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BENDRUOMENĖS NARIAI
Prieš keletą metų Pasaulio Lietuvių Bendruomenės bei at

skirų kraštų Bendruomenių klausimai mūsų spaudoje buvo labai 
dažnai svarstomi. Beveik kiekviename laikraščio numeryje atras- 

■ davai, jei ne keletą, tai nors po vieną straipsnį, kuriame būdavo 
• svarstoma L. Bendruomenės esmė ar jos organizaciniai klausimai. 

Nūdien šitų svarstymų jau labai retai beužtinkame. Atrodo, kad 
esame perėję Į tokį bendruomeninio gyvenimo laikotarpį, kada 
viskas visiems jau yra paaiškėję ir išryškėję, kada organizacinė 
struktūra jau atbaigta ir belikęs tik praktiškojo gyvenimo reikalų 
sprendimas gyvenant organizuotiems, turint bendruomeninius or
ganus. Bendruomeninėm santvarkos pagrindai jau nebediskutuo- 
jami.

O visdėlto gyvenime mes matome reiškinių, kurie rodo, kad 
mūsuose tas reikalas dar tebėra ne visiškai perprastas ir painio- 
jamąsi. Dėl to, atrodo, verta prie to klausimo grįžti ir kaikuriuos 
dalykus dar kartą prisiminti.

Lietuviškoji kurio krašto ar kurios vietos bendruomenė yra 
gyvenimiškas faktas, buvęs nuo išeivijos pradžios. Vienos tautinės 
kilmės žmonės svetimame krašte visada glaudėsi Į krūvą, visada 
juto natūralų, ne dirbtinį,* savitarpio ryšį. Kiekvienas ilgėjosi savo 
tautiečio, troško bendrauti su tokiuo pat kaip jis pats yra, mielai 
tokiam gelbėjo reikale ir taip pat žinojo iš tokio pat sulauksiąs 
paramos, jeigu ji jam būtų reikalinga, šito tautinio bendrumo 
pajutimo rišama žmonių grupė ir sudaro tam tikros vietovės ar 
kurio krašto tautinę, mūsų atveju, lietuvių bendruomenę. Jos nie
kam nereikėjo organizuoti, nereikėjo narius surašyti. Ji atsirado 
kartu su lietuvių atsiradimu toje vietovėje. Jie gali būti labai įvai
rių ir labai skirtingų pažiūrų, bet tautinis ryšys tarp jų vistiek 
yra. Jie visada turėjo bendrų siekimų, bendrų reikalų, daug kartų 
susiburdavo tokiems reikalams atlikti, bet ilgai buvo neorgani
zuoti.

Tik dabar po pastarojo karo buvo iškelta mintis šitokiai natū
raliai bendruomenei, siejamai tautinio ryšio, sudaryti vykdomuo- 

, sius organus, kurie tvarkytų tos gyvos lietuvių bendruomenės ben
druosius lietuviškus reikalus, jrisa kita palikdami tvarkyti atski
riems ideologiniams, profesiniams, versliniams ar kitokiems sam- 

■ būriams.
Sudarius šituos bendruomenės organus gauname bendrinę 

lietuvišką organizaciją ir rašome jau ne mažąja, bet didžiąja raide 
Bendruomenė. Tai yra ta pati natūralioji lietuviškoji bendruomenė, 
tik jau organizuota. Dėl to mūsų lietuviškoje Bendruomenėje nėra 
narių ir nenarių. Visi yra nariai, kaip valstybėje visi yra pilie
čiai. Bendruomenėje yra tik aktyvūs ir pasyvūs, sąmoningi ir 
nesąmoningi, lojalūs ir nelojalūs bendruomenės reikalams nariai. 

- Ir valstybėje yra nelojalių ar net išdavikų piliečių, bet jie vistiek 
yra piliečiai, taip ir L. Bendruomenėje yra nelojalių? jai net labai- 
kenkiančių, betgi ir tokie yra bendruomenės nariai. Tik, jei jie 
nusikaltę, jų aktyvumo teisės gali būti susiaurintos, betgi iš Ben
druomenės narių tarpo niekas jų negali išskirti, nes niekas negali 
jų lietuviškojo kraujo pakeisti kitu.

O mūsuose neretai vis dar klaidingai kalbama apie lietuvius 
“nepriklausančius Bendruomenei”, dažnai tokiais laikant nepa
kankamai Įsisąmoninusius ir neatiduodančius Bendruomenės or
ganų nustatytojo solidarumo Įnašo. Tas Įnašas žmogaus nepakei
čia, jo santykio su kitu lietuviu taip pat nepakeičia, bet tik rodo 
sąmoningumo laipsni. Betgi ar nesąmoningas ar nepareigingas 
lietuvis jau hebe lietuvis?

Taigi nepamirškime, kad nėra ■ lietuvių, kurie nebūtų Liet. 
Bendruomenės nariai, kaip nėra lietuvio, kuris nebūtų lietuvių 
tautos narys. Taip yra ir pagal Lietuvių Chartą ir pagal PLB bei 
padalinių statutus. Dėl to šituo principu turi būti paremta visa 
L. Bendruomenės veikla bei visos kalbos apie ją. Klaidingų ter
minų naudojimas tik dar labiau erzina ir demoralizuoja nespė
jusius bendruomeninę minti Įsisavinti.

Hamiltono lietuvių meninės pajėgos, išpildžiusios programą Vasa *io 16 minėjime: AV parapijos 
choras su savo dirigentu sol. V. Verikaičiu ir tautinių šokių grupė su vadove G. Breichmaniene.

Greta jos akompaniatorė D. Škrinskaitė.

SPAUDOS SUJUDIMAS DĖL IŠTREMTO VYSKUPO
Vyskupo Julijono Steponavičiaus ištrėmimas iš Vilniaus bei 
nušalinimas nuo pareigų plačiai nuskambėjo pasaulio Spaudo
je. Ji paminėjo beveik visos didžiosios pasaulio spaudos agen
tūros Europoj ir Amerikoj. Oficiali Italijos spaudos agentūra 
ANSA net kelis kartus komentavo tą faktą kaip naują ženklą 
sovietinio nersekiojimo Lietuvoje. Taipgi jį komentavo ir Įvai
rūs laikraščiai. .

Daugiausia dėmesio vyskupo J. j nių laisvės paneigimo. Tai Įrodą 
Steponavičiaus ištrėmimui paro-: naujausi Įvykiai Lietuvoje, kur be 
dė Italijos spauda. “11 Quotidia-: jokio teismo ir bylos kėlimo liko 
no” dienraštis net keliose laidose. ištremtas ir priverstinai apgyven- 
vasario mėn. rašė apie jį, pailius-' 
truodamas savo straipsnius jo fo
tografijomis. Didžiosiomis raidė
mis skelbia: Komunizmas ■prieš 
religiją — persekiojimai Lietu
voje! Katalikiškiausiame krašte— 
tik vienas vyskupas! Trys vysku
pai — Ekscelencijos Matulionis, 
Slatkevičius ir Steponavičius — 
ihternuoti ir nebeleidžiama jiems 
eiti savo pareigų!

Italų valdžios organas — dien
raštis “II Messaggero” vasario 20 
d. laidoje duoda ilgą Fabrizio Sa- 
razani straipsni “Nauja antireli
ginė akcija pasaulyje”. Jame aiš
kinama, kad komunistai visomis 
priemonėmis stengiasi sutrukdy
ti Vatikano Il-sios visuotinės san- 
tarybos užsibrėžtą tikslą — siekti 
krikščionių vienybės. Negalėda
mi to pasiekti vien propaganda, 
bolševikai esą imasi brutalaus 
persekiojimo, priespaudos ir žmo-

dintas Žagarėje Vilniaus ir Pane
vėžio vyskupijų apaštališkasis ad
ministratorius vysk. J. Stepona- 
vičius^ Dabartiniu metu padidė
ję religijos persekiojimai Lenki? 
joje. Vengrijoje, Lietuvoje, Ku
boje ir Konge esą Maskvos dar
bas, siekiantis sabotuoti katalikų 
dorybės pastangas.
'“iLGiornale dltalia” duoda la

bai gražų ir išsamų savo specia
lios korespondentės Gavvronskos 
straipsni, kuri pati lankėsi Lietu
voje ir aplankė vysk. Steponavi
čių Vilniuje. Ji gerai pažįsta Lie
tuvos gyvenimą ir nuoširdžiai at
jaučia persekiojamą lietuvių 
tauta.

“11 Tempo” žymusis korespon
dentas Ettore dela Giovanna veik 
visą dienraščio puslapi užiman
čiame straipsnyje nagrinėja so
vietų pastangas-sukurti Lietuvo
je Romos nepriklausančią, tauti
nę bažnyčią. Tuo tikslu komunis- 

i tai esą stengiasi Įbrukti sau pa
lankius kandidatus i dvasininki
jos tarpą; kad galėtų vėliau jais 
pasinaudoti savo kovoje prieš 
Aoaštalu Sostą ir Romos Baž
nyčią.

Šia proga galima pridurti, kad 
.vysk._J. Steponavičius, yrą^vilnie- 
tis, gimęs Gervėčiuose 1911 m. 
Mokslus ėjo Vilniuje ir kunigu 
Įšventintas 1936 m. Klebonavo 
Adutiškyje ir buvo Švenčionių 
dekanato dekanu. Tituliniu Anta- 
.•ades vyskupu paskirtas 1955 m. 
gegužės 22 d. ir Įšventintas vysk. 
K. Paltaroko rugsėjo mėn. Pane
vėžio katedroj. Iki vysk. K. Palta
roko mirties 1958 m. sausio 3 d. 
buvo pagalbininku, o po to buvo 
paskirtas Vilniaus arkivyskupijos 
ir Panevėžio vyskupijos apašt. 
administratorių.’ K. R.

KAS NAUJO KANADOJE?
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SUTVARKYH KONGO POLITINĖMIS PRIEMONĖMIS JT NE
PAVYKO. Ikišiol respektuotas Kongo suverenumas atidedamas į 
šalį ir JT kariniais daliniams yra auota teisė veikti prieš Kongo 
vyriausybės valią. Tai principinis JT Saugumo Tarybos posūkis, iš
sauktas praktinio gyvenimo. Būdinga, kad tokiam posūkiui pritarė 
ir Indija, kurios atstovas pareiškė, esą JT perilgai žaidžiančios 
Konge ir nesiimančips jo tvarkyti jėgos priemonėmis. Indijos prem
jeras pranešė siunčiąs JT kariuomenei Konge visą brigadą karių 
— apie 3000, kurtę pasiruošę kovoti su kongiečių, belgų ar svetim
šalių ginkluotais daliniais. Jis taipgi pakvietė tuos kraštus, kurie 
nutarė atšaukti įsavo karinius dalinius iš JT kariuomenės Konge, 
palikti juos arba grąžinti išgabentuosius. Buvo pasklidusi žinia apie 
pasitraukimą indiečio Dayal, JT #---- ---------- —------ -------- --------
gen. sekret. patikėtinio Kon- konferencija Malagasy respubli- . 
ge, bet nepasitvirtino. Jo pasi- kos sostinėj Tananarive, buvusioj 
traukimo reikalauja prez. J. Ka- 
savubu valdžia. V

Kongiečių laikysena JT atžvil
giu irgi paaštrėjo. Politiniai va
dai pareiškė pasipriešinsią JT pa
stangoms panaudoti prievartą. 
Leopoldvillės, Kasai ir Katangos 
vyriausybių atstovai pasirašė su
tarti Elizabethviįlėje, kuria suda
ro bendrą karinį frontą prieš JT 
ir komunistinę Stanleyville val
džią. Jų visų karinės pajėgos su
daro apie 15.000 karių. Pirmieji 
susidūrimai su JT kariniais dali
niais Įvyko Banana uoste ir Ma- 
tadi vietovėj. JT civiliniai parei
gūnai irgi nebesijaučia saugūs — 
juos užpuldinėja ginkluoti kon
giečių kariai. Pavieniai JT kariai 
irgi suiminėjami, mušami ir pa
leidžiami be ginklų. Kasavubu 
valdžia pareiškė imsis priemonių 
suvaldyti savo kariams, bet, ma
tyt, nepajėgia. Gen. J. Mobutu 
tyli. Sklinda žinios, kad jo kari
nių dalinių kaikurios grupės per
ėjusios Lumumbos &b?ūnkų pa-, 
sėn. Jis pats esąs išvykęs į Ekva- 

mo prieš Staileyvillės pajėgas, 
bet ligšiol nepajudėjo. Būdinga, 
kad ikišiol kongiečių kariniai da
liniai, nežiūrint politinių kovų, 
vengia tarpusavio susidūrimų, bet 
lengvai išeina kovon prieš JT ka
rinius dalinius arba net civili
nius gyventojus. Pvz. Luluabourg 
mieste, kurį buvo paėmę 300 Lu
nį umbos šalininkų karių, neįvyko 
susišaudymo su ten stovinčia 
centrinės valdžios Įgula. Lumum- 
bos šalininkai tyliai pasitraukė, 
bet kai vietiniai gyventojai ėmė 
demonstruoti, rodydami simpati
jų Lumumbai, ir nužudė 3 karius, 
Kilo kruvinos žudynės, kuriose li
ko nužudyti 44 civiliniai asmenys.

Kongo politiniai vadai, jausda
mi artėjančią prievartą iš JT pu
sės, bando tartis. Katangos čom- 
bės iniciatyva buvo sukviesta

Prancūzijos kolonijoj, vadintoj 
Madagaskaru. Dar nėra žinių, ar 
konferencija bent kiek suartins 
susivadijusius vadus, kurių užku
lisy veikia svetimieji, ypač so- 
vietai.

NAUJAS KARALIUS
Maroko karalius Mahometas V, 

57 m. amžiaus, mirė chirurgams 
operuojant nosį — ištiko staigus 
širdies smūgis. Jo sostą perėmė 
sūnus Hassan II, kuris ir ligšiol 
aktyviai reiškėsi krašto politikoje 
— buvo vicepremjeru. Jau iš pat 
pradžios jis susidūrė su kliūti
mis, einančiomis iš kairiųjų par
tijų. Beveik prieš metus karalius 
Mahometas V, privengdamas di
dėjančios kairiųjų įtakos, paleido 
seimą ir vyriausybę, palinkusią 
kairėn. Visą valdžią perėmė jis 
pats, o busimąjį sosto Įpėdinį pa
darė vicepremjeru, faktiškai vyk
dantį krašto* valdymą. Jo dėka 
Maroko užsienio politika buvo pa- 

' sukta neutralumo -Jf- tiiije^nės 
draugystės -su Sov. Są)Ungfc link- 

toriaus ’nrovinc'iia rengti' nuoli- nOrs vidu^e kraštas tvarkėsi 
mA nrio? naPJioc labai konservatyviai. Politinės

GAMYBOS
TARYBĄ sudarė feder. vyriau

sybė iš 25 asmenų. Joje yra at
stovaujami darbdaviai, darbinin
kai, ūkininkai ir feder. vyriausy
bė. Tarybos pirm, paskirtas H. G. 
De Young, Wellando Atlas Steels 
Ltd. b-vės pirm., vykdomuoju di
rektorių — J. Dickenson, Montre- 
alio Northern Electric Co. pirm. 
Vyriausybę atstovaus darbo mi
nisterijos naujai paskirtas vice- 
ministeris G. Haythorne, darbi
ninkus — C. Jodoin, Darbo Kon
greso pirm., pramonininkus — 

• N. R. Crump, CPR pirm. Darbi
ninkų unijos priekaištauja, kad 
permažai atstovų Įeina iš unijų ir 
smulkiosios pramonės bei veršio.

ŠELPIAMŲJŲ
SKAIČIUS Ontario prov. gero

kai padidėjo. Pagal viešosios glo
bos ministerijos duomenis, 19Š0 

•m. gruodžio mėn. pašalpą gavo 
56.491, o 1959 m. tuo pačiu metu 
— 43.814 asmenų. Daugiausia 
šelpiamųjų yra Peterborough 
mieste — 1.466. .»

ATOSTOGŲ
KUPONUS BEDARBIAI gali 

iškeisti Į pinigus nelaukdami nu
statytos datos — birželio. 30 d. 
Tai pareiškė Ontario darbo minis- 
teris Ch. Daley parlamente. Esą 
jo ministerija tai daranti jau ku
ris laikas.

NEDARBO
APDRAUDOS FONDO Įmokas 

fed. vyriausybė planuoja pertvar
kyti. Tam yra sudaryta speciali 
komisija, kurios uždavinys — ras
ti teisingesnĮ Įmokų paskirstymo 
būdą. Ikišiol visos pramonės ša
kos nedarbo apdraudos fondui 
mokėjo vienodai. Dabar norima 
padidinti Įmokas toms pramonės

šakoms, kurios kasmet sustabdo padarytą pažangą ir manąs, kad 
geri .santykiai tarp abiejų kraštų 
plėsis ir toliau. Kultūriniai mai
nai jau vykstą ir reikią pagyvin
ti prekybinius mainus. Svarbiau
sia abiejų kraštų problema — 
tarptautinis saugumas.

RAŠYTOJŲ
TEISIŲ APSAUGA susirūpino 

rašytojų sąjunga. Jos pirm. D. 
W. Thompson Otavoje pateikė 
fed. vyriausybei raštą, prašanti 
peržiūrėti 1924 m autorių Įstaty
mą ir jį pritaikyti, naujoms sąly
goms. Esą senasis Įstatymas ne
pakankamai laiduoja kanadiečių 
autorių teises ir nėra suderintas 
su tarptautiniais nuostatais. Pvz. 
IAV autorių Įstatymas reikalau- 
:a, kad ten angliškai išleista kny
ga būtų surinkta, atspausta, ir 
irišta JAV. Kanadiečiai autoriai, 
nesilaiką šio nuostato, negali nau- 
iotis autoriaus teisių apsauga JA 
V-bėse, išskyrus labai ribotą eg- zų lankymą Ukrainoj, rado, kad 
:empliorių skaičių. Kanados ra
šytojų sąjunga siūlo fed. vyriau
sybei Įrašyti autoriaus teisių ap
saugos Įstatyme nuostatą, kad Ka
nada priklauso tarptautinei kon
vencijai, saugojančiai autorių tei
ses 35 kraštuose. Tada esą išnyk
tų sunkumai su JAV, kurios 1952 
•n. pakeitė savo autoriaus teisių 
’statymą ir tapo tarpt, konvenci
jos nariu. Kanada gi principe su
nko su ta konvencija, bet oficia- 
*iai netapo jos nare. Kanados ra
šytojų sąjunga taipgi siūlo fed. 
vyriausybei prisidėti ir prie tarp
tautinės Berno konvencijos, pa
keistos Briusely 1948 m., kuri 
laiduoja autorių teises iki 50 m. 
m mirties 45 kraštuose.

gamybą, ir sumažinti pastoviai 
gaminančioms ir neatleidžian- 
čioms darbininkų. Darbininkų 
unijos tokiam planui yra priešin
gos. Esą jis būtų galimas tik 
esant mažam bedarbių skaičiui. 
Geriausias būdas papildyti nedar
bo apdraudos fondui — galimai 
didesnis dirbančiųjų skaičius. Esą 
prieš 4 metus fondas turėjęs $900 
mil., o 1961 m. pradžioj — $283. 
742.000. Prieš pusantrų metų 
Įmokos buvusios padidintos 30%, 
bet siaučiantis nedarbas aptušti
no fondą.
- ■ ■ •

^RAKETŲ '
STOTIS Churchill, Man., ge

rokai nukentėjo nuo gaisro, kuris 
padarė $2 mil. nuostolių. Ji buvo 
Įrengta JAV kariuomenės ir Ka
nados specialistai naudojosi ja 
savo tyrimams. Jie pr. metų rug
sėjo 30 iššovė pirmąją savo rake
tą, pasiekusią 60 mylių augštĮ.

TREMTINIŲ
DŽIOVININKŲ 4-ji grupė iš 

Europos atskris i Calgary kovo 16 
d. 2.30 vai. p.p. vietiniu laiku. Iš 
čia atvyks Vancouverin 5.40 vai. 
p.p. Tai paskutinė 114 džiovinin
kų grupė, kuri buvo Įsileista ry
šium su Tremtinių metais. Iš vi
so jų buvo priimta 325, jų šeimų 
narių 503. Lietuvių jų tarpe ne
daug tebuvo. Daugumą sudaro 
ukraniečiai, lenkai, jugoslavai, 
vengrai.

* ..

Naujasis
AMBASADORIUS Sov. Sąjun

gai Arnold Smith Įteikė savo pa
skyrimo raštus prezidentui Brež
nevui ir ta proga pareiškė spau
dos atstovams, kad II D. karo, me
tu buvęs Kanados ambasados sek
retorių Maskvoje; dabar matąs

SKISMOGRAFINIŲ
STOČIŲ tinklas numatytas iš

plėsti visoj Kanadoj įrengiant po

■Z .:-....
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Didelis lietavių draugas ir buvęs augštas Valstybės Departamen
to pareigūnas Loy Henderson Vasario 16 proga Įvykusiame pri
ėmime Lietuvos pasiuntinybėje Vašingtone sveikinasi sii pasiunti

nybės patarėju dr. St. Bačkiu ir Ponia.

Nušalino Ukrainos premjerą
N. Chruščiovas, baigęs kolcho-

jų gamyba nepakankama, trūksta 
tvarkos, statistiniai skaičiai iš
pūsti, o kukurūzu žymi dalis pa
vagiama nuo lauko ir sunaudoja
ma privatiems kolchozininkų rei
kalams. Jau anksčiau vyriausia- 
ne soviete Chruščiovas puolė Uk
rainos kompartijos gen. sekreto
rių N. Podgorny už trūkumus res- 
lublikos žemės ūkyje. Dabar gi 
visa kaltė buvo suversta respub
likos premjerui N. Kolčenko Esą

5toti 500 mylių atstume. Reikės 
25 tokių stočių su moderniausiais 
instrumentais žemės drebėji
mams registruoti. Prie visų sto
čių, esamų ir turimu, bus daro- 
ni žemės gręžimai 100-2000 pėdų 
^ylkr šilimos sklidimui registruo- 
i ikišiol nėra surasta būdo at

skirti atominio sprogimo nuo na
tūralinio žemės drebėjimo

jis, būdamas žemės ūkio specia
listas, nepakankamai rūpinosi ga
mybos kėlimu. Jis liko nušalin
tas ir jo vieton paskirtas VI. ščer- 
bicky, Ukrainos kompartijos sek
retorius. Nukentėjo ir kiti kom- 
oartijos pareigūnai: vasario mėn. 
pradžioje buvo pašalintas Gruzi
jos respublikos žemės ūkio mi- 
nisteris, Taškento srities ir Char
kovo kompartijos sekretoriai ir k.

TFONDO ĮGALIOTINIŲ 
ŽINIAI

Tautos Fondo Atstovybės Ka
nadoje pirmininkui V. Vaidotui 
išvykus atostogų iki š.m. gegužės 
15 d. jo pareigas eina vice pirmi
ninkas dr. M. Anysas. Jo adresas: 
37 Delaware Ave., Toronto 3, 
Ont. Jo vardu prašom rašyti ban
ko pinigines perlaidas ir visą kitą 
korespondenciją siųsti.

TF Atst. Kanadoje.

partijos nerimo, tačiau skaitėsi su 
Mahometo V autoritetu ir nekė
lė jokio triukšmo. Dabar gi jos 
paxele galvas ir reikalauja grįžti 
demokratinėn santvarkon. Naujo
jo karaliaus išsilaikymas soste 
priklausys nuo jo sugebėjimo su
sitarti su politinėmis partijomis, 
ypač su tautinės vienybės liaudies 
pajėgų partija.

TAIKA ĄLŽERIJAI?
Po kruvino 6 metų karo Alžeri- 

joj, kur Prancūzija sutelkė 600.- 
000 karių, taika artėja. Gen. De 
Gaulle, Įveikęs kariuomenės su
kilimą ir dešiniųjų grupių pasi
priešinimą, pagaliau laimėjo tau
tos daugumos pritarimą savo po
litikai Alžerijoj — duoti laisvo 
apsisprendimo teisę. Šiomis die- 

(Nukelta į 6 psl.)

Sovietu kariuomenė gali grįžti Suomijon
Yra pastebėta, kad sovietai švelnina savo taktiką Skandinavijai; 
vietoje Įprastinio spaudimo bei grasinimo jie ima vilioti skandi
navų kraštus išeiti iš Vakarų Įtakos ir sudaryti savo neutralų 
bloką, apimanti Daniją, Norvegiją, Suomiją ir Švediją. Tokią 
informaciją paskelbė Londono “Observer” korespondentas 
Stockholme. Naująją taktiką jis vadina “politiniu atoleidžiu”.

Skandinavijos kraštai nuo seno 
svajoja apie politinę, ūkinę ir ka
rinę sąjungą, kuri laikytųsi nuo
šaliai nuo kitų dižiųjų politinių 
blokų, ši svajonė, kad ir dar ne
vykdoma, jau reiškiasi kaikuriais 
praktiniais planais. Pvz. Danijoj, 
Norvegijoj, Švedijoj ir Suomijoj 
nėra suvaržymų darbininkams — 
jie gali pasirinkti darbą betku- 
riame krašte. Be to, tų kraštų pi
liečiai, ir net svetimšaliai, gali ke
liauti iš vieno krašto kitan be 
vizų.

Sovietai nori šia skandinavų 
svajone pasinaudoti. Paglemžti 
Skandinavijos kol kas jie nesiryž
ta, bet mato, kad Sov. Sąjungos 
šiaurinis sparnas reikalingas ap 
saugai. Todėl jie skatina skandi
navus — norvegus ir danus — iš
eiti iš Atlanto S-gos if sudaryti 
neutralią Skandinavijos sąjungą, 
kuri sovietams nebūtų pavojinga. 
Tokią sąjungą, oficialiai “neutra
lią”, sovietai lengvai galėtų laiky
ti savo rankose ir kada reikia pa
spausti. Jie tai galėtų padalyti 
per Švediją ir ypač Suomiją, šve- 
liia turi 1000 myliu sieną su S. 

Sąjunga, ir gali būti lengvai pą- 
^naudžiama. Pvz. ir dabar Švedi
ja, privengdama sovietų, nedrįsta 
dėtis Atlanto sąjungom Ji guo
džiasi, kad Suomijoj nebėra sovie
tų kariuomenės, kurios artimiau
si daliniai stovi Karelijoj. Tuo bū

du Suomija sudaro lyg ir apsaugi
nę sritį. Švedai vengia viso, kas 
galėtų išprovokuoti sovietus grą
žinti savo kariuomenę dabar ne- 
utralion Suomijon. Jie gerai ži
no, kad Suomijos - Sov. Sąjungos 
sutartyje yra Įrašytas paragrafas, 
duodąs teisę sovietams atsiųsti sa
vo karinius dalinius Suomijon, 
jei Maskvos interesai atsidurtų 
pavojuj. O kada tas pavojus grės, 
spręs pati Maskva. Tai verčia ir 
Suomiją ir Švediją laikytis labai 
atsargiai. Jeigu jos būtų Skandi
navijos s-gos narės, sovietai per 
jas turėtų savo rankose visą są
jungą.

šiuo metu sovietai, atrodo, ne
ketina eiti grasinančio spaudimo 
keliu Skandinavijoje, šią kortą 
jie gali pasilaikyti ateičiai. Kol 
kas jiems rūpi Silpninti Atlanto 
s-gą iŠviliojant kaikuriuos jos na
rius. Tai rodo pvz. sovietų sutiki
mas leisti Suomijai prisidėti prie 
prekybinės vakariečių grupės, ku
rią sudaro:. Britanija, Švedija, Da
nija. 'Norvegija, Austrija, Portu
galija, Šveicarija. Iš to matyti, 
kad sovietai kol kas neketina pa
naudoti Jėgos politikos, nors jos 
ir neatsisako. Jie leidžia Suomi
jai Įsijungti vakariečių grupėn 
drauge su skandinavais, kad stip
rintų “neutralumo” politiką, bet 
kartu savo rankose laiko vadžias 
ir diktuoja ligi kol galima eiti.
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kad Anglijos karalienė . Elzbieta

i

Ui skelbiau turinį redakcija neatsako.

.. -1.

MIN T Y- S G A V E NIAI,

. Kas nemyli - neturi širdies
širdis yra visų žmogaus jaus

imu centras, žmogus savo širdies 
impulsu džiaugiasi ir verkia, mel
džiasi ir keikia, myli ir nekenčia, 
dorai gyvena ir latrauj’a. Tačiau 
pirmutinis ir svarbiausias širdies 
uždavinys yra meilė. Užtat daž
nai vaizduojama širdis kaip mei
lės simbolis. Tikrai būtų nenor- 
mąli širdis, jeigu jį nesugebėtu 
mylėti. Italai ’turi, gražią gipsinę, 
kuri Skambiai pabrėžia: “Kas’ nę- 
myli — neturi Širdįes”. Meilė tu
ri tik vįėhą. vardą, bet daugęlį 
mylėtinų dalykų. Ką širdis .mylij 
tokio kilnumo yra ir. pąts žmo
gų?; anot šv. Augustino; “Jei my
li žęmę — esi žemė, jei myli Diė: 
vą — esi dievaitis”.“ ; ,

DIEVĄ turime mylėti višH šir
dimi, visu protu, visais jausmais, 
t.y. visa mūsų prigimtimi. Tai 
žmogaus, kaip Dievo kūrinio, ne
pakeičiamas gyvenimo tikslas ant 
šios žemės. Dievą mylėti yra pati 
kilniausia žmogaus širdies paskir
tis. Žmogus tikrai mylėdamas Die
vą tampa A.mžinojo Gėrio spin
duliu, šildančiu ir gaivinančiu vi
są savo aplinką.

ŽMOGUS. Su Dievo meilės įsa
kymu, lygiagrečiai eina artimo 
meilė: “Mylėk savo artimą, kaip 
pąts save”. Deja, jei žmogus te
mylėtų pats save tik tiek, kiek jis 
kartais ‘.‘myli” savo artimą, tūi 
dažnai pasaulyje įvyktų baisių sa
vižudybių’. Juk dabar pasaulyje 
yra tiek daug artimo neapykart 
tos,-jog kartais, rodos, savo taria
mą priešą norima paskandinti net 
“vandens šaukšte ... Nes žmonių 
širdys išsigimė ir nusigręžė nuo 
savo pirmojo tikslo — meilės. 
Meilė žmogaus širdžiai yra toji 
gaivinanti versmė, kaip augalui 
saulė. Kada širdies negaivina mei
lė, tada'ją valdo neapykanta ir 
kitos ydos. Mes, lietuviai, pažvel-

gę į savo, gyyą, lietuvišką gyveni
mą ir veikimą, atrandame irgi 
trukdančios neapykantos. Tad iš
ravėkime visas nesantaikos pikt
žoles iš mūsų tarpo, o tada neteks 
nuobodžiauti ir nuolat aimanuoti 
dėl tautinio nesusipratimo. Būki
me atlaidūs ir broliški savo silp
nesniems tautiečiams; tuo juos 
sustiprinsime. Nė vieno nesmer
kime tuoj tjėl kokios nors klai
dos, ypač neištyrus suklydimo 
priežasčių; nes viri esame klai
dingi žmonės. Visi turime tą patį 
lietuvio vardą ir vieną svarbiau
sią rūpestį — Lietuvos išlaisvini
mą! Atsiminkime, kad lietuviš
koji širdis yra tyli, gili ir labai 
talpi meilei. Tad, Viri kaip vie
nas, surišti tvirtais broliškos mei-. 
lės ryšiais, drąsiai eikime pirmyn, 
vedami vienos minties, vieno ga
lingo nusistatymo ir didžios mei
lės mūsų tėvynei Lietuvai!

GAMTA. Sakoma, jog bendras 
gyvenimas ir meilė padaro asme
nis panašius vienas Į kitą. Pana
šiai, kas myli ir tiki tiktai me
džiagą, tas su ja sutampa, tarsi, 
pasidarydamas jos dalele. Toks 
Credo yra visų materialistų, ku
rie neigia dvasios esimą žmogu
je. Tai žmogaus pažeminimas ir 
;o sulyginimas su gyvūnais. Žmo- 
■nis juk skirtas augštesniems da- 
ykams. Kelkime širdis augštyn ir 
gaivinkime, jas'Kristaus meile!

T. Garbukas, OFM.

pats pirmas, Jies dar 1923 m. po- 
piežjų lankė karalius Jurgis V su 
Karaliene Marija. Vatikapo politi
koje jau buvo įvykę atmainų ce- 
remouįąle, kuris tvarkė valstybių 
galvų vizijup Vatikane po J370 m. 
ir prieš Latėrano sutari!.bei po
piežiaus Suyęręnumo-ųatstatymą 
1929 m. Jaū pop. Benediktas XV, 
norėdamas išvengti dįpįpmatinių 
komplikacijų su Italijos valdžia, 
panaikino nuo 1870 m. buvusį 
draudimą atvykstantiems į Romą 
augštiems svečiams daryti tuo pa
čiu metu vizitus K virinate ir Vati
kane (Italijos- karaliui ir popie
žiui). Draudimas, savaime, supran
tama, lietė .tik katalikus svečius. 
Pirmasis, kuris rengėsi pasinau
doti šia lengvata, buvo. Belgijos 
karalius Albertas, bet jau besi
rengiantį kelionei pasiekė Vati
kano valstybės sekrėtorijato. tele
grama pranešanti, kad popiežius 
Benediktas XV sunkiai- susirgo. 
Tai buvo 1922. I. 18., o.po 4 die
nų Pirmojo pasaulinio ;karo po
piežius amžinai užmerkė -akis. .

Kai Anglijos karalius Jurgis V 
su karaliene Marija norėjo aplan
kyti popierių,, turėjo laikytis ga
na keisto ceremonialOtį Vatikaną 
negalėjo vykti dš Anghjos amba
sados prie Kvirinalo, kur buvo ap- 

karėše persikėlė į “neutralią” te
ritoriją — markizo Patriri vilą, 
ir iš ten galėjo vykti -į Vatikaną. 
Po audiencijos markizas Patrizi ; T________________ * ,__ . ___ _____ .

_ _ - — - J
kuriuose dalyvavo. 15 kardinolų ir 
daugybė Rpmos Kurijos prelatų, 
kurių tarpe ir mons. Pacelli, hū-

Per paskutinius 50 metų dip
lomatiniai Anglijos ir Vatikano 
santykiai visą laiką nebuvo su
trikę. Daugybė Anglijos ministe- 
rių ir parlamento narių yra lan
kęsi Vatikane, pradedant Cham- 
berlinu ir Halifaxu pas pop. Pijų

piežių Joną XXIII. Vatikano pra
nešime, dar pasakyta, kad.karalie- 
nė ir jos vyras bus priimti iškil
mingu būdu — pagal valdovams 
skirtą cerėmonialą.

Žinant, kad paskutiniais me
tais tarp Anglijos ir šv. Sosto 
santykiai buvo gana geri, karalie
nės vizitas pas popiežių nieko ne-' 
nustebino. Gal tik tiek ypatinga, 
kad šį kartą Katalikų Bažnyčios 
galvai vizitą daro pati karalienė, 
kuri yra anglikonų Bažnyčios gal
va. Bet šis vizitas neturės religi
nio pobūdžio, o bus tik vizitas, ko
kius daro valstybių galvos, besi- 
lankydamos Romoje.

Šiaipjau augštų Anglijos vals
tybės vyrų yizitai Vatikane ne- 
naujfena. Paskutinį kartą popie
žių lankė min. pirm. Mačmulanas 
(I960. XI. 23.). Popiežius priėmė 
jį savo privačioje bibliotekoje. 
Ta proga Jbnas XXIII padovano
jo premjerui aukso medalį, nu
kaltą antriems popiežiaus valdy
mo metams paminėti ir porą bran-____ r___________?__ ______r
gių Vatikano bibliotekos leidiniu, sistojęs. Dėl ;to audiencijos išva- 
Macmillanas atvežė popiežiui me- ‘ ..................... - - - .
nišką baltojo aukso dėžutę-

Oficialūs santykiai taip Angli
jos ir Šv. Sosto, nutrūkę Henriko 
VIII laikais, vėl buvo sumegzti! Jurgio V garbei surengė pietus, 
1914 m. (daugiausia katalikams ’ 1 
spaudžiant)/ kai buvo paskirtas 
D. Britanijos atstovas, ministerio
rango, prie šv. Sosto. Tačiau Lon- simaš popiežius Pijūs XII.
done nėra popiežiaus nuncijaus, 
o tik nuo 1938 m. apaštališkasis 
delegatas, kuris nėra akredituo
tas prie Anglijos karaliaus; jis 
yra tik ryšininkas tarp Anglijos 
episkopato ir šv. Sosto. ;

Betgi po to, kai XVI a. nutrū
ko santykiai tarp šv. Sosto ir Ang- i XI 1938 m.,, baigiant Britų par
tijos, Elzbietos II vizitas nebus lamento delegacija pa? pop? Pijų

Čikagos lietuvių vaizdai ir

XII 1949 m. Tais pat metais po
piežius priėmė ’ir iždo kanclerį 
Stafford Crippsą.

Po Jurgio V vizito Anglijos ka
rališkosios šeimos nariai jau ne
vengė Vatikano. Ir .taip 1950 m. 
popiežių aplankė Jurgio VL duk
tė Margareta, .dabartinės karalie
nės sesuo. Nepaisant to, kad Mar
garetes vizitą pas popiežių labai 
kritikavo kaikurios protestantų 
sektos, sekančiais metais popie
žių Pijų XII aplankė'sosto įpėdi
nė Elzbieta su vyru.

Ir dabartinis pop. Jonas XXIII 
jau pažįsta asmeniškai kaikuriūos 
Anglijos karališkosios šeimos 
narius, nes 1959. IV. 22. jį aplan
kė karalienė motina Elzbieta ly
dima Margaretos. Abi augštosios 
viešnios buvo popiežiaus apdo
vanotos įvairiais suvenyrais.

Pasakojama, kad dabartinės 
Anglijos karalienės tėvas Jurgis 
VI, kai dar buvo tik Yorko kuni-

TORONTO, Ont
KLK Moterų D-jos.Prisikėlimo 

parap. sk. metinis susirinkimas
įvyko praėjusį sekmadienį. Prog
ramoje buyo p. Grigaitienė? pa
skaita, siuvimo' kursų užbaigtu-

Mokslas dabar su
traukia hemoroidus 

be skausmo ir 
nepatogumo

Surastas .vaistas, kuris palengvina 
skausmus bei niežėjimą ir sutraukia 

,, ?• • .■• hemaroidus.
- Toronto, Ont. (Specialiai) Pirmą 
kartą mokslas atrado naują gydomą
ją priemonę sutraukti hemoroidūs ir 
palengvinti skausmą bei niežėjimą. 
Tūkstančiams pagelbėjo ši nebran- 
gi priemonė, privačiai savo namuo
se be* jokio vargo ar nepatogumo.

Daugeliu atvejų buvo švelniai pa
lengvinti skausmai ir ištikrųjų atslū- 
girnas (sutraukimas) Įvyko.

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

^na!”.
Paslaptis šios naujos gydymo prie- 

'•? monės (Bio-Dyne) — atrasta gar
saus mokslinio instituto.

Dabar ši nauja gydymo priemonė 
yra pasiūloma žvakučiii (supposi
tory) arba tepalo (Ointment) pavi
dale vadinamu Preparation H.

Klauskite šio vardo vaistų visose 
vaistinėse — pinigų grąžinimo ga
rantija.

vyktų, nežiūrint kas rūpintųsi va
žiavimu. Pavyzdžiu jis nurodė 

taigas, apie kurias pradžioje kal
bėta, kad jos patarnaujančios so
vietams. Jis irgi norėjęs organi
zuoti tokią įstaigą, bet pabūgęs. 
Šiuo metu tokios kalbos nutilo, o 
žmonės^ kurie prieš. 8. metus .Sto
jo į šį biznį, jau turi arti milijono. 
Todėl dėl ekskursijų organizavi
mo į Lietuvą sakosi neklausysiąs 
jokių “įspėjimų” ir vadovausiąsis 
savo protu.

-M.

Skristi 
Itnirrtetfi

VnpjuiiįoK in

Cikagiętis kelionių biuro vedė
jas Walter Rask-Rasčiauskas yra 
pasirengęs pątalkininkauti savo siuntinių į Lietuvą siuntimo įs 
tautiečiams, norintiems aplankyti 
Lietuvą. Po didelių pastangų (du 
kartus lankėsi Vilniuje ir Mask
voje), jis išsiderėjo tiesioginio at-< 
stovo teises kelionėms į Rusiją ir 
Lietuvą.; v j r p q < i ;.

Šiuo metu Rasčiauskas, i šį 
kraštą atvykęs prieš 30 metų ir 
čia virtęs vienu iš stambesniųjų 
lietuvių biznierių, laukia sovietų 
pranešimo, kada jo organizuoja
mos ekskursijos galės pajudėti į 
Lietuvą.

Paskelbus vykimo į Lietuvą 
galimybes Rasčiauskas yra susi
laukęs apie 400 prašymų važiavi
mui i Lietuvą. šių metų kvota 
jam yra numatyti tik 106< asme
nys, kurie-turės važiuoti keturio
mis grupėmis. Taigi nemažai tu
rės atkristi ir laukti sekančių 
metų. Pažymėtna, jog vykti į Lie- 
tuvą'norą yra pareiškę ir 16 “dy- 
pukų”. Ar jie ryšis važiuoti ir ar 
gaus vizas, dar lieka spręsti atei
čiai. A . A

Rasčiauskas šias keliones vyk
do grynai biznierišku pagrindu: 
jam joki politiniai motyvai nėra 
svarbūs. Jis, kalbėdamas apie ma
tytus vaizdus Lietuvoje, kalba ne
šališkai: ką pastebėjo gero — pa
sako. kad tai buvę neblogai, o ką 
blogo — neplūsdamas ir tą išdės
to. Šiuo metu jis, atrodo, yra vie
nas iš geriausiai informuotų 
(bent iš praktikos) apie okupuok 
tos Lietuvos gyvenimą. : a ;

Jo motyvas dėl organizavimo 
kelionių i Lietuvą yra’tokSH-kam 
mums leisti uždirbti kiįafaūčiamš, 
kur mes patys galime uždarbiautOM^fęikia pasakyti, jog “oficialiu 
Tokias keliones organizuotų $£ keli 
organizuoja) kiti, o žmonės, kuriė fifo 
iiori važiuoti į Lietuvą vistiek ten Y "

vargai .
Į tolimesnę kelionę, norėdama 
numirti savo tėvynėje. O Myko
las galvojų, jog jis prieš mirtį 
bent kiek dar tupėtų pagyventi 
laisvame krašte. ; «

Išvykstanti palydėjo jo žmona, 
gerokai susijaudinusi atsiskyrimo 
valandą. Juk .tai, be abejok buvo 
paskutinis.-jų pasimatymas. Ta- 
čiau sūnauš^globoje senukas ga
lės jausti kaip savo namuose. e.

ir Vatikaną, bet, turėjęs staiga ap
leisti Romą, to sživo plano neįvyk
dė. Jis tais 1930 m. buvo atvykęs 
į Romą dalyvauti Italijos sosto 
įpėdinio Umberto vestuvėse kaip 
Britanijos karaliaus atstovas. Ta 
proga Romon suvažiavo įvairių 
dinastijų, kartais gana senų, at
stovai. Dalyvavo vestuvėse ir bu
vęs Afganistano karalius Ama- 
nulla, kuris tuo mėtu gyveno'Ro
moje. Iškilminguose pietuose 
Kvirinale Amanullai, kaip labai 
senos dinastijos atstovui, buvo 
duota pirmenybė prieš Britanijos 
karaliaus atstovą kunigaikštį Jur
gį. šis dalykas taip įžeidė busimą
jį Anglijos karalių, kad jis išsė
dėjo prie stalo nepalietęs valgių, 
dargi net servietėlės nepakėlė 
nuo lėkštės. Pietums pasibaigus, 
Jurgis išėjo niekam nė sudiev ne
pasakęs, o sekančią dieną apleido 
Romą, neatsisveikinęs Italijos ka
raliaus. Tai buvo aiški nepasiten
kinimo demonstracija. . > :

Šio įvykio Jurgis VI niekad ne
pamiršo. Kai 1944 m. jis lankė 
Italijoj kovojančius britų karius, 
visiškai ignoravo Italijos karalių 
Viktorą Emanuelį, nors kelis kar
tus pravažiavo pro jo vilą Neapo
lyje. Lygiai neatsakė Į pasveiki
nimą, gautą gimtadienio proga iš 
generolo Badoglio. tuomet val
džiusio Italiją po Mussolinio nu
vertimo. Taigi protokolas augštų 
asmenų tarpe yra kartais labai di
delis dalykas, ar bent iš mažų 
•dalykų gali padaryti didelius.

J. Sav.'

J—4807

MOHAWK
Furniture Ltd.
2446-8 DANFORTH AVE. • Tel. OX. 9-4444, OX. 9-4224.

LIETUVIŲ 
BALDŲ

* KRAUTUVĖ
* . ..................‘........... . .......... ■

♦ Elektros reikmenys,

! .VJriĮBOjpečiaV.^e-l

★ Skalbimo”mašinbs,'r'

• ♦ Valktį balčiai; ’ '

* Įvairūs kilimai 
ir kitkas.

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

DUODAME DIDELES 
NUOLAIDAS PERKA’NT 
NAUJUS.

f . < » ■' ■ - •

šiuo metu okup. Lietuvą vaiz
duojantieji paveikslai yra labai 
madoje. Lietuvos padangės pasi
ilgę tautiečiai godžiai žiūri betko- 
kius filmus, jeigu tik ten yra ro
doma tėvynė.

Šią jautrią tautiečių vietelę iš-! 
naudojo Čikagoje ♦ išeinančio in
žinierių žurnalo “Technikos žo
džio” leidėjai, kurie sugriebę vie
no lenko, kuriam jau gerokai 
anksčiau yra tekę lankytis Lenki
joje, Rusijoje ir Lietuvoje, filmą, 
ją parodė lietuvių visuomenei.

Nebuvo nuostabu, kai į Jauni
mo centro salę prigužėjo šimtai 
tautiečių, taip kad nemaža dalis 
turėjo stovėti. Gal būt kaikuriuos 
suviliojo rengėjų gudri reklama, 
sakanti, jog būsią parodyta neleis
tinai nufilmuotų vaizdų. Tačiau 
žiūrovai nieko ten “neleistino” 
nepamatė, o daugumoje stebėjo 
gražius vaizdus. Taip pat nemaža 
buvo ir ‘plačiosios tėvynės” vaiz
dų hr jautresni žmonės neiškentė 
pradėjo 4WgUOti šūkiais: “Gana 
rodyti tą propagandą” ir pan.

_ j : _............. i”
iš okup. Lietuvos gaunami 

rįaį (tokių turi “Vilnies” ad
ministracija) irgi yra panašaus po
būdžio kaip inžinierių rodytasis, 
tik techniškai geriau atlikti. Ta
čiau, reikia manyti, jog bent fi
nansinių pagrindu -šis inžinierių 
yra sveikintinas žygis, nors ir šiek 
‘.iek rizikingas.

Nedaug vokiečių tremtinių

(E) EMNĮD biuras, kuris užsi
ima gyventojų vidurkio apklausi
nėjimu įvairiais klausimais, nese
niai Vak. Vokietijoje apklausinė- 
jo vokiečių tremtinius, kilusius iš 
sričių, kurios dabar nėr vokiečių 
valdomos. Apklausinėjimas paro
dė,. kad aukščiausiai tik pusė vi
sų tremtinių norėtų grįžti į Ryt- 

rūsius, Pomeraniją, ir Sileziją, 
kai tie krašįąi vėl būtų vokiečių 
valdžioje. 44% jau visiškai atsi
sako grįžti į. savo senuosius kraš
tus. 6% nepareiškė jokios nuo
monės. Dar įdomesnis jaunųjų 
vokiečių tremtinių nuotaikos. 25- 
30 metų amžiaus tremtinių tik 
20% pasisakė už grįžimą. O visų 
įdomiausias atrodo vokiečių trem
tinių ūkininkų apklausinėjimo re
zultatas: tik 7% ūkininkų norėtų 
vėl grįžti į savo senąsias sodybas, 
o 93% nori pasilikti Vokietijoje 
net ir tuo atvejų, jei rytinės sritys 
grįžtų prie-Vokietijos, Įdomus 
dar ir kitų luomų apklausinėjimo 
rezultatas? iš valdininkų ir val
diškų tarnautoju .norėtų grįžti tik 
32%, iš šiaį^.tarnautojų tik 20 
%, iš darbininkų tik 19%, iš ren
tininkų tik ; 18% ir įš laisvųjų 
profesijų tremtinių tik 15%. Tai 
tik tremtinių apklausinėjimas. ,

Sūa^ičfils\hpklausi8<jimo due
tinių ir 
L kad už

Cicero kolonijos gyventojus su
jaudino žinia, jog viena lietuvė 
motina, palikusi vyrą ir 3 maža
mečius vaikus išėjo iš namų ir ne
besugrįžo. Kaip praneša “Chica
go American” dienraštis, ji prieš 
išeidama pabučiavusi vaikus ir 
pasakiusi, jog “daugiau mes nesi
matysime”.

• Ilgą laiką toje šeimoje vykdavę 
nesdtarimai ir vyras nelabai daug 
dėmesio kreipęs į šeimos narius, 
žmonos’sveikata ir nervai gero
kai palūžo. .

Kur ši nelaiminga moteris iške
liavo, iki šiai dienai neišaiškinta, 
pors jau praėjo apie mėnesį.

Mykolas Jovoška, 83 m. am
žiaus senukas, vasario 28 d. atvy
ko iŠ okupuotos Lietuvos Čika
gonpas savo sūnų Aleksą Jovoš- 
ką. Dokumentų tvarkymas užtru
ko kelis metus ir per tą laikotar
pį gerokai pablogėjo jo žmonos 
sveikatač todėl ji nesiryžo leistis

kė savo nesidomėjimą tokiu grį
žimu. Tik 7% senųjų Vokietijos 
piliečių reiškė nuomonę, kad 
eventualiai galėtų rytinėse srity
se susidaryti sau naują egzisten
ciją, o 88% pasireiškė tuo klausi
mu aiškiai priešingai. Likusis 
nuošimtis neturėjo savos nuo
monės.

Tie apklausinėjimo rezultatai 
visokiu atžvilgiu ir mums yra Įdo
mūs.

gana gausus ir, vyko, prie .kavu
tės ir pyragaičių. Pirmininkavo 
p. Barcevioenė, sekretoriavo p. 
Abromaifienė.

Siuvimo kursų vadovė E. Matu
laitienė lektorėms — Imbrasie- 
nei, Liormanienei ir Statulevi- 
čienei — įteikė sk. v-bos skirtas 
dovanas — kristalines lėkštes ir 
susirinkimas išreiškė padėką už 
jų paukotą laiką ir gražias pa
stangas. Marijos N. Pr. seselėms 
sk. valdybos pirm. A. Kuolienė 
įteikė čekį $50, tuo nors kukliai 
atsidėkojant už kursams naudo
tas patalpas.

Parefigimų vadovė Basalykienė 
padarė pranešimą apie puikiai 
pavykusį Užgavėnių balių, kuris 
davė apie $300 .pelno. Vadovė pa
sidžiaugė, kad narą? balių ruo
šiant noriai gelbėjo ir ilgas va
landas dirbo. virtuvėje,. puošė sa
lę, dengė stalus. Abiem’s parengi
mų vadovėm? — Basalykienei ir 
Simonaitienei\A: už gražiaį ir su
maniai suruoštą balių susirinki
mas nuoširdžiai pądėkįjo.

P. Grigaitienės’ paskaita buvo 
visoms prie širdies. Tema — “Mo
ters namaf’ kiekvienai buvo la
bai artima ir įdomi. Prelegentė 
palietė finansinį tvarkymąsi, da
vė praktiškų patarimų, kaip pri
imti ‘svečius, kaip susitvarkyti, 
kad lengvesnis būtų pasiruošimas 
kviečiant didesnį skaičių svečių, 
kalbėjo apie vaikų dalyvavimą su
augusiųjų subuvimuose. Nurodė 
reikalą moterims skaityti, sekti 
spaudą ir mokytis ko nors prak
tiško, kad vyrui negalint ar jo ne
tekus, galėtų lengviau išlaikyti 
savo šeimą’. ’ 1 " ‘ . •

Po paskaitos buvo nemaža pa
klausimų. Būtų buvę dar dau
giau, bet susirinkimas jau buvo 
perilgai užsitęsęs ir tūrėjo būti 
baigiamas.į.

Šaulių k metinis susirinkimas . 
įvyko vasario 25 d. šv. Jono Kr. 
parap. muzikos studijoje. Atsilan
kė virš 30 narių, jų tarpe 8. šau
lės moterys. Susirinkimą atidarė 
kuopos pirm. J. Preikšaitis. Pir
mininkauti buvo pakviestas St.. 
Jokūbaitis ir sekr. P. Jarašiūnas.

Pranešimus padarė pirminin
kas, kasininkas, kultūros bei spor- 
to-šaudymo vadovai. Išbraukus 
neaktyvius ir nemokančius simbo
linio $1 metinio mokesčio, kuopo
je pasiliko 61 narys.

Kuopa buvo suruošusi Lake 
Simcoe išvykoje Naujų Metų suti
kimą, Putvio minėjimą, organi
zuotai su vėliava dalyvavo pa
maldose mūsų valstybinių bei tau
tinių švenčių minėjimuose. Pirm. 
J. Preikšaitis visų vardu dękojo 
kultūros‘vadovui V. Jąkubaieiui 
už energingą veiklą kultūros sri
tyje ir sporto-šaudyrno vadovui 
J. Zaviui, kurio sekcijoje priklau
so 15 šaulių ir iš jų J. Budrevi- 
čius, J. Usvaltas ir kiti, dalyvau
dami tarpklubinėse šaudymo var
žybose yra laimėję pirmąsias vie
tas ir tuo pačiu angliškoje visuo
menėje iškėlę lietuvių vardą. Su
sirinkime buvo įteiktos kuopos 
pereinamos taurės už šaudymą B. 
Savickui pirmas prizas, A. Degu
čiui antras ir J. Budrevičiui tre
čias. Kasininkas M. Petrulis pra
nešė apie kasos stovį. Per praei
tus metus turėta $282,52 pajamų 
ir $96,84 išlaidų: Kasos likutis 
$185,68. Pinigai laikomi einam, 
s-toje Paramoje. Revizijos aktą 
perskaitė J. Jankaitis. Viskas ras
ta tvarkoje. •

Pusslapčiu balsavimu Į valdybą 
išrinkti V. Jakubąitis, J. Zavys, 
M. Valiulienė,1 J. Jankaitis ir V. 
Bačėnaš, o i rev. kom.'iSt. Banė-

1 lis, P. česėkas i^P. Rukšys.

Sov. Sąjungoje 
tęsiami "valymai"

Chruščiovas, važinėdamas po 
Sovietų Sąjungą, kritikuodamas 
vietinius partijos veikėjus už ta
riamą neveikią ypač žemės ūkio 
srityje, kartu vykdo ir “valymą”. 
Visur, kur jis lankosi, būna per
mainų pareigūnų postuose. Rusi
jos federatyvinėje respublikoje 
pašalintas iš pareigų žemės ūkio 
ministeris G. L. Smirnovas, kuris 
dar neseniai partijos eilėse buvo ns,r. ueseKas ir f. nuKsys. 
laikomas didelėje pagarboje. E. I Atsistojimu tylos minute pa-

mems ir vokiečitĮ
vietinių bendrai, pi 
eventualų grįžimą Į rytines sritis 
pasisakė tik 17%, o 77% pareiš-

Knygvedyba ir 
Income Tax 
užpildymas 

verslininkams.
Tel. HU. 5-6121 ir HU. 3-9187.
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International
Driving School

WALDl
• 859 College ’st.

Tel. tE. 5-5556 ir LE. 2-5481

įvairus siuntiniai
Į LIETUVA, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir U.S.S.R. »

Vaistai iš Europos valstybių atpiginti nuo 10% iki 40%. 
■ • J

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

Siunčiame D A ČTI I sudarytus ir apdraustus fvai-
paprastu ir v lv\z ■ I v rius siuntinius. ■

Turime pardavimui Įvairių medžiagą ir kitų prekių. '■
! savo sudarytus iki 17 svarų gryno svo- 

užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti
■ »r.-

Gyveną ne Toronte, prašome
rio siuntinius, bei užsakymus re . . .
mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite’gavę mūsų pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas. ; ,
X' t

LIETUVIŲ IŠTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.

gerbus mirusį kuopos narį P. ' 
Budreiką, susirinkimas buvo 
baigtas Taute? himnu. Po susi
rinkimo dar-pasidalinta šauliškos 
veiklos mintimis prie šaulių sesių 
paruoštų užkandžių ir kavutės.

The Canadian Register kovo 4 
d ntimery išspausdino ilgoką 
straipsnį ‘Toronto Group Hopes 
and Prays for a Free Lithuania”, 
kuriame paminimos Vasario 16 d. 
pamaldos šv. Jono Kr. bažnyčioje 
ir priėmimas parapijos salėje. Pa
teikta keletas gana plačių ištrau
kų iš kun. McGuire, SJ, pamoks
lo bažnyčioje, apibūdinančių Lie
tuvą ir jos dabartinę padėtį. Bai
giant straipsnį paminėtas taip pat 
vasario 19 d. minėjimas College 
kino‘teatre. Straipsnis pailiust
ruotas dviem nuotraukom: bur
mistras N. Phillips sveikinasi su 
kun. P. Ažubaliu ir parlamenta
ras A. Maloney tarp tautiniais 
drabužiais pasipuošusių A. šče- 
pavičienės ir A. Kuniutytės.

Apie senelių prieglaudą, apie 
kurią svajoja Toronto lietuviai, 
svajoja ir eilė kitų tautinių gru
pių. Toronto lenkai vienu metu 
jau ruošėsi pirkti iš valdžios tam 
ūkį prie Brantfordo. Atrodė, kad 
lenkų senelių klausimas jau iš
spręstas ir kad tai beveik nieko 
nekainuos, kad viskas bus pada
ryta valdžios lėšomis. Kai buvo 
prieita prie plano vykdymo betgi 
viskas įklimpo ir nebuvo nieko 
padaryta.

Savą senelių prieglaudą įkūrė 
tik Toronto danai Puslinch, Ont., 
dar 1955 m., pavadinę ją “Saulė
leidžio vila”. Tam buvo įkurta 
speciali draugija, kuri įsipareigo
jo padengti prieglaudos administ
ravimo deficitą, gavo provincinį 
čarterį ir pastatė specialų namą 
bei įrengė jį ir aplinką aptvarkė 
taip, kad kuo daugiau primintų 
Daniją. Pereitais metais ten pat 
jie įrengė vaikų stovyklą ir pasi
rodė, kad tai taiklus sumanymas. 
Iš. gyvenimo pasitrakiaričios ir i 
gyvenimą ateinančios generacijų 
susitikimas pasirodė labai darnus 
ir daug žadantis.

Torontietė sopranas Teresa 
Stratas, jau pagarsėjusi daininin
kė. dainuojanti Metropolitan ope
roje nuo 1959 m., šiuo metu dera
si dėl naujos sutarties. Ji reika
lauja į sutartį Įrašyti sąlygą, kad 
jai būtų duodamos operose pir
mosios rolės. Kitaip ji sakosi su
tarties nepratęsianti ir gal nuei
sianti į filmų gamybą, nes turin
ti siūlymą iš Hollywood© vaidin
ti indėnų mergaitę

Teresa' Stratas yra graikė, 21 
m., vos 5 pėdų augščio smulkutė 
mergaitė. Jos tėvai dirbo Toron
to restorane, o jai pradėjus dai
nuoti Metropolitan operoje taip 
pat persikėlė į Niujorką.

Ji pakviesta centrine artiste šių 
metų Valst. Parodos vakarinėms 
programoms didžiojoje scenoje.

Stephen Davidovich, buvęs On
tario švietimo ministerijos suau
gusių švietimo skyriaus viršinin
kas, su visu savo skyriumi yra 
perkeltas į pilietybės ministeri
ją. Jo žinioje dabar yra visas nau
jųjų ateivių švietimas.

Toronto. — Ontario kalėjimuo
se I960 m. buvo 57.000 kalinių. 
Iš jų 50.327 gimę Kanadoje, 973 
imigravę iš Anglijos. 909 iš Ško
tijos. 683 iš Airijos. 623 iš JAV 
ir 3.567 iš kitų kraštų. 90% nu
sikaltėlių yra vietiniai kanadie
čiai ir tik 10% imigrantai.

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame Prisikėlimo 

parapijos L. Kat. D-jos skyriui dž 
auką $50 T. Vaikų namams.
, Kiekviena auka mums teikia dvasinę 
ir medžiaginę paramą vedant šiuos 
Lietuvių Vaikų namus.

gums giliai dėkingos.
N. Pr. Marijos seserys.

ORGANIZACIJŲ 
DĖMESIUI

Mes dažnai nusiskundžiame, 
kad į didesnius parengimus, ku
riuos vertėtų ir kitiems parodyti, 
susirenkame paprastai vieni lietu
viai. Kitų tautybių atstovų tik la
bai retais atvejais tematome. Daž
niausiai tik kviestuosius į tautines 
šventes. Į parodas, koncertus ne
bent kas kokį pažįstamą svetim
tautį atsiveda. Masė kitataučių 
dažniausiai apie tokiuos parengi
mus nieko ir nežino.

Mažumų laikraštininkų klubas 
prieš kurį laiką yra suorganiza
vęs vadinamą “Ethnic Scene” tar
nybą. Taigas dvi savaites išeinąs 
-bibletenis — pranešimai apie 
svarbesnius visų tautybių paren
gimas. Biuletenis siuntinėjamas 
visiems mažumų laikraščiams, ku-

»

849 College St, Toronto, Ont, Canada. Telefonas LE. 1-3098
SKYRIAI:

IOS Camion St E., Hamilton, Ont Tel. Ponia V. Juraltis.
94 Douglas St, Sndbury, Ont Tel. OS. 3-5315. Ponia M. Venskevičienė. 
DARBO VALANDOS: pirmadieniais - penktadieniais nno 9 vai. 
ryto iki 7 vai. vak. Šeštadieniais—nno 9 vai. ryto iki 5 vai. vak

SAVININKAI S. ir A. KALŪZA

tiečiams.
■“Ethnic Scene” tąmybai apie 

įvykius Toronto ir kitu kolonijų 
“ "‘ įteiks

toorga-“Tėviškės Žibartai*. W to orga
nizacijos. kurios rengs kokiuos
didesnius kultūrinius ar politi
nius parengimus, kuriuos verta 
būtų pagarsinti kitataučiams, pra
šomos apie tai pranešti “Tėviškės 
žiburių” redakcijai ne vėliau 
kaip prieš 2-3 savaites.

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

Teorijos pamokos veltui.

* * ...
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Visuotiniojo - Vatikano II susirinkimo 
ir krikščionių vienybės reikalu

Visuotiniojo — Vatikano II su
sirinkimo žinia kelia vis gyvesnio 
žmonijos susidomėjimo. Beveik 
į visas kalbas išversta popiežiaus 
Jono XXIII malda už susirinkimo 
pasisekimą kaikur kalbama ir 
krikščionių nekatalikų (TT mari
jonai Čikagoje ją išspausdino lie
tuviškai). Daug kur atskiros die
cezijos, katalikų organizacijos pa
čios nusitarė melstis ir veikti su
sirinkimo pasisekimo intencija. .

Lygiagrečiai su susirinKimo ži
nia stiprėja ir krikščionių vieny
bės mintis. Šia proga paminėsiu 
kelis naujausius faktus šios sri
ties. Kardinolo Augustino Bea, 
SJ, vadovaujamas Krikščionių 
Vienybės Sekretorijatas yra nuo
latiniame kontakte su Europos 
evangelikų ir reformatų vadovau
jančiais asmenimis, nors oficia
liai viešų konferencijų jie neskel
bia.

Ortodoksų patrijarchas Athe- 
nagoras Konstantinopolyje savo 
laiške sausio mėnesį savo tikintie
siems sako, kad taip ilgai užtru
kęs krikščionių suskilimas yra 
priešginybė Kristaus valiai ir jo 
maldai paskutinės vakarienės 
metu, kurioje jis prašė savo dan
giškąjį Tėvą išlaikyti vienybėje 
ir jo mokinius ir visus, kurie Įti
kės jo žodžiams. Tas laiškas yra 
netiesioginis atsakymas Maskvos 
patrijarcho pagelbininkui arkiv. 
Nikalojaus pareiškimui, kad nesą 
jokios vilties laukti krikščionių 
vienybės.

Prancūzijos Protestantų Fede
racijos pirmininkas Marc Boeg
ner pareiškė, kad protestantai no
ri būsimam visuotiniam susirin
kimui geriausios sėkmės, kad ja
me susirinkę rinktiniausi asmens 
Dievo padedami galėtų realizuoti 
tai, kas žmonėms atrodo neįmano
ma — krikščionių vienybę. Vie
nybė nesanti utopija, kaip kad 
kaikas manąs. Esą verta tuo rei
kalu pasidarbuoti. Dievo galia 
yra didesnė už žmonių galią.

Kaire — Egipte sausio mėnesį 
Įvyko visų krikščionių bendras 
pasitarimas vienybės reikalu. Ta 
proga Aleksandrijos patrijar
chas Christoforas II išspausdino 
maldą katalikų kalbamą Krikš
čionių Vienybės novenoje ir ją iš
dalino visiems susirinkimo daly- 
viamš.<..'?j'Į'/'.://,f

Liuteronų Pasaulio Federacija 
į savo programą įvedė “pagrindi
nį studijavimą šio laiko katalikų 
teorinių pagrindų ir praktikų”^ 
Danų evangelikų teologijos profe
sorius D. Skydsgaard sako, kad 
nuo Reformos pradžios ligi dabar 
yra įvukusi tokia didelė evoliuci
ja, kad tokios studijos yra būtinos 
ir liuteronams ir katalikams.

Iš svarbiųjų mūsų laiko klausi
mų juo toliau tuo vis labiau žmo
nių dėmesį patraukia šiuo du 
klausiniu:; busimasis visuotinis 
susirinkimas ir krikščionių vie
nybė. Kaip esu neseniai rašęs, su
sirinkimas svarstys eilę kitų klau
simų tiesioginiai liečiančių tik ka- 
■alikus, o tik tolesnėje perspek
tyvoje ir' kitus. Krikščionių vie
nybė bus tik vienas iš susirinki
mo klausimų. Kitų klausimų 
sprendimo sėkmingumas padarys 
irtesniu mūsų širdims katalikų 
gyvenimą, naujoje šviesoje tą gy
venimą parodys kitiems. Jeigu 
navyktų sukurti visų krikščionių

t VYSK. V. BRIZGYS

vienybės nors palankumą, ir tuo 
atveju mūsų laiko krikščionys 
pradėtų naują šviesesnę erą, daug 
žadančią žmonijos ateičiai. Dar 
daugiau gero būtų galima laukti, 
jeigu krikščionių vienybei būtų 
duota nors gera pradžia. Anot 
Marc Boegner, Dievo galia yra 
didesnė už žmonių galią. Jeigu 
visi ugdysime savyje gerą valią, 
vieni kitiems deramą krikščioniš
ką meilę ir pagarbą, kodėl ne
drįsti tikėtis mūsų laikais krikš
čionių vienybės, kodėl nemanyti, 
kad Dievo gailestingumas pasirin
ko šį kelią išvesti žmoniją iš tam
sybės, suirutės ir vergijos, kuri 
mūsų dienomis taip plačiai siau
tėja?

jeigu galėtų šiandien į savo 
žmones prabilti Lietuvos vysku
pai dabar bolševikų nelaisvėje, 
ar jeigu laisvame pasaulyje nebū
čiau pasilikęs aš vienas, nėra abe
jonės, kad jie visi bendru laišku 
paragintų viso pasaulio lietuvius 
maldai ir veiklai šiomis dviem in
tencijomis. Dabar nors aš vienas 
kviečiu viso pasaulio lietuvius 
nuoširdžiai jungtis į viso krikš
čioniško pasaulio dvasią. Ir pa
vieniai ir sambūriuose — šeimo-

KAS PAJĖGESNIS?
Perėmus valdžią prez. Kenne

dy, iškilo senas tarptautinės poli
tikos jėgų pusiausvyros princi
pas. Tai ubai rimtas ir svarus ar
gumentas. Jis padaro valstybes 
draugais, kartais iš baimės ar ne
pasitikėjimo. Klasiškas pavyzdys 
Hitlerio • Stalino pasidalinimas 
Lenkija ir kitomis valstybėmis. 
Jie abu tikėjos laimėti — Hitle
ris laiką, o Stalinas pasiruošimą.

Šiandieninė jėgų pusiausvyra 
remiasi ne masėmis - kariais, bet 
moderniaisiais ginklais. O jų ga
myboje konkuruoja dvi valsty
bės: JAV ir SSR. Jos šioje srity
je beveik lygios.

Sovietai gali numesti ant JAV 
apie 350.00 atominių bombų Hi- 
roshimos tipo. JAV gali numesti 
ant SSSR visą milijoną. Bombos 
gali patekti ant priešo valstybės 
šiais keliais: /

1. Sov. Rusija turi 150 tolimo 
skridimo bombonešių. Jie gali pa
siekti JAV iš SSSSR.

2. S&SR turi didelį skaičių 
bombonešių, kurie gali pasiekti 
jAV su kuro papildymu.

3. SSSR yra įtaisyta nuo 35-50 
raketų iššovimo iizaų.

4. SSSR turi didelį skaičių po
vandeninių laivų, ginkluotų ato-

veikimu, auka junkimės į inicia-į miniais ginklais, galinčių apšau- 
tyvą suteikti krikščionybei naujos ayti JAV, priartėję prie jų kran- 
jėgos, atnaujinti jos pirmykštę tų.
vienybę ir dvasią. i 5. Taip sovietai gali numesti

se, bažnyčiose, sueigose daug 
melskimės už visuotmiojo susi
rinkimo sėkmingumą ir krikščio
nių vienybę.

Čikagos lietuvių naktinės ado
racijos būrelis bene pirmas iš lie
tuvių padarė gražų mostą — pa
siuntė piniginę auką šventajam 
Tėvui susirinkimo rekalams. Šiuo 
pavyzdžiu pasekime visi katalikai. 
Susirinkimo paruošimas ir sėk
minga eiga pareikalaus nemaža iš
teklių. Aišku, kad viso pasaulio 
katalikai prisidės savo pagalba, 
mes lietuviai ir čia savo vardą 
deramai įamžinkime. Patarčiau 
tai daryti organizacijų vardu, ta
čiau gali tai daryti ir pavieniai 
asmenys, ypatingai norį skirti žy
mesnę auką. Kas norėtų savo au
ką siųsti tiesiai Romon, patariu 
tai daryti sekančiu adresu: S. E. 
Alberto Carainale di Jorio, Via 
della Conciliazione 10, Roma, 
daly. Būtina pažymėti siuntėjo 
varaą ir aukos tikslą. Kas norė
tų pasigelbėti mano patarnavimu, 
aš mielai tai padarysiu, persiųs- 
uamas Romon ir auką ir aukojan
čių vardus.

kaip kas išgalime — malda,
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Ar jūs ketinate 
vykti į Europa?

AR
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Įsteigtas 1926 m.

TORONTO BENDRUOMENĖS REIKALAI
Praėjus Užgavėnių baliams su 

visomis linksmybėmis ir Vasario 
16 minėjimui su nauju pasiryži
mu, vėl atsistojame prieš kasdie
ninius bendruomeniškus reikalus. 
Vasario 16 minėjime skaitlingas 
dalyvavimas ir sudėtos nemažos 
aukos laisvinimo reikalams paro
dė kad mums netrūksta patrioti
nio jausmo ir reikalui esant mo
kame susiburti ir pareikšti tvirtą 
nusistatymą dėl kovos už paverg
tos tėvynės laisvę ir lietuvybę.

Vietos Bendruomenės vadovy
bė, organizuodama šį minėjimą, 
atliko savo pareigą, įrodydama 
visuomenei Bendruomenės orga
nizacijos reikalingumą bend
riems mūsų reikalams tvarkyti ir 
visus lietuvius kaip tautinę gru
pę atstovauti.

Paviršutiniškai žiūrint, atrodo 
mūsų apylinkėje bendruomeniš
kas darbas vyksta normaliai: su- 
ruošiami minėjimai, Lietuvių 
Diena, kur reikia atstovaujama 
lietuvius, turime. apylinkės val
dybą, tarybą — tai ko daugiau 
norėti?

Bet giliau pažvelgę į mūsų apy
linkės reikalus pastebėsime, kad 
daug Bendruomenei priklausan
čių darbų liko nepadaryta kaip 
reikia. Apart minėjimų ruošimo 
vietos Bendruomenės valdyba 
įpareigota pravesti šalpos vajų, 
solidarumo įnašų rinkimą, spau
dos platinimą ir kitus Bendruo
menės darbus. Kaip paaiškėjo 
paskutiniame Tarybos posėdyje, 
šalpos reikalais nieko nepadary
ta, solidarumo mokesčio gauta tik 
$180, organizacijų įnašai panai
kinti, VII Lietuvių dienos pusė 
pelno atiduota Kr. Valdybai be 
šeimininko (apyl. tarybos) suti
kimo. (Bet yra juk augštesnio or
gano — Kr. Tarybos nutarimas 
tuo reikalu. Red.). Krašto Valdy
bos aplinkraštis spaudos platini
mo reikalu praleistas negirdomis 
ir, atrodo, jokių žygių nedaryta. 
Norinti išrinkti Bendruomenės 
organus, niekas kandidatuoti ’ į 
valdybą nesutiko ir ji liko neiš
rinkta. Kol kas pareigas tebeina 
senoji valdyba, kuri buvo įparei
gota užbaigti neatliktus darbus.

Yra pavojaus, kad Toronto apy
linkė paliks be valdybos. Dėlto 
apylinkės tarybos nariams reikia 
rimčiau susirūpinti ir kovo 11 d. 
šaukiamame tarybos posėdyje iš- 

. rinkti naują darbingą apyl. val
dybą.

Ilgamečiu! Toronto apyl. v-bos 
pirmininkui J. R. Simanavičiui 
nesutinkant toliau kadidatuoti ne
lengva bus surasti kitą pirminin
ką. Toronto apylinkei vadovauti 
dėl joje esamų daugybės organi
zacijų, įvairių skersvėjų ir augš- 
tųjų sferų nėra lengva, pirminin
kui tenka parodyti daug lankstu
mo ir apsukrumo.

Pirmuoju apylinkės pirmininku 
1953 m. buvo J. Beržinskas, gar
bingai išbuvęs savo vienerių me
tų kadenciją. Toliau, beveik be 
pertraukos septintus metus pir
mininkaują J. R. Simanavičius. 
1959 m. jam pasitraukus, trumpą 
laiką pirmininkavo J. Senkus ir 
kiek ilgiau, užbaigęs kadenciją 
L. Tamošauskas.

Apylinkės pirmininkas, koks jis 
bebūtų geras, vistiek nedaug te
padarys be gerų padėjėjų — sek
retoriaus, iždininko, šalpos ir 
švietimo reikahi vedėjų.

Be apylinkės valdybos Toronte 
turime ir apylinkės tarybą, suda
lytą iš 25 rinktų asmenų ir apie 
tiek pat organizacijų atstovų, iš
viso apie 50 asmenų. Praktikoje 
betgi niekuomet toks skaičius ne
susirinkdavo. Daugelis vengia at
eiti į*tarybos posėdį, bijodami, 
kad nebūtų išrinkti į valdybą, ki
ti randa malonumą pra-

leisti laiką prie televizijos, negu1 kės reikalų, tenka pasakyti, kad 
sėdėti posėdžių salėje ir klausytis! 
kalbų. Mano įsitikinimu, tiek ta
rybos narių, tiek visuomenės su
sidomėjimas bendruomenės rei
kalais priklauso daugiausia nuo 
valdybos aktyvumo ir jos pozity
vaus darbo. Jei nėra nieko rea
laus padaryta, nėra apie ką kal
bėti, tai koks gali būti susidomė
jimas?

Paskutinių poros metų laikotar
pyje apylinkės valdyba, priešin
gai Bendruomenės nuostatams, 
atsisakė beveik nuo visų jai pri
klausančių pajamų: Vasario 16 
minėjimo pajamų, nuo pusės Lie
tuvių dienos pelno, nuo organiza
cijų registracijos mokesčio, nuo 
solidarumo mokesčio, nuo aukų 
šalpai. Jei apylinkė šių rinkliavų 
nedarė, tai reiškia kad nuo jų at
sisako? Kas apylinkės valdybai be
liko veikti ir kokie darbai gali 
būti atlikti be pinigų?

1955-58 m. laikotarpyje, eida
mas apyl. iždininko pareigas, bu
vau įtraukęs į darbą solidarumo 
įnašams rinkti 50 asmenų, kurie 
surinkdavo kasmet nuo 900 iki 
1500 dol. Organizacijos, mokėda
mos po $10 registracijos mokes
čio, veržėsi į tarybos posėdžių sa
lę, nes buvo intereso. Su apylinke 
asmenys ir organizacijos buvo ne- 
atsikaitę apie $300. Apylinkės 
valdyba viską nubraukė, visus pa- 
liuosavo nuo betkokių pareigų ir 
viską pamiršo.

Kanados LB veikia jau devin
tus metus ir laikoma geriau orga
nizaciniai susitvarkiusia už kitų 
kraštų Bendruomenes, bet kai pa
lygini su kitų tautybių bendruo
menėmis, pasirodo, kad mes vis- 
tik esame nuo jų gerokai atsilikę; 
neturime nei darbo nei lėšų pa
stovumo, nesugebame pritraukti į 
darbą daugiau žmonių, dirbame 
perdaug paviršutiniškai, bend
ruomeniškai esame dar silpni.

Čia turiu po ranka Latvių Ben
druomenės praeitų metų darbų 
apžvalgą (Latviešu Nacionala Ap- 
vieniba Kanada, Darbibas par- 
kats 1960). Iš šio 2 pusi, leidinio 
matyti (jis leidžiamas kasmet) ma
tyti, kaip kruopščiai latviai dirba 
ir kiek daug žmonių į bendruo
menės darbą įtraukta. Leidiny
je nėra literatūros pasikaitymui 
ir fotografijų, kaip mūsų pana
šiuose leidiniuose priimta, bet 
yra visų skyrių piniginės apyskai
tos, balansai, atliktų darbų san
traukos ir asmenys kurie tuos 
skyrius tvarko. Kiekvienas latvis, 
paėmęs į rankas tokį leidinį, iš 
karto mato, ką jų bendruomenė 
veikia, dėl to jie ir nesigaili duo
ti pinigų.

Ar mūsų Krašto Valdyba yra 
ką,panašaus per 7 metus išleidu
si? Latvių B-nės organizacinė 
struktūra, gal būt, yra blogesnė 
negu mūsų. Jie neturi apylinkių 
valdybų. Pas juos atitinkamas 
funkcijas atlieka organizacijos.

Nekartą esu jau rašęs spaudoje 
apie B-nės darbų ir lėšų skelbi
mo būtinumą ir siūliau panaudo
ti tam kasmet leidžiamą Lietuvių 
dienų leidinį, jei nepajėgiame iš
leisti atskiro, bet nebuvo kas tas 
apyskaitas sudaro. Praeitais me
tais ėmiausi iniciatyvos ir gavęs 
Toronto apyl. ir Krašto valdybų 
pritarimą prakišau į Lietuvių 
dienos leidinį visus Bendruome
nės statutus, kuriuos teis. K. Gri
gaitis padėjo mhn aptvarkyti. 
Nors tiek. Vis geriau negu nieko. 
Mūsų Krašto Valdyba kažkodėl 
vengdavo skelbti savo darbu ir lė
šų apyskaitas. Tai negerai. Reikia 
tikėti, kad šių metų Liet, dienų 
leidinyje bus daugiau praktiškų 
žinių iš mūsų Bendruomenės 
darbų. v ****r r“’

Grįžtant prie Toronto apylin- cinius organus.

t dabartiniu metu mūsų apylinkėje 
neišspręstas Bendruomenės orga
nų klausimas stato į pavojų pačią 
Bendruomenę, nes, niekam nesu
tikus imtis pareigų, apylinkę teks 
uždaryti.

Kaikas siūlo įvesti naują madą 
šiek tiek atlyginti Bendruomenės 
pareigūnams už sugaištą laiką ir 
važinėjimus į posėdžius, imant 
pavyzdį iš kooperatyvo “Para
mos”, kur pareigūnai yra atlygi
nami gana padoriai po $350-400 į 
metus. Kodėl esą negalima būtų 
tokios tvarkos Įvesti ir mūsų 
Bendruomenėj e. Tuo labiau, kad 
yra organizacijų, kurios tam rei
kalui ir lėšų pasiūlė.

Bendruomenės organų sudary
mo negalavimai Toronte prasidė
jo nuo to laiko, kai 1955 m. bu
vo įvesta neatsakinga apylinkės 
taryba. Iki tol apylinkės valdyba 
buvo renkama betarpiai. Išrinkti į 
valdybą žmonės buvo atsakingi 
prieš rinkėjus, jautė pareigą ir 
negalėjo jos atsisakyti: Gi dabar, 
kai renkama taryba, kandidatai, 
nejausdami jokios pareigos, sutin
ka būti renkami, bet kai iš tos ta
rybos narių reikia išrinkti valdy
bą, tai beveik visi atsisako ir ten
ka ieškoti žmonių iš šalies.

Negalima sakyti, kad apyl. ta
ryba būtų nereikalinga. Priešin
gai, ji, kaip visuomenės balso 
reiškėją, yra būtina, tik iš jos 
kompetencijos reikėtų išimti apy
linkės valdybos rinkimą. Kad ne
daryti dvigubų rinkimų lengvai 
galima abiejų organų rinkimus 
sukombinuoti — pvz. daugiausia 
balsų gavę 5 tarybos nariai su
daro valdybą. Taip pat reikėtų 
apyl. valdybos kadencijos laiką 
prailginti iki dviejų metų, nes, 
kaip praktika parodė, per vienus 
metus valdyba negali išvystyti di
desnės veiklos ir daryti didesnių 
užsimojimų.

Šie statuto pakeitimai turėtų 
būti a r t i m ia si a m Krašto Tarybos 
suvažiavime apsvarstyti ir pa
keisti. •

Šios pastabos apie Toronto 
Bendruomenės reikalus neturi 
tikslo peikti buvusias valdybas ar 
asmenis, o tik parodyti visuome
nei tikrą padėtį ir neiškreiptą 
vaizdą mūsų apylinkės bendruo
meniškų reikalų, kurie turėtų rū
pėti netik išrinktiesiems, bet ir 
kiekvienam sąmoningam Bend
ruomenės nariui. P. Lelis.

Lenkijoje ruošiasi 
rinkimams

Komunistinė Lenkija, nors ir 
gerokai skiriasi nuo Sovietų Ru
sijos, tačiau seimą ir kitus orga
nus renka sovietine tvarka. Kan
didatų sąrašas būna vienas, nors 
į seimą įleidžiama ir po keletą ne
partinių bei katalikų atstovų. Iš 
anksto nustatoma, kiek jų bus ir 
pastatoma tiek kandidatų.

Pereitame Lenkijos seime ka
talikų grupė “Znak” buvo gavu
si 9 vietas, kai valdžiai nuolanki 
“Pax” grupė ir krikščionių visuo
meninė draugija tebuvo gavę po 
vieną atstovą. Dabar pranešama, 
kad balandžio 16 d. įvyksiančiuo
se rinkimuose “Pax” grupė gau
sianti 4 vietas. Galimas dalykas, 
kad gaus daugiau ne vieną vie
tą ir krikšč. visuomeninė d-ja, 
vadovaujamą dr. Frankowskio. 
Tuo tarpu tai dar nepaskelbta, 
tačiau manoma, kad minėtosios 
grupės bus padidintos “Znak” 
grupės sąskaita.

Tą pačią balandžio 16 d. Len
kijoje vyks rinkimai ne tik Į sei
mą, bet taip pat ir į visus provin-

ant JAV apie 250 atominių bom
bų, o kitas gali iššauti povande
niniai, jei jiems pavyktų priar
tėti ir iškilti, nes jie neturi po- 

i vandeninių laivų, kurie galėtų iš
šauti atomines bombas panėrę, 

s Manoma, kad po metų ir SSSR 
turės povandeninių laivų, galin
čių šauti pasinėrus.

JAV turi:
1. 600 B-52 džetų, kurie gali 

nešti po vieną vandenilinę bombą. 
Šie lėktuvai išmėtyti po visą pa
saulį aplink SSSR.

2. 1.100 B-47 džetų taip pat 
įvairiose bazėse.

3. 400 bombonešių ant laivų 
plaukiojančių atitinkamose vie- 
tose.

4. 32 polariniais (polarris mis
siles) ginklai įstaisyti povandeni
niuose atominiuose laivuose. Jie 
plaukioja prie SSSR krantų.

5. 12 Atlas raketų iššovimo liz
dų (intercontinental balistic mis
siles) šaudančių tarp kontinentų. 
Jie įrengti JAV.

6. 60 tarpkontinentinių lizdų 
įrengtų Anglijoje.

7. 20 Snark tipo raketų iššovi
mo lizdų Amerikoje.

Taip amerikiečiai gali iškarto 
numesti ant SSSR 3600 atominių 
ir vandenilinių bombų iš įvairių 
bazių, supančių SSSR. Kiekviena 
tų bombų yra daug stipresnė už 
Hirošimos tipą. Taip, jei tik vie
nas trečdalis pasiektų savo tikslą, 
sunaikintų 1200 Sovietų miestų. 
Amerikiečių naikinamoji jėga vir
šija Sovietų jėgą. Tiesa, Sovietai 
atrodo prašokę amerikiečius erd
vių tyrime, bet jaučia ir žino savo 
silpnumą ir tik todėl susilaiko 
uno puolimo. SSSR nuolat kalba 
apie taiką ir artimo meilę, bet tai 
ne iš geros valios, o iš baimės.

(Pagal USA News and World 
Report, February 27/ 1961).

Pretoria. — Pietų Afrika įsive
dė naują valiutą, paremtą dešim
tine skaičiavimo sitema. Svarai 
sterlingų yra iškeičiami į randus, 
kurie turi 100 centų. Vyriausybė 
paskyrė 18 milijonų dol. priva
čioms firmoms skaičiavimo maši
noms pakeisti.

Otava. — Vartotojų sąjunga 
kreipėsi į premjerą Diefenbake- 
rį bei teisingumo minister! Fulto- 
ną, prašydama įvesti pakeitimų į 
Įstatymus, kad pirkimo ženkliu
kai būtu uždrausti.

SAVŲJŲ MEDŽIOKLĖ
• AL. GIMANTAS
• * •»

Atrodo, kad ir lietuviškoji iš- lių vieno ir to pačio likimo aukų, 
eivija neišvengia taip būdingos Be to, dalį visos tragedijos sudaro 
beveik visoms emigracijoms ligos, faktas, kad tūli yra įsitikinę, jog 
Padėčiai negerėjant ir nematant 
greito visų lūkesčių išsipildymo, 
vis ryškesni tampa įvairūs mūsų 
vidiniai sutrikimai. Erzelis, ner- 
vuotumas sudaro vis didėjančią 
įtampą, kuri, kartas nuo karto 
sprogsta, palikdama netik garsą, 
net, neretai, gal net ir neįkaino
jamos vertės nuostolius. Nuosto
lius, kurie griauna pačius lietu
viškųjų rūmų pamatus. Nuosto
lius, kurie jau tūlus pradeda dez? 
orentuoti ir prisideda prie to, 
kad vis didesnis skaičius* pasi
traukia abejingųjų pusėn, atseit, 
tesižinie ...

Įvykiai seka įvykius, įtarinėji
mai, nepasitikėjimas, kurstymas, 
slaptas ar pusiau slaptas “nusi
kaltėlių” ieškojimas, kaikuriais 
atvejais tikros demagogijos lydi
mas, jau nebenaujiena. Ir į tokį 
mus pačius žeminantį darbą įsi
traukia netik atskiri asmenys, bet 
jau grupės. Nelieka nuošaly ir tū-

fte, tiktai jie yra teisūs, ir tik jie 
tegali pasilaikyt neklaidingumo 
monopolį. Tokie, reiškia, neklys
ta, jie negali klysti. Taip galvo
jant, ypač kiek primerkus akis ir 
bent truputį prisikimšus ausis, 
jau nedaug ką gali matyti ar iš
girsti, ypač, jei sąmoningai ne
norima nei girdėti, nei matyti, 
nei, tuo labiau, bent iš mandagu
mo, kiek giliau pasidomėti, ką 
ir kiti nori pasakyti.

Iš kur tai kyla?
Norom nenorom kartais prisi

verti pagalvoti, ar bent prileisti, 
kad visi neigiami impulsai jau
čiami lietuviškoje nedalioje, turi 
eiti iš kokio centro, kuris tikrai 
dirba tam tikslui ir yra suintere
suotas išeivijos skaldymu, nepa
sitikėjimo vieni kitais kėlimu. Pa
galiau, jei jau vieni pradeda kal
bėti apie sovietines subsidijas, 
lygia teise gali galvoti apie tokias 

Ii spaudos puslapiai, lieką atviri! pačias machinacijas ir kitiems. Ir 
ak savąjai tiesai, visiškai nesido- jei taip eisime toliau, aišku, įtari- 
mį, kad ir kita pusė vis jau gali dėjimams bus dar daugiau (ne
turėti bent krislelį tiesos. Gi iš džiagos.Tuo pat metu, kažkas 
kitaip galvojačnių su nemažu pa
simėgimu stengiamasi pasišaipy
ti, suniekinti, prijungti būtas ir 
nebūtas nuodėmes Kad tik dau
giau supurvinus, suniekinus. Ra
si, bus kurie patikės, gal net ir sa
vu autoritetu parems, pritars.

Įtarinėjimų baloje
Į rimtas diskusijas jau nėra 

kaip ir eiti. Kaip gali keistis nuo
monėmis, diskutuoti su tokiais 
balsais, kurie, tegu ir negerbia 
tavęs, bet ir patys neturi jokios 
savigarbos, kurių žodinė kultūra 
nusileidžia iki bulvarinio grindi
nio. Pagaliau, jau tapome beveik 
propagandos meistrais, bene nusi
kopijavę sovietinį metodą, kur 
tik mums geriau, kur tik paran
kiau, išsitraukiame atskirus saki
nius, sau palankiai sudedame, na, 
ir tada jau šaukiame, žiūrėkite, 
koks tas ar kitas tėvynės išdavi
kas, parsidavėlis, svetimiesiems 
tarnaująs.

Drįstame žengti dar plačiau ir 
giliau: jau sugestijuojame, kuris 
ar kuri gal ir rublines pašalpas 
gauna iš sovietinės ambasados . >.. 
Skaudu, kai tokia medžioklė vvks- » > . - v

• ta savųjų tarpe, tarp sesių ir bro-

Gomulka remia priv. amatininkus
Kaip Lenkijos žemės ūkio su- 

i kolchozinimas visiškai nepavyko, 
taip ir amatininkų telkimas arte
lėse ir valstybinėse įmonėse ne
davė lauktų rezultatų. Gomulka 
dabar imasi visai naujos taktikos. 
Jis pažadėjo remti esamas 147.- 
000 privatines amatų įmones, ku
riose dirba apie 420.000 asmenų. 
Tie amatininkai darą per metus 
17 milijardų zlotų apyvartą ir 
anot Gomulkos esąs svarbus liau
dies ūkio veiksnys. Vyriausybė 
esanti nusistačiusi sekančiais pen
kiais metais remti įsistėigimą 36.- 
000 naujų amato įmonių.

Čia verta pastebėti, kad Lenki
joje, kaip ir sovietiniuose kraš
tuose, iš pradžių buvo stengtasi 
amatininkus sugrūsti į valstybi
nes įmones. Bet gyventojai tų o__ ____ o__ _________v______
įmonių ptarnavimais buvo labai to vyrų esą daugiau kaip moterų.

nepatenkinti- ir esant reikalui 
kreipdavosi i privačius amatinin
kus, nors šiems brangiau mokė
dami. Tokiu būdu privatiniai 
amatininkai pasidarė vienu tur
tingiausių luomų Lenkijoje. Val
džia dabar nori šią padėti lega
lizuoti ir amatininkų teises vėl 
atstatyti. .*. • . .

X uern bergas.—Vo kiečių G r u n- 
di n k firma pagamino radi j o apa
ratą. kuris yta mažesnis už cigare
čių dėžutę, su viskuo sveria 145 
gramus. Jis priiminėja vidutines 
bangas, turi skalę ir 41 mm gar
sintuvą. Jo kaina 96 DM.

Sydney.- — Australijos imigra
cijos ministeris pareiškė apgailes- 
tavimą, kad perdaug mažai mer
gaičių imigruoją Australijon. Dėl

Patarnauja 
daugeliu būdu.

Raudonasis Kryžius 
žiūri į jus

Humanitariniai Raudonojo Kryžiaus darbai 
priklauso nuo jūsų duosnumo. Jūsų auka 
suteikia galimybę Raudonajam Kryžiui at
likti esminius patarnavimus ir pravesti 
programą jūsų apylinkėje.
Prisimink, kaip daugeliu būdų Raudonasis 
Kryžius patarnauja jums ir jūsų kaimynams 
ir nusistatyk, kiek gali paaukoti arba pasi
žadėti pagal savo išgales. Kilni auka taip 
daug pagelbės daugeliui 1961 metais. .

Raudonajam Kryžiui 
reikia 

padėti dabar
129-61

KazKdr ažiaugsis, kad pasėtoji 
piktoji sėkla, stebėtinu vešlumu 
pradeda duoti pirmuosius vaisus. 
Gi mes, ir toliau tarpusavy peši- 
mės, barsimės, vieni kitus su že
mėmis maišysime ir savo didžiau
sią dėmesį kreipsime tik į savą
sias peštynes, visiškai užmiršę 
mums tenkančias pareigas, pasi
žadėjimus, bendrųjų reikalų de
ramą atstovavimą, jų nešimą sve
timiesiems ir t.t. Tokie svarbūs, 
tiesiog degantieji reikalai, tik jau 
galės palaukti, kol mes būsime 
užsiėmę medžioklėmis savųjų 
tarpe, pagaliau, per tą laiką, gal 
ir sudegs, na, tuomet, jau ir-at
kris išvis.

Kai palygini vatikaninę akciją 
su brazdine, skirtumas kaip tarp 
dangaus ir žemės. Tuomet puolė
me kibome visi, beveik kaip liū
tai, šiandien, kai Brazilijoje iški
lo nemaloniai deganti problema, 
mūsų reakcija jau žymiai lėkš
tesnė. Trūko ir entuziazmo ir no
ro ir pastangų. Netik, kad pavar
gę, bet ir užsiėmę esame, per
daug užsiėmę......

Bet, tas pats entuziazmas pulti, 
su žemėmis maišyti savuosius, de
ja, dar neatvėsęs. Ir tai, tik už 
tai, kad, to pačio tikslo siekiant, 
kitas galvotų apie galimus kitus 
būdus, kurie, nebūtinai jaa žšri'.- 
būti pačiais geriausiais, bet vis 
jau vertais rimtesnio pasvarsty
mo, ne vien tik suniekinimo, net 
ir nebandant svarstyti. Bet. ar 
save galima išaugštinti, savąją 
tiesą tinkamai pristatyti, vien tik 
suniekinus kitą ir po kojomis pa
mynus jo nuomonę, tai dar dide
lis klausimas. Tokie metodai nie
kad, o niekad neprisidės prie po
zityvaus problemos išsprendimo. 
Priešingai, jie dar labiau supai
nios ir dar labiau atitoiins gali
mus sprendimus, galimus nuomo
nių derinimus. ■;Ai

Tėvynėje tauta vieninga
Galime tik džiaugtis, kad tau

tiečiai tėvynėje gyveną, kasdien 
turį pereiti per sunkius bandy
mus, nėra nei taip susiskaldę, nei 
susmulkėję. Ir tai teikia daug 
vilčių ir paguodos galvojant apie 
visos mūsų tautos ateiti. Regis, 
anksčiau ir ten būta daug, rodos, 
neužgesinamų aistrų, nesuderina
mų nuomonių, bet, laikui bėgant, 
suprasta, kad betkuri nesantaika, 
betkuri nevienybė, tegali padėti 
tik svetimiesiems prispaudėjams. 
Ir buvo sutankintos lietuviško
sios gretos, atsižadėta smulkme
nų, sudariusių labai neesminius 
dalykus, atidėti kiti buvę skirtu
mai. žinant, kad tokiu svarbiu me
tu, nevalia aukoti bendrųjų inte
resų asmeninėms užgaidoms, am
bicijoms patenkinti. Buvo supras
ta momento svarba ir jo keliami 
reikalavimai. Užtat, nereikia ir 
stebėtis, kad ir po dviejų dešim
čių priespaudos metų, tauta liko 
gaji, patriotinga, su visu pasiti
kėjimu nebijanti žvelgti į ateitį. 
Krašto tvarkytojams tas tik jau 
turi būti nemaža rakštimi, bet, 
net ir ten, tenka skaitytis su ne
palaužiamu, kad ir mažos, bet 
ryžtingos tautos nusistatymu. Ne
galint susidoroti su tauta tėvynė
je, atrodo, norima bent kaiką at
siekti jos išeivijoje. Ir su skau
dančia širdimi tenka tarti, kad 
šioje plotmėje jau šis tas ir at
siekta. O, broliai, baisu ir pagal
voti, riesis tarpusavy ir toliau, 
beieškodami moderniųjų laikų 
Kainų ir Abelių...

Will-Do Cartage 
Baldų pervežimas 

mieste, prieinama kaina.
Visi baldai apdrausti.

Broliai SODONIAI.

• 124 GRACE ST., Toronto

Tek LE. 4-8390
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Pavergtoje levy nė j ė HAMILTONO LIETUVIŲ HAMŲ 
penkių metų sukakčiai atžymėti

-Kun. Juozas Vaičaitis, poeto Vaičai-į' Į Paryžių iš-Lietuvos buvo pasiųstas 
. čio broljs, ilgametis Griškabūdžio He-’filmas “Gyvieji didvyriai” ir demon- 

bonas, mirė vasario 7 d. IstriM^atnas sovietinės atstovybės ry-
deftUė Ir (M..kU>rimr jgSS!"

awbmw 27^ imSu Filmą palankiai recenžavo tik ko *^vyravo visuose komunistų vaidomuo- munist o s «HumaoUe» E. . 
sc kraštuose. Lietuvoje tas pats reiš- I
kinys. Žmonės geria, manydami gale- Stalino laikais sušaudytes sovietinis 
šią tuo užmušti savo nedalią gyvenant generolas Vytautas Putna buvo para- 
sovietiniame krašte. Nors" statistika :šęs keletą knygų: “Rytų frontas”,- 
rodo, kad pereitais metais degtinės "Prie Vyslos ir atgal” ir “Kronštatas”. ■ 
gamyba kiek sumažėjo (o padidėjo Sovietų Sąjungos gynybos ministerija 
alaus gamyba ir suvartojimas), visdėl- pasta.ais keliais metais išleido kaiku-< 
to "nelegali” girtybe yra plačiai pa- rių jo knygų naujas laidas rusų kalba.

■ plitusi. Lkp centro komiteto pirmasis Knyga “Rytų frontas” yra ir kaiku-Į 
sekreto iuš A. Sniečkus pastarosiomis riose, Lietuvės'bibliotekose. Respubli-' 
savaitėmis net pakartotinai viešuose Kine biblioteka ant mikrofilmo nu- 
mitinguose reikalavo sustiprinti kovą'trauke 1927 m. Leningrade išėjusią 
su naminės degtinės gamintojais. Pa- Putnos-knygą “Prie-Vyslos ir atgal”, 

-sisaikė Sniečkus ir prieš visokius “velt- kuiios, matyt, naujo leidimo dar nėra.' 
■ėdžius”-ir “spekuliantus” ir tuo tik: . j' • ,, ... K. Ipatvirtino, kad Sovietinėje santvarkoje ‘ TenSenringt atsbmniriai Valstybi-' 
sodahnis klausimas toli gražu nesu- n® l®?dylEįa V1'
tvarkytas, šiaip juk tokių reiškinių n,uJe ^4 išteido Kazio Domino

E į'*nygą “Spalio aidai”, kurioje tenden-|
’ ! ninffat-nii&vl&AiSHYii i v viriai 1Q1R-1Q mA-

“Drobės’

ir demon-

wim s » vwi'A i

VI : i į? -.

UetnViai pasaulyje

fvyks 1961 m. kovo 12 d.f sekmadieni, Lietuvių Namuose.
: ' v.’i ■ , ' ..m > * *

Oficialioje dalyje žinomas mūsų praktiškojo veikimo visuomenininkas J. 
» , STRAZDAS iš Toronto perteiks fa 

mė mūsų tautiniam išsilaikymui”.
Meninėje dalyje išgirsime sol. LILIJĄ ŠUKYTĘ,, pamatysime išraiškos šokio 
klasikę JON£ KVlETYTę ir 3 poras šokėjų. Mūsų lietuviškos literatūros 
meną atstovaus rašytojas dr. HENRIKAS NAGYS.

MALONIAI KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI.
Pakvietimus prašome įsigyti iš anksto pas platintojus ir sekmadieni pa*s K
Mikšį po 10 ir II vai. pamaldų parapijos salėje. Pradžia 5 vai. vak

>mhj minčių tema “Lietuvių Namų reikš-

HAMILTON, Ontario
- g ,'Rnygą “Spalio aidai”, kurioje tenden-|

I ringai nušviečiami įvykiai 1918-19 me- 
fabriko. Kaune kaminas tais vidurio Lietuvoje, Lietuvos karių _________________________ ______

perplyšo išilgai ir -grėsė sugriūti. Bu- gyvenimas, Lietuvos seimo rinkimai kė virš 700 žmonių, apyl. valdyba reiš- 
vo’užverbuoti drąsūs savanoriai šalt
kalviai,, kurie kaminą apjuosė kelio
mis metalo juostomas ir tuo išvengta 
jo nugriuvimo. E.

■Ta pati; žemė-Mivejėpi' derliai. Klai
pėdos rajone buvo-anksčiau‘ kolchozas

HAMILTONO B-NES ŽINIOS
Nepriklausomybės šventės minėji

mui sėkmingai praėjus, kuris sutrau-

1922 m. ir kita. E.
. Liėtnviškos ’’radijo transliacijos iš 
-Vytaruiper -Madrido,' Romos' ir Vatika- 
no sartis Liėtuvoje yra nevienodai, bet 
girdimos (žiūrint vietovės ir trukdy
mų).  ^Lietuvos komunistiniams vadams 

fLenino 'keliu”, kuris prieš keletą me- .ai yra tikras rakštis. Neseniai jie per 
tų liko padalintas į “Vytautų” ir “Pli- /rijas užsienio lietuviams” 
ktų” kolcaOiUS. Nors ta pati žemė, bet itnarkiai puolė Madrido lietuviškas t 
Plikių kolchoze pereitais metais gau
ta -gaidų 10 centnerių iš hektaro, Vy- 
tanių' kolciiOže 19,5 cent. Plikių kolcho
ze gauta 70,8 centneriai bulvių iš hek
taro, Vytautų kolchoze 188- centneriai, 
ir pieno gamyba viename : kolchoze 
perpūs mažesnė, kaip antrame, o pini
ginių pajamų vienam tiektai ui naud
menų vienas kolchozas pernai turėjęs 
708 rublius, kitas 1.371 rublį. Nuosta
bus škii lumas ir kolčhozininkų atlygi- 
n.nre. Plikių kolchoze už darbadienį 
i9dO m. išmokėta 50 kapeikų (senais 
rubliais) ir 1 kg. grūdų, o Vytautų 
kolchoze 10 rublių ir 1 kg. grūdų? Kol- 
c.ioziinnkai abiejuose -kolchozuose, ♦; ; s«., . .- j- u -j .. -.- i ti profesinių sajungu pareigūnus i ze-reikia manyti, dirbo maždaug tą pati; r - - - - ■ -
datbą. E. Kompartijos centro komiteto nariai ir

Eksperimentas su mechanizatoriais, ministerial Įsakmiai provincijos profe- 
Lkp centro komitete yra kilęs suma- sinių sąjungų pareigūnus ragino susi
namas netik kolchozininkus, bet ir me- rūpinti žemės ūkio gamybos kėlimu, 
chantzatorius atlyginti pagal “darbo Čia reikia paminėti, kad profesinėse 
rezultatus”: Atlyginimas priklausytų, sąjungose yra tik sovehozų darbinin

kai ir šiaip provincijos pareigūnai, bet vinutei ** jlz. vuuiumaaoftj lci uz. *ai- 

_________________ ne kolchozininkai. Iš plenumo svars-^niko padėjimą žuvusiųjų garbei gedu- 
Ttib klausimu galutinių nutarimų dar ^4 gavosi Įspūdis, kad profesinių: lingu pamaldų metu. Nuoširdus ačiū 
nepadarita, bet ženiės ūkio darbuoto-'sąjungų pareigūnai provincijoje turi; visiems atsilankiusiems Į minėjimą. - . _ . ,

--------- 'j ;. E. i Minėjimo metu surinkta auku S205.90. j Ypatingai džiugu, kad musų jaum- 
! mo organizacijos tiek savo veikimu, 

\ i tiek nauju narių skaičiumi gražiai pa-
LONDON, Ont. . Vnl .musų kolonijoje įvykis, tai taip musų 

___ _ __________ _____ __ _______ VASARIO 16-oji čia buvo atžymėta , su atsilankymą londoniečių padėka pri- ‘ visų lauktas, ^tikriesiems lietuvių na- 
linais. Anot Sniečkaus, respublika jau turiningai, tvarkingai ir gražiai. Vasa-, klauso kaimynams iš Mount Brydges/ mams sklypo nupirkimas. Jis nupirk- 
kelinti metai neįvykdo linų gamybos rio 16 Per st- Thomas radiją tavo Rodney, West Lofne. ir kt, apylinkių i tas prie, pat miėsto centro.
ir supirkimo plano “ir tuo * žlugdo Ii- i transliuojamas lietuviškas pusvalandis, ir, žinoma, apyl., valdybai už puikią' Jeigu mes, visi kaip vienas Lie-

! kia nuoširdžią padėką tiems, kurie pri- 
’sidėjo prie šventės suruošimo: mūsų 
parapijos dvasios vadams, kun. dr. J. 
Tadarauskui ir kun. V. Pomianskui 
už atlaikytas iškilmingas pamaldas ir 
dienos proga pasakytą labai gražų pa
mokslą; teisininkui V. Ignaičiui iš 
Delhi už puikią, įspūdingą ir gražiai 
pasakytą kalbą; sol. V. Verikaičiui už 

I programos - montažo oaruoštaa ir me
nišką išpildymą. Visiems choristams, 

i kurie vadovaujami sol. VeriKaiėto, 
; ypatingai gražiai pasirodė Jiek pamal-

jų pyktį galima suprasti.
Lietuviškos transliacijos griauna vi- 

g«^*i ^irodė .tiek pamal- te turi ° tik vieną° ginklą — paleisti1 į)dų metu ba^ioje, tiek minėjimo 
.arba kiek galint daužau trukdymo Mnetu .^Didelė padėka tenka tau-

* b J Ūmų šokių grupes vadovei G. Breich-
manienei, visiems grupės šokėjams, 
axordeonistui Ulbinui, kurie pašventė 
daug brangaus laiko tai programai 
ruošiantis. Dėkojame Linai Verbickai- 
tei ir Silvijai Martinkutei už deklama
cijas. Nuoširdi padėka programos pra- 
nešinėtijai Irenai Grabušaitei, kuri sa
vo sumaniu pranešinėjimu sužavėjo 
ne tik lietuvius, bet ir kanadiečius sve
čius. Dėkoju skautų vadams L Bagdo-

teturi; tik viėną ginklą — paleisti į 

stočių ir koliotis. Tačiau Lietuvos gy- [ 
ventojai vistiek klausosi laisvojo pa
saulio lietuvių transliacijų. Jei to gir
dimumo nebūtų, ir komunistiniai pro
pagandininkai taip nesikarščiuotų dėl 
/ašarų transliacijų. E.
:Liet. respublikinės profesinės sąjun

gos tarybos trečiasis ■ plenumas įvyko 
Vilniuje ir plačiai svarstė, kaip įjung-

nymas netik kblėhozininkus, bet ir me-

kaip Sniečkus veiname susirinkime pa
tikslino, nuo to, koks buvo derlius.

mės ūkio gamybos planų vykdymą, nienei ir Pilipaičiui, kurie organizuo
tu dalyvavimu su vėliavomis bažnyčio
je prisidėjo prie šventės iškilmingu
mo. Ateitininkų vadovui J. Pleiniui ir 
ateitininkams, kurie gražiai suorgani
zavo vėliavų įnešimą ir garbės sargybą 
prie vėliavų pamaldų metu; Vydai Ku- 
biliūtei ir D. Choromanskytei už vai-

rūpinti žemės ūkio gamybos kėlimu.

eiti lyg kokių varovų pareigas

Hamiltono 
Lietuvių 

Namų Vaidyba 
i h Manfii

JA Volstybės
J LIETUVĄ ATEINANČIĄ VASA

RĄ Niujorko- Union Tours Inc. organi- 
Aiojanti tris ekskursijas: pirmoji iš 
'liujorki išvyksiahti birželio 18, ant
roji liepos 16/ trečioji rugpjūčio 20 d. 
Višos ekskursijos vyksią pėr Maskvą 
į-Vilnių. Lietuvoje išbusią 3 savaites, 
■o Maskvoje- 3 -dienas.

GELEŽINIO FONDO IDĖJA JAV 
lietuvių pastaraisiais mėnesiais labai 
gyvai svarstoma. Dauguma stoja už 

‘$1.000.008 fondą, kurio procentai būtų 
naudojami lietuviškos kultūros puose- 
ftjinjo Reikalams, bet dalis linkę ten
kintis ir mažesniu fondu, kuris vėliau 
galėtų išaugti ir iki milijono.
į JAV LB Centro V-ba jau priėmė 
.tbkio Gėlėžinio fondo statutą. Jo tiks
iąs numatytas toks: sėkmingai lietu
viškai veiklai JAV ilgiems laikams už
tikrinti, Įremti ir tą veiklą plėsti nuo-

Utinėmis patoviom^ pajamomis, suda
ryti palankias sąlygas lietuviškam me
cenatui aukotį stambesnes sumas lie
tuvybės reikalams, užtikrinti tų aukij 
nuolatinį veikimą, garantuoti trinktų 
aukų kapitalo saugumą ir nepajudina- 
mumą .

FREL. PR. * JURAS vasario 16 d. 
skaitė invokadją; senate, kuris tą dįe- 
ną paminėjo Lietuvos nęprijdausomy 
bes šventę.

ARGHIT. VLADAS ADOMAVIČIUS 
po sunkios vėžio ligos mirė vasario 18 
d. Bostone. Palaidotas vasario 21 d. iš 
šv. Pėtfb lietuvių parapijos bažny
čios. Velionis buvo architektas ir mu
žikas. .

Solidarumo Įnašų rinkimo vajus pra-1 reikšmę tremties gyvenime. Kovo at
ėjo gana sėkmingai. Už 1960 m. su- siekimus, kartu dėkodamas tėvams, 
rinkta $503. Krašto Valdybai pasiųs
ta ’40% — $202, Kultūras Fondui — 
20% — $101-

Solidarumo įnašų rinkupo talkinin
kams: Lengnikui, Kuris priiminėdavo 
įnašus bankelyje “Talka”,’ B. Asels- 
kiui, A. Pauliui, A. Jankauskui, V. Pa- 
šRiui, J. Kažemėkui apyl. valdyba nuo
širdžiai dėkoja. > /

Lietuvaitės televizijoje. Vasario 16 ______ ___ _ _______
proga apyl. valdyba išrūpino lietuvai-1 lionienės pasaką “Dvylika brolių jiiod-
čių pasirodymą televizijoje Hamilto
ne. Programoje dalyvavo Irena Grabu- 
šaitė ir Lucija Skripkutė. I. Grabušai- 
<ė, pasipuošusi gražiais tautiniais dra
bužiais, nuosekliai papasakojo tauti
nių drabužių ki&nę ir reikšmę. Taip 
pat gražiai ir sumaniai atsakinėjo į 
vairius klausimus, keldama Lietuvos 
/ardą. L. Skripkutė demonstravo lie- 
aviškus pyragaičius, jų paruošimą ir 

kepimą.
Rezoliucijos priimtos ir pasiųstos 

lepriklausomybės šventės proga: Ka
nados min. pirm. J. D. Diefenbaker, 
Lanados opozicijos vadui Lester B. 
^earson, užsienių r. min. H. Green. Į 
JAV : pasiųsta: prezidentui John F. 
<ennedy, viceprez. L. B. Johnson, 
/als. sekretoriui D. Rusk ir ambasado- 
iui prie JT A. Stevenson.

Apyl. valdyba.

HAMILTONO LB VALDYBA savo 
:adencijos paskutiniame posėdyje ap
žvelgdama praeitų metų mūsų kolo
nijos gyvenimą, su malonumu turi 
konstatuoti, kad visose srityse koloni
jos lietuviška veikla kilo.

jai esą įpareigoti tą reikalą apsvars
tyti. E.

Neįvykdo linų plano. Partijos vado
vybė yra susirūpinusi, kad kolcho
zams ir sovėhozams niekaip nesieka su

kelinti metai neįvykdo linųi gamybos rio 16 per St. Thomas radiją buvo Rodney, West Lofne. ir kt, apylinkių i tas prie, pat mlėsto centro.;
ir -supirkimo plano “ir tuo žlugdo Ii-' transliuojamas lietuviškas pusvalandis ir, žinoma, apyl., valdybai už puikią' Jeigu mes, visi kaip vienas Lie-
nų pramonės gamybą”. Sniečkus žino- ^reta aP^’i v’b°s Pirm. J. Butkaus pa- šventės programą ir tinkamą jos pra- tuvių Namų "valdybos pastangas pa-
ma bara visus žymesnius pareigūnus grindinės kalbos buvo paaiškinimai f vedimą. Tautos Fondui aukas rinko remsime, LN Hamiltone greitai bus.

anglų k., nušviečia dienos reikšmę lie-i šio fondo įgaliotinis J. B°ndoraitis.' ! Jie bus ne tik kaip šokiams salė, jie 
■ ■ — ■ ■ ‘ : Apyl. v-bos pirm, padėkojo progra- bus mūsų lietuviško veikimo centru ir

j mos išpildytojams ir atsilankiusiems pasididžiavimu. Jie bus ir lietuvybės 
sančiųjų nuotaiką ir paliko gerą ispū-- už dalyvavimą ir visus pakvietė bend- išlaikymo išveijoje pagrindiniu rams- 
dį ir tarp kitataučių klausytojų. At-! rai vakarienei. ču. iš patirties žinome, kad tik tos iš-

augo. Tačiau .*> pats reikšmingiausias

KUN. ST. SAPLYS gruodžio mėn. iš 
JAV atvyko ir perėmė Avellanedoje; 
Buenos Aires priemiesty, marijonų 
vienuolyno viršininko pareigas.

Vasario 16 minėjimas Vokietijoje
Vasario 19 dieną į šv. Juozapo 

hainų šalę Frankfurte V.-Kr. Valdybos, 
VLIKo 'Vykd. Tarybos ir lietuvių LS 
kuopų vadovybės pastangomis pavyko 
sutraukti žymiai virš 500 žmonių pa- 
ininėti Lietuvos Nepriklausomybės at- 
gavnno sukaktį. Didžioji publikos da
lis, suprantama, buvo lietuviai. Dauge- 
lisĮjų no ilgos metų eilės.pirmą kartą 
išgirdo Tautos himną ir pirmą kartą 
pamatė salę išpuoštą lietuviškomis tri
spalvėmis ir Vytimi. Tai lietuviai, pas- 
kutinias metas atvykę iš Lietuvos. Bu
vo ir tokių, kurie, jau apie 20 metų 
gyvendami Vokietijnje, pirmą kartą

provincijoje, bara ir kaikurias centri
nes įstaigas, neliesdamas tik centro ko
miteto.- . . ■ "E.

Lietuvoje nesibaigia aimanos dėl 
blogo žemės ūkio aprūpinimo mašino
mis. Sovietinė propaganda išpučia že
mės ūkio mechanizaciją, bet tarpra
joniniuose pasitarimuose, Sniečkui da

tuvių tautai. Tinkamai parinktų plokš
telių lietuviška muzika pakėlė klau-:

Vakarienė įvyko tuoj po iškilmingo 
akto Rušinskų patalpose ir praėjo labai 

pusvalandžių. J jaukioje ir aarmoje nuotaikoje. Sun-
Vasario 25 d. įvyko iškilmingas Ne-’ klausioji vakarienės suruošimo našta? 

lyvaujant, buvo atvirai pabrėžta, kad priklausomybės šventės aktas. Po ati-j atiteko Rušinskams ir Butkams. Pirm, i 
krašte negaminama pakankamai rei-• daromojo apyl. pirm. J. Butkaus žo- Butkus, nebodamas stiprios slogos/* 
kalingų ž. ū. mašinų, o ir išleidžiamos dzio ir Lietuvos himno sekė latvių irjjdh'bo ligi vidurnakčio. Vakarienės 
mašinos esančios tokios blogos koky-j estų Sveikinimai ir dr. J. Sungailos metu jiems talkino ir kiti v-bos nariai.

i Sis Vasario * 16-osios minėjimas pri
skirtinas prie labiausiai pavykusių, 
kokius ligi šiol čia turėjome. Naujojo 
apyl. pirmininko J. Butkaus pirmi tak
tiški, atsargūs žingsniai užtikrino nau
jajai valdybai Londono visuomenės pa
sitikėjimą ir simpatijas, o taip pat su
teikė jiems galimybę įsirašyti pirmąjį 
pasirodymą kaip svarbesnį laimėjimą 
apyl. veikloje. Pirmas egzamenas — 
puikiai išlaikytas! *Reikia manyti, kad 
ateityje valdyba susilauks ir dar dau
giau visuomenės paramos. Linkėtina 
apyl. valdybai tokių pat pasisekimu 
pasiekti ir kitus užsibrėžtus tikslus!

D. E.

rodo, kad šis buvo geriausias iš visų I 
ligi šiol mūsų apylinkės darytų liet, 
pusvalandžių.

bės, kad tuoj turi būti remontuoja- turininga paskaita. Prelegentas ypač 
mos. Esąs didelis trūkumas ir papras- pabrėžė tris mūsų išeivijai gyvybinius 
tų įrankių, reikalingų kasdieniniam že- i dalykus, kuriubs mes turime pirmiau- 
mės ūkio darbui. Bet esą ir tokių • šia įsisąmoninti, norėdami tinkamai 
reiškinių, kad mašinos kur nors pa- ’ pasitarnauti tėvynės laisvinimui. Pir- 
tvoryje ištisus metus guli nenaudoja- ma, politiniame lauke — mums yra 
mos. E. būtina visų veiksnių vienybė, be ku-

Vilniaus valst. konservatorija šiemet ™5 laisvinimo pastangos nėra tiek 
išleis 45 chorvedžius, instrumental-;sėkmingos ktek jos,galėtų būti. Gal 
tus, vokalistus.-kompozitorius, muzi- ^tc's. <!iena’ kai musų viršūnes supras 
kologus, aktorius ir kitus muzikos Ąa ^utin.uma ir taij atsikuriančioj 
specialistus. Dabar vyksta diplomi-' Ljetuvoj lemjarną zodj tars ne čia besi
mai užsiėmimai. E. S*nčlJą? bet krašte likę tautiečiai. Ant-

___ ra, musų kultūrininkai dirba neipa-

eįvių grupės ilgai išsilaiko nenutautė- 
ję, kurios savo veikimui turi tinkamas 
sąlygas/ Pastačius tikruosius Lietuviu 
Namus mes jau turėsime;

Taigi, kas tik išgalime, visi iki vieno 
stokime Lietuvių Namų nariais!

Apylinkės valdyba.

L. KATALIKIŲ MOTERŲ D-JOS su
sirinkimas šaukiamas šį šeštadienį, ko
vo 11 d., 4 vai;, p.p. parapijos salėje. 
Narės ir prijąučiančios malonėkite da
lyvauti. . Vaidyba.

Trūkumas, maisto
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Shmtiniai būtinai reikalingi 
SIŲSK MAISTĄ DABAR:

Muitas apmokamas čia. Nemokamas 
pristatymas. Pilnai garantuota ir ap
drausta.

10 sv. rūkyto bekono $24.90
10 sv. tauku S19.50
HOUSEHOLD SPECIAL 5*0.00 

■ Bendras svoris 44 svarai
500 g. degintos kavos, 1U sv. cukraus. 
10 sv. kvietinių'miltų, 10 sv. ryžių, 5 
sv. rūkyto bekono, 2Vz sv. virimui 
aliejaus, 2% sv. rūkyto kumpio.

FAMILY SPECIAL $39.60
500 g. degintos kavos, 500 g. olandų 
kakavos, 200 sv. Ceylono arbatos, 1.000 
g. cukraus, 500 g. virimui aliejaus, 500 
g. sūrio, 1.000 g. kvietinių miltų, 1.000 
g. ryžių. 500 g. parinktų džiovintų vai
sių,'500 g. rūkyto bekono, 500 g. rūky
to kumpio, 500 g. džiovintų vynuogių, 
500 g. šokoladinių saldainių, 500 g. sal
dainių, 250 g. pipirų, 200 amerikoniškų 
cigarečių.

Prašyk pilno sąrašo.

Gramercy, Dept.TZ
11« E. 28th St — Suite M6 
New 'York 16, New York 

Tel. MU. 9-6598
Darbo valandos nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9-530. šeštad. 10-1. Sek

madieniais uždaryta.

žesnės reikšmės darbą, pateikdami mū
sų taut, meno vertybes kitų tautų dė
mesiui. Tačiau šiam darbui vadovau
jantieji turi atsiminti vtėiia: jei ro
domės kitataučiams, tai turime pasiro
dyti geriausiai kaip tik mes įstengia
me. Trečia, mūsų budėjimai ir toliau 
yra reikalingas ir ypač jis bus reika
lingas ateityje. Atšalusieji tautiečiai 
turėtų vėl pabudinti savo lietuviškąją 
sąžinę, o kiti jiems turėtų šiame rei
kale padėti. Ir dabar jau dirbantieji 
turėtų dar labiau suintensyvinti savo 
pastangas. Pavergusiuosius turėtų pa-j

turi vykti ir toliau. Dr. J. Sungailos 
kalbą susilaukė užtarnauto klausytojų 
dėmesio.

Meninę programą atliko iš Toronto 
atvykęs muz. St. Gailevičiaus vado
vaujamas kvartetas ir viėtos meninės 
pajėgos. Pirmasis davė lietuvių ir pa
saulinių kompozitorių kūrinių puikų 
koncertą. Londoniečiai pasirodė su B. 
Eimantienės šventės nuotaikai pritai
kytu scenos vaizdeliu “Motinos sap
nas”, jaunųjų eilėraščiais ir taut, šo
kiais, kuriuos pašoko M. Chainausko 
vadovaujama taut, šokių grupė. Vaiz
delio dalyviai — šešt. mokyklos moki
niai ir skautai, vadov. B. Ratkevičiū
tės • Eimantienės. Be to, dar dalyvavo 
svečiai iš Rodney apylinkės — broliu
kai Kudirkos, kaip ir paprastai, klau
sytojų šiltai sutikti, akordeonais pa
groję keletą duetų.

Džiugu, kad ir šiemet, kaip ir pra
ėjusiais metais, buvo pilna salė šven
tiškai nusiteikusių tautiečių. Už gau

SPORTO KLUBO VALDYBA gero
kai “prakaitavo” pereitą savaitgalį. Be 
pravestų šeštadienį stalo teniso pirme
nybių, tą patį vakarą VAV parapijos 
salėje buvo suruošta bendra sportinin
kų ir jų tėvų vakarienė. Klubo pirm. 
K. Baronas pasveikinęs virš 100 as
menų, susėdusių prie gražiai paruoštų 
stalų .(sportine tradicijabe alko
holinių gėrimų!), nušvietė sporto

Delhi-Tillsonburgo apylinkėje
.^JAUNIMO KLUBAS,. įsteigtas šių 

mėtų pradžioje prie šv. Kazimiero pa
rapijos Delhi, Ont., gražiai veikia. 
Klubo pobūviai vyksta parapijos sa
lėje kas antrą sekmaidenį. Klubui 
veikti padeda globėjų komitetas. Klu
bas turi du naujus stalo teniso stalus, 

r____ ________ ________ _____ , eilę įvairių žaidimų, lietuviškų plokš-
keisti jaunosios kartos atstovai. Darbas • teliu ir naują patefoną su garsiakal- 

.• • -m • • . »•' j' ▼ '___ * kinio biais.
STEIGIAMA SKAITYKLA • BIB

LIOTEKA. KLB Delhi apylinkės val
dybos iniciatyva organizuojama skai
tykla - biblioteka, kuri turės patalpas 
parapijos salėje. Tam tikslui apylin
kės valdyba paskyrė $100. Savo auko
mis knygoms nupirkti žada-prisidėti 
parapija ir kitos vietos organizacijos, 
kaip KLK Mot. D-jos skyrius, Ūkinin
kų klubas ir Jaunimo klubas.

PER NEPRIKLAUSOMYBES ŠVEN- 
TĘS MINĖJIMĄ galutinai suvestais 
duomenimis gauta:

Minėjimo pelnas
Surinkta aukų lapais $461,79

$191,21

ibi..

Taupyk ir skolinkis 1. 
kooperatiniame 

bankelyje "Talko" ŽŽZ

Antradieniais ir penktadieniais 5 vaL - 8 vai. vak.
Žd KIKG STREKT KAST,'ROOM U. ♦ Telefonas JA. 7-5575 

■ 1 .......  .................. ... ....................... ..............................................................................................................

Viso $653,00
Ta suma persiųsta Tautos Fondo įga

liotiniui Kanadoje. Širdingai dėkoja
me visiems parėjusiems Lietuvos lais
vės kovą. Apjl. valdyba.

TAUTOS FONDUI AUKOJO
Po $20 — P. Augaitis, B. Gudins- 

kas, V. Miceika. A. Rudokas;
Po $10 — St. ir R. Augustinąvičiai, 

St. Kairys, J.'Rimkus, J. Strodomskis, 
M. Tuinyla, D. Žiogas;

Po $5 A. Augustinavičius, St. Au- 
guštiftavičius jr., Fr. Balnys, M. Barš- 
člauskienė, Wm. Bikus, J. Dadurka, J. 
Dambrauskas sr., A. Dirsė, £r. Dirsė, 
M. Grincėvičius, K. GudinskW, St. Gu- 
dlnskas/P. Garselis, P. Janulis, P. Kli
mavičius, L. Kubilius, J. Laurockas, J.

Mačiulis, C. Matelis, A. Mažeika, P. 
Pargauskaš, Ed. Peteraitis, dr. Br. Po
vilaitis, M. Rąfys, kun. K. Riekus, A. 
Samas, B. Stonkus, D. ir/O. šiumai, 
S. Vaikutis, P.JVindašius, Ęnncevičius;

$4 Z. Raulionis;
Po S3 — Br. Bačiūnas, F. Gurklys, 

kun. dr. J. Gutauskas, St. Simutis, M. 
Veiverienė, V. Zadurskis;

Po $2 — M. Ašmys, J. Astrauskas, 
A. Andraitis/Baleišis, D. Rendikas, R. 
Bendikienė, M. Bartulis, B. Cvirka, D. 
čeika, J. Dambrauskas jr., J. Firovi- 
įčius, V. Galeckas, J. Gaidelis, J. Jurė
nas, J Janušauskas, St. Jokubickas, 
Jocius, J. Jakaitis, P. Kaziukonis, Ku- 
dukis, Alf. Kairys, A. Lapėnas, A. 
Mikpevičius, A. Martinkevičius, A. 
Mockus, M. Norkus, J. Onaitis, A. Pet- 
rašiūnas, P. Petrulionis, P. Rukšnaitis, 
J. Rastapkevičius, E. Rugienienė, J. 
Rankauskas, J. Svyla, St. Skuda, Ser- 
nienė,.V. Vaitkus, Vaitkus, A. Vaitke
vičius, J. Vakaras, J. Veraitis, P. Vili
mas, J. Viliūnas, G. Vitkauskas, V. Vy
tas, A. žėbertavičius, P. žilvitis.

Po $1 —- V. Andriulionis, A. Aleiiū- 
nas, Albinas, A. AmbroriejUS, L. Bal
nys, P. Balčiūnas, L.. Bučinskas, Čer
niauskas, M. Elizat, J. Xtndinskas, 
Gendrėnas, Gerčienė, Gaidaū^kas, Gu- 
deliauskas, A. JanavičiusT Si Jokubic
kas, J. Kaminskas, G. Kupčinskas, J. 
Kitelis, T Kitelis, V. kūftkulfe, E. 
Langas, A. Lileikis, J. LiHgaitls, K. 
Lukošius, J. Liutkus, G. Mačys, D. Ma- 
Žulaitis, Mulevičius, A. Masiulis, St. 
Maybuyn, J. Mikėnas, B. Nežinomasis,

tys, J. Rudokas, Razokas, J. Statkfcvi- 
čius, A. Trečiokas, D. Vyšniauskas, A. 
Vidmontas, A. Vilkas, B. Ydas, J.
Zgreenda x

Keletas aukojo mažiau kaip po $1.

organizacijomš už gražią paramą 
bendradarbiavimą. Dar klubo sporti
ninkus sveikino gatbės narys kun. dr. 
J. Tadarauskas, J. Mikšys, V, Pilkaus
kas. Jauniausieji sportininkai pažaidė, 
padainavo lietuviškų dainų, tuo tarpu 
vyresnieji šnekučiavosi įvairiom te
mom. Sekmadienį buvo parapijų krep
šinio pirmenybių rungtynės-ir po pie-, 
tų Toronto “Sietynas’ pastatė Ž. Čiur- 

varniais laksčiusių”. Vaikus iki 10'm. 
klubo valdyba leido nemokamai.

ŠĮ SEKMADIENĮ tuoj po Sumos 
šaukiamas sporto klubo “Kovas” visuo
tinis narių susirinkimas. Visų narių 
dalyvavimas būtinas. ^Kviečiami ir i 
sporto rėmėjai, ypač sportininkų ^ė-! a y . . . .' lietuviškame:parengime ir is viso pir- vai, nes numatoma įsteigti sporto re- kar^ daugel metų sutikti lietu- 

viūs, išgirsti gimtąją kalbą, dainą, pa- 
HLN PENKMEČIO SUKAKTIES .matyti-tautinius šoktus. Minėjime da- 

MINEJIMAS įvyks kovo 12 d., šį sek- Wvo VLIKo VT pirm. J. Glemža, 
madienL šia tvarka: narys dr. P. Karvelis, LK Sielovados

11 vai. ryto AV bažnyčioje šv. ML tvarkytojas Tėv. A. Bernatonis, Raud. 
šios mirusiu LN narių a-.a. Balio Milte-} Kr. .pirm. J. Notkaitis, septyni PLB 
nio, Juozo Kanevos, Jono Žičkaūs, Jo-• Vdk. Kr. Tarybos nariai, inž. J. Augus- 
no Gylio ir Jono Jokūbaičio intend- taitis/dviėjų kuopų vadai, eilė Vasa- 
ja. Pamaldas laikys ir minėjimui pri- rio 16 gimnazijos mokytojų su dirėk- 
taikytą pamokslą pasakys kun. dr. J.^toriūm dr. Groniu ir daug kitų lietu- 
Tadarauskas. Po Mišių Libera ir simJ viskame gyvenime besireiškiančių as- 
bolmis gėlių ant mirusiųjų kapų už-‘menų.'Kitų*tautybių svečių tarpe pa
dėjimas. žymėtini 5 Hesseno seimo atstovai.

Trumpa oficialioji dalis pradedama lumburgo vyskupą atstovavo dekanas
5 vai. p.p. LN J. Strazdo paskaita, po lv“ 
kurios seks meninė dalis — koncertas.

Kviečiame visus tautiečius šią dide
lę sunkaus LN darbo sukakties šventę 
atžymėti skaitlingu dalyvavimu.

HLN valdyba.
LN V-BOS POSĖDIS įvyko vasario 

28 d. A Naruševičiaus viešbutyje. 
Centriniu dienotvarkės punktu buvo 
pasiruošimas LN 5 m. minėjimui. Šia 
proga LN v-ba prašo visų tautiečių 
vieningos paramos, atsilankant į iškil
mingas pamaldas ir koncertą. Pakvie
timus į koncertą v-ba prašo visus įsi
gyti iš anksto. Prie įėjimo bus plati
namas rašytojo dr. H. Nagio, kuris iš
pildys dalį šio koncerto programos, 
naujausias leidinys “Mėlynas sniegas”. 

Salėje vietas nurodinės tautiniais 
drabužiais pasipuošęs jaunimas.

Pakvietimų platintojai maloniai pra
šomi atvykti į koncertą anksčiau ar at
siskaityti prie įėjimo.

V-ba nutarė po koncerto rengti pro
gramos dalyviams vakarienę, kurią 
maloniai sutiko savo bute paruošti S. 
Ročienė, talkinant Gelžinienei. Į ją 
pakviesti parapijos kunigai ir apyl. 
v-bos pirm. • •*

Svarstant lėšų teikimo būdus, v-ba 
priėmė K. Mikšio siūlymą. Ilgesniame 
pasisakyme K. Mikšys pareiškė, kad 
reikia dėti visas pastangas atsiekimui 
didesnės **mūšų kolonijos vienybės. 
Kaip konkrečią pradžią jis siūlė vi-, 
siems LN nariams stoti nariais į 
“Talką”, sueiti į nuoširdesnius santy
kius su parapijos vadovybe. Be to, rei
kia pradėti galvoti, kad tikriesiems 
LN šimtinių neužteks. Reikia surasti 
keliasdešimt, kurie prisidėtų tūkstanti
nėmis. Atėjo laikas, kad LN išbaigi; 
mui daliai idealistų lietuvių reikia 
tiesiog aukotis.

V-ba pavedė St. Bakšiui su pasirink
tais dviem LN v-bos nariais kreiptis į 
parapijos kleboną kun. dr. J. Tada- 
raušką, kad bendromis jėgomis sura
dus būdus, kaip galutinai išbaigti di
dėlį Liet. Namų įsigijftno darbą.

V-bos pirm, perskaitė A. Šajaukienės 
laišką, kuriame ji įteikdama šimtinę 
nuoširdžiai pabrėžia didelę LN reikš
mę. Jis taip pat/padėkojo Ed. Vemb
rei, kuris nariais įrašė du savo sūnus.*

TORONTO “SIETYNAS” vasario 26 
d. davė pirmą kartą Hamiltone tokį 
puikų vaidinimą vaikams. Dfdelė LN 
salė dar niekad neturėjo tiek daug s'Tmkėjttūaiš’ĄteUHd! 
mūsų mažųjų, kūnų susmnko apie 
300, o kartu su vyresniais per 500.

S. Čiurlionienės - Kymahtaitės “Dvy
lika 'brolių juodvarniais laksčiusių”, 
režisuoti St. Ramanausko, užintriguoja 
ir pagauna mažąjį žiūrovą pačioje vai
dinimo pradžioje. Gražios S. Rama
nausko dekoracijos, puikiai suderintos 
su J. žadavičiaus apšvietimu, duoda 
nuostabiai imponuojantį pasakai foną. 
E. Liotmanienės kostiumai perkeitė 
sceną į natūralų pasaulį su bauginan
čiais Juodvarniais, rimtuoju gandro, 
patraukliomis varlikėmis, išdidžiuoju

mėjų būrelį.

tum. Nilges. Dalyvavo buvęs Kaune 
vokiečių gimnazijos direktorius dr. 
Štrauch, Vokiečių Tremtinių Sąjungos 
pirm. Biermann ir eilė kitų. Buvo len- 
kų, -latvių, bulgarų, ukrainiečių ir kitų 
tautybių svečių. Amerikiečiams atsto
vavo karininkai iš Kaiserslauterno su 
žmonomis. .

Atidarydamas minėjimą Vok. Kr. 
V-bos pirm. kun. Br. Liubinas, iškėlė 
lietuvių tautos ryžtą gyventi laisvai ir 
nepriklausomai. Vienas ryškiausių to 
ryžto liudijimų yra 1918 m. vasario 16 
dėklatacija. Tremtyje esą lietuviai yra 
įpareigoti skelbti visam pasauliui apie 

-tacęyžto iiėpalaužiamumą lietuvių šir- 
dyse. To įpareigojimo vykdymas ir 
yra vienas iš Vasario 16 minėjimo mo
tyvų. Antrasis, nemažiau svarbus mo
tyvas yra patiems lietuviams atsinau
jinti lietuviškoje dvasioje. Vokiškai 
•pirmininkas prašė kitų tautybių sve
čius būti liudytojais lietuvių noro gy-

ereliu, garbėtroška nykštuku, nenuo- 
rama šarka (kuri išskirtinai patiko ne
tik mažiesiems, bet ir suaugusiems). 
Baisiosios raganos pasirodymas ’ vi
siems pagaugais nueina! Visoje pasa- 
koje pagrindiniu motyvu yra Meilutės 
gerumas ir pasiaukojimas, lydimas iš
tisinės5 kantrybės ir ištvermės, ko pa
sekmėje pasaka užsibaigia gėrio lai
mėjimu ir gražia susipynusių įvykių 
atomazga.

; Pasaką suvaidino daugumoje Toron
to jaunimas. Į ją įdėta režisOriaus ir 
dekoratoriaus’tiek daug širdies ir pa
siaukojimo, nekalbant apie sugaišta 
neapmokamą laiką/kad, kalbant apie 
padėką jiems — tikrai trūksta žodžių. 
Teisingai K. Baronas padėkos žodyje 
“Šiėtynui” pabrėžė, kad tokios lietu
vybės išlaikymo pastangos yra pačios 
efektingiausius, nes (palieka jaunoje 
širdelėje ilgą ir vaizdų įspūdį.

Spektaklio proga norėtųsi atkreipti 
kaikurių. artistų dėmesį į dikciją- Nfe- 
pašlėptis, kad mūšų jaunimas lietuvių 
kabėje Silpnokas, todėl vaidintojams 
reikėtų‘žodžius tarti aiškiai ir garsiai 
hesuliejant jų. .

•Šią puikią kultūrinę ir lietuvišką 
pramogą jšdnimūi suteikė sporto klu
bas “Kovas”, ^kurio pirm. K. Barono 
pastangomis “Sfetyftaš-” tufęjo progą 
atvykti į Hamiltoną? Visięnis jo vado
vams Ir vaidintOjams^įėUkiltmė gi
lią hamiltonie&j^^‘(padįtl^tt-^gražia^

LN PRAĖJUSIĄ SAVAITĘ gauta 
$400. Nuošrdūs ačiū Juliui Klypui už 
antrą šimtinę, Eduardui Vembrei, ku
ris yra viėnas pirmų jų narių, už įra- 
šytną savo dviejų sūnų ir $200. Ma
lonu padėkoti ankstyvesnės išeivijos 
tautiečiui Art tanui Baubliui už prisidė
jimą su šimtine prie šio didelio lietu
viško darbo.

Sklypas nupirktas ir tokioje puikio
je centrinėje Vietoje. Visi .vieningai 
prisidėkime, kad greičiau atsiektumėtn

Sk. St.
— ■ - /

Alice Stephens dainininkių plokštelė
Ištraukos iš 20-ttrečio jubttėjtnio koncerto, ?
lietuvių kompozitorių naujausių kūrinių. r

I pusėj Swfrita la'D-Major — Bruno MarkatČio, SJ. į

ežerim — V. BaMitb; Vakftnr BgMys A.

Išeis KOVO 1, IMI 
STERKO — 55.95

I — fchtfc. & F. Buda 
(pridėti 56c persimu 
UŽSISAKYTI GALfll

venti laisvai ir nepriklausoma/Buvo 
pagerbti .žuvusieji ir suimtieji kovo
je už laisvę, vysk. J. Steponavičius, 
kaip naujausias žymūs kalinys irU.t.

Tėv. A. Bernatonis sukalbėjo maldą, 
kuriofĮškėli^nas liet, tautos likimas ir 
prašoma Visagalio pagalbos. Amerikie
čiams svečiams anglišką žodį tarė dr.
G. Valančiuj v

Pagrindinę paskaitą skaitė R. Ha- 
ckenberg, Hesseno krašto seimo narys, 
tema “Laisvas apsisprendimas visoms 
tautoms”. Panagrinėjęs tautų apsi
sprendimo sąvokos kilmę ir esmę, tuo 
būdu įstatęs Lietuvos’ klausimą į vi
suotinės problemos rėmus, priminė, 
kad apsisprendimo teisę skelbia ir JT 
konstitucijos I straipsnis. Tolia užkal
bėtojas išryškino sovietų veidmainia
vimą — jų skelbiamų šūkių nesude
rinamumą . su praktika, pagirdamas 
JAV praktikuojamą pavergtųjų tautų 
savaitę, apeliavo į vokiečius dėti pa
stangas tokiai savaitei įvesti ir pas 
save* •’ ; ■ /■ \

Baigiant pirmąją minėjimo dalį, Kr. 
V-bos pirm. kun. Br. Liubinas perskai
tė protesto rezoliuciją pries JF. vysk. 
J. Steponavičiaus suėmimą, kuri, visų 
dalyvių buvo: priimta galingu, prita
riančiu plojimu. Rezoliucija pasiųsta 
vyriausybei, kraštų vyriausybėms, 
spaudai ir kit. įtakingiems veiksniams.

Meninę minėjimo dalį išpildė Vasa: 
rio 16 gimnazijos choras ir. tautinių 
šokių grupė. ; •/ /

Prieš išsiškirstant, labai jautrų žo- x 
dį tarė Frankfurto miesto katalikų de
kanas kun. N i gi es. Perdavęs Limbur- 
go vyskupo dr. W. Kempf sveikinimus, 
jis kalbėjo: “Eidamas galvojau, kad 
darau asmenišką auką, tačiau išeida
mas turiu pareikšti, kad išsinešu di
džiulę dovaną. Anksčiau lietuvių tau
tos nepažinojau, o dabar ją pamilau...” 
Po jo dar labai giliai ir jautriai kalbė
jo Baltų Draugijos vardu dr. Dahmen 
iš Stuttgarto, iškėlęs lietuvių liaudies 
dainų senuiną ir grožį. ^ / • //■;-./

Praktiškai šio minėjimo parengimo 
darbas buvo atliktas PLB.; Vokietijos 
Krašto Valdybos. F inansišk a i ir mora- 
liai ją parėmė VLIKb \fykd. Taryba, 
lietuvių LS daliniai ir Free Europe. 
Salę labai skolingai dekoravo Vašafįo 
16 gimhazijds mokyt. A? Krivickas? 
Meninės dalies nuopelnai tenka mūki
mams, chord dirigentui mokyt. K. Mot- 
gabiui ir tautinių šokių mokytojai.

Apie minėjimą buvo plačiai rašyta 
vokiečių spaudoje ir perduotas repor
tažas per Hessėno radijo siųstuvą.

(ELI).

VASARIO 16 MIUNCHENO APY- 
LINKS: paminėjo iškilmingai vasario 
19 d. Dalyvavo per 200 žmonių, jų tar
pe didelė dalis neseniai iš Lietuvos at
vykusių, daug jaunimo. Meninės dalies 
išpildyme dalyvavo choras “Dama” iš 
Mėmmingeno.

Minėjimas pradėtas popietinėmis pa
maldomis gražioje šv. Jokūbo baž
nyčioje miesto centre. Sv. Mišias lai
kė vietos klebonas kun. J^ Tautkevi- 
čius. Mišių metu giedojo “Damos” 
choras. Pamokslą pasakė kun. dr. J. 
Petraitis, Memmingeno lietuvių kle
bonas. Tuoj po pamaldų arti šv. Jo
kūbo bažnyčios esančioje gimnazijos 
salėje įvyko; iškilmingasis minėjimo 
aktas. Jį pradėjo apylinkės pirm. kun. 
J. Yautkevičius. Dienos prasmę vokiš
ką! ir lietuviškai -išryškino savo pa
skaitoje V. Banaitis.

Męįinėją minėjimo „programoje bu
vo suvaidTųtas scenos vaizdelis iš da- 
bartirtib gyveninio pavergtoje Lietuvo- 

‘je^Jcglchože. Vaizdelį paruošė nese- 
tiiąi;ž^ieUvos a^rykę pp. Armonie- 
nė ir Borchertak Vaidino beveik vien 
jaunimas, Čia išvilgęs IUnaujai iš Lie
tuvos atvykęs.. Vokiečių kalba^vaiz
delį apibūdino Elena Molnerytė.

Po vaidinimo — melodeklamacija 
“Oi, neverk, motušėlė” ir Memmin- 
geno lietuvių choro “Darna” kon
certas. (ELI), t

MEMINGENO LIETUVIAI Vasario 
16 minėjo šį kartą savo tarpe, pasi
kviesdami tik tos pačios baltų koloni
jos latvius ir estus. Dalyvavo betgi Sie
lovados direktorius T. A. Bernatonis, 
neperseniai iš Amerikos atvykęs Va
sario 16 gimnazijos mokytojas dr. G. * 
Valančius, dalyvavo viena neseniai iš ' 
Sibiro grįžusi lietuvė ir keletas kitų j 
apylinkių lietdviu. ’

pamaldomis. f 
laikė kun.

Tėv. A.

Šventė buvo pradėta pams 
Katalikų pamaldose Sumą lail 
J. PetrMlls, panoksią -sakė 1 
Bernatonis, giedojo “Darnos”,, 
evangelikams pamaldas 'MM 
Stanaitis.' Aktas Įvyko baltų' 
jos Kultūros, namų didžiojoje
Paskaitą skaitė dr. Valančius, Tėvas 
A. Bernatonis papasakojo apie religinį 
gyvenimą ir naujus persekiojimus da
bartinėje Lietuvoje; sveikinimo žodį 
tarė latvių bendruomenės atstovas; 
perskaityti buvo latvių organizacijų 
svekinimai. Akto grožinę dalį atliko 
"‘Datnos" choras, vadovaujamės M. 
Budriūno. - . (ELI).
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teriftaros konkursas Toronto jaūmmui K
CLB Toronto apylinkės valdy- terminas įteikti 1961 m. spalio 

lėn. 1 d.
Konkurse gali dalyvauti Toron-

Ar apsieis ir be manęs?
į tradi-
ne vie-

jaunimą labiau domėtis lietuvių 
literatūra, skelbia Toronto apy
linkės jaunimui dailiosios litera
tūros konkursą. Konkursas skel
biamas trims jaunimo grupėms:

paieško, o tų ypatybių ras bega
les. Aš gi šia proga priminsiu tik 
vieną. Ji yra izoliavimasis iš viešo 
gyvenimo, arba, kaip paprasčiau

žvelgta į Hettiviu kalbos taisyklin
gumą.

Konkurso dėtos hebus pratę
siamos. . r

Kūriniai turi būti pasirašyti 
slapyvarde ir pažymėta grupė. 
Uždarame voke prie kūrinio turi 
būti pridėta tikroji autoriaus pa
vardė su slapyvardžiu ir adresu.

Visi kūriniai siunčiami konkur
so komisijos pirmininkui V. Ta- 
mulaiČiui — 102 Quebec Ave., 
Toronto 9, Ont.

Platesnių informacijų žodžiu 
gailina gauti pas konkurso komi
sijos narius. Komisijos pirminin
ko telefonas RO. 2-8067.

Konkursui pravesti Toornto 
apylinkės Kultūros Fondo įgalio-

o. Tamošausko sudaryta ko-
jančio jaunimo (Iigi 26>‘metų>gru- w»ją^pinn,' V^^JjanruMis, sekr.
— • - ----- •L. Ramanauskienė, nariai: kun.

įa ‘Tėmą pasirenkama fcdsvai U- B-Pacevičius, Z; Daugvainienė ir 
• - .- • v.,), J. Gustainis.

. .Konkurso komisija.

SVEČIUOSE PAS žYAWf
TORONT1ETES TERESĖS STRATAS KELIAS J AUGŠTUMAS : C - . * i r v . t ...

Pirmą kartą teko susidurti su 
kylančia žvaigžde.

Ne iš dangaus nukritusia ir pa
klydusia žemėje, bet žemėje sau 
kelią skinančia. Tos žvaigždės ke
lias pavojingas. Kliūčių daug. 
Staiga pakilūs, lengva nukristi. 
Bet ji jau pakilusi ir stengiasi iš
silaikyti kiek galint ilgiau augštu- 
moje. Kiek ji išsilaikys, matysim. 
Dabar jos tikslas vis kilti ir kilti... 

"'''-j 
Grįžau iš Hamiltono vėlai. Žmo

na sako, kad kažkas skambino; 
Paliko telefono numerį ir prašė 
paskambihti. Pašuku...

— Prašėte paskambinti, koks
reikalas? . :

— Duktė rytoj atvyksta iš Niu
jorko, — sako motinos balsas, ■— 
naujai pagaminto filmo proga. Ji 
vaidina šiame filme pagrindinę 
rolę. Royal York hotelyje jai ruo
šiamas pagerbimas. Ji norėtų Juš' 
matyti svečių tarpę. Gal galėtu-, 
mėt atvykti? Su žmona, supranta
ma. Vėliau nueisime pažiūrėti fil
mo premjeros.

— Dėkui, būsiu. Dar vienas 
klausimas, koks svečių apsirengi
mas?

— Formai!..;
*

Atvykstame punktualiai. Laik
raštininkai jau čia. Būras didelis į Įėina. Grįžta šypsodamosi. Direk 
ir tutingas. Visokio plauko žmo- rractvi-a cHnondiio ir Uanz 
nių, visokiausiais apsirengimais, 
tik aš vienintelis “formai”. Radi
jo ir TV kameros. Aišku, darys 
Įkalbėjimus ir filmuos. Twenty 
Century-Fox atstovas sušilęs laks
to su oaskutintais nurodymais. 
Įveža užkandžius. Paimam po gė
rimą. Kalbamės šu reporteriais, 
žvaigždės dar nėra. Ji turėjo re
peticijas su Metropolitan opera 
Niujorke, negalėjo suspėti lėktu- 
van, todėl truputį pavėluos. O gal 
pradeda senųjų žvaigždžių išmin
tais takais eiti? Kas žino?

School) grupė. Skiriamos trys 
premijos: <20, il5 ir $10. Tema 
pasirėiikama laisvai iš savo asme
niškų nuotykių, vasaros atostogų, 
atsiminimų, Ir tėvų gimtojo kraš- 

. to vaizdelis. Rašinys turi būti nei 
mažesnis vieno puslapio. Pasku
tinis terminas rašiniui Įteikti-1961 
m. gegužės mėn. 1 d.

2. Vidurinės mokyklos (High
School) grupė. Skiriamos dvi pre
mijos: $50 ir $30. Tema pasiren
kama laisvai. Dailiosios literatū
ros kūrinėlis turi būti nemažes
nis, penkių pūslių. Paskutinis 
terminas įteikti 1961 m.-spalio 
mėn. 1 d. . < •

3. Studijuojančio frnestudijųo-. 

pė.jSkiriamą viena $100 prėmi- 

teratūros kūrinys turi būti nema
žesnis dešinit puslapių. Paskutinis

V. VERIKAITIS

Prieš septynerius metus, kada 
pradėjau dainuoti “Songs of My 
People” programoje, vienos re
peticijos metu Įgriuvo ji su paly
dovais: tėvas, motina, sesuo ir du 
broliai. Ji, kurios dabar laukia
me, tada tebuvo tik 13 metų. 
Tuojau visi prisistatė Ivan Roma- 
noffui. ši trylikos metų mergai
tė norinti dainuoti jo Vedamoje 
programoje.

— Kas ji? — klausia. — Ar ji 
moka?

— 0 taip' Prašau pasiklausyti.

Mergaitė dainuoja. Balsiukaš 
iieMęgas. Gaidų nepažįsta. Vištik 
jauti,'įpd dainuoja su įsijautimu 
ir užtikrintai.

. k—- Gerai, — sako Ivanas, — ga
lėsi dainuoti mano programoje.

Žvaigždės pirmi žingsniai. Iš
vyksta su visa svita šypsodamosi. 
Pirmas pasisekimas? Dainuos ra
dijo programoje su profesiona- 
tais, < ■

Po kiek laiko susitinku gatvė
je. Su broliu.

—■' Ką darai savo balsui lavinti?
— Nieko, noriu gimnaziją 

baigti. -
Gali ir gimnaziją baigti ir 

dainavimo mokytis. Eime.
Nuvedu i konservatoriją. Užei

nu pas dr. Valterio sekretorę. 
. Čia yra tokia jauna mergai
tė,-kuri norėtų pasikalbėti su di
rektorium. Ar galite priimti?

— Pažiūrėsiu.
Po kiek laiko grįžta. Direkto- 

“ius sutikęs su ja pakalbėti ir no
rėtų. kad ji padainuotų.

— Ar turi gaidų pasiėmusi?

Tik dabar pagalvojau, kad kvai
loka buvo eiti pas direktorių ne
pasiruošus. Direktorius laukia... 

torius paskyrė stipendiją ir liepė 
nusistatyti pas vieną iš geriausių 
konservatorijos mokytojų Mmė 
Jėšner. . . ;

Antras žingsnis.
Vėjjau.^susįtjnku _j.au gįmnazi-^ 

ją įmetusią ir visa Širdimi atsida
vusią muzikai. Girdžiu, kad sun
kiai dirba ir pilna svajonių pa
siekti viršūnės. ’Po kiek laiko išsi
veržia iš chorinių eilių ir jau ma
toma operų pastatyniuose, kaip 
mažų partijų solistė. Aštuonioli
kos metų sulaukusi jau dainuoja 
pagrindinę rolę Bohemoje.

Trečias žingsnis.
Nuo čia prasideda spartesnis 

kelias i viršūnes. Koncertai su 
simfoniniu orkestru. Kviečiama 
:ele vizijom Pasisekimas po pasi
sekimu. Bet paukštis daužosi. Per 
maža erdvės. Galų gale pasiekia 
na tikrinimo i Metropolį taną ir ... 
laimi.

Ketvirtas žingsnis.
Pasiekta dainininkų svajojama 

viršūnė. Dabar tik teikia subręs
ti.’Sustiprėti- Bet kur tau! žvaigž
dė turi, kilti. Ji negali stovėti vie
toje. Jai reikia naujų kelių.

APLANKYKITE SAVO TĖVYNĘ!
VYKITE PATOGIAI IR KOMFORTtšKAI ŽINOMU

M.S. B ATORY
Gdynia America Line laivu, iš Kanados uostų Į Southemptoną, 
Kdpenhągą ir Gdynią Baltijos pakraštyje (Lenkijoje), Ir iš ten 

traukiniu ar autobusu Į visas ’Rytų ‘Europos dalis.
Batory •— tai modernus, be "dėti 

.prastai grašiai išpuoštais svečii 
erdriomis kabinomis. Jūs pastai 
tradiciniais: puikiais valgiau > 

ktančiu patenkinti keteh
1961 METŲ KELIONĘ

Iš Montrealio —- balandžio 13, geg 
rugpiūčio 16, rugsėjo 8, spalio 6, fe]

SVARŲ BAGAŽAS AS1

lės švarus laivas, su nepa-

Mdagtu pėtamavitnu, sie- 
tt Ir jiems padėti.
TVARKARAŠTIS: 
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Dėl rezervavimo ir informacijų pasitarkite su savo 
vietiniu kelionių agentu arba

GDYNIA AMERICA UNE

ribs upeliais plaukia nuostabių męs esame pratę išsireikšti, “ap 
dainų, giesmių ir raudų garsai, sieis ir be" manęs”. Jeigu, pvz 
šalia didžių žygių, kurie istorijos 
bėgyje wnusdHugino, kitus gąs
dino ir šalia gausybės kitų pra
kilnių apraiškų mūsuose buvo ir 
yta daugybė ir nelemtų ypatybių, 
kuriomis nepasidžiaugia žmonija 
ir kurios mums patiems lemia di- 
džią nedalią mūsų asmeninėje ir 
tautinėje egzistencijoje. Nes kas, 
jei ne anos blogosios ypatybės 
nustūmė nuo valstybės pedestalo 
mūsų daina apdainuotą ir pasaka 
apsakytą šalį ir vergo kryžium pa
ženklino lietuvio pečius. O šių 
dienų kas lėmė piktąją nedalią 
mūsų tautai ir kas išvarė mus 
pro tremties vartus? Argi kalti 
čia buvo dainiai, ar visuomenės 
veikėjai, ar politikos kūrėjai ir 
argi anie dirvų artojėliai? Ne, tai 
savo nėlėmtų ypatybių neatpažįs
tu žmonės, kuriais juk galėjo ir 
gali būti ir anų garbingų bei di
džių pareigų vykdytojai.

Tegul šių eilučių skaitytojas

Ir šiais; metais, girdžiu * paga
mintas filmas. Kanados vaizdai. Ji 
turinti pirmaujantį vaidmenį. Su 
Hollywodo žvaigždėmis. Su Holly- 
woodo pastatymu. Tai štai ir vėl 
ją susitinku.

Galų gale sujudimas, žvaigždė 
atvyko. Fotografai, stiklus palikę 
imasi savo aparatų. TV kameros 
atkreipiamos į duris. Reporteriai 
pasiruošę su klausimais. Ji Įžen
gia i salę. Su visa pompa. Kaip 
žvaigždei pridera. Miesto majoras 
ją sveikina. Motina, sesuo ir du 
broliai kartu. Ta pati svita, kaip 
pirmą kartą susitikom. Su visais 
pasisveikina. Pastebi ir mane. 
Mane pabučiuoja. Taip, kaip vi
sos žvaigždės. Ne todėl, kad norė
tų, bet, kad kitos žvaigždės taip 
daro. Žmonai tik paduoda ranką. 
Šypsosi.

— Kaip einasi? — klausiu.
— Kad tik greičiau ta komedi

ja pasibaigtų, — sako, — taip 
nuvargusi esu!

Matau, kad nebėra tos nerū
pestingos mergaitės, kuri tik no
rėjo pakilti i viršūnes. Prieš ma
ne jauna, bet nuvargusi mergina, 
kuri daug dirbo', kol Įkopė į vir
šūnę, o dabar bijo, kad nenupul
tų. Kelio atgal nėra. Galima arba 
kilti arba kristi. Pasiryžimo ir 
planų daug, bet jau jaučiamas ir 
atsakingumas, todėl turi save pri
versti šypsotis. Turi saugotis sa
vo elgesio. Turi žinoti ką sakyti.

< '.;;v .
Visi nuvykstame pažiūrėti fil

mo. žvaigždė joje vaidina. Nieko 
ypatingo. Ne tokia jau ir rolė di
delė. Bet tai pradžia. Ir “ Songs 
of My People” pirmasis pasirody
mas nebuvo didelis. Bet tai buvo 
pradžia. Gal ir toli pažengs? Kas 
žino?

*
Šiandieną pirmą kartą teko su

sidurti su pakilusia žvaigžde.

sieis ir be manęs”, arba kur nors 
vyksta susirinkimas, kuriame ap
tariami svarbūs reikalai ir kur 
mūsų dalyvavimas yra būtinas, 
mes į jį neiname, teisindamiesi, 
jog “apsieis ir be manęs”, neina
me į koncertą, vaidinimą, paskai
tą, minėjimą, ar kitokį parengi
mą, nes “apsieis ir be manęs”: Ir 
šis “apsieis ir be manęs” dauge
lyje mūsų yra taip įsišaknijęs, 
jog tapo- kiekvienam apsileidimui 
pasiteisinimo motyvu. Mes, saky
sime, daug kur nenueiname, ne
dalyvaujame ir daug ko nepada
rome, neparemiame, neatliekame 
dėl tingėjimo, apsileidimo, neiš
manymo ir t.t., bet kai mes save 
nuraminame, jog “apsieis ir be 
manęs”, savo nerangumą lyg ir 
pateisiname ir drąsiai žiūrime į 
akis tų, kurių visur, pilna.

ši sofistika-yra labai neigiamas 
reiškinys ir labai didelė yda. Neš 
kas iš to, kad manyje gims daugy
bė didžių idėjų, bet aš jų niekam 
nėperteiksiu ir pats nevykdysiu, 
nes “apsieis ir be manęs”, kas iš 
to, kad aš pats, bėgdamas iš fron
to, raginsiu kitus eiti i frontą ir

reikalai ir kur 
mūsų dalyvavimas yra būtinas, 
mes į jį neiname, teisindamiesi, 
jog “apsieis ir be manęs”, neina
me į koncertą,-vadinimą, paskai
tą, minėjimą, ar kitokį parengi-

Kultūrinė kronika
DR. A? PAPLAUSKAS - RAMŪNAS, 

Otavos universiteto lyginamosios pe
dagogikos centro direktorius, balan
džio mėn. išvyksta su paskaitomis i 
JAV.

prof. k. Pakšto biblioteka, 
žemėlapiai Ir rankraščiai jo testaftiėn- 
tu padovanoti Pasaulio Lietuvių Ar
chyvui. Šį dovanojimą raštu ir spau
doje atkartojo velionio žmona Janina? 
Pakštienė, prie to pridėdama ir savo 
tautodailės rinkinius. Tėstamento vyk
dytojas Balys Pakštas taip pat susi
rūpinęs, kad jo dėdės dovana grei
čiau pasiektų Pasaulio Lietuvių Ar
chyvą. Teisinių formalumų sutvarky
mas ilgokai vilkiriasi. Kad skubiau 
vyktų teisinių dalykų išsiaiškinimas 
ir greičiau būtų įvykdytas velionio 
testamentas ir jo valios vykdytojų no 
ras, Pasaulio Lietuvių Archyvą atsto
vauti ir tuo reikalu rūpintis sutiko 
advokatas dr. K. Šidlauskas.

J. VAIČELIŪNO veikalas “Antrasis 
pasaulinis karas” jau išspausdintas. 
Knyga kietais viršeliais, 350 psl., daug 
iliustracijų. Leidėjas pats autorius — 
195 Drinkwater St, Sudbury, Ont.

JAUNŲJŲ UET. DAILININKŲ PA
RODĄ Niujorke kovo 25-26 d.d. ruo
šia akademikai skautai. Už geriausius 
darbus numatytos skirti premijos.

KAZIO BANAIČIO operos “Jūratė 
ir Kastytis” tebeorkestruojama. Viena 
jos fotokopija pasiųsta į Vašingtoną 
gauti Copyright. Norima su pa supa
žindinti ir svetimšalius. Dr. Jungferis 
yra apsiėmęs operos libretą išversti į 
vokiečių kalbą, o Nadas Rastenis į 
anglų k. Operos išleidimo fondas yra 
surinkęs arti $3000. Tikimasi dar žy
miai daugiau surinkti.

Operos spartesniam instrumentavi- 
mui daug trukdo autoriaus nesveikata.

A. ŠESPLAUKIS • TYRUOLIS pa
ruošė vadovėlį VI skyriui “Ten, kur 
Nemunas banguoja” —'skaitymai, tė
vynės ‘pažinimas, gramatika, prati
mai, dainos.

CBC radijas apie Lietuva
Neretai Kanados spauda nusiskun- Į tų kalbbmis. Vėrta dėmesio lietuvių 

Įkalba šavo’poetiškūmu. Panašumo iš 
gyvųjų kalbų Hetuvių kalbai teturi tik
tai viena latvių kalba. Girdėsite Čiur
lionio ansamblio vyrų choro įdainuotą 
dainą “Augo kieme klevelis”. Joje pa
vargęs jaunuolis miega gražaus seno 
klevo pavėsyje, šlamančių šakų pabu
dintas, jis tęsia kelionę į mūšį Už savo 
tautos laisVę

— Liėtuva kadaise buvo didelė ir 
stipri valstybė. Savo teritorinės eks
pansijos angštumoje buvo nuo pradžios 
13 iki pabaigos 16‘ šimtmečio. Sis pui
kusis LiėtUvo? istorijos skyrius prasi
deda valdant Lietuvą karaliui Mindau
gui, kuris'su pasisekimu sujungė visus, 
lietuviūs ir vadovavo pergalingai ko
vai Utie Teutonų riterius 1236 m. Vo
kiečių veržimasis buvo sulaikytas,- Lie
tuva pradėjo savo didžiąją'teritorinę 
ekspansiją, .kuri tęsėsi •iki Lietuvos 
valstybės sienos siekė nuo'Baltijos iki 
Juodosios jūros. Dabar prie muzikos ir 
dainos apie išviėtintą lietuvį, kuris il
gisi vėl. pamatyti savo krašto grožį. 
“Kūr banguoja Nemunėlis", dainuoja 
Lionė JUbdis -su Rūtos tautinių dainų 
ir šokių ahsatabliu.

— Pajėgiausias Lietuvos valdovas 
buvo 'Vytautas Didysis, kuris 141’0 m. 
vadovavo sujungtoms Metuyftj lenkų 
arini jeans, iškovojusiems pergalę prieš 
vokiečius prie Tannenbergo. šio mū
šio pasekmes juto visa Europa šimt
mečius. Dama, kurią dabar girdėsime 
pasakoja apie ^mergužėles, kurios dir
bo prie upės ktanto. DMna pradžiugi
no praeinantį karį, sugraudino jo.širdį. 
Jis prašo nedainuoti tų griaudžių dai
nelių, negraudinti jauno kareivėlio 
širdies. Dainą “Anoj pusėj Dunojė- 
lie” išpildo Bostono lietuvių Mišrus 
čhofas. ,

— 1569 m. Lietuva ■ įėjo | uniją'sd 
Lenkija. Nors turėdamos vieną kara
lių, «bi tautos, tačiau? tufėjo atskiras 
valdžias. Alice Stėphėns dainininkės 
Čikagoje dainuos “Karvelėli”. Tai dai
na apie mergelę, kuri gyvena toli nuo 
gimtųjų namų. Ji prašo karvelėlį skris
ti teh*4r pasakyti mylimajam kaip vie
niša ji yra be jo.

— Pabaigoje 16 Šimtmečio dMiieji 
Lietuvos imperija ėmė nykti. Tačiau

• (NWtelfc p psl.)

džia, kad CBC (Canadian Broadcasting) 
Corporation) radijo ir televizijos tink
las, išlaikomas valdžios lėšomis, per
daug kainuoją mokesčių mokėtojams. 
Nusiskundrma's yra daugiau politinis, 
nes praktiškai niekas ir nemano rim
tai CBC tinklą perorganizuoti. Priva
čios radijo ir televizijos stotys yra per
krautos skelbimais, duoda menkesnės 
vertės programas, dėlto neturi tokio 
didelio pasisekimo kaip CBC radijo ir 
televizijos tinklas apimantis visą Ka
nados teritoriją nuo Atlanto iki Paci- 
fiko vandenynų, mio tolimosios šiau
rės iki JAV sienos, girdimas dar ir Už. 
Lietuviškoje spaudoje nestinga prane
šimų apie CBC radijo tinklo “Tradi
tional Echoes” programas. Šios prog
ramos metu nuo 1953 m., taigi jau de
vintą kartą, buvo paminėta Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo sukaktis. 
Tai buvo vasario 18 d., Šeštadienį, 10.- 
30-11 vai. ryto ĖST laiku, iš Windsoro 
CBE radijo stoties. Jei tikėti radijo 
stoties teigimu, šią programą girdėjo 
maždaug dešimt milijonų žmonių. Rei
kia džiaugtis, kad šįmet ir Montrealio 
CBM radijo stotis šią programą per
transliavo. Kadangi ne visi tūrėjo pro
gos programą išklausyti, čia paduodu 
programos pranešėjo teksto vertimą.

— Praėjusį ketvirtadienį buvo 43-ji 
metinė sukaktis nuo Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo, pasirašyto 
1918 m. vasario 16 d. Sį savaitgalį lie
tuviai, gyveną laisvame pasaulyje, mi
ni šią sukaktį specialiomis bažnytinė
mis apeiginis, koncertais ir kit. Pami- 
nljiitoi yra ilMfrftlngi. bėt su liūdesiu,, 
nes Lietuva neteko savo nepriklauso- 
rfiybės 1940 ta. — ji buvo įjungta į 
Sovietų Sąjungą. Švęsdami šią sukaktį 
lietuviai išeivijoje ne tiktai apsvarsto 
ir- prisimėna pasiektus laimėjimus, bet 
pirmoje eilėje planuoja tolimesnę pa
galbą savo kraštui. Pirmoji daina Bos
tono lietuvių mišraus ehoro “Malda už 
tėvynę”..

— Ankstyvoji Lietuvos istorija nėra 
pilnai žinoma. Nėra žinoma, kada lie
tuviai atsifado prie Nemuno, mano
ma, kad Ui buvo 6 šimtmetyje persi
keliant iš augštatinio Dniepro rajono. 
Lietuvių kalba yra žinotna kaip a«d- 

įra, turinti ryšio tik su senosiomis’Ba?

kelsiu tautos bei visuomenės kie
kybę, bet niekuo neprisidėsiu ko
kybės Atžvilgiu. Kiekybė ir koky
bė tori eiti išvien. Nes jeigu gran
dinėje tik viena grandis kokybi-

kių grandžių yra daug, tai iš gran* 
'dinės belieka tik skutai.

"Taigi niekas, niekur ir niekad 
degali "apsieiti be manęs” ir aš 
toriu būti visur, jeigu aš esu svei
kas, sąmoningas ir: neslegiamas 
kitų svarbesnių uždavnių. Be ma
nęs (ir be kitų tokių, kaip aš) ne
bus visuotinio balsavimo, nes 
trūks vieno balso, kuris gali nu
lemti ne tik mano, bet ir kitų li
kimą; be manęs nebus pilno susi
rinkimo, nes jame trūks mano 
nuomonės; be mano aukos bus 
nėsušeiptas vienas vargšas, nes 
pritrūks mano aukos kasoje; be 
manęs-ilgiau nusitęs darbas, nes 
ten* trūks mano rankų ir t.t. ir Lt.

Taigi visose gyvenimo srityse 
be manęs, be tavęs ir be daugelio 
iš mūsų nebus nė fizinės nė dva
sinės galybės. O kas jos neturi, 
tas šliejasi prie stipresniojo ir 
tampa jo vergu.

Tad be manęs neapsieis ir ko
vo 19 d. Toronte įvykstąs meno 
šiupinys, nes ir jis yra vienas iš 
tų gėlynų, iš kurių renkamos gėf 
lės į mano lietuviškosios koloni
jos ir mano tautos kultūros ir bro- 
liškumo vainiką. A. K.

■

Fordhamaslaukialietu viškos studentijos
Fordhamas !rWs metais orga

nizuoja lituanistikos semestrą. 
Lietuviškas 'jaunimas privalėtų

Partinėmis sąlygomis tikrai Sun
kiai prieinamą progą. Gilesnis lie
tuvių kalbos, literatūros ir istori
jos pažinimas padarys jaunosios 
kartos lietuviškumą sąmoningos- 
nį, o tuo pačiu sustiprins ir pačią 
lietuvių visuomenę. Kelių metų 
patyrimas rodo, kad lietuviai stu
dentai ne tik naudingai, bet ir la
bai jaukiai praleidžia tas kelias 
studijų savaites gražioje akademi
nėje aplinkoje ir smagiame lie
tuviškos nuotaikos jaunimo rate
lyje, studijų laiką paįvairinant 
bendromis iškylomis ir pramogo
mis.

Vasaros semestro metu dėsto
ma lietuvių kalba, lietuvių tau
tos ir kultūros istorija, literatū
ra ir tautosaka. Dėstytojais kvie
čiami tų sričių specialistai. Už 
lituanistikos dalykus studentams 
duodami kreditai.' Nejaugi stu
dentijos tarpe neatsiras nei 25 
idealistų! Norintieji ateinančią 
vasarą studijuoti turi užsiregist
ruoti (pirmoji registracija) iki 
kovo 30 d. (laikas pratęsiamas 15 
dienų). Pirmajai registracijai už
tenka parašyti direktoriui laišką 
ir prisiųsti $36 čekį registracijos 
mokesčio. Dėl kurių nors priežas
čių semestrui neįvykus, pinigai 
bus grąžinami. Tik užsiregistra
vus pakankamam (minimum 25) 
studentų skaičiui galėsime pra-

dėti paruošiamuosius darbus. To
dėl, nedelskite, užsiregistruoki
te. Studentams už mokslą mokei 
ti stengsimės surasti stipendijų. 
Pragyvenimui stipendijų rientima- 
ton.‘Mokslas prasidės liepos 3 d. 
iRęsis iki rugpiūčio 14 a. Visais 
reikalais rašyti: Lithuanian Pro
gram, Fordham Uuniversity, New 
York 58, N.Y.

Kuh. prof. VI. JaskeviČius, 
Instituto direktorius.

velykinės 
atvirutės

• su lietuviškais
• tekstais,
• tinkamos betkur siųsti
• sveikinimams
• švenčių proga.
• Kaina — 10 ir 15 centų.

gaunamos-
' "• ' ’ ' . y ' '

• Sp. B-vė ‘’Žiburiai”,
• 941 Dundas St. West,
• Toronto 3, Orit.

pasinaudodami

Toronto-Dominion Banko 
NAMXI PAGERINIMO PASKOLA l 

Namu savininkai -
taėdžiągds yra lengvai gauntaifos. Jūs galite tą padaryti su valdžios laiduojama NAMŲ 

-PAGERINIMO PASKOLA TORONTO - DOMINION BANKE. Bankas duos paskola iki 
$4ėW žemu nuošimčiu ir lengvais Lšsirnokėjimo terminais. '

U pasiteiraukite pas vietinį Toronto - Dūmintai Baūitb vedėjąUKininKai *ple CKIŲ pagerinimo paskolą, gaunama nd $7^oo 
išsitaokėjimo terminui ligi 10 metų. * ■. ••

D£L SMUĖKKSNIŲ INFORMACIJŲ kreipkitės į vietinį Toronto - Dominion Banko aky-

gali būti sūtrarkoma. Užeikite ir pasikalbėkite PabStrJūs TUffar pasitiauffijsftę nfilsų * 
patarnavimais. 7 - - V t ? >1 v •

PADARYKITE TAI DABAR! Pakelkite savo immr vert^ $er

<

TORONTO-DOMINION 
w fHt WXN< TMA’T LOOKS A^tAD

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

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

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

Swansea 
4-tas namas nuo Bloor 

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

Indian Rd. Cres.
Originalus dupleksas 

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

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

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

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

B. SAKALAS

Baby Point Rd. 
Atskiras — 6 kambariai 

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

High Park Ave. - Bloor 
8 kambariai — atskiras 

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

Runnymede Rd. - Bloor 
8 kambariai — atskiras 

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

Windermere Rd. - Bloor 
Dupleksas — 8 kambariai 

$21.900, mūrinis, atskiras, visai ne
toli Bloor gatvės, 2 atskiri butai, 
priedo recreation kambarys rūsyje. 
Naujas apšildymas, platus įvažiavi
mas.

Swansea - Pallisades 
4 atskiri butai — 15 kambarių 

$33.000, mūrinis, labai gerame sto
vyje namas, moderniškai įrengtas, 
keturiom šeimom su atskirais įėji
mais, 4 modemiškos prausyklos. 
Labai gražioje vietoje iš kur matyti 
Higr Park ir 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
demiška virtuvė, 2 prausyklos, di
delis sklypas.

S. KĖKŠTAS
2336 BLOOR ST. W.

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

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

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.

ST. CATHARINES, Ont.
BINGAL Bemaž visos kitos tauty

bės, kaip vokiečiai, slovakai, vengrai ir 
kiti, visi tie, kurie turi nuosavas sa
les, rengia bingo lošimus ir kaip pasi
rodo iš to turi gerą biznį. Lietuviai iki 
šiol, neturėdami savo salės, to nesi
ėmė ir tik praeitais metais vietos kle
bonas Tėvas Barnabas, OFM. išsinuo
mavęs Merritton Community Centre 
patalpas atidarė lietuvių parapijos bin- 
gą ir pasirodo pasisekimas nepapras
tas, kiekvieną pirmadienį salė užpildo
ma svečiais ir nežiūrint, kad salė yra 
tūkstantinės talpos kartais visi nesu
telpa, tad ir pelno padaroma gan gra
žaus. šiais metais lietuviai pasišovė 
dar vieną bingą steigti. Tą pasiėmė 
savo atsakomybe ramovėnai ir salė jau 
išnuomota tik rūpinamasi administra
cijos sudarymu. Geros sėkmės mūsų 
kariams. Vū:

SLA 278 KUOPOS NARIŲ SUSI
RINKIMAS įvyko vasario 25 d. Hard
ing hotelio patalpose. Pagrindiniu su
sirinkimo punktu buvo naujos valdy
bos sudarymas. Pagal balsų daugumą 
į naująją kuopos valdybą Įeina: pirm. 
Z. Piliponis, vicep. K. Janušonis, sekr. 
J. Girevičius, f in. sekr. P. Polgrimąš, 
ižd. A. Alšauskienė ir į rev. komisiją

J. Vyšniauskas, K. Jasevičius ir V. 
Alonderienė. Susirinkime paaiškėjo, 
kad kuopa turi 56 narius daugumoje 
iš St. Catharines, bet yra ir iš Nia
gara Falls, yra vilties, kad Wellandas 
irgi prisidės. Metų laikotarpyje Susi
vienijimas sušelpė net 10 narių, kurie 
yra gavę $1348,75. Vertą į tai tik at
kreipti dėmesį.

Pataisymas. Praėjusiame “TŽ” nu
meryje 9 (581) iš St. Catharines ko
respondencijoje yra paminėta, kad Jo
nas Grigas yra apyl. v-bos pirm. Mato
mai, įvyko tai per neapsižiūrėjimą. J. 
Grigas yra buvęs pirmininkas, dabarti
nis apyl. pirm, yra J. Alonderis. Už 
netikslumą atsiprašau. P. K-nas.

Paryžius. —- Prancūzija dabar 
pagamina 50 milijonų butelių 
šampano. Sovietų Sąjunga paga
mina 35 milijonus butelių ir sten
giasi gamybą vis didinti.

Bonna. Šių metų sausio mė
nesį Sovietų Sąjunga teišleido tik 
27 repatriantus į Vokietiją Jų 
tarpe 6 asmenys atvyko iš Klai- 
pėdoš j

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. W., tel. LE. 4-9211

Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamen
tų ir biznių. Duodamos 5% paskolos perkantiems namus. Įvairiais 
reikalais kreipkitės Į šiuos mūsų agentus:

Runnymede - Beresford Rd.
$4.000 įmokėti, mūro ligi stogo at
skiras 6 kambarių, 2 mod. virtu
vės, 2 prausyklos, vand. alyva ap
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 didelių 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
žiavimas. Kambariai dideli. Kaina 
$21.000. Prašau apžiūrėti.

Jane - Baby Point
$8.000 įmokėti, atskiras mūro 10 di
delių kambarių, dėl išvažiavimo 
skubiai parduodam. Kaina $18.000.

* Bloor - Indian Rd.
$4.000 įmokėti, mūro atskiras 14 k. 
tripleksas, 4 mod. virt., 4 prausyk
los iš 3 gab., 2 garažai, privatus 
įvažiavimas, geras išnuomavimui 
prie gero susisiekimo ir apsipirki
mo. Išnuomotas. Gaunama didelė 
nuoma. Kaina $24.000.

Bathurst • St. Clair
Prie gero susisiekimo, augštoj vie
toj, mūro, atskiras, 9 didelių kam
barių, 2 virtuvės, garažas. $16.000 
grynais.

Bloor - Dovercourt
$€500 įmokėti, gero mūro, 8 kam
barių, dupleksas. Naujai atremon
tuotas, kambariai dideli, kiekviena
me augšte viskas atskirai. Kaina 
$12.100.

J. KUDABA

100 akrų kampinis ūkis Collingwood 
-Blue Mountains rajone, du dideli 
šaltiniai, labai tinkama vieta daryti 
tvenkinius žvejojimui ir maudymui
si, taiff pat statyti vasarvietes. Kai
na $4.000.

75 akrai gero juodžemio, tinkamo 
daržovių auginimui, 5 mylios į va
karus nuo Barrie miesto ribos. 6 
kamb. gyvenamas namas, daržinė- 
tvartai. Prašo S 12.500.

200 akrų ūkis, 12 mylių į šiaurės 
vakarus nuo Barric miesto. 8 kamb. 
gyvenamas namas, 5 daržinės ir ki
ti pastatai. Nuosavybė prieina prie 
2 kelių ir geležinkelio. 35 akrai 
miško, ištisus metus tekantis upe
lis. Tinka galvijų ūkiui. Prašoma 
kaina $26.500.

Self service grocery, biznis ir nuo
savybė, Barrie - Wasaga Beach ra-, 
jone, naujas pastatas, 5 kamb. bu
tas, modernūs įrengimai. Tinka 4-5 
asmenų šeimai. Savininkas prašo 
$27.500.

Statybos sklypai Dixie-Queen Eli
zabeth apylinkėje, įvairaus dydžio, 
sodo ir miško sklypų pasirinkimas. 
Labai geras susisiekimas bei arti 
prie gero apsipirkimo. Kaina tik 
$6.500.

ST. DARGIS
N.m, M. BU. 3-81*5

Telefonai:
įstaigos LE. 4-9211, boto RO. 6-9683

Kreipkitės visais reikalais Į EXTRA REALTY LTD.
Čia* rasite ekstra sąžiningų patarnavimą. ' .

SPORTAS
taip pat antrą vietą (pralaimėjo baig 
mėje vytietei Sabaliauskaitei 21:15, 
21:3), R. Skaistytė buvo trečioji ir V. 
Paškevičiūtė ketvirtoji.

H. parapijų krepšinio pirmenybėse 
mūsų janiai iš 16 komandų laimėjo 
trečią vietą. Lemiamos rungtynės įvy
ko prieš šv. Eugenijaus parapiją. Jas 
mūsiškiai turėjo laimėti mažiausiai 6 
taškų skirtumu, nes pirmosios buvo 
pralaimėtos 38:43. Kovo jauniau suko- 
vojo labai gražiai, laimėdami jas 51:42 
(26:15) ir tuo būdu iš abiejų rungty
nių turėdami 89:85 bendrą krepšių 
skaičių, žaidė ir taškų pelnė: Bakai
tis 9, Dervaitis 16, Vinerskis 16, 
Breichmanas 5, Meškauskas 8, Šlekai
tis 6, Enskaitis, Kybartas.

Nepamirškime, kad šį sekmadienį, 
tuoj po Sumos yra šaukiamas visuoti
nis klubo narių susirinkimas. Visų na
rių dalyvavimas būtinas!

Naujos uniformos jaunių krepšinio 
komandai bus papirktos Š. Amerikos 
žaidynėms Toronte.

Į jaunučių (iki 14 m.) krepšinio ko
mandos eiles įstojo A. Pašilys, T. Ku
daba ir V. Kybartas. Sveikiname ir 
laukiame daugiau.

Krepšinio treniruotėms į vieną salę 
jau nesutelpama, nors ji gauta kiek
vieną šeštadienį nuo 2 iki 6 vai. vak. 
Valdyba paprašė Hamiltono švietimo 
direkciją skirti klubui dar vieną salę.

Jaunučių krepšinio komandas turi 
tik Aušra ir Kovas. Tarp šių klubų ir 
bus sužaistos Kanados pirmenybių 
rungtynės, nors FASK-to aplinkraščiu 
Kanadai S. Amerikos žaidynėse šioje 
klasėje skiriamos dvi vietos, tad au
tomatiškai abu klubai patenka žaidy
nėms Toronte balandžio 14-15 d.d.

SPORTAS LIETUVOJE
Gruzijoje Tbiliso mieste vyko Sovie

tų Sąjungos mažojo rankinio pirmeny
bės. Lietuvą jose atstovavo antroji 
rinktinė, Vilniaus Žalgirio komanda. 
Kaip žinome, pirmoji mūsų rinktinė, 
tuo pačiu metu dalyvavo Rumunijoje 
Europos pirmenybių pusfinaluose. 
Sporto sluogsniai šioms rungtynėms 
nedėjo daug vilčių, nes jaunoji Vil
niaus komanda ypatingų laimėjimų

VYČIO ŽINIOS
Krepšininkės pralaimėjo pirmąsias 

LBA lygos baigmines peržaidimų rung
tynes prieš B-A 50:39. Antrosios rung
tynės bus žaidžiamos šį antradienį.

Church lyg<^ Intermediate klasės 
pirmas pirmenybių rungtynes su Nia
gara Falls vytietės žais šį šeštadienį 
730 vai. v. Trinity RC salėje.

Sį penktadienį 7.30 v.v. Givins mo
kykloje bus žaidžiamos CYO lygos 
Midget klasės All Stars, East ir West 
rinktinių rungtynės. East rinktinėje 
žais dyi vytietės — J. Jonynaitė ir T. 
Supronaitė. Rungtynių pelnas skiria
mas labdaros reikalams. Kviečiame 
visus atsilankyti.

Kovo 25 d. Vyčio sporto klubas yra 
pakvietęs Rochesterio Sakalo krepši
ninkes, tinklininkes ir stalo tenisinin
kes draugiškoms rungtynėms su jaun. 
vytietėmis. Laukiama Sakalo atsaky
mo.

Treniruočių TRC patalpose penkta
dieniais daugiau nebus. Taip pat tre
niruočių nebus šeštadeinį kovo 18 d. 
ir jei atvyks Sakalo sportininkės — 
kovo 25 d. Vis daugiau sportininkų at
silankant į treniruotes jos bus suskirs
tytos grupėmis. Tuo tarpu pirmoji va
landa 6.30-7.30 skiriama vaikų praty
boms, o likusis laikas pasiruošti žaidy
nėms ir įvairioms rungtynėms.

Rėmėjau Paskutiinuoju laiku LSK 
Vytis laiškais kreipėsi į visuomenę 
prašydamas paremti lietuviškojo klu
bo ribose sportuojantį jaunimą. Susi
laukta gausios paramos. Pirmieji rė
mėjai: garbės rėmėjai — kun. P. Ažu
balis, dr. A. Pacevičius po $25; rėmė
jai — J. Paulikaitis, dr. J. Yčas, dr.
5. Pacevičius, V. A. Balsys, J. Margis, 
J. Balsys po $10. Visiems nuoširdus 
ačiū!

Lietuviškos pirmenybės, kurias LSK 
Vytis buvo pradėjęs organizuoti Mažo
sios Lygos pavyzdžiu, apie ką spaudai 
ir kaikuriems klubams jau buvo pra
nešta, atšaukiamos. Į pirmenybes buvo 
numatyta įtraukti Toronto, Hamiltono 
ir Rochesterio sportininkus, tačiau kai- 
kurie klubai negalėjo jose dalyvauti.

A. S.
AUŠROS ŽINIOS

Šios savaitės rungtynės: šį penkta
dieni, 8 v.v., Niagara Falls Aušra M. 
(mergaitės) žais su Niagara Falls nu
galėtojom dėl Ontario bažnytinių lygų 
čempijontato. Antrosios rungtynės 
įvyks šį šeštadienį, 2 vai. p.p., mūsų 
salėje.•

Šį šeštadienį Aušros berniukų 
Midget komanda dalyvaus Chatham 
įvykstančiame Ontario bažnytinių ly
gų turnyre. Aušra Inter, šią savaitę 
žais su Hamiltono Tuxis ir, jei laimės, 
taip pat vyks į Chatham.

Šį sekmadienį, tuoj po pamaldų, mū
sų salėje įvyks Kanados Sporto Apy
gardos krepšinio pirmenybės mergai
čių A klasei (gim. 1943 m. ir vėliau). 
Po jų bus III-čios B-C pusfinalų rung
tynės: Andys - Tridents.

Praėjusios savaitės rungtynių rezul- 
tatak praėjusį sekmadienį Prisikėlimo 
salėje įvykusiose Kanados Sporto Apy
gardos krepšinio pirmenybėse jaunu
čių kl. Aušra nugalėjo Hamiltono Ko
vą 62:40 ir treti kartą apgynė KSA 
čempijonalą. Aušros komandoje žai
dė: A. Šlekys 2, R. Grigas 15, G. 
Skrinskas 17, A. Sapijonis 22, H. Ste
ponaitis 4, E. Ramanauskas 2 ir A. 
Gontą.

B - C pusfinaluose Aušra nugalėjo 
latvius rezultatu 95:77 (54:31), Žai
dė: A. Buntinas 22. A. Jankauskas 16, 
R. Gudas 8, E. Rigby 16, B. Mischen
ko 4, R. Burdulis 5, J. Zentinš 2, R. 
Juozaitis 12. Aušra laimėjo pusfinalus 
2:0 ir finaluose žais su šio sekmadie
nio nugalėtoju: Andys - Tridents (:1).

Church lygos finaluose Aušra Inter, 
nugalėjo Kingsway Knights 64:41 ir 
53:46, bei laimėjo Intermediate B 
čempijonatą. žaidė: R. Burdulis 23, 
25, D. McGee 19, 17, R. Strimaitis 2,
6, J. Bukšaitis 6, 0, D. Laurinavičius
1, 4, L Jurcevičįus 0, 10, E. Butvy
das 0, 2.

Ontario Ladies Basketball Associa
tion finaluose Aušra Sr. pralaimėjo 
•Windsorui 42:46 ir 32:26. Žaidė: G. statymo kovoti prieš 20-jo am- 
Uogintaitė 10, 5, A. Astrauskaitė 11, 
0, A. Sapijonytė 0, 6, A. Grigaitė 3.
2, J. Dodds 10, 7, J. Gataveckaitė 0, 
6, K. Inkmann 8, 0.

Ontario CB pirmenybėse Aušra M 
nugalėjo Wellanda 53:22 ir 41:23. Žai
dė: A. Šlekys 0, 10, R. Grigas 20, 10,
G. Skrinskas 6, 7, R. Ruseckas 13, 7,
H. Steponaitis 2, 0, A. Sapijonis* 12, 
6, A. Gontą 0, 10.

Draugiškose rungtynėse Aušra M 
pralaimėjo Ontario College of Arts 
50:53. Žaidė: A. Sapijonis 25, A. Šle
kys 4, G. Skrinskas 4, R. Grigas 10, 
A. Gontą 3, V. Ruseckas 2. .

UžpraėjusĮ sekmadienį, vasario 26 
d., neatvykus Vyčio šachmatininkams 
sužaisti susitartų ir iš Hamiltono at
keltų KSA pirmenybių rungtynių, KSA 
sprendimu laimėjimas atiteko Aušrai. 
Aušra, nugalėjusi Hamiltono Kovą 
4:1 ir iš Vyčio gavus be žaidynių 5:0, 
liko naujuoju KSA čempijonu. II ir 
III vieta tebėra neišaikintos: Hamilto
no Kovas, nors ir nugalėjo Vytį 5:0, 
bet turi keblumų dėl vieno žaidėjo 
registracijos.

KOVO ŽINIOS
KSA stalo teniso pirmenybėse pui

kiai pasirodė mūsų klubo atstovai. Tik 
prieš 3 mėn. atvykęs iš Lietuvos Ro
mas Vinerskis jaunių grupėje laimė
jo pirmą vietą, E. Bugailiškis jaunu- 
čių-bemiukų užėmė antrą vietą, mūsų 
jaunutės mergaitės — D. Kudabaitė

nebuvo atsiekusi. Vilnietės, tačiau, bu
vo pasiryžusios garbingai kovoti ir įro
dė, kad yra pajėgus ir ryžtingas vie
netas. Paskutinėmis varžybų dienomis 
jos nugalėjo seiprią Rygos Daugavoą 
komandą rezultatu 11:8. Sekančiose 
rungtynėse su Kijevo KKL kuris buvo 
laikomas vienu iš pirmenybių favoritu, 
sužaidė labai gerai ir laimėjo rezulta
tu 8:5. Pirmenybėse liko trys koman
dos, turinčios po vieną pralaimėjimą 
— Karaliaučius, Maskva ir Vilnius. 
Po Kiivo rungtynių iš Vilniaus koman
dos R. Griniūtė ir I. Jocytė turėjo 
skristi į Rumuniją pastiprinti Kauno 
žalgirietes Europos pirmenybėse, o 
antroji vartininkė Kunigėlytė susirgo. 
Labai susilpninta komanda prieš ka- 
raliaučių pralaimėjo 9:5. Taigi pirmo
ji. vieta teko Karaliaučiui, antroji —. 
Maskvai ir trečioji — Vilniui. Tai pui
kus antrosios Lietuvos rinktinės pasi
rodymas. Komandą sudarė: Ažukaitė, 
Chochlovaitė, Griniūtė, Jocytė, Kuni
gėlytė, Masteikaitė, Mikulėnaitė, Stan
kevičiūtė, Stankutė, Trumpytė ir Žu
kaitė.

Vyrų rankinio komandai pirmeny
bėse sekėsi daug blogiau. Nepasiruošę 
komandiniai ir techniškai labai silpni, 
jie teužėmė devintąją, priešpaskutinę 
vietą.

Lietuvos pajėgiausių boksininkų var
žybose Kaune, po daugiau kaip metų 
pertraukos ringe pasirodė Ričardas 
Tamulis. Tai buvęs vienas pajėgiausių 
prospektų lietuvių boksininkų tarpe. 
Kaip žinome, prieš metus Lietuvos 
boksininkų susitikime su Lenkijos 
boksininkais Varšuvoje buvo sulaužyta 
jo kairioji ranka. Bokso specialistai 
tvirtino, kad tokia ilga pertrauka ne
leis Tamuliui atgauti pilnos savo for
mos, todėl daugelis mėgėjų laukė Ta
mulio pasirodymo. Pirmasis debiutas 
įvertintas gana gerai. Nors dar ir ne
išvystytas pilnas smūgis kairąija ran
ka, tačiau techniškas pasirodymas bu
vo puikus. Savo svoryje R. Tamulis nu
galėjo visus oponentus.

Klaipėdoje vykusiose Lietuvos lau
ko tenisininkų žiemos varžybose vyrų 
vienetuose laimėjo: 1. Liubartas, 2. 
Dineika, 3. Paltarokas, 4. Korkutis. 
Moterų vienetuose: 1. Naujelytė, 2. 
Sližytė, 3. Baltrūnienė, 4. Karpavičiū
tė, 5. Svencickaitė. Vyrų dvejete: 
Trumpa - Paltarokas. Mišrus dvejetas: 
Naujelytė - Paltarokas.

Ar ir Kennedy trauksis atgal?
Paskutiniai Įvykiai Konge, nu

žudymas Lumumbos ir jo dviejų 
bendrų sukėlė pasaulio spaudoje 
didžiausią sensaciją. Pirm negu 
pasirodė Sovietų kaltinimai Va
karams, spauda pareiškė nuogąs
tavimo, kad kas nors Įvyks nepa
prasto. Spėjimai išsipildė. Vaisiai 
jau pasirodė: daužymai Vakarų 
valstybių ambasadų, demonstra
cijos komunistinio bloko kraštuo
se ir pan. JT draugas Zorinas 
taip pat užsuko savo propagandos 
mašiną, ne tiek prieš JAV, kiek 
galbūt prieš JT gen. sekretorių 
Hammarskjoldą, kuriuo jįe jau 
nuo Chruščiovo vizito bando nu
sikratyti. Visa komunistinės pro
pagandos aparatūra prapliupo ne 
vien dėl Lumumbos bei jo kari
ninkų nužudymo, bet greičiau
siai, dėl pačių Vakarų pareikšto 
tuo Įvykiu nuogąstavimo. Kodėl 
taip yra? Kodėl Vakarai reiškia 
baimę, dar nepradėjus jų pulti? 
Taip jau buvo nuo II Pasaulinio 
karo pabaigos. Nebuvo Vakaruo
se ryžtingos iniciatyvos bendram 
apsigynimui nuo komunistinės 
atakos betkokiais atvejais. Dar 
blogiau: dėl paprasčiausio Įvykė
lio, Vakarų bloke pasireiškia nuo
monių skirtumai ir pakol tuos 
skirtumus išlygina Sovietai pasi
naudoja. Taip buvo Korėjoje, In
dokinijoje, Vengrijoje Tai tik ke
li svarbesni Įvykiai, kur Vakarai 
aiškiai pralaimėjo dėl nesutari
mo ir dėl neturėjimo tvirto nusi-

žiaus kolonializmą. Dabar pana
šūs įvykiai vyksta Laose bei Kon
ge. Įdomu, ką padarys naujasis 
JAV prezidentas?

Jo rinkiminėje kampanijoje 
girdėjome kartais pagrįstų kalti
nimų Eisenhowerio administra
cijai, dėl permažų pastangų, už
kirsti kelią-kdmunizmui vygdyti 
savo pasaulio užvaldymo progra
mą. Jei tokiu keliu ves politiką 
ir Kennedy, atrodo, subankru
tuos Vakarai prieš Sovietus grei
čiau, negu kaikas galvoja. Patirti 
Kenedžio nusistatymui, atrodo, 
užteks dabartinių dviejų židinių 
— Laos ir Kongo. Kokiu keliu 
Vakarai narplios šiuos židinius ir 
kaip reaguos į Sovietų kaltini
mus, iš to matysis, kokią politiką 
veda dabartinė JAV administra
cija dėl išsaugojimo civilizuotojo 
pasaulio laisvės. Netolimos praei
ties JAV prezidentai, neužsitar
navo perdięielės pagarbos. Taip 
Trumano vestas supančiotas ka
ras Korėjoje, paliko liūdnų pa
sekmių Vakarams, taip Eisenho- 
verio parodyta menka įtaka Ven
grijos revoliucijos metu, paliko 
tik padrąsinimą Kremliaus valdo
vams. Kremlius puikiai žino, kad

WALLY’S GARAGE
PERSIKĖLE iš 5 Robert St. Į NAUJAS PATALPAS 

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

Visi mašinų remonto darbai lietuviams atliekami PIGIAU 
lietuviškame WALLY’S GARAGE. Sav. VI. Tarvydas.

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

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

rizikingesniam jų spaudimui. 
Vakarai visur ir visada nusileis 
Kaip pvz. dėl Lumumbos bei jo 
karininkų komunistinis blokas už
kurs dižiausią propagandini pra
garą, kad Vakarai nespės susitar- • 
ti, kaip atsakyti ir turės nusileis- ' 
ti. Tačiau, ką Vakarai darė dėl ■ 
išžudymo tūkstančių vengrų rau-■ 
donosios armijos tankais. Ir pa
galiau dėl paties Imre Nagy, klas
ta išvilioto deryboms, kaip teisė
to vengrų premjero su visa vy
riausybe. Vakarai pasitenkino tik 
paprastomis notomis. Kas yra' 
daroma dėl Tibete vykdomo pla
ningo genocido? Atrodo jau yra ‘ 
baigiama pamiršti. ' j

Kaip matyti, Vakarai greičiau 
pamiršta milijonus nukankintų 
Sibiro taigose, priv. darbų stovyk
lose, daugumoje visai net ne poli
tinių kalinių, negu Sovietai savo 
šalininkus — tris lumumbas, nors 
juos nužudė patys afrikiečiai. 
Kaltė teks Vakarams ir turės nu
sileisti. Kas kita buvo su Veng
rija ir jos trumpalaikiu premje
ru Imre Nagy, kuris buvo taip 
pat pačių vengrų pasirinktas va
dovauti kovai dėl laisvės. Panau
dojus bolševikišką apgaulu buvo 
likviduotas visai svetimų, ne pa
čių vengrų — būtent Kremliaus 
valdovų, kurie neturi jokios tei
sės kištis į Vengrijos vidaus rei
kalus. Labai gaila, bet pakolkas 
nieko geresnio nematyti.

Atrodo, ir Kongo front e Vaka
rai turės užleisti pozicijas trium
fuojančiam barbarizmui. Kas bu
vo padaryta Tibeto okupavimui 
sustabdyti? Buvo tariamasi su sa
vo partneriais anglais, prancū
zais ir t.t. Iš anglų, kaip politi
kos biznierių, niekada negalima 
nieko geresnio tikėtis, kol niekas 
jų teritorijos neliečia. Taip bu
vo ir dėl Tibeto. Korėjos kare, 
nors ir anglų daliniai kovėsi fron
te, vyriausybė per Hbng Kongą 
pardavinėjo sprausminių lėktuvų 
motorus ir kitokią karinę medžią^ 
gą raud. Kinijai. Nesvarbu, kad 
žus jų pačių kareivis, bet svarbu, 
kad biznis padarytas. Kada Tibe
tas jau buvo okupuotas, buvo su
daryta komisija padėčiai ištirti. 
Prirašyta Įvairiausių faktų fakte
lių, Įrodymų gal tūkstančiai pus
lapių. Sunaudota daug brangaus 
mokslo žmonių laiko ir darbas at
liktas, pastatytas didelis O.K. ir 
viskas padėta į archyvą.

Lygiai taip pat liūdnai baigėsi 
ir Vengrijos katastrofa, Indoki- 
nijos karas, taip baigsis Laoso ir 
taip, atrodo, Kongo klausimas. 
Taip baigiasi Vakarams draugiš
kų tautų likimas, Įsivėlus į gink
luotą konfliktą su tarptautiniu 
komunizmu. Po raudonosios ata
kos, palieka milijonai lavonų ir 
nieks apie juos po trumpo laiko 
nebeužsimena. Tačiau dėl 3-jų lu- 
mumbų, Vakarams teks ilgai aiš
kintis prieš Kremliaus bosus ir 
galų gale, praradus galbūt bran
gios teritorijos, pastatyti taip pat 
didelį O.K. ir padėti Į archyvą. 
Taip ėjosi nuo II-jo Pasaulinio 
karo visuose frontuose ir jei Ken
nedy tos politikos nepakeis, gali 
liūdnai baigtis ir visa Kennedžio 
kadencija. V. P.

an

RCtiOLKAM
UJM1T£P‘'’<

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

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

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

Geriausias morgičių gavimas bei sudarymas visame Toronte.

COLLEGE

QUEBECKAVE. — 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, kęletos metų senu
mo, 6 kamb. mūrinis namas, priva
tus Įvažiavimas, kilimai, 20 metų 
skola iš 5%, tik $54 mėnesiui.
INDIAN RD. — BLOOR
$2.500 įmokėti, 12 kamb. atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 
naujas alyvos šildymas, 3 virtuvės, 
kambarys rūsyje, garažas su priva
čiu Įvažiavimu, namas be skolų, 
prašoma kaina tik $22.500.
HAVELOCK ST. -
$3.500 įmokėti, 8 didelių kambarių, 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 
alyvos šildymas, visas dažytas, ge
ras pįasteris, geras nuomavimui, 
arti College gt., turi būti parduotas.
BABY POINT
$4.500 įmokėti, 6 kamb., atsk., mū
rinis namas, kvadr. planas, 2 saulės 
kamb.,,vand. alyvos šild., moderni 
virtuvė, gražus kiemas, garažas su 
privačiu 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
$5.000 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. -
$5.000 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 metų 
atviras morgičius.

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

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 rūsyje. Prašo
ma kaina $19.000. Nepraleiskit pro
gos.
HIGH PARK AVE. - BLOOR - 
$2.000 įmokėti, viena atvira skola 
balansui. Atskiras, gero mūro, as
tuonių kambarių namas. Dvi ultra 
modernios virtuvės. Prašoma kai
na SI6.900. 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 
$19.500, turi būti skubiai parduo
tas, nepraleiskite progos!
HIGH PARK RAJONE
S23.000 pilna kaina už gražų mūri
nį 8 kambarių namą. Dvi modernios 
virtuvės. Recreation kambarys rūsy
je su baru plius 3 gabalų prausyk
la. Dvigubas garažas ir privatus įva
žiavimas. Atviras 6% morgičius. 
Turi būti skubiai parduotas.
DUNDAS - KEELE
Baldų krautuvė skubiam pardavi
mui. 12 metų tas pats savininkas. 
Visos prekės - baldai $9.000 vertės 
ir biznis tik $10.000 pilna kaina. 
Reta proga.

J. RUKŠA
LE. 24404

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

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

I (Atkelta iš 1 psl.) 
norhis jis matėsi Paryžiuje su Tu- 
nizijos prezidentu H. Bourguiba, 
kuris ėmėsi tarpininko vaidmens^ 
Jo sostinėj Rabat yra Įsikūrusi 
Alžerijos sukilėlių vyriausybė, ku
ri pasitiki prez. H. Bourguiba, at
kakliu kovotoju už Tunizijos ne
priklausomybę. Ji gerai atsime
na Bourguiba, praleidusi 15 me- 

Prancūzijos kalėjimuose bei 
ištrėmimuose. Prancūzija pasiti
ki prez. Bourguiba kaip buvusiu 
Paryžiaus studentu, vakariečių 
žmogumi, vedusiu prancūzę žmo
ną. Kaip matyti iš neoficialių pra
nešimų, Bourguiba yra paruošęs 
abiem pusėm priimtiną taikos pla
ną. Pagal jį, Prancūzijos valdžia 
turėtų leisti alžeriečių sukilėlių 
vyriausybės premjerui F. Abbas 
sudaryti pereinamąją Alžerijos 
vyriausybę iš dviejų alžeriečių ir 
dviejų prancūzų; ji valdytų Alže- 
riją 4 metus, per kuriuos pran
cūzų kariuomenė pasitrauktų iš

krašto: po to — visuotinis tautos 
atsiklausimas. Jei kraštas pasisa
kytų už nepriklausomybę. prancū
zai galėtų pasirinkti: tapti ne
priklausomos Alžerijos piliečiais; 
2. pasilaikyti Prancūzijos piliety
bę ir turėti lygias ūkines teises su 
alžeriečiais; 3. išvykti iš Alžerijos; 
4. Sahara pasiliktu Prancūzijos 
žinioje, bet pelnas iš jos būtų da
linamas pusiau. Abi kovojančios 
pusės į šį planą žiūri palankiai, 
ir manoma netrukus prasidės de^ 
rybos.

PASITRAUKIA KANCLERIS
Austrijos kancleris - premjeras 

J. Raab pranešė pasitrauksiąs iš 
pareigų dėl nesveikatos nuo ba
landžio 11 d. Jo įpėdiniu tautos- 
kr. demokratų partija savo konfe
rencijoj išrinko dr. A. Gorbach, 
63 m. amžiaus tirolietį. Pastarasis 
buvo kalinamas Dachau ir kitose 
naciu kone, stovyklose. J. Raab 
kancleriu išbuvo 8 metus, per
ėmęs tas pareigas iš dr. L. Figl.

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

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

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

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

College « Spadina
$3.000 Įmokėti, gerų plytų atskiras 
10 kambarių namas, 2 vonios, 2 vir
tuvės, privatus įvažiavimas, idealus 
nuomavimui namas, į pietus prie
šais Toronto universitetą, 10 metų 
atviras morgičius balansui.
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. (taškelis A. Bliudžius
—...... ' J -..... . - ---- ...--------------- --- - . - --------------- ------------------------------

Tabako ūkis
175 akrai, 38 akrai tabako sėjos tei
ses, 25 akrai miško, gera visa žemė,
5 kilnos, nepaprastai puikus plytų 
11 kambarių namas, 2 daržinės, šil
tadaržis, apyprasti įrankiai, didelis 
sodas, prie plento. Prašoma kaina 
$30.000, įmokėti apie $10.000. Ūkis 
nepraskolintas. Savininkas anglai 
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 j kainą, tas pats savininkas 
26 metus, vienas morgičius balan
sui.



Nuoširdus ir
i > •>A ■ Rūpest4>gas 
' 4 • Lansidowna?
$LM0 Įmok., 5 kamb. mūr. atskr., 
mod. virt. Namas labai gerame sto
vyje. Did. sklypas, garažas. Vienas 
morgičius išsimokėjimui 10-diai me
tų. Puikus vienos šeimos nąmas. *

Indian Rd. • Glenlake
$3.000 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. planas, mod. virtuvė. 2 vo
nios. Garažas, šoninis įvaž., did. ir 
gražus kieųaas. Arti mokyklos, susi
siek. ir krautuvių. Pasiteiraukit.

Roncėsvalles - Pearson Ave.
$4.000 Įmok., 8 did. kamb/, atsk., 
mūr., alyva šild., labai švarus iš 
buko ir vidaus. Arti Roncesvalles 
kraut, ir susisiek. Vienas atviras 
morgičius išmokėjimui.

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

Bloor • Runnyraede C 
$5.000 įmok., 7 did. 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. Ave. 
$5.000 įmok., 11 kamb. per 3 augš- 
tus. Labai geros plytos, atskiras, 3 
mod. virt., vand. alyva šild., visas 
išdekoruotas, kietmedžio grindys. 
Garažas ir šoninis įvaž. lOciai me
tų išmokėjimas, šestas namas nuo 
Bloor.

Eglinton • Mount Pleasant 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, motį. 10 
kamb. dupleksas su gražių 4 kamb. : 
apartamentu rūsyje. Geras išplana
vimas, atskiri įėjimai, did. kamba- . 
riai, mod. virtuvės ir vonios, platus 
ir gražus sklypas, priv. įvaž., gara
žas. Vienas mogičįus išmokėjimui. ■ 
Verta pamatyti.

Š. JOKŪBAITIS
PARŪPINU MORGIČIUS REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI,

telef. RO. 6-9241. Namu RO. 6-0417

Collingwood, Wasagos, Stayner 
apylinkėse turime didžiausią pasirinkimą ūkių - fąrmų, gazolino stočių, 

vasarnamiu, garažu, ivairiu biznių ir t.t.
V. (Vic) BUTRIMAS

‘ Dėl informacijų rašykite: BOX 83, COLLINGWOOD, ONT.
Namu: 

VYT. BUTRIMAS 
139 Fourth St E. < 
Collingwood, Ont.

Tel. 2337

G. D. HUNT REAL ESTATE 
Įstaigos: ■

128 Hurontario St. 
Collingwood, Ont. 

Tel. 1516

TAUPYK IR
SKOLINKIS

Toronto Lietuvių Kredito
Kooperatyve "PARAMA"
Būstinė: Lietuviu Namai

1129 DUNDAS STREET WEST, 
Toronto 3, Ontario. i
Telefonas LE. 2-8723.

Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%,. Už asmenines paskolas ima tik 8%. 
Už paskolas - morgičius — 7% . ® Paskolos mirties ir invalidumo atveju 

apdraustos. ^Vjsų narių gyvybė apdrausta^ sąntaupų djdyje.^

DARBO VALANDOS: pirmadieniais ir penktadieniais nuo 10 vai. ryto ligi 
1 vai. p.p. ir vakarais nuo 5.30 ligi 9 vai. vak.; antradieniais nuo 10 vai. ry
to ligi 1 vai. p.p. ir vakare nuo 7 vai. ligi 9 vai. v.: trečiadieniais ir ket- 

vinadiemais 10 vai. ryto ligi 1 vai. p.p.

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

naujus ir remontuoja senus pečius. >
Darbas atliekamas sąžiningai ir nebrangiai.

148 WESTMINSTER AVĖ. Telefonas LE. 2-5191

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

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

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

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

Sav. Ant. Paškevičius

VISU RŪŠIŲ AUTOMOBILIŲ
BODY TAISYMAS

Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

OAKVILLĖS LIETUVIAI
čiuoti šeimyniškoje atmosferoje. Ne
pamiršta ir bendrieji reikalai. Valdy
bos rūpesčiu buvo pravesta rinkliava 
Tautos Fondui ir Vasario 16 gimnazi-

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

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

J. BARAKAUSKAS

kontraktorius
Visu rūšių elektros 

Įrengimai ir pataisymai.
T^l RO. 7-9947

24 Ilnmberview Rd., Toronto.

MOTERIŠKŲ RŪBŲ siu vejas
A. Beresnevičius

Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų 
Augščiausios klasės darbas. Žemos kainos.

1299 DUNDAS STREET WĘST. TORONTO.
Telefonas LE. 1-1432.

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

' Tel. LE. 2-7284

NAUJAME MODERNIŠKAI JRENGTAME

MOUNT ROYAL MOTORS
femžc jus galite savo automobilio pataisymo reikalas HsiaHkmti t»etav»kaL 
Daugiau kaip 20 m. patyrimo praktika mes garantuojame darbo sgžintagumg.

Darome visų rūšių automobilių ir sunkvežimių mechaniškus patob-ymus, su
lankstymų ištaisymus, dažyme, priekinių rotų sureguliavimą ir balansavimą su* 
geriausiomis BEAR mašinomis, automatiškos ir standartines greičių dėžes, 
Stabdžių Įuostų pakeitimus — nuo $18.00.

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

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

(Aukland gatve prasideda prie 5249 Dundas St. W., Į vakarus nuo Six Point).

VASARIO 16 čia paminėta vasario 
18 d. Vinco ir Mildos Žemeckų namuo
se. Dalyvių buvo daugiau kaip kitais 
metais. Į akis krito nauji veidai, kurių 
anksčiau Vasario 18-tos minėjimuose j jai, o dr. Ancevičius išplatino 6 egz 
nesimatė. Tai studentai, vidurinių mo
kyklų mokiniai ir net pradžios mokyk
lų keletas moksleivių.

Apyl. valdybos vardu paminėjĮmą 
trumpu žodžiu pradėjo A. Vaičeliūnas, 
po to pakvietęs dr. Ancevičių tarti žo
dį. Prelegentas savo žody išryškino 
Nepriklausomybės deklaracijos, kaip 
demokratinės Lietuvos respublikos gi
mimo metriką. Bet tas perijodas, pa
sak kalbėtojo, buvo labai trumpas, nes 
demokratinis valstybingumas buvo su
žalotas iš vidaus ir pagaliau buvo su
žlugdytas .tarptautinių politinių Įvy
kių. Viešai Vasario 16 dabar temini- 
ma tiktai Vakarų pasaulyje, bet ir čia 
jau nebe Lietuvos piliečių, kaip pri
siminimas išgyvento lietuviško vals
tybingumo. Gi mūsų jaunimas, kurie 
dar maži vaikai apleido gimtinę arba 
gimė Vokietijoje ar čia Kanadoje jau 
visai kitokiomis akimis žiūri į Vasa
rio 16, negu kad mes, kuriems teko 
išgyventi tos deklaracijos pagimdytą 
valstybingumą. Jie buvo ar yra auk
lėjami kanadiškų mokyklų ir bręsta 
kanadiškame valstybingume. Tai yra 
faktai su kuriais reikia skaitytis, ku
rių negalima ignoruoti.

Pasaitinįnkas toliau trumpai per
žvelgė komplikuotą ir Įtemptą tarptau
tinę padėtį, kurioj vyksta gigantiškos 
grumtynės. Kuo tos grumtynės baigsis 
ir kada, šiandien niekas negali per
matyti. Bet, kol esame gyvi ir kol dar 
pajėgiame, turime minėti Vasario 16, 
kaip lietuvių tautos demokratinio vals
tybingumo gimtadienį.

Po paskaitos Prano Vaičaičio eilė
raštį Žalgirio mūšis labai jausmingai 
padeklamavo Vaičeliūnų Arųnas, 5-to 
skyriaus mokinys. Po deklamacijos se
kė Tautos himnas.

Pasibaigus programai sekė sudėti
nės vaišės, paįvairintos dainomis, 
akordeonu, šokiais ir t.t. Tai buvo iš- 
tikrųjų labai jaukus subuvimas, kuris 
davė progos pasidalinti išgyvenimais, 
kasdieniniais rūpesčiais, džiaugsmais 
ir vargais, papolitikuoti ir pašneku-

prof. Stepaua Kairio “LieUiva Budo".
KODĖL JAUNIMAS TURĖTŲ KOP

TI | MOKSLO AUGSTYBES? — tokia 
aktualia tema skaitė paskaitą Saulė S. 
Aneevičiūtė Thomas Blacklock vardo 
Oakvillės vidurinėje mokykloje vasa
rio 22 d. Jos paklausyti buvo susirin
kę per 700 moksleivių ir daugelis mo
kytojų. Prelegentė, kuri baigė psicho
logijos studijas Toronto ir Kingstono 
universitetuose ir dabar dirba eksperi
mentinėj vaikų ligoninėj Thisltown, 
Ont., pasirodė gera kalbėtoja. Oakvil
lės radijo stotis ir pedagoginiai sluogs- 
niai gan teigiamai komentavo jaunos 
psichologės tezes ir argumentus, ku
rie, kaip Mr. Few pabaigoj pareiškė, 
daug labiau veikę jaunus klausytojus 
negu mokytojų išvedžiojimai.

BRAZILIJOS PREZIDENTUI Quad 
ros pasiųstas ir Oakvillės LB valdybos 
laiškas, prašant susilaikyti nuo panai
kinimo Lietuvos atstovybės teisių ir 
nesuduoti smūgio lietuvių tautai, ve
dančiai sunkią kovą už savo laisvę ir 
šviesesnį rytojų.

OAKVILLIETIS DR. PRANAS AN- 
CEVICIUS dalyvavo The Canadian In
stitute on Public Affaires žiemos kon
ferencijoj, .kuri vyko Toronte vasario 
24-26 d.d, Konferencijoje:dalyvavo per 
200 asmenų netik iš įvairių Kanados 
vietovių, bet įr iš Amerikos bei Ang
lijos. Konferencijos tema “The price 
of being Canadian”. Pagrindiniais kal
bėtojais buvo žymūs Kanados intelek
tualai. Dr. Ancevičius yra šio instituto 
narys jau eilę metų ir dalyvauja jo 
svarbesniuose susirinkimuose bei kon
ferencijose.

Dr. Ancevičius nuo šių metų pra
džios eina ir Oakvillės valstybiniį pra
džios mokyklų vadybos nario pareigas. 
Ta vadyba pereitą savaitę lankė visas 
valstybines mokyklas ir pravedė eilę 
pasitarimų su mokytojais ryšium su 
sudarymu naujo biudžeto. Oakvillės 
pradžios mokyklų biudžetas pereitais 
metais siekė per $500:000. Kor.

SUDBURY, Ont.
i REKOLEKCIJOS LIETUVIAMS ši 
met įvyks kovo 10-11-12 d.d. Christ the 
King parapijoj, kur paprastai būna 
lietuviams pamaldos. Rekolekcijas ves 
kun. St. Kulbis, SJ, iš Montrealio. Pra
džia penktadienio vakare 7.15. Malo
niai kviečiu visus Sudburio ir apylin
kės lietuvius atlikti savo metinę pa
reigą. Kun. Ant. Sabas,

Liet, kolonijos kapelionas.
PROTESTO LAIŠKAI Brazilijos pre

zidentui buvo pasiųsti KLB Sudburio 
apylinkės valdybos, liet, bažnytinio ko
miteto, J. Vaičeliūno ir dar kaikurių 
lietuvių vardu, prašant Pabaltijo vals
tybių pasiuntinybes ir konsulatus pa
likti kaip pirma buvo. r "

NORS ŠĮMET VALDYBA sulipdyta 
tik iš trijų narių, bet gražiai dirba. 
Visa didžioji našta krinta ant paties 
pirmininko A. Raškevičiaus pečių. Jis, 
be to pats eina dar ir iždininko bei 
sekretoriaus pareigas. Tiek pareigų 
jam būtų tiesiog neįmanoma atlikti, 
bet visa laimė, kad turi vedęs energin
gą ir tautiniai susipratusią Klaipėdos 
krašto lietuvaitę, kuri tikrai nuošir
džiai talkina savo vyrui. Faktinai—ji 
yra tas ketvrtasis oficialiai nerinktasis 
valdybos narys.

AGOTA PRANCKCNIENE iškilmin
gai atšventė vardines savo artimųjų 
draugų tarpe. Ta pačia proga Įvyko ir 
neseniai įsigytų namų pašventinimas. 
Pobūvis praėjo labai linksmoje ir jau
kioje nuotaikoje. Sudburiškis.

EDMONTON, Alta.
HENRIKAS JAGOLDAS, 64 m. am

žiaus, mirė vasario 20 d., pasirgęs ke
letą mėnesių Royal Alexandra ligoni
nėje, nepriklausomybės laikais buvęs 
atsargos leitenantas, geležinkelio ir pa
sienio policijos viršininkas. 1941 m. 
repatrijavo į Vokietiją ir 1949 m. at
vyko į Kanadą. Kanadoje gyveno Co
ronation ir.Edmonton, Alta. Edmon- 
tone turėjo nuosavą kavinę. Velionis 
aktyviai dalyvaudavo lietuviškuose pa
rengimuose ir pats organizuodamas ir 
palaikydamas bendruomenę, todėl ir į 
laidotuves susirinko skaitlingas būrys 
lietuvių ir kitataučių palydėti į Holy 
Cross kapines. Laidojimo apiegas at
liko kun. L Grigaitis. Velionis paliko 
nuliūdusią žmoną ir du sūnus Viktorą 
ir Aleksą. K.

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

veltui. *•
Licenzijuotas elektromonteris

J. Nacevičius

Sault S. Marie, Ont.
REKOLEKCIJOS lietuviams šįmet 

bus Blessed Sacrament parapijos baž
nyčioje kovo 17-18-19 d.d. Jas ves gerai 
žinomas skrajojantis misijonierius kun. 
St. Kulbis, SJ, iš Montrealio. Pradžia 
penktaidenio vakare Kapie 8 vai. Malo
niai kviečiu visus Sault. Ste. Marie ir 
apylinkės lietuvius atlikti savo metinę 
pareigą. Kun. Ant. Sabas,

Liet, kolonijos kapelionas.

WINNIPEG, Man.
TAUTOS FONDUI per Vasario 16 

minėjimą aukojo:
Po $5 Mykolas Januška, J. Činga, 

Vincas Januška, J. Vaitekūnas, A. Ge
nys’, "S. Bujokas, *M. Sa^dskaš; < r

Po S3 J. Malinauskas, J. Mikalaus
kienė, dr. P, Vytė, E. Kalasauskas, J. 
šmaižys, inž. A. Maciūnas;

Po $2 M. Januškienė, Vyt. Jaučiu
kas, E. Federas, P. Žiminskas, V. Rut
kauskas, Jurgis Januška, J. Demerec- 
kas, kun. J. Bertašius, K_ Strikaitis;

Po $1 Simanavičienė, Krisčiūnienė, 
V. Zavadskienė, L. Stankevičius, A. 
Lingė, J. Mališauskas, Br. Vaičaitis, 
Ona Pralex, V. Stankevičius, Marozie- 
nė, V. Kriščiūnas, K. Pranevičius, J. 
Radzevičius, V. Micpovilis, A. Kuncai- 
tis,:S. Dobrovolskis, Alf. Jančiūkas, P. 
Gustys, K. Žentelis, P. Bagdonas, Kvie- 
tinskas, K. Stankus, Dabašinskienė, 
Kasanavičienė, M. Bukauskas, V. 
Šerkšnys, J. Timmermanas, A. Balčiū
nas, A. šidagytė, Vaškevičius, Gražina 
Zavadskaitė.

Viso suaukota $102.
Aukojusiems nuoširdus ačiū.

M. Šarauskas, TF atst. Winnipege.

SP. B-VĖS ^ŽIBURIAI” 
ŠĖRININKŲ ŽINIAI

Už 1960 m. serams priklausomi di
videndai (4%), kas pareikš norą atsi
imti, išmokami š.m. kovo mėn. laiko
tarpyje.

Praėjus skelbiamam laikui neatsiim
ti dividendai bus Įrašyti Į kiekvieno 
šėrininko asmeninę sąskaitą ir užskai
tyti naujam šėmi.

Bendroves valdyba.

Tel. LE. 4-6075

Dažai Ir sienoms 
popierls!

vq>koS/ šepečio i/ < erpevti ino*« 
Sky’s Paint & Wallpaper , 

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

OILS LTD.
Atstovas

H. R0ŽAIT1S

Skaitytoji laiškai
Didžiai Gerbiamas Redaktoriau,
Maloniai prašau Jūsų patalpinti šį 

atvirą laišką, kuriame kalbama apie 
Toronto Lietuvių Namų valdybos iš
siuntinėtus nariams į>tatus(?). Geriau
siu atveju, tai tik nevykęs projektas.

Nuodugniau įsigilinus į šiuos taria
mus įstatus iškyla galimų prielaidų, 
kurios dabartinių TLN narį verčia 
rimtai pagalvoti. Taupant vietą ir lai
ką panagrinėkime tik keletą punktų:

II. Tikslas ir priemonės
3. Rūpintis tinkamų patalpų įsigi

jimu lietuvių kultūriniam ir visuome
niniam veikimui.

Tai reiškia, kad šie įstatai parengti 
ne dabar turimiems TLN, bet supai
nioti su naujų namų įsigijimu. Kada 
praėjusių metų TLN visuotiniame na
rių susirinkime buvo iškeltas naujų na
mų įsigijimo klausimas, daugelis narių 
pasisakė prieš, nes naujų namų įsigi
jimas jau statomas visai ant kito pa
grindo — akcinės b-vės. Niekas ne
draudžia kurti akcinę b-vę ir įsigyti 
naujus tinkamesnius namus, bet tai 
bus kiti namai ir jiems bus parengti 
reikiami įstatai. Gal ir iš vis nereikėtų 
šio klausimo kelti, jei šiuose įstatuo
se nebūtų šio paragrafo: 11. Narys, 
kurio veikla žalinga TLN tikslams, val
dybos nutarimu pašalinamas.

Remiantis šiais įstatais dabartiniai 
TLN nėra priemonė siekti išvardin
tiems tikslams, bet jų tikslas rūpintis 
tinkamų patalpų įsigijimu. Kadangi 
kitų namų įsigijimas yra statomas vi
siškai ant skirtingo pagrindo, tai bet- 
kuriai narių daliai esant priešingos 
nuomonės, priėmus šiuos įstatus, taip 
kaip jie dabar parengti, valdybos nuta
rimu pašalinami (sic!). Reiškia, paša
linimo teisę turi ne visuotinis narių 
susirinkimas, valdybai tik pristačius, 
bet pati valdyba(!), o visuotinis narių 
susirinkimas lieka kaip apeliacinė in
stancija. Pašalinus priešingos nuomo
nės narius, tai vargu ar ką nors pagel
bėtų ir apeliacija ... Tiesiog juokin
ga, net nepasakoma kas daroma su 
pašalinto nario įnašu — turbūt, kon
fiskuojamas.

Bendrai imant tokio turinio įstatai 
gal ir tiktų kaikurių valstybių valsčių 
gyvenimo praktikai, bet ne dabartinei 
Toronto Lietuvių Namų visuomeninei 
ir kultūrinei organizacijai.

TLN narys.

Po kiekvieno paminėjimo išgirsta
me skundų, būk tai per ilgos kalbos;' 
per daug tų kalbėtojų; nuobodu; per 
ilgai užsitęsia ir t.p. Dalinai tai tie
sa, bet dalinai ta kaltę turi prisiimti 
ir pati publika. Visų pirma daug kas 
pasivėlina ir rengėjai vis laukia dau
giau. atsilankančių — tokiu būdu jau 
pratęsiamas laikas. Antra, pradėjome 
ploti be jokio saiko ir tvarkos. Supran
tama, kad norime pasigerinti mūsų 
garbės svečiams kanadiečiams, na ir 
plojame, kur reikia ir kur ne. Kalbė
tojas, aišku, pasijunta pagerbtas, bet 
kai* Sėdi ir klausos kitų, tas pat karto
jasi ir'dar taip dažnai. Manau, tada 
niekam nepatinka. Išeina perdidelis 
pataikavimas ir net beždžioniavintas. 
Plojame kalbėtojui vos prasižiojus, 
plojame tam paminėjus betkurio augš- 
tesnio pareigūno vardą; plojame pa
minint Lietuvą ar lietuvius; plojame, 
kai kalbėtojas pasako šį ta geresnio, 
na ir, žinoma, užbaigus, žodžiu truk
dom ir trukdom, pratęsiam ir pratę
stam jo buvimą scenoje. Bet ar ne 
perdaug? Ar nebūtų mandagiau ir 
skoningiau ir ar neužtektų paploti kal
bėtojui pabaigus, arba kartą nu
traukti, jei pasako ką nors ypatingo ir 
svaraus?

Noširdžiai savęs paklauskime ar tų 
visų svečių svetimtaučių kalbos buvo 
jau tokios nepaprastos ir svarios, kad 
net liek kartų jas pertraukėme savo 
plojimais? Ar kartais tik iš 
i-ašto neišėjome iš krašto?

CBC radijas 
(atkelta iš 4 psL) 

tauta pasiliko turinti didelę įtaką Eu
ropos reikaluose ilgesnį laikotarpį po 
to. Pagaliau 1795 m. ji dingo iš Euro
pos žemėlapio, kai jos drąsūs gynėjai 
kapituliavo prieš Rusijos ir Prūsijos 
jėgą. Laike 123 m. jos kultūra buvo 
nuslopinta iki tokio žemo laipsnio, kad 
tiktai lietuvių nepaprastu pasiryžimu 
išliko gyva, čia kiek liūdnesnė tau
tinė daina, kurios tema gamta. Jaunas 
beržo medis klausiamas, kodėl jis taip 
nuliūdęs? Jis raminamas, kad netru
kus aušra pasirodys, paukšteliai vėl 
čiulbės, vėl bus linksma ir malonu. 
Lionė Juodis dainuoja “Ko liūdi, ber
želi”.

— 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos 
Taryba, atstovaujanti trisdešimt tris 
apskričius, pildydama daugumos va
lią, pasirašė aktą, kuriuo oficialiai at
statė. krašto nepriklausomybę. Bet 
laisvė nebuvo lengvai laimėta, tauta 
buvo priversta panaudoti ginklą nepri
klausomybei atgauti. “Pabuskim iš 
miego 
čius, neužilgo mūsų tėvynė turi būti 
laisva!”, žodžiai paimti iš mūsų se
kančios dainos “Laisvės daina”, įdai
nuotos Bostono lietuvių mišraus 
choro...

— Taika pagaliau atėjo Lietuvai 
1920 m., jos vadovai pradėjo didžiuo
sius planus tautos ateičiai. Netrukus 
paskutinis pasisekimas jų darbo pasi
rodė aiškus, kada Lietuva padarė grei
tą žingsnį ekonominėje ir kultūrinėje 
srityse. Laisvės vaisiai žydėjo. Dabar 
Lietuvos himnas.

— Šiandieną mes davėme muzikinę 
programą pagerbimui Kanados ir 
Amerikos lietuvių, kurie šį savaitgalį 
mini 43-čią sukaktį paskelbimo Lietu
vos nepriklausomybės. Prezidento 
Smetonos maršas.

Pusvalandis pasibaigė. Ne vienam 
jis gal būt ašarą išspaudė. Bet tuomi 
jis neturėtų baigtis. Kaip jau pradžio
je minėjau, jį girdėjo milijonai kana
diečių ir amerikiečių: Kad šis pusva
landis ir toliau būtų gyvąs, skelbtų šio 
kontinento žmonėms apie Lietuvą, jos 
kultūrą, primintų, kad Lietuvos šian
dien gyvųjų valstybių tarpe nėra, rei
kia visiems lietuviams dirbti. Darbas 
nedidelis, bet reikšmingas. Parašykime 
CBC stočiai laiškus, padėkokime, pri
minkime, kad programa patiko. Rašy
kime, kur kam patogiau. Windsoro ir 
Detroito lietuviai: CBE Radio Station, 
Security Bldg., Windsor, Ont.; Toron
to ir apylinkių lietuviai: CBC Director 
of Radio Network Programing, 354 
Jarvis Street, Toronto, Ont.; Mont
realio lietuviai: CBM Radio Station, 

i Montreal, P.Q. P. Januška.'

ŠYPSENOS.

sutraukykim vergijos pan-

— Kodėl jūs pasisavinote pini
gus? — klausia kaltinamojo.

— Man pasitaikėy gera proga. 5 
g||iti kasininko vietą. Bet, kad 
gaučiau ją, turėjau duoti užstatą.

Nėra ko skubintis •
— Jeigu nesutiksi už manęs te

kėti, šoksiu pb traukiniu, kuris 
ateina pusę dešimtos vakare.

— Duok man laiko pagalvoti še
šetą valandų. Iš ryto ateina ki
tas traukinys.

Apgynė
Už kampo gatvėje pasigirdo 

šauksmas. Pasukęs ten Jurgaitis 
pamatė kaip didelis vyras muša 
daug mažesnį už save.

šokdamas ginti menkesnį, Jur
gaitis trenkė didesniam ir tas par
virto

— Ačiū labai! — tarė mažesny
sis. — Aš labai įvertinu jūsų pa
galbą. Štai, paimk dvidešim do
leriu — pusę to, ką aš atėmiau iš 
jo..\ " ' . ’

%

Moljeras ir gydytojas
Garsusis Moljeras mėgo pajuok

ti gydytojus. Vieną kartą jis susi; 
tiko pažįstamą gydytoją, kuris" 
pradėjo jam pasakoti: ;

— Džiaugiuosi jus sutikęs. Pa- ; 
lydėkite mane, aš jums papasa
kosiu nepaprastą atsitikimą, kurį 
pirmą kartą patyriau savo gyve
nime!

— Turbūt ligonį išgydėte? — 
perkirto jį Moljeras.

Dr. E. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

didelio
R. K.

prem-Otava. — D. Britanijos 
jeras Macmilanas atvyks i Kanadą 
po vizito Vašingtone.

Viena. — Vienas Įdomiausių 
Vienos vėlyvojo baroko pastatų 
“senasis universitetas”, pastaty
tas 1753 m., paskaitom nebenau- 
dotas nuo 1884 m., .neseniai buvo 
sunaikintas gaisro. "

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RŪSIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

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

ED. KO N D R ATAS 
MOTERIŠKŲ Ir VYRIŠKŲ RŪBŲ

siuvėjas
1113 DUNDAS STREET WEST • TORONTO • TEL. LE. 3-54M 

Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų kostiumams bei paltams.

ALFA RADIO & TV 
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

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

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

Skambinti bet kada LE. 5-6007

Kvalifikuotas technikas taiso

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

Telefonas RU. 1-7861

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST
/kampas Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

Dr. V. Sadauskienė
DANTŲ GYDYTOJA

129 GRENADIER RD.
(2-ras namas nuo Roncesval

les), Toronto.

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

W. A. LENCKI,
B.M LLR

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Roc;n 107

Telefonas EM. 64182

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

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

OKULISTĖS
Toronto

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

j naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont. 
Telefonas LE. 4-8431

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

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

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

LIETUVIO ADVOKATO 
IŠTAIGA 

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

Akių specialistas 
L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvas skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis.

.470 COLLEGE ST., Toronto 
[ Telef. WA. 1-3924

Automobilių, namų, vasarnamių, sveikatos, 1?/^ 
gyvybės, pensijų ir kt. \J"UCfJLJL

Draudimai «pča^^&9

Įstaiga veikia 
168 vaL savaitėje

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

AL DŪDA



8PUSL. TĖVIŠKES ŽIBURIAI I
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TORONTO, Ont.
Šv. Jono Kr. parapijos žinios Prisikėlimo parapijos žinios 
— Gavėnios metu kiekvieną — Praėjęs sekmadienis buvo

madienį 7 v. v. giedama Graudu^ laikė kleb. T. Placidas, ji buvo 
verksmai, pamokslas bei palaimi- — 
nimas. Sį sekmadienį daroma va
dinamoji '‘šv. Petro skatiko” rink
liava.

— Praėjusį sekmadienį gražiai 
atšvęsta šv. Kazimiero šventė. 11 
vai. pamaldose dalyvavo organi
zuotai su vėliavomis Toronto 
“Šatrijos” ir “Rambyno” skautų 

tuntai. Pamaldos užbaigtos Lietu
vos himnu.

— Kun. kapeliono B. Bacevi
čiaus 25 metų kunigystės sukak
tis išpuola Atvelykio sekmadienį, 
balandžio 9 d. Parapijos komiteto 
iniciatyva sukaktuvininkui tą die
ną parapijos salėje rengiamas pa
gerbimas. Žinant kunigo kapelio
no uolumą ir plačią visuomeninę 
veikią, parapijos komitetas tikisi, 
kad'visa Toronto lietuvių visuo
menė, ypač organizacijos, nuošir
džiai įsijungs į šio gražaus pager
bimo organizavimą.

Gyvojo Rožančiaus narių su
sirinkimas įvyks šį sekmadienį po 
9.30 vai. pamaldų Pamaldos auko
jamos draugijos intencija.

—Šią savaitę lankomos šios gat
vės: Jane, Colbeck, Willar, Ar- 
gaugh, St. John’s, Swansea rajo
ne gyveną lietuviai.

— Dėkojame KLK Moterų 
D-jos šv. Jono Kr. par. skyriui už 
ryžtą organizuojant solistų A. 
Stempužienės ir V. Verikaičio 
koncertą praėjusį šeštadienį 
Bloor Collegiate instituto audito
rijoje. Nors vis daugiau pasigirs
ta balsų, kad kultūrinių parengi
mų ruošimas neapsimoka medžia
giniai, bet... kultūrine prasme 
šie parengimai ne tik apsimoka, 
bet yra net būtini. Linkėtina dau
giau tokių koncertų Torontui, o 
visuomenei tinkamo jų Įvertini
mo.

— Dėkojame . Vincentui Liu- 
binskui už vertingus liturginius 
u.jįykėlius, kuriuos geradaris sko
ningai padarė iš medžio ir paau
kojo parapijai. ?

Sol. A. Stempužienės ir 
V. Verikaičio koncertas 

pereitą šeštadienį suruoštas Liet. 
Kat. Mot. D-jos šv. Jono Kr. pa
rapijos skyriaus Bloor Collegiate 
salėje, buvo tikrai maloni męno 
šventė. Gerai parinkta programa 
ir gražus išpildymas dalyviais 
suteikė porą labai malonių valan
dų. Tokį gražų koncertą Toronto 
lietuviai jau seniai buvo beturėję 
ir buvo išsiilgę.

Pirmojoje dalyje abu solistai 
dainavo nelietuviškus dalykus ir 
nelietuviškai, o antrojoje jau mai
šytai — nelietuviškus ir lietuviš
kus, publikai prašant, abu pridėjo 
po porą dalykų virš programos. 
Pabaigoje solistai buvo apdova
noti pintine gėlių, o rengėjų pir
mininkė O. Jonaitienė dar tarė 
.padėkos žodi.

Koncertui pasibaigus rengėjos 
solistams suruošė vaišes kleboni
joje, į kurias buvo pakviesta dar 
pora dešimtų svečių.

“The Globe and Mail” muziki
nis kritikas Frank Haworth pir
madienio numery koncertą įverti
no labai teigiamai ir gražiai api
būdino kiekvieną solistą. (Jo ver
tinimą paskelbsime sekančiame 
“Tž” numeryje).

Šv. Kazimiero minėjimą 
pereitą sekmadienį suruošė KLK 
Fed. Toronto skyrius Prisikėlimo 
parapijos salėje. Invokaciją per
skaitė T. Rafaelis, OFM, gražią 
paskaitą apie šv. Kazimierą, kaip 
jaunimo globėją ir pavyzdį, skai
tė L. Ramanauskienė, o meninę 
dalį išpildė jaunimas: šv. Jono 
parapijos berniukų duetas — K. 
Strimaitis ir J. Govėdas — pagie
dojo dvi religines lotyniškas gies
mes, trio — K. Strimaitis, J. Go
vėdas ir K. Jasiūnas — pagiedo
jo “Avė Maria”, R. šakalinis, K. 
Jasiūnas ir V. Beržinskaitė pa
deklamavo V. Tamulaičio patrio
tišką eilėraštį, skautė S. Kybartai- 
tė paskambino pijaninu, ateiti
ninkės — L. Tešerskytė padekla
mavo eilėraštį, A. Bušinskaitė pa
skaitė jautrų dalykėlį “Jis mano 
brolis”, kvartetas — Augaitytė, 
Pusvaškytė ir V. bei M. Simana
vičiūtės — sugiedojo šv. Kazimie
ro giesmę, o trys at-kės jaunutės 
— G. Urbonaitė, Gr. Mačionytė ir 
R. Kairytė — padeklamavo vieną 
eilėrašti.

Pranešinėjo V. Simanavičiūtė, 
o visiems programos išpildyto- 
jams ir dalyviams padėkojo KLK 
Fed. šių metų pirm. kun. P. Ažu
balis. Viskas' užbaigta Lietuvos 
himnu. -

Lenkų Tautinės Sąjungos name 
Queen ir Dovercourt kampe va- 
sarib 25 d., šeštadienį, kilo didelis 
gaisras, kuris smarkiai apnaikino Studentų Sąjungai Toronte paau- 
namo užpakalinę dalį. Gaisras ki- 
lo pirmame augšte, kur yra laik
raščio “Glos Polski” redakcija. 
Prieky esanti spaustuvė ir admi
nistracija nesudegė, bet gesinimo 
metu viskas buvo sulieta vande
niu. Dėl to laikraštis išėjo pavė
luotai ir su didelėmis spragoinis.
Pirmas puslapis veik tuščias.

ypačiai iškilmingai paminėta: iš
puoštoje bažnyčioje organizuotai 
su vėliava dalyvavo ateitininkai 
ir neorganizuotas parapijos jauni
mas, T. Paulius pasakė jaunimui 
pritaikytą pamokslą, giedojo kun. 
B. Jurkšo vadovaujamas vaikų 
choras ir ateitininkių mergaičių 
kvartetas. Per Mišias jaunimas 
gausiai ėjo šv. Komunijos. Po Mi
šių buvo atkalbėta malda į šv. lie
tuviško jaunimo Globėją ir sugie
dotas himnas.

— Sį sekmadienį prasideda dvi 
savaites truksiančios parapijos 
metinės rekolekcijos, kurias ves 
domininkonas vienuolis dr. T. 
Žiūraitis iš JAV. Pirmoji savaitė 
skiriama moterims ir mergai
tėms, antroji — vyrams ir berniu
kams. Rytais pamokslai bus po re
kolekcijų Mišių, kurios prasidės 9 
vai., o vakarais 7.30 vai. Po jų 
kiekvieną vakarą, išskyrus sek
madienius, bus laikomos Mišios.

Kiek moterų, tiek ir vyrų reko
lekcijos bus užbaigiamos sekma
dieniais bendromis Komunijomis 
ir iškilmingomis agapėmis, kurias 
moterims ruoš parapijos vyrai, o 
vyrams — moterys. Tikimasi abi 
agapes paįvairinti meninėmis pro
gramėlėmis.

Parapijos rekolekcijos bus už
baigiamos Kančios sekmadienį, 
kovo 26 d. po pietų visos parapi
jos susikaupimu ir religiniu kon
certu, kurį duos Msgr. J. E. Ro
nan vadovaujamas Toronto ka
tedros berniukų choras.

Iš anksto _yisus tikinčiuosius 
maloniai kviečiame rekolekcijose 
gausiai dalyvauti. Visi pašaliniai 
reikalai tepalieka antroje vietoje, 
o sielos reikalai tepastatomi pir
moje ir svarbiausioje.

— Per rekolekcijas bus vykdo
mas dėvėtų drabužių vajus Su
valkų trikampyje ir Vokietijos 
sanatorijose esantiems lietuviams 
sušelpti. Prašome drabužius iš 
anksto atrinkti, išplauti, išvalyti, 
lengvai supakuoti ir rekolekcijų 
metu atnešus palikti bažnyčios 
prieangyje. Drabužių išsiuntimo 
darbui vadovaus Kat. Moterų 
D-jos par. skyrius.

— Taip pat rekolekcijų metu 
muzikos studijoje Prisikėlimo pa- 
rap. komiteto rūpesčiu bus su
rengta dail. T. Valiaus ir skulpt. 
J. Dagio kūrinių paroda. Ji bus 
atidaryta moterų rekolekcijų sa
vaitės viduryje.

Ši sekmadieni per visas Mi
šias daroma antra rinkliava šv. 
Sosto reikalams. Prašome naudoti 
specialius vokelius.

— Prisikėlimo par. Katalikų 
Vyrų D-jos narių susirinkimas 
bus ši sekmadienį po 11 vai. Mi
šių muzikos studijoje. J. Matulio
nio paskaita. Kavutė.

— Pirmos Komunijos ir kate
chetinės pamokos vaikučiams bei 
eligijos pamokos gimnazistams, 

šį sekmadienį bus įprastu laiku 
ir Įprastose vietose. Tėveliai, ku
rie nori, kad jų vaikučiai šį pava
sari prieitų prie Pirmos Komuni
jos, teatkreipia dėmesį, kad šis 
sekmadienis, kovo 12 d. yra pas
kutinė data, kada jie savo vaiku
čius Pirmos Komunijos pamo
koms gali užregistruoti. Vienok, 
jie prie Pirmos Komunijos bus 
prileisti tik tokiu atve j u, j ei jų 
dabartinės žinios nėra žymiai 
menkesnės, kaip tų vaikučių, ku
rie pamokas lanko nuo praėjusio 
rudens. Pirma Komnuija bus ge
gužės 7 d.

— Taip pat jau dabar laikas 
klebonijoje ar pas seseles regist
ruoti vaikučius Sutvirtinimo sak
ramentui. Paruošiamosios pamo
kos prasidės vėliau. Vaikučiai, ku
rie šiais metais priims Pirmą Ko
muniją ir kurie ją priėmė praėju
siais metais ir anksčiau, šioms pa
mokoms turi būti užregistruoti. 
Sutvirtinimo sakramentas bus 
teikiamas greičiausia geužės 13 d.

— Parapijos vaikų choro repe-, 
ticija bus ši sekmadienį 2.30 vai. 
p.p. prie vargonų.

— Nuo ateinančios savaitės iki 
Velykų bus lankomi tie, su ku
riais iš anksto bus asmeniškai ar 
telefonu susitarta.

— Pranciškonų vienuolynas 
Toronte generalinio Romos pa
skirto vizitatoriaus bus vizituoja
mas ši sekmadieni ir pirmadienį. 
Kol kunigų pasikeitimai paaiškės, 
truks maždaug apie 2 mėnesius.

— Nuoširdžiai dėkojame Vin
cui Liubinskui, padovanojusiam 
savo paties rankomis iš arboraito 
meniškai padarytas, dvi žvakides, 
kryžių ir mišiolui padėklą. Dievas 
gausiai tealygina.

— Lietuviškoje veikloje pagel
bėti Prisikėlimo parapija Liet.

kojo $50.
— “Prisikėlimo par. Toronte 

1960 m. apžvalga“ jau išspausdin- 
ta ir išsiuntinėta.

Aukodamos Tautos Fondui 
remi Lietuvos . 
laisvinimo darbą.

Kad alkstantį pavalgydinti, 
kad trokštantį pagirdyti, t

' kad nuogą apdengti,
* * ‘ i ' ■ ‘ •

rerkia nueiti į muz. ST. GA1LEVIČIAUS parengta

MENO ŠIUPINĮ
nes jo visas pelnas skiriamas šalpai!

Programoje 29 atskiri dalykai, atliekami 125 dalyvių:
• Jaunųjų šokėjų, • Jaunių choro, • Pijanistų, • Kvarteto, • “Varpo”, • Solistų.

Įvyksta Prisikėlimo parapijos salėje, kovo 19 d., 5 vai. p.p
Konferansje — V Y T A U T A S KASTYTIS 
Globėjas 
Įėjimas

MONTREAL, Que
Banko “Litas” valdybos posė

dis Įvyks šį sekmadienį, kovo 12 
d.. 8.30 vaL rvto, bankopatalpose 
prie Aušros Vartų parapijos salės.

“Lito” .balansas 1961. m. kovo 
f d.: ..
Ą)ęf.yv^š*
1. Išduota paskolų $357.990,98
2. Indėlis Cntr. kasoje 31.200,00
3. Indėlis Lygoje 100,00
4. Kasa *— s-ta banke 40.136,09
5. Inventorius
6. Pereinamos

650,00
sumos 232,50

tūrto $430.393,57

$420.250,73
sumos 600,00

^■TORONTO LIETUVIŲ CARITAS
- L A I S- V A A U K A

KLB Toronto apylinkės 
tarybos ir visų organizacijų pir
mininkų arba jų atstovų metinią 
posėdis su vaišėmis įvyks šį šeš
tadienį 4 vai. p.p. šv. Jono Kr. 
parapijos salėje. Posėdžio dieno
tvarkė buvo “TŽ” ir “NL” praei
tuose nr. Šiuo atveju tik pakar
totinai visi kviečiami skaitlingai 
dalyvauti.

Posėdžio metu bus ir dr. A. Ša
pokos svarbus bendruomeniniais 
reikalais pranešimas.

Kviečiame pagalvoti ir apie 
naujos valdybos sudarymą, nes 
dabartinė valdyba, o ypač ilgame
tis Toronto pirmininkas (J. S. R.) 
atsistatydina. Apyl. v-ba.

Dėmesio Lietuvių Namų 
dalininkams

Kovo 12 d., sekmadienį, 3 vai. 
p.p. L. Namuose šaukiamas L. Na
mų dalininkų visuotinis metinis 
susirinkimas/kuriame numatyta 
svarstyti šie dienotvarkės punk
tai:

2

3

Susirinkimo atidarymas, 
Praeito susirinkimo protoko
lo skaitymas,
Įstatų svarstymas ir priėmi
mas,

4. Valdybos ir rev. kom. pra
nešimas,

5. Diskusijos dėl pranešimų ir 
apyskaitos tvirtinimas,

6.1960 m. pelno paskirstymas,
7.1961 m. sąmatos priėmimas,
8. Valdybos ir rev. kom. rinki

mai,
9. Einamie j i reikalai.
Kviečiame visus narius susirin

kime skaitlingai dalyvauti.
■ L- Namų valdyba.

236 SLA kp. susirinkimas 
įvyks ši sekmadienį, kovo 12 d., 2 
vai. p.p. Lietuvių Namuose. Lai
kas pakeistas, derinantis prie LN 
reikalavimo.

Pereitame susirinkime apie šir
dies darbą ir ligas pakalbėjo p. 
Nąujelis, šiame — naujasis kuo
pos narys med. dr. A. Saikus pa
sidalins savo patyrimais.

Nariai ir svečiai kviečiami atsi
lankyti. sp.

Dalininko Tel. Valiaus 
grafikos darbų apžvalginė paro
da buvo atidaryta kovo 1 d. mies
to viešosios bibliotekos meno ga
lerijoje (College ir St. George St. 
kampas). Išstatyti net 45 darbai 
— medžio ir lino rėžiniai, spalvo
tos nuotraukos (tipographai) ir 
grafika.

Atidarymo vakare lanky to j ų 
buvo gausu, daugumoje, žinoma, 
lietuvių. Kas dar nespėjo parodos 
aplankyti, dar galėtų tai padary
ti iki kovo 13 d.

Elena Kepalaitė, išraiškos šo
kio šokėja, keletą metų gyveno 
Toronte tuo menu neužsiimdama. 
Tuo tarpu jinai užsiėmė tapyba, 
o pastaruoju metu skulptūra ir 
dirbo jugoslavų žinomo skulpto
riaus Filipovičiaus studijoje. Va
sario pabaigoje E. Kepalaitė per
sikėlė gyventi i Niujorką, kur, 
gal būt, grįš ir prie šokio meno. 
Ji išsivežė ten daug savo tapybos 
ir skulptūros kūrinių. Gaila, kad 
tuo tarpu nebuvo jokios dailės pa
rodos, o jinai savo vienos paro
dos ruošti nesiryžo. Taip toron- 
tiečiams jos darbų beveik neteko 
pamatyti.

Loterija Kaziuko mugėje
Kovo 5 d. šv. Jono Kr. parapi

jos salėje, Kaziuko mugės metu 
sk. Rambyno tunto leidžiamą 
stereo aparatą ištraukė Rosette 
Jewellery, 1124 Bloor St. W., tel. 
LE. 6-1081. Bilieto nr. 1983.

Tuntininko v.s. V. Skrinsko bu
vo pakviesta iš mugės dalyvių 
viešnia kanadietė š. Doreen 
Black Thorn skaučių d-vės drau
gininke. Traukimas Įvyko 4 vai. 
p.p. Po traukimo baigėsi ir mugė 
su labai gerais rezultatais. Skau
tės ir skautai nuoširdžiai dėkingi 
už taip didelę paramą ir prisidėji-. 
mą skautų-čių tėveliams bei vi
siems prisidėjusiems prie šio gra
žaus parengimo. Didžiausia padė
ka priklauso tunto dvasios vadui 
klebonui kun. P. Ažubaliui.

* Tunto vadija.

Programoje: 
meninė dalis, 
“Dainos” grupės narių paruoštos 
vaišės.

VISI maloniai prašomi atsilankyti.

----------- - ■ -A,.;'.------------ '

Sį sekmadienį, 
kovo 12 d. 5 vai. p.p.

f ŠV. JONO KR. PARAPIJOS SALĖJE 
ŠALPOS GRUPĖ “DAINA” RUOŠIA

Toronto ateitininkų sendraugių 
susirinkimas Įvyks kovo 12 d., ši 
sekmadieni, 6 vai. p.p. Vaikų Na
mų patalpose, 57 Sylvan Ave. 
Programoje architekto inž. dr. A. 
Kulpavičiaųs paskaita.

Visų narių ,(Įalyvavimas būti
nas. , Valdyba.

Jaunesniųjų mergaičių at-kių 
susirinkimas Įvyks šį sekmadie
nį, kovo 12 d. 4 vai. p.p. Vaikų 
Namuose. Susirinkimo metu mer
gaitės bus mokomos rankdarbių 
tautiniais motyvais. Visos narės 
privalo susirinkime dalyvauti 
uniformuotos.

“Daina” kviečia 
atsilankyti šį sekmadieni, 5 vai. 
p.p. į ruošiamą arbatėlę šv. Jono 
Kr. parapijos salėje. Bus prog
rama ir vaišės.- Valdyba.

Ateitininkų stovykla 
ir šiais metais bus Wasagoje, TT 
pranciškonų vasarvietėje, nuo lie
pos 8 iki 23 d. Bus dvi stovyklau
tojų grupės: vyresnieji — virš 13 
metų ir jaunučiai, nuo 9 iki 13 m. 
amžiaus. Kiekviena grupė turės 
savo atskirus vadovus ir progra
mas. Smulkesnių informacijų sto
vyklos reikalu bus paskelbta vė
liau. -į.

Jonas R. Simanavičius, apylin
kės v-bos pirmininkas ir radijo 
programos “'Tėvynės prisimini
mai” vedėjas pakeitė adresą. Da
bartinis adresaą yra 974 College 
St., Toronto .4^. Ont. Telefonas pa
siliko tas pats LE. 4-1274.

Netrukus tuo pat adresu bus 
atidaryta ir įvairių dovanų krau
tuvė, kur bus galima įsigyti įvai
rių lietuviškų plokštelių ir kitų 
reikalingų dalykų.

Liet, radijo programos “Tėvy
nės prisiminimai” dešimtmečiui 
atžymėti sukaktuvinis balius 
įvyks atvelykio šeštadienį, balan
džio 8 d., o didelis ir pirmas to
kio žanro koncertas Toronte su 
akademija įvyks balandžio 9 d., 
sekmadienį, Prisikėlimo parapi
jos salėje. Visi yra kviečiami:

Progr. konservatorių sąj. Da
venport - Dovercourt ir Parkdale 
skyr. ateinantį pirmadienį, kovo 
13 d., Bloor Collegiate salėje, 
1141 Bloor St. W., rengia .priėmi
mą šiaurės it*krašto resuršų min. 
Hon. W. Dinsdale su popja. Meni-, 
nėj programoj dalyvaus TL Vyrų 
Kvartetas ir sol. Br. Marijošius.

Sporto paroda atidaroma kėvo 
10 d., šį penktadienį, Parodos 
aikščių Coliseum patalpose. Ten 
galima* bus pamatyti viską, kas su
siję su pramogavimu bei sportu 
gamtoje — žūkle, medžiokle ir t.t.

Išnuomojamas frontinis kambarys I 
augšte su maistu ar be maisto. Telef. 
LE. 2-6922.
Išnuomojami du kambariai ir virtuvė 
U augšte, su baladis. Tel. LE. 6-8268.
Išnuomojamas gerame r 
2-jų kambarių ‘' 
te. Skambinti 1
KAS VAŽIUOJA j Čikagą su mašina 
laike sekančių dviejų savaičių Jr gali 
paimti 2 keleivius, prašome* skambin
ti LE. 64846.

GRAŽIAUSIŲ LIETUVIŠKŲ 
VELYKINIŲ SVEIKINIMŲ 

rasite šv. Jono Kr. parapijos kny
gyne — 941 Dundas St Wn To
ronto 3. Priimamos prenumeratos 
už visus laikraščius bei žurnaftm. 
Naujausios knygos ir plokštelės. 
Atidaryta sekmadieniais po pa
maldų.

e batas iš 
-nte augš-

K. Liet. Kat. Kultūros D-jos 
metinis susirinkimas numatytas 
Didįjį Penktadienį, kovo 31 d.

Kredito koop. “Parama” 
vedėjas P. šernas su ponia išva
žiavo atostogų i Floridą porai sa
vaičių. Pavaduoja J. Matulionis.

V. Meilus tarnybos reikalais 2 
mėnesiams komandiruotas i Kit
chener. Toronte bus tik savaitga
liais. / / Mi

Kanados restoranų sąjunga ko
vo 20-23 d.d. Parodų aikščių au
tomobilių pastate rengia maisto 
pramonės gaminių paTodą. Ta 
proga kovo 20 d. 10.30-10 v. v. 
Royal York Hotel Kandos salėje 
bus demonstruojamas įvairių 
kraštų kulinarijos menas. Kvie
čiama visa visuomenė.

;. - Padėka '' <
Rengiant 43-čią$ias Lietuvos nepri- 

klausnmybės minėjimo iškiknes prisi- 
dėjusįeins prie jų pasisekimo seimelio 
prezidiumas dėkoja: - <

Abiejų parapijų klebonams — Tėvui 
Borevičiųi, SJ, ir kun. dr. Jucevičiui 
už,, atlaikytas pamąldas už Lieluvos 
laisvę bei pasakytus tai šventei pritai
kytus pamokslus; valst. op. solistei 
Elzbietai Kardelienei ir sol. Antanui 
Kębliui . už-gražia? pamaldų
metu', sol. Jėnei Pauliūtef; pijanistui 
Kaziui Smilgevičiui, tautinių šokių 
grupei ir jos vadovui Juozui .Pięčai- 
čiui, AV parapijos chorui ir jo vado
vių muzikui Ambrozajčiui už tokį gra
žų meninės programos išpildymą; pa
skaitininkui dr. Henrikui Nagiui už to
kią kondensuotą ir turiningą paskai
tą ir su J. Viliušiu paruošusiems rezo
liuciją valstybių galvoms; pp. Žmui- 
dzinui, dr. ir poniai Povilaniams, Ado
mienei, I. Lukoševičienei, Kardeliui, 
dr. I. Gražytei, T. BoYevičiųi ir Jaku
tytei, organizavusiems susitikimą su 
spaudds' atstovais, o gerb. klebonui 
dar kartą už tam reikalui užleistas kle
bonijos patalpas; dailininkui Romui 
Bukauskui už scenos dekoravimą; dr. 
Ilonai Gražytei, kuri taip sumaniai ir 
gražiai vėdč svečių, svpikinim.UMr tri
jose kalbose perskaitė’rezoliucijas; vi
soms.-. lietuviškoms ‘ organizacijoms už 
dalyvavimą organizuotai pamaldose ir 
salėje su. savo vėliavomis; šauliams ir 

-sUatrtėths' ėž<tarųjroą lįrib’ įėjimo, ė' 
pastarpsioms dar karta/už įėjimo it 
savanoriams > že^l^i^ą Tpągamimmą;

. inž. Vilčiiųkui, pp. Gurčinienei, Ali-

Viso valdomo
Pasyvas:
1. Indėliai
2. Pereinamos

Atsargos kapitalas 5.250,00
Nepaskirstytas pelnas 1.755,32 
Einamų metų pelnas 2447,52

Viso $430.393,57
Narių 570, skolininkų 141, va

sario mėn, apyvarta §74.799.79.
“Lito” vedėjas D. Jurkus,

Kailių siuvėjas J. Gražys; nore-" 
jęs įsikurti Kalifornijoje arba kur 
nors kitus JAV, grįžo į^MbntrfchlF 
pasiryžęs čia^ likti visam laikiit.' 

Mont realis. —; Policija čia vtoį 
name garaže surado bandits gink- 
■•t sandėli. Rasta, šarvuočiu,; kul-
nsvaidžiu, automatų,' pistoletų,. inž. Vilčlhękui, pp. Gurčinienei, Ali- 

1000 juostų Šovinių, O taip pat šauskienei, Strėlienei ir Dalmantui už 
drabužių persirengimui. - Įinkasayimą rinkliavos; sąvanųriui kū- 

Į rojui Broniui Abroihdnilri už-.'Llcta- 
• vos himną ir jo prasnhes paruošiihą įr 

Mažumų laikraštininkų klubas j sayo lėšomis ątspausdĮnirt^^^fii 
(Ethnėc Press Clttb)’ jnefinis • SU- vaikams bei savo gausiais eksponatais 
sirinkimas įvyko pereitą antra
dienį Marcio’s Restaurant —1144 
Eglinton. Italas savininkas laik- 
raštininkus gerai pavaišino pietu
mis ir vyneliu.

Aptarus klubo reikalus buvo iš
rinkta nauja klubo vadovybė. Pir
mininku vėl išrinktas anksčiau 
pirmininkavęs sodinis Bruno Teh- 
hunen, vicepirmininkais. lenkas- 
Glogowski ir T,ukrainietis ’Doyko, 
sekretorių slovėnas Mauko, iždi
ninke čekė Brodskį, o valdybos 
-nariais: ę^tas, japdnas, vengras ir 
italas. ': V. ... ?

3

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai, ir ap
traukiami seni pigia kaina: 4*. Lu
bys. Tel. WA. 2-7981.,Namų AM. 
1-0537.

šeštadieninių mokyklų mokytojams ir 
tėvų komitetams už surtfošimą tokių 
gražių minėjimų su lietuviškos gailės 
parodėlėmis mūsų mažiesiems;' “Ne- 
prikl. Lietuva” ir “Tėv.'žįburijur’ laik
raščiams ir jų redaktoriams Už šio mi
nėjimo spaudoje išgarsinimų; ^^ems 
mieliems tautiečiams už nialomį lįtsi- 
lankymą ir tiioiin prisidėjimą priė Šios 
šventė?, pasisekimė^ik...

'AūgšŽiau suminėtų darbas dar/daū- 
giau mus tešųjūngia ir tesustiprina 
dar stipresnei kovai už mielojo krašto 
išlaisvinimą, , - /

t Seimelio prezidiumas. •

Senelių namus projektuoja įsi
gyti ir ukrainiečiai. Jie įkūrė “Uk
rainiečių senelių namų draugi
ją”, kuri fondui sukelti Įkūrė nau
dotų daiktų krautuvę (1596 Dun
das St. W.).- Numatoma įkurti taip 
pat valyklą bei dirtbuvę, kur pa
aukoti daiktai — baldai ar drabu
žiai — būtų aptvarkomi prieš pa- 
siunčiant į krautuvę parduoti.

Dabartinės Lenkijos konsulas 
dr. E. Wiecko prieš kiek laiko 
surengė didelį priėmimą Toronto 
lenkams Casa Loma patalpose. 
Buvo rodomas dokumentinis fil
mas. iš dabartinės Lenkijos gyve
nimo. Tautinės lenkų organizaci
jos jau prieš tai šias konsulo pa
stangas buvo Įvertinusios kaip 
pastangas dezorientuoti lenkų čio
nykštę bendruomenę, ją suskal
dyti ir įvesti į ją komunistinių 
priemaišų. Dėl to priėmime iš 
tout, .aktyvo niekas ..nędalyyavb. 
Iš apie 400 dalyvių naujųjų, po
karinių ateivių tebuvę vos kelioli
ka žmonių. Konsulas dėl sąmo
ningo boikoto spaudos atstovais 
pareiškė pasipiktinimą. Esą, tai 
šmeižtas, kad jis turėjęs kokių 
tikslų. Tai buvęs tik bičiuliška^ 
gestas Toronto lenkams ir daftr 
giau nieko.«

TAUTOS FONDAS DĖKOJA -j.
Lietuvos nepriklausomybės šventei 

minėjimo proga Tautos Fondui Toron
te gauta $1.265,24. Kad ši suma suarę 
kotą, tai nuopelnas eilės lietuviškųjų 
įstaigų bei asmenų, kurie mielai vietos 
valdybai talkino; ar-tai patarimu, nu
rodymais, darbu, pasipuošimu tauti
niais drabužiais, kas kėlė šventės nuo
taiką, papuošimu stalų lietuviškomis 
staltiesėmis bei praturtinimu tauti
niais ornamentais padarytų lietuviškų
jų lėkščių, kurios buvo panauodtos au
kų rinkimui ar tai kuriuo kitu vertin
gu gestu.

Tautos Fondo Toronto skyriaus val
dyba už tai reiškia nuoširdžią padėką: 
p. V. Vaidotui, Tsfttos Fondo Įgalioti
niui Kanadoje, kuris aktyviai padėjo 
pravesti Vasario 16 d. proga rinkliavas 
bei duodamas vertingų patarimų, To
ronto lietuviškųjų parapijų vadovy
bėms už ledimą pasinaudoti jų patalpo
mis pravesti rinkliavas ir jų paskolin
tais baldais, pp. P. Abromaltienei, V. 
Aušrotai, R. Bleizgytei, U. Bleizgie- 
nei, J. Dviiaičiui, A. Jakhnavičiūtei, 
S. Masioniui, G. Rinkūnaitei, P. Regi
nai, J. Šarūnui, B. Šimkui, D. Tamo- 
šauskaitei ir I. Usvaltienei. Ypač Tau
tos Fondo darbą drąsino lietuviškojo 
studijuojančiojo jaunimo energinga 
talka. Be abejo gili padėka priklauso 
Toronto lietuviams, kurie taip dosniai 
ir noriai aukomis parėmė Tautos Fon
dą, tačiau tikrasis dėkingumas ateina 
aukotojams iš mūsų sesių ir brolių tė
vynėje, kurie jų aukų dėka gali iš
girsti laisvą lietuvišką žodį per radiją 
iš laisvojo pasaulio. » .

TF Toronto skyriaus v-ba.

BALTIC MOVER'-
Baldu pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Vftos vežamas tartos op 
draustas. Važiuojam kas savaitę į Mont 
reali, Londoną, Windsor^/ Hamiltoną, 
North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL. LE.4-1403 

TORONTO

100% garantuotas 
investavimas.

Jūs gausite bonus ir gerą, nuosijntį, 
jei savo' pinigus investuosite > mor- 
gicius. Mes turime pasirinkimą"pir
mų ir antrų morgičių, kurių mo- 
kėjimaĘ yra pilnai garantuotas.
Dėl informacijos apie morgičius 

; * skambinkite
B. SERGANTIS;

—- MORTGAGE BROKER --

Tel. LE. 4-9211

• I4K

1212 Dundas St W. Tel. LE. 2-9547 -
...At- BHiŽINSKAS

Užsakymai priimami ir paštu

: nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

TAUPYK IR SKOLINKIS 
savo Kred ito Kooperatyve "L IT AS"
SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS. PASKOLOS LENGVAI IR

GREITAI DUODAMOS BETKOKIAM GERAM TIKSLUI. ' *
’ ■ -:.j. •-/ ii*. - ,

Bankas veikia:.Šiokiadieniais 1451 Crawford Bridge Aye.,,Verdun. Rytais— 
pirmadienį nuo 10-1 vai. ir šeštadienį nuo 10-12 vai. Vakarais — 
pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį nuo 7-8 vai. ' • A 
Sekmadieniais Aušros Vartų parapijos salėje banko patalpose nuo

• 1050-1 vai. k
Pirm. J. Bernotas, AV. 8-3111 • Vedėjas D. Jurkus, PO. 7-4280

A L G ARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais HU. 9^1543. ;/ ....

DUNDAS — ANNETTE. S9500 pilna kaina, 6 kambariai ir saules kamba
rys, pusiau atskiras plytų namas. Gerapi stovy, oru alyva šildomas. Garažas.
HIGH PARK — DUPLEKSAS 8 metų senumo, originalus dupleksas, už
baigtas žaidirho kambarvs. Privatus įvažiavimas, didelis daržas. Kaina 
$28.000. Įmokėti apie $10,000. Vienas morgičius balansui. . ... ,
32 AKRAI SU TROBESIAIS. 25 mylios tino Toronto, gera žemė daržovėms 
ar vištų ūkiui. Įmokėti apie $5.000. Vienas morgičius balansui. .
GALLEY — RONCESVALLES. ST6.500 pilna kaina. 8 kambariai, geroje 
vietoje, vandeniu apšildomas, 2 garažai. $2.500 įmokėti. , ,
SWANSEA. $22.5oa pilna kaina. 8 m*ty sennma, su visais kilimais, -prijung
tas garažas, užbaigtas žaidimų kambarys, didelis sklypas, 2 vonios.

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




