms privačioms statyboms. ; vad6 raštvedžiu, apskrities viršinuinko pickui, už nupiešimą rinkiminių plaka-

i Įstaigoje dirbęs iki 1929 m. Buvęs Aly- • tų. Liekame- dėkingi klebonui kun. dr. 
Braoknieriains geros rinkos. Kai gy-. taus apskr. II nuovados policijos virsi- * Tadarauskui. už leidimą nemokamai 

ventojų aprūpinimas kaikuriais pro- į ninku ir tit. Tarybiniais laikais dirbęs pasinaudoti rinkimams parapijos sale 
dūktais nėra normalus, ir be to, valdiš-' Vėisiejų miškų pramonės ūkyje, 1945 i ir Liet. Namų valdybai —Liet. Namų 
kos kainos augštos, medžiokliniai ir ‘ sugebėjęs gauti»pensiją ir t.t. Į patalpomis. Giliai dėkingi esame “N, 
žūkliniai brakonieriai turi galimumą 
plačiai pasireikšti. Jie savo žvėrieną į 
ir sugautas Nemune nelegaliai žuvis 
artimuose miestuose parduoda labai* 
pelningai. Yra visa eilė spekuliantų, 
kurie tik šiuo verslu užsiima. E. 

Kokios algos? “Tiesos” š.m. Nr. 22,: 
sausio 26 d., yra toks skelbimas: “Ute
nos rajono vykdomajam komitetui dar
bui rajono centre reikalingi: trys-inži- 
nieriai-statybininkai (atlyginimas 100- 
130 rb.), technikas arba inžinierius 
hidrotechnikas (atlyginimas 98 rb.)”. 
Tokios yra dabartinės algos. Senaisiais 
rubliais, prieš Naujus Metus jos buvo 
10 kartų didesnės.

V. Dargbiavičius, buvęs Štuthofo 
koncentracijos lagerio kalinys, dabar 
yra pensininkas ir sausio 26 d. “Tie
soje” išspausdino pasipiktinimo laišką, 
kad buvęs stovyklos komendantas Ko
pę, spaudos žiniomis, Vakarų Vokieti
joje esąs paleistas iš kalėjimo pirma 
Išriko;

Mečį Paškevičių, buvusį Ukmergės 
policijos tarnautoją ‘Tiesa” puota Nr. 
36 spausdindama visą eilę tardytųjų 
žmonių parodymų, kuriuose jis- kalti
namas daugeliu nusikaltimų. Tik vis- 
dėlto nei vienam iš 7 paskelbtų raštų 
nesakoma, kad jis būtų buvęs poli
cijos vadas, kaip Niunka paskelbė 
Maskvoje, o jį pakartojo pasaulio 
spauda. 

- I ■■ I ■■ ■ ■ Hit.iiii »lM<, I

mas”.
Lietuvos įmonėse būna tiek daug; ..

nelaimingu atsitikimų, kad Vilniaus <•. to, Gabnlavičius už 10.000 rub- 
• Tiesa” tam reikalui paskyrė net veda- Jto nupirkęs sau Wūkio Moskvičių, 
m^j. Laug kur neskiriamas reikiamas i noktas kolūkiui-daug daugiau kaina-
dėmesys da.bo aiisaugai. Ypač elekt
ros įrengimai sritjje būna daug nelafc 
mių dėl sugedusių laidų ir panašiai.

Grupė Marijampolės- linų fabriko’ 
darbinittkų pasiskundė viešai; kad fab
riko direktorius grubiai elgiasi su dar-* 
bininkais, vadindamas juos tinginiais, 
apsileidėliais ir dar tirštesniais žor, 
džiaiš. Kai juo susidomėjo atitinka
mos įstaigos, paaiškėjo, kad jis, pa
naudodamas savo padėtį, spekuliuoda
vęs' spaliais ištisomis tonomis. Bet ki
tos įstaigos, pvz.; Lengvosios pramonės 
ministerija, pro pirštus į tuos kalti*, 
niinus žiūri, neatsiuntė revizorių ir net 
i laiškus neatsakė. O Pacenka dar ir 
dabar tebeinąs pareigas ... E.

Spekuliacija butais klesti Lietuvos 
miestuose ir miesteliuose. Už buto per
leidimą (pvz., išsikeliantį kitą-vietove 
ar pasistačius sau nuosavą namelį) 
mokamos didžiulės kompensacijos.

Daugelis- naujų savu namelių savi-; Antannas Baltrukonis esąs Kazlų 
ninku nervuojasi, kad įstaigos ateityje» Rūdos miškų ūkio “gyvenvietės ko-

gautos lėšos ir statybinė medžiaga ša

žūkliniai brakonieriai turi galimumą

5? Gasiūnas Zenonas
6. Mikalauskas Aleksas
7. Rimkevičienė Regina 

Kandidatais liko:
1. Mikelėnas Jonas
2. Garkunas Antanas
3. Leparskas Vytautas

Kontrolės kom. nariais
1. Krištolaitis Juozas
2. Stonkus Juozas
3. Zuriys Juozas

Kandidatais liko:

290
172
170
167
164šęs. Už namą jis gavęs 57.000 rublių. Į

Sužlugdęs kolūkį^ G. išsikėlęs į Kau
ną, kur pasistatęs už gautus pinigus 
ntą itamą. Jis visada buvęs paiaiko- 

mas rajono vadovų, kurie ir prokuro- 
.ą perspėję nosies ten nekišti.

Visados yrai kalti* žemesnieji;. Parti
niai ir kitokie vadovai tikrino žemės 
akio mašinų fabriką “Nerį” Vilniuje ir 
rado jame daug trūkumų. Esą rimtų 
organizacinių trukumų. Įmonė dirban
ti neritmingais Kaikūrių žemės ūkio 
mašinų gamyba užvilkinta todėl, kad 
monė dar neturi visų konstrukcinių 
>lanu. Silpni ir techniniai skyriai? 
Darbininkų kvalifikacijų kėlimu nie-j-------
<ak nesirūpina. Bet buvo pareikšta* Netinkamais rasti du balsavimo la 
miek«ištų ir. kitoms įmonėms, kurios ' pdiai. Iš viso balsavo.401 asmuo. Tai jo jf luui; K ; IIMWUlc siau. , . . .t
•Neriui“ teikia atskiras detales ma-į reikia skaityti rekordinių skaičiumi, dien po 5 metų intensyvaus darbo? ; Atrodo, bus ir tų. Pasijusite, kaip se-

163
145
145

išrinkti
287-
252
216

bą baigusi ir atsistatydina.

HAMILTONIE€IUS
1; Mehiykas Gediminas 142

133 ,2.‘ Kochanka Domas
Sveikindami mūsų naująją apylinkės 

valdybą: ir Kontr. domisi ją, linkime- 
gražios sėkmės jų tautinio darbo ba
ruose.

šinoms montuoti. Partiniai pareigūnai 
kaltę suvertė visai eilei jiems pa
valdžių žemesnių pareigūnu . .. E.

Pereitais metais dešrelės ir kopus-

Tai yra liūdnas faktas, bet taio yra. j nei^omu bent tik po vieną Kąsnelį 
Aš, kaip LN v-bos pirm, atsidūriau ap- i kiekvieno paragauti? Mes žinome, kad 
verktinoje ano vilko su įšalusia eketė- lietuvės moterys Hamiltone ypač mo
ję uodega, padėtyje! Aš irgi esu toks ką puikiai iškepti. Tad kodėl nepaziū- 
pat silpnas žmogus, kaip ir daugumas.' kaip kitos seimininkes moka. pa-. 
Į šį darbą įdėjau viską, nesiekdamas i Sam^n^- Jei kas abejojate, pasiklaus? 
jokios asmeniškos naudos ir dabar ra- k*t€ pereitais metais buvusiųjų, ir 
miai’ir nuoširdžiai kreipiuosi į tuos jums pasakys. \ .
hamiltomecius, kurie dar neprisidėjo-1 ® visi skautai ir skautes, kurie ura
te one Liet. Namu: nuo Tamstų ori-I formuoti mugėje apsilankys, bus pa-

Tad visi kovo 5 d., tuoj po Sumos,

REKOLEKCIJOS šv. Kazimiero pa
rapijoje Delbi šiais metais bus kovo 
1'2-19 d.d; Jbš prasidės 4-me Gavėnios 
sekmadieni 11 vai. pamaldomis ir baig
sis Kančios sekmadieni. Rekolekcijas 
praves kun. dr: J: Sakevičius, MIC, iš 
Čikagos, šalia konferencijų - pamoks
lų bus eilė paskaitų krikščioniškojo 
mokslo klausimais ryšium su mosime 
šių dienų pažanga ir lietuviška kultū
ra. Paskaitoms pakviesti žymūs kal
bėtojai. Savaitės dienomis- paskaitų 
pradžia 7- vii. vak. Po jų bus konfe
rencija - pamokslas.

RODEN Y- WESTLORNE APYLIN
KES LIETUVIAMS gavėninis susikau
pimas. įvyks Gavėnios sekmadie
nį, 5 vai. p.p. West-Lorne bažnyčioje. 
Bus konferencija, šv. Mišios, išpažinčių 
klausomą. Dalyvaus šv. Kazimiero par. 
klebonas iš Delhi ir rekolekcijų vedė- j 
jas. Prašomi visi tos apylinkės lietu
viai susirinkti kovo* 12 dn 5 vai. p.p. 
West Lome bažnyčioje susikaupimui.

GRAŽIAI PRAUSTAS-VASARIO ’ 
^6. MINĖJIMAS radijo valandėle iš 
Tillšonburgo radijo - stoties vasario 10 
di, viešų aktu vengrų salėje vasario 
IT d.,, su gražia V' Meilius paskaita, 
puikiu banriltoniečių vaidininni ir tau
tiniais šokiais— ‘*Seknrinių vainiku”. 
Minėjimas baigtas sekmadienį iškil- 
mingomiš pamaldomis šv. Kazimiero 
bažnyčioje. . _ ' Kor.

KLK MOTJ3-JOS SKYRIUS įsigijo 
Savo -vėliavą, kuri- minint Vasario 16 d.

jokios asmeniškos naudos ir dabar ra-i 

Kamiltomečius, kurie dar neprisidėjo-j 
te pne Liet; Namų: nuo Tamstų pri-;1 , 
klauso šio darbo pagreitinimas. Sukib- va^”tL '
kime visi vieningai ir reikalą išbaig- . ’ - - . • . ■
sime. Sklypas jau nupirktas! Pereina- į Kaziuko mugę! Ruošiamės, laukiame, 
me prie tikrųjų LN įsigijimo, tad nė : tikimės, kad visi Hamiltono ir apyhn- 
vienam dabar jokio pasiteisinmo nė- ^ių lietuviai apsilankys ir tuom pa
ra. Parodykime savo teigiamą ambici- rems dr paskatins mūsų skautišką^ 
ją, kur ji reikalinga — jei sykį paža- Hamiltono skautes.

- I 'ArHmASooinifvw vKAC riirm vol HAMILTONO TAUTINIŲ ŠOKIŲWinnipego skyriaus pinigus pats paau- ’ Artimoje ateityje v-bos pirm, ir vai-j

WINNIP E G, Man. ,
mė yra ta, kad tai išplaukė iš vaidybos 
veiklos, t.y. jos pareiškimo spaudoj, o

NW ir Urbai branginu laikraščio n? kaip korespondentas bando pri- 
vietą, ir žinau; kad korespondencijų | skirt!, dienos pirminmko. „ dėiome — ištesėkime’ ^

Antra, kad p. Matulionis KLCT-bos HAMILTONO TAUTINIŲ ŠOKIŲ
Winnipego skyriaus pinigus pats paau- Tami IGRUPg renSia dideli koncertą. Grįi-
kojo “NL”, be kitų valdybos narių ar; dJ* °® n_“""dar k artą aplankys T j pės vadovė G Breichmanienė, nese-

Didž< Gerb.
^Tėviškės- žiburių” Redaktoriau,

skyrius yra įdomus tik vietiniams, ta
čiau Winnipego korespondento p. K. 
Strikaičio atsakyme dėl bendruomenės 
susirinkimo korespondencijos patiks- 
Hnimo yra nemaža netikslumų, o ypa- 
l ingai asmeniškumų nukreiptų vien į 
mane, tad. malonėkite patalpinti šias 
pastabas.

Susirinkimo sekretorės ir mano bu
vo patikslinimas susirinkimo aprašy
mo, o ne valdybos veikimo apžvalgos 
(“TZ” Nn 3, 7 psl ). Susirinkimo pre
zidiumas labai vertino valdybos dar
buotė susirinkusių vardu pareiškė 
šiltą, padėką. Nė jaugi korespondentas 
nemato skiri ūmo tarp susirinkimo ir 
valdybos veiklos aprašymo? Patikslin
ti klausimai nelietė valdybos veikimo, 
išskyrus jos pareiškimą spaudbj dėl p. 
PY. Matulionio.

Niekas negalvojo kritikuoti ar užsi- 
gauti, o susirinkimo pYežidiumas jau
tė pareigą atitaisyti korespondencijos 
netikslumus.

Kari pj Ph Matulionio reikalas buvo 
svarstytas po valdybos pranešimo es~

visą rbžiįj STAtiy buui
VartoHą- tpinfeli* (katrifai), n«uii baltoj, jvairiip spki’to- hntyoz.

TwitoHri ir otimjtaaMi seni įvairūs mėtoto tekinime darbai.
OElAfc BARBAS. HE8RANGIOS KAINOS.

V. UUMNSKAS. tdetonos U. 2-4922.

GRUBS VISOKIOMS PROGOMS — vestuvėms,

Ifttoyyfc ir ZltoKhkis
■ iTi ii i imi
i................M ■ l J ■■■

*

— išmirimai i

darba. Hamiltono skautės.

kontrolės komisijos atsiklausimo, rb-;!as- *5as n^alimešimtinės įnešti tuo-1 atšventusi 20 metų sukaktį taūti-J
dos, žinoma ir pačiam korespondentui. !^- išrašykime čeki vėlyvesne dataJmai ^šventusi metų suksku tauzf] 
Jo asmenišku pareiškimu, jis apie tai netik ueprarandame savo pinigo.
parašęs KLB valdybos vardu į ttikraš-1 Į** danr P!W^S *r dldelj
tį, paskatintas KLCT skyriaus. kont-?r Sraz\lietuvišk^darbj* dirbame, 
rolės komisijos pirmininko! Tad, ko-4 V1S1 V1«T visu.s!
dėl korespondentas vadina “kiršini-! Bakšys, LN v-bos pirm.
mu”, jer prezidiumas patikslinime pa-i NAUJAIS LN- NARIAIS, įnešę po 
vartojo žodį’ “pasukojov. Torbūt, tik , šimtinę, įstojo Jonas Staškevičius, 
korespondentas yra visagalintis, nes Port Ct^borneę. OnL ir Petras žulvs. 
jis “visus yeinodai pagiria, visus vie- jurgiui Gudmskui, Simcoe, Ont., de- 
nodai pataiso”. Mano nuomone, ko* ’ Jojame už and*ą šimtą ir už pagalbą 
respondentas turėtų duoti tikslią ir j vežiojant v-bos pirm. St. Bakšį po 
objektyvią informaciją, o ne rūpintis' ir apylinkes, nepaskai- 
žmones “pataisyti”. ; tant net už benziną.

Yra įprasta, jei pasirašomą po ko-’
ręspondencija kaip vienos ar kitos or- _ ?ER •
ganizacijos valdybos narys, kad pa-v pTrat*.se Paškevi‘
reikštos mintys atstovauja tą organi- &us ,r y* Saliklis. Už juos gauta po
zaciją, o ne kad “toks dabar esu”. Taip $5 komiso. Nuoširdus ačiū! 
pat turėtų būti žinoma, kad susirinki- LN PENKMEČIO KONCERTUI ko
mo protokolą surašo sekretorė, o pjr- vo 12.11! pakvietimus įsigykime iš anks- 
mininkas tik pasirašo, jei nesama ne- 
tisklumų.

Negerai it mano atsisakymas kandi
datuoti į valdybą. Mano darbovietės 
veikimo plotas — visa vakarinė Kana
da. Laike savaitės kartais tenka iš
vykti net į Albertą ar B.C. Panašų 
darbą turintieji niekas vaidybas veik
loj nedalyvauja. Tokį, mano pasiaiški
nimą smfttnkimas ir priėmė. Ar dėl 
to aš negaliu- domėtis visuomenine 
veikti?

to, nes yra galimybė, kad pirmųjų vie
tų gali pritrūkti. J: Sarapniekas iš St.

ŠEIMA, neseniai atvažiavusi iš 
Europos, IEŠKO PASTOVAUS 
DARBO TABAKO ŪKYJE. Sūnus 
19 metu ir duktė 10 metu. Prašau 
rašyti šiuo adresu: Petras Jan
kauskas, 239 West 17th Street, 
Hamilton, Ont.

’ I nių šokių darbe, skubiai dirba ir rub- 
■ j šiasi. Koncertas įvyks balandžio 23 d.

; Lietuvių Namuose. Dalyvaus ttys 
ftinių šokių grupės: vyresnhjjų, jaunei 
| niųjų ir visai jauną — Kanadoje jį- 
musių jaunuolių. Atvykę į Hamilttthą 
Toronto. Niagara Falls. St. Cathari
nes. . Londono, Delhi ir kt. apylinkių 
lietuviai turės progą pirmą kartą pa
matyti gražius, tik neseniai iš Liėtfc 
vos atsiųstus, tautinius šokiu?. Tai 
yra Audėjėlė, Linelis, Vėdaras, Pasė
jau Žilvitį, Geltonieji line)!#, bene 
gražiausias lietuviškas tautinis šbkU 
— Gyvatsras ir kfti. X?

Prie koncerto su lietuviška liaudies 
daina taip pat sutiko priridėti gertjA 
žinomas solistas V. Verikaitis. Jo- pa
ruoštas mišrus kvartetas padainuos -ke
letą dšinų.

ši diena Hamiltone praeis tikro 
tUviško liaudies meno ženkle. Numa
tyta pakviesti “Hamilton SpeetatoF' ir 
Hamiltono CHCH-TV atstovus. B. t*.

HAMILTONO PLIENO GAMYBA pį 
ilgos pertraukos, atrodo, vėl 
įeiti į normalias vėžes. Didelė j 
atleistų darbininkų jau buvo 
tuoj po N; Metą- Dabar beveik 
vieną dieną, matyti naują veidą 
žūsiu į darbą,- Teko girdėti; kad I

savo venavą, Kun immut vairiu w u. A. . ’i
buvo pašvėntiirta vasario- 12- d! Kū- vh-
maisbčrvo M; PftvilMtfenė ir M. Nor- 2^
Jraa Vėliava* Wai< graži, dmliitinko T. T JZdn is X.
VMians piešta Aušros Vartų Marija ir |*į** lt^vos. atvykusio 15 metų~T *•. Sth^TA iKlrt>ntPtiiQin musu tmitiPČinapačioje D-jos šūkis “Tiesa ir Meilė”. 
Pašventindamas vėliavą, kun. dr. J. 
Gutauskas sveikino skyrių sakydamas, 
kad Tiesos ir Meilės niekada nėra per
daug,. J ? J

SAUSIO 14 Da skyrius suruošė kau
kių bąlių,. kuria praėjo su pasisekimu, 
gražiausios 3 kaukės premijuotos: I 
premija — Arabas — laimėjo M. Nor- 
kttti.tliprem; — Pavergta Lietuva — 
D: Norkienė, HH— krfcho^ninkas— 
P. Laureckienė.

pilėno fabrikas tikisi gauti iš Kinijos 
užsakymų apie 250.DO0 tbnų skardos, 
kas reikštų apie 8 mėn. garantuoto 
darbo. '

pagal Parapijoms nustaty
tą vyškupdos MOKĖSI?, parapi
jiečiams yri uždėtas kiekvienos savai-

Sibire iškentėjusio mūsų tautiečio. 
Kiėfcvifenas galėsime paklausti mums 
iĄnmūs klausimus:'Visi kviečiami lai- 
ku ir skaitlingai" atvykti.

Apyl. valdyba.

OAKVILLE, Ont.
šio miestelio neskaitlingos koloni

jom lietuviai, vadovaujant KLB apylin
kės v-bai, vasario 18 d. suruošė pp. že- 
meckų namuose Vasario 16 d. minėji
mą. Būvo susirinkęs gausus tautiečių 
būtys. Malonu buvo stebėti, kai ilgai 
nesimatę tautiečiai, susitikę šia proga, 
nuoširdžiai sveikinosi ir dalinosi įspū
džiais. Minėjimą atdarė, jautrų žodį 
tarė ir sklandžiai programą pravedė 
valdybos iždininkas Aleksas Vaičeliū- 
nas. Buvo paskaita. Ypatingai tautie
čius sujaudino ir sukėlė entuziazmą 
eilėraštis “Žalgirio r mūšis”, padekla
muotos labai vykusiai ir su įsijautimu 
jaunojo, 9 metų, Arūno Vaičeliūno. 
Minėjimo dalyviai, ir dalyvės deklama
vimą uroaigus jaunajam Arūnui Ne
paprastai entuziastingai ir ilgai plojo. 
Susikaupimo minute buvo pagerbti 
žuvusieji už Lietuvos laisvę savano
riai, kariai ir partizanai. Minėjimas 
baigtas Tautos himnu.

Mielosios ponios: v-bos pirm. P. An 
cevičienė ir jau grįžusi iš ligoninės 
•Milda žemeckienė, dalyvius pakvietė 
kavutės, ypatingai kruopščiai ir sko-

dalyvavau. Gal tfk porų bendruomenės

nėjimu ir subuvimu Girdėjosi ir bal-
U2SIS AKYTI GARIMA DABAR; Tbo> paMu norima painformuoti. kad

mis progomis. Stebinčiam iš šalies,

praleidęs, kai dorbovietėš buvau iš- 
siųstas iš Winnibego. AY jauties galįs

Kultūringoj spaudoj diskutuojama 
praktiška višcKmmithė veikla, nelie-

“žodžių svaidymasis”, išMntemiuojant 
pavardę net 29 karttt, yra pertttC 
svetima ir ateity į Ui nereaguosiu, pa-

darbis atiduoti bažnyčioj per pamaL 
dte renkant pinigui. Pnrieidtrs vieną 
sekmadiėnį/sėkantį reikia atiduoti dvi
gubai. Publikoje yra pasklidęs sąmo-

ARce Stephens dainininkių plokštelė
Ištraukos iš 20-mečio jubilėjinio koncerno, 
liėthvių kompozitorių naujausių kūrinių.

asmeniškumus, kad aš per 5 m. tik 
vieną kartą tebuvau subrinkime. Tur 
būt, kaltintojas nebMkusė praeitų 
metų subrinkime protokolo skaitymo, kompozitorių naujausiu kūrinių.

I pusėj — Sonata in D Major — Bruno Markaičio,. SJ. 
įgrota garsaus smuikininko — Francois D’Allert ir pi* 
nisto — George Lawner.
II pusėj — Kodėl dainelė — St. Šimkus; Ai siuntė mano 
ežeran —- V. Banaitis;. Vakaro ilgesys — A. Vanagaitis; 
BMsinvėlis — J; Zdanius; Suskambėjo — J» Kačinskas; 
Vėju šventė — B. MaritaHis; Motinos kalba — VI. Ja-

dienius turi laisvus nuo darbo.
Į K STOSIENfcS RUOMAMI lietuvifc 
kojo jaunimo šokiai daugumoje turi 
Ikbai paOmkų priturimą tiek jaunimo, 
tiek tėvelių; tm*. 1 šoMuš kVfečiami



A
įtti.nivž. fČVIAKčS ŽIBURIAI s rusu

r.... . k - ’uvreję sonstę ironcciw loronte
Koncertai gali W4HI Į&t jcįmen (1959)

; grupėmis arba pavienių solistų 
bei instrumentalistų. Vieno voka
listo arba instrumentalisto iŠpil- 

. domi koncertai dar yra vadinami1 
rečitaliais, šį šeštadienį Toronte, 
Bloor Collegiate auditorijoje yra 
ruošiamas dviejų gerai kvalifikuo
tų muzikos interpretatorių - vo
kalistų rečitalis. Jų programa pa
rinkta su skonu ir augšto muziki
nio lygio. Apimama geras skai
čius muzikos klasikinių kūrimų; 
ir dalis modernistų. Tai turėtų 
daryti ši koncertą įdomų ir rim
tą. Iš klasikų programoje bus 
Beethovenas,. Mozartas, Haende- 

'lis, Montaverdis, Durante ir fct: 
* Naujųjų — M. De Falla, Jakųbė- 

nas, Gruodis, J. švedas, Banaitis.
Susipažinkime su solistais.
ALDONA STEMPUZIENE

Jaunimas ir organizacijos ršLĮSK, 8R0LA», ft R&SfO!
I ■ I r\ ‘ X ' * v < / •* % z k «.< Z k z. d ¥

ir Azučeną Trubadūruose (I960.

rytiną su šiandįęniniu jaunimu, 
kuriam nei tėvai, nei auklėtojau 
nebėra joks autoritetas. Ameri
koje tas klausimas dar opesnis. 
Ten bandos jaunuolių terorizuo
ja net kaikurittos didmiesčius.

Mes dažnai pagalvojame, kodėl 
taip atsitinka. Lietuvoje juk nie
ko panašaus nebūdavo.. Čia gi ir 
mes lietuviai turime vargo su sa
vo jaunimu, ką tik persiritusiu 
per pirmąjį dešimtmeti. Vaikam 
tėvai nebėra joks autoritetas. Vai
kas nori išeiti iš namų aplinkos, 
prie kurios tėvai, būdami per 
daug užsiėmę kitais reikalais, jo 
neįstengė įpratinti, čia traukia 

šibodųs sėdėti prie televizijos, ir-

pastebime žinučių apie įvairius 
jaunimo nusikaltimus. . Taip pat. 
matome pilną, straipsnių, kuriuo
se diskutuojamos jaunimo proble-

da^fi 
gaw

su abe- - Amerikos fetuvių 
kolonijose, turbūt, to
kiu, kurie nebūtų. apšūHttoinę. 
Gal tik kokios-bėdęs prispaustas, 
nelaimės ištikt-" ' *“1“ “
šiaip blaiviai j 
nenorĮs savęs ap

1946 m; Įstojo Į Čiurlionio an
samblį Vokietijoje, kuriame dai
navo virš 300 koncertu. JAV nuo 
1949 m. mokėsi dainavimo pas bu
vusiu Metropolitan operos kontr
altą —■ Western Reserve univer
siteto lektorę Lilą Robeson, o 
nuo 1955 m. Įstojo į Cafarelli 
operos studiją Clevelande. 1955 
m. Clevelande Plain Dealer ir 
Cleveland News dienraščių, reng
tame dainininkų konkurse laimė
jo pirmą vietą moterų balsų gru
pėje ir tais pačiais metais Čhica- 
goland muzikos festivalyje Čika
goje pirmą vietą bei aukso meda
lį kontraltų grupėje, šių laimėji
mų amerikiečiuose paskatinta, 
davė savo pirmą rečitalį-1956 m. 
Clevelande miesto bibliotekos sa
lėje ir koncertavo daugelyje lie
tuvių kolonijų JAV ir Kanadoje, 
kolegijų^ ir studentų organizacijų 
koncertuose bei televizijoje ir ra
dijo programose.

žymesni koncertai įvyko Cleve
lande ir Sundasky su Cleveland© 
moterų simfonij o s orkestru, Sym- 
nhony of the Air Niujorke ir su 
National Symphony Vašingtone. 
1957 m. ir 1960 m. koncertavo 
Pietų Amerikoje — Medelline 
Kolumbijoje, Bogotoje su.Kolum
bijos simfonijos orkestru ir Bue
nos Aires Argentinoje.

Su Cafarelli Opera Co. Cleve
lande dainavo šiuos vaidmenis: 
N įklausę Hoffmano " pasakose 
(1955 ir 1958), Madaleną Rigo- 
lette (1956), Azučeną Trubadū
ruose (1957). Čikagos lietuvių 
operos pastatymuose dainavo Si-

• <> - • • > ^Igątvė; gatvėje draugai, kurie, nu^
; Dainavmo studijas pradėjo dąr sibodųs sėdėti prie televizijos, ir- 

yiljuųje pas prof- Bęnoni, o šižuiavgį nežino ką išsigalvoti. Taip ir 
įnirus, mokėsi,.pas Ą, .Katkų, tuo (susišdro gaujos. Pažvelkime tik, 

-y/karais Į restoranus ię ten yasi- 
‘ ' - vėlyvo vidurnakčio prie

s “politikuojanti” jau- 
.k'*, • -V- ;

i, kai vaikui namuose da- 
pki nebeįdomu, dažniausiai rer- jjtete 

...... ., , . . . _ 'Jteltiflti‘.tėvus, šiame krašte
Toronto- universiteto muzikos fa-1 tėvam yra daug sunkiau, negu 

būdavo Lietuvoje: Dažnai vienam 
.arba abiem tėvams dirbant nebe
lieka laiko užsiimti su vaikais. 
Čia, šiandieninėse sąlygose, tė
vam i pagalbą ateina įvairios or- 
gainzacijos ir auklėtojai, nors pir
moje vietoje vaikui auklėti yra 
tik šeima — namai. Daugelis tė
vų galvoja, kad organizacijos yra 
tik didesniems vaikams ir vengia 
jaunesnius į jas Įjungti. Labai 
klystama. Jeigu vaikas iki 10 me
tų dar tinkamose vėžėse, tai po 
10 metų jau bus gana sunku su 
juo susikalbėti. Patarlė — lenk 
medį, kol jaunas — tinka visiems 
laikams, o ypatingai šiandieni
niams. .

Viena iš auklėjančių jaunimo 
organizacijų yra ateitininkai, apie 
kuriuos norisi trumpai pakalbėti. 
Be ateitininkų sendraugių, stu
dentų ir moksleivių, paskutiniu 
laiku pradėjo veikti ir jaunučiai 
ateitininkai. Tai dar pradžios mo
kyklą lankančių organizacija.

Ateitininko vardas kai kam ne
patinka. Vieni dar gyvena senų 
laikų prisiminimais, kada nepri-

pačiu laiku dalyvaudamas 
niaus operos chore. Tremtyje 
da chorus ir oktetą* Tikrai pilni 
tempu pradeda studijuoti mūza- 
įOū Kanadoje. Karališkoj 
Toronto konservatorijoje pas di 
E» Vteci: Po poros metų Įstojai

kultetą; kurį baigia 1955 m. Dar 
studijuojant' pakviečiamas daly- 
yąutj uuolatiniu -nariu'radijo pro
gramoje “Songs of My People’’, 
Vėliau TV “Rapsody”. Taip pat 
dalyvauja Tdronto simfoninio or
kestro koncerto, diriguojant sve
čiui Kolar, o kitais metais dr. H. 
Ūnger, ruošiamuose simfoniniuo
se koncertuose. Dainuoja dauge
lyje radijo ruošiamų rečitalių ir 
operų pastatymuose. Vėliau kvie
čiamas važinėti veik kiekvienom 
didesnėn lietuvių kolonijon su re- 
čitaliais arba trumpais pasirody
mais. Pereitą vasarą dalyvavo 
Stradfordo statomuose veikaluo- 
se.

„ Abu Solistai yra pilnai kvalifi
kuoti; Bet koncerto pasisekimui 
reikia dar vieno dalyko — publi
kos; Geros, suprantančios publi
kos. Todėl būtų pageidautina, kad 
ši puiki,salė; būtų - užpildyta su
prantančios ir meną mėgstančios 
dėtuvių visuomenės..

Koncertas prasideda 7.30 vai. 
vak.' Bloor Collegiate instituto ' 
patalpose (kampas Bloor ir Duf- kiausomybės laikais vienos val- 
ferin) šį šeštadienį. -Parkinimui dančios grupės ateitininkų moks- 
viėto's daug. ' > an. leivių veikimas buvo uždraustas,

Remkime prof. Stp. Kairį!
Mieli tautiečiai,
Prof. Step; Kairys (Kaminskas) 
vienas pirmųjų lietuvių tauti

nio atgimimo metais budino tau
tiečius skatindamas atsikratyti 
svetimo rusų jungo ir kvietė ženg
ti savu lietuvišku keliu. Atsidė
jęs kūrė ir platino lietuvių spau
dą; šąųkdąmąs gimtoj o kra3v o 
žmones kovoti =až savąsias teises.

Jis— 1905-jų metų Didžiojo 
Vilniaus Seimo atstovas.

Jis — 1918-jų metų veiklus 
Lietuvos Tarybos narys ir Vasa
rio 16-os Nepriklausomybės Ak-

5

Visiems lietuviams gėrei 
orkestras "Olympia",

kuris jus linksihino Lietuviu Dienoje Toronte ir “Tž” 
baliuje, vedamas ALBINO RIPKEVIČIAUS, po šv, Ve
lykų, dar turi laisvų savaitgalių.

‘ Jei oragnizatoriai esate sumanė koki pasilinksminimą
arba vestuves ir turite problemą šu muzika, prašome 
kreiptis iš anksto, nes vėliau ir vėl negalėsiu paten
kinti prašančiųjų.

Skambinkife iš anksto
orkestro* vedėjui- ATNhui RipkėviČiūL 272 Rusholtne 
Rd., Toronto, telefbms LE. 5-6122, o jis visus paten
kins su lietuviška, europietiška ir vakarietiška muzika. 
Pagal susitarimą vestame groti ir iš Toronto.

MOHAWK

adarys arba 
ierius. Toks 

yra-Jriaidingas, nes 
nėra nei davatkų.or- 
nei politinė . partija. 

Ateitininkams politiškumas pri
metamas dar iš nepriklausomybės 
laiku, kada Lietuvoje, kur visos 
partijos buvo pasaulėžiūrinės, bai
gę mokslus ateitininkai įsijungda
vo į partijas, turinčias krikščio
nišką pasaulėžiūrą. Juk negalima 
vadinti skautų, ar kitų jaunimo 
organizacijų politinėm, jeigu iš 
jų išėję jaunuoliai įsijungdavo į 
kitas partijas. Jei subrendęs žmo
gus dėdasi prie gurios nors parti
jos, tai jis daro nė kaip buvęs or
ganizacijos nai 
vas"'"’*“42“ *ietis.

n 
ntprie; 
abrėžti,- 
nė , a
ei

šis priekaištas

itininkų tikslų, 
ad tai yra tik 

čio pobūdžio 
jaunimo orga
nai skiriasi nuo

„ r vietoje 
feolo©34 — katalikiškos 

s susidarymą. Nesu- 
praskime čia katalikiškos pasau
lėžiūros ; klaidingai. Daugumas 
katalikų jufclaikosi Bažnyčios nu
statytų dogmų, eina sekmadie
niais bažnyčion, pasnikauja pas- 
nikus ir pan. Anot prof. St. Šal
kauskio—išpažinti katekizmo tie
sas ir turėti kataŲkiškąją pasaulė
žiūrą yra du skirtingi dalykai. Pir
masis dalykas yra pareiga, o ant
rasis — uždavinys. Pats žodis pa
saulėžiūra reišlaa visumą pažiū
rų į pasaulį ir į gyvenimą.

Kokie dabar jaunučių ateitinin
kų tikslai? Pirmoje vietoje — 
pasirengimas būti geru krikščio
niu, geru lietuviu. Ugdomas kil
nus žmoniškumas, gyvas bei 
veiksmingas religingumas ir są
moninga tėvynės meilė. Jeigu 
vaikui visi tie idealai bus skiepi- 
nami nuo mažens ir nuolatos, tai 
ir paaugęs jaunuolis turės jau 
gėrio ir blogio sąvoką, susidarys’ 
teisingą pasaulėžiūrą ir nenueis 
su gatvės mase, kuria visi šian
dien taip susirūpinę.

Toronte berniukų ir mergaičių 
ateitininkų būreliai sėkmingai 
veikia, darydami susirinkimus 
reguliariai kas dvi savaites. Su
sirinkimai labai--Įvairūs ir Įdo
mūs. Trečdalis valandos pralei
džiamas įvairiems -pasikalbėji-

žmegus, 
tūla naš- 

o pb 'svętimu 
-------- _ juoptfnte gy

venti pirmaip ir joks’apsileidi
mas — antraip, čia visa negero
vė glūdi tik tame, kad nemaža 
dalis šių “bagočių” perdaug yra 
oriririše prie rūsio. Ten tai vamz
dis Prakiūra, tai krosnis sueriū- 
ya, tai koks balkis persikreipia ir 
i kuprą sulinksta. Ir visa tai šau
kiasi eailestingos šeimininko ran
kos. O kai iau karta ji nusileidžia 
rūsin ir viską meiliai aptvarstė, 
tai iau sunku ją iš ten iškrapšty
ti. Mat, kyla nauios idėjos, narp- 
lioiasi planai apie, “rękr 
mo” statybą, aoie ha 
ireneimą ir apie kito 
Ir taip žmogus daro viską, 
io nameliai geriau ir gražiau at
rodytų, kad tik juosė būtu jau
kiau ir linksmiau gyventi: išgerti 
nlėčkele. pulkute sulošti, kaika- 
da ir kokį valsiuką’sušukti.

O kai namai jau s^arkyti ir,- 
rodos. iau ir glustelti būtų gali
ma, tai žiūrėk, ant jo'šm*ando iš
dygo “katidžius”^- Ir vėl praside
da tos pačios bėdos- ir vargeliai. 
Vėl. rauk, kelmus, ravėk “poisen- 
ąivius”, karstykis ant stogo, kirsk, 
kalk, dažyk ... Ak, tiek tu viso
kiu darbų ir reikalų prirakina šių 
laikų namu savininką tai prie rū
sio, tai prie užsispyrusio kelmo, 
ar prie pakrypusio kamino, kad 
juos visus ir išvardinti sunku.

Ir taip sutirpsta jaunos dienos 
kokioj nors modernių laiku rū- 
kelnyčioi. dažnai nė saulės, skaid
rumo neišvydus, nė kokio džiaugs
mo nepatyrus. O į kažkokį ten su
sirinkimą, koncertą, minėjimą, ar 
kitokį, parengimą kas gi eis — 
laiko nėra, trūksta pinigo, ne
praktiška, net nemoderniška.

Tai liūdnas faktas, liudijąs mū
sų sambūrių, retėjimą; tai rūsio

nru- 
nios 
lūs: 
tik

mams ir pačių vaikų pasirody
mams, o du trečdaliai — žaidi
mams. Abu būreliai kaskart di
dėja ir tikimasis kad dar dau
giau tėvų susirūpins savo vaikų 
ateitimi ir paskatins prie tų bū
relių prisidėti, čia tik nuo tėvų 
Tjriklauso; Į kokį kelią Vaiką įsta
tys; tokiu keliu jis ir eis. O vaikų 
ateitis —- tėvų didžiausias rū
pestis. V. K.

dvfeaos^ĮM-agMštinga^ apsėdiinVihĄl^loįiiiv^ iigiaifetūkstan- 
kurib pasekmėje plinta nyki tuš- tinių valandų pastangas sudeda 
tuma. ant Velykų stalo savo vargo se-

Gal šių eilučių’autoriui būtų ir 
neatėję į. gatyą tokios nelemtos 
mintys, jėi anądieh pas jį nebūtų 
užsukęs mui--: St- "Gailevičius ir 
A., KaiūZa. pastarasis, mat, kaip 
lietuviškojo Carito, galva Toron
te, kuriam rūpi kuo dažniau iš
tiesti pagalbos ranką, ieškojo bū
dų, kaip sužvejoti kuo daugiau ža
liukų, idant anoji ranka būtų 
netuščia. Gi pirmasis, kaip muzi
kos meno vėliavnešis Toronte lie
tuviškoj visuomenėj ir plačioj jo

ant Velykų stalo savo vargo se
sei ir broliui. Betgį, žinoma, jų 
pastangas turi surealinti visuo
menė,., kuo, skaitlingiausiai į šį 
koncertą atsilankydama ir nepa
gailėdama vieno dolerio (o jei kas 
išsigali — ir dviejų) aukos.

Taigi esama žmonių (ir dargi 
nemažai!), kuriems be savų rei
kalų labai arti širdies ir lietuviš
ka kultūrą bei varguolio nedalia. 
Jų rūsio dvasia nėužvalčfe'.

Ar nederėtų, tad, ir mums ne 
periferijoj, sutapdino Carito nuo- vienam išlįsti iš rūsio ir prisidėti 
monę su savaja ir sutiko, kad šiais prie tų didžiųjų pastangų suteikti 
metais “Varpo” choro tradicinio džiaugsmo vargo ištiktajam, 
koncerto rengėjai ir programos ’ A. G.

-r

KULTŪROS IR
KNYGŲ
PASAULYJE

j i < *. - •

STOJANC4Ų J PRANCIŠKONŲ 
GIMNAZIJĄ .’ateinantiems mokslo me
tams registracija. jau< prasidėjo. Pri- 
imami'moksleiviai-j visas keturias kla
ses. Norint gauti informacijų reikia 
rašyti: Rev. Father Reetor, St. An- 
thonyls High School, Kennebunkport, 
Mainė.

ELTOS SPECIALŪS LEIDINIAI. Be 
biuletenių: lietuvių ir vokiečių kalbo
mis, ELTA Vasario 16-sios proga išlei
do dar du specialiu leidinius: 1. “Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto Prezidiumo atsišaukimą į lietuvių 
tautą”, kartu su< ‘.‘Tautos Fondo atsi
šaukimu į. visus lietuvius” (4 psl.) ir 
2. leidinį, vokiečių kalba “Das litau- 
ische Volk will seine Freiheit wieder- 
haben” (taip pat'4 pusl.). E.

ZENONAS VYTAUTAS REKAŠIUS 
Purdue universitete gavo filosofijos 
daktaro 'titulą apgynęs disertaciją iš 
elektronikos srities. Naujasis dakta
ras gimė Panevėžy 1928 m. 1954 m. 
Detroite Wayne universitete gavo ba
kalauro laipsnį, o 1956 m. magistro. 
Dabar jis profesoriauja tame pačiame 
Purdue universitete.

BERNO (Šveicarijos sostinės) UNI
VERSITETAS neseniai suteikė kalbo
tyros daktaratą Jan P. Locher, apgy
nusiam disertaciją iš graikų filologi
jos. Jaunas šveicarų, mokslininkas, ku
rio tėvas mokytojauja Berne, o moti
na yra čekų kilmės, dar būdamas gim
nazijoje susidomėjo lietuvių kalba ir 
ją. yra gana tobulai išmokęs.

J. P. Eocher šiomis dienomis išvy
ko . i Amerikos Jungtines Valstybės, 
kur Philadelphijos un-te pas prof.

Senną ir prof. Salį gilins žinias baltų 
filologijoje. Šveicarijos nacionalinis 
fondas jam paskyrė stipendiją specia
liai baltų kalbų, studijoms. Pirmas ži
nias apie baltų kalbas^ o taip pat rei
kiamą literatūrą jam nuteikė dr. A. 
Gerutis, Berne. J. P. Locher, jau pa
skirtas graikų ir lotynų kalbų moky
toju Berno gimnazijoje. JAV jis išbus 
vienerius metus.

Berno universitete J. P. Locher mo
kėsi pas prof: G. Redard, lyginamosios 
kalbotyros profesorių, kuris savo ruož
tu buvo lituanisto prof. Max Nieder- 
mann mokinys. E.

A.A. PROF. K. PAKŠTO MINĖJI
MAS MIAMI lietuvių tarpe sausio 28 
d. praėjo įspūdingai. Programą gražiai 
atliko vietos visuomenininkės. Ilgame
tė veikėja O. Kaulakienė atidarė su
sirinkimą. Paskaitą paskaitė dr.'Ksa
vera Žilinskienė, žirjoma neprikl. Lie
tuvoje skautininke, apibūdindama ve
lionio veiklą, jo mokslo darbus, jo 
biografiją, pabrėždama, kad profeso
rius buvo plataus masto žmogus, daž
nai išeinantis iš tautinės veiklos rėmų 
į tarptautinius laukus. Dėl to jisai tu
rėjo daug pagarbos ir pasitikėjimo 
plačiuose visuomenės sluogsniuose.

Po paskaitos išgirdome pakartotą 
velionies gyvą paskutinę kalbą, pasa
kytą Čikagoje at-kų.> kongreso metu. 
A. Karnavičienės paskolintas įrekor- 
duotai juostelei aparatas, Jokūbo Stu- 
ko pritaikintas, tobulai kalbą perda
vė. Mūsų solistei Anitai Karnavičienei 
pradėjus dalyviai nuotaikingai sugie
dojo Lietuvos himną.

Po to sekė meninė dalis. Anita Kar- 
navičienė švelniai perdavė maldą Avė 
Maria ir Tėve mūsų, nuteikdama klau
sytojus šventiškai, iškilmingai. O; Kau
lakienė, tautiniais drabužiais pasipuo
šusi, su giliu Įsijautimu padeklamavo 
Iž. Motiekaitienės ir Janinos Narūnės 
eilėrošjčius,,Skirtus a.a. prof. K. Pakš
tui., Gražiai inteipretuodama ji perda
vė liūdesį, ilgesį, sielvartą, keletai 
klausytojų išspausdama ašarėles... J. 
Narūnė-Pakštienė visiems padėkojo.

Dalyvė.
AMERIKIEČIŲ KARIAI VASARIO 

16 GIMNAZIJOJE. Kasmet nuo 1955 
m. amerikiečių daliniai, stovį Thomp
kins Barracks prie Schwetzingen, Ka
lėdų eglutės proga ruošia gimnazijos 
patalpose mūsų moksleiviams vaišes, 
pagamindami patys pietus gimnazijos 
virtuvėje ir patys įąike jų patarnau
dami. Pabaigoje pietų “Kalėdų sene
lis” Įteikia kiekvienam mokiniui dar 
krepšelį dovanų su saldumynais.

Šį kartą tokios vaišės įvyko sausio 
11 d., 14.30 vai. Gimnazijos salėje 
įvyko trumpa oficiali programa. Pra
džioje gimnazijos direktorius pasakė 
angliškai trumpą kelbą, primindamas 
augščiau minėtų amerikiečių dalinių 
jau eilę metų rodomą mūsų gimnazijai 
ir moksleiviams palankumą bei lab- 
daringumą ir išreikšdamas už tai jiems 
gilią padėką. Po to, pik. van Hoy tarė * 
trumpą žodi, pabrėždamas mūsų trem
tinių sunkią dalią ir ragindamas iš
laikyti savo tautiškumą ir čia pat Įtei
kė direktoriui Vasario 16 gimnazijos 
reikalams čekį sumoje 1.782,38 DM. 
Direktorius savo kalboje buvo padė
kojęs ir lietuvių kuopos vadui kpt. 
Valiūnui bei visai kuopai, kuri įvai
riais atvejais yra parėmusi ir viena 
gimnaziją ir į tą paramą Įtraukusi ir 
amerikiečių dalinius. J minėto čekio 
suma įeina ir lietuvių kuopos paauko
tos 600-DM.

Po kalbų sekė tautiniai šokiai ir ke
letą kalėdinių giesmių, sugiedotų gim
nazijos choro, mokyt. Motgabiui va
dovaujant.

Pasibaigus oficialiai programai vy
ko gimnazijos valgykloje pietūs, ame
rikiečiams vaišinant, ir patarnaujant.

Be pulk, van Hby, dalyvavo ameri
kiečių kapelionas Clarence Reaser, 
kpt. Valiūnas, apie 65'amerikiečių ka
rių ir keletas mūsų kuopos vyrų, Kr. 
Valdybos reikalų vedėjas E. Simonai
tis ir gimnazijos mokytojai.

Pietūs su svečiais praėjo jaukioje 
nuotaikoje, paįvairintoje moksleivių 
sutartinėmis dainomis.

to signataras. Vėliau, aktyvus Lie
tuvos valstybės kūrėjas, mūsų di
džiųjų miestų statytojas, Lietu- 

: vos universiteto profesorius.
Antrojo Pasaulinio karo metu 

— vienas iš didžiųjų kovotojų 
prieš bolševikų ir vokiečių okupa
cijas. Savo nuoširdžiu pasišven
timu tautai, savais darbais yra iš- 

' kilęs garbingųjų mūsų tautos vy
rų pirmose eilėse. Nežiūrint visų 
Lietuvos ir jo likimą ištikusių ne
laimių, jo ilgų kovos metų laiko
tarpio, jo ryžtas priešintis, kovo
ti ir laimėti nėra sumažėjęs, ta
čiau sumažėjo jo jėgos ir sveika
ta. Senatvėje atsidūrė varge, kuo
met sunki liga nutraukė jo nor
malų gyvenimą. Atsipeikėjęs po 
vienos ligos, mūsų tautos vetera
nas vėl pateko ligoninėn: Po sun
kios operacijos tapo invalidu. 
Aišku, kad šis Nepriklausomybės 
Akto signataras yra reikalingas 
skubios paramos. Esamųjų ištek
lių toli gražu nepakanka visoms 
išlaidoms apmokėti, ir savo gyve
nimo saulėleidyje yra globojamas 
draugų ir artimųjų. Yra likęs be 
šeimos (žmona po Sibiro tremties 
ir kančių yra mirusi).

Tat, brangūs lietuviai, remki
me, kiek išgalime, savo tautos ži
lagalvį kovotoją-veteraną.

1961 m. sausio 19 d. Čikagoje, 
ALB Čikagos Apygardos inicia
tyva, susirinkę įvairių politinių ir 
kultūrinių organizacijų atstovai, 
vienbalsiai nutarė tuoj organizuo
ti lėšų telkimo vajų ir sudarė 
prof. S*tp. Kairiui remti komitetą.

Sis sudarytasis komitetą? nuo
širdžiai kreipiasi į plačiuosius lie
tuviškosios visuomenės siuogs- 
hius, prašydamas pavieniai ir or
ganizuotai ateiti į talką ir skirti 
lėšų prof. Stp. Kairiui remti.

Gautos aukos bus skelbiamos 
spaudoje. *

Pinigus siųsti komiteto iždinin
ko vartiu šiuo adresu: Prof. S. 
Dirmantas, 4241 "So. Maplewood 
Avq., Chicago 32, 111., arba Mid
land Savings and I&in Ass., 4640 
So. Archer Ave., Chicago 31,11L, 
in acount No. 9068.

Jonas Bertašins, 
Komiteto pirmininkas.

Prof. St. Dlrmantaš, 
Komiteto iždininkas.

fftnritars Jhknaitis, 
Komiteto sekretorius.

Nariai: Dr. P. Grigaitis, htž. J. Jurkū
nas, Al/. Kaulėnas, Jurgis Peteraitis, 
Leonas Prapuolenis, Rapolas Skipitis,

f

Kodėl įus turėtumėt
tapti 

Kanados piliečiu ?
Yna. dvi svarbios priežastys: loja
lumas jūsų naujai tėvynei ir jūsų 
asmeniška nauda.
Visai natūralu yra tikėtis, jog jūs 
padarysite formalius žingsnius 
tapti piliečiu, kas parodys jūsų 
vaikams ir kitiems kanadiečiams, 
kad jūs- norite dalintis šio krašto 
piliečių, privilegijomis ir pareigo
mis. Ištikrųjų. tai yra moralinė 
pareigai

z Kaip pilietis, jus naudositės tomis 
teisėmis, kuriomis naudojasi kiti 
kanadiečiai. Turėsite teisės bal
suoti rinkimuose, užimti, viešąsias

Jūs galite prašyti pilietybės jau 
DABAR, jei buvote teisėtai įleis
tas į Kanadą kaip imigrantas ir 
išgyvenote čia keturis metus ir 
devynis mėnesius nuo jūsų įlei
dimo dienos. Taip pat reikalauja-

cūzų kalbos mokėjimo.

teismo Įstaigos sekretorių, per ar- 
timiausiO'Kanados-pilietybės teis*

Furniture Ltd.

kalbos bei pilietybės kursus.

Mainome senus naudotus

Virimo pečiai, fcugšta

Vaikų baldai, 

jVatrūš kilimai 
ir kitkas.

pilietybės registrar?, jei jūs gy
venate toliau nei 50 mylių nuo 
teismo įstaigos.
Jfel jūs dar negalite gauti, ta^įasĮ 

ruoškite Kanados pilietybei. Lan-

DUODAME DIDELES 
į NUOLAIDAS PERKANT 

NAUJUS.

* Pilnas namų 
apstatymas baldais,

* Elektros reikmenys, -

8ks.

teMMMtetek

Karo ligoninės odoritologijos skyriaus 
vedėjas - majoras, pastaraisiais metais 
gyvenęs Melbourne, kur gyveno jo 
dukros: HMifia ištekėjusi už dr. S. 
Statkaus ir Jadvyga ištekėjusi už eko- 
nom: JtKrto- Petraičio, mirė gruodžio 
3F« ir pMMdbtas sausio 4 d. Fawk*

pašte, t> paskutįniaį& metafFnieko ne- 
dirbo. Jis 
kelete k 
vargonuodavo per

i ■»
Dr. S. Altanas, Trejos devynerios* 

Viršelį piešė Jonas Kelečius. Spaudė 
“Draugo” spaustuvė, 1061, 64 pol.

Poezija. IMeido Liet. Enciklopedijos 
leidykla 1MQ m, Viršeli*, titulinis 
pusiau ir skyrių* pieteliai dail. Algir-

LIETUVIŲ 
. BALDŲ 

KRAUTUVĖ

kaina.

Kaippilietisjūs turėsite teisės tte 
‘ fellKanados pas%-sU kūrino ke

lianti yra lengviau Ir saugiau.

Canada

ELLEN t. FA1RCLOUGH, 
> UR!?iyiw?s ir j migracijos 

Mlnisterfc.
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Mann & Martel lh.
TORS Pranešimas I

2336 Bloor St. W.
Garden Ave. - High Park 

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

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

z * 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 garažu, 2 
virtuvės, ekstra kambarys rūsyje, 
kvadratinis planas, gražūs dideli 
kambariai, viena skola balansui 10 
metų, pirmą kartą parduodamas, 
200’ sklypas.

Oakwood - St. Clair 
$5.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras 
mūro namas su garažu, vandeniu 
alavai 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

• Tel. RO. 2-8255
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, 
priedo recreation kambarys rūsyje. 
Naujas apšildymas, platus įvažiavi
mas. A

Swansea • Pallisades 
4 atskiri butai 15 kambarių 

$33.000, mūrinis, labai gerame sto
vyje namas, moderniškai įrengtas, 
keturiom šeįmom su atskirais įėji
mais, 4 moderniškos prausyklos. 
Labai gražioje vietoje iš kur matyti 
Higr Park ir Granadier Pond.

Swansea - Ellis Pk. Rd.
Bungalow — 5 kambariai 

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

Islington - Bloor
$15.900, 6 kambariai ir 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
derniška virtuvė, 2 prausyklos, di-

masinu, vairuoto) ams
Jūsų 1960 metų vairavimo 
ir mašinos leidimo galioji
mas pasibaigs kovo 15-tos 
dienos vidurnaktį.

ATNAUJINKITE
LEIDIMUS
DABAR

venkite paskutinės minutės antplūdžio

geram stovy. Dideli kambariai, vi
sai arti Bloor.

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 2-8255
Namų telef. LE. 64410

delis sklypas.

S. KĖKŠTAS
2336 BLOOR ST. W.

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

ONTARIO DEPARTMENT OF TRANSPORT
HON. H. L. ROWNTREE, Q.C., 
MINISTER

A. G. MACNAB.
DEPUTY MINISTER

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. SPORTAS

RČNOUCĄN
R E AL ESTATE . X

hfc. : .• ..N. v-
REALTORS

527 Bloor St. W. Tel. LE. 2-4404
Perkant ar parduodant betkokį 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.

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., 
vbųrūši, Rat|ij0 patefonai.

_ i _; 4 naujoms apšvietimo lempomsZ.J nuolaida (Picture Tubes)
Dalys garantuojamos 6 mėnesiams.

3604 DUFFERIN ST. T ■ r E M1A
Darbas garantuotas. I eieTOIlUS rf\t. 3-OZIU

WALLY’S GARAGE
PERSIKE L Ė iš 5 Robert St. į N A U J A S P A T A L P A S

726 Lansdowne Avė. Tel. LE. 3-0631
(Tarp Bloor ir Dupont) \

Visi mašinų remonto darbai lietuviams atliekami PIGIAU 
lietuviškame WALLY'S GARAGE. Sa v. VI. Tarvydas.

Automat inė transmisij a pigiomis kainomis, išorės taisymas (Body 
repair), dažymas ir visi kiti taisymo darbai atliekaipi sąžiningai.

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

AUŠROS ŽINIOS
Šios savaitės rungtynės. Šį pirma

dienį ir trečiadienį, 7.30 v.v. Bloor 
, Collegiate Aušra Inter, žaidžia Church 
lygos finalines rungtynes su Kings- 
way Knights, šeštadienį berniukų 
Midget vyksta į Wellanda, o mergaičių 
Senior komanda į Windsora. Sekma
dienį, tuoj po pamaldų, B-C II pusfi- 
nalai: Andys-Tridents, Aušra-Andys.

Praėjusios savaitės rungtynių rezul
tatai. CYO lygos IlI-se finalų rungty
nėse Aušra Juvl. pralaimėjo Corpus 
Christi 17:25. Ontario Ladies Junior A 
I-se finaluose Aušra Sr. pralaimėjo 
Windsorui 42:46. Ontario Church pir
menybių rungtynėse Aušra M. nuga
lėjo Wellanda 53:17. Aušra Juvl. ko
mandoje žaidė: E. Juozaitytė, J. Gata- 
veckaitė, M. Dunderaitė, I. Gampaitė, 
S. Simonaitytė, ž. Greičiūnaitė. Auš
ra Sr. — A. Astrauskaitė 11, A. Grigai
tė 3. A. Sapijonytė, G. Uogintaitė 10, 
J. Doods 10, K. Inkman 8 ir J. Gata-. 
veckaitė. Aušra M komandoje — R. 
Grigas 20, G. Skrinskas 6, V. Rusec- 
kas 13, H. Steponaitis 2, A. Sapijonis 
12. A. Šlekys ir A. Gontą.

VYČIO ŽINIOS
Stalo tenisininkai praėjusį savaitga

lį praleido labai darbingai, šeštadienį 
Hamiltone jaunieji tenisininkai Nešu- 
kaitytė, Sabaliauskaitė ir Krasauskas 
sėkmingai dalyvavo Kanados lietuvių 
prieauglio klasės pirmenybėse. Berniu-

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

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS NAMŲ. FARM V- ŽEMĖS SKLYPŲ, APARTAMENTŲ IR BIZ
NIŲ. DUODAMOS 5% PASKOLOS PERKANTIEMS NAMUS. ĮVAIRIAIS REIKALAIS KREIPKI
TĖS Į ŠI UOS M ŪSU AGENTUS:

Runnyihede - Beresford Rd.
$4.000 įmokėtu mūro ligi stogo at
skiras 6 kambarių, 2 mod. virtu- 
vėS; 2 prausyklos, vand. alyva ap-

k šildomas. Garažas, privatus įvažia- 
, vim. Gražioj vietoj. Kaina $16.000.

Durie - Beresford
$6.000 įmok., mūro atskiras, 7 di
delių..kambarių, 2 mod. virt. Gara
žas. Kaina $16.000.

Bloor - Jane
$10.000 įmok., atskiras, rusvų raup- 

. lėtų plytų ligi stogo,, kvadr. plan.,
8 didėlių kambarių per 2 augštus, 
viduryje jokio remonto nereikia, 
vand. alyva apšildomas", didelis gra
žus- rūsys. Iš lauko taip pat gražiai 
atrodo, garažas, šoninis 10 pėdų įva- 
$21.000. Prašau apžiūrėti.
žavimas. Kambariai dideli. Kaina

į* - Jane - B|by Point
$8:000 imokėtt, MSkiras mūro 10 di
delių kambarių, dėl išvažiavimo 
.skubiai parduodam. Kaina $18.000.
V- Bloor . Indian Rd.
34.000 įmokėti, mūro atskiras 14 k. 
tripleksas. 4 mod. virt., 4 prausyk
las* iš 3 gab., 2 garažai, privatus 
jyažiavimas, geras išnuomavimui 
Et gero susisiekimo ir apsipirki-.

Išnuomotas. Gaunama didelė
ma. Kaina $24.000.

Bathurst ■ St Clair
Prie gero susisiekimo, augštoj vie
toj, mūro, atskiras, 9 didelių kam- 
barių, 2 virtuvės, garažas. $16.000 
grynais. <
V Bloor • Dovereourt
$4.500 įmokėti, gero mūro,-8 kam
barių, dupleksas. Naujai atremon
tuotas, kambariai dideli, kiekviena
me augšte viskas atskirai. Kaina 
612.100.

J. KUDABA

Dabar geras’laikas pirklį žemes: vakarojimui — jioilsio vasarvietėms, ūki- 
' L ‘ ‘ ‘ T ‘ T — .gazolino stotims, mote

liams, pramonei — įmonėms, fabrikams ar kitam pelningam bei vertingam
ninkavimui, investacijoms, statyboms, bizniui r ~ .. • . . ..
tikslui. . . vį- ~

7O’x22G’ sklypas, tinkamas vasarnamio statybai, prie Nottawasaga upės, į 
pietų rytus nuo Springjiurst Beach. Kaina $425.
Wz akrų žemės sklyphs (SOO’xMS*), % mylios į rytus nuo Maltono kelio 
ir 4^ mylių į šiaurę nuo 7 kelio.' Kainuoja $2.800.
42’x67* mūrinis dviejų augštų pastatas Barrie- Wasaga Beach rajone ant 
pagrindinio kelio. Sklypo dydis 106’x420’. Reikalinga gero remonto, galima 
įrengti 4-5 butus ir geležies (hardware store) krautuvę. Nuoma $200 į mė
nesį garantuojama raštu. Pirkimo kaina $3.500.
100 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 $8.5005 <
50’xl50’ statybos sklypai į vakarus nuo Etobicoke Creek ir į rytus nuo 
Dixie kelio. Labai rami vieta, tenai gyvendamas turėsi trumpas atostogas 
kiekvieną diena, nes sklypai randasi miško ir sodų rajone, jokio triukšmo 
ir didelio mašinų judėjimo. Arti Queen Elizabeth Way, miesto centrą Gar
diner Expressway galima pasiekti per 20 minučių. Tai geriausias susisieki
mas palyginus su kitais Toronto priemiesčiais. Visai kaimynystėje randasi 
2 ddžiuliai neseniai pastatyti shopping centrai, taip pat arti kiti 3 pagrin
diniai keliai. Prašoma kaina tik $6.500. Vertas dėmesio pirkinys tam, kuris 
galvoja parduoti seną namą ir paU 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 
pavasari bus asfaltuojamas. Savininkas prašo $800 už akrą, tačiau įvairūs 
kitoki iinansiniai įsipareigojimai gili versti kainąsmarkiai mušti žemyn. 
Pagal turimas žinihs tai] 
pėdų nuo šios nuošavyl

pusė mylios nuo Lake Erie. 6 ir 8 kambari

57 akrus tabako? Grynų pajamų f 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 įmokėsimą.
Angščiau 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

Pagal turimas žinihs taip ęat vandentiekis turėtų būti statomas apie 2000 
pėdu nuo šios nuosavybes 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

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

kų B klasėje Krasaukas laimėjo 1 vie
tą, o berniukų A klasėje — 2 vietą. 
Mergaičių B klasėje Sabaliauskaitė 
laimėjo 1 vt., o mergaičių A klasėje 
teko pralaimėti pusfinalyje prieš Ro- 
chesterio Sakalo tenisininkę. Nors ber
niukų klasė nepasižymėjo nei dalyvių 
gausumu, nei pajėgumu, tačiau mer
gaičių klasėje susilaukta gausaus bū
rio ir daug žadančių žaidėjų.; k-

Sekmadienį vyr. stalo tenisininkai 
Kasperaviciūtė, Gvildys. N e š u k a i t is ir 
Vaičekauskas dalyvavo Toronto atvi
rose pirmenybėse. Ypatingų laimėji
mų nepasiekta, tačiau visi vytiečiai 
pasiekė arba pusfinalius arba ketvir
čio finahiš^

Krepšininkės šį antradienį žaidžia 
pirmas finalines peržaidimų rungty
nes su B-A. Kovo 4 ir 11 d. bus žai
džiamos Ontario Church lygos pirme
nybes su Niagara Falls.

KOVO ŽINIOS
Nors parapijų pirmenybėse pradžio

je nebuvo numatytos rungtynės dėl 
trečios vietos, tačiau vėliau vadovybė 
pakeitė nuomonę ir mūsiškiams teko 
žaisti prieš šv. Eugenijaus parapiją. 
Susilpnintame sąstate rungtynės pra
laimėtos 29:34. Mūsų jaunių dar lau
kia vienas susitikimas, nes laimėto
jas sprendžiamas iš dviejų rungtynių 
ir bendro krepšių skaičiaus. Žaidė ir 
taškų pelnė: Gakaitis 15, Dervaitis 7, 
Breichmanas 4. Blekaitis 2, Vinerskis 
1, Stosiūs, Enskaitis. Gužas.

Visuotinis klubo susirinkimas šau
kiamas tuoj po Sumos VAV parapijos 
salėje kovo 12 d. šia dienotvarke: 1. 
susirinkimo atidarymas, 2. susirinki
mo pirmininko ir sekretoriaus rinki
mas. 3. pereito susirinkimo protokolo 
skaitymas. 4. valdybos pranešimas, 5. 
rev. kom. pranešimas; 6. valdybos rin
kimai, 7. klausimai ir sumanymai, 8. 
susirinkimo uždarymas. Visi| klubo na
rių dalyvavimas būtinas. Laukiami ir 
sporto mėgėjai. j

Į naujai sudaryta mergaičių krepši
nio komandą įstųjo: J.. Kaminskaitė, 
p. Kybartaitė,,lt Gurgždytė, D. Vai- 
tonjtė, D. DomeiĖaitė, R. Pyragiūtė, B. 
Jokubaitytė, JL. Stanevičiūtė. Tuo tar
pu berniukai pasirodė kukliau — įsto
jo tik trys nariai: R. Panavas, P. Bu- 
lionis, A. Gutauskas.

Sveikiname naujus narius ir laukia
me daugiau! K.B.

SPORTAS LIETUVOJE
Europos moterų mažojo rankinio pir

menybėse Sovietų Sąjungą atstovau
janti Kauno Žalgirio komanda pirmą
sias pusfinalio rungtynes su Rumu
nijos rinktine Bukarešte pralaimėjo 
rezultatu 12:4. Rumunijos kmnandos 
nepaprastas greitis ir labai geras tech
ninis pasiruošimas rungtynes-nulėmė 
tokiu augštu rezultatu. Antrosios

rungtynės su ta pačia komanda įvyks 
Vilniuje. Vargu kaunietėms pasiseks 
rumunes įveikti. Už Kauną žaidė: Sta- 
siulevičienė, Juknevičiūtė, Vaitiekū
nienė,'Griniūtė, Klumbytė, Dimšienė, 
Balsevičiūtė, Kirvelaitytė ir Taujans- 
kieriė.

Kandidatais i Sovietų Sąjungos bok
so rinktinę iš Lietuvos numatyti du 
atstovai: R. Tamulis (Kaunas) pusvi- 
dutinis svoris ir D. Pozniakas (Vil
nius) vidutinis svoris.

Baku mieste vyko individualinės So
vietų Sąjungos vyrų ir moterų stalo 
teniso pirmenybės. Lietuvą atstovavo 
devyni stalo tenisininkai. Vyrų ir mo- 
torų čempijonatus paėmė A. Sau noris 
ir N. Ramanauskaitė. Algirdas Sauno- 
ris jau šeštą kartą Sovietų Sąjungos 
čempijonas, o Nijolė Ramanauskaitė 
— antrąjį kartą. Kiti lietuviai ypač R. 
Paškevičius ir Hi Lysinas šiame tur
nyre pasirodė blankiai. R. Paškevičius 
užėmė 10 vietą. Zablockis 6. žemelis 
12, Čepaitis 15, H. Lysinas 22, Kondro- 
taitė 10 ir Kolosauškaitė 19.

Mišriame dvejete pirmoji vieta A. 
Saunoris su este Paiserev, trečioje vie
toje liko R. Paškauskas su-N. Rama
nauskaite, Vyrų dvejete A. Saunoris- 
R. Paškevičius finale pralaimėjo Ako- 
pianui - Saidebekovui, nes, kaip ir vi
sose pirmenybėse, R. Paškevičius buvo 
blogoje formoje ir A. Saunoriui drau
go klaidas nebuvo įmanoma ištaisyti.

Ledo rutulio pirmenybėse įvyko dve
jos rungtynės Kaune tarp Kauno ir 
Minsko komandų. Abejas rungtynes 
laimėjo minškiečiai rezultatu 5:1 ir 
3:2. Pažymėtina, kad Minsko koman
da nuvykusi Estijon pralaimėjo dve
jas rungtynes labai augštais rezulta
tais. G. •

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Didžiai Gerbiamas Redaktoriau,
Šių metų vasario 16 bei 23 dienomis, 

sporto korespondencija tilpusi Aušros 
žinių skyriuje atkreipė mano ir kitų 
sporto mėgėjų dėmesį.

Minėtose “Tž” laidose, Aušros žinių 
skyriaus-autorius (T. P.) aprašo CYO 
krepšinio lyges finalus. Paliečiamos 
dvejos moterų Jėnjorių klasės rungty
nės: Aušra-Vytis.

Abejotina ar skaitytojas galėjo su
sidaryti vaizdą, kas vyko rungtynių 
aikštėje, kada straipsnio autorius apra
šydamas dvejas rungtynes mini tik 
vieną rezultatą.

Tačiau skaitant minėtą korespon
denciją, darosi aišku, jog lygos laimė
tojui — Toronto Lietuvių Sporto Klu
bui Vyčiui nebuvo norima duoti kre
dito už sugebėjimą žaisti krepšinį, 

buvo priekaištaujama.Anaiptol — I
Būdamas moterų krepšinio koman

dos Vytis treneriu, jaučiu moralinę 
pareigą prieš lietuviško sporto skaity
tojus, neturėjusius progos susidaryti 
tikro vaizdo iš suminėtos koresponden
cijos, pateikti papildomų informacijų.

Moterų krepšinio komanda Vytis, 
dalyvaudama šių metų CYO lygos pir-

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

naujus ir remontuoja senus pečius.

Darbas atliekamai sąžiningai ir nebrangiai.
148 WESTMINSTER AVE. Telefonas LE. 2-5191

SALES AND
televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Parduodamos

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

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 kanjb. mūrinis naiuąs, priva
tus įvažiavimas, ‘ kilimai, 20 metų 
skola iš 5%, tik $54 mėnesiui.
INDIAN RD. — BLOOR
$2.500 Įmokėti, 12 kamb. atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 
naujas alyvos šildymas, 3 virtuvės, 
kambarys rūsyje, garažas su priva- • 
čiu įvažiavimu, namas be skolų, 
prašoma kaina tįk $22,500. r . v 
_____ ____ _ 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 N '
$4.500 įmokėti, 6 kamb., atsk., mū
rinis namas, kvadr. planas, 2 saulės 
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 
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 
S5.000 įmokėti už puikų 8 kamba
rių per du augštu mūrinį namą. 
Kvadratinis planas, vandens alyva 
šildymas, garažas su privačiu įvažia
vimu, vienas atviras morgičius ba
lansui. Keliolikos metų senumo, 
arti Bloor.'
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
S6.500 įmokėti, 6 metų senumo, pui
kus centre hall plano bungalas, 
pusiaubaigtas kamb. rūsyje, garažas 
su privačiu Įvažiavimu. 18 metu 
atviras morgičius. • į;

P. (CERBERIS
Darbo telefonas LE. 2-4404 
Namų telefonas LE. 5-1584

HAVELOCK ST. -

RONCESVALLES

PASITEIRAUKITE DĖL 1
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

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 $16.900.
BLOOR — INDIAN ROAD 
$3.000 įmokėti už atskirą mūrinį še
šių kambarių namą. Vandens aly
vos šildymas. Dvi modernios virtu
vės. Garažas ir šoninis įvažiavimas. 
Recreation kambarys rįisyje. Prašo
ma kaina $19.000. Nepraleiskit pro
gos. ‘
HIGH PARK AVE. - BLOOR
$2.000 Įmokėti, viena atvira skola 
balansui. Atskiras, gero mūro, as
tuonių kambarių namas. Dvi ultra 
modernios virtuvės. Prašoma kai
na $16.900. Turi būti skubiai par
duotas.
BLOOR - KENNEDY AVE.
Atskiras 8 kambarių namas, 2 vir
tuvės ir 2 vonios, dvigubas garažas 
ir labai platus šoninis įvažiavimas, 
pilna kaina $23.900.
HIGH PARK RAJONE
$3.500 įmokėti, gražus 6 kambarių 
atskiras mūrinis namas, vandens 
alyva šildymas, garažas su privačiu 
įvažiavimu, didelis 150’ kiemas. Na
mas be skolų. ; Prašoma kaina 
S19.500. turi būti skubiai parduo
tas, nepraleiskite progos!
HIGH PARK RAJONE
S23.000 pilna kaina už gražų mūri
ni 8 kambarių namą. Dvi modernios 
virtuvės. Recreation kambarys rūsjT- 
je su baru, plius 3 gabalu 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 S 10.000 pilna kaina. 
Reta proga.;

J. RUKŠA
. LE. 24404-- ;U:

U Namų telefonas LE. 6-9165 •
KITŲ NUOSAVYBIŲ.

menybėse I ai mė j o visas 6 reguliarias į laimėtas 24:13), aš rungtynes nu trau- 
lygos rungtynes (pirmas susitikimas ---
su Aušra laimėtas 51:8, antras 40:29). 
Vytiečių komanda, pasitraukus O. Ra
dzevičienei, antroje rato pusėje, liko 
tik su 7 žaidėjom. D. Prunskytė, pa
gal lygos taisykles laiku registruota 
kaipo papildoma žaidėja, pasibaigus 
reguliariam sezonui, buvo sužaidus tik 
dvejas ir tuo pačiu v i s a s pasiliku
sias po registracijos datos rungtynes. 
Pasiteiravus lygos vadovybėje, ar at
sižvelgiant į nepalankų reguliarių 
rungtynių susidėstymą, nedavusių ga- 
limvbės D. Prunskytei sužaisti reika
laujamas trejas rungtynes, bus lei
džiama jai žaisti finaluose — atsaky
mas gautas neigiamas.

Taigi vasario 9 dienos finalams pa
siliko jau tik šešios legalios žaidėjos, 
kurios susitiko su skaitlinga ir ketu
riomis kanadietėmis sustiprinta Auš 
ros komanda.

Kietas žaidimas iššaukęs daug asme
ninių baudų abiejų pusių tarpe, 4-to 
ketvirčio pradžioje paŲko tik 3 vytic- 
tes aikštėje. Man, kaip komandos tre
neriui tada jau buvo aišku, jog trys 
pavargę žaidėjos nelaimės rungtynių 
prieš stiprią ir skaitlingą Aušros ko
mandą. Rungtynių rezultatui esant 
29:25. Vyčio ųąudai (pirmas puslaikis

kiaū. Po žaidimo paaiškėjo, jog Aušra 
finalinėse lygos rungtynėse nesilaikė 
taisyklių, kurių laikėsi Vytis. Taigi, 
mano paduotas lygai skundas dėl D. 
Simonaitytės, nesužaidusios 3-jų regu
liarių rungtynių, vasario 15-tą dieną 
GAA posėdžio metu ryškia balsų dau
guma buvo patenkintas ir pirmos fi
nalinės rungtynės Užskaitytos Vyčio 
naudai. Mano kompromisinis pasiūly
mas, abejas rungtynes peržaisti pil- 
no j abiejų komandų sudėty (Aušrai 
su D. Simonaityte, o Vyčiui su D. > 
Prunskyte), padarytas net skundą pa
tenkinus, lygos buvo atmestas. <

Minėtame posėdy dalyvavo šie Auš
ros atstovai: T. P. Baltakis. OF AI. D. 
Laurinavičius ir p-Iė C. O’Hogan. Vytį 
atstovavo' J..' Balsys, ' k;į

Antrose finalinėse rungtynėse, įvy
kusiose vasario 19 d. St. Michael’^ sa
lėje abi komandos suvaržytos CYO ly
gos taisyklių (Aušra be Simonaitytės 
ir Vytis be Prunskytės) ir vėl susiti
ko. Vytis, laimėdama 45:28, laimėjo ly
gos meistery st e ir pereinamąją taurę.

Apgailestaudamas, jog paaiškinimo 
reikalaujanti situacija, užėmė tiek 
daug sporto skyriaus vietos,

pasilieku Jus gerbiąs,
J. K. Balsys.

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

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

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

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

College - Spadina
$3.000 įmokėti, gerų plytų atskiras 
10 kambarių namas, 2 vonios, 2 vir 
tuves, privatus įvažiavimas, idealus 
nuomavimui namas, į pietus prie
šais Toronto universitetą, 10 metų 
atviras morgičius balansui.

Tabako ūkis
175 akrai, 38 akrai tabako sėjos tei
sės, 25 akrai miško, gera visa žemė,
5 kilnos, nepaprastai puikus plytų 
11 kambarių namas, 2 daržinės, šil
tadaržis, apyprasti įrankiai, didelis 
sodas, prte 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 ir TV. $92 
savaitinių pajamų, 2 kambariai sa
vininkui, vandeniu alyva šildymas.

Bloor - St. Clair 
Krautuvė su namu

$30.000 pilna kaina, gerų plytų na
mas. didelė patalpa krautuvei su 

. atskiru įėjimu į 3 kambarių butą, 
alyva šildymas, laina. Inventorius 
įeina į kainą, tas pats savininkas 
26 metus, vienas morgičius balan
sui.

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

parūpiname geresnėm sąlygom paskolų • morgičių.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius
■■   ■■■■ / U.. ■■ _   .1 ;  -------------------------------
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$1.000 įmok-, 5 kamb. mūr. atskr., 
mod. virt. Namas labai gerame sto
vyje. Did. sklypas, garažas. Vienas 
morgičius išsimokėjimui 10-čiai me
tų. Puikus vienos šeimos namas.

Indian Rd. - Glenlake 
$3W įmok., 9 kamb. mūr. atsk., 
.4’ kamb. ant pirmo augšto, 2 virt., 
naujas šild., dvigubas garažas, did. 
kiemas. Reikia mažo remonto, bus 
pard. už žemą kainą. Pasiteirauki-, 
te, prašo tik $17.500-

Bloor - High Park Ave. ? 
$3.000 įmok., 6 kamb. atsk. mūr. 
kvadrat. plapas, mod. virtuvė. 2 vo
nios. Garažas, šoninis įvaž., did,, ir 
gražus kiemas. Arti mokyklos, susi
siek, ir krautuvių. Pasiteiraukit. 

Roncesvalles • Pearson Aye.
$4.000 įmok., 8 did. kamb., atsk., 

; mūr., alyva' šild., labai švarus iš 
lauko ir vidaus. Arti Roncesvalles 
kraut, ir susisiek. Vienas atviras 
morgičius išmokėjimui.

Bloor - Jane 
$4.000. įmok., 7 kamb. mod. staty
bos, atsk., rupių pi., centrinis pla
nas. Gražūs ir did. kamb. Garažas su 
privačiu iyažiav. Kampinis namas 
tinka: daktarui, dantistui, ar pan. 
profes. Prašo $19.500.

I $5.008 įmok., 7 dni. kamb^ mūr. at
skiras, mod. virt., alyva šild. Nau
jas stogas, šoninis įvaž.. garažas. 
Vienas morgičius 10-Čiai metų iš
mok. Lietuvių mėgiamas rajonas. 
Paskubėkit, nes atrodo, kad parduos 
už $17.000.

Bloor - High .Prk. Ayę.
$5.000 įmok., 11 kamb. per. 3 augš- 
tus. Labai geros plytos, atskiras, 3 
mod- virt,, vand. alyva šfld.. visas
Garažas ir šoninis įvaž. 10-čiai me
tų išmokėjimas. Sestas namas nuo 
Bloor. ' -

Eglinton • Mount Pleasont Rd.
$5.000 įmok., už mūr. namą, 5 k. ir 
did. kraut. Sav. išvyksta į Europą, 
šiuo metu yra “Delicatessen” biz
nis. Gera savaitinė apyvarta. Prašo 
už viską $23.000. Geras pirkinys. 
Verta pamatyti.

Bloor • Clendenan
$7.000 Įmok., veik naujas, mod. 10 
kamb. dupleksas su gražių 4 kamb. 
apartamentu rūsyje. Geras išplana
vimas, atskiri įėjimai, did. kamba
riai, mod. virtuvės ir vonios, platūs 
ir gražus sklypas, priy. įyaž., gara
žas. Vienas mogičius išmokėjimui. 
Verta pamatyti.

S. JOKŪBAITIS
. PARŪPINU MORGIČIUS REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Telęf. RO. 6-9241. Namų RO. 6-0417

♦-.’’i-’* • ' * • • Jtr - “ . - - - ♦ fc-A . W - ' - ' • * * *

Collingwood, Wa sagos, Stay nėr 
apylinkėse turime didžiausią pasirinkimą ūkiu-farmų, gazoline stočių, 

vasarnamių, garažų, Įvairių biznių ir t.t.
KELETAS PAVYZDŽIŲ:

100 AKRŲ FARMA, 2% mylios iki Wasaga Beach. Geras gyv. namas, tvar
tas ir greenhouse. Gera žemė. Prie 92 kelio. Labai geras pirkinys kas nori 
ūkininkauti. - ' ' '
100 AKRŲ FARMA netoli Collingwood prie 24 kelio. Geri pastatai. Graži 

^-vjeta^ prie upelio. u ,
50 IKI 100 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 . Namų:

Įsteigęs: VYT. BUTRIMAS
128 Huronterio St. 139 Fourth St. E.
Collingwood, Ont. Collingwood, Ont.

Tel. 1516 Tel. 2337

TAUPYK ir SKOLINKIS
Kredito Kooperatyve “PARAMA”

Paskola 1 asm> iki $3.000. Paskolos, indėliai ir gyvybė ♦p4rousta.

, DARBO VALANDOS:

Pirmadieniais ir Penktadieniais nuo 10*12 v. ryto ir 5.30-9 vai. vak.
Antradieniais— nuo 10-12 vai. ryto ir 7 - 9 vai. vak.
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vai. ryto uždaryta.

Bfrtinė: Lietuvių Namai, 1129 bundas St. W.z Toronto, Ont.

Telefonas LE. 2-8723

INTER Įrengiu naujus, remontuoju senus alyvos, ga- AIVW zo if anglies pečius ir stokerius, vandens tan- VI f f kus bei pompas ir remontuoju skalbimo ma- 
šinas . / . Turiu miesto leidimą.HEATING Darbas garantuotas.

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

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

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

Sav. Ant. Paškevičius

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

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

ST. CATHARINES, Ont. CALGARY, Alta.

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS kilimus. 

Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.
Skambinkite LE. 34912, LE. 1-6455.

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kontroktorius <

Visų rūšių elektros 
įrengimai ir pataisymai.

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

VYRIŠKŲ IR. oilTYTZ^įoC 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ OlU V V/Į <XO

A. Beresnevičius
Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų. 

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

Telefonas LE. 1-1432.

Taisau televizijas, namų ir auto radio*
* ——

Raštu garantuojamas darbas ir dalys. A. GRYBAS.

Tel. LE. 2-7284

NAUJAME MODERNIŠKAI ĮRENGTAME

MOUNT ROYAL MOTORS
••raže jas galite tavo eatemobHio pataisymo* reikalus Hhiaiškifiti fietuvBkal. 
Deugiou kaip 20 m. patyrimo praktika mes goraatuoiame darbo sgžiotegumg.

Darome visų rūšių automobilių ir sunkvežimių mechaniškus patoaymus, su
lankstymų ištaisymus, dažymų, priekinių ratų sureguliavimų ir balansavimų su 
geriausiomis BEAR mašinomis, automatiškas ir standartines greičių ddžes, 
stabdžių juostų pakeitimus — nuo $18.00.

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

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

(Auklond gotve prosidedo prie 5249 Dundos St. W.f j vokorus nuo Six Point).

ST. CATHARINES JAU DIDMIES
TIS, Jau esu minėjęs, kad priemies
čius ir artimesniuosius miestelius no
rima įjungti į St, Catharines miesto ri
bas. Tam buvo labai priešingas Merrit- 
ton miestelis, tačiau provinciojs vy
riausybė (ąvprojektą patvirtino ir nuo 
sausio 1 d. St. Catharines miestas vir
to Kanados didmiesčiu, užimdamas 6 
vietą Ontario provincijoje ir 11 vie
tą Kanadoje.

MIESTO TARYBOS Uį, BURMIST
RO (majoro) RINKIMAI. Naujų mies- 

■ 'to valdybos organų ir majoro rinkimai 
įvyko sausio 2 d. į majorus buvo net 8 
kandidatai. Lietuviai daugumoje rėmė 
ukrainiečių kilmės advokatą John 
King, gaila tik, kad jis smarkiai pra
laimėjo, palikdamas net šeštoje vieto
ję. Pasirodo, šiuo ląiku valdančiąja 
partija — konservątpriaią žmonės stip- 

/riai yra nusivylę ir nepasitiki, o reiš- 
kia daugiau simpatijų opozicijai — 
liberalams. Tai ir Suos rinkimus lai
mėjo liberalų kandidatas Ivan D. Bu
chanan, vienas surinkęs daugiau balsų 
negu sekantieji trys jo konkurentai, 

. kartu. Šie rinkimai buvo įdomesni, 
kad kandidatavo ir viena moteris, bet
gi surinko mažiausia balsų ir paliko 
paskutinėje vietoje.

KINO TEATRŲ REIKALU BALSA
VIMAS? Pasirodo, kad sekmadieniais 
kinų atidarymo klausimas, jau yra pri
brendęs ir laiku buvo sprendžiamas-

I Per tą pati balsavimą st cathariniečiai 
galėjo pasisakyti tap ar ne. Kad kino 
teatrai veiktų ir sekmadieniais buvo 
14.663 balsai, o prieš 9.744. Dabar rei
kalas atsidūrė provincijos vyriausybės 
žinioje ir laukiama patvirtinimo. Pa
keitimui šio įstatymo gal reikia dar 
geresnių rezultatų. Geresnei balsų pro- 

•, porcijai ar tik nereikės dar kartą šį 
reikalą perbalsuoti. Labiausiai tam 
priešingos religinės organizacijos. Još* 
dedą visas pastangas, kad tik šis pa-

: jč^tunas* neįvyktų.
DIDELES VERTES TILTAS. Van- 

. dęnš susisiekimui tarp Ontario ir Erie 
ežerų pro St. Catharines yra praves
tas didžiulis Wellando kanalas. Jis 
tūri .8 keltus ir kelius pakeliamus til
tus. Anksčiau, esant nedideliam laivų 
judėjimui, tiltai pilnai patenkino sū- 
.sisiekįmo reįkalus, bet 1959 m. prave- 

-;dus Lawrento upės kelią Wellando ka
nalas tapo pagrindinis vandens kelias 
ir esamieji tiltai nebepatenkina visų 
reikalavimų, reikalinga pasirūpinti 
tinkamesnių. Vienas iš pirmesnių tiltų 
pradėtas statyti I960 m. ant QEW ke
lio — autostrados. Vien tik tiltas tu
rės pusantros mylios ilgio ir 123 pė
das aūgščio nuo vandens paviršiaus. 
Jo sąmata buvo numatyta S17,5 mili- 

' jonų, bet prasidėjus statybai pasirodė, 
; kad kainuos daug daugiau, net iki $20 

mil. Numatomas užbaigti maždaug tri
jų metu laikotarpyje.

SU DARBAIS KAS KART VIS BLO
GYN. Nedarbas neaplenkė nei St. Ca
tharines. Du fabrikai visai užsidarė, 
o kiti sumažino iki minimumo savo .......... .
darbininkų skaičių. Kaikurie atleido nu. Paskaitą skaitė‘iš-TOronto- H. Ste- 
iki 10 metų dirbusius. Yra paliesta ne- ‘ ----- —.

- mažai ir lietuvių, tiktai dalis, kurie 
dirba automobilių pramonėje, grįžo į 
darbą. Pasiliko tik tie, kurie kitose

' įmonėse yra dirbę. Nekurie jau pusė 
metų ir daugiau kaip laukia. Gan liūd
noje padėtyje atsidūrė skaitlinga — 
10 asmenų — Jono Liangos šeima. 
Pats J. Lianga šeštas mėnuo be dar
bo, dabar serga ir randasi ligoninėje.

’ Atsižvelgiant į jo liūdną padėtį, st. ca- 
tharinieciai sudarė atskirą šelpimo ko
misiją, kurios kiekvienas'narys pasi
žadėjo kas mėnesį aukoti jam po $5. 
Tokių savanorių atsirado 18 asmenų, 
bet reikia tikėtis, kad daugiau prisi
dės.

Į LIŪDNA ŽINIA- šiomis dienomis 
apyl. pirm. Jonas Grigas gavo iš Lie
tuvos žinią, kad sausio 27 d. mirė jo 
sesuo Adelė Jauniškienė-Grigaitė. Vais
tų trūksta, o pasiųsti neleidžiama. 
Okupantui nesvarbu ką turi jo paval
dinys, bile tik jis turi gerklę prikimš
tą. A.a. Adelė paskutiniu laiku buvo 
priversta dirbti kolchoze ir matomai 
to vargo nepakėlė. Tebūna, jai lengva 
tėvynės žemelė! St. Catharines be Jo
no Grigo dar gyvena jos brolis Juozas 
Grigas ir sesuo Veronika Butkienė.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS. Visuo
meninėje veikloje st. cahtariniečiai pa
sidarė tiek judrūs, kad netik kitiems 
nepasiduoda, bet ir tarp savęs varžo
si. Anksčiau niekas neruošdavo, o šiais 
meteis šioje apylinkėje atsirado net 
du Naujų Metų vieši parengimai — 
Wellande ir Št. Catharines. Kai nebu
vo, tai nei vieno, o kai atsirądo tai ir 
perdaug.

partija

Aj^įąįČų visokius
J elektros darbus
. prie senų ir naujų statybų.
: Patarimai ir apkainavimas 

veltui.
< Licenzijuotas elektromonteris

J. Nacavičius
Tel. LE. 4-6075

Dažai ir sienoms 
popieris!

Vefte*, Šepečiai, torpenfiMt.
Sky’s Paint & Wallpaper .

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

KALĖDŲ EGLUTR. Susitarus Wel- 
iando ir SL Catharines apyl. valdy
boms, klebonui Tėvui Barnabui re
miant, ir šiais metais surengta bendra 
Niagaros puąiasalio vaikams eglutė. 
Ji įvyko* sausio 8 d. slovakų salėje, SL 
Catharines, Out., su plačia ir turinin
gai įdomia programa- S»s tradicines 
mažųjų iškilmes ir vyresnieji įvertino 
labai palankiai. Be tėvų matėsi nema
žai ir savo vaikų neturinčių. Prie įėji
mo buvo renkamos aukos šeštadieninei 
mokyklai. Eglutės parengimo išlaidas 
padengė klebonas ir Niagaros pusiasa
lio organizacijos.

PAGERBTI JAUNAVEDŽIAI. Sau
sio 14 d. slovakų salėje. įvyko povestu
vinė vakarienė pagerbti jaunavedžius 
Igną ir Adelę Sajaukas. Vakarienėje . 
dalyvąvo apie 80 asmenų. I. šąjauĮta ^^5?^ 
yra vietos aktyvus ir daug pasidarba
vęs visuomenininkas. Jis sausio 7 d. 
vedė iš Maspeth, N.Y., lietuvaitę Ade
lę Malčiūtę. Ta proga jaunieji gavo 
daug sveikinimų ir doyanų iš pavienių 
asmeny ir iš organizacijų. Gražu, kai 
lietuvis kita užjaučia, kur reikia jo 
darbą įvertina ir jį pagerbia.

KLAIP£Į)O$ MINĖJIMAS. SLA 
kuopos pastangomis labai gražiai sau
sio 21 <U buvo paminėtas Klaipėdos 
krašto atvadavimo sukaktis ir SLA, 
kuopos (k metų įsisteigimo sukkatis. 
Pagrindinę paskaitą apie Klaipėda 
skaitė iš Toronto inž- Balsys, apie Ha- 
mtftoną Į^et. Namus papasakojo ha- 
mntonįętis K. Mikšys ir apie SLA 
reikšmę ir veiklą kalbėjo Toronto SLA 
kuopos pirmininkas St. Jokūbaitis. 
Meninę programą atliko Z. Orantie- 
nės vadovaujamos baleto studijos lie
tuvaičių grupė- St Catharines minėji
me grupei vadovavo D. Eižinaitė. Ma
lonu,. kad mūšų jaunieji nuo kitų ne-; 
atsilieka ir už tai mums vyresniesiems 
belieka juos tik pagirti ir visomis pro
gomis pareiti. Programą dar paįvai
rino ėstų tautinių šokių grupė, vad. 
ponios Heinshąąr. Jau taip turbūt pri
imta, kad * vienos nelaimės draugai 
siekdami vieno' tikslo geriausiai viens 
kitą užjaučia ir viens kitam padeda.

NAUJAS PARAPIJOS KOMITE
TAS. Pranešdamas parapijos žinias, 
sausio 22 d. per pamokslą klebonas 
pranešė, kad šiems metams lietuvių 
parapijos komitetą sudaro: pirm. Pr. 
Meškauskas, sekr. Janušonienė iš Nia
gara Falls, Ont., ir jžd. J. Kalainis. 
Kartu jie yra ir parapijinis šalpos ko
mitetas, nes atskiro tam komiteto ne
numatoma steigti.

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ. 
Šiais metais Vasario 16 buvo minėte 
net dviejose vįętose; Vienas bendras 
minėjimas viso Niagaros pusiasalio, 
rengtas Wellando ir St. Catharines 
^apylinkių, įvyko vasario 11 d. Wel- 
r landė slovakų salėje; antras skautų 
rengtas ^^— įvyko vasario 19 d. St. Ca
tharines vienuolyno patalpose. Tokiai 
nedidelei kolonijai, neatrodo, kad 
naudinga būtų jėgas išsklaidyti.

Wellande susirinko apie 200 asme- 

paitis, gražiai apibudindamas šios 
šventės mums lietuviams reikšmingu
mą ir apeliavo i šeimas auklėti savo 
vaikus lietuviškoje dvasioje įduodant 
jiems savo tėvų lietuvišką kalbą. Pro
gramą atliko vietinis sol. A. Paulio- 
nis, iš Toronto sol. Št. Mašalaitė ir 
svečias Ą. Huibers, sužavėdami savo 
švariai skambančiais halsais visus, 
klausytojus, kad net visi buvo privers
ti nekuriuos dalykėlius pakartoti. Vė
liau po minėjimo buvo prisiminta už
gavėnes ir . jaukiai praleistas vakaras 
su šokiais.

Minėtoje programoje be solistų da
lyvavo vienas iš jaunesniųjų iš Port 
Colborne P. Ramežąitis, pagrodamas 
akordeonu tris dalykėlius. Tai jau
nas, nedaugiau 12-13 m. amžiaus akor
deonistas. Jis savo dalykėlius atliko 
gana meniškai, kaip įgudęs savo sri
ties specialistas. Reikia tik džiaugtis, 
kad ir jš lietuvių priaugančio jaunimo 
atsiranda gabių ir talentingų, kurie ir 
kitiems gali būti pavyzdžiu.

Vasario 16-tosios minėjimo iškilmės 
dar buvo pratęstos sekmadienį, vasa
rio 12 10 vai. vienuolyno koplyčio
je pamaldomis, kurių metu dalyvavo 
organizacijos su savo vėliavomis.

Antrasis minėjimas St Catharineje 
buvo daugiau privatiško pobūdžio. Su
sirinko apie 50 žmonių. Paskaitą skaitė 
P. Balsas, programą atliko skautai.

TAUTININKŲ SUSIRINKIMAS.
Vasario 19 d. * Wellande, Ė. Žukausko 
bute, įvyko Niagaros pusiasalid tauti
ninkų susirinkimas, į kurį buvo at
vykęs iš Toronto Kanados LTS Cent
ro Valdybos pirm. K. Kalendra. ’ 

' P. Karūnas.
SLA 278 KUOPOS PASXANGQMIS 

buvo surengtas Klaipėdos krašto at*

su labai pakilia nuotaika.
Vasario 16 šventes surengė šios or

ganizacijos:
KL Bendroumenė vasario 4 d. uk- 

rainų salėje, žmonių buvo daug, bet 
lietuviai tame žmonių mišinyje buvo 
negausūs. Nors šiai šventei buvo pa
kviesti geraiusi kalbėtojai, bet, gaila, 
pebuvo kam klausyti. v «

KL Draugija vasario 16 šventės mį- 
nėjimą surengė vasario 11 d. toje pa
čioje ukrainų salėje. Prisirinko kiek 
daugiau lietuvių, bet žmonių buvo tiek 
pat.. Atrodo, kad tie patys žmonės bu
vo Bendruomenės minėjime vasario 4 
d. ir tie patys vasario 11 d. draugijos 
minėjime. Kas atitinka abiejų organį- 
zącįjų vadovų susitarimui — vienį ki-

Gi vasario 16 šventė lietuvių moterų 
ratelis. Joms turėtų nusilenkti abi pa
minėtos organizacijos. Calgary moterys 
lietuvėj tikrai mokėjo šventei pasi- 
ruošti.

Vasario 16 d.. 7 vai. ryto Calgary ra
dijo stotis CKXL pasirodė su tikrai ge
rai paruoštu reportažu apie Lietuvą ir. 
jos kančias rusų okupacijoje. Praneši
mas buvo pradėtas Lietuvos hinjnu ir 
kas 15 miu. buvo kartojama lietuviš
kos dainos, muzika ir pranešimai ang
lų kalba iki 5 vai. p.p. ' ■

Už tokį nuoširdų pasidarbavimą mū
sų tėvynės Lietuvos ir tautos labui 
Calgary, CKXL stoties viršininkui, jo 
bendradarbiams ir visiems prisidėju- 
sięins prie šio taip brangaus mūsų tė
vynei prograinos' prąvedįmo visi Cal
gary lietuviai širdingiausiai dėkojame, 
o ypatingai, kad jūs visa tai padarėte 
dovanai. Už tai jums priklauso didelis 
ačiū. Taipgi aęiū Calgario lietuvių mo
terų rateliai, kurios dirba tikrai pat- 
riptinį darbą lietuvybės laibui, su nie
kuo nelenktyniaudamos ir nesibarda- 
mps su niekuo. Tegul'būna jums mo
terėlės didi garbė pralenkus besigin- 
ČijamSus 'vyrus ir didžiausia padėka 
visų lietuvių. Tegu Dievas jums pade
da ir toliau darbuotis lietuvybės labui.

Korespondentas.

Roieskojimai
: PAUKŠTIS AUGUŠ1INAS. gyvenęs 
Belgijoje, ieškomas sesers. Prašomas 
atsiliepti arba apie jį žiną prašomi 
pranešti: Marytė Dockaitienė, 240 Bal
moral Ave. Š., Hamilton, Opt. Canada.

Sibiro tremtinė DULEVIČIENB VE- 
RQN1KA ieško savo sūnaus Leono Du- 
levičiaus, s. Mėčišidvo, gim. 1924 m. 
rugsėjo 22 d. Pasvalyje. Jis yrą baigęs 
P’asvalio gimnaziją ir .1943 m. buvo pa
imtas Vokietijos Reicho tarnybon. Iki 
1948 m. motina su juo susirašinėjo, 
tačiau ją ištrėmus susirašinėjimas nu
trūko. Paskutiniame sūnaus laiške bu
vo nuotrauka, su įrašu: Lichtbildwerk- 
staette Friedrich Koelb Friesach, Kae- 
raten 300-38 ir jo ranka prirašyta: 1. 
III. 1948, SL Salvator, Austria.

Motinos Sibire adresas: V. Dulevi- 
čienė, Buriackaja ASSR, Horinskij Ra- 
jon, s. HandagaL Arba praneškite PLB 
Vokietijos Krašto Valdybai.

AGR. JONAS MULEVIČIUS, gyve 
nąs kažkur Kanadoje, svarbius reikalu 
prašomas atsiliepti Šiuo adresu: Povi
las Bumeikis, 3613 So. Union Avė., 
Chicago 9, III., USA.

WELLANI?, Ont.
WELLANDO SESTADIENJNRJ MO

KYKLOJ pamokos vyksta kas šeštadie
nį nuo 1 iki 13 vai. pj>. prancūzų pa
rapijos salėje. Wellando apylinkėj yra 
17 vaikučių, kurie galėtų lankyti šešta
dieninę mokyklą, bet reguliariai lanko 
tik 8. Mokytojauja visiems gerai žino
mas T. B. Mikalauskas, OFM, kuris 
neima jokio atlyginimo ir dar po pa
mokų visus vaikučius išvežioja į na
mus, tad Wellando šeštadieninės mo
kyklos tęvų komitetas reiškia nuošir- 
džiausią, padėką. Komitetas.

Fort Williqm, Ont.
VASARIO 16 MINĖJIMAS mūsų pla

čioj, bet negausioj kolonijoj labai gra
liai praėjo. Per šimtus mylių išblaš
kytus lietuvius subūrė į vieną krū
vą nepalaužiama tautos ir tėvynės 
męilė, deganti kiekvieno širdyje. Di
džiuma. šios apylinkės lietuvių yra su
kūrę mišrias Šeimas, bet gražiai pasi
rodo netik tėvai, bet ir jų vaikai mūsų 
tautos minėjime. Ypatingai pp. Kuolai- 
čių dukrelė, kurios motina yra lenkė. 
Ji savo akordeonu taip gražiai su
grojo “Lietuva brangi mūsų tėvyne”, 
o vėliau atsistojusi paleido savo akor- 
deonų gražią, šokio melodiją. Orkestras 
sustojo grojęs ir visi. pasileido' šokti. 
pagal jos melodiją. Didi pagarba pri- 
k&usb pp. Kuolaičiams už tokį gražų 
savo dukrelės auklėjimą.

Ponia Kriščiūnienė yra iš tautybės, 
vokietė, <p. Kajutįenė kilmės Švedė, 
gimus jau Kanadoje, labai daug dirbo 
paruošime užkandžių. Daug ir kitų yra' 
gimusių bęi kOusįų iš svetimų tauty
bių/ kurias liet sunku išvardyti, darba
vosi šiame mūsų parengime. Joms pri
klauso mūsų labai didelė' pagarba ir* 
padėka. .. u '

Gailą tik, kad mes kaikurie lietu-, 
viai nemokame patys save gerbti, gra
žiai elgtis ii;. kitus gerbti už . atliktus 
gerus darbus.

VĮsą paruošimą ir programą. prave: 
dė mūsų visų gerbiamą daktarę E. Ja- 
sevičiūtė. Jai priklauso visų giliau
sia padėka už jos nenuilstamą mūsų 
apylinkėje kultūrinį ir tautinį darbą. 
, L ADAI Giū UŽUOJAUTA Juozui 

ir Zuzanai Danėnams dėl jų pirmojo 
sūnelio netikėtos mirties.

* V. Sibulis.

Tokio. — Japonijos policija 
puolę sveikinti Ogiso, kad nauja
jame plente, ji$ yra 500.000-asis 
automobilistas, bet greit jį suėmė, 
nes pasirodė, kad jis neturi vai
ruotojo leidimo.^

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS į ■ ' ADVOKATAS- NOTARAS

• 62 KICHMOND ST. WEST 
/kampos fedy "Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2*2585

..HRUKOS..
Moterys vairuoja 

Vienas indų profesorius sugri

paklaustas laikraštininkų, ką ma
no apie Jungtines Amerikos Vals
tybes. Jis atsakė:

— Kas man labiausiai krito į

vairuoja mašinas, o 'moterys — 
vyrus. •

Ir dabar dar to nepamiršo
— Pone direktoriau, ar tiesa, 

kad tamstos ponia anksčiau, buvo 
------  kė? •- . 7

J

Direktorius ir sekretorė
Didėlės įstaigos direktorius kal

basi su kandidate: ‘ ' •
— Taigi, panelė norėtumėt 

dirbti kaįp mano sekretorė? Man 
atrodo, jog tūritę pakankamai 
kvalifikacijų, bet ar jūs isivūiz- 
duojate, ’kokia atsakomybė jūsų 
laukia? '•*' : ’ • ’' S

— Savaime , aišku! . Žinau, jb^y 
kiekvieną kartą, kaf jūs phdaryšf 
te klaidą, tai Susiu kalta aš. .

— Pone daktare; ar nepalikau 
čia savo gęrsętov kai;man. ImSrot 
liepę nusirengti? • ;

— Ne, gerbįamojį. Nepąsteįiė- 
jau, kad čia būtų likę kas nors iš. . 
drabužių...

— Ach, tai greičiausia būsiu • 
pamįršiisi pas dantistą.

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR S£, WW, 
(prie Duridas) •_<

Telefonas LE. 2-4198.
- - *.** jf • ' . ’ ■-* 2-

BNfeįMb

DANTŲ GYDYTOJA

(2-ras namas nuo Roneesval- 
les), Toronto:s f?*

Telefonas LE. 1-4256 ..

tarimą).

vadavimo ir kuopos šešių metų sukak
ties minėjimas sausio 21 d. Be vietinių 
į minėjimą atsilankė ir iš tolimesnių 
kolonijų. Ypač čia turima galvoje to- 
rontiečius —■ J. Strazdą ir dabartini 
Toronto kuopos pirm. St. Jakubaitį, 
kurie netik patys atvyko, bet atvežė ir 
nuvežė į Torontą baleto programos 
vykdytojas, nepąimdami užmokesčio. 
Taip pat jie savo atsilankymu ir pasa- 
kytais žodžiais sustiprina mus mora
liai, priduodami mums daugiau vilties 
ir pasiryžimo dirbti susivienijimo r 
lietuvių gerovei. Už tą J. Strazdui ir. 
St. Jakubaičiui kuopos valdyba reiš
kia augšČiausią pagarbą ir nuoširdžiai 
dėkoja. - \

širdingą padėką reiškia inž% Balsiui* 
už taip gražią ir turiningą paskaitą,* 
programos piįdytojoms Toronto baleto 
lietuvių grupei ir jos vadovei Z. Oran- 
tienei ir, D. Ėižinaitei, estų tautinių 
šokių grupei ir jos^ vadovei , p. Hein- 
haar, už pagalbą pravesti reklamą J. 
Diliui, už programos pranešinėjimą p. 
Zubrickiėnėi ir visiems kitiems čia iš; 
vardintiems ir neišvardintiems prisidė- 
jųšiems savo parima bei darbu prie 
šių minėjimų surengimo ir pasiseki
mo, o taip, pat skaitlingai atsilankiu
siems, kurie įvertino mūsų darbą, o 
svarbiausia mūsų jaunuosius progra
mos vykdytojus, nuoširdžiai tariame 
lietuvišką ačiū.

Kuopos valdybos pavedimu 
t, sękr. P; Polgriraas.

W. ALENCKI, 
į ; , B.A., L.L.B. ■

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

Hm

Roeai 167
Telefonas EM. 6-4182

Toronto.

? George BEN, BJL 
advokAtas-notaras 

praneša, kad 
persikėlė 

j naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont 
Telefonas LE. 4<8431

> r

ED .KONDRATj 
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ, 

siuvėjas
1113 DUNDAS STREET WEST • TORONTO • TEL. LĘ. 3-5484

*EGM,N
■ AAvoĮctM —• Nętfgai 

i 35 HAYDKN ST^ Toronte, 
i (Mti BJoot ir ««tviii) 
Telet jstaifM: Tęlef. namę: 
WA. 4-9501. BE. 3-097*

ALFA RADIQ % TV
PARDUODAM IR TAISOM TĖLEVIZIJĄS, RADIJAS 

taisom Šaldytuvus, krosnis, skalbimo masinas 
Tel. LE. 1-6165 • 672 Lansdowfie Ave.

TAPE

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

pecialisto garantuotai F. NORVYDAS.

Skambinti bet kada LĘ. 5-6007

Kvalifikuotas technikas taiso

Telefonas RU. 1-7861

Kabinetas: LE. 4-4451 * 
Dr. P. MORKIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

MįMR 

Br. Bukowska-BEJNAR, R4>. 
į W&toria BUKOWSKA, R.O> 
: 274 RONCESVALLES AVĖ.

(prfe Gedffrey -St.)' \ .

Darbo valandos: kasdien 10 v.

iriais nuo lOval ryto ikH? y.v.

.. .. J.1..pumKi
Akių specialistas
L LUNSKY, R.O.

LIETUVIO ADVOKATO

Pritaiko akinius visiems akių 
•toms. Ištiria akių nervus, rkuriedali 
nai sukelia galvos skaudėjimų ir her-., 
vingumų. Kalba slavų kalbomis., 

į470 COLLEGE ST., Toronto.

Automobilių, namų, vasarnamių, sveikatos, DY) /C flQlli 
gyvybės, pensijų ir kt

Draudimai 49Piameotj

5

{staiga veikia
168. vai. savaitėje

GENERAL INSURANCE

AL DŪDA
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TORONTO, Ont.
Sv. Jono Kr. parapijos žinios
— Šį sekmadienį, kovo 5 d., iš

kilmingai paminima Lietuvos 
dangiškojo globėjo šv. Kazimiero 
šventė. 11 vąl. pamaldose organi
zuotai su vėliavomis dalyvauja 
Toronto “Šatrijos” ir “Rambyno” 
skautų tuntai. Pamokslai taikomi 
lietuviško jaunimo mintimi. Po 
pamaldų sugiedamas Lietuvos 
himnas. Kviečiamas jaunimas pri
imti šv. Komuniją Lietuvos lais
vės intencija.

— ši penktadieni, pirmą kovo 
mėnesį, rytinės pamaldos 8 vai. 
rytą, o vakare 7.30 vai. šv. Mišios 
ir palaiminimas švenčiausiuoju. 
Penktadienio rytą išvežiojama šv. 
Komunija ligoniams ir seneliams 
į namus.

— Po penktadienio vakarinių 
pamaldų par. salėje šaukiamas 
parapijos vyrų susirinkimas, ku
rio metu bus renkama nauja val
dyba, aptariami kultūriniai pa
rengimai ateičiai ir svarstoma 
įvairios socialinės problemos, 
ypač susijusios su nedarbu bei ne
darbo pašalpų gavimu. Visi vy
rai, kurie sielojasi religiniais, tau
tiniais bei socialiniais klausimais, 
labai prašomi dalyvauti susirin
kime.

— Šią savaitę lankomos šios 
gatvėse: Glenwood, Beresford, 
Windermere, Willard, Evans ir 
Durie. •

— Bažnyčios dekoravimui pro
jektas yra gana pažengęs pirmyn. 
Projektą ruošia architektas Al
girdas Šalkauskis. Šiluvos Dievo 
Motinos statula, kuri bus pasta
tyta prie bažnyčios sienos iš Dun
das gatvės, baigiama iškalti ak
menyje. Projektą ir darbą atlieka 
skulptorius R. Mozoliauskas Čika
goje. Yra geradarių, kurie savo 
artimųjų mirusiųjų prisiminimui 
ir pagerbimui žada prisidėti prie 
šio gražaus kūrinio, kuris papuoš 
mūsų bažnyčią.

— Dėkojame solistams V. žie- 
melytei ir V. Verikaičiui Vasario 
16 giedojusiems bažnyčioje iškil
mingų pamaldų metu ir išpil- 
džiusiems meninę programą kana
diečių svečių pagerbime tą pati 
vakarą parapijos salėje.

— Skatiname gausiai atsilanky
ti ši šeštadieni i LKat. Moterų 
D-jos rengiamą koncertą, kurio 
programą išpildys solistai: viešnia 
iš Cleveland© A. Stempužienė ir 
mūsų populiarusis Vaclovas Ve- 
rikaitis. Šv. Kazimiero dieną kul
tūrinis parengimas ypatingai 
Įsiprasmina, nuteikiant kiekvieną 
dalyvi lietuviška dvasia.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šį penktadienį, pirmąjį ko

vo mėn., be rytinių šv. Mišių 7, 
7.30 ir 8 vai., bus dar vienos — 
7.30 vai. vakaro, kurių metu gie
dos vaikų choras. Mieluosius tė
velius prašome vaikučiams padė
ti atvykti į bažnyčią. Išpažinčių 
bus klausoma ir Komunija dalija
ma rytinių ir vakarinių Mišių 
metu.

— Šią savaitę pradėta išsiunti
nėti “Prisikėlimo par. Toronte 
1960 metų apžvalga”. Ją gaus 
kiekviena šeima ir kiekvienas To
ronte gyvenąs 1960 metų gerada
ris. Be parapijos finansinės apy
skaitos ir aukotojų bei aukų są
rašo, “Apžvalgoje” yra įvairių pa
storacinių informacijų, parapijos 
1960 m. kroiika, parapijos organi
zacijų veiklos apžvalgos ir net 
įvairių profesionalų, bendrovių, 
krautuvių ir t.t. skelbimai. Leidi
nys yra 126 pusi, ir gausiai iliust
ruotas.

— ši sekmadienį’, šv. Kazimie
ro šventėje, 10 vai. Mišios skiria
mos organizuotam ir neorganizuo
tam jaunimui. Ypačiai jaunimas 
stengiasi dalyvauti šv. Komuni
joje. Nors išpažinčių, kaip Įpras
ta, bus klausoma per visas Mišias, 
jaunimas raginamas išpažintį at
likti ši šeštadienį, kada jų spe
cialiai bus klausoma nuo 4 iki 6 
vai. p.p.

— Pirma vaikučių Komunija 
bus gegužės 7 d. Šiuo laiku šiai 
didžiai šventei ruošiama beveik 
100 vaikų. Vaikučiai, kurie tik 
dabar i paruošiamasias pamokas 
atvedami, prie Pirmos Komuni
jos kartu su kitais bus prileisti tik 
tuo atveju, jei jie iki šiol namuo
se buvo stropiai ruošiami ir jų 
žinios nėra menkesnės, kaip tų, 
kurie parapijoje ruošiami jau nuo 
rudens. Tačiau mieluosius tėve
lius Įspėjame, kad nei po kovo 
12 dienos atvestieji, nei dabar ne
reguliariai i pamokas vedami vai
kai prie Pirmos Komunijos nebus 
prileisti. Prašome iš tėvelių susi- 
klausymo.

—■ Sutvirtinimo sakramentas 
Prisikėlimo parapijoje šiais me
tais bus teikiamas greičiausia ge
gužės 13 d., šeštadieni, po Pirmos 
Komunijos. Jį teikti yra sutikęs 
J.E' vysk. V. Brizgys. Praėjusiais 
ir šiais metais Pirmą Komuniją 
priėmę vaikučiai Sutvirtinimo 
sakramentui prašomi registruotis 
jau dabar pas seseles arba Prisi
kėlimo par. raštinėje, asmeniškai 
ar telefonu.

— Parapijos rekolekcijos arte-

Didinga lietuviškos dainos šventė Toronte!
Šį šeštadienį, kovo 4 dienq, 7.30 vai. vak._ t Į 't
Bloor Collegiate gimnazijos puikioj auditorijoj
— 1141 Bloor Street West (prie Dufferin gatvės) į VYKSTA DIDINGAS 

solistų Aid. Stempužiepės ir Vacį. Verikaičio 

Koncertas - Rečitalis
Pijaninu palydi muz. SI. Gailevicius

Į koncertą kviečiami visi Toronto ir, apylinkių lietuviai. Puiki proga kultū
ringai atšvęsti šv. Kazimiero šventę. Įėjimas $1.50.

Koncertą globoja KLKatalikių Moterų Draugijos šv. Jono Kr. parap. skyrius

ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS
Tradicinis dangiškojo Globėjo 

šv. Kazimiero minėjimas šiais 
metais įvyks šį sekmadienį, kovo 
5 d., 5 vai. p.p. Prisikėlimo par. 
salėje. Programoje: gimnazijos 
mokytojos Leonidos Ramanaus- 
kienės-Mickevičiūtės paskaita, ku
rioje prelegentė yra pasiryžusi iš
kelti kaikurias šių dienų jauni
mo problemas. Meninėje progra
mos dalyje dalyvauja lietuviška
sis jaunimas: Toronto šeštadieni
nė liet, mokykla, ateitininkai, 
skautai, Vaikų Namai ir kt. Šv. 
Kazimiero minėjimą rengia Kana
dos Liet. Kat. Federacija Toron
to skyrius. Visi lietuviai, suaugę 
ir jauni, maloniai kviečiami gau
siai dalyvauti. Prie durų — lais
va auka Midlande Lietuvos kan
kinių kryžiaus pavasariniam at
naujinimui. KLKF Toronto sk.

Kaziuko mugė
Skaučių tunto rengiama Kaziu

ko mugė Įvyks jau šį sekmadienį 
— kovo 5 d., tuoj po 1 valandos 
pamaldų šv. Jono Kr. parapijos 
salėje.’

Skautės paruošė Įvairių rank
darbių, Vilniaus verbų, laimės 
šulinį, kavos, sausainių,’dešrų su 
kopūstais ir kt.

Rambyno skautų tuntas čia

“Dainos” grupės susirinkimas 
įvyks kovo 5 d., šį sekmadienį, 3 
vai. p.p. pas narę Rukšienę — 
70 Shannon St., tel. LE. 6-9165. 
Visos narės prašomos atsilankyti.

Valdyba. .
Moterų susirinkimas /

KLK Moterų D-jos Prisikėlimo 
paraoijos skyriaus susirinkimas 
šaukiamas šį sekmadienį po 11 
vai. šv. Mišių muzikos studijoje. 
Bus įdomi S. Grigaitienės paskai
ta “Moters namai”. Kviečiamos 
dalyvauti ir viešnios.

- Draugijos intencija šv. Mišios
bus laikomos 11 vai. D-jos narės 
tą dieną stengiasi primti šv. Ko
muniją. Valdyba.

Ateitininkų žinios
— ŠĮ sekmadieni, kovo 5 d., vi

sos moksleivių ateitininkų grupės
— gimnazistai, jaunenės at-kės ir 
jaunučiai, organizuotai dalyvauja 
šv. Kazimiero šventės proga jau
nimo pamaldose 10 vai. ryto Pri
sikėlimo parap. bažnyčioje. Visi 
at-kai uniformuoti ir su ženkliu
kais renkasi i kavinę 9.30 vai., iš 
kur susirikiavę su savo vėliava 
eis Į bažnyčią. At-kai raginami 
dalyvauti šv. Kazimiero minėjime 
5 vai. p.p. Prisikėlimo salėje.

— Kovo 1 d. Toronto mokslei
viai at-kai išleido ’“Pirmyn, jau
nime!" laikraštėlio 11 numeri. 
Jame rašo A. Kuolaitė, A. Bu- 
šinskaitė, S. Juozapavičius, N. Pu- 
šinskaitė, V. Sakalaitė. Yra taip 
pat jaunučių kampelis, filmų sky-

MONTREAL, Que.

Kaziuko Mu^ė
(prašom skaityti kronikoje)

KLK Mot. D-jos šv. Jono Kr. ? 
skyriaus susirinkimas

Kaip kiekvieną susirinkimą, 
laip ir ši, prie gražiai paruoštos 
arbatėlės, dalyvaujant gana gau
siam narių skaičiui, šv. Jono LK 
Moterų D-jos skyrius savo susirin
kime padarė praėjusių metų apy
skaitą. Pasigėrėta kruopščiais 
darbeliais skyriaus veikloje, vado
vaujant nenuilstamai skyriaus 
pirm. O. Jonaitienei. Į perrinktą 
naują valdybą Įėjo: 6. Jonaitie
ne. L. Ramanauskienė, L. Kra
sauskienė, O. Kuniųtįęnė, A. Šim- 
kevičienė ir B. čirūnienė. Paren
gimams planuoti komisijon iš
rinkta: R. Bražukienė, O. Alek
navičienė ir O. Eidukaitienė. So
cialinių reikalų vadovėmis pa
kviesta E. Gudžiauskienė, V. Ste
ponaitienė. Korespondente Stp. 
Petraitienė. Susirinkime daug dė
mesio kreipta i šio šeštadienio 
koncertą, kuriuo norima atžymėti 
skyriaus penkmečio veikla. Ka
dangi koncertas sutampa su tauti
ne švente — šv. Kazimiero, nu
tarta, kad skyriaus narės koncer
te dalyvaus tautiniais drabužiais.

ja ir bus nuo kovo 12 iki kovo 26 Į 
d. Rekolekcijas ves dr. T. Tomas j 
Žiūraitis. OP. Pirmoji rekolekci
jų savaitė skiriama moterims, ant
roji — vyrams. Abejos rekolek
cijos bus baigiamos atskiromis iš
kilmingomis agapėmis, kurias mo
terims ruoš parapijos vyrai, o vy
rams — parapijos moterys.

-— Kaip praėjusiais metais, taip 
ir šiais, rekolekcijų metu bus da
romas didelis dėvėtų drabužių va
jus Suvalkų trikampyje ir Vokie
tijos sanatorijose esantiems lietu
viams sušelpti. Iš anksto visus ra
giname atliekamus ir dar galimus 
naudoti rūbus atskirti, išplauti, 
išvalyti, sutvarkyti ir supakuoti, 
kad atėjus laikui juos patogiai bū
tų galima atgabenti i parapiją. 
Vajaus pravedimu ir siuntinių 
persiuntimu ir šiais metais rūpin
sis mūsų nepailstančios Kat. Mot. 
D-jos nares, kurios praėjusiais 
metais išsiuntė virš 100 siuntinių. 
Visi bendrom jėgom prisidėkime 
prie šio didelio artimo meilės 
darbo.

— Kitą savaitę parapijos kuni
gai lankys parapijiečius, gyvenan
čius Don Mills rajone ir Toronte

Mielus pp. JUOZĄ ir KAZĮ BATURUS, 
jų brangiai mamytei

A. BATURIENEI Lietuvoje mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

A. ir K. Aperavičiai.

sekančiose gatvėse: Bloor St., 
Cross St., Gladstone Ave., Hallam 
St., Havelock St., Lisgar St., Mc
Kenzie Cres., Rusholme Pk. Cr. 
ir St. Anne’s Rd.

— Kas trys metai daroma gene
ralinė vizitacija liet, pranciškonų 
provincijai Amerikoje ir Kanado
je jau paskelbta. Generaliniu vi
zitatoriumi Romos potvarkiu pa
skirtas buvęs HI. Name — Niu
jorko provincijos provincijolas 
Tėv. Campbell, OFM. Toronto 
liet. pranciškonų vienuolynas bus 
vizituojamas kovo 12 ir 13 d.d. 
Išvizitavus visus liet, pranciško
nų vienuolynus, Roma skirs pro
vincijolą ir jo patarėjus, o šie da
rys paskyrimus atskiriems vie
nuolynams, ir pranciškonų valdo
moms parapijoms. Tarp vizitaci
jos ir faktiško vienuolių pareigo
mis pasikeitimo paprastai praei
na apie 2 mėnesius.

— Katalikų Vyrų D-jos visuoti
nis narių susirinkimas Įvyks ko
vo 12 d?, sekmadieni, po pasku
tinių Mišių muzikos studijoje. Ša
lia einamųjų reikalų, bus Įdomi 
J. Matulionio paskaita apie kitą 
knygą, šį kartą dangišką — apie 
lietuvaičių Sibire parašytą malda
knygę. Nariai ir vyrai svečiai 
kviečiami dalyvauti.

— Ši sekmadieni tuoj po Su-, .. . .. ;.
mos bažnyčioje Įvyks tretininkų įtrauks laimingąjį bilietą, 
mėnesinė konferencija bei susi-j Kurie negalit atvykti tuoj po 
rinkimas. Tretininkų dalyvavimas pamaldų, mielai kviečiami ateiti 
konferencijoje būtinas. Norin- vėliau. Salė bus atdara iki 5 vai. 
čius susipažinti su III-jų šv. Pran- vak. Iki linksmaus pasimatymo.
SiSSkitL 'aiP Pa‘ --1 ■ Rengėjos. ^.us. Laikraštėlį galima įsigyti

’ Skautų-čių Židinio sueiga sekmadieni Prisikėlimo salėje.
T. liet, evangelikų Įiut. įvyks kovo 5 d., 3 vai. p.p. šv. Jo- 

pamaldos Įvyks kovo 12 d., 1 vai. no Kr. parapijos salėje. Tą dieną 
p.p., o ne kovo 5 d., kaip buvo' čia jausitės kaip Gedimino pilies 
paskelbta., Išganytojo lit. bažny- papėdėje, kur bus išsitiesę skau- 
čioje, Bloor St. W., kampas In- čių ir skautų paviljo'nai prikrauti 
dian Rd. Pamaldas su šv. Komu- visokiausių gėrybių. Tai bus ne 
nija atlaikys kun. A. Trakys. Pa- imitacija, bet tikra tų laikų Kaziu- 
maldų metu giedos parapijos miš
rus choras ir gros triūbininkai. 
Tuoj po pamaldų čia pat bažny
čios salėje Įvyks visuotinis para-, 
pijos susirinkimas.

Maloniai kviečiame Toronte ir 
apylinkėje gyvenančius lietuvius 
minėtose pamaldose kuo gausiau 
dalyvauti. yį- -'ū-

T 1. e. parap. taryba.

fautos Fondui surinkta 
dar $41,23

Pereitą sekmadieni evangelikų 
liuteronių Malonės parapijoje Įvy
ko Nepriklausomybės šventės mi
nėjimas. Ta proga ten Tautos 
Fondui suaukota $41,23.

Aukojusiems nuoširdžiai dėko-

TF Atstovybės K. Toronto sk.
Gyd. A. Užupienė išvyko dviem 

savaitėm atostogų, tad jos kabine
tas per tą laiką bus uždarytas. 
Kartu išvyko ir V. Užupis.

“Paramos” nauja valdyba
Toronto kredito kooperatyvo 

“Parama” naujai- sudaryta valdy
ba pasiskirstė pareigomis šitaip: 
pirmininkas Vytautas Meilus, vi
cep. Jurgis Strazdas, iždininkas 
Viktoras Užupis, sekretorius Jo
nas Matulionis, valdybos narys 
Petras šernas.

Bankelio “Parama” darbo 
valandos:

(1129 Dundas St. W., Toronto, 
tel. LE. 2-8723)

Pirmadieniais nuo 10 vai. ryto 
ligi 1 vai. p.p. ir 5.30-9 vai. vak. 
Antradieniais nuo 10 vai. r. ligi 1 
vai. p.p. ir 7 - 9 vai. vak., trečia- 
iieniais nuo 10 vai. r. ligi 1 vai. 
j.p., ketvirtadieniais nuo 10 vai. 
r. ligi 1 vai. p.p., penktadieniais 
nuo 10 vai. r. ligi 1 vai. p.p. ir 
nuo 5.30 - 9 vai. vak.

ko mugė su įvairiausiais tradici
niais išraitymais. Bus daug staig
menų, dar daugiau laimėjimų, 
tarp to viso triukšmo rasime ir 
ramesnę būdelę, kur atliksime 
metinę sueigą ir išsirinksime nau
ją valdybą bei aptarsime tolimes
nę veiklą. ■ '

Visų narių dalyvavimas būti
nas. ‘ Valdyba.

Dail. T. Valiaus darbų 
apžvalginė paroda Jį 

atidaroma ši trečiadini, kovo 1 d., 
Toronto viešosios bibliotekos me
no galerijoje 8 vai. vak. ir tęsis 
iki kovo 13 d.

Lankymo valandos: darbo die
nomis nuo-10 vai. ryto iki 9.30 
vai. vak.. šeštadieniais iki 6 v. v.

Rūta ir Algis Simanavičiai vos 
prasidedant pereitams ketvirta
dieniui (0.2 vai. ryto) sulaukė gra
žios dukrelės, jų sūneliui sesutės.

Toronto čekoslovakų organiza
cijos šį sekmadieni, kovo 5 d.. 8 
vai. vak. savo pirmojo prezidento 
T. Masaryko paminėjimui ruošia 
koncertą Masaryk salėje 212 Co- 
van Avė., Toronto. Meninę prog
ramą išpildys orkestras ir vyrų 
kvartetas.

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame šv. Jono Kr. 

parapijos Liet. Kat. Moterų D-jos sky
riui už auką $20 Vaikų Namams, kuri 
buvo įteikta Vasario 16 d. proga.

Viešpats, kuris yra gausus savo ma
lonėmis, tebūnie Jums atpildas.

Su gilia padėka Jūsų Kristuje, 
Nek. Pr. Marijos seserys.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė su 
baldais, yra šaldytuvas ir privatus te
lefonas. TeL LE. 4-8056.
Išnuomojamas frontinis kambarys I 
augšte su maistu ar be maisto. Telef. 
LE. 2-6922.

Lietuviška balduv
dirbtuvė

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

nepamirškite užsukti lietuviškai dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų, krautuvėn

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

Užsakymai priimami ir paštu.

TA U PY K I R S KOL I N KIS 
savo Kredito Kooperatyve "LITAS"
SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS. PASKOLOS LENGVAI IR 

GREITAI DUODAMOS BETKOKIAM GERAM TIKSLUI.
Bankas veikia: Šiokiadieniais 1451 Crawford Bįridge Ave.. Verdun. Rytais— 

pirmadieni nuo 1O-1 vai. ir šeštadienį nuo 10-12 vai. Vakarais — 
pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį nuo 7-8 vai. >
Sekmadieniais Aušros Vartų parapijos salėje banku patalpose nuo 
1030-1 vai.

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

408 Roncesvailes Ave. Te!. LE. 5-19V
kampas Howard Park • ,

Mūsų Mvlimam 
pusbroliui ir bičiuliui

SI A S I U I K A Z Ė N U I 
mirus,

nuoširdžia padėką reiškiame visiems velionio draugams ir bičiuliams, 
kurie liūdesio valandą mus paguodė savo maldomis, gėlėmis ir daly
vavimu laidotuvėse pagerbė velionį.

Ypatinga padėką reiškiame vilniečiams jo draugams: Kuda
bai, J. Baušiui. Macerinskui, J. Cicėnui, Birgiolai.

Laidojimo reikalus tvarkiusiems ir palydėjusiems į kapines 
pp. Kundrotienei, Macerinskams. Kudreikiams. Baziliauskams, Mer- 
keliams, Rasiamams, Kavaliauskams, Austinskams ir p-lei Ozebergaitei.

Radijo valandėlės vedėjui J R. Simanavičiui už laidotuvių 
paskelbimą.

Ypatinga mūsų padėka Tėvams Pranciškonams — Tėvui Pla
cidui Bariui ir Tėvui Modestui Stepaičiui už religinius patarnavimus, 
gedulingas pamaldas ir palydėjimą į amžiną poilsio vietą — lietuviš
kas kapines. . ,

Leonas Taškūnas,
E. Griškenienė.

106% garantuotas 
investavimas.

Jūs gausite bonus ir gerą nuošimtį, 
jei savo pinigus investuosite į mor
gičius. Mes turime pasirinkimą pir
mų ir antrų morgičįų, kurių mo
kėjimas yra pilnai garantuotas.
Dėl informacijos apie morgičius 

skambinkite
B. SERGAUTIS,

EXTRA Realty Ltd.
MORTGAGE BROKER

Tel. LE. 4-9211

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, Phm.B.

Mes siunčiame ORO PAŠTU vaistus Į 
LIETUVĄ ir kitus Europos kraštus.

Tik su receptu iš tų kraštų.

Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reikalingumo daik
tų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai užeikite į MARGIS 
DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią problemą, paskambinkite mums, 

mes pasiryžę jums padėti geriausiai.
Mes turime daugybę europietiškų mišinių, kaip trejos devynerios, ramu
nėlės, zubražolė. “C” termometrai ir kt. Kas nori pigiai pirkti ivairius FOTO 
APARATUS arba filmų aparatus - BOLEX, KEYSTONE-BELL, HOWELL

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

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
cigarečių kartonas $3.09.
MOTERIŠKOS KOJINES — Nylon seamless — 79 centai.

AV parapijos rekolekcijos pra
sidės kovų 12 d. Vadovaus Tėvas 
Anicetas Tamošaitis, jėzuitas, iš 
Čikagos. Jos vyks kartu vyrams, 
moterims ir jaunimui.

AV parapijoj pirmoji šv. Ko
munija ir Sutvirtinimo sakramen
tas bus tuojau po Velykų. Vaiku
čiai jau ruošiami. Tėvai labai pra
šomi padėti ruošti vaikučius šiam 
didžiajam įvykiui ir juos atsiųsti į 
šią šventę savo parapijoje! Labai 
apgailestaujame, kad vis atsiran
da tėvų, kurie siunčia vaikučius į 
svetimas parapijas — ne lietuvių. 
Vaikučiai dalyvavę savo parapijo
je, galės vėliau nueiti kartu su 
savo mokykla.

Karaliaus Mindaugo šaulių kuo
pa apsiėmė suorganizuoti Vasario 
16 gimnazijos rėmėjų būrelį ir 
paskyrė jo vadovu šaulį Augusti
ną Kalvaitį. Tai labai gražus pa
vyzdys Montrealio šaulių, kurie 
kaip ir mūsų choristai, jau anks
čiau susiorganizavę, supranta lie
tuviško švietimo židinio rėmimą.

Seimelio prezid. pirm. Albertas 
Norkeliūnas' pasiuntė telegramą 
Brazilijos prezidentui dėl Lietu
vos okupacijos nepripažinimo - ir 
iki šiol veikusios atstovybės ir 
konsulato pilno statusojĘespėkta- 
vimo.

Vasario 16 minėjimo metu pri
imtos rezoliucijos Kanados min. 
pirm., JAV prezidentui, Quebeco 
premjerui jau pasiųstos. Kelias
dešimt egzempliorių rezoliucijų 
pasiųsta PET seimo pirm. V. Si
dzikausko sekretoriui p. Lazber- 
giui, kad išdalintų mums palan
kių valstybių prie JT atstovams.

Lietuviškiems veiksniams pri
imtoji rezoliucija pasiųsta: Dįpl. 
šefui, Lietuvos Laisvės Komite- 
tupi, VLlKuį, Fronto bič. ir PLB.

Vasario 16 minėjimo apyskaitą 
paskelbsime artimiausiu laiku, 
bet turime apgailestauti, kad įėji
mo mokesčio tesurinkta $311, to-

$6.50

$5.00

$2.50

Ontario Kredito Unijų Lygos 
konferencija vyksta Toronte ko
vo 2-3-4 d.d. “Paramą” šioje kon
ferencijoje atstovauja J. Matulio
nis. ■;A',., .yj

Solistė Janina Liustikaitė ilges
niam laikui išvyko i Vokietiją 
koncertams. . - .

Slava žiemelytė Kiwanis klubo 
festivalype laimėjo Ladies Sina- 
wik Club stipendiją.

Šv. Jono Kr. 
pd ra pi jos knygyne 
Jau gauta:
Lietuva brangi, vaizdų albumas, 
Alma Mater, R. Spalio (Gatvės 
berniuko nuotykių tąsa) 
šikšnosparnių sostas. Jurgio 
Gliaudos premijuotas romanas
Motinos rankos — Didžioji meilė, 
Alės Rūtos romanas 
Kristaus sekimas, Tomo Kem- 
piečio, tretysis leidimas 
Didelis pasirinkimas anksčiau išleistų 
knygų papigintai.
Turime naujausius plokštelių 
albumus:
Muzika iš tėvynės, užrašė ir z 
išleido J. Stukas, Tėvynės prisimini
mai, įdainavo L. Juodytė; Rožės ir ty
lūs vakarai’, lietuviška šokių muzika, 
įdainuota V. Stonkienės - Panavaitės. 
Greitai g a u si m e Montrealio 
Dramos teatro leidžiamą Milžino pa- 
unksmę. Trijų plokštelių albumas kai
nuos $15. Kas užsakys iš anksto ir 
Įmokės $5. gaus už $13.

Knygynas veikia sekmadieniais po 
Mišių. Telefonu užsakyti: LE. 5-0527.

V. Aušrotos, knygyno vedėjas.

$4.00

$2.50

dėl atmetus ir labai kuklias šio 
minėjimo išlaidas, likutis bus ma
žokas. Seimelio prezid.

Mergaičių popietes organizuoja 
seselės. Jos vyks kas sekmadienį 
3 vaL p.p. Čia mergaitės praleis 
laiką gražioje lietuviškoje dvasio
je. Galės pažaisti, padainuoti, pa
simokyti įvairių darbelių. Mergai
čių popiečių reikalu skambinti 
PO. 6-9397.

Pr. Rudinskas atidarė savo ne
kilnojamo turto pardavimo įstai
gą “Arch Realties Regd” vardu. 
Paskutinius du metus Pr. Rudins
kas dirbo P. Adomonio “District 
Estate Brokers” firmoje. -

‘ -c* ‘ ..
Seimelio prezidiumas atkreip

damas dėmesį į Krašto Valdybos 
aplinkrašjj Nr. 14, solidarumo 
įnašų rinkimo vajų nustatė nuo 
vasario 1 d. iki gegužės mėn., pra
dėdamas jį lietuvių bankelio “Li
tas” visuotinio susirinkimo metu.

Vasario 16-tos gimnazijos rėmi
mo reikalu pradėta organizuoti 
būreliai. Jau surasti du jų vado
vai — Petras Pelečkas ir AV pa
rapijos choro seniūnas' Albinas 
Urbonas, kuris numato,^ūrelį su- 
organizūėti vien iš choristų. Tar
tasi ir parašytas raštas? Lietuvos 
Karaliaus Mindaugo Šaulių kuo
pos valdybai, -kad vieną- būrelį 
pasiimtų suorganizuoti jie. Savo 
lietuviškoje šalpos veikloje Mont
realio’ lietuvių visuomenei yra ge
rai pažįstama Katalikių Moterų 
Draugija, kuri, manome, taip pat 
neliks abejinga šiuo klausimu, tai 
numatoma ir i jas kreiptis vieno 
būrelio suorganizavimo klausimu.

Numatomas pabaltiečiųkoncer- 
tas šiuo tarpu sutrukdoriiaš estų 
chorvedžiui sustreikavus, o jam 
Jau buvo pradėta ruoštis. Mano
ma. kad reikalas • susitvarkys ir 
jis Įvyks vėliau.

Nutarta artimiausiu laiku at
siskaityti su Krašto Valdyba ir 
Kultūros, Fondu už praėjusių me
tų solidarumo Įnašų priklausomo 
procento likuti $33..

Seimelio prezidiumas.
Banko “Litas” naujoji valdyba 

pasiskirstė pareigomis: Juozas 
Bernotas — pirmininkas, Alber
tas Norkeliūnas — vicep., Pranas 
Rudinskas — sekretorius ir ved. 
padėjėjas, Domas Jurkus — ve
dėjas ir Jonas Kardelis — narys 
veiklos vystymui.

Ilgametis pirm. A. Norkeliū
nas nutarė savo postą užleisti no
tarui Juozui Bernotui, susikeisda- 
mas su juo pareigomis.

Kredito kom. sudaro: J. Juške
vičius — nirm. ir nariai V. Zubas 
ir A. Vazalinskas. Rev. kom. pirm, 
i. Bulota ir nariai — J. Lukoshis 
ir B. Staškevičius.

DISTRICT ESTATE BROKERS
177 Sherbrooke St. W. VI 2-8501 
Pasta tai-žemė-Draudimas-Paskolos

P. Adamonis RA. 2-2472
Agentai: ; Oj’

F. Yasutis
A. Markevičius
M. Roth
E. Kandt

Šekit mūsų skelbimus apie paskirus 
objektus NL. Tž; Star, LaPressc.

LA. 2-7879
CR. 9-9793
RE. 7-9353
WE. 5-5849

■ BALTIC MOVERS
Baldif- pervežime. Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visos vežamas turtas ap
draustos. Važiuojam kas savaitę į Mont
real}, Londonę, Windsor^, Hamiltonų, 
North Boy, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. ! TEL. LE.4-1403

TORONTO

AL G AR BENS
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. 94543.

DUNDAS — ANNETTE. $9.500 pilna kaina, 6 kambariai ir saulės kamba
rys, pusiau atskiras plytų namas. Geram stovy, ofu alyva šildomas. Garažas.
HIGH PARK —• DUPLEKSAS 8 metų senumo, originalus dupleksas, už
baigtas žaidimo kambarvs. Privatus įvažiavimas, didelis daržas. Kaina 
$28.000. Jmokėti apie $10.000. Vienas morgičius balansui.
32 AKRAI SU TROBESIAIS. 25 mylios nuo Toronto, gera žemė daržovėms 
ar vištų ūkiui, {mokėti, apie-$5.000. Vienas morgičius balansui.
GALLEY — RONCESVALLES. $16500 nilna kaina. 8 kambariai, geroje 
vietoje, vandeniu apšildomas, 2 garažai. $2.500 įmokėti. ; - .;
SWANSEA. $22500 pilna kaina, 8 metų senumo, su visais kilimais, prijung
tas garažas, užbaigtas žaidimų kambarys, didelis sklypas, 2 vonios.

DEL SMULKESNIU INFORMACIJŲ SKAMBINKITE A. GARBENIUI. 
------------------ i-----------------------------------------------------------------------------




