
Šulo netekus
Pastaraisiais metais netekome visos eilės žymių vyrų: arki

vyskupo J. Skvirecko, vysk. V. Padolskio, prof. K. Pakšto, kan. J. 
Meškausko, V. Gylio ..., o šiomis dienomis — ir dr. A. Šapokos. 
Visų jų mirtis palieka spragą mūsų gyvenime, kuri ilgai nesiduoda 
užpildoma. Varydami gilias vagas šakotoj išeivijos veikloj, jie taip 
įauga savon visuomęnėn ir pasidaro taip reikalingi, kad jų atsi
skyrimą pajunta visos lietuviškosios ląstelės. Tą labai gerai jau
čiame dabar netekę dr. A. Šapokos. Apie jį visi kalbame ir rašo
me, svarstome “kodėl” ir “kaip”. Ir taip bus dar ilgai. Gal grei
čiau užmirš šį netekimą kituose kraštuose gyveną tautiečiai, bet 
Kanados lietuviai jo užmiršti negalės. Jis perdaug jau giliai buvo 
įaugęs į jų rūpesčius. Kad tai neperdėta, rodo labai gausios tele
gramos^ užuojautos, laiškai iš lietuvių kolonijų Kanadoje. Laiškai 
tebeplaukia jo šeimon ir redakcijon, nes kaikurios kolonijos su
žinojo jo mirtį iš spaudos, kuri ateina vėlokai.'Tai daugiausia 
“T2” skaitytojų šeimos nariai; kurie su laikraščiu ir jo redaktorių 
buvo glaudžiai susigyvenę per tuos 11 metų. Jie buvo liudininkai 
pirmųjų “TŽ” žingsnių, kurie ėjo iš didelio entuziazmo, nugalė
jusio sunkias kūrimosi kliūtis. Jie buvo liudininkai augančių “TŽ”, 
kurie metai po metų stiprėjo, kol pagaliau įsitvirtino savo pozici
jose. Jie žinojo, kad viso to darbo priešakyje stovi tvirtarankis 
dr. A. Šapoka. Pasitikėjimas juo buvo visiškas. Ir jis neapvylė nė 
vieno net ir tokiais momentais, kai jo sveikata reikalavo poilsio. 
Jausdamas tą visuomenės pasitikėjimą, jis daug reikalavo iš sa
vęs. Savo darbą jis laikė tarnyba visuomenei, kurią barė, mokė, 
bet ir mylėjo. Iš tos tarnybos jis niekad nesitraukė ir buvo pasiry
žęs ištverti joje iki galo. Jis ištvėrė, atliko savo misiją ir šiandieną 
galėtų tarti: padariau ką galėjau, daugiau tepadaro galintieji.

“TŽ” skaitytojai, suprantama, laukia pasirodymo tų naujų 
“galinčiųjų”. Didžioji skaitytojų šeima negali pasilikti be jų. Laik
raštis yra sutelktinių pastangų kūrinys, ir tie “galintieji” turi 
būti atrasti. Be jų iširtų visas darbas, taip kruopščiai organizuotas 
bei dirbtas 11 metų, ši pareiga bęi atsakomybė tenka “TŽ” leidėjui 
Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros Draugijai. Nuo pat pradžios 
ji buvo organizacinė laikraščio atrama, besirūpinanti ir lėšų ir per
sonalo telkime. Ir šiuo atveju, be abejonės, ji pasirūpins tolimes
niais “TŽ” žingsniais. Kol kas laikraštį tvarkyti tenka pasilikusiam 
personalui, susiduriančiam su netikėtumo paliktomis kliūtimis. Jo 
svarbiausias rūpestis — išlaikyti “TŽ” normalioj eigoj. Reikia 
tikėtis, kad skaitytojai šią būklę supras ir bus atlaidūs.

Kaip bebūtų, “TŽ” per 11 metų visoj išeivijoj yra susidarę 
gana pastovų pagrindą ir yra pasiryžę nuo jo nesitraukti. Jo idė
jiniai principai krikščionybė ir lietu^bė- r—. -yra -žokie, ;kad: 
asmenų pasikeitimai negali jų pajudinti. Leidėjų yra‘įSasirūpinta 
nuo pat įsikūrimo pradžios, kad principų ištikimybė laiko tėkmėj 
nebūtų paliesta. Be to, 11 metų tradicija pakankamai išryškino 
-TŽ” idėjinį veidą, ir netenka laukti, kad jis, besikeičiant asme
nims, pasikeistų savo esme.

Dr. A. Šapoka, iškeliaudamas amžinybėn, kaip vyriausias 
“TŽ” tvarkytojas, nepaliko savo skaitytojų šeimai jokio tiesioginio 
testamentinio žodžio, žinodami betgi jo rūpestį šiam laikraščiui 
per ilgą eilę metų, galime aiškiai jausti jo troškimą, kad visi “TŽ” 
bendradarbiai, bičiuliai bei skaitytojai šiuo svarbiu momentu su
glaustų eiles ir išlaikytų jo pradėtą darbą ateities kartoms. Kadai
se mirdamas a.a. arkiv. J. Matulevičius kvietė savo sanbrolius 
rikiuotis. Ir šiuo atveju, netekę “TŽ” šulo, jaučiame, kad tai tinka 
ir mums. Reikia ir mums rikiuotis, nes kančia dar neiškentėtą 
ir kova dar nebaigta. Pr. G.

KAS
NEDARBUI
NUGALĖTI visame krašte fed. 

vyriausybės iniciatyva sud ar y ta s 
darbdavių - darbininkų unijų ko
mitetas, kuris sutiko bendradar
biauti su vyriausybe jieškant bū- 
dų ir priemonių sumažinti bedar
bių skaičiui. Tai kelias, kuriuo ga
na greitu laiku buvo pasiekta at
kutimo Europoj. Be to, jau anks
čiau fed. vyriausybė sudarė kraš
to gynybai kelti specialų komite
tą iš įvairius visuomenės sluogs- 
nius atstovaujančių asmenų. Jos 
pirm. H. G. De Young su bendra
darbiais išvyko Europon susipa
žinti su būdais pakelti krašto pra
monės gamybai.

BRAZILIJOJE UŽDARYTA LIETUVOS PASIUNTINYBĖ
Gautomis žiniomis iš Riodeža- 

neiro, Brazilijos vyriausybė atšau
kusi Lietuvos atstovui Fr. Meie- 
riui, Latvijos charge d’affaires 
ir Estijos gen. konsului diploma
tinį pripažinimą. Tai reiškia, kad 
tų kraštų atstovybės uždaromos, 
nežiūrint gausių protestų. Buvę 
diplomatai galės pasilikti Brazili
joje kaip privatūs asmenys. Lie
tuva turėjo dar konsulatą Sao 
Paulo mieste su konsulu A. Poli- 
šaičiu. Tuo tarpu dar nėra tiks
lesnių žinių apie atstovybių užda
rymą. Prieš pat uždarymą iš pa
vergtųjų pusės buvo padaryti šie 
žygiai' '

Pasklidus žinioms apie naujojo 
Brazilijos prezidento nusistaty
mą užmegzti diplomatinius santy
kius su Maskvos satelitais — Bul
garija, Rumunija, Vengrija ir at-

šaukti diplomatinį pripažinimą! rijos vyriausybėmis ir su Sov. Są- 
Baltijos valstybių atstovybėms,' junga. Brazilijos diplomatinių 
vasario 17 Pavergtųjų Tautų Sei- < santykių užmezgimas su Sov. Są- 
mas pasiuntė naujajam Brazilijos ’-----
prezidentui sveikinimo telegramą, 
kurioje^ išdėstė seimo susirūpini
mą dėl ahksčiau minėtų žinių.

Vasario 21 d. šeši Pavergtųjų 
Tautų Seimo nariai — Bulgarija, 
Estija, Latvija, Lietuva, Rumuni
ja ir Vengrija pasiuntė Brazi
lijos naujajam prezidentui savo 
vardu naują telegramą, o vasario 
21 Pavergtųjų Seimo pirm, ir sei
mo gener. komiteto ryšininkas su 
JT apsilankė Brazilijos atstovy
bėje prie JT ir turėjo išsamų pa
sikalbėjimą su politiniu patarėju. 
Iš pasikalbėjimo aiškėjo, kad Bra
zilija tikrai yra pasiryžusi už
megzti diplomatinius santykius 
su Bulgarijos, Rumunijos, Veng-

Nusikaltėliai ieško nusikaltėliu
Sovietai pastaruoju metu įniko kaltinti pabaltiečius išeivius. 
Jų propaganda skelbia vis naujus ^rdus tų, kurie tariamai 
nusikaltę žudymais. Neseniai jie skelbė kelių estų pavardes, 
dabar jas pakartojo ryšium su jų byla sovietiniame teisme Ta
line, o Kanados ir kitų kaikurie laikraščiai paskelbė tas žinias 
pirmuose puslapiuose kaip didelę sensaciją. O New York 
Times kovo 17 laidoj paskelbė pakartotinius kaltinimus ir 
vienam lietuviui.

Jau anksčiau sovietų Tass skel
bė, kad kažkoks Ajin iš Lietuvos 
nužudęs 19.000 žmonių ir dabar 
gyvenąs Kandoj. Taipgi buvo kal
tinamas Mečys Paškevičius, gyv. 
Čikagoj. Dabar Tass agentūra vėl 
paskelbė užsienio spaudai Ukmer
gės apylinkės grupės gyventojų 
neva atvirą laišką Čikagos gyven- 

- to jams^' ragmdsfflt ’^uos^ spausti 
JAV valdžią, kad išduotų sovie
tams Mečį Paškevičių, gyvenantį 
Miko Povilonio pavarde. Esą jis 
tarnavęs policijoj ir organizavęs 
bei tiesiogiai dalyvavęs žudymuo
se Ukmergės apylinkėj.- Tass nu
rodo ir jo adresą Čikagoje, bet 
ten nėra nei Paškevičiaus nei Po
vilonio, o tik grožio salionas. 
Taipgi nėra tokių pavardžių nei 
Čikagos telefonų abonentų knygo
je — rašo NYT.

AP žinių agentūra paskleidė sa
vo korespondento pranešimą iš

Savaitės įvykiai
junga nebūtinai siejasi su Sov. 
Sąjungos okupuotų Baltijos vals
tybių diplomatiniu statusu Brazi
lijoje, nes daugelis valstybių turi 
diplomatinius santykius su Sov. 
Sąjunga, bet pripažįsta ir Baltijos 
valstybių atstovybes. Veikiausiai 
tik Kremlius spaudžia, kad Bra
zilija Baltijos valstybių diploma
tinį pripažinimą atšauktų.

Gaunama žinių iš įvairių lietu
vių kolonijų pasaulyje apie gausų 
skaičių telegramų brazilų vyriau
sybei ir prezidentui Quadros, ku
riose prašoma ir toliau nepripa
žinti sovietinės okupacijos Pabal
tijyje ir minėtų valstybių atstovy
bėms leisti toliau veikti. “Tiesos” 
43 nr. Stasys Laurinaitis parašė 
straipsnelį “Gaivesni vėjai”; pa
tenkintas gautomis iš Brazilijos 
pirmomis žiniomis apie ketinimą 
uždaryti Pabaltijo valstybių atsto
vybių. Laurinaitis neiškentė ne
suklastojęs prezidento rašto. Esą 
prezidentas nutaręs nutraukti 
diplomatinius santykius “su Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos buržua
ziniais nacionalistais”. To prezi
dentas Quadros nei rašė, nei sakė.
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AFRIKA PASAULINĖJ POLITIKOJ VYRAUJA VISAIS ATŽVIL
GIAIS. Prie Kongo prisidėjo P. Afrika, o dabar ir Portugalų Angolą. 
Konge permainų nėra. Komunistas Gizenga, Lūmumbos įpėdinis, 
tęsia toliau savo separatinę liniją, reikalaudamas, kad Kongo par
lamentas susirinktų neutralioj šaly. JT Saugumo Taryboj kilo Mau
simas dėl portugalų valdomos Angolos: buvo pasiūlyta rezoliucija 
prokomunistinių valstybių, kad būtų toj kolonijoj ištirta Portugali
jos politika. Visus nustebino, kad JAV balsavo kartu su Rusija. Ki
tos valstybės — Britanija, Prancūzija, Turkija, Čilė, Ekvadoras ir 
nacionalistinė Kinija susilaikė, ir < 
rezoliucija nepraėjo. JAV teisi
nasi, kad ji yra priešinga betko- 
kioms kolonijoms iš principo. Kai 
šis klausimas kilo prie Eisenho- 
werio, jis įsakė savo delegacijai 
balsuoti kartu su Britanija ir ki
tomis koloninių valstybių dele
gacijomis.

A. Stevensonas, JAV atstovas 
JT, aiškindamas Amerikos nusi
statymą, rėmėsi prezidetno Jef- 
fersono žodžiais deklaruojant ne
priklausomybę: “Angolos žmonės 
turi teisę naudotis visomis teisė
mis, kurias garantuoja Jungtinių 
Tautų charta” (bus gera proga 
priminti Stevensonui lietuvių tau
tos teises). Rezoliucija nepraėjo, 
bet ji bus keliama JT sesijos pil
naty. Portugalija užsiuto. Ji ligi 
šiol ėjo su Amerika visur ir davė 
net bazes. Portugalija turi pa
grindo nepasitikėti ir JAV prezi
dento asmeninio ambasadoriaus 
Harriman pareiškimu, padarytu 
Indijoj, ryšium su kaimyninėmis 
portugalų kolonijomis.

P. AFRIKA IŠĖJO IŠ 
COMMONWEALTHO

Britų Commonwealth© ministe- 
rių pirmininku _konferencijoj, 
kaip ir būvd^rukri^ smarkiai puo
lė Afrikos valstybių galvos P. Af
riką už jos rasinę politiką. Prisi
dėjo ir Kanados min. pirm. J. 
Diefenbakeris. Nelaukdamas ga- 

: lo ir rezoliucijų. P. Afrikos min. 
.'•irm. pasakė, kad jie nuo gegu
žės mėn. tampa respublika ir iš 
britų Bendruomenės pasitraukia. 
Britanija darys visa, kad su P. Af
rika išlaikytų gerus ūkinius san
tykius, kad ateity ir vėl galėtų 
grįžti.

ALŽERIJOS SANTYKIAI 
SU PRANCŪZIJA

greitu laiku. įeis į naują derybų 
fazę. Yra tikrų žinių, kad paskuti
nį mėnesį Šveicarijoj tarp tų dvie
jų tautų atstovų jau vyko dery
bos. Ir jos tiek pasistūmėjo gero- 
jon pusėn, kad jau pereinama 
prie viešųjų delegacijų sudarymo 
ir viešųjų derybų. Taigi atrodo, 
kad čia einama prie susitarimo, ir 
netrukus karas pasibaigs.

JAV PREZIDENTAS Y 
VEIKIA

J. F. Kennedy prezidentauja 
jau du mėnesiu. Per tą laiką jis 
pasiuntė Kongresui 29 praneši
mus ir daugybę įstatymų projek
tų; gyvai palaiko santykius su ki
tų valstybių galvomis. Bet Kon
gresas nedirba taip greit, ]>aip 
prezidentas norėtų. Nesiseka jam 
ir su Sov. Sąjunga. Laose koihu-

nistai nesustabdė savo judėjimo 
ir žygiuoja priekin. Jiems rusai 
lėktuvais pristato visko. Taigi 
kalbos kalbomis, o darbai darbais. 
Prezidentas pakartojo pagalbą 
Pietų Amerikai — 500.000.000 
dol. Jis reikalauja iš savo Kon
greso, kad ši suma būtų paskirta, 
kaip jis sako, “socialinei pažan
gai”; žemės reformai, švietimui, 
namų statybai ir kitiems reika
lams. Tai būtų tik pradžia didelės 
pagalbos, kuri turėtų tęstis virš 
10 metų ir susidarytų virš 13 bili
jonų dolerių, šis prezidento pa
siūlymas rado labai gero atgarsio 
ir JAV ir P. Amerikos valstybėse. 
Ar tas sulaikys pietiečius nuo 
slinkimo komunistų glėbin? Ar 
tai nėra pavėluota? Brazilijos pa
vyzdys sako, kad gaji būti ir taip. 
Kuba jau atsidūrė raudonųjų glė
by. Brazilija jau užsiangažavo la-. 
bai smarkiai. Taigi, susirūpinimas 
P. Amerika labai ir labai pribren
dęs reikalas. O ten komunistai 
ypač kiniečiai dirba. Gal niekur 
kitur tokio skirtumo tarp klasių 
nebuvo kaip P. Amerikoj: šalia 
didžiausių turtuolių gyvena tam
siausi ir neturtingiausi tikri pro-

Tallino, kur yra teisiami trys es
tai už žudymus karo metu. Toron
to “The Globe and Mail” ir kiti 
laikraščiai paskelbė jį kaip sAisa- 
ciją, primindami, kad toj byloj 
minimi Kanadoj ir Britanijoj gy
veną estai. Vienas jų — A. Laak, 
neatlaikęs puolimų viešumoj, pa
sikorė pernai rudenį Winnipege. 
Kitas Ervtf^&ere — 'gyvena 
Britanijoj. Sovietai reikalavo jį 
išduoti, bet Britanijos vyriausy
bė atsisakė, motyvuodama, kad 
po Įvykių praėjo jau 15 metų; be 
• o, po karo ji prašiusi sąjunginin
kus įteikti karo nusikaltėlių są
rašus ir jos turimuose sąrašuose 
Mere pavardės nesą. Ta proga 
Britanijos vyriausybė taipgi pa
žymėjo. kad Britanija niekad ne
pripažino Pabaltijo įjungimo Sov. 
Sąjungom E. Mere pareiškė tarna
vęs vokiečių policijoj karo metu, 
bet nieko bendro neturėjęs su žu
dymais. Kiti du teisiamieji Ralf 
Garrets ir Jaan Vi j k, pasak spau
dos pranešimų, prisipažinę kalti. 
Jiedu kaltinami nužudę 125.000 
R. Europos gyventojų, daugiausia 
žydų. Visi trys nuteisti mirti.

Ar teisiamieji estai kalti, galė
tų nuspręsti tiktai tarptautinis 
teismas. Sovietiniuose teismuose 
visi “prisipažįsta” kaltais, atsiran
da surežisuotų liudininkų, ir tuo 
būdu nekaltas žmogus lengvai pa
smerkiamas. Taip buvo su gar
siaisiais sovietų vadais, taip būtų 
ir su pačiu Chruščiovu, jei pakliū
tų stipresniojo nemalonėn, šiuo 
metu sovietams rūpi ne teisingu
mas, o pabaltiečių suniekinimas 
imigracijos kraštuose. Pvz. Kana
dos feder. parlamento narys 
Thompson susitikęs su sovietų 
ahbasados pareigūnais priėmime 
Otavoje, išgirdo kaltinimą: “Visi 
pabaltiečiai yra nusikaltėliai”. 
Tai dabartinis Kremliaus propa
gandos arkliukas, kuriuo pajodi- 
nėja ir kaikurie vakariečių laik
raščiai. Estų tautinės tarybos 
pirm. A. Rei Stockholme pareiš
kė. kad sovietų keliama byla Tal- 
iine yra neteisinga, nes ją kelia 
okupacinė valdžia, kuri pati yra 
padariusi' panašių nusikaltimų.

TEIVIAI NE- 
TIMA DARBO

Vis girdėti priekaištų, esą Ka
nados gausūs ateiviai atima dar
bus iš vietinių gyventojų. Tai bet
gi nepagrįsti priekaištai.- Darbo 
Kongreso tyrimų vadovas dr. E. 
A. Forsey juos ištyrė ir paskelbė 
duomenis. Pagal juos, per pasta
ruosius 15 metų Kanadon atvyko 
2.006.000 ateivių; iš jų 1.102.000 
yra dirbantieji. Dauguma ateivių 
esą šeimos nariai, kurie yra kraš- 
lo vartotojai, duodą darbo gamin
tojams. Be to, daug Kanados atei
vių esą išvyksta i JAV. Visa su
ėmus. per pastaruosius 15 metų 
ateivių darbininkų Kanadoj esą 
prisidėjo apie 800.000. Dr. For
sey taipgi randa, kad 1950-55 m., 
kai ateiviai sudarė du trečdaliu 
darbo jėgos prieauglio, bedarbių 
buvo 3,5%; o 1955-60 m., kai 
ateiviai sudarė tik vieną trečdalį 
darbininkų prieauglio, bedarbių 
vidurkis buvo 5,6%. Jei ateiviai 
atimtų darbą, tai Ontario provin
cija, priimanti daugiausia ateivių, 
būtų blogiausioj padėty, o pajūrio 
provincijos, gaunančios mažiau
siai ateivių, visiems turėtų darbo.
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jos bus kruvinos kaip ir Sov. Są
jungoj.

JAV PAGALBA .
JAV išleido nuo karo pabaigos 

viso 85 bilijonus dol. kitoms vals
tybėms — sąjungininkėms ir bu
vusiems priešams. Iš jų 60.400.- 
000.000 dol. išleista ūkiniams, o 
kita—kariniams reikalams. Prez. 
Kennedy, ryšium su tomis išlaido
mis, kurios sunkina Amerikos vi
są ūkį, pasakė manąs prašyti 
Kongresą sukurti naują ir veiks
mingesnę programą šelpti ir pa
gelbėti kitoms tautoms. Programa 
turi patraukti ir kitus sąjunginin
kus. Jis nori sukurti centrinį fon
dą, kur kiekviena tauta pagal sa- 
yo išgales galėtų prisidėti.

Rusai tuo tarpu, kurie taip la
bai pučiasi savo pagalba kitoms 
tautoms, paskutiniais šešeriais 
metais (anksčiau nieko nedavė) 
išleido vieną bilijoną dol. kari
niams ir 4.500.000.000 dol. ūki
niams reikalams. Taigi, jų pagal
ba palyginus su amerikiečių, yra 
tik lašas jūroje. Tik jie išpūsdami 
rėkia garsiau ir kartais atrodo, 
kad tik jie vieni ir gelbsti. Įdomu, 
kad ir buvusieji Amerikos prie
šai gavo: Vokietija — $5.000.000.- 
000 dol.. Italija — 5.400.000.000 
dol. ir Japonija virš 3.000.000.- 
000 dolerių.

NAUJO KANADOJE?
metais turėjo rekordinį nuostolį B.C. buvo paimta policijos už de

monstraciją teisme, kur jos įsi
veržė prieš tai nusirėdžiusios gat
vėje. Jos buvo apkaltintos teismo 
paniekinimu ir pasodintos kalė
jimam Policija pasiūlė joms ne
kelti bylos, jei ramiai grįš namo 
Kootenay vietovėje, bet jos atsi
sakė. Jos reikalauja nutraukti by
lą jų sektos vadovui J. J. Verigin, 
kuris kaltinamas E. Podovenniko- 
vo užpuolimu. Esą, jis nekaltas, 
ir neturi būti teisiamas. Dar prieš 
suėmimą ta 13 moterų grupė at
siuntė teisėjui P. Williams tele
gramą: “Mes esame moterų komi
tetas iš Dievo. Esame prieš apgau
lę ir aukojimą. Esame savo ir kitų 
vaikų motinos. Prašome ... nu
traukti J. J. Verigino bylą”. Ve
riginas pareiškė teismui esąs ne
kaltas. Jo bylos svarstymas buvo 
pradėtas prieš mėnesį, bet buvo 
atidėtas, kai paaiškėjo, kad prieš 
duodamas teisminius pareiškimus 
nebuvo padaręs duchaborų prie
saikos su duona, druska ir van
deniu.

Visos 13 duchaborų moterų, 
kurios neapsirengusios demonst
ravo teisme buvo nubaustos 
dviem mėnesiais kalėjimo už teis
mo paniekinimą.

— $67.496.000, kurį turi padeng
ti fed. vyriausybė. Būdinga, kad 
CNR iš 25 pastarųjų metų 15 tu
rėjo nu/stolingų; pvz. 1959 m. — 
$43.58000, 1938 m. — $54.314.- 
000. Tik 1956 m. baigė su pelnu.•

WINNIPEGO
ARKIVYSKUPU vietoj Toron- 

tan koadjutorių paskirto arkiv. 
Ph. Pocock paskirtas vienuolis 
bazilijonas kun. G. B. Flahift iš 
Toronto. Nuo 1954 m. jis yra ba
zilijonų vienuolijos vyriausias va
dovas, pirmininkavęs taipgi visų 
Kanados vienuolijų viršininkų ta
rybai. Gimęs Parisi Ont., 1905 m. 
spalio 26 d.; mokslus išėjęs T. 
bazilijonų kolegijoj ir seminari
joj; kunigu įšventintas 1930 m. 
rugpjūčio 17. Be to, studijavęs 
Strasburgo universitete, Chartes 
ir Paryžiaus augštojo mokslo in
stitutuose. Toronte jis dėstė vi
duriniųjų amžių istoriją pontifi- 
kaliniaine institute nuo 1954 m. 
Jis yra Amerikos katalikų istori
kų dr-jos ir viduramžių istorijos 
akademijos narys. ,

DUCHABORŲ «
MOTERŲ grupė Grand Forks,

Kokios turi būti 
sienos leidžiant 

žemėlapius?
Fed. Vokietijos įstaigų patvar

kymu, leidžiant oficialius Vokie
tijos žemėlapius, reikią laikytis 
1937 metų sienų (tuo metu, pvz., 
Klaipėdos kraštas priklausė prie 
Lietuvos, o Sudetų kraštas dar 
priklausė prie Čekoslovakijos). 
Kitos buvusios Rytų Vokietijos 
sritys ženklinamos kaip sovietų 
arba lenkų valdomos. Vidurio Vo
kietija (DDR) vadinama oficialiai 
“SBZ” (sovietų okupuota zona). 
Gal tas patvarkymas įneš dau
giau aiškumo ir privatinėms Vo
kietijos leidykloms.

»

GELEŽINKELIO
BENDROVĖ CNR praėjusiais

IS MENO ŠIUPINIO TORONTE. Dešinėje viršuje “Varpo” choras 
su sol. V. Verikaičiu: apačioje ku i. B. Pacevičiaus vad. jaunimo 
choras; kairėje apačioje sol. V. Žiemelytė su akompaniatorių mu
ziku St. Gailevičiu. Aprašymą žiūr. 6 psl. Nuotr. M. Pranevičiaus.

šiai premjero pažiūrai.
Dėkoju Jums už sveikinimus ir 

nateiktus patarimus šiuo ‘taip 
svarbiu klausimu”.
>

GINČAS
DĖL VĖLIAVOS kilo feder. 

parlamente, kai atstovas M. Al
lard iš Quebeco prov. pateikė 
svarstyti įstatymo projektą, nusta
tantį valstybinę Kanados vėliavą 
ir himną, konservatorių partijos 
nariai iš Quebeco prov. karštai 
rėmė projektą, o angliškosios Ka
nados dalies atstovai priešinosi. 
Atstovas Alard pareiškė, kad God 
Save the Queen himną kanadie
čiai mėgsta. bet jis yra angliškas 
ir neturi nieko kanądiško, Kana
dos Taryba esą turėtų nustatyti 
naują vėliavą ir himną. Kanados 
nepriklausomybės šventė turėtų 
būti gruodžio 11 d., nes 1931 m. 
tą dieną buvo pasirašytas West
minster statutas, duodąs suvere
numą Kanadai. Jo pasiūlymui 
ypač priešinosi ukrainiečių kil
mės atstovas Mandziuk iš Manito- 
bos prov. Esą milijonai kanadie
čių nenori naujos valstybinės vė
liavos, o jeigu ir būtų svarstoma 
priimti naują. Union Jack turėtų 
būti kur nors įjungta; atsisaky
mas britų tradicijų reikštų atsi
sakymą ir jų teisingumo ir vestų 
P. Afrikos kėliais. Klausimas liko 
nebaigtas svarstyti.

Užsienio reik, ministerio atsakymas
Vasario 16 proga viena rezoliu

cijų buvo pasiųsta Kanados užs. 
r. min. H. Green. Jis atsiliepė 
šiuo laišku, adresuotu apyl. pirm. 
J. R. Simanavičiui:

“Kaip Jums žinoma, Kanados 
valdžios simpatijos yra Rytų Eu
ropos kraštų žmonėms, pateku
siems sovietų valdžion. Jūs prisi
menate, kad Jungtinių Tautų pil
naties posėdyje 15-tos sesijos me
tu premjeras yra pareiškęs, kad 
Kanada toli gražu neužmiršo šių 
žmonių nelaimės. A£ esu įsitiki
nęs, kad Kanados Lietuvių Fede
racijos nariai, turintieji taip arti
mas ryšius su Lietuva, pritaria

LIETUVIS KALINAMAS 
KARTU SU GARSIUOJU ’ 
AMERIKIEČIŲ U-2 PILOTU 
POWERIU
Iš laiškų, kuriuos šis lakūnas 

siuntė iš soviet, kalėjimo Mask
voje savo tėvams, matosi, kad su 
iuo esą elgiamasi žmoniškai. Jis 
esą kalinamas vienoje celėje su 
lietuviu.' Lietuvio pavardė, deja,
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LAOSO TRAGEDIJA

bendradarbiauja.su Patet 
ari- priešas gen. Kurni Nes 
mjįfPĮl Įillin ministerio p

MINTYS GAVĖNIAI

Minios iškilmingos pastangos
Nors ir ilgai stebėtume žvaigž

dėmis tviskančią nakties padan
gę — ja neatsigėrėsime, visų jos 
burtų neatspėsime. Dar nuosta- 

- besnė bus gamta, kai ji aušra nu
švinta, naujom viltim skleidžia- 

•. si... Daug nuostabiau mus ža- 
-^yes kitas, dvasinis pasaulis, įkū

nytas didžios dvasios žmonių — 
asmenybių.

Yra žmonių, kurių niekas neste
bina: jie žiūrėdami nemato, klau
sydami negirdi, mylėdami neap
kenčia. Tai dvasios šykštuoliai, 
parisiejai, kuriems ir pats Dievas 

..nėra vertas dėmesio, šios rūšies 
• nelaimingieji yra ištikimi savo 
menkystei, savanaudiškumui. 
Gamtos ir dvasios grožis jiems 
-yra neprieinamas, nes jis yra 
jiems nesavas, svetimas. Tokių 
■sąžinės ir didžiausia pikto našta 
neslegia, nes ji sava ...

Dažniausiai sutiksime tokių, 
■kurie pripažįsta tik tą grožį ir gė- 
rį> priimtiną nekritiškai daugu
mai, minioms. Miniažmogiai vis- 
Auo žavėsis, viskam pritars, jei 
tai nėra priešinga masių nuotai
kai, jų tradicijai. Labiausiai jie 
mėgsta įvairias iškilmes, bet nesi
stengia suprasti jų gilesnės pras
mės. Liūdniausiai minios psicho
logija pasireiškė tobuliausio Gė
rio —-Kristaus atžvilgiu, iškilmin
gai palydint Jo paskutines žemiš-

kojo gyvenimo dienas (Mat. 20, 
29; 21, 1-9; Jon. 1?, 1-20).

Tai buvo prieš Velykas. Išga
nytojas su apaštalais keliauja į 
Jeruzalę. Prie jų prisijungia mi
nios žmonių, maldininkais vadina
mi, taip pat keliaują Velykų šven
tėms. Pakelėje jie sutinka keletą 
aklų, maldaujančių juos pagydy
ti (Mat. 20, 30-34).* Nelaimingieji 
pasirinko nuošalią vietą pakelėje, 
kur keliauja Dievą mylį žmonės, 
maldininkai... Bet jiems varg-
šai aklieji nerūpėjo: minios gie- sveįįai 
InHamnc romia cavino innc - cn_Jodamos ramia sąžine juos su
draudė, kad neprašytų pagalbos, 
netrukdytų “maldininkų”-kelio
nės, kad aimanos nenustelbtų jų 
susitelkimo ir giesmių ... Išgany
tojas truputi atsiliko nuo minios. 
Jam daug maloniau išklausyti 
vargšo nedalią, negu klausytis be
širdžių “maldininkų” skambančių 
giesmių :.. Tokie maldininkai 
lengvai randa kelią i bažnyčią, 
stebuklingas vietas, tik neranda 
jo j artimo širdį, j Dievą, nors 
Jam ir palmes klotų, “Osanna” 
entuziazmu Dievą sutiktų (Mat. 
20, 31; Jon. 12, 13). Išganytojas 
neapleidžia ir minios, bet jos iš
kilmingos pastangos jo nežavi. Iš
ganytojas eina ir lieka ten, kad 
artimas regėtų, Tiesai ir šviesai 
— augščiausiam Gėriui atsivers

tų. Dr. Tomas Žiūraitis, OP.

gis pradėtas gavus ganėtina?
ijtlų ir šaudmenų iš sovietų. Jų __ ___ _ __

vyko lėktuvais ir sw&-(žiniomis neva susitarę baigti ei 
vežimiais. Ateinančiame liūčių 
tarpsnyje sukilėliai bandys įsiga
lėti visame krašte. Laoso likimas 
glaudžiai susietas ne tik su kai
myniniais kraštai! Burma, Kam- 
bodija, Siamu, bet ir tolimesniai- 
siais — Cėilonu, Malajais ir Fili
pinais. Jis gali turėti poveikio į 
Indiją ir Japoniją. •

Milžinai rungiasi dėl įtakos La
ose. Sovietai stengiasi Patete Lao 
— komunistinę organizaciją — 
remti. Kinija svajoja įsigalėti ne 
tik Laose, bet ir eilėje valstybių, 
kurios šiandieną yra nepkriklau- 
somos. JAV užsimojo remti La
oso kariuomenę, ūkinę pažangą, 

itingumą ir švietimą- Siems 
tikslams išleistos Stambios sumos
- 325 mil. dol. nepateisino vil

čių. Joins nepavyko krašte poli- 
iškai Įsigalėti, nes karinės pa

stangos buvo neganėtinos kraštui 
saugumą patikrinti. Kitos rūšies 

l ąrama nuėjo vėjais.
'PRIELAIDOS
Laoso padėtis labai panaši į Af- 

•ikos. Krašto gyventojai yra pasi
baidę Į kiltis ir nėra pribrendę 
elitinei nepriklausomybei. Lao

se ir Afrikoje gyventojai neturi 
oolitinės praeities, demokratinės 
laisvės. Afrikoje, o ypač Konge ir 
Laose vyksta ne įprastinis civili
us karas, o kilčių vaidai, kuriuos 
išnaudoja nuošalyje esančios jė- 
gos.

Laose turi didelės įtakos Suva- 
na Fuma, buvęs miništeris pirmi-

ĮSPŪDŽIAI IŠ KAUNO IR VISOS LIETUVOS
(Tęsinys iš pr. nr.)SUNKI KOLCHOZININKŲ 

DAMA ą;
Gyventi reikia, kokios sąlygos 

ir būtų. Tad Lietuvos kolchozinin- 
kas trūsia dieną naktį? jei ne pa- 

. čiame kolchoze (už menką atlygi
nimą), tai savame sklype, savame 
tvarte. Jei turi karvę, parduoda 
pieną ar sviestą, parduoda kiauši
nius, perkasi rugių duonai (gauna
mi iš kolchozo grudai dažnai yra 
tik pašariniai), kepasi duonos, nu- 
sišeria vieną kitą pąjjpelj, l^dp ir 
Išminta. Jei šeimdje yra daugiau 
darbininkų, padėtis būna kiek ge
resnė. Bet apskritai, visas kolcho-] stačius reikalaujamų dokumentų 
rininkų gyvenimas yra varganas. 
Partiniai kolchozų vadovai nu
skriaudžia ypač tuos, kurie yra 
senesnio amžiaus ir nebegali daug 
dirbti. Kartais kolėhozininkui po 
metų darbo nieko nebeduoda, sa
ko, per mažai dirbote, arba — 
derlius buvo blogas, nėra iš ko 
duoti. Gerokai susiaurintos kol- 
chozininkų teisės privatinėje gy
vulininkystėje. Neleidžia veršelių 
niauti, verčia kolchozui parduo
ti. Be to, nustatoma, kad kiekvie
nas kolchozininkas privačiai kol
chozui užaugintų dar po bekoną 
metams. Kolchozininkus piktina 
ir tai, kad kolchozų “ponija”, vi
sokie. pirmininkai, proforgai, 
partorgai ir kiti pareigūnai kar
tais dieną naktį girtauja, o pas- 

. kiau stengiasi vargšus kolchozi
ninkus visaip nuskriausti. Kai kiu paskaitų klausytis. Pro du- 
toks pareigūnas viename kolcho
ze jau perdaug apsiskandalina, 
perkelia ji Į kitą kolchozą, kur 
skandalai vėl tęsiasi.

Kaikuriuose kolchozuose būda
vo įprotis, kad kolchozininkai 
sekmadieniais arba per kuriuos 
nors atlaidus nuvežami Į bažny
čią kolchozų visuomeninėmis ma
šinomis. Partijos* pareigūnai tai 
susekė ir patvarkė, kad kolchozų 
mašinos nebūtų naudojamos* 
Priešingai, kaip tik tokiomis die
nomis imta kolchozininkus versti 
dirbti laukuose.

Trobesiai Lietuvos kaimuose 
visai baigia sugriūti. Daugelio į 
Sibirą išvežtų ūkininkų trobesius 
jau seniai nugriovė, o kurie dar 
Stovi, tai tik griaučiai, be stogų, 
lyg po didelės audros. Kaimuo
se, Kur’anksčiau skambėjo links
ma daina, kur žmonės dirbo, gy
veno ir buvo patenkinti, dabar vi
sa pridengta liūdesio šydu.
IR NUOSAVUOS
NAMELIUOS NERAMU

Net ir propagariBoje užsienio 
lietuviams buvo giriamasi, kaip 
uoliai Lietuvos miestų gyvento
jai statosi sau nuosavus namelius. 
Didelė statyba buvo ir Kaune ir 
dar vis statoma. Ypač priemies
čiuose. žmonės iš paskutiniųjų 
stengiasi statyti namelius, nes bū
ti) stoka labai didelė. Dedasi ke
lios šeimos ir statosi, vienai šei
mai būtų sunku už tokį mūrinį 
namelį 150.000 rublių (naujais 
15.000 rb.) sukrapštyti. Namų 
nuosavybė kartais užrašoma se
nom bobutėm ar šiaip giminėms 
paskirstoma, kad nekristu per
daug į akis turtas. Vis dėlto nuo 
1960 m. jau veikia patvarkymai, 
kad vykdomieji komitetai gali im
ti tyrinėti, iš kur namų statytojas

trukdyti. Kai ši trukdymo stotis 
veikia, Kauno mieste nei Ameri- 

ėmė lėšas, gavo statybinę medžią- kos Balso, nei kitos Vakarų radi- 
ga ir pan. Gali pareikalauti do- j° stoties negalima girdėti. Ge- 
kumentu. Tai jau nemalonūs tar- resnis Vakarų radijo girdimumas 
«ymai. Ir kas po to gali sekti? yra maždaug 100 km. atokiau. 
Namų konfiskavimas, gyventojų Kaimuose žmonės laisvojo pasau-
— namų šavįninkų — iškrausty- lto lietuviškas transliacijas gerai 

mas. Kandidatų į tokius namus girdi- Tiesa, trukdymo stotys ne
yra vis daugybė: partiniai parei- ra vien Kaune, jų yra ir kitose 
gūnai ir rusai. Tad žmonės, šiaip Lietuvos vietovėse ir prie stam- 
■ąip didžiausiais sunkumais susi-1 besnių sovietinių įgulų, nprs tos 
lipdę sau naųielių%wnegali juose stotys yra kiek siįpnesnės. Apie
- :-’'i— ■•—27 km. nuo Kauno,' Babtų.^ink,

jau ne’jęiklausomybės laikais bu
vo statoma radijo stotis. Dabar 
ten yra galinga sovietinė stotis su 
daugel bokštų, kuri pertransliuo- 
ia i Vakarus ir Maskvos progra
mas.
UŽ STOVIMA VIETA
100 RUBLIŲ*

Jonavoje jau nepriklausomybės 
laikais buvo stambi baldų pramo
kė. Dabar toje pramonėje dirba 
'rie du tūkstančius darbininkų, 
gaminami ir gana modernūs bal- 
’ai - deja, daugumoje jie išve 

vami i Rusiją ir kitas “broliškas” 
rasnublikas. Tik maža dalis Lietu
voje pagamintų baldų paliekama 
račiame krašte. Yra baldų krau
tuvių. Kai atveža į jas naujų bal- 
’u. orie jų stovi minips žmpnių.

nrisirenka ir įvairių speku
liantų. Jie stovi eilėse netoli 
krautuvės durų, tad turi šansų 
4ar gauti baldų. Interesantams 
ne savp stovimą vietą eilėse par
dunda už 100 rublių...
KAUNO MIESTE 
UŽDARYTA
visa eilė alinių, restoranų ir kito
kių svetainių. Bet už tai krautu
vėse žmohės gali gauti alkphpli- 
nių gėrimų iki vėlyvu vakaru. 
Ypač prieš uždarant krautuves su
sidaro ištisos eilės perkančių al
koholinius gėrimus.

(Bus daugiau)

ramiai gyventi, nes kiekvieną die
ną gali ateiti ir iškraustyti, nepri- 

apie legalias lėšas ir statybines 
Medžiagas. Tokių dokumentų ne 
visi gali pateikti.
PRAEITIES PAMINKLUS
ir Įrašus stengiamasi kiek galint 
išnaikinti. Taip atsitiko Karo mu- 
zėjaus sodnelyje. Buvo užsimota 
nuimti sakralinius biustus, įmū
rytus prie buv. “Saulės” namų. 
Buvo bandyta biustus iškapoti, 
net cementas pasirodė toks kie- 

•’S kad užsimojimas nepavyko, 
nors buvo dirbta tris dienas. Pra
eiviai seneliai keikdavo darbinin
kus: “Kad jus perkūnas sutrenk
tų”.

Kartais mokyklose skaitomos 
oolitinės, komunistinės paskaitos. 
Būna, kad vaikai pro langus iššo
ka ir išsibėgioja, nenorėdami to

ris išeiti negali, nes čia budi mo
kytojai.

Labai nenoriai jaunimas eina i 
komjaunimo Organizaciją. Bet kai 
veikia intensyvus spaudimas, jau
nuoliai yra priversti stoti. Kitaip 
iiems trukdomas ir mokymas ii 
darbas.
KAUNO ŽALIAKALNYJE
kur anksčiau buvo radijo stotis, 
dabar stovi trys radijo augšti 
bokštai Vakarų transliacijoms

vilinį karą. Kraštas turėsiąs likti 
neutralus ir sudaryti naują vy
riausybę, kurioje komunistų šali
ninkai turėtų sprendžiamos įta
kom. ,

Patet Lao yra drausmingas po
litinis ir karinis sąjūdis. Jis yra 
komunistų rankose. Jo vadai — 
Fuma ir kap. Kong Le praėjusiais 
metais pradėję komunistų sukili
mą, siekia Įsigalėti krašte. Šiuo 
metu juos remia sovietai.

GYVENTOJAI
Nepilni du tfečdaliai Laoso 

gyventojų yra-siamiškos gilmės. 
Jie pasidalinę į atskiras kiltis, ku- 
Sos gyvena ūShrai. Kaikurios 

Itys kalnuose yra visai pirmykš
tės ir jų gyvenimo būdas pėr pa
staruosius du tūkstančius ‘ metų 
mažai ką pakitėjęs. Labiawai at
silikusios giminės yra: kh^ atvy- 
kusi iš Indonezijos meo-boųgoliš- 
kos kilmės, ir 'lolo-muong... kiniš
kos kilmės. Kaikurios knty& yra 
Malajų, Burmos ir Indijos Įtakoje.

Laoso gyventojai, susidedu iš 
skirtingų kilčių, turi Įvairius pa
pročius nesudaro tautos. Jų sąmo
nė pirmykštė ir labai maža ką 
bendro turi su tautiškumu ir ypač 
valstybingumu. Juos neša gyve
nimo tėkmė, tačiau valia ir veiks
mingumas yra užlūžę. Jie nesiekia 
tautinių tikslų. Valstybė tėra sa
vos rūšies našta.

Laoso istorija, nors jos žymės 
užtinkamos 13 a., tėra padavimų 
pynė. Iškilo sričių valdovai, ku
rie pateko Į kaimynų rankas. 
Prancūzai 1904 m. sukūrė protek
toratą, kuris apjungė platesnes 
sritis už vadinamas istoriškąsias. 
Veik visą jų valdymo metą Lao
sas veik nepalaikė santykių su iš
oriniu pasauliu.

Krašto konstitucija mini demo
kratinę santvarką, kurios raktas 
yra krašto karaliaus ir jo parei
gūnų rankose. Demokratijos pa
sireiškimą trukdo gyventojų ne
raštingumas. Beraščiai mažai ką 
težino apie vadinamo parlamento 
priimtuosius Įstatymus. Svarbiau
sia partija — Laoso liaudies sam
būris. Patet Lao sąjūdis nėra po
litinė partija.' Jofaaka didėjo, šią 
karinę pajėgą remia vietos komu- 
istai...... • 7.

VAKARIEČIAI
JAV 1955 m. Laosą pripažino 

j- ėmė ji pastoviai remti. Organi- 
.uojamos kariuomenės karininkai 
buvo netik amerikiečių karių ap
mokyti, bet ir aprengti ir net iš
laikomi. Visa tai sukėlė sovietų 
iepasitenkinimą ir pakaltinimus* 

kad JAV nesilaiko 1954 m. susi- 
arimo Ženevoje. Atsakymas — 
Les nesikišame i krašto apgink- 
'vimą, rūpinamės tik krašto sau

gumu.

Anglai ir prancūzai palaikė 
Souvaną Fumą manydami, kad 

tiesų liks bešališkas ir ko- 
ieš komunistus. Juos ypač: 
io pilietinio karo išplėti-

vos
gąsd _ .. . „
mas, “antrosios Korėjos” pavojus. 
Jie nepakeitė nusistatymo ir tuo 
metu, kai Fuma ėmė. glaustis ne 
tik prie Patet La®, bet ir Peipin- 
go Kinijos. : .

nėję ugnyje. Pietinis Vietnamas, 
kuriame komunistai bandė dantis 
rodyti, ir Siamas reikalavo griež-? 
tesnės jų elgsenos. Gen. Fumi 
Nosavan,Siamo ministerio pirmi
ninko giminaitis, ėmė remti'ko
voje prieš Patet Lao. Civilinis 
karas vėl užsiliepsnojo. Kurį me
tą JAV finansavo priešų karius— 
gen. Nosavaną ir Fumą, kad -įie 
sulaikytų civilinį karą. Nuo pra^ 
ėjusio - spalio mėn. vidurio JAV 
liovėsi abiejų šalių kariam algas 
mokėjusios. * 5
. POŠŪKIS Į MASKVĄ į

Netrukus gen. Nosavan kariai 
vėl sulaukė amerikiečių paramos.* 
Fuma, pasitraukęs su kapitonų 
Kong Le, ėmė grasyti amerikie-f 
čiams, kad jis imsiąs bendrauti su 
sovietais. Netrukus jis kreipėsi Į 
sovietų ambasadą prašydamas pa
ramos. Nuo to meto Maskva ėmė 
skelbti Fumą teisėtu Laoso minis- 
teriu pirmininku ir jį remti, ži
balą ir ginklus pristatė Patet Lao, 
nepaisydami 1954 m. susitarimo. 
Praėjusį gruodį vėl užvirė pilie
tinis karas. Abiejų šalių kariai dė
vėjo tas pačias uniformas tik ki
tokius raiščius ant rankos. Kong 
Le puolė administracinę sostinę 
Vietianne, bet buvo atmuštas. Da
bar prasidėjo antrasis, sėkminges
nis puolimas.

Ypatingas civilinis karas var
gu gali būti apvaldytas. Jis vyks
ta palaidai, pravaržomis, be aiš
kaus fronto. Ginklų tiekimo var
žybos sudaro sąlygas karui plačiai 
užsiliepsnoti ir tapti tarptautiniu. 
Pietryčių Azijos organizacija Įro
dė savo silpnybes. Vargu pagy
dys jas ir kovo 27 d. įvyksiantis 
jos užsienio reikalų ministerių 
pasitarimas.

JAV politiniai bandymai. Laoso 
kaimynus padaryti tarpininkais 
visiškai nepavyko. Nusistebėjimą 
kelia kinų nacionalistų — čang- 
kaišeko dalinių kovos Burmoje. 
Sakoma, esą jie pasitraukė Į Bur- 
mą tik ką pasibaigus pilietiniam 
karui Kinijoje. Jei šiam gandui 
patikėtiftne, reiktų išspręsti, ku
riuo būdu kiniečiai galėjo Bur
moje per vienuolika metų ištver
ti ir turėti ganėtinai šaudmenų.

Peipingo Kinija į Laoso reika
lus veik nesikiša, nes šiuo metu 
gana šiaurinio Vietnamo para
mos; savo žygį atideda ateičiai,, 
kai bus plačiu frontu smogiama 
pietrytinėje Azijoje.

Iš užuojautos laiškų

įvairūs siuntiniai
■ A

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

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

Siunčiame ' D A ČTTI I sudarytus ir apdraustus jvai-
paprastu ir V/lv V ■ Aj I U rins siuntinius.

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

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

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

* SKYRIAI:
105 Cannon St. E^ Hamilton, Ont TeL JA. 8-0686. Ponia V. Jmaitte. 
94 Douglas St, Sudbury, Ont. Tel. OS. 3-6315. Ponia M. VenskevMtenė. 
DARBO VALANDOS: pirmadieniais - penktadieniais nno 9 vii. 
ryto iki 7 vai. vak. šeštadieniais—nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak.

SAVININKAI S.-ir A. KALOZA

Ryšium su dr. A. Šapokos mir- 
*tni netik jo šeima, bet ir “Tž” 

redakcija vis tebegauna užuojau
tos laiškų. Lietuvos pasiuntinybė 
Vašingtone atsiuntė ši laišką:

“Patiriu labai liūdną žinią apie 
“Tėviškės Žiburių” Redaktoriaus 
Dr. Adolfo Šapokos staigią ir ne- 
likėfa mirti.

“Tėviškės žiburiai” neteko sa
vo redaktoriaus, Kanados Lietu
viai vieno žymiausio visuomeni
ninko. mokslininko, publicisto ir 
žurnalisto.

Lietuvių Tauta neteko vieno žy
miausio savo istoriko mokslinin
ko, kurio gyvybės siūlą mirtis 
žiauriai nutraukė.

Dr. A. Šapoka Lietuvai daug 
nusipelnė.

Liūdžiu su Jumis, liūdžiu su 
Kanados lietuviais ir Lietuvių 
Tauta. ■ - *

Prašau priimti, Kunige Dakta
re, mano nuoširdžiausius gilios 
užuojautos žodžius Jums, velio
nies “Tėviškės Žiburiuose” arti
miausiam bendradarbiui. Kartu 
orašau perduoti mano užuojautos 
jausmus Kanados Lietuvių Kata
likų Kultūros Draugijai, “Tėviš
kės Žiburių” leidėjai ir visiems 
Kanados Lietuviams.

Su liūdesiu ir pagarba
Jūsų Dr. S. Bačkis, (pasirašęs 
už J. Kajecką Lietuvos atstovą 

JA Valstybėse)”.

G. Galva: “Reiškiu Jums, re
dakcijos talkininkams nuošir
džiausią užuojautą netekus gar
bingo vyro prof. dr. Adolfo Ša
pokos. Nors mudu likova nepažįs
tamais, tačiau gerai sutarėva”.

A. Šalčius:
“SU nuoširdžia pagarba minėsiu 

mūsų mielą redaktorių. Nėra 
lengva įsisąmoninti ši baisi ir .ne
tikėta žinia — kad Jo jau nebėra. 
Sunku skirtis su Lietuvos Nepri
klausomybės laikotarpio gražiau
siais žiedais — juk Velionis buvo

vienas iš Nepriklausomybės laikų 
didžiausių istorikų, išsimokslinęs 
ir išėjęs gyveniman, atnešdamas 
tokius kapitalinius veikalus kaip 
“Lietuvos Istorija”.

Sunku skirtis su plačios erudi
cijos, tolerancijos ir pakantos 
bendradarbiu ir redaktorium. 
Sunku įsivaizduoti “Tėviškės Ži
burius” be dr. A. Šapokos.

Mano, ir mano šeimos vardu, 
nuoširdžiausia užuojauta p. šapo- 
kienei su Dukra, visiems artimie
siems. Liūdime kartu”.

B. Babrauskas: “Priimkite nuo
širdžiausią užuojautą dėl vyt. re
daktoriaus dr. A. Šapokos mir
ties”.

St. Bakšys: “Prašau perduoti 
visam “Tž” personalui mano gi
liausią užuojautą dėl dr. A. Šapo
kos staigios mirties. Netekome 
reto nuosaikumo, gilios minties, 
tolerancijos ir didelių gabumų 
mūsų tautos mokslo vyro”.

Z. Orvidas: “Mirus dr. A. Šapo
kai, nuoširdžiai užjaučiu jo šei
mą, “Tž” personalą ir linkiu Die
vo palaimos”.

DR. A. ŠAPOKOS LAIDOTUVĖMS 
ATSIUNTĖ VAINIKŲ BEI GĖLIŲ 
Organizacijos:.
KLK Kultūros Draugija, Kanados 

Ateitininkai Sendraugiai, Toronto Stu
dentai Ateitininkai, KLK Moterų D-jos 
Prisikėlimo parapijos skyrius, Katali
kų Vyrų D-jos Prisikėlimo par. skyr., 
KLB Toronto Apylinkė, Spaudos B-vės 
“žiburiai” valdyba, Toronto Universi
teto Odontologijos kursas. "Moters” 
žurnalas, šalpos grupė Daina”, PPSK 
Aušra”, Canadian Ethnic Press Club, 
Toronto Lietuviai Studentai, Labora
tory Toronto Hospital, New Canadian 
Publications, Lietuvių Enciklopedija, 
Toronto Liet. Medžioklės-žuklės Klu-

J. B. Vašių šeima, Angelika ir dt. 
Juozas Sungailos, Juozapavičių šeima, 
Dr. A. Pacevitius ir šeima, E. ir Silv. 
Čepai, Giriūnų šeima, E. K. Galiauskų 

. (Nukelta į 7 pšl.)

Lietuvių Enciklopedija.

r

taip netikėtai mirus,

velionies šeimą bei artimuosius nuoširdžiai užjaučia

Netikėtai mirus

•LSS Kanados R. Skaučių Vadi ja.

A. A. Redaktoriui Dr. A. ŠAPOKAI mirus,

velionies šeimą ir “Tėviškės Žiburių” Leidėjus

skaudaus liūdesio metu giliai atjaučia

TF Toronto Skyriaus V*ba.

Tebūnie jam lengva svetimos šalies žemelė.

Al. Gimantas.

London, Ont.

KLB Delhi Apylinkės 
Valdyba.

KLB "Londono Apylinkės 
Valdyba.

Vilniaus Kr. Lietuvių S-gos 
Toronto Skyrius.

Garbingam lietuviui, KLB Krašto Tarybos nariui, 

“Tėviškės Žiburiu” Redaktoriui
• • • .. . . ", • ..... . ••

A.A. DR. ADOLFUI ŠAPOKAI

Melskis už naktį ir dieną, 
Nes, kas pasėta, nenyksta, 
Nes nuaidėjusias bangos

Jūroje lieka. . .
i (J. Baltrušaitis). '

“Tėviškės Žiburių” Redaktoriui
Prof. Dr. ADOLFUI ŠAPOKAI mirus, 

jo šeimai bei artimiesiems reiškia gilią užuojautą 
ir kartu liūdi

A. A. DR. ADOLFUI ŠAPOKAI, 
žymiajam istorikui ir visuomenininkui mirus, 

liūdinčiai jo šeimai siunčia nuoširdžią užuojautą

DR. A. ŠAPOKAI .mirus, 
jo šeimai skausmo valandoje -gilta užuojautą 

. reiškia .•

Prof. Dr. ADOLFUI ŠA FOKAI.
jo žmonai Dr. A. šapokiėher ir dukrai Aldonai 

nuoširdžią užuojautą reiškia

Hamiltono LSK Kovas

KLB Hsmiltdno Apylinkės 
Valdyba.

DR. A. ŠAPOKAI mirus, 

jo žmonai su dukrele teškia užuojautą

Lietuvos istorijosgarbingam rašytojui, 
“Tėviškės žiburių” Redaktoriui, 

didžiam lietuviui
a.a. Dr. ADOLFUI ŠAPOKAI netikėtai‘mirus, 

jo šeimą ir artimuosius giliai Užjaučia 
ir kartu liūdi

Netikėtai mirus 
ilgalaikių! KLB Krašto Tarybos nariui 

a^. Prof. Dr. ADOLFUI ŠAPOKAI, 
jo šeima liūdesio -valandoje nuoširdžiai užjaučia
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itVISKĖS ŽIBURIAI

INž. ANTANUI RUDŽIUI 50 METU

Mirus istorikui, “Tėviškės Žiburių” redaktoriui

DR. ADOLFUI ŠAPOKAI,

jo žmoną p. Adelę ir dukrelę Aldoną'

Niagaros pusiasalio organizacijos

nuoširdžiąi užjaučiame ir kartu liūdime

Netikėtai mirusi

žymiajam istorikui ir ‘Tėviškės žiburiu” redaktoriui

PROF DR. ADOLFUI ŠAPOKAI,
Sukaktuvininko inž. Antano Rudžio šeima. Iš kairės i dešinę: inž. Antanas Rudis, ponia Marija Ru 

dienė, sūnus Morkutis ir Antanas, Jr., dukros Rožytė ir Margarita.

Lietuvių Tautai netekus didelio kultūros darbuotojo

A. ŠAPOKOS,
Jo šeimai gilią ir nuoširdžią užuojautą reiškia

DR

3PU8L.

SESUO ATĖJO NELAUKTA

. Liet. Skautų Sąjungos Pirmija, 
L. S. Seserijos Vadi ja, 
L. S. Brolijos Vadija.

jo žmonai Adelei ir dukrelei Aldonai

nuoširdžią užuojautą reiškia

Lietuviu Fronto Bičiuliai

Tėviškės žiburių” • Redaktoriui

DR. ADOLFUI ŠAPOKAI mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną Adelę, dukterį Aldoną

Č; ; < ir drauge liūdime
p. fir p. Balčiūnai.

Prof. Dr. ADOLFUI ŠAPOKAI 
staiga mirus,

mielai poniai Adelei, dukrelei Aldonai ir giminėms didelio 
liūdesio valandoje reiškiame gilią užuojautą

A. D. Bajorinai,
J. U. R. Bleizgiai.

Redaktoriui Dr. A. ŠAPOKAI mirus, 
lietuvišką užuojautos žodi jo šeimos nariams 

ir “TŽ" kolektyvui skiria

Vyt. Kastytis.

A. A. Prof. Dr. ADOLFUI ŠAPOKAI

staiga mirus,

reiškiame nuoširdžiausią užuojautą žmonai Adelei,

dukrelei Aldonai, giminėms ir artimiesiems.
'.‘f"" "r i .".į/ *'•' ? v k.;-f.

Skausmo valandoje kartu liūdime

A. J. Mikšiai.

DR. ADOLFUI ŠAPOKAI mirus.
jo žmonai Adelei ir dukrai Aldonai

• reiškiaihe fiuoširdžiausią užuojautą

Goda ir Pranas Rudinskai.
J

DR. ADOLFUI ŠAPOKAI mirus, 
jo žmonai Adzytei ir dukrelei Aldutei 
nuoširdžiausią užuojautą reiškiame —

C. R. Spaičių ir
T. Z. Vilimų šeimos.

D R. ADOLFUI ŠAPOKAI 
poniai, dukrelei ir giminėms 
giliausią užuojautą reiškia

mirus.

K. Toliušis.

Gilaus liūdesio valandoje

PROF. DR. A. ŠAPOKAI mirus, 
jo žmonai Dr. Adelei Šapokienei ir dukrai Aldonai 

nuoširdžiausią užuojautą reiškiame
E. ir J. Vėgėliai, 

Hudson, USA.

AL, GIMANTAS
Tą šeštadienio rytmetį užsukus 

Draugo” redakcijon, Čikagoje, ir 
permetus kątik išėjusio dienraš- 

, čio laidą, negalėjai patikėti savo 
akims žiniai, apie dr. A. Šapokos 
staigią mirtį. Ne. Neįtikėtina. Bet 

I žiauriai realybei privertė patikėti 
kiti, nemažiau susijaudinę “Drau-

I go” personalo nariai. Deja, žinia 
tikra, neatšaukiama ir begaliniai 
liūdna ...

Juk dar tik prieš keletą dienų 
teko gauti neilgą velionies ranka 
rašytą laiškutį, kuris juk neturėjo 
būti paskutinis. Bet, jis toks bu
vo. Peržvelgi kitus turimus laiš
kus Visi buvo rašyti ne mašinė
le, bet ranka, storoku braižu, tik 
tas, paskutinysis, kalbėjo plony- 
tėlytėmis, it siūlas, raidėmis. Gal 
buvo naudota kita plunksna.

Vartai tuos turimus laiškus, 
bandai gilintis į jų turini. Tai vis 
įvairios mintys, nuomonių pasi
keitimai tarp laikraščio redakto
riaus ir bendradarbio. Stebėtinai 
ramus, lygus tonas, neilgi laiškai, 
neilgi, bet nuoseklūs sakiniai, 
bandą išreikšti rašiusio mintis ga
limai aiškiau, bet ir trumpiau. Iš 
kiekvienos eilutės dvelkia neabe
jotina pagarba ir dėmesys tavo-j 
sioms mintims ar reikalams, bet 
kartu jauti ir laiško autoriaus1 
principingumą, jo pažiūrą į vie-į kas tada galėjo nujausti, kad, 
nūs ar kitus klausimus. Bet ir šio- ■ šventojo žodžiais tariant, sesuo

fanatizmo. Taip, kaip jis galvojo, 
kuo tikėjo, stengėsi įgyvendinti ir 
savo redaguotame laikrašty. Ir 
tai, be jokios abejonės, prisidėjo 
prie “TŽ” populiarėjimp ir laik
raščio pastatymo į pirmaujančių 
išeivijos periodinių leidinių gre- 
cas.

Kartą, Windsore, Kanados Lie
tuvių dienos metu, su velioniu te
ko diskutuoti įvairius su mūsų 
spauda susijusius klausimus dvi 
valandas be pertraukos, šių min
čių rašėjui, tesant tik laikrašti
ninkui mėgėjui, tas poros valan
dų pokalbis Spaudos reikalais, li
ko labai vertingu ir pamokančiu. 
Didelio erudito, mokslininko, kul
tūrininko ir spaudos darbuotojo, 
tada pareikštas mintis, tenka pri
siminti ir pasinaudoti labai daž
nai. Mokytis juk niekad nevėlu.

Keturias dienas prieš velionies 
mirtį, teko būti tik pusvalandžio’ 
atstu nuo Toronto. Kažkoks jaus
mas lyg ir ragino, taip netoli 
esant, užsukti į “TŽ”, persimesti 
vienu kitu žodžiu su redaktoriais. 
Gal kitą kartą ... Šiandien, tikrai 
nuoširdžiai tenkagailėtis, tada ne
pasukus iki Toronto ir nepaspau- 

| dus paskutini kartą rankos, as
mens, redaktoriaus, kuriam visa-

1 <įa jautei ir pagarbą ir meilę. Bet,

I Inž. Antanas Rudis, kuris dabar 
i atšventė savo 50 metų gyvenimo 
I sukakti, yra vienas iš tų, kurio 
I brandžiais ir vaisingais darbais iš 
I visos širdies ir su pasididžiavimu 
I galime pasidžiaugti visi lietuviai.

Jo vežtas gyvenimo vežimas buvo 
tikrai auksinis. Ir dabar, jam sė-

I dus i deimantų kaustytus ratus, 
I kurie turės riedėti saulės spin- 
I dūliais nušviestais keliais, valia 

mums paseikėti jo supiltus lietu-
I viškuosius turtus Į mūsų kultūri- 
I *ni aruodą.

Kad mes, vyturėlio giesmėmis 
I užauginti, mylime Nemuno šalį, 

ką gi kitą mes galime mylėti, bet
I jei tos žemės syvais neužaugintas, 

niekada Lietuvos nematęs ir jos
Į oru nekvėpavęs pamilsta savo tė- 
Į vų gimtąjį kraštą ir visą savo gy

venimą jam skiria ir aukoja, tai 
žmogus yra didžiadvasis tikra žo
džio prasme. Toks mūsų akyse ir

I yra auksinio jubilėjaus sulaukęs 
inž. Antanas Rudis.

Lietuviško gyvenimo kelyje
Išaugęs ir subrendęs gražioje rvbos paskirtas Amerikos Katali- 

lietuviškoje šeimoje, inž. Antanas ku Vyru ir ALRK Fed. atstovu i 
Rudis į didžiuosius lietuviškos pasauliečių katalikų pasaulinį su
veiktos barus išeina kaip tik tuo važiavima Romoje. Tai buvo labai 
metu, kai išgirsta kenčiančio ir i didelė garbė lietuviams ir neabe- 
pavergto tėvų krašto šauksmą, • • 
kada laisvės kovų baras perkelia
mas i laisvąjį pasauli.

Tik neseniai baigęs mokslus ir 
savo gabumais prasimušęs kelią i 
daug materialinių gėrybių žadan
čias pramonininkų eiles ir nauja
me gyvenimo kelyje turėdamas 
begales darbų, tartum “Aušros” 
balso pažadintas, jis metasi, visa 
savo jaunatvės energija bei su
manymais i lietuvišką darbą, ku
ris nekrauna kapitalo, bet turimą 
iždą tuština, kuris pareikalauja 
ilgų darbo valandų, nutraukiamų 
nuo sėkmingesnio pramonės Įmo
nės vadovavimo ir reikalauja 
daug pasišventimo.

Į didžiuosius lietuviškos veiklos 
vandenis jis išplaukė JT steigia
mosios konferencijos metu San 
Francisko mieste, kada su kitais 
lietuviais veikėjais darė pirmuo
sius didžiuosius žygius pastoti ke
lią agresijai, pavergusiai Lietuvą.

Pradėjęs ši darbą, jis eina vi
sur, kur tik reikalinga prisidėti 
savo žygiais dėl Lietuvos laisvės, 
parodydamas daug sumanumo ir 
iniciatyvos. Gabumai ir energija 
jį kelia į vadovaujančias vietas, 
apie jį buriasi kiti lietuviai veikė
jai. O kai atsidaro vartai Lietuvos 
oolitiniams pabėgėliams atvykti i 
šį laisvės kraštą, jis su žmona Ma
rija parodo didžiausią meilę savo 
tėvų gimtosios žemės sesei bei 
broliui. Būdamas aktyvus BALFo 
veikėjas, jis juos remia per šią 
organizaciją. Remia asmeniškai 
dar tremties stovyklose ir atsi- 
kviečia virš 200 šeimų iš Vokie
tijos.

Ir kai prieš 12-13 metų atvykę 
į šį kraštą lietuviai pradeda akty
vesnę veiklą kultūrinėje ir visuo
meninėje veikloje, Rudžių šeima 
tampa visų didžiųjų sumanymų 
inspiratoriai, puoselėtojai ir rė
mėjai.

Bet kas eina Antanui Rudžiui 
dėkoti, garbės vainikus neša, nuo 
to jis bėga, o pagautas visu savo 
didžiadvasiniu kuklumu ginasi. 
Kas eina talkon jo didiesiems dar
bams. tuos remia, jiems padeda, 
pavadovauja.

Reikia talkos Čikagos Vyrų 
Chorui, reikia Dainavos ansamt> 
liui arba lietuviškai operai, mo
kykloms, lietuviškų vadovėlių iš
leidimui ar daugeliui kitų kultū
rinių reikalų, Antanui Rudžiui ne
reikia įrodinėti ar prašyti, jis ir 
jo šeima perdaug gerai supranta 
reikalų gyvastingumą ir visada

— Darykime didelius užsimo- yra žymus veikėjas Įvairiose ame
jimus, parodykime pasauliui ką 
lietuvis gali, kelkime savo tautos 
garbingą praeitį, plaukime savita 
lietuviška kultūra į plačiuosius 
vandenis, — štai inž. Antano' Ru
džio gyvenimo motto.

Reikia pažymėti, kad inž. Anta
nas Rudis buvo Amerikos Lietu
vių Romos Katalikų Federacijos 
pirmininkas, BALFo direktorius, 
priklauso Kolumbo ir Lietuvos 
Vyčiams, yra LRKSA centro di
rektorius, daug-pinigų skyręs lie
tuviškų mokyklų, vienuolijų bei 
bažnyčių statyboms, o taip pat bu
vo didžiųjų lietuviškų pastatų sta
tymo komitetų pirmininkas: Ma
rijos Augšt. mokyklos, Gimimo 
šv. Panelės bažnyčios. Šv. Kry
žiaus ligoninės, senelių prieglau
dos, Marijonų vienuolyno bei 
"Draugo" rūmų ir kt. Jis ilgame
tis pirmininkas Lithuanian Cham
bers of Commerce of Illinois, AL 
To veikėjas nuo jo įsisteigimo ir 
pirmininko pavaduotojas.

1956 m. Amerikos Vyskupų Ta-

rikietiškose organizacijose bei po
litikos darbuotojų eilėse. Pažinęs 
įvairias vidaus politinio gyvenimo 
sritis, jis studijavo ekonominius 
mokslus, kad dar geriau pažintų 
šios šalies ūkini gyvenimą.

Ten, kur buvo reikalinga jo pa
tyrimas dėl įstatymų leidimo, ge
resnio vykdomųjų organų veiki
mo, parinkimo žmonių atsakin
goms pareigoms, inž. Antaną Ru
dį mes užtinkame patarėjų, direk
torių, ar viceprezidento eilėse. Ir 
jeigu reikėtų išvardinti visas or
ganizacijas, kur Antanas Rudis 
užėmė atsakingas pareigas, susi
darytų labai ilga eilė. Mes pami
nėsime tik keletą iš jų. kaip: Chi
cago Association of Commerce 
and Industry, Chicago Press Club, 
Illinois Manufacturer’s Assn., Be
verly Improvement Assn., Ame
rican Museum of Immigration 
(National Director and Founder). 
American Red Cross Drive Chair
man. Boy & Girl Scout Finance 
Drive Chairman, Littię Company 
of Mary Hospital, Member of Ad
visory Board. City of Chicago Re
newal Committee and Legislative 
Committee. International Trade 
Club Director. Chicago World 
Trade Conference. Loyola Uni
versity Citizen Board ir daug ki-

je vietoje nesunkiai pastebi gilią 
toleranciją ir rimtą dėmesį ta
viesiems sumanymams, mintims.

Tarp redaktoriaus ir kiekvieno 
bendradarbio visada atsiranda 
klausimų ar net ir kaikurių prob
lemų, kurios reikalingos galimai 
greitesnio išsprendimo. Gal todėl, 
kad a.a. dr. A. Šapoka buvo istori
kas, kuriam rūpėjo patys faktai, 
gryna teisybė ir galimai bešališ- 
kesnis jos perdavimas, jo laiškuo
se niekad nerasdavai nei krisle
lio karščiavimosi, savas mintis jis 
dėstė stengdamasis Įžvelgti abi 
puses. Ir jam niekas, o niekas ne
galės prikišti siauro galvojimo, I ti mūsų širdyse.

.mirtis jau buvo taip arti dr. A. 
Šapokos.

Neeilinio lietuvio žemiškoji ke
lionė jau pasibaigė. Mes, jį paži
nojusieji ir' gerbusieji, trumpes
niam ar ilgesniam laikui dar li
komės čia. Lenkdami galvas prie 
naujai supilto kapo ir palydėda
mi tauriąją sielą Viešpaties An
gelu, geriausiai prisiminsime mi
rusį ne vien tik malda, bet ir 
darbu. Darbu, kurį savosios tau
tos labui,, vertingu pavyzdžiu 
mums rodė dr. A. Šapoka, kurio 
šviesus atminimas negalės išblės-

Čikagos lietuvių vaizdai ir vargai
EDVARDAS ŠULAITIS

jotinas inž. Rudžio veiklos pripa
žinimas iš Amerikos Vyskupų Ta
rybos pusės, nes iš kelių tūkstan- tų organizacijų. Prieš kelias die- 
čių siūlytų asmenų tik keliems te- nas Čikagos kardinolas Meyer Au
kotas paskyrimas. f

Kovoje dėl tėvų gimtosios 
žemės laisvės

taną Rudi paskyrė vadovauti Ci
vil & Social Action Committee of 
Archdiocesan Council of Catholic

I Men.
Visi gražiausi mūsų užsimoji

mai. sumanymai, nutarimai ir pa
siliks popieriuje, jei mes juos ne- 
perduosime tiems, nuo kurių pri
klauso jų vykdymas. Reikia, kad 
pavergto krašto laisvės reikalais 
būtų gerai informuoti kongresma- 
nai bei senatoriai, vyriausybės na
riai, pareigūnai. Tai gerafsupran- 
ta inž. A. Rudis ir šiam darbui 
skiria ypatingai daug reikšmės. 
Nuvažiuoti į Vašingtoną, pasibels
ti į augštų pareigūnų duris, su 
jais pasikalbėti — dar maža. Rei
kia juos Įtikinti, uždegti, iškelti 
sumanymus, kuriais jie susido
mėtų ir daryti žygius jų įgyvendi
nimui. Tam visam reikia gerų pa
žinčių, stipraus užnugario ir dide
lių sugebėjimų.

O tuo kraičio lobynu inž. Anta
nas Rudis kaip tik ir gali pasidi
džiuoti. Vašingtono sferose jo pa
žintys yra plačios, užnugaris stip
rus lietuvišku ir amerikietišku 
matu matuojant. O tuo, ką mes 
vadiname protokolu, džentelme
niška elgsena jis ypatingai impo
nuoja.

Vašingtone jis pasižymi atstovų 
rūmų rezoliucija 346 ir 438, Įgali
nančia tyrinėti komunistų agre
siją, senato rezoliucija 241, pa- 
smerkančia sovietų vyriausybę 
dėl užgniaužimo pagrindinių žmo
gaus teisių jų okupuotuose kraš
tuose bei visuomenės teisės įstaty
mų 85 - 128, išplečiančių žemės 
ūkio pramonės eksporto išvys
tymą ir kt.

Kersteno kongreso komitetas, 
kuris nagrinėjo Pabaltijo kraštų 
okupaciją, pakvietė inž. Rudį savo 
patarėju ir tuo reikalu jis su pla
čiais JAV vyriausybės įgalioji
mais atliko istorinę kelionę po 
Europą. Kokių organizacijų rei
kalais jis bevyktų į Vašingtoną, 
pinhoje eilėje jis visada stengiasi 
ten iškelti lietuviškuosius reika
lus, o ypatingai Lietuvos laisvini
mo bylą.

Amerikiečiu ūkiniuose, 
visuomeniniuose ir politinuose 

baruose
Antanas Rudis su gražia lietu

viška pavarde, visur bei visada 
besididžiuojąs lietuviška kilme,

“Maskva emigrantų tarpe” -— 
tokiu vardu pavadintą rašinį pri
stato Čikagoje išėjusio Lietuvių 
Fronto Bičiulių leidžiamo “Lie
tuvių Biuletenio” naujame 39 nr.

Čia rašoma apie Niujorke besi
rengiamą išleisti “Fluxus” žurna
lą ir yra išvardinamos apie ši žur
nalą susispietusių žmonių pavar
dės. Negalima garantuoti apie 5 
ten paliestuosius asmenis, bet vie
nas jų tikrai neturi jokių reikalų 
su “Fluxus” leidimu. Kitame ra
šinyje sakoma:

“Ši grupė ir ruošiasi išleisti 
žurnalą '-Fluxus. Būdinga, kad ta 
grupė b a nd ė Įsibrauti i Free Bal
tic House patalpas New Yorke, 
kurios yra Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos Laisvės Komitetų žinioje. 
Tose patalpose jie norėjo organi
zuoti Fluxus leisti lėšų. Nors lė
šos jam Maskvos ir garantuotos, 
bet viešumai gi reikia parodyti, 
kad lėšos yra vietoje surinktos...” 
(M. pabr.). r

Paskaičius paskutinį citatos sa
kinį, atrodo, šaudoma labai netik
rais šoviniais.

Apsidairius aplinkui, toje pa
čioje Čikagoje, iš tiesų, yra labai

Į mo nutautėjimas, stambių veikė- 
jų nusigręžimas nuo lietuviško

Baigiamosios mintys
Skaitytojus supažindiname tik 

keliais trumpais bruožais su labai 
šakota inž. Antano Rudžio asme
nybe ir vėl mintimis grįšime i Či
kagos visuomenės veikėjų jam 
surengtą šeimynini pagerbimą, 
paminint jo 50-jį gimtadieni. Svei- i 
kintoju žodžiai ir trumpas pager- - , , j ,-■ .
bimo vaizdas dar labiau išrvškins apverktinų vaizdų: didelis jauni- w i rvirb nnf niitnnmnc cfnmnili vroi
mums jo asmenybę.

Štai žodžiai meniškai papuošta
me adrese surašyti:

“Didžiai Gerbiamam Inžinieriui 
Antanui Rudžiui.

Kas prietelis, tas myli 
visados ir nelaimėse pa
sirodo brolis.

Patr. 17, 17.
Kilniam mūsų tautiečiui ir bro

liui, nors niekada nemačiusiam 
tėvų gimtosios šalies, tačiau jos 
kovų ir kančių dienose darbais 
parodžiusiam didelę meilę savo 
tautai, Inžinieriui Antanui Ru
džiui, jo amžiaus 50 metų sukak
ties proga, reiškiame pagarbą už 
jo pagarbą savo tautai, meilę už 
jo meilę kiekvienam lietuviui.

Melšime Visatos Valdovą gau
siai atlyginti už visa, ką gero pa
darėte ar darote savo broliams. 
O Įteikiamu kūriniu “Mozė skai
to 10 Dievo Įsakymų” simboliš
kai atžymime. Jūsų darbus, ap
jungtus tiesa, meile ir dvasine 
stiprybe”.

Kiek inž A. Rudis jautrus, 
kiekvienas suprato iš jo jaudini
mosi jam beklausant adrese sura
šytų žodžių. O kai “Mozės” auto
rius dail. A. Rakštelė įteikė jo ir 
ponios Rudienės artimiausių bi
čiulių bei geriausių draugų var
du patį kūrinį, inž. Rudis savo 
jaudinimąsi apvainikavo gausio
mis ašaromis.

“Mozės” įteikėjų vardu prabi
lo prel. M. Krupavičius, savo įspū
dingoje kalboje inž. A. Rudį pa
vadinęs lietuvių tautos Moze, au
gusiu tarp svetimųjų, patogumus 
ir nerūpestingą gyvenimą žadė
jusių, kuris, supratęs savo tautos 
vargą ir nedalią, atėjo jai tarnau
ti. Linkėjo ir toliau vesti lietuvių

(Nukelta į 6 psl.)

Įėjo susipažinti su lietuvio drama 
scenoje. Tris sekmadienius ją ma
tė apie 800 žmonių, kurių nemaža 
dalis buvo lietuviai, norėję pama
tyti angliškąją dramos versiją.

Sunku būtų imtis pastatymo - 
įvertinimo, suprantant visas prie- 

įžastis, su kuriomis susiduria mė
gėjai aktoriai, ypatingai vaidinant 
jiems nepažįstamos dvasios kūri
ni, Žmonės, mačiusieji Clevelan- 
do lietuvių teatralų šios dramos 
duotą pastatymą teigia, jog anas 
yra buvęs žymiai stipresnis. Taip 
pat tenka pažymėti, jog angliška 
veikalo versija skiriasi nuo lietu
viškos; tačiau joje yra palikti lie
tuviški veikėjų vardai.

Nežinome, kas dėjosi tolimes
niuose dviejuose šios dramos 
spektakliuose, bet pirmame — 
žiūrovai netik, kad turėjo progą 
stebėti veikalą, bet buvo pavai
šinti ir kava. Tas, žinoma, padė
jo sudaryti jaukią atmosferą, nors - 
pastatymo kokybės kava nepa
kėlė. ,

;/■ /į"-;'' r■ I'/''; .

Spaudos konferencijos, apie 
kurių naudą neseniai “Tėviškės 
Žiburiuose" rašė Al. Gimantas. 
pradeda prigyti Čikagoje. Žino
ma, kažin ar joms tiktų "spaudos 
konferencijų” vardas griežtąja

darbo, lietuviško švietimo tam- prasme, tačiau bent kaikuriais 
sios problemos, laisvinimo vežimo bruožais yra į jas panašios.
girgždėjimas ir bent dešimts ki- Prieš kiek laiko “Metmenų” 
tų. Tačiau šioje vietoje daugumo-1 žurnalo leidėjai buvo sukvietę 
je tylima ir pradedama kovoti su i spaudos atstovus, kuriems nupa- 
“šmėklomis" . . . šakojo šio leidinio tikslus. Buvo

' pageidaujama, jog mūsų spauda 
netylėtų apie ši žurnalą, o rašytų, 
nežiūrint ar Įvertinimas būtų ge
ras ar blogas.

Paskutiniųjų savaičių bėgyje 
spaudai savo įspūdžius iš savo ke
lionių nupasakojo dail. A. Valeš- 
ka, Čikagoje turįs dailės studiją, 
pasižyminčią savo vitražiniais iš
dirbiniais. Jo studija šiemet turės 
savo paviljoną Tarptautinėje Či
kagos prekybos parodoje, kur taip 
pat bus ir atskiras Lietuvos pa
viljonas — vietos atžvilgiu peY 
pusę mažesnis. Kaip žinome, pra
ėjusiais metais, dail. A. Valeška 
su savo studijos gaminiais pasiro
dė Lietuvos paviljone ir susilau
kė nemažos kritikos iš įtakingų 
mūsų asmenų.

Būtų gera, kad lietuvių spau
dos atstovai gautų iš arčiau pa
žvelgti į mūsų “veiksnių” vidų. 
Lauktina, jog spaudos konferen
cijas Čikagoje surengtų Amerikos 
Lietuvių (Taryba, L. Bendruome
nės centriniai organai, įvairių di
džiųjų politinių partijų vadovy
bės ir kiti.

Liūdna žinia apie netikėtą “Tė
viškės Žiburių” redaktoriaus dr. 
A. Šapokos mirtį Čikagos visuo
menę pasiekė kovo 11d. Tą dieną 
Čikagos “Draugas” pirmame pus
lapyje įdėjo ilgoką straipsnį apie 
dr. A. Šapoką, o Čikagos “Nau
jienos” pasitenkino trumpa ži
nute.

Cikagiečiai, kurie pažinojo dr. 
A. Šapoką, šių eilučių autoriui sa
vaitgalio metu papasakojo atsiti
kimų iš kurių paaiškėjo, jog ve
lionis buvo vienas iš tokių žmo
nių, su kuriais visiems buvo gali
ma sugyventi. “TŽ” bendradar
bis Al. Gimantas, kuris tomis 
dienomis lankėsi Čikagoje, pažy
mėjo, kad jis neseniai iš dr. A. 
Šapokos buvo gavęs laišką ir ne
galvojęs, jog tai būsiąs paskuti
nis .,.

Dr. A. Šapokos mirtis — tai 
smūgis netik “TŽ” šeimai, bet ir 
visiems lietuviams.

Algirdo Landsbergio drama 
“Penki stulpai turgaus aikštėje*’ 
— Five Poles in the Market 
Place” 3 kartus išvydo scėnos 
šviesas Čikagoje. Kadangi ji bu
vo statyta vietinio mėgėjų teat
ro kolektyvo, amerikiečių spau
doje drama nesusilaukė jokio at
garsio. Tik prieš vieną pastatymą 
“Chicago Tribune” dienraštis ke
liomis eilutėmis paminėjo šio vei
kalo pastatymą.

Amerikiečių žiūrovų būrys ga-

Bonna. — V. Vokietijos vyriau
sybė savo markės vertę pakėlė 
4,75% ir dabar už dolerį tenka 
mokėti lygiai 4 DM.

Varšuva. — 1960 m. gruodžio 
mėn. vykdyto visuotinio surašy
mo duomenimis Lenkijoje buvo 
29.731.000 gyventojų. Vyrų yra 
maždaug 1 milijonu mažiau kaip 
moterų. Miestuose gyvena 48.1%.

■
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Pavergtoje tėvynėje
Vilniuje nuteisti ir sušaudyti trys Praeiname lygiai 50 metrų. Požemi 

buvę policijos pareigūnai, kaltinami aį koridorių Čia perkerta masyvios ge 
masiniu žudymu vokiečių okupacijos ležinės durys. Už jų — po poros met 
metu. Vieno nuteistojo pavardė — Al- rų — vėl tokios pat durys. Na, ii 
f^nso Nikštaičio jau buvo pranešta, brangino savo kai’; hitlerinė lapė!.. 
Kitų dviejų nuteistųjų pavardės: Ber 
narčias Skliutas ir Stasys Petrauskas.

DJ “
jau ,
ke Vilniaus-Kauno plentą. Pirmiausia 
dujotiekis būsiąs prijungtas prie šilu
minės elektrinės. Bųt pasiruošimai du
jotiekį sujungti su miesto įmonėmis ir 
kitais vartotojais esą tiek atsilikę, kad 
dar ilgai trųksią, kol Vilniuje žymiau 
pasireikš Ukrainos dujos. E.

Algis Žiūraitis dirba Maskvos di
džiojo teatro baleto sąstate kaip diri
gentas. Neseniai jis su baletu lankėsi*

Toliau — vėl požeminio koridoriaus 
tąsa. Dešinėje pusėje randame nedi
delę patalpą su kanalizacijos ir van-

•ujotiekis Dašava-Vilnius pastatytas dentiekio įrengimų likučiais. Tuoj 
iki Vilniaus miesto ribų ir pasie- abieiose koridoriaus ousėse. ijos, abiejose koridoriaus pusėse, ma- 

.ame įėjimus į du vienodo didumo 
kambarius. Lubos čia augstesnės kaip 
avidoimje, paremtos keturiomis me- 
Jinėmis kolonomis. Rūpestingiau pra
vesta elektros instaliaciją, matosi ke
letas buvusių telefono aparatų pri
jungimų. Suu sulų, suolų ir kitokių 
aaldų liekanos. Gal būt, čia okupan
tai pasirašinėjo mirties sprendimus iš- 
,t!Siems Rimams, taikiems gyvento- 

Egipto sostinėje Kaire ir ten dirigavo, Jams> sugarmėjo naujų karimų opera- 
egiptiečių orkestrui. Jo pareiškimu,! plabus.
Egipto muzika esanti dar žemame ly- ‘Pagaliau mes prieiname pietinio ir 
gyje. Šiaip jau Žiūraitis yra apvalinę-. taurinio koridorių susikirtimo tašką, 
jęs su MasKvos baletu Lenkiją, Nor- bž Jos P’etims koridorius tęsiasi dar 
vegiją, Daniją ir eilę kitų kraštų. Kai-!ąpie metrM’ at^Je.m'a 1 minėtą 
re jis kartu su šokėja Ulanova buvo '^Rū^acmę kamerą. Iš jos statmenai

HAMILTON Ontario

Jaunieji ir jaunučiai ateitininkai po iškilmingo pasižadėjimo š.m.
kovo 5 d., Hamiltone. Nuotrauka M. Borusienės.

į viršų kyla vėdinimui skirta šachta. ■ 
Ten, kur dabar pastatytas paminklas 
Žalgirio mūšio akmuo, dar ne taip se
niai buvo galima pastebėti ant meta
linių sijų pritvirtintas grotas. Tai ir 
uuvo įso^uie vėdinimo šachtos anga.

Dabar pasukame šiauriniu požeminiu 
oridoxiumi, kuris ne daug tesiski- 

>a nuo pietinio. Dešinėje pusėje vėl 
yra vienas toks kambarys, kaip du 
ankstyvesnieji, o dar už keleto metrų 
— ilgesnė patalpa, skirtą įvairiems 
.rengimams ir sandėliui. Ir, žinoma, tieji, 
tradicinės dvigubos geležinės durys, 
už kurių prasidėjo jau mums žinoma 
oridoriąus dalis su atsarginiu išėjimu, 
lendcas abiejų požeminių Gedimino 

xalno 'koridorių ilgis buvo arti 200 
netrų. O visų požeminių patalpų plo- 
is sudarė anie 500 kv. metrų.
Nesunku įsivaizduoti, kad kol ne- 

juvo užpilta slėptuvė, Gedimino kalnui 
grėsė pavojus. Vienu metu įgriuvus 
visoms požeminėms patalpoms, galėjo 
suskilti pilies griuvėsiai viršuje ir 
nuslinkti kaino šlaitai”.
“Ar buvo aptikti* kokie nors archeo

loginiai radiniai, senoviniai įrengimai, 
perkasant kiaurai visą Gedimino kal
ną iš šonų ir iš viršaus?” Tai esą visai 
nežinoma.

pristatytąs Egipto šefui Naseriui, su 
Kuriuo ilgėliau kalbėjo. E.

Lkp centro komiteto kultūros, moks
lo ir mokyklų skyriaus vedėjas Grigo
nis skundėsi per radiją, kad abiturien
tai, nors kilę iš kaimo, nenori po stu
dijų grįžti į kolchozus. Daugelyje ra
jonų abiturientai į žemės ūkio ir vete
ranai įjos akademijas stoja tik po kelis. 
Partijos pareigūnas ragina kolenozus 
ir sovehozus pasiųsti į augštuosius 
mokslus “užkontraktuotus” abiturien
tus su stipendijomis, kad jie vėliau 
grįžtų vėl į savo rajoną ir .dirbtų kaip 
žemės ūkio specialistai. E.

Nevėžis žemiau Panevėžio esąs pu
tomis pasidenjęs nuo kranto iki kran
to. Kaikur u.>ėje net gyvulius girdyti 
esą negalima. Vanduo nesąs apvalo
mas. Inž. St. Stulginskis keliąs suma
nymą dėl miestų atliekų panaudoji
mo. Vilnius kasdien Neriui nuplukdąs 
2,5 tonos fosforo rūgšties, 3,5 tonos 
azoto ir daug organinių medžiagų.

Karvės mechanizuotai melžiamos 
esą tik Kas dešimtoje kolūkio fermoje 
ir kas trečioje sovehozų fermoje.

Vilniuje Gedimino kalno pašlaitėje 
atrasti požeminiai tuneliai — vokiečių • 
1912 m. įrengtos slėptuvės koridoriai. 
Apie juos rašo J. Bulota ir R. Šaluga 
(“Laisvė”, 1961 m. vasario 10 d.).

Darbai buvę pradėti 1942 m. sausio 
mėn. Dirbę sovietiniai karo belaisviai! 
spygliuotomis vielomis aptvertame 
plote pietiniame ir šiauriniame pilies 
kalno šlaite “ten, kur dabar atkasti 
Qnos-Barbpros bažnyčios pamatai”. Kai 
viskas buvę baigta, prie įėjimų buvę 
pastayti vokiečiai sargybiniai. Prieš L ~ u - i v , ’ v ,
metus buvęs atrastas Įėjimas šiauri- Demereckaite. Drabužinę tvarkė Alg. ■ duoda pavyzdi Kongo, kur dar neran- 
niame šlaite.

“Gana augštai užtikome geležiniais 
pinučiais užtvertą skylę? Su vargu už
sikarę ir įsispraudę, pamatėme ilgą 
tamsų koridorių. Jo sienos ir lubos 
buvo apkaltos papuvusiomis. įlinkusio
mis lentomis, kurios vos laikėsi ant to
kių pat rąstų. Pro plyšius, nuo ma
žiausio mūšų judesio, pasipildavo išti
sos srovės smėlio. Su didžiausiu atsar
gumu nuėję apie 45 metrus, radome 
masyvias geležines duris, atidaromas 
tik iš kitos pusės. Tuo mūsų kelionė 
po požemius ir pasibaigė. Kratėme 
smėlį iš apikaklių ir stebėjomės, kaip 
iki šiol dar neįgriuvo čia lubos, kurios 
vietomis laikėsi tik ant palubėje nu
tiestų senų elektros laidų, -

Po metų laiko mes vėl susidomėjo- - ; —
me šiais požemiais, kai sužinojome, nvčią. Paminint tą istorinį momentą, 
kad jie užpilami smėliu. Dabar jau norima išleisti knygą, kuriai medžiaga 
galėjome juos apžiūrėti ir iš kitos ^au renkama. Ev. Kalasauskas sutiko 
pusės . 7” perspausdinti keletą egzempliorių jau

“Nemalonu vėl buvo listi į apleistą paruošto teksto, kuris bus išdalintas 
xpožeminį tunelį, bet smalsumas nu- ' ’'uotojams, kad jie peržiūrėtų ir 

galėjo. Beje, ši slėptuvės dalis buvo Padėtų savo pastabas. Tos knygos gale 
žymiai geriau išlikusi. ^us dedami apmokėti skelbimai ir

. .. Obliuotomis eglinėmis lentelė- sveikinimai, kurie padės išleisti knygą, 
mis išklotas tunelis tiesiai kaip strėlėj MOTERYSTĖS SAKRAMENTĄ PRI- 
sminga į kalną. Jo anga tokio didumo, Jonas Bežys su Monika Januse- 
kad, iškėlęs ranką; pasieki lubas. Vir-i čiūte, kuri š^m. pradžioje atvyko iš 
šuje raizgosi elektros laidai, po grin-i Lenkijos. Vestuvių banketas įvyko pa- 
dimis telefono kabeliai. Atkreipiame rapijos salėje.
dėmesį į dvi eiles kažkokių vamzdžių. PAKRIKŠTYTA Julija Elena Lingy- 
Darbininkai paaiškina, kad jie ateina tė, Algimanto ir Loros duktė. Krikšto 
iš ventiliacijos kameros, kuri mecha- j tėvais buvo: Česlovas Jankauskas ir 
niškąi vėdindavo slėptuvę — išsiurb- Gražina Zawadskaite.
davo sugedusį orą ir įleisdavo šviežią. VASARIO 16-tos MINĖJIMAS. — Iš

aušus gražiam sekmadienio rytui vasa
rio 19 d. winnipegiečiai lietuviai gau
siai susirinko į šv. Kazimiero bažny
čią pamaldoms. Lietuvos nepriklauso
mybės kovų dalyvis M. Januška į baž
nyčią įneša Lietuvos trispalvę. Jos 
garbės sargyboje atsistoja: Irena Za- 
vadskaitė, Aldona Balčiūnienė, Dauba- 
raitė ir A. Rutkauskienė. Visos gra
žiai pasipuošusios tautiniais drabu
žiais. x

Parapijos klebonas kun. J. Berta
šius pasako patriotinį pamokslą, duo
damas įvairiausių pavyzdžių bei paly
ginimų iš praeities gyvenimo.

Pasibaigus pamaldoms, bažnytinis 
choras sugieda “Apsaugok Augščiau- 
sias tą mylimą šalį...” Iš bažnyčios 
išnešama tautinė vėliava, o žmonės, su 
pakelta nuotaika, renkasi į parapijos 
salę minėjimui.

Salė perpildyta. Seniau valdyba ne
gaudavo paskaitininkų, šiandien jų tu
rime tris ir net daugiau.

Minėjimą atidaro v-bos pirm. Tadas 
Lukas, kuris į garbės prezidiumą pa
kviečia ^Lietuvos sa va n oriu s-k orėjus: 
Mykolą Janušką ir Kazį žentelį. V-bos 
pirm., taręs įžanginį žodį, paskaitai 
kviečia Jurgį Janušką. Energingas kal
bėtojas pareiškia: garbė lietuviams, 
kurie iš kartos į kartą perduoda tuos

HAMILTONO SENDRAUGIŲ ateiti- mi. Kas turite nadėvėtų, bet dar tin- 
ninku St. Šalkauskio kuopos susirin- karnų naudojimui drabužių, malonėkite 
kimas įvyks kovo 26 d. 5 vai. p.p. para- aroa pasKambinti p. Kačins-
pijos salėje, bibliotekos kambaryje. 
Susirinkimo programoje: 1. prašyta

. kienei 308 Queen St. S., JA. 7-5825 
1 West Hamilton, arba Z. Rickienei, 85 

prof. K. Pakšto paskutinė kalba, šaky- Carrick Ave.* LI. 5-6910 East. Drabu- 
ta Ateitininkų jubilėjiniame kongre- žiai turi būti švarus:, išplauti arba pa
se Čikagoje. 2. Naujos valdybos rinki- imti iš valyklos. LK Mot. D-ja. 
mai ir kuopos reikalų apsvarstymas.
Susirinkime kuopos nariams dalyvavi-’ 
mas būtinas; kviečiami ir prijaučian-

Lietuviai pasaulyjetė padainavo “Aš bijau pasakyti” — 
Vanagaičio.

Koncertą baigė J. Kvietytcs grupė 
Regerio “Siaurės šokiu” ir ji pati solo 
Granados — “Players”. Jonė Kvietytė 
ir jos grupė visus pasirinktus dalykus 
išpildė pasigėrėtinai.

Padėkos žodyje LN v-bos p-kas St. 
Bakšys padėkojo kun. dr. J. Tadaraus- 
kui, sol. V. Verikaičiui, parapijos cho
rui už pravestas iškilmes bažnyčioje, 
J. Strazdui už aktuali.'! paskaitą, apyl. 
p-kui A. Juozapavičiui ir Al. Gimantui 
už sveikinimus.

Šio koncerto išpildyto jai — Jonė 
Kvietytė ir jos grupė, sol. Lilija Šuky
tė ir dr. Henrikas Nagys apdovanoti 
gražių gėlių puokštėmis. St. Bakšys* 
pažymėjęs, kad šis koncertas buvo 
iug§to ir sunkaus klasikinio pobūdžio* 
visdėlto sutraukė apie 300 svečių; at
silankiusiems išreiškė nuoširdžią ir gi
lią LN v-bos padėką.

Po koncerto pp. Ročių namuose su
ruošta oficiali vakarienė. Nuoširdi pa- 
lėka mūsų ponioms — Stasei Ročie- 
aei ir Gelžinienei už turtingą, puošnų 
stalą ir skanius ir puikius valgius. Jos 
metu visa eilė dalyvių savo kalbose 
gėrėjosi dideliu atliktu darbu ir reiš
kė viltis, kad galutiniam L. Namų iš
baigimui kito penkmečio nereikės.

Bendroje išvadoje — ši šventė pra: 
ėjo gražioje mūsų kolonijos vienybės 
dvasioje ir, tikimės, kad ateitis mus 
lietuviškuose darbuose dar daugiau su
cementuos. Teisingai K. Mikšys vaka
rienės metu vienoje giliausių jo kal
bų pabrėžė, jog lietuviai laisvame pa
saulyje yra panašūs į saują palaidų 
smilčių. Tokios tautinės - ekonominės 
o-jos, kaip L. Namai, yra tuo cementu, 
kuris smiltis sujungia taip tvirtai, kad 
vėliau ir kūju jas sunku suskaldyti.

LN, išaugę per penkmetį sustiprėjo 
ir dar su didesnėmis viltimis žiūri į 
ateitį. Sk. St.

JA Valstybės
MIRf DR. BR. DIRMEIKIS kovo 13 

d. Čikagoje širdies liga. Jis buvo “Mar
gučio” žurnalo redaktorius ir radijo 
Komentatorius. Gimęs 1910 m. Kražių 
vis., Raseinių apskr. Lietuvoje 1939- 
40 m. buvo “Lietuvos Aido” vyr. red. 
Baigęs VD universitetą, studijavo Ba
zelio; Vienos ir Paryžiaus universite
tuose. 1942 m. Vilniaus un-te gavo tei
sių dr. laipsnį. Buvo vedęs prancūzę, 
kuri pati išmoko ir vaikus išmokė lie- 
uviškai.

DR. VYTAUTAS K ČEPAS, visuo
menininkas, kultūrininkas ir skautų 
veikėjas/kovo 3 d. atšventė penkias
dešimties metų amžiaus sukaktį. •

Dr. V. K. Čepas gimęs 1911 m/ko
vo 3 d. Griškabūdžio vis., Rygiškių k. 
1935 m. baigė VD universiteto teisių 
fakultetą, gilino studijas Zuericho, 
Prahos, Vienos, Paryžiaus ir Berno 
universitetuose. 1938 m. gavo teisių 
daktaro laipsnį apgynęs VD universi
tete . disertaciją “Globojami ir globoti
nį pilnamečiai”.

Sukaktuvininkas lektoriavo Vilniaus 
universitete, eidamas jaunesnio, o vė
liau tyresnio asistento pareigas. Vė
liau ;— paskirtas privat. docentu ir do
centu bei f ak. vicedekanu ir universi
teto senato sekretorium.

Tremty įsteigtame Pabaltijo univer
sitete dirbo kaip e.o. profesorius ir 
ekonomikos fakulteto dekanas. Prieš 
emigraciją į Ameriką ilgesnį laiką bu
vo amatų mokyklos direktorium Bux- 
tehudfeje-Werner.

JONAS LIETUVNINKAS, bąltimo 
rietis? Vasario 16-tosios proga bendra
vardei Vasario 16 gimnazijai Vokieti
joje iiusiuntė $500 čekį.

D. Britanija 7
VASARIO 16 D. Lietuvių Namuose 

DBLS ‘vaidyba surengė tradicinį pri
ėmimą kitataučiams. Tai jau įsigyve- 
nęs|paprotys Nepriklausomybės šven
tės progai šiemetiniame bankete daly
vavo apie 60 kviestinių svečių — nuo
širdžių Lietuvos ir lietuvių draugų.

LIETUVIŲ SODYBOS administraci 
ja savus tautiečius .kviečia ir šiemet 
praleisti Velykų šventes Sodyboje, nes 
esą vištos šiais metais labai dėslios ir 
margučių niekam nepritrūksią. Deja, 
vienų* kitu atveju išsitariama, jog ta

gražioji Britanijos lietuvių sodyba gal 
teks parduoti dėl pasireiškiančių finan
sinių sunkumų, norint išgelbėti kitą 
Britanijos lietuvių turimą turtą — na
mus ir spaustuvę.

Vokietijo
LAUKIAMA VĖL ATVYKSTANT 

REPATRIANTŲ IŠ LIETUVOS; Vo
kiečių kilmės ar giminystės repatrian
tų persikėlimas iš Lietuvos ir kitų so
vietų valdomų kraštų pastaruoju metu 
yra bemaž sustojęs. Atvyksta tik vie
nas kitas. Vokiečių atitinkamuose 
sluogsniuose spėjama, kad tarp kanc
lerio dr. Adenauerio ir Chruščiovo bū
sią susitarta išleisti į Vakarų Vokieti
ją vėl daugiau vadinamų repatriantų. 
Žiniomis iš Klaipėdos krašto, po dide
lio skaičiaus klaipėdiečių persikėlimo 
į Vakarus ir likusieji esą stengiasi 
gauti dokumentus išvykti. Jų tikro 
skaičiaus niekas nežino, spėjama esant 
dar tūkstančių. Daugelis jų anksčiau 
buvę apsisprendę likti krašte, bet kai 
išvyko daug giminių, likusieji nerims
ta. / . E/ .

A.A. PR. STANKAIČIO PALIKIMO 
REIKALŲ. — Miręs Unterdietfurte, 
Amtsgericht Eggenfelden, mokytojas 
Pr. Stankaitis yra palikęs turto. Jei 
kas žinotų mirusiojo artimųjų adresus 
Vakaruose ar Sovietų S-goje, prašo
me pranešti palikimu besirūpinančiam 
teismo valdininkui:

Herr Hans Rimboeck 
Justizinspektor 1. R. 
Eggenfelden, Niederbayern 
Pfarrkirchnerstr. 46.

Urugvajus " 7
RADIJO B A NGOMIS APIE LIETU

VĄ ir kitu^ sovietų pavergtuosius 
kraštus iš to krašto perduodamos gana 
įvairios programos. Prieš komunizmą 
kovojančių tautų komitetas, kuriam 
pirmininkauja geras lietuvių bičiulis 
J. P. Martinez Bersetche, per CW1 Ra
dio Colonia kiekvieną penktadienį, 
8.35 perduoda 15 minučių programas. 
Speciali programa apie Lietuvą buvo 
duota vasario 17 d. Toji radijo stotis 
ypač gerai girdima Argentinoje.

Šiemet specialią valandėlę Lietuvos 
Nepriklausomybės šventei paminėti 
paskyrė ir visad lietuviams draugiškas 
radijas Voz. Tos valandėlės programa 
perduota vasario 15 d.

PRANEŠIMAS LN V-BOS NA
RIAMS. — Maloniai kviečiu visus L. 

Kuopos valdyba, j Nam4 v’bos ir kontrolės komisijos na
ivius atvykti į posėdį, kuris įvyks atei- 

DETROITO DRAMOS mėgėjų sam- ' nantį pirmadienį, kovo 27 d., 7 v.v. L. 
būris, vadovaujamas režisorės Z. Ar-j Namų buvusioje gėlių krautuvėje, 
lauskaitės- Mikšienės, žada atvykti. į'! 
Hamiltoną balandžio 30 d. su “Nežino-: 
moji” A. Bison 4 veiksmu drama. La- ! 
bai puikus veikalas .ir geras pastaty-.. T - . ... . .. . 2,^
mas. Vienas, kitas hamiltonietis yra!Jua,am LiU nanu ir įteikusiam $100 
matęs, nes neseniai buvo pastatyta to - . * x.
paties sambūrio Delhi. Mačiusieji ypa- Artėjančių Velykų švenčių proga
tingai gerai atsiliepia. Smulkesniu ži- gražl b^tūviska musų vaikams dova- 
nių žiūrėkite sekančiuose “TŽ” nume-; na ~ LN seras. Čia įdėtas pinigas.duos 
riuose. Kviečia K. Moterų d-jos Ha-’• JierVs asmenmę naudą ir atliks dideli 
mil tono skyrius. Z. R. | tautin; darbą.

RENKAMI DĖVĖTI RŪBAI, kurie HAMILTONO L. NAMŲ PENKME- 
yra siunčiami Suvalkų trikampyje gy- TiS. — Gražioji LN» penkmečio syen- 

__  venantiems lietuviams. Sužinota, kad tė kovo 12 d. praėjo rimties ir iškil- 
<siuntiniai iki 20 svarų nėra apmuitina-' mingumo ženkle. 11 vai. ryto Aušros 

; Vartų bažnyčioje T. Paulius, OFM, at-Į
7 ! laikė L. Namų intencija Mišias, kurių j 

! metu giedojo parapijos choras ir sol. Į 
’V. Verikaitis. Už mirusius L. Namų 
: narius kun. dr. J. Tadarauskas atgie- į 

gražiausius savo tautos minėjimus ir do j o Libera. Sesutės Latauskaitės, pa
ragina, kad ši nepriklausomybės pa- sipuošusios tautiniais drabužiais, miru- 
skelbimo minėjimą mes tęstume ir to- šiųjų prisiminimui padėjo prie kata- 
liau, kol vėl jį pradėsime švęsti nepri-7faįko gražų vainiką. i
klausomoje Lietuvoje. Esą ištisos eilės oficialus sukakties minėjimas ivyko! 
xulturmgu autų šiandien pavergtos o; 5 val p p L. lamuose. Ji atidaręs K. i 
jų vietoje kyla laukines tauteles. Jis ^jkšys kvietė visus tautiečius įvertinti \ 

L. Namų reikšmę ir vieningai į šį dar-' 
bą jungtis. 30-tięs minučių paskaitoje ’ 

idzįoje įtikinamais pa-1 
vyzdžiais ir filosofiniu požiūriu nupa 
šakojo apie būtinybę išlikti lietuviais, j “tėvelį Staliną”, lyg išalkę žvėrys iš- 
o vėliau priėjo prie hamiltoniečių lie-1 niekino ir nužudė gail. seserį Kane- 

. tuvių vykdomo “stebuklo” — didžiojo vičienę, o daktarų Mačiulio, Gudonio 
i L. Namų įsigijimo darbo. Prelegentas ir Žemgulio kraujyje tiesiog maudėsi. 
; išreiškė nuoširdų pasigėrėjimą ir kar- Tokie “lietuviai” rašo “Tėvynės Bal

se” apie tėvynę ir šmeižia užsienio lie
tuvius. J. Kr.

V-bos p-kas.
į NAUJI LN NARIAI. — Nuoširdus 

bai puikus veikalas .ir geras pastaty-'ačiū mielajam žalimaičiui Pranui, įsto-

WINNIPEG, Man
BLYNŲ BALIUS įvyko šeštadienį 

! prieš Užgavėnes. Grojant gerai muzi
kai, valgant skanius blynus maloniai 
praleistas vakaras. Šeimininkavo Alf. 
Jančinukas, O. Greningienė ir O. Jan- 
čiukienė. Gėrimus pardavinėjo J. Gra- 
bys. Prie įėjimo budėjo A. Genys ir D.

ir Vod. Januškos. Salę paruošė K. Ma
žeika ir Al. Jančiukaitė.

PARAPIJOS SUSIRINKIMAS Įvyko 
vasario 12 d., kurio metu kun. klebo
nas J. Bertašius padarė pranešimą apie 
pereitų metų pajamas ir išlaidas.

Nutarta š.m. padaryti plataus mas
to rinkliavą, aplankant visūs lietuvius,

Artėjančių Velykų švenčių proga

dama nė vieno savo daktaro. Jame
14-ka asmenų vos baigusių uiyėrsitetą, • j • «;trazdas pra, 
tačiau,tokiai laukinei, tautai ruošiama 
dirva j nepriklausomybę.

Chruščiovas dergia Amerikos žemę, 
jos santvarką. Atvykęs i ši kraštą sa- 
ko kalbas, rodomas per televiziją, ko- 
lioja ir išjuokia.Amerikos prezidentus.

SUDBURY, Ont.
VAIČELIUNAS JUOZAS, gyv. Drink

water St. 195, parašė naują knygą iš 
karinės srities — “Antrasis pasaulinis 
karas”. Gražiai išleista ir .iš spaustu; 
vės keliauja pas skaitytojus.

Autorius anksčiau yra parašęs ir iš
leidęs — “Tėvynės sargyboje” ir “Di
dieji karo vadai”. Dar šį mėnesį vyks
ta atostogų į Europą ir žada aplankyti 
vienuolika valstybių. Tikimės, kad ke
lionės įspūdžius pasidalins ir su “TŽ” 

’skaitytojais.
j “TĖVYNĖS BALSAS”, leidžiamas
■ Vilniuje, niekuo nepagristais šmeiž- 
i tais, kaltino keletą lietuvių, nurody- 
; damas net adresus. Straipsnius pasira
šė: A. Stašaitis, B. Bartkus, A. Didžiu
lis ir kt. redakcijos sekliai.

Matyt, kad A. Didžiuliui ir po 20 
; metų sąžinės balsas neduoda ramy- 
Į bės; smerkdamas kitus nori sušvelnin- 
: ti sąžinės priekaištus.

Labai daug panevėžiečių prisimena 
i tą žaliąjį birželį, kada buvusios Pane- 
! vėžio marijonų bažnyčios rūsyje, NK
■ VD būstinėje, A. Didžiulis su kitais 

u požiūriu nupa- s komjaunuoliais, prieš išbėgdami pas’

- Sibiro tremtinės svajones

ir aptinkuoti bažnyčios sienas. Rude- Niekas į tai nereafguoja, niekas į tai 
nį pradėti bingo; tam sudaryta komi-: nekreipia dėmesio. Ir iš tiesų sako, 
sija, kurion įeina: Myk. Januška, Ev. I kad negirtas ir nesergantis to nebegali 
Kalasauskas, Ev. Federas, A. Kvietins- ‘ suprasti. Jo kalba palydėta gausiais 
kas, St, Ramanšauskas, V. Januška, G. j plojimais; 7.7 
Galminienė, P. Žiminskas, J. Deme- 
rcckas, A. Radzevičius, Alf. Jaučiukas 

Sekančiais metais suruošti bažnyčios 
statybos pradžios dešimtmečio pami
nėjimą. Parapijos susirinkime 1952 m. 
gegužės 4 d. buvo nutarta įsigyti baž-

PAKRIKŠTYTA Julija Elena Lingy-

Siusk pinigus 
į USSR

PINIGAI YRA LABIAUSIAI 
PAGEIDAUJAMA DOVANA!

Naujas kursas: $1.11 už vieną rublį

9 NAUJI RUBLIAI UŽ $10.

Pristatymas ekspresu per 2 savaites. į 
Pilnai garantuota.
Oficialūs kvitai.

.Persiuntimo kainos: betkokia suma 
iki $30.00—$3.00. Virš $30.00—10%.
* SIŲSK DAŽNAI KIEK «ALI.

Gramercy, Dept. TZ
New York City 118 E. 28th St. 
Room 906, Tel. MU. 9-0598

Newark, N. Jersey, Room 925 
744 Broad Street.

Turi Bankų Dept, leidimą ir ap
drausta bei bondyta iki $20.000.00. 
Darbo valandos: pinnad.-penktad. 
9-5.30. Sešt. 10-1. Sekmad. uždaryta.

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame IŠDUODAMOS ASMENINĖS PA-KWperūpimame skolos iki $3400, morgUHv pa- 
4.^1. skolos iki 54% turto vertės. Nemo-.banKelyje rallca kunws gyvybės draudimas. PILNAS

71 CSKIŲ PATARNAVIMAS.

2Š KING STREET EAST, ROOM IX * Telefonas JA, 7-5M5.

Toliau taria žodi neprikl. kovų daly- 
is M. Januška ir p. Šmaižienė. Ji pri- 

nena poeto žodžius: “Teskamba per 
imžius varpai Lietuvos, kas negina 
aisvėš, tas nevertas jos A” Toliau ji 
iuoda keletą pavyzdžių iš senųjų atei- 
/ių, kurių vaikai dar ir šiandieną gra- 
.iai kalba lietuviškai ir prisideda prie 
ietuviškos veiklos. Tai dr. Alf. Jau- 
liškis, Kostas Pranevičius ir k. Toliau 
i papeikia vieną kitą iš naujųjų atei- 
ių. kurie netik atsisakę lietuviškos 

veiklos, niekur nedalyvauja, bet ir sa
vo pavardes pakeitė kitomis. Galiausiai 
ji duoda savo patarimą: Kur nori va
žiuok, tiktai gimtosios kalbos .už nieką 
neparduok. Po to, ji savo kalbą nu
kreipia į vaikučius. Ji palygina gyvų
jų bei paukščių kalbą su žmogaus kal
ba. Čia ji vaikučiams atvaizduoja ir 
net garsais išreiškia, kaip gyvuliukas 
gražiai taria savo tėvo garsus, o paukš
čiukas gražiai gieda savo motinos gies
meles. P. Šmaižienė, buvusi mokytoja* 
vaikučiuose sukelia'džiaugsmo ir įskie- 
pina į jų širdis savo tėvų kalbą.

Eug. KalasauskSs padeklamuoja De 
Profundis — B. Brazdžionio. Pianu pa
skambina vargonininkė Danguolė Ja- 
nuškaitė. Iš provincijos atvykę pp. 
Vaškevičiai drąsiai pristato savo vai
kučius pasakyti po eilėraštį. Vyt. Vaš
kevičius drąsiai išėjęs ant scenos pasa
ko eilėraštį — “Toli už jūrių marių”, 
mergaitės pašoka Kubilą, Algis Vaške
vičius eilėraštį — “Lietuva”.

P. Jauniškienė, dr. Alf. Jauniškio 
žmona, pristato savo dukra Ann Jau
niškis pašokti “Sicilia” step šokį. Jau
na mergytė sužavi publiką, kuriai gau,- 
šiai visi ploja.

Mergaitės, tautiniuose drabužiuose, 
pašoko “Kalvelį”, akordeonu palydėjo 
K. Stankus, šokis publikai taip patiko, 
kad turėjo pašokti net antrą kartą. Už
baigai K. Stankus pagrojo polką.

Minėjimas baigtas Tautos himnu.
Vos pasibaigus minėjimui, atskubė

jo dr. Alf. Jauniškis. Jis iš senosios 
kartos ateivių, medicinos mokslus bai
gęs Anglijoje. Jis pareiškė* kad pa
skaitai atvykęs tiesiai nuo operacijos 
stalo, todėl tekę pasivėlinti.

V-bos pirm. T. Lukas ir vicep. Apo
lonija šidagytė dalyviams surengė ar
batėlę.

Per minėjimą Tautos Fondui surink
ta $97 ir sekančią dieną, per J. Deme- 
recką, iš J, čingos gauta dar $5. Iš 
viso Tautos Fondui pasiųsta $102.

Kstr,

j išreiškė nuoširdų pasigėrėjimą ir kar
tu nuostabą mūsų vykdomu darbu ir 
patikino, kaį mes tikslo atsieksime.

Po paskaitos žodžiu sveikino apyl. 
v-bos pirm. A. Juozapavičius ir raštu 
žinomas; ]
mantas. /7.W //"//7 //••/•••'•

Augšto kultūrinio lygio koncertą

m. A. Juozapavičius ir rastu fS k IZ\/fI IE X 
Detroito žurnalistas Al. Gi- j V/Klv V llmlmC/ vilio

TAUTOS FONDUI per š.m. Vasario
,.. . - s w . • 16 d. minėjimą aukojo: po $3: P. Ky-

pradėjo J. Kvietytes išraiškos šokio ! mantas, V. žemeckas, R. Kymantas; po 
grupė iš Toronto Bartoko šeši šokiai; j Gimbutis, N. N.* K. Danielius, 
scenai ir ji pati atliko Satic Iš toli . į.p Linkevičius ir A. Vaičeliūnas; $1.50 

Mūsų žinomas poetas dr. H. Nagys; p Ancevičienė; po $1: A. Astravas, S. 
skaitė iš savo naujausio poezijos rinki- Kazlauskas, V. Pulkauninkas, M. Ra- 
nio “Mėlynas sniegas”, kurio “Buda- Į manauskas. 
pešto baladė” susilaukė augščiausio' ~
publikos dėmesio:

“... Imre, ar tu rašei
(krauju — kokia patetika! — savo
jaunu šiltu krauju)
nuo pirmojo rudenio šalčio sugrubu- ir V. Kairys.
šia, peršauta plaštaka, Viso suaukota Tautos Fondui $24,50
raudonom tiesiom raidėm ant balto ir Vasario 16 gimnazijai $18.

Aukojusiems apyl. v-ba reiškia pa
dėką. Apyl. valdyba.

į Per tą patį minėjimą Vasario 16 d. 
i gimnazijai aukojo: po $2: J. Gimbutis, 
N. N., M. Krivickas, V. Miškinis, A. 
Lukoševičius, S. Pyzeviėnė, A. Sargau
tas, J. Vėgelis; po $1: V. Pulkauninkas

Viso suaukota Tautos Fondui $24,50

krantinės mūro,
kad matytų visi: žingeidūs, bailiai, 
savieji ir priešai,
didžiulėm raidėm sukrekėjusį šauks- 

; mą: Mirtis pavergėjams!
Mano žemė gyva per amžius!”

(75 pusi.).
Solistė Lilija Šukytė pirmoje dalyje, 

akompanuojant mtfz. prof. Zanko P. 
Zankov, išpildė: “Mano gimtinė ir 
“Vai gražu gražu” — Kačanausko ir 
St. Šimkaus “Pamylėjau vakar”. Solis
tės visi pasirinktieji dalykai- buvo iš
pildyti su geru pasiruošimu, pasitikė
jimu ir pažanga. Dėlto ir publikos bu
vo sutikta labai šiltais aplodismentais.

Antroje dalyje dr. H. Nagys skaitė 
iš spaudai paruošto rinkinio. J. Kvie
ty tė pašoko solo Gerschwino “Vasaros 
metas” ir jos grupė Bartoko “Prime
val”. Sol. L. Šukytė dar padainavo vo
kiečių dainų: Wolf “Verborgenheit” ir 
Schuberto “Ungeduld”. Puccini arijoje 
iš operos “Madame Butterfly”, ji pa
sireiškė visu savo balsiniu sugebėjimu 
bei puikia interpretacija. Iš publikos 
susilaukė audringų plojimų, kurie ją 
vėl iškvietė scenon. Pakartojimui solis-

Vašingtonas. — JAV laivyno 
dalinėlis su 5000 marinų prisilai
ko netoli Kongo žiočių, kad reika
lui esant galėtų ateiti JT dali
niams ten pagelbėti.

Nežiūrint raudonojo Kremliaus 
teigimų, kad-pas juos darbo sto
vyklų nebėra, tačiau tame pačia
me žiauriajame Sibire, kurie dar 
išliko gyvi nuo šalčio ir bado, te
bevargsta tūkstančiai lietuvių.

Čia paduodamos kelios ištrau
kos laiško vienos tremtinės, kuri 
tenai vargsta jau trylika metų. 
Laiškas rašytas š.m. sausio 22 d.

“...Jau praslinko kelios die
nos nuo gavimo Tavojo laiško, o 
vis negalėjau atsakyti, nes dirbu 
toli nuo namų (autorė — Lietuvo
je buvus mokytoja, o tenai dirba 
miške. A.B.), todėl grįžtu vėlai, 
o ir grižus — dar laukia įvairus 
šeimos darbai iki vėlyvo vakaro.

“Žiema pas mus eina savo ke
liu. Ji žiauri šalčiais ir negailes
tinga žiauriais vėjais. Mamos jė
gos — kasdien mąžta. Aš gi pati 
—. slenku gyvenimo vargų stu
miama, be jokios laimės, be 
džiaugsmo ir.... be ateities. Nu
sibodo man šaltos Sibiro žiemos, 
nprs jos gamtoj ir padaro pasa
kiškai gražius vaizdus...
. “Šiaip jau '— visi šio krašto 
vargo takai — praminti mano su 
skausmu ir ašaromis...

“Dažnai mintimis skrendu i 
praeitį ir sustoju prie vieno kurio 
nors atmintino taško. Sustoju ir 
sustingsta jame manosios min
tys'. .. Tada — jau aš nežinau pa
ti: ar aš begalvoja, ar tik begali
niai kenčiu? Nębejuntu nieko ap
link save. Tokioje padėtyje galė
čiau išbūti ilgas valandas, jei nie
kas nepažadintų manęs iš to “sap
no”, nors nemiegančios...

“Dar ir šiuo metu — man ten
ka ryžtis ir dar laukti. Laukti 
reikia dar 2¥2 metų, kol tapsiu 
^ensininke. Tada jau man bus ga
lima gyventi visur, kur tik noriu, 
savo didžiojoj tėvynėj ... Jei lai
kai bus ramūs, apie ta laika ir sū
nelis gris atlikęs karinę prievolę. 
/Daug pergyvenu dėl jo. Jis toks 
liesutis paliegęs. Sunku jam 
bus kariu eilėse), tuomet ir duk
rytė — baigs gimnaziją. (Ji — 
Lietuvūj, pas gimines. A B.). Aš 
^i tada, aovesdinus vaikus, jei, 
žinoma, sulauksiu to laiko, galė
siu laukti gyvenimo pabaigos . . . 
savojoj žemėj, kurią taip begali
niai mvliu ir dėl kurios tiek ne
žmoniškai daug vargo išnešiau 
ant savo menkučių moteriškų pe-_ 
čių ... Kaip matai, aš vis svajo- 
ju: vargo svajonėse praleidau sa
vo gražiausias gyvenimo dienas, 
nevilties svajonėse — laukiu gy
venimo pabaigos. Iš pradžių — 
tas gyvenimas buvo pasakiškai 
gražus ir vilioiantiš, bet vėliau — 
iis man parodė begaliniai plėšrius 
dantis. Ach .7 ” 7^ A. B.

APLANKYKITE SAVO TĖVYNĘ!
VYKITE PATOGIAI IR KOMFORTIŠKAI ŽINOMU

MS B AT ORY
Dr. Irena Zeltinš

DANTŲ GYDYTOJA
(Latvė)

7 Spruceside Ave., 
(prie Queen ir Aberdeen gatvių) 

Hamilton, Ont.
Telefonas JA. 2-3317 

Priėmime valandos: 9-12 ir 2-7 vai. 
vak. šeštadieniais tik būtino 

reikalo atveju.

TV technikas Hamiltone taiso 
televizijas, radijo aparatus, 
Tape recorderias, patefonus, auto radijas.

A. Garkunas — tel. JA. 8-2682, prašome skambinti po 5 vai. vak.

Gdynia America Line laivu, iš Kanados uostų į Southampton^, 
Kopenhagą ir ' 

traukiniu
Batory — tai modernus, be dėmelės švarus laivas, su nepa
prastai gražiai išpuoštais svečių kambariais ir patogiomis 
erdviomis kabinomis. Jūs pasidžiaugsite šiltu draugiškumu, 
tradiciniais puikiais valgiais ir mandagiu patarriavimu, sie

kiančiu patenkinti keleivius ir Jiems padėti.
1961 METŲ KELIONIŲ TVĄ1RKARAŠTIS:

Iš Montrealio—1 . _7T' * . „
rugpjūčio 10, rugsėjo 8, spaHo 6~l^>kr. 7, Iš Quebeco—gruodžio

275 SVARŲ BAGAŽAS ASMENIUI NEMOKAMAI,

Dėl rezervavimo'ir informpcijų pasitarkite su savo 
vietiniu kelionn} agentu arba

GDYNIA AMERICA LINE
ĮSI Bay Street . Tereeto l. Ont

Gdynią Baltijos pakraštyje (Lenkijoje), ir iš ten 
iu ar autobusu į visas Rytu Europos dalis.

balandžio 13, gegužės 17, birželio 13, liepos 11, 
sėjo 8, spaHo 6, tapkr. 7, iš Ouebeco—gruodžio 5.

Darbo diena ^;A'7 
'7:TT;-yl2'''vaid]hdįč77"^?į'

Vienas orekybininkas neseniai 
buvo atsilankęs Klaipėdoje. Su 
nasibaisėjimu jis pasakoja apie 
dabartinę lietuviu gyventojų pa
dėtį. Jie kito nieko nežino, kaio 
.tik darba' Dirba 8 vai. ir dar virš
valandžius 4 valandas. Taigi dar
bo diena — 12 valandų. O gauna 
i dieną 4,50 rubliu, už kuriuos ne 
ka nusipirksi, nes viskas labai 
brangu. Sviestų svaras — 5 rb.

Žinoma, toki skurdų gyvenimą 
turi neoartiečiai. Komunistų par
tijos žmonės turi pagerintą maistą 
ir gauna gerai apsirengti. Jų mo
terys nešioja nailonines koji
nes-. .. ■

Krautuvių labai maža ir tos pa
čios nebeturi ka parduoti. I uos
tą niekam nevalia įeiti, išskyrus 
darbininkus su snecialiais pasais. 
Sunkius šlavimo ir bėgių valymo 
darbus atlieka moterys. Jų iš
vaizda pasigailėtina: apdriskusios, 
išvargusios ir atrodo labai ken
čiančios. •

Tam prekybininkui buvo sunku 
oakliūti i miestą — vis tikrini
mas io dokumentu. Galiausiai bu
vo duoti du palydovai ir jį įleido 
i miestą. Jis pasioiktines, kad 
jam net neteko pačiam vienam į 
restoraną užeiti — visur buvo iš
kilminga palyda... N.

Dublinas. — Prasidėjus soėlio- 
jimams, kad viešėdamas čia Kana
dos premjeras Diefenbakeris pa
kvies Airija grįžti i Common
wealth?, Airija paskelbė, kad ji 
tikinti geriau pasitarnausianti pa
sauliui ir toliau Commonwealth®



Pasiruošimai JI JAV irKanados

Kovo 7 d. KLB Krašto Valdyba daryta i ; . . 
apsvarstė eilę pribrendusių ir KLB Krašto valdyba 
bręstančių klausimų. Svarbiausias 
jų — II JAV ir Kanados lietuvių 
kultūros kongreso klausimas.

JAV lietuvių Bendruomenei 
pasiūlius, KLB Krašto valdyba 
pritarė siūlymui antrąjį JAV ir 
Kanados lietuvių kultūros kon
gresą ruošti 1962 m. Kad kongre
sas būtų paruoštas kiek galima 
geriau, KLB Krašto valdyba pa
siūlė abiejų kraštų Bendruomenių 
vadovybėms susirinkti ir kongre
so klausimą nuodugniai aptarti. 
Yra ir kitų svarbių, ypač švietimo 
srities klausimų; šis JAV ir Ka
nados Bendruomenių vadovybių 
susitikimas norima panaudoti pla
tesniam pasitarimui. Jau sutar
ta, kad toks susirinkimas įvyks 
Toronte, kur yra PLB Valdyba. 
KLB Krašto valdyba į šį susirin
kimą išskyrė pirmininką St. Kęs
gailą, Kultūros Fondo pirminin
ką Tėvą J. Borevičių, SJ, su visu 
Fondo štabu ir v-bos narį J. Kar
delį. Galimas dalykas, kad be 
PLB ir suminėtų KLB Krašto val
dybos atstovų į Kanados delega
ciją bus paprašyti dar ir kiti, 
glaudžiai su reikalu susiję, as
mens. Susitikirfio laiką nustatyti 
pavesta JAV Bendruomenei.

Ryšium su Bendruomenės apy
linkių vadovybių perrinkimais, iš
kilo reikalas keisti 15 ir 22 statu
to paragrafai, o jeigu tai bus da
roma, tai teks įrašyti naujas 16 
paragrafas. Tuo tikslu nutarta ko
respondentiniu būdu atsiklausti 
visus Krašto Tarybos narius, ku
rie tuo reikalu gaus raštus.

įvertinant didelius prof. Stepo
no Kairio-Kaminsko nuopelnus, 
kaip Vasario 16 d. akto signataro, 
valstybininko, visuomenininko, 
kultūrininko ir kovotojo už lie
tuvių tautos ir Lietuvos valsty
bės teises, ir atsižvelgiant į sun
kią būseną, KLB Krašto valdyba 
iš savo lėšų skiria simbolinę $100 
auką, kad tuo būdu būtų paska
tinti visi Kanados lietuviai plačiu 
mastu aukoti sunkioje būsenoje 
esančiam Vasario 16 akto signata
rui. Tuo tikslu KLB Kr. V-ba apy
linkės valdyboms išsiuntinėjo au
kų lapus. Jie prašomi grąžinti Kr. 
Valdybai, kuri aukas perduos 
prof. St. Kairiui-Kaminskui.

KLB Calgary apylinkėje įvyko 
nesutarimu, kuriuos vietoje nesi
sekė išsiaiškinti. KLB Krašto val
dyba darnai atstatyti pakvietė 
tarpininku iš Edmontono apylin
kės pirmininką dr. Pilipavičių. 
Viskas susitvarkė gražiai, -ir su-

nauja apylinkės valdyba, 
rašto valdyba nutarė nuo 

‘ širdžiai padėkoti dr. Pilipavičiui 
už gražų pasitarnąviiųą Bendruo
menei ir buvusiam Calgary apy
linkės pirmininkui Antanui Ne
vada!, ilgus metus energingai dir
busiam ir aukojusiam daug dar
bo ir išteklių lietuvybės reika
lams Calgary, drauge reikšdama 
viltį, kad Antanas Nevada ir atei- 
.y nepasitrauks iš lietuviškojo 
veikimo, bet bus, kaip buvęs, ku
pinas iniciatyvos, energijos ir ryž
to patriotiniame darbe. Naujai 
valdybai, su P. Gluosniu priešaky
je, KLB,Krašto valdyba linki sėk
mės ir gražiųjų savo sumanymų 
įgyvendinimo. O Calgary visiems 
lietuviams gražaus, darnaus su
gyvenimo ir bendradarbiavimo. 
Tuo reikalu KLB Krašto valdyba 
siunčia atsišaukimą.

Nemalonių nesantaikos reiški
nių yra iškilę vienoje iš veikliau
siųjų Kanados apylinkių — Wind
sore. KLB Krašto valdyba konsta
tavo, kad paskutinėje KLB Kraš
to Tarybos sesijoje buvo aiškiai 
pasisakyta, kad visokie nesklan
dumai aoylinkėse reikia visų pir
ma bandai išsiaiškinti vietoje sa
vo jėgomis; jeigu tai nesiseka, 
yra KLB Krašto valdyba, kuri pa
darys viską, kad klausimai ar ne
sutarimai būtų išaiškinti objek
tyviai, kultūringai ir ramiai. Ka
dangi Windsoro apylinkės valdy
ba, kiek žinoma, neišbandė šių 
priemonių ir viešai išėjo Į spau
dą, tai KLB Krašto vald5’ba nuta
rė pati šį įvykį išaiškinti, kad šio
je veiklioje kolonijoje darna bū
tų atstatyta ir veikla grąžinta į 
Bendruomenės ribas. • .

KLB KV L

velykinės 
atvirutės

• su lietuviškais
• tekstais,

tinkamos betkur siųsti
• sveikinimams
• švenčių proga.
• Kaina — 10 ir 15 centų.

gaunamos

PUIK! DOVANA 
betkuria proga!

• Sp. B-vė ^žiburiai”,
• 941 Dundas St. West,
• Toronto 3, Ont.

Neseniai pagamintą lietuviškai Idai* 
nuotą 11 ŠOKIŲ MUZIKOS Hi-Fi 
PLOKŠTELĘ galite gauti pas: V. 
Aušrotas, ISO Glenholme Avė., To
ronto, LE. 5-0527; St. Prakapas, 18 
Brookside Ave.r Toronto, RO. 7-9088 
ir J. Pleinys, 10 Tisdale St. S., Ha

milton, Ont., Canada.
Plokštelę išleido ABC Records 

P. Jurgaitis, 7403 South Western 
Ave'., Chicago 36, Illinois, USA. • *

Redakcijai prisiųsta
T. Angelaitis, Išlikom gyvi. Vaizdai 

iš bolševikų okupacijos. 1960 Imma- 
culata. 188 psl. Viršelis M. Žukausko. 
Kaina $1.50. '■ -i' '

Jonas Vadis, Okultiniai patyrimai. 
Autoriaus leidinys, Čikaga, 1960, 143 
psl. Kaina $2.

Laiškai lietuviams 1961 m. kovo 
mėn. nr. 3. Straipsniai: Alf. Grauslys, 
Šypsnio dovana, Kataliku Bažnyčia 
Kuboje; dr. J. Prunskis, Mokslo švie
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LIETUVIŲ
BALDŲ
KRAUTUVĖ

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

Vaikų baldai,

Įvairūs kilimai 
ir kitkas. , .<

DUODAME DIDELES 
NUOLAIDAS PERKANT 
NAUJUS.

II Dainų šventės komitetas, no
rėdamas padaryti viską, kad šven
tė pasisektų, prašo visus lietuvius 
prisidėti prie Dainų šventės pa
sisekimo, nes Dainų šventę rei
kia laikyti visų lietuvių švente. 
Prisidėti prie lietuviškos dainos 
galima aukomis, darbu ir dalyva
vimu. Tad:

1. Kadangi Dainų šventė yra 
rengiama JAV ir Kanados Lietu
vių Bendruomenių vardu, tai jų 
apygardoms ir apylinkėms komi
tetas išsiuntinėjo aukų lapus au
koms rinkti, nes tokią šventę ren
giant yra labai daug išlaidų. Nors 
ir mažiausia piniginė auka, bet 
bendroje sumoje bus vertingas 
įnašas lietuviškos dainos palaiky
mui. Aukų lapus gavo ir chorai, 
kurie dalyvauja šventėje. Visi au
kų lapai su pinigais ar Čekiais turi 
būti grąžinti komiteto iždininkui 
šiuo adresu: JAV ir Kanados Lie
tuvių Antrosios Dainų šventės 
Komitetas, arba angliškai — Li
thuanian Song,Festival, Mr, Teo
doras Blinstrubas, 7243 So. Alba
ny Ave., Chicago 29, Ill. čekius 
išrašyti komiteto vardu. Komite
tas, gavęs aukas, tuoj išsiųs pa
kvitavimus. Aukos, kurios bus ne
mažesnės kaip $5, bus įrašomos 
Dainų šventės leidinyje.

2. Kiekvienas choras, kuris da
lyvauja Dainų šventėje, turi aps
čiai darbo. Vietos lietuviai, iš ku
rių chorai vyksta į Dainų šventę, 
prašomi padėti surengti pobūvius 
ar koncertus, kurių pelnas būtų 
skiriamas to choro kelionės išlai
doms padengti. Chorai savo kaso
je neturi jokių pinigų. Komitetas 
yra pažadėjęs chorams atlyginti 
pusę kelionės išlaidų.

3. Dainų šventė yra lietuvių 
tautos šventė, šioje tautinėje de-1

K. Inž. V. žemakis, SIENŲ KLAU
PSIMAS SRITY TARP BALTI

JOS IR JUODŲJŲ JŪRŲ su 5 
žemėlapiais, santrauka bei pa
aiškinimais anglų kalboje. Poli
tinių išeivių 1945-46 m. (UNR 
RA stovykloje Vokietijoje) dis
kusijos ir nutarimai apie vokie
čių - lenkų - lietuvių - baltgu- 
džių - ir ukrainų tarpusaves po
litines sienas. Chicago 1960. Iš
leista autoriaus lėšomis — pa
minėti 550 metų sukakti nuo 
lemtingo visai šiai sričiai Žalgi
rio - Griunvaldo mūšio (1410 
m. liepos 15 d.), 122 psl. Tira
žas 350 egz. Kaina S2.

‘ Tai labai ilgos antraštės knyga. 
Antraštėje maždaug paaiškinta 
knygos kilmė. Tai rezultatai ke
turių tautų — lietuvio, lenko, gu
do ir ukrainiečio — pasikalbėji
mų tų tautų sienų klausimais. Pa
sikalbėjimai vesti Bavarijos Ans- 
bacho tremtinių stovykloje. Tie 
keturi vyrai ten stengėsi kiekvie
nas apginti savo tautos pretenzi
jas į kuo plačiausius plotus. Šalies 
varžovės atstovas stengėsi antro
sios pusės argumentus susilpnin
ti, o abiems pusėms nesusitariant 
sprendimo pasiekti pagelbėdavo 
kiti du kolektyvo nariai.

Kiekvienas iš tos pačių sudary
tos komisijos narių, žinoma, sten
gėsi kuo daugiau parinkti moksli
nės medžiagos savo tezei paremti. 
Tokiam Ansbache arba ir kiek to* 
liau nuo jo pavažiavus daug ką 
rasti nebuvo įmanoma, tačiau Že- 
makio lietuviškosioms tezėms pa
remti parinkta tos medžiagos ne- 
taip mažai, nors knygoje ji mažai 
teišryškinta. Be to, jo dėstymas 
rodo* kad jo greičiausiai ir anks
čiau jau domėtasi tokiomis prob
lemomis. Visai tų problemų nepa
žinęs, vargu ar jis būtų galėjęs 
tinkamai lietuviškąsias tezes gin
ti ir greitai surasti argumentų 
taip painiais klausimais.

Šios knygos moksline studija 
gal ir negalima laikyti, tačiau tai 
įdomus bandymas tarptautines 
problemas spręsti privačiu keliu, 
rodąs tų žmonių didelį užsidegi
mą patarnauti savosioms tautoms. 
Ar jų darbhs galės turėti kokios 
Įtakos praktiškuosiuose tautų san
tykiuose, tenka abejoti, nes kiti 
pasikalbėjimų dalyviai nieko sa
viesiems tautiečiams net nepa
skelbė, o šis lietuvio darbas var
gu ar juos pasieks, nors jame ir 
išspausdinta arti 40 puslapių ang
liška santrauka. Lietuviams ši 
knyga duos naudingų minčių, 
nors dauguma autoriaus teigimų 
yra pliki jo “siūlymai”, be jų pa
grindimo. Kas toliau tuo klau
simu domėsis, lietuviškųjų tezių 
įrodymus turės pats surasti. O to^ 
kiai studijai atsirasti jau būtų 
pats metas. M.

Dr. S. Aliūnas, TREJOS DEVY- 
NERIOS. Lietuviškos Knygos 
Klubas. Viršelį piešė Jonas Ke- 
lečiųs. Spaudė “Draugo” spaus
tuvė, Chicago, 1961 m., 64 psl. 
Kaina $1.

Dr. S. Aliūnas skaitančiajai lie
tuviškai visuomenei jau seniai pa
žįstamas netik iš “Draugo” “Spyg
lių ir dyglių”, bet ir iš ankstyves
nio taip pat humoristinių eilėraš
čių rinkinio “Valerijono lašai1’.

S. Aliūnas šiame rinkiny pa
skelbė 46 eilėraščius. Visi jie kan
dūs įvairioms mūsų gyvenimo blo-

JAV ir Kanados lietuviu II Datn^ iventes 
, komiteto pranešimas Nr, 4

monstracijoje turėtų rengtis visi 
dalyvauti. Čikagos Amfiteatras, 
kur įvyks šventė, talpina iki 20.- 
000 žmonių ir vietų visiems pa
kaks. Veiks ir šaldomo oro sis
tema. todėl komitetas ragina vi
sas ir visus savo atostogas taip 
suplanuoti, kad liepos 2 d., sek
madienį, galėtumėte dalyvauti 
Dainų šventėje. Nuo mūsų visų 
dalyvavimo, priklaups ir šventės 
pasisekimas.

4. Dalyvaujantiems chorams 
Dainų šventėje yra išsiųstos an
ketos,' prašant atsakyti Į klausi
mus apie 25 ar daugiau metų iš
dainavusius chore veteranus cho
ristus. Daugelis chorų valdybų 
grąžino anketas su atsakymais, 
bet dar yra ir neatsakiusių, tad 
prašoma valdybas pasirūpinti 
tuoj pat surinkti reikalingas ži
nias ir , grąžinti komitetui. Tie 
'’horistai, kurie išdainavo ar iš
giedojo choruose ne mažiau kaip

metus, bus soecialiai pagerbti.
5. Dainų šventės komitetas, no

rėdamas, kad šventė būtų plačiai 
išgirsta ir amerikiečių tarpe, krei
pėsi į JAV kabineto narį teisingu
mo sekretorių Robert F. Kennedy 
ir pakvietė atvykti Į Dainų šven
tę. Sutikimo raštas yra gautas. 
Vyriausias prokuroras pažadėjo 
šventėje dalyvauti ir pasakyti 
kalbą.

6. Nakvynės atvykstantiems 
chorams'Čikagos lietuvių tarpe 
bus parūpintos, jei chorai pa
geidaus. Viešbučiuose apsistojan- 
tieji turės patys apsimokėti už 
kambarius, bet komisija galės tar
pininkauti užsakant patalpas.

7. Visos choristės moterys pra
šomos stengtis turėti tautinius 
drabužius. Jei kas jų neįstengtų 
įsigyti, tai nebūtų kliūtis dainuo-

NAUJOS KNYGOS
gybėms. Labai dažnai jis suparo
dijuoja lietuviškas liaudies dainas 
arba plačiai žinomus įvairių au
torių eilėraščius — palygina anąjį 
gyvenimą su dabartiniu, žirgelį 
priešpastatydamas automobiliui, 
knygą banko knygutei ir pan.

Bet ne vien lietuviškojo gyve
nimo blogybės čia plakamos. Au
torius neretai paliečia ir bohemiš
kas stygas ir išdykėliškai šiaušte
li, tačiau neįpuldamas į jokius 
vulgarumus, nors tokiomis pa
kriūtėmis vaikščiojant dažnai iš
kyla pavojų.

Aliūnas, be abejonės, yra vie
nas tvirčiausių iš nedidelio būre
lio mūsų humoristų, pasižymįs gi
liu įžvalgumu, taikliu reiškinių 
vertinimu ir grakščia išraiškos 
forma. Kaikurie jo posakiai ilgai 
išlieka galvoje ir iššaukia šypseną 
knygą jau seniai užvertus. Be to, 
jis toks savas lietuviškas, į sveti
mus pasaulius visiškai nesilei- 
džiąs. Visa jo kritika ar gailestis 
skiriama tik lietuviškam gyveni
mui, kurio kaikurias blogybes jis 
vis ant savęs krauna.

Knygutė, be abejonės, skaityto
jų bus mėgiama, o S. Aliūno kai
kurie eilėraščiai bei posakiai ne 
kartą aidės bičiulių tarpe. M.

Juozas Vaičeliūnas, ANTRASIS 
___^-^fASAULINIS KARAS. Sudbu

ry, Ont., 1960 m. Išleido auto
rius, spausdino “žiburių” spau
dos bendrovė, Toronto, Ont., 
350 psl. Kolenkoro viršeliai. 
Kaina $5. Gaunama pas knygų 
platintojus ir pas autorių — 
195 Drinkwater St., Sudbury, 
Ont., Canada. ,

Seseris metus užtrukęs H Pa
saulinis karas pasibaigė jau prieš 
15 metų, tačiau jo padariniai te
beveikia ir dar ilgai veiks mūsąjį 
gyvenimą. Sukrėstas pasaulis nuo 
pat pirmųjų pokario dienų pra
dėjo ryškinti karo Įvykių eigą ir 
iki šiol jau yra išaugusi labai pla
ti karo priežasti^. jo eigą ir pada
rinius apžvelgianti literatūra. Vie
nam žmogui ją gal jau sunku bū
tų visą ir perskaityti. Lietuviško
je gi literatūroje iki šiol apie karą 
neturėjome dar nieko, jei neskai
tai kaikurių svetimų autorių vei
kalų ištraukų, paskelbtų lietuviš
koje peri jodinėje spaudoje. Vai
čeliūnas Šia knyga pirmasis lau
žo ledus.

Kaip kariškis, mūsų literatūro
je jau pasireiškęs savo atsimini
mais ir knyga apie pasaulio di
džiuosius karo vadus, jis šioje

Ar jūs ketinate 
vykti j Europa?

AR
KĄ NOR& 
ATSIKVIESTI?
Dėl pi|ųų informacijų, be jo
kio įsipareigojimo, paskambin
kite ar susisiekite sn
HENRY MOOS—viešu notaru

KENNEDY 
TRAVEL BUREAU

, .296 OUEEN ST. W.
Telefonas EM. 2-3236

Įsteigtas 1926 m.

ti šventėje, Taip pat ir ne choris
tės moterys prašomos būti tą die
ną tautiniais drabužiais salėje ir 
visur ten, kur tik galima juos pa
naudoti. Vyrai choristai prašomi 
vilkėti baltais baltiniais su tauti
ne juostele po kaklu.
v 8. Dainų šventės komitetas 
sveikina tuos chorus, kurie rengia 
koncertus dabar ir dainuoja Dai
nų šventės repertuaro dainas. Tai 
sektinas pavyzdys ir kitiems.

. 9. Dainų šventėje pakviestieji 
dirigentai diriguoti yra prašyti su 
savo chorais įdainuoti į juostas 
tas dainas, kurias jie diriguos 
Dainiu šventėje. Tos juostos bus 
siunčiamos kitiems chorams, kad 
iš ankšto chorų dirigentai susipa
žintų su dainų interpretacija, 
tempu ir kitais dalykais.

10. Visos chorų valdybos pra
šomos komitetui atsiųsti:

a. savo choro dabartinę foto
grafiją su choristų pavardėmis,

b. choro dirigento fotografiją 
su vardu bei pavarde,

c. trumpą choro veiklos ap
žvalgą.

ši medžiaga yra reikalinga 
spausdinti Dainų šventės leidiny
je. Tuo reikalu chorams dar pri
dedama atskira anketa su nurody
tu redaktoriaus adresu, kuris re
daguos leidinį. -

Visais šventės reikalais prašo
ma kreiptis: JAV ir Kanados Lie
tuvių Antrosios Dainų šventės 
Komitetas, arba angliškai — Lith
uanian Song Festival, 7224 So. 
Rockwell St., Chicago 29, Ill., iš
skyrus finansinius reikalus. Ko
miteto iždininko adresas yra nu
rodytas augščiau.

Teskamba dainos Už laisvą Lie
tuvą!

H Dainų šventės Komitetas.

KULTŪROS IR
KNYGŲ
PASAULYJE

KUN. K. A. MATULAITIS, MIC, yra 
parašęs apie 320 psl. veikalą “Meilės 
ugni§” ir atidavė “Draugo” spaustuvei 
atspausdinti. Spaustuvė pasižadėjo per 
tris mėnesius šį darbą baigti. Bus 
spausdinamas nedidelis knygų kiekis. 
Kaikurios tos knygos dalys, kaip at
skiri straipsniai, tilpo “Laive”. Už juos 
autorius sulaukė pripažinimo ir laimė
jo “Laivo” skaitytojų varžybose tre
čią vietą.

DAIL. A. MONČYS yra pagarsėjęs 
savo skulptūromis Prancūzijoje, kur 
visai eilei dievnamių yra sukūręs įvai
rių figūrų ir Kryžiaus Kelių. Pasta
ruoju metu jis kuria “Bacchus” skulp
tūrą, kurią užsakė didžioji Prancūzi
jos šampano firma “Mercier”.

DAIL. T. VALIAUS kūrinių paroda 
Toronte pasibaigė kovo 13 d. Ji buvo 
surengta erdvioj viešosios bibliotekos 
patalpoj ir susilaukė gana gausaus bū
rio lankytojų. Kaikurie kūriniai buvo 
parduoti. \Vieną jų nupirko lietuvis, 
universiteto studentas.

•DAIL. J. RAČKUS lankėsi Paryžiu
je, kur prieš keletą metų gilino savo 
studijas, ir surengė savo kūrinių pa
rodą Londone. Paryžiuje tokią parodą 
jis buvo surengęs 1054 ir 1959 m.

DAIL. J. AKSTINAS IR V. REMEI
KA iš Montrealio kovo 11 d. atidarė 
savo paveikslų parodą Čikagoj, Jauni
mo centre —- Čiurlionio galerijoj. Pa
rodą organizavo akademinis skautų 
sambūris “Gintaras”. Minėtų dailinin
kų kūrinius kanadiečiai yra matę kito
mis progomis. J. Akstino paveikslai 
buvo išstatyti parodose: Hamiltone, 
Londone, Montrealy ir kt. 1954 m. J. 
Akstinas dalyvavo kanadiečių 71 pava
sarinėje dailės parodoje The Montreal 
Museum of Fine Arts su kūriniu “Ru
dens peisažas”.: Parodoj buvo Įvairių 
dailininkų 140 kūrinių.

ENCIKLOPEDINIAI STRAIPSNIAI 
apie Lietuvą naujoj “Encyklopedia 
Britanica” laidoj 1962 m. pavesti per
tvarkyti bei kelis naujus parašyti dr. 
M. Gimbutienei. Keletą straipsnių ji 
jau įteikė apie žymuosius lietuvius: K. 
Būgą, M. K. Čiurlionį, K. Kęstutį, K. 
Grinių, A. Merkį, M. Sleževičių, Min
daugą, V., Kudirką. Reikia tikėtis, kad 
autorė parašys ir apie kitus žymūnus. 
Tai pirmas kartas, kad ši garsi enciklo
pedija lituanistinius straipsnius pave
dė lietuviams. Svetimtaučiai anksčiau 
yra prirašę daug klaidingų dalykų apie 

i Lietuvą ir paėmę slaviškas vardų for
mas.

knygoje stengiasi apžvelgti karo 
veiksmų eigą, savo pasakojimą 
pradėdamas nuo nacių atėjimo į 
valdžią Vokietijoje ir užbaigda
mas kapituliacija bei karo nusi
kaltėlių teismu Niurnberge. Įvy
kių visa gausybė. Suprantama, 
tad, kad savo 350 puslapių knygo
je jis galėjo viską apžvelgti tik 
bendrais bruožais, galima sakyti, 
schematiškai, nors panaudojęs , 
tam net 52 veikalus, parašytus 
daugiausia angliškai arba išvers
tus iš vokiečių kalbos. Iš tų pa
čių veikalų yra paimtos ir 35 
iliustracijos bei 28 pasakojimą 
paryškinančios- schemos. Sten
giantis kuo trumpiau apžvelgti 
viską autoriui teko kalbėti labai 
kondensuotai, daug kur suminint 
visą eilę vardų bei sausų faktų.

Aptaręs Hitlerio atėjimą į val
džią, autorius nupasakoja karo 
pradžią, Lenkijos žuvimą, par- 
bloškimą Prancūzijos, planus in
vazijai Į Angliją bei pasiruoši
mus tam. Toliau nupasakoja, kaip 
karas persikėlė i Afriką, o paga
liau ir i Aziją, kaip įsivėlė i jį 
JAV, kaip pirmieji vokiečių pasi
sekimai Rytuose buvo sužlugdyti 
ir jiems beliko tik ginantis trauk
tis ir trauktis, kol karas buvo už
baigtas Sovietų Rusijos armijoms 
prie Elbės susitikus su iš Vakarų 
atėjusiais amerikiečiais, anglais 
ir prancūzais. Po to vakariečiams 
beliko priversti kapituliuoti japo
nus. Kaip žinia, to buvo pasiekta 
susprogdinus virš Japonijos dvi 
atomines bombas. Autorius savo 
pasakojimą ir baigia Japonijos 
kąpituliacija užbaigai dar pridė
damas penketą puslapių apie

Niurnbergo teismą ir karo ba
lansą.

Tokiai ilgai, įvykių virtinei pįl-. 
nai ir išsamiai atvaizduoti 350 
puslapių knygos, žinoma, mažo
ka. Viskam pilnai išaiškinti ir at
vaizduoti būtų reikalingi tomų 
tomai. Jų mes lietuviai, turbūt, 
dar ilgai nesulauksime, o tuo tar
pu galime pasidžiaugti nors šia 
kuklesne dovana.

O visdėlto įdomus fenomenas 
šis kalbamosios knygos autorius. 
Dirbdamas ne lengvą fizinį darbą 
kasyklose, jis pateikė štai jau tre
čią knygą lietuviškiems skaityto
jams, pats jas visas tris ir išlei
dęs, berods, tik šiai vienai iš 
anksto parinkęs prenumeratorių. 
Bet jų sąraše vos 75. Visas kitas 
išlaidas autoriui teko padengti 
pačiam iš savo santaupų. O jų tu
rėjo būti nemažai, nes knyga iš
leista gražiai — spausdinta pui
kiame kreidiniame popiery ir gra
žiai įrišta į kolenkoro viršelius. 
Ar daug mes turime tokių užsi- 
degėlių, sugebančių savo atlieka
mą laiką sunaudoti taip gražiems 
kultūriniams reikalams?...

M. G. 

GYVENIMAS GERESNIS
SU ELEKTRA

aHYDROONTARIO

Elektra ir modernūs elektros reikmenys padarys jūsų 
gyvenimą daug malonesnį — patogesnį — lengvesnį 

. tik už kelius centus dienai.

sario 21 d. atidaryta Paryžiuje savotiš
ka knygų paroda: garsiausiame knygy
ne “La Hune” per visą mėnesį buvo 
rodoma 50 geriausių knygų, išėjusių 
Prancūzijoje 1960 m. Tų rinktinių 
knygų tarpe yra ir dr. Jurgio Baltru
šaičio paskutinis veikalas “Reveils et 
Prodiges”, kurio leidėjas Armand Col
lin, 368 psl. 570 iliustracijų.

Baltrušaičio naujausias meno temo
mis veikalas Prancūzijoje rado platų 
atgarsį. Net valstybės galva, gen. De 
Gaulle atsiuntė palankų sveikinimą. 
Prancūzų radijo stotys padarė su lie
tuviu autorium pasikalbėjimą, o Pran
cūzijos spaudoje tilpo iki šiol net 37 
recenzijos. Recenzentai pabrėžė, kad 
Baltrušaitis esąs dižiausias gotikos ži
novas ir kad jo stilius esąs tiek ele
gantiškas, kad daugelis prancūzų 
mokslininkų galėtų jam pavydėti. E.

DAIL ALF. DOCIUS nupiešė vely
kinį atviruką, įpindamas lietuviškus 
motyvus — Prisikėlimo bažnyčią Kau
ne, Rūpintojėlį ir prisikėlusį Kristų. 
Atviruką išleido spaudos b-vė “Žibu
riai” Toronte.

R.. SKIPITIS išleisdino savo atsimi
nimų knygą, apimančią 1918-1926 m. 
laikotarpį. Knyga pavadinta “Nepri
klausomą Lietuvą statant”. Autorius 
yra numatęs parašyti dar bent du to
mu atsiminimų.

“LIETUVOS TOTORIAI. Istorinis ir 
karinis žvilgsnis”. Tokį straipsnį įsi
dėjo Prancūzijoj ‘Revue historique de 
t’Armee” Nr. 3, 1960. Jo autorius pik. 
J. Chabaunier rašo apie totorių įsi
kūrimą Lietuvoje ir jų savanorių pul
kus Napoleono kariuomenėj.

IŠLEISTAS “KULTŪRINIŲ MAI
NU ŽURNALAS”. Vokietijos Miunste- 
ryje, kur yra stipri pabaltiečių koloni
ja, ką tik pasirodė pirmasis numeris 
žurnalo “Draugs” latvių kalba. Jau 
anksčiau buvo girdėti, kad žurnalo lei
dimu rūpinasi Augusts A. Kalninš (ne
sukeisti su žinomu latvių socialdemok
ratų politiku Br. Kalninš). Jis tą žur
nalą ir išleido. Latvių visuomenė nuo 
jo atsiribojo.

žurnalo pirmas numeris platinamas 
tarp latvių nemokamai. Sekantieji nu
meriai kaštuosią 60 pfenigių. Kas žur
nalą finansuoja, nepasakyta, bet ir be 
to aišku.

žurnale pasisakoma už “tiltus tarp 
užsienio latvių ir tėvynės”. Girdi, da
bartinė išeivių karta nenori, kad jų 
vaikai ir jaunoji karta darytų vėliau 
tėvams priekaištus, esą jie lengvai at
sisakę savo tėvų krašto. Kalninš tiki
na, kad nesiekiąs politikavimo; jam 

' rūpi tik kultūriniai, tautiniai saitai su 
tėvyne. Pirmojo numerio medžiaga 
gana mišri. Ten yra eilėraščių, kuriuo
se atsispindi ir vakarietiškos nuotai
kos, yra ir pačioje Rygoje sukirptų.

Pažymėtina, kad žurnale vartojamas 
panašus metodas kaip ir latvių “Dzim- 
tenes Balss” arba lietuvių “Tėvynės 
Balse”: stengiamasi kiek galint visa 
nudažyti tautinių sentimentų spalvo
mis. Pvz. “Draugs” duoda Brolių kapų 
ir Laisvės paminklo nuotraukas... Ir 
visi tekstai pritaikyti užsienio latvių 
.patriotiškam jausmui^ dirginti.

“Grįžimo į tėvynę ir kultūrinių ry
šių su tautiečiais užsienyje komiteto 
Lietuvos iniciatyvinė grupė”, be abe
jonės norės irgi pasireikšti. Užuominų 
apie tokio lietuviško žurnalo “reika
lingumą” sovietinės propagandos spau
doje ir transliacijose būta jau ne kar
tą. E.

“AFTENPOSTEN”, vienas žymiau
sių norvegų dienraščių, š.m. 85-me 
numeryje bemaž ištisai atsispausdino 
“Elta-Pressendienst” Vasario 16-sios 
proga išleistą specialų leidinį “Lietu
vių tauta nori atgauti laisve”.

“THE NEW ZEALAND HERALD” 
vasario 16 d. laidoje paminėjo savo 
skiltyse Lietuvos nepriklausomybės su
kaktį ir Pabaltijo tautų likimą sovie
tinėje vergijoje.

QUEBECO PRANCŪZŲ leidžiamas 
laikraštis “La survivance” — Išlikimas 
paskelbė straipsnį apie krikščioniškąjį 
Lietuvos meną. Jame iškelta krikščio
nybės reikšmė lietuvių liaudies menui. 
Straipsnis parašytas a.a. P. Augiaus, 
kuris gyvas būdamas bandė eiti su sa
vo straipsniais ir į svetimųjų spaudą. 
1937 m. jis yra gavęs garbės diplomą 
Paryžiaus tarpt, parodoje už medžio 
rėžinius.
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2336 Bloor St. W. • Tel. RO. 2-8255
Garden Ave. - High Park 

$1,000 {mokėti, 7 kambarių mūrinis 
namas alyva apšildomas, 2 virtuvės. 
Pilna kaina $15.000.

Roncesvalles • High Park 
$2.000 {mokėti, 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 
SS.OGO įmokėti (gal užteks $5.000), 
8 kambariai per du augštus, mūri
nis, gefų plytų namas su garažu, 2 
virtuvės, ekstra kambarys rūsyje, 
kvadratinis planas, gražūs dideli 
kambariai, viena skola balansui 10 
metų, pirmą kartą parduodamas, 
200’ sklypas.

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

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

B. SAKALAS
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.

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
visų rūsių Šildymas ir įvairios pompos.

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

.. ED. KONDRATAS ~ 
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ 

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

Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų kostiumams bei paltams.

WALLY’S GARAGE
P E R SI K Ė L Ė iš 5 Robert St. INA UJA S P A T A L P AS

726 Lansdowne Ave. Tel. LE. 3-0631
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.
725 Lansdown Ave. Tel.: darbe LE. 3-0631, namuose RO. 3-2445

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 i šiuos mūsų agentus:

Runnymede - Beresford Rd.
S4.000 įmokėti, mūro slogo ;į(- 
skiras 6 kambariu. -2 mod. virtu
vės. 2 prausyklas, vaiid: alyva ap
šildomas. Garažas; privatus įyažia- 
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
S10.0G0 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 
įmokėti, gero mūro, 8 kam- 

, dupleksas. Naujai atremon
tuotas, kambariai dideli, kiekviena
me augšte viskas atskirai. Kaina 
$12.100.

J. KUDABA ,
Namų teL RU. 3-2105 
Kreipkitės visais reikalais 

Čia rasite ekstra są:

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 

$33.000r mūrinis, labai gerame sto
vyje namas, modemiškai Įrengtas, 
keturiom šeimom su atskirais įėji
mais. 4 modemiškos prausyklos. 
Labai gražioje vietoje iš kur matyti 
Higr Park ir Granądier 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

100 akrų kampinis ūkis Collingwood 
; Rhic Mountains rajone, du dideli 
šaltiniai; labai tinkama vieta daryti 
t venk iniųs žvejoj i m u i i r maudymu i - 
si, taip 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 $12.500.

200 akrų ūkis, 12 mylių į šiaurės 
vakarus nuo Barrie 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
-

Telefonai*
įstaigos LE. 4-9211, buto RO. 6-9683 
EXTRA REALTY LTD.

ningą patarnavimą.

TŽVISKĖS ŽIBURIAI
SnSBW3E9S&3C9BS&apS3BaSSBB^^

TORONTO, Ont
Radijo programai “Tėvynės pri

siminimai” sausio 27 d. suėjo de
šimt metų. Dešimtmetis bus at
švęstas balandžio 8 d. — atvely
kio šeštadienį. Trumpoj akademi
joj pagrindinį žodį pasakys PLB 

' pirm. Jonas Matulionis, po to seks 
“Ed SuUivan show” formoj turi
ningas 15 solistų koncertas, o po 
viso to didelis balius Prisikėlimo 
parapijos salėje. Visi maloniai 
kviečiami ir laukiami.
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Kapinių tarybos posėdis
Praėjusią savaitę įvykusiame 

lietuviškųjų kapinių tarybos po
sėdyje konstatuota, kad finansi
niai sunkumai yra nugalėti jaut
riai atsiliepus lietuvių visuome
nei i tarybos atsišaukimą.‘Kapi
nės ateityje pačios jau galės išsi
versti. Nutarta artimiausioje atei
tyje padaryti viešą konkursą ka
pinių vartų paminklui. Konkurso 
sąlygas paruošė archit. A. Šal
kauskis.

Kapinių taisyklės, anglų k., ku
rios sveikatos ministerijos buvo 
patvirtintos dar prieš kapinių ati
darymą. yra išverstos i lietuvių 
kalbą ir numatomos išleisti at
skira knygele lietuviškajai visuo
menei.

Posėdy nutarta šią vasarą Įves
ti kapinėse vandenį, o kartu pa
statyti mažą pastatą kapinių Įran
kiams sudėti ir laikyti mažą raš
tinę. Įteiktas patvirtinti leidimas 
septyniems paminklų projektams, 
kurie bus pastatyti dar ši pava
sari. Nutarta suorganizuoti pava
sarį medelių sodinimo dieną ir 
gegužines pamaldas kapinių aikš
tėje. Kapinių tarybos organizuoja- 
■mas didysis pavasario koncertas 
Įvyks gegužės 13 d., šeštadieni, 
Ėatono auditorijoje.

Meno šiupinys
Kovo 19 d. lietuvių Caritas Pri

sikėlimo parapijos salėje suren
gė labai gražų koncertą, kuri pa
vadino “meno šiupiniu”. Į kon
certą atsilankė labai daug publi
kos. Daugeliui teko stovėti. Tai 
rodo, jog Toronto lietuviškoji vi
suomenė geriems koncertams, 
rengiamiems kilniais tikslais, yra- 
jautri. Šio koncerto pelnas ski
riamas varguomenės šalpai Vely
kų švenčių proga.

Programoje choras “Varpas”, 
vadovaujamas muz . St. Gallevi- 
čiaus, išpildė dainas ir operų ari
jas šių kompozitorių: J. Vanagai
čio, J. Karnavičiaus, J. Klovos, G. 
Rossini ir G. Verdi. Išpildant 
dviejų lietuvių kompozitorių ari
jas su choru dalyvavo ir sol. V. 
Verikaitis. Akompanavo — D. 
Skrinskaitė. Audringiems publi
kos plojimams apraminti “Var
pas" davė “priedo”.

Bekopianti į dainos meno augš- 
tumas Solistė V. žiemelytė išpildė 
St. Šimkaus. J. Gruodžio. Malaš- 
kin kompozicijas ir J. Saint-Saens 
arija iš operos “Samsonas ir Da
ilia".

Graži staigmena publikai buvo 
ir šv. Jono Kr. parap. vaikų cho
ras, vedamas kun. B. Pacevičiaus. 
Besireiškiąs gražiu susidainavi- 
mu, choras išpildė “Oi tu, rugeli”, 
P. Olekos “Grįžk, dukrele” ir B. 
Dvariono “Arė, arė bernužėlis”.

Klausytojų ypač mėgiamas sol. 
V. Verikaitis perteikė auditorijai 
Th. Koeneman “Kad karalius ka- 
ran jojo" ir R. Planquette — ari- 
j ą iš op. ‘ ’ K or ne vi 1 i j os varpai".

Gražus debiutas šiupinyje bu
vo ir dviejų toli pažengusių ir 
daug žadančių jaunų pianistų: R. 
Karkos ir K. L. Gurevičiaus. Pir
masis išpildė Fr. Chopin, P. D. 
Paradies ir S. Rachmaninof, o 
antrasis Fr. Chopin tris kūrinius.

Niekad publikos neapviliantis 
Toronto Vyrų kvartetas, akompa
nuojant muz. St. Gailevičiui. iš
pildė B. Budriūno, St. Šimkaus 
ir C. Porter kompozicijas.

A. Rudžiui 50 metu
(Atkelta iš 3 psl.) 

tautą i jos pažadėtąją žemę — 
laisvą ir nepriklausomą Lietuvą.

Vai. Šimkus, lyg papildydamas 
Įteikto kūrinio prasmę, pabrėžė, 
kad mes neturime sekti žydų tau
tą, atsisakiusią Mozės, pradėjusią 
garbinti savo aukso veršį ir todėl 
nepasiekusią savo pažadėtosios že
mės. Turime saugotis^ kad neįsi
viešpatautų ir mumyse aukso ver
šio garbinimas,

Vysk. V. Brizgys savo jausmin
game sveikinime iškėlė sukaktu
vininko kilnumą ir tą geležini ryž
tą, kuriuo jis taip nuoširdžiai dir
ba ir aukojasi lietuviškiems rei
kalams. Tai reta mums asmeny
bė, tikras kuklumo įsikūnijimas. 
Niekada jis nesigiria savo darbais 
ir nelaukia jokių padėkų ar įverti
nimo. Jis daug nuveikia mūsų tė^ 
vynės laisvinimo reikale ir atlieka 
didelių darbų, apie kuriuos daž
niausiai mes nieko ir nežinome. 
Šia tauria asmenybe mes lietuviai 
pagrįstai didžiuojamės abejose 
geležinės uždangos pusėse.

Daug jausmingų ir nuoširdžių 
žodžių garbingajam sukaktuvi
ninkui pareiškė ir visa eilė kitų 
sveikintojų, kaip Kęstučio Korp! 
vardu p. Pabedinskas (inž. A. Ru-

Programoj pasirodė keletas ir 
labai jaunų menininkų: mažytė V. 
Ramanauskaitė paskambino Fr. 
Schuberto “Lopšinę”, E. Zabiela
— Burgmueller “Baladę”. Žavin
gai pasirodė ir mažoji baletinin- 
kė L. Makarenkaitė, pašokdama 
“Lėlės šokį” ir kitos dvi nedidu- 
tės, uniformuotos šokėjos: V. 
Zenkevičiūtė ir G. Laurinaitytė
— tikrai ‘kariškai” pademonstra
vo “Kareivėlių šou”. Mažasias 
baletininkes paruošė E. Gailevi- 
čiūtė.

Programai vadovavo Vytautas 
Kastytis, gražiai surišdamas prog
ramos punktus humoristiniais ko
mentarais iš “šiapus ir anapus”.

Pabaigoj “Varpas” apdovano
tas gražia gyvų gėlių pintine, o 
Caritas pirm. A. Kalūza tarė pa
dėkos žodį programos išpildyto- 
jams ir koncerto dalyviams.

Pr. Al.
Padėka

Kanados Liet. K. Mot. Dr-jos šv. Jo
no Krikštytojo parapijos skyrius sąry
šyje su koncertu, įvykusiu kovo 9 d., 
nuoširdžiai dėkoja solistei A. Stempu- 
žienei, sol. V. Verikaičiui, akomp. 
muz. St. Gailevičiui už taip gražiai iš
pildytą koncerto programą. Kun. kleb. 
P. Ažubaliui už visokeriopą paramą; 
amžinos atminties "Tėviškės Žiburių” 
redaktoriui prof dr. A. Šapokai, Pr. 
Alšėnui už aprašymus spaudoje; mu
zikos kritikui Frank Haworth taip gra
žiai įvertinusiam dainininkus ir apra
šiusiam “The Globe and Mail” dien
raštyje; J. R. Simanavičiui už skelbi
mus per radiją, S. Ramanauskui už

SPORTAS

Ame*

XI-os ŠIAURĖS AMERIKOS 
ŽAIDYNĖS

Didžioji lietuvių sportininkų šven
tė — XI-os š. Amerikos žaidynės Įvyks 
balandžio 15 ir 16 d.d. Toronte. Jau 
sudaryti organizacinis ir varžybinis 
komitetai, surastos žaidynėms sporto 
salės ir vykdomi žaidynių parengiamie
ji darbai. Sportininkų registracija bai
giama kovo 28 d. Tikimasi Toronte su
silaukti 300-400 sportininkų iš 
rikos bei Kanados.

PABALTIEČIU SPORTO 
FEDERACIJA

Kasmetinė pabaltiečių sporto šventė 
šiais metais įvyks gegužės 5-6 d.d. Be 
įprastų krepšinio ir tinklinio rungty
nių, numatoma šiais metais pravesti ir 
bridžo turnyrą. Šventei paįvairinti no
rima pakviesti esčių gimnastikos gru
pę ir latvių bei lietuvių tautinių šokių 
šokėjus.

VYČIO ŽINIOS
Krepšininkės praėjusi šeštadienį 

Niagara Falls Ontario bažnytinės ly
gos pirmenybių rungtynėse nugalėjo 
St. Martins 60:49. Pirmųjų finalinių 
rungtynių pradžia vytietėms buvo ma
žai žadanti. Augštoš ir vikrios hiaga- 
rietės, pasinaudodamos vytiečių gyni
mosi klaidomis, greit pasekmę kelia 
iki 9:3. Vytietės, būdamos tik penkios, 
žaidžia atsargiai, tačiau apsipratusios 
sų aplinka, pamažu pasekmę palenkia 
savo pusėn ir pusią iki laimi 20 taškų 
persvara. Antram pusi a i ky j e n Žaga
ri e t ės kietesnių dengimu ir tolimais, 
bet sėkmingais metimais švelnina pa
sekmę, tačiau galutina pergalė atiten
ka ^vytietėms.

Vytiečių penketuke gerai žaidė 
Prunskytė ir Balsienė, per atskirus 
pųslaikius sukrovusios po 20 krepšių. 
Pasekmė galėjo būti dar palankesnė, 
jei vytietės geriau mėtytų baudas. Iš 
49 metimų vos 12 teįmesta! *

Sekančios šių pirmenybių rungtynės 
įvyks artimiausiu laiku Toronte. Lai
mėtojas bus išvestas iš abiejų rungty
nių bendro krepšių skirtumo, šiose 
rungtynėse žaidė: E. Žėkaitė 2, S. Kas- 
peravičiūtė 7, I. Rutkauskaitė 1. O. 
Balsienė 26, D. Prunskytė 24.

Draugiškose rungtynėse vytietės 
įveikė latves 60:28. Žaidė: Balsienė 29, 
Kasepravičiūtė 2, Dargytė 15, Žėkaitė 
10, Supronaitė 4. <

Ročcsterio Sakalo sportininkės šį 
šeštadienį atvyksta į Torontą ir čia 
žais draugiškas tinklinio ir krepšinio 
rungtynes su Vyčio mergaitėmis ir 
taip pat dalyvauas apygardinėse stalo 
teniso pirmenybėse. Tinklinio ir krep
šinio rungtynes bus žaidžiamos Trini

dis yra tos korporacijos garbės 
narys), ateitininkų vardu p. Mane
lis, L. Kat. Mokslo Akademijos 
vardu kun. V. Bagdonavičius, 
TMC, Čikagos vyrų choro “Vytis”, 
Dainavos ansamblio, Tėvų marijo
nų, Tėvų jėzuitų, Alice Stephens 
dainininkių atstovai, Lietuvos 
Vyčių vardu sveikino Jokūbas 
Stukas, atvykęs iš New Jersey.

Kita simbolinė dovana buvo 
Įteikta “Vargo mokykla”,, nes inž. 
Antano Rudžio veikla sukasi apie 
vargo mokyklos dienas gyvenan
čią ir kenčiančią Lietuvą, kurios 
laisvės kovai jis ir skiria savo gy
venimą.

* O pasakytieji sukaktuvininko 
inž. Antano Rudžio žodžiai turi 
pasilikti ne tik mums, bet ir mū
sų vaikams gyvu testamentu: “Aš 
esu jūsų tarnas, — pasakė inž. A. 
Rudis jį sveikinusiems, — ir tar
navau savo broliams lietuviams, 
dirbau ten, kur mano pagalba bu
vo reikalinga, nes tai įpareigoja 
mano lietuviška širdis ir meilė tė
vų gimtajam kraštui — Lietuvai”.

Minėdami inž. A. Rudžio auksi
nį jubilėjų tikimės, kad deiman
tinį minėsime jo numylėtoje Lie
tuvoje, seikėdami dar gausesnį 
jo nuveiktų darbų aruodą.

Vyt. Kasniūnas.

plakatų nupaišymų; mieliems vyrams į 
pp. Krakauskui, Cirūnui, Eidukaičiui, j 
Kuniučiui, V. Aušrotui už pavėžinimą ■ 
koncerto dalyvių ir vikrų patarnavimą 
rūbinėj. Mieloms narėms už paaukotu? 
gaminius vakarienei po koncerto ir bi
lietų bei programų platinimą. Visiems 
torontiečiams atsilankiusiems į kon
certą. ’ '.

Kanados Liet. Kat. Moterų D-jos 
šv. Jono Kr. parap. sk. valdyba.

Nuoširdžiai dėkoju už lankymą ligo
ninėje ir namuose, pasiųstas gėles, lin
kėjimus raštu ir žodžiu, mano sunkios 
ligos metu —

Dr. Knowton už padarytą operaciją; 
ypatingai esu dėkingas dr. J. Urbai- 
čiui už taip didelį rūpinimąsi manimi 
ligoninėje ir namuose; gerb.. kunigams 
— Tėvui Modestui, OFM, kleb. P. Ažu
baliui, kun. B. Pacevičiui, kun. B. 
Jurkšui; KLK Moterų D-jos Prisikėli
mo par. skyriui, LK Vyrų D-jos Prisi
kėlimo par. skyriui bei Tretininkėms, 
Toronto skautų “Rambyno” tuntui, vi
siems prieteliams ir pažįstamiems — 
pp. A. R. Antanavičiams, G. G. Bal
čiūnams, A. Bliūdžiui, P. B. čepon- 
kams, A. B. čepukams, V. S. Daily- 
džiams, P. B. Dambrauskams, S. Dap
kui, Iz. S. Girdzijauskams, E. Girdaus 
kiėnėi, Z. Girdauskui, VI. Germanavi
čiui, K. V. Kalendrams, V. A. Kazlaus
kams, B. Kačiulienei, K. Kačiuliui, A. 
Klemkai, J. Kriščiūnui, V. S. Lini
niams, A. Lapinskui, Z. J. Mažonams, 
B. S Matulevičiams, p-Jei L. Matule
vičiūtei, S. O. Pranckūnams, S. Permi- 
nui, A. J. Rinkūnams ir p-lei Giedrei, 
Ą. Šapokienei, p-lei A. Sapokaitei, A. 
Ščepavičienei, A. V. Sekoniams, A. Ša
rūnui, B. Steponaičiui, P. Šutiniui, J. 
B. Tamulioniams ir p-lei Daliai, L. Ta
mošauskui, J. Vaidotui ir Zovei.

Dar kartą nuoširdus visiems ačiū.
P. Jurkšaitis.

ty RC salėje — Queen ir Crawford — 
nuo 6.30 vai. v.

Stalo teniso apygardinės pirmenybės 
suaugusių klasėje įvyks šį šeštadienį 
šv. Jono Kr. par. salėje. Pirmenybių 
pradžia 11 vai. ryto. Pirmenybes pra
veda LSK Vytis.

Arbatėlė Sakalo sportininkių atvyki
mo ir stalo teniso pirmenybių proga 
įvyks šį šeštadienį 8 vai. v. šv. Jono 
Kr. par. salėje. Arbatėlėn kviečiami at
silankyti visi pirmenybių dalyviai, klu
bo nariai, rėmėjai ir svečiai.

Rėmėjai: garbės nariai — Pr. Ber- 
neckas; nariai — VI. Putvio šaulių 
kuopa, J. Gustainis. Visiems nuoširdus 
ačiū! A. S.,

AUŠROS ŽINIOS
šios savaitės rungtynės, šį antradie

nį, 8.30 v.v., mūsų salėje draugiškos 
krepšinio rungtynės: Aušra M. - West
dale. šeštadienį, 2 v. p.p., mūsų salėje 
Ontario CLBA II finalai: Aušra M. - 
Welland. Po jų numatytos draugiškos 
rungtynės tarp ‘ West End YMCA ir 
Aušra M. berniukų. Sekmadienį, po 
vyrų agapės, B-C II finalai: Aušra - 
Andys.

Praėjusios savaitės rungtynių rezul
tatai: Ontario CLBA I finaluose Auš
ros mergaičių M. komanda nugalėjo 
Wellando Holy Trinity 37:27. Žaidė: 
L Romanovaitė 15, M. Romanovaitė, 
R. Bilkytė 13. D. Klimaitė 9, D. Ku- 
dirkaitė. J. Čeponkutė, G. Dubinin- 
kaitė, T. Dubin inkai tė. Ontario CBA
11 finaluose Aušra Inter, pralaimėjo 
Hamiltono Tuxis komandai 52:58. Žai
dė: D. Laurinavičius, R. Burbulis, I. 
Jurcevičius, R. Strimaitis, D. McGee, 
J. Bukšaitis, V. Rušas. B-C I finaluo
se Aušra pralaimėjo Andys komandai 
66:67 ( 34:35). Žaidė: A. Buntinas 12, 
E. Rigby 24. A. Jankauskas 13. R. Gu
das 11, R. Strimaitis 4, R. Juozaitis 1, 
R. Burbulis. B. Mišenko.

KOVO ŽINIOS
Hamiltone buvo pravestas pietinės 

Ontario prov. stalo tenišo turnyras, 
dalyvaujant žaidėjams iš Hamiltono, 
Londono ir Kitchener. Kovą atstovavo
12 stalo tenisininkų, sudarydami 60 
dalyvių tarpe didžiausią grupę ir taip 
pat atsiekdami daugiausiai laimėjimų: 
jaunučių mergaičių klasėje pirmą vie
tą Jaimėjo D. Kudabaitė, baigmėje 
įveikdama R. Skaistytę 21:19. 18:21, 
21:18. Trečioji buvo D. Vaitonytė, ket
virtoji kanadietė Wyatt ir penktoji vėl 
mūsiškė S. Sopytė.

Moterų grupėje antrą vietą laimėjo 
Z. Rickicnė, pralaimėdama baigmėje 
Zulps 1:3. Vyrų B klasėje pirmas bu- 
vo Z. Stan u-is, baigmėje nugalėjęs B. 
Wyatt, o vyru dvejetas Z. Stanaitis - 
G. Paltarokas tik baigmėje buvo nu
galėti Zulps - Eichwalds poros.

Nekantriai laukiama krepšinio rung
tynių tarp mūsų klubo uveteranų” 
(dar kitaip vadinamų “barokinio” sti
liaus) *ir jaunų — “gotikinio” stiliaus 
krepšininkų. Pirmieji prieš dešimt me
tų laimėjo parapijų pirmenybėse ant
rą vietą, jaunieji šiemet užėmė trečią.

K. B.

KANADOS LEDO RITULIO 
KOMANDOS PERGALĖ

Praeitas dvi savaites Šveicarijoje 
vykusiame mėgėjų ledo ritulio pasau
liniame turnyre Kanada iškovojo pir
mą vietą. Kanada ir Čekoslovakija su
rinko lygiai taškų, tačiau laimėjimas 
pripažintas kanadiečiams dėl geresnio 
įvarčių santykio. Mūsiškiai 
Smoke Eaters — nugalėjo JAV 7:4, 
Vakarų Vokietiją 9:1, Švediją 6:1, Ry
tų Vokietiją 5:2, Suomiją 12:1, su če
kais sužaidė lygiomis 1:1. Paskutinėse 
lemiamose ir geriausiai sužaistose 
rungtynėse supylė Rusiją 5:1.

Kanadietis J. McLeod laimėjo turny
ro įvarčių mušėjo titulą su 10 įvarčių, 
o S. Martin pripažintas geriausias tur
nyro vartininkas. Individualinių taš
kų, priskaitant ir pagalbinius įvarčius, 
daugiausia surinko Boris Maiorov 16. 
—- 7 įvarčiai ir 9 pagalbiniai. Mc Leod 
10 įvarčių ir 2 pagalbiniai.

Turnyras vyko trijose grupėse pagal 
komandų pajėgumą. Pirmoji grupė iš
sirikiavo taip: 1 vieta Kanada, 2 v. Če
koslovakija, 3 v. Rusija, 4 v. Švedija. 
Pernykštis meisteris JAV turėjo pasi
tenkinti šešta vieta iš aštuonių pirmos 
grupės komandų. K. L.

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

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

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

Geriausias morgičių gavimas bei sudarymas visame Toronte.
DUNDAS — DUFFERIN
$800 įmokėti ir vienas morgičius ba
lansui, 6 kamb. namas, 2 mod. vir
tuvės, naujos kietmedžio grindys, 
garažas, tuojau galima užimti, pi
giau negu nuoma.
BLOOR — ISLINGTON
$2.000 įmokėti, 6 kamb. atskiras 
naujas mūrinis namas, kvadratinis 
planas, alyvos šildymas, garažas, ar
ti Bloor, 10 metų skola.
BABY POINT
$2.300 įmokėti, keletos metu senu
mo, 6 kamb. mūrinis namas, priva
tus įvažiavimas, kilimai, 20 metų 
skola iš 5%, greitas užėmimas, šei
mininkas pirko biznį.
LIKVIDACINIS POMIRTINIS 
PARDAVIMAS — 
14 NAUJŲ DUPLEKSŲ 
$2.500 • $3.000 įmokėti, visai nauji 
mūriniai dupleksai. Kiekvienas bu
tas po 6 kambarius, dvigubas gara
žas su privačiu įvažiavimu, lengvos 
ir ilgos išsimokėjimo sąlygos, žema 
kaina. Skubus pardavimas.
BLOOR — QUEBEC AVE.
$2.000 įmokėti, 8 kamb. atskiras 
mūrinis namas, 2 modernios virtu
vės, kvadratinis planas, arti Bloor.
RUNNYMEDE — BLOOR
$3.500 įmokėti, 6 kamb. atskiras 
gražus mūrinis namas, kvadratinis 
planas, vand. alyvos šildymas, gara
žas su privačiu įvažiavimu, gražus 
didžiulis kiemas.
ST. CLAIR — BATHURST
$5.000 Įmokėti ir vienas morgičius 
balansui 10-čiai metų, 9 kamb. per 
du augštus, puikus atskiras mūrinis 
namas, kvadratinis planas, vand. 
alyvos šildymas, 2 modernios virtu
vės, recreation kamb., garažas, arti 
St. Clair, žema kaina, skubus par
davimas.
INDIAN RD
$72000 įmokėti, 10 kamb. atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 
2 vonios, 2 mod. virtuvės, alyvos 
šildymas, vieta garažui.
SWANSEA
$7.000 įmokėti, 6 metų senumo pui
kus centre hall plano, 2 miegamų
jų mūrinis bungalas, pusiau baig
tas kamb. rūsyje, garažas su priva
čiu įvažiavimu, 18 metų atviras 
morgičius, šeimininkas pirko biznį.

P. KERBERIŠ
Darbo telefonas LE. 2-4404 
Namų telefonas LE. 5-1584

PASITEIRAUKITE DĖL
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

BLOOR

Knygvedyba ir 
Income Tax 
užpildymas 

verslininkams.
Tel. HU. 5-6121 ir HU. 3-9187.

International
Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST.

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

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

Teorijos pamokos veltui

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

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

Bloor . Swansea 
$3.000 Įmok., anujas, atskiras, raup
lėtų plytų, dviejų augštų, 8 kamb., 
mod. virtuvė, 2 vonios kambariai 
( I ir II augšte); vandeniu - alyva 
šildomas; privatus platus įvažiavi
mas; garažas. Kaina $21.000.

Bloor - Beresford
$3.000 Įmok., atskiras, dviejų augš
tų, 7 didelių ir šviesių kambarių, 
mod. virt., vand. alyva šild., gara
žas. Kaina $17.900.

Dufferin - Rogers
$900 įmok., atskiras, plytų, 7 kam
barių, karštu-šaltti oru gazu šild., 
naujas pečius, didelis rūsys ir dide
lis sklypas, labai ramioj vietoje Ide
ali nuosavybė Seimai su vaikais. 
Kaina $9.000.

parūpiname geresnėm sąlygom paskolų - morgičių.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius
.. -------.......... ... .. ' ....... ...... .......................... ....

JANE RAJONE

INDIAN ROAD

BABY POINT RAJONE
$20.500 prašoma kaina už gražų 5 
kambarių bungalow su 3 kambarių 
butu rėsyje. Vandens alyvos šildy
mas. Didelis kiemas. Garažas su pri
vačiu įvažiavimu. Vertas dėmesio 
pirkinys.
ANNETTE
$2.500 Įmokėti, Atskiras mūrinis 
namas, 8 kambariai per 2 augštus, 
vandens alyvos šildymas. Gražus 
kiemas. Garažas. Greitas užėmimas. 
Pilna kaina tik $16.900.
BLOOR — INDIAN ROAD 
$3.000 įmokėti už atskirą mūrinį še 
šių kambariu namą. Vandens aly
vos šildymas. Dv) modernios virtu
vės. Garažas ir šoninis įvažiavimas. 
Recreation kambarys rūsyje. Prašo
ma kaina $19.000. Nepraleiskit pro
gos.
HIGH PARK AVE. - BLOOR
S2.000 įmokėti, viena atvira skola 
balansui. Atskiras, gero mūro, aš- 
tuoniy kambarių namas. Dvi ultra 
modernios virtuvės. Prašoma kai
na $16.900. Turi būti skubiai par
duotas.
BLOOR - KENNEDY AVE.
Atskiras 8 kambarių namas, 2 vir
tuvės ir 2 vonios, dvigubas garažas 
ir labai platus šoninis įvažiavimas, 
pilna kaina $23.900.
HIGH PARK RAJONE
$3.500 įmokėti, gražus 6 kambarių 
atskiras mūrinis namas, vandens 
alyva šildymas, garažas su privačiu 
įvažiavimu, didelis 150? kiemas. Na
mas be skolų. Prašoma kaina 
$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 - KĘELE
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. RUKSA
LE. 2-4404

Namų telefonas LE. 6-9165
KITU NUOSAVYBIŲ.

Dažai ir sienoms 
popierisI

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

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

100% garantuotas 
investavimas.

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

B . SERGAUTIS,

EXTRA Realty Ltd.
MORTGAGE BROKER

Tel. LE. 4-9211

Queen - Bathurst 
Testamentinis pardavimas, 8 kamb., 
dviejų augštų, garažas, komercinė 
vieta. Geriausias pasiūlymas.

Wilson - Jammison
$5.000 Įmokėti, atskiras, mūrinis, 
dviejų augštų. 12 kamb., dvi virtu
vės, 42 iš 160 pėdų sklypas, dan
goraižių rajonas, vien sklypas ver
tas $35.000. Prašoma kaina $34.000.

f

Dundas - Bathurst
$2.500 įmok., bangalovas. gerų ply
tų, 6 kamb.. moderni virtuvė, labai 
švarūs ir jaukūs kambariai. Gara
žas, platus įvažiavimas. Be morgi- 
čių. Kaina $13.500.

Tabako farma
$15.000 įmok., 170 akrų, 50 akrų 
sėjos, visi moderniausi įrankiai 
mašinos, 15.000 pėdų vamzdžių, 7

■ kilnos, geri trobesiai, pirmos rū
šies tabakas. Kaina $75.000, Labai 
pigi. Be morgičių.
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Dymond svarsto Ontario sveikatos reikalus Skaitytoji; laiškai
Yla, Kilikevičiau, Ja-

7 PUSI

ŠYPSENOS

Telefonas R0. 6*9241
Didžiausias pasirinkimas namų - biznių visame Toronte. • 

Nuoširdūs ir sąžiningas patarnavimas.
Rūpestingas morgičių sutvarkymas.

Bloor • Runnymede
S3.000 įmok., 5 kamb. buagalovas, 
naujas šild., mod. virt., arti kraut, 
ir susisiek. Labai pigus pard. Prašo. 
$9.500.

Pacific Ave. - Annette 
$4.000 įmok., mūr., 9 kamb. per 
tris augštus, labai švarus, arti susi
siek. ir mokyklą. Liet, mėgiamas ra-i 
jonas. Prašo $17.000 ir vienas mor
gičius išmokėjimui. Verta pamatyti.

Bloor -High Park 
$4.000 įmok., 9 kamb., gero mūro, 
atsk., 2 virt., 2 vonios, 3 garažai,: 
did. sklypas. Savininkas pirko kitą 
namą. Skubus pard. Pasiteiraukit 
dėl platesnių informacijų.

King St. • Jameson Ave. 
$5.000 įmok., 15 did. kamb., 4 apar
tamentai su atskirais įėjimais, 4 
vonios ir virtuvės. Naujas vand. aly
va šild. 2 garažai su priv. įvažiav. 
Pard. skubiai dėl ligos. Retas ir ge
ras pirkinys. Prašo $24.000. Vertas 
rimto dėmesio. z

Bloor - Indian Rd. e f 
$5.000 įmok., 11 kamb., atsk., mūr., 
vand. alyva šild., did. kamb. Par
duodamas su visais baldais. Ideali 
vieta nuomavimui. Vienas 10-čiai 
metų morgičius išmokėti. Atrodo 
parduos Už $19.500. Verta pamatyti.

Jane St. - St. Johns Rd.
$2.800 įmok., mūr. 7 kamb. per du 
augštus, did. mod. virtuvė, alyva 
šild., reikia mažo remonto. Testa
mentinis pard. Vienas morgičius. 
Retai pasitaikanti proga. Parduos 
už $12.000.

Quebec • Glenlake Avė.
$2.000 įmok., 6 kamb. rupių pi., 
atsk., kvadrat. planas, vand. alyva 
šild., garažas ir šoninis įvažiav. Vie
nas morgičius 10-čiai metų išmokėti.

Indian Rd. • Annette
$3.000 įmok., 9 kamb., mūr. atsk., 
kvadrat. planas, 4 kamb. pirmame 
augšte, 2 virt., naujas šild., dvi
gubas garažas, augštas rūsys, gražus 
ir did. kiemas. Galima pirkti už 
$16.500. Vertas dėmesio. .

Swansea • Bloor
$4.000 įmok., atsk., mūr., 7 did. 
kamb., labai švarus, mod. virtuvė, 
augštas rūsys, naujas šild., šoninis 
įvaž., garažas. Tik pusė bloko nuo 
Bloor susisiek, ir kraut.

Howard Prk. • Indian Rd.
$7.000 įmok., 12 kamb., atsk., ori
ginalus dupleksas, geros plytos, 
centrinis planas, did. ir gražūs kam
bariai, vand. alyva šild. Priv. įvaž., 
garažas. Labai graži vieta.

: Ontario sveikatos ministeris Hon. Matthew B. Dymond stebi 
kenkėjų naikintoją darbe. Sveikatos ministerijos pramonės hi
gienos skyrius apmoko operatorius naudoti tuos stiprius ken- 

lkėju nuodus ir rūpinasi apsauga su jais dirbančiųjų.

S. JOKŪBAITIS
PARŪPINU MORGIČIUS REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI. ■

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

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

vasarnamių, garažu, ivairiu bizniu ir’LL
V. (Vie) BUTRIMAS

Dėl informacijų rašykite: BOX S3, COLLINGWOOD, ONT.
G. D. HUNT REAL ESTATE

Įstaigos:
128 Hurontario St. 
Collingwood, Ont. 

Tel. 1516

Namų- 
VYT. BUTRIMAS 
139 Fourth St E. 
Collingwood, Ont. 

Tel. 2337

TAUPYK IR .
SKOLINKIS

Toronto Lietuvių Kredito
Kooperatyve "PARAMA"
Būstinė: Lietuviu Namai

1129 DUNDAS STREET WEST, 
Toronto 3, Ontario.
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. • Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje.
DARBO VALANDOS: pirftiadieniais ir penktadieniais nuo lO-val. 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

virtadieniais nuo 10 vai. ryto ligi 1 vai. p.p.

Insekticidus naudok rūpestingoje 
kontrolėje

MATTHEW B. DYMOND, MD, CM, Ontario sveikatos ministeris
Apsinuodymų ir net galimos 

mirties gali būti išvengta dėka 
specialios bandymų programos, 
vykdomos Ontario sveikatos mi
nisterijos pramonės higienos sky
riaus.

Tai enzymų tyrimai, kurie pa
rodo kraujo pakitimus, sukelia
mus kaikurių naujųjų insektici-

■ dų, naudojamų žemės ūkyje, o 
taip pat : gyvenamuose namuose, 
pramonės ir prekybos Įmonėse

. parazitų naikinimui, šitie pakiti
mai gali būti pastebimi prieš pa
sirodant apsinuodijimo ženklams.

Užsikrėtimo problema yra pa
lyginus nauja, nes ir patys insek
ticidai yra nauji. Jų naudojimas 
didėja, nes kaikurie kenkėjai 
DDT bei giminingiems produk
tams pasidarė atsparūs, šitie in
sekticidai daugumoje yra fosforo 
organiniai junginiai ir vis dar 
naujų yra pagaminama.

Šitie insekticidai paveikia en- 
zymą cholinestarazę, labai svarbų 
normaliam nervų sistemos veiki
mui. Tai pasireiškia nevienodai. 
Žmonės, nuolat dirbą su tais in
sekticidais, kaip ūkininkai, purš- 
kėjai, šiltnamių darbininkai, o 
taip , pat dirbantieji'įmonėse, kur 
jie yra gaminami, turi būti atitin
kamoje nuolatinėje priežiūroje.
• Bandymų programa įvesta 

prieš metus norint sumažinti su
sirgimų bei mirčių skaičių, žmo
nių, dirbančių su tais produktais, 
kas savaitę paimamas truputis 
kraujo ir pasiunčiamas į pramo-

ją Toronte, kur jis ištiriamas kaip 
galima ^greičiau. Jei randami la
bai blogi duomenys, laboratori
ja praneša tą pačią dieną telefo
nu, kitais atvejais duomenys siun
čiami p&štu kartais su nurodymu 
paliestajam asmeniui bent savai
tę su tais produktais nedirbti.

Kitų žmonių, kurie su šitais 
insekticidais susiduria ne taip 
dažnai, kraujo tikrinimai daromi 
kas trys mėnesiai. Tai taikoma 
daugiausia ūkininkams, derliaus 
purškėjams ir kenkėjų kontrolės 
vykdytojams.

Pramonės higienos skyrius rū
pinasi visomis kenkėjų naikinimo 
medžiagomis, naudojamomis On
tario provincijoje, nes jam yra 
pavestas. vykdymas The Pestici
des Act ir atitinkamų taisyklių, 
tvarkančių insekticidų naudojimą 
Ontario provincijoje.

Be minėtos tyrimų programos 
šis skyrius rūpinasi dar ir kitais 
patarnavimais. Kasmet prie Onta
rio žemės ūkio kolegijos Guelphe, 
organizuojami kursai kovos su 
kenkėjais, kuriuose specialistai 
skaito paskaitas apie insekticidus, 
tyrimų programą bei panašius 
dalykus. Tuos kursus lanko kovos 
su kenkėjais vykdytojai ir kiti ar
timų profesijų žmonės, pvz. sani
tarijos inspektoriai iš visos pro
vincijos.

Šita veikla yra būdinga visam 
pramonės higienos skyriaus dar
bui, kurio pirmasis rūpestis yra

Draugai — Yla, Kilikevičiau, Ja- 
nauskai ir kiti, kurie save laikote tik
rais demokratais ir komunistais, tvir
tinate, kad tikroji demokratijos val
dymu forma esanti Sovietų Sąjungoj, 
Ten nesą luomų, kapitalistų, žmogus 
neišnaudojąs žmogaus, svarbiausia ne
są rasių skirtumo. Nieks nesaką, tu 
svetimšalis. Visi gyveną ir maišąsi, 
kaip musės šiukšlyne.

Visi žino rasės problemą. Tai na- 
cionalsocializmo pagrindas, mažiausiai 
jo dalis, kaip neapykanta žmogaus 
žmogirfCTuo tarpu jūsų svajojamame 
rojuje — Sovietijoje nesvarbu odos 
spalva, o žmogaus vidus. Prieš kon
stituciją visi lygūs ir kolchozininkas ir 
politrukas. Žinoma, ne praktikoje. Ten, 
kas oficialu, tas nerealu ir kas realu, 
tas neoficialu. Pagal šią tiesą, jūs, 
būdami Maskvos paklusnūs tarnai, 
gaunate jos parėdymus ir juos vykdo
te, bet jūsų skelbiamos tiesos skiriasi 
nuo gyvenimo pačioje Maskvoje.

štai vienas studentas afrikietis iš 
Somalijos įstojo į garsųjį Maskvos 
universitetą. Tikriau pasakius, Mask
va jį parinko ir pakvietė su visais val
džios aprobavimais ir didžiule stipen
dija. Studentas, jo vardas Ahmedas, 
gavo 900 rublių į mėnesį. Gi jo moky
tojas tik 600 rublių. Girdi, galima bū
tų išsiversti su tais 900 rublių, jei 
gautum maisto iš šalies. Gauta sti
pendija išėjo: 15 rublių už 12 pėdų il
gio ir 8 pėdų pločio kambarį (spintelė 
buv įtaisyta koridoriuje bendrai su ki
tais studentais). Maistas kantinoje 
dienai 35-40 rub. už du kartus gauna
mą kopūstų sriubą su virtomis bulvė
mis ir kiaulienos porcija. Prie maisto 
duodavo juodos duonos užtektinai. 
Ahmedas buvo muzulihonas. Jam kiau
lieną draudžiama valgyti, bet kitos mė
sos pietūs jam buvo perbrangu, ir tai 
gale mėnesio jis valgė tik kopūstus su 
juoda duona.

Maisto problemą jis nugalėjo. Bet

Vos ne diplomatinis konfliktas 
dėl vistų

pigiojo maisto, reikalaudama viš
tų skaičių sumažinti. Bet tai ne
daug tepadėjo, nes patys žydai 
vistiek tiek kiaušinių sunaudoti 
nepajėgė. Po ilgų aiškinimusi, pa
žadėjus 1961 m. vištų ūkį suma
žinti, JAV pagaliau sutiko, kad 
kiaušinių didžiosios atsargos bū
tų eksportuotos.

Stambiausi Izraelio kiaušinių 
pirkėjai yra Vokietija ir Šveica
rija.

jam neleido gyventi laisvai. Jis bu 
vo įterptas į studentų komunistų ly
gą. Lygos nariai rusai studentai jį 
tardė, klausinėjo ir švietė politikoje. 
Dar ir tą Ahmedas pakentė — juk tai 
ne fiziški skausmai. Tačiau jam su
trukdė juoda oda. Kartą jis nuėjo į 
šokius. Pakvietė rusaitę šokti. Lygos 
nariai sustabdė šokius, atėmė mergai
tę iš jo, ją apibarė, o jį apmušę išme
tė pro duris. Mergaitę jis susitiko 
universitete, gavo perspėjimą. Po tre
čio pasikalbėjimo su juo mergaitę iš
metė iš universiteto ir išsiuntė į Sibi
rą. Dar ji parašė jam laišką iš sto
vyklos, bet jis dėl savo juodos spalvos 
atsisakė nuo studijų ir išvažiavęs iš 
rojaus parašė, kaip tiesa skiriasi nuo 
realybės pačioje Maskvoje.

Ahmedas buvo persekiojamas Mask
voje dėl savo juodos odos. Nors jis 
buvo parinktas komunistų partijos pa
čios Maskvos tarnybai, tačiau jam ne
buvo leista sutepti rusų rasę. Taip ir 
hitlerininkai elgėsi.

Esu lietuvis. Lyginu komunistų ir 
hitlerininkų darbus. Randu, kad jie 
vienodi. Tik taktikoje skiriasi — ko
munistai maskuoja savo darbus. Eida
mi tuo keliu suranda daugiau sekėjų ir 
lengviau apdumia aukoms akis.

“Draugai” vadinate mane fašistu 
vien dėl to, kad laikau save lietuviu, 
nes esu gimęs juo ir kad nepripažįstu 
Maskvos okupacijos, kurią jūs ideali
zuojate ir garbinate. Aš pergyvenau 
hitlerininkų okupacinę vergovę. Ir 
Maskvos komunistinius okupantus iš
grosime iš tėvynės laikui bėgant.

Bet kas jūs esate? Gimėte lietuviais, 
tarnaujate Maskvos imperialistiniams 
tikslams. Remiate hitlerininkų ideolo
giją. žodžiu, “peckiojate” istoriją sa
vo garbingų protėvių pavardėmis. Mes
kite Maskvos klapčiukų pareigas, įsi
junkite į savo kenčiančios tautos var
gą. Maskva apseis be jūsų, o jūs išsi
versite be jos. Palazdys.

Lengvai atspėjo
— Žinai, mūsų kaimynas jau 

vėl sėdi cypėje.
— Iš kur žinai?
— Kai aš jo žmonos paklau

siau, kada vyras bus namie, ji 
pasižiūrėjo ne į laikrodį, bet į 
kalendorių...

Šeima
— Aš prašau tamstų dukros 

rankos, pone Miknaiti.. .
— Taip? Bet ar tamsta galėsite 

išlaikyti šeimą?
— Suprantama, kad galėsiu.
— Tai labai malonu Bet ar 

tamsta žinai, kad mūsų išviso še
ši asmenys ..

AR ATSPĖSIT ŠIAS MĮSLES?
1. Šiku kasos, vandeny kojinės?
2. Jūrų panos, šilko kasos, lo

tyniškai šnekas?
3. Dirva be takų, pervažiavus 

be vėžių?
4. Ant kojytės kepurytė?
5. Skara skarinėjo, tvofomis li

pinėjo?
6. Kas skylėtas, o laiko vande-

7. Du lekia, du stovi, du ant 
vietos linguoją?

8. Kol maža buvau, žole žėliau, 
kai užaugau, marčia tapau?

9. Sidabrinis laukas be takų?
10. Sėdi mergelė ant kalnelio su. 

raudona kepurėle, kai tik kas ei- ’ 
na, tas prieš ją lenkiasi?

Atsakymai: 1. Ajerai, 2. Nend
rė, 3. Ežeras, 4. Grybas, 5. Sama
nos, 6. Kempinė, 7. Viksvos. 8. 
Ramunės, 9. Vanduo. 10 2 e m u o-
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Dr. E. ZUBRIENĖ

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

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

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

1000 College St.z • LE. 1-3074 • sav.p.uztaus;

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

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

VISU RŪSIU AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS

Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas. 

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

Sav. Ant. Paškevičius

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.
Skambinkite LE. 1-6455, LE. 3-4912.

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kontraktorius 

Visų rūšių elektros 
Įrengimai ir pataisymai. 

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

~ 1

MOTERIŠKŲ RŪBŲ siuvėjas
A. Beresnevičius

Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų 
Augščiausios klasės darbas, žemos kainos. 
1299 DUNDAS STREET WEST, TORONTO.

Telefonas LE. 1-1432.

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

Tel. LE. 2-7284
NAUJAME MODERNIŠKAI ĮRENGTAME

MOUNT ROYAL MOTORS
garaže jūs galite tavo automobilio pataisymo reikalus Hsiaiikiitti lietuviikoL 
Daugiau kaip 20 m. patyrimo praktika mat garantuojame darbo sąilahiguiM*

Darome visų rūšių automobilių ir sunkvežimių mechaniškus potokymus, tu- 
tonkstymų ištaisymus, doiymq, priekinių ratų sureguliavimų ir balansavimą su 
geriausiomis BEAR molinomis, outomotHkos ir standartines greičių dėies, 
stabdžių įuostų pokeitimus — nuo $18.00.

Taip pot turime padangų, baterijų ir kitų auto reikmenų.
* Vilkiko patarnavimas veikto 24 valandas. Lietuviams duodama nuolaida.

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

(Auklond gotve prosidedo prie 5249 Dundas St. W., | vakarus nuo Six Point).

i t
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nės higienos skyriaus laboratori- ■ Ontario dirbančiųjų .sveikata.
Betkokius klausimus dėl sveikatos ministerijos veiklos šioje srityje, o taip 

pat sugestijas dėl šių straipsnių serijos siųsti: Director of Information and 
Publicity, Ontario Department of Health, Queen’s Park, Toronto.

iš užuojautos laiškų
• (Atkelta iš 2 psl.) 

šeima, Matelių šeima, Dr. James Blais
dell, Skirgailų šeima, Vytenis ir Titą, 
Grigaičių šeima, J O.jRinkevičiai, R. 
A. Siručiai. S. M. Kojeliai, P. T. Jurk- 
šaičių Ramutė ir Danutė.

. Šeimų grupės:
Matulioniai, Pabedinskienė, Barce- 

vičienė, Senkai, Simanavičiai; Tamu- 
laičiai, Ališauskai, Ščepavičiai, Saka
lauskai, šaltmiras; A. ir A. Totorai
čiai, E. ir J. Dvilaičiai; S. M. Dervi
niai, O. E. Nariišiai, J. Z. Mažonai, S. 
V. Liuimai, A. K. Rusinai; L. ir V. 
Balsiai, dr. S. ir J. Pacevičiai; 
P. J. Augųstinavičiai, A. J. Rinkūnai,
A. B. Sapijoniai, J. B. Tamulioniai; C. 
Spaiches šeima, A. Vilimų seimą; V. S. 
Aušrotai, O. Jonaitienė; Roy and He-

. len Pountney, Niek and Mary Turili, 
Edward and Vera Kinderis.

Užprašytos šv. Mišios:
KLB Kultūros Fondas, KLB Krašto 

Valdyba, KLK Mot. D-jos Prisikėlimo 
par. šk., Marijos Nekalto Prasid. sese
rys, PP Kat. Vyrų D-ja, PPS Klubas 
“Aušra” (2), TT pranciškonai, Toron
to lietuviai studentai, Toronto mokslei
viai ateitininkai, Treigių šeima, O. A, 
Jakimavičiai, V. L. Kolyčiai, S. E. Če
pai, N. J. Pleiniai, K. Dalinda, Kiškių 
šeima, M. A. Bumbuliai, K. E. Gudins- 
kai, Baikų šeima, Iz. Matusevičiūtė, E,
J. Dvilaičiai, J. B. Greičiūnai, K. E. 
Siekiai, J. Vaitiekūnaitė, E. V. Krikš
čiūnai, B. Pabedinskienė (2), N. A. Ba
neliai, A. Saulis (4), L. V. Sendžikai,
B. S. Sakalai, VI. Šaltmiras, K. Gapu- 
tis, Skrebūtėnai, J. A. Vanagas, F. E. 
Senkai, M. A. Basalykai, G. Barcevičie- 
nė, J. V. Simanavičiai, A. D. Bajorinai,
K. O. Mateliai, J. A. Petrauskai, Aug. 
Pranckevičius, F. O.-Miliai, J. Baltru
šaitis, V. V. Stukai, M. B, Povilaičiai, 
J. K. Kaknevičiai, P. R. Bražukai, P. 
B. Sapliai, M. V. Tamulaičiai, E. P. 
Ališauskai, M. P. Reginos, S. M. Der
viniai, Mr. & Mrs. Sears (Dervinytė), 
V. Dalindai, V. E. Maneliai, J. J. Meš
kauskai, K. O. Miclcevičiai, A. Rūgytė, 
O. Vaškevičiūtė, J. P. Starkai, Tumosų 
ir visų Maželių šeimos, S. V. Liuimai, 
E. O. Narušiai, G. G. Balčiūnai, J. Z. 
Mažonai, A.,K. Rusinai, L. Šalna, St. 
Prakapas, B. Sadauskienė %£imelytė ir 
šeima, kun. V. ZakarauslA Mrs. M. 
Pocius, G. A. Maciūnų šeima, J. Br. 
Baneliai.

Didysis šnipas

Didžiausiu visų laikų šnipu yra 
laikomas albanas Elias Bazna, 
šnipų literatūroje žinomas Cice
ro vardu. Jis yra buvęs D. Brita
nijos ambasadoriaus Turkijoje ka
merdineris, kuris buvo Įsitaisęs 
priėjimą prie ambasadoriaus 
slapčiausių dokumentų saugo
mų seife, ir juos nufotografa
vęs* pardavinėjo vokiečiams, rei
kalaudamas mokėti grynais ang
lų svarais. Vokiečiai jam mokėjo 
rūpestingai, tačiau, kaip vėliau 
paaiškėjo, padirbtais pačių vokie
čių. Už tai Bazna savo santykius 
su vokiečiais užbaigė apgaule.

Baznos-Cicero veikla yra palies
ta daugelio šnipų bei politikų at
siminimuose, o apie jį pati iki 
šiol nebuvo žinoma nieko. Jis, 
mat, bijodamas keršto anglų ir 
pagaliau apgautų vokiečių, kurie 
sako jam sumokėję viso £300.- 
000 ir pusę net tikrais pinigais, 
gyveno Istambule svetima pavar
de. Dabar jis pasirodė viešumoje 
prisistatydamas vienai anglų kny
gų leidyklai su savo atsiminimais, 
už kuriuos jis reikalauja £20.000 
honoraro. Juose esą atskleidžia
ma daug pereito karo šnipinėjimo 
paslapčių. Ar toji leidykla Cicero 
atsiminimus spausdins, tuo tarpu 
dar nežinoma. Bet jei nespaus
dins viena, tai išspausdins kita.

Anglų saugumui esą Įdomiau
sia, kaip Cicero pajėgė Įeiti Į am
basadoriaus seifą ir ar jis dirbo 
vienas ar turėjo kokių padėjėjų. 
Kad jis būtų pajėgęs viską pada
ryti vienas, esą sunku patikėti.

Negerai, kai vištos pasirodo 
perdėslios. Tokios Izraelio vištos 
vos neiššaukė diplomatinio kon
flikto tarp JAV ir Izraelio. Kol 
viskas buvo išlyginta, diplomatai 
turėjo darbo. ;

Pagal ūkinės programos planą 
Izraelis kasmet' gauna iš JAV 
maždaug už 8 milijonus dolerių 
maisto vištoms labai pigia kaina, 
ilgametės paskolos forma ir, be 
to, atsilyginant ne doleriais, bet 
Izraelio svarais. Turėdamas pi
gaus maisto, Izraelis savo vištų 
ūki labai išplėtė ir savo kiauši
niais užvertė pasaulio rinkas. Dėl 
to pareiškė protestą Švedija ir 
Olandija, kurios nebepajėgė at
laikyti Izraelio konkurencijos. Jos 
atkreipė JAV dėmesį, kad tik dėl 
pigaus amerikoniško maisto Izra
elis tegali pigiau parduoti kiau
šinius. JAV dėl to paspaudė Iz
raelį ir tas pažadėjo 1960 m. ne
eksportuoti daugiau kaip 300 mi
lijonų kiaušinių. Bet jau gruo
džio pradžioje paaiškėjo, kad eks
portuota yra jau 350 milijonų 
kiaušinių. Vyriausybė kreipėsi į 
Vašingtoną, prašydama leisti ir 
toliau eksportuoti. nes tai atsiti
kę netyčia. bet Vašingtono atsaky
mas buvo neigiamas. Izraelio fi
nansų ministeris gruodžio 12 d. 
kiaušinių eksportą sulaikė.

O vištos vis, kaip tyčia, kiauši
nius deda ir deda! Gana greitai 
kiaušinių perteklius susidarė 30 
milijonų, vėsūs sandėliai buvo 
perpildyti ir nebuvo kur jų dėti. 
Ūkio ministerija vištų ūkiams 
pradėjo duoti mažesnius kiekius

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST
/kampos Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

W. A. LENCKI

TEISININKAS —
ADVOKATAS -NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
ROCrfl 107

< Telefonas EM. 6-4182
Toronto

OILS LTD.
Atstovai

H. ROžAITIS
Greitas kuro-alyvos pristatymas ir 

patarnavimas.
Telefonas LE. 3 4908.

WiH-Do Cartage 
Baldų pervežimas 

mieste, prieinama kaina.
Visi baldai apdrausti.

Broliai SODONIAI.

124 GRACE ST., Toronto

Tel. LE. 4-8390

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

Dr. V. Sadauskienė
DANTŲ GYDYTOJA

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

les), Toronto.

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

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

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

OKULISTĖS

s

i
I

y
*-A

Atlieku visokius 
elektros darbus

veltui.
Licenzijuotas elektromonteris

J. Nacevičius
Tel. LE.

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į 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 
ĮSTAIGA 

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

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

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

Automobilių, namų, vasarnamių, sveikatos, ZZ JI Oi 7
gyvybės, pensijų ir kt. ItlA O-UOll

T* A 11d t TT1 A 1 P. BarauSi Agštūra 
V-8- V* AAALlAA 49 cameo Cres., Toronto 9.

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

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

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

Skambinti bet kada LE. 5-6007

Kvalifikuotas technikas taiso 

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

S TA NI O N I S
Telefonas RU. 1-7861

Įstaiga veikia 
168 vai. savaitėje

GENERAL INSURANCE
Turto draudimas (urnai, rato tr 

pan.) visoj Ontario provincijoj.

AL DŪDA
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Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Gavėnios susikaupimas — 

rekolekcijos — pradėtos praėju
sio sekmadienio pamaldomis. Pa
mokslus sako svečias iš Čikagos 
Tėvas Pranciškus Garšva, MIC. 
Rekolekcijos vyksta vakarais —

• 7.30 vai. šv. Mišios, o 8 vai. kon
ferencija, rytais 9 vai. Rytais ir 
vakarais prieš pamaldas ir po jų 
rekolekcijų vedėjas kasdien klau
so išpažinčių. Kviečiama galimai 
daugiau tikinčiųjų vakarinių šv. 
Mišių metu priimti šv. Komuniją.

— šeštadieninės liet, mokyk
los mokiniams gavėnios susikau
pimas — šį šeštadienį 11.30 vai.

Daliai mokinių konferencija bus 
mokyklos patalpose ir kitai daliai 
-— šv. Jono Kr. bažnyčioje. Kon
ferencijas praves abiejų parapijų 
rekolekcijų vadovai.

—■ Paskutiniąsias dvi savaites 
prieš Velykas kviečiame Į gilėsiu 
dvasini susitelkimą; daugiau reli
ginės praktikos, dvasinio skaity
mo bei labdaros darbų. Būtų ge
ra, kad tikintieji vietoje įprasto 
gavėnios pasninko susilaikytų 
nuo svaiginamųjų gėrimų.

— Šį sekmadienį prieš anksty
vąsias Mišias šventinamos pal
mės. Per pamaldas — bendra Ko
munija. Velykų Prisikėlimo pa-

DR. ADOLFUI ŠAPOKAI mirus,

dr. A. Šapokienei ir mūsų idėjos draugei Aldonai

reiškia broliškos užuojautos

Toronto Studentai Ateitininkai

Dideliam vilniečių globėjui ir mūsų tautos istorikui

DR. ADOLFUI ŠAPOKAI mirus,
jo šeimai liūdesio valandoje reiškiame gilią užuojautą

VKLS-gos St. Catharines skyrius.

Pirmaeiliam Lietuvių Bendruomenės veikėjui, 
DR. ADOLFUI ŠAPOKAI mirus, 

liūdinčiai jo žmonai, dukrai ir artimiesiems, gilią užuojautą 
. ■; reiškia ir drauge liūdi v

Kanados Lietuvių Bendruomenės 
Oakville Apylinkės Valdyba.

PROF. DR. A. ŠAPOKAI mirus,

žmonai A. Šapokienei ir dukrai Aldonai

skausmo valandoje

reiškiame gilią užuojautą
Jurkšaičiai ir
Tamulioniai.

■' A

Staigiai ir nelauktai atsiskyrus su šiuo pasauliu

DR. ADOLFUI ŠAPOKAI, 
jo liūdinčią žmoną, dukrelę ir gi m ines giliai užjaučiame;

ir kartu liūdime
. .A Elena, Antanas, Rimantas Repšiai ir

Vladas Germanavičius.

PETRONĖLEI KUNIUTIENEI Lietuvoje mirus,

j o s sūnui Adoniui K uniučiui,

žmonai Onai ir dukrai Irenai

reiškia gilią užuojautą ir kartu liūdi

Čirūnų šeima.

PETRONĖLEI KUNIUTIENEI Lietuvoje mirus, 
jos sūnui Adomui Kuniučiui ir jo šeimai reiškiame

- k.--. gilią užuojautą
m-

A. ir VI. Ramanauskai,
S. ir V. Aušrotai.

AUGUSTINUI JONAIČIUI mirus, 
jo žmonai, dukrai ir broliui Stasiui 

reiškiame nuoširdžią užuojautą

O. A. J. Kanapkai.

AUGUSTINUI JONAIČIUI mirus, 
jo žmonai Malvinai, dukrelei Valei ir broliui Stasiui 

reiškia gilią užuojautą

P. Girnius.
V. Puodžiūnas,
Z. J. Martinaičiai.

maldos — sekmadienio rytą.
— Prieš šventes parapijos ku

nigai lankys ligonius. Prašoma 
pranešti adresus ligonių, kuriems 
reikėtų į namus atnešti velykinę 
Komuniją.

— Praėjusio penktadienio va
kare buvo atlaikytos iškilmingos 
pamaldos parapijos vardu už “Tė
viškės Žiburių” redaktorių a. a. 
Adolfą Šapoką. Libera metu žodį 
tarė kun. P. Ažubalis. Prie kata- 
falio, simbolizuojančio velionies 
karstą, buvo padėta velionies re
daguota “Lietuvos istorija”, pas
kutinysis “T2” numeris su redak
toriaus nuotrauka ir Mįdlando 
kankinių kryžiaus daili imitacija. 
Katafalis buvo papuoštas lietuviš
ka trispalve. Po pamaldų buvo su
giedotas Lietuvos himnas.

Už velionį užprašė Mišias šį 
šeštadienį 8 vai. ryto parapijos 
vyrų sambūris, o tą pačią dieną
9.15 vai. ryto bus laikomos gedu
lingos Mišios su ekzekvijqmis už
prašytos velionies bičiulių. Var
gonuos ir giedos sol. Verikaitis.

— Gegužės mėnesį parapijos 
bažnyčioje bus teikiamas Sutvir
tinimo sakramentas.

— Praėjusį trečiadienį iš šv. 
Jono bažnyčios palaidotas anksty
vesnės lietuvių imigracijos lietu
vis a.a. Augustinas Jonaitis. Ve
lionis ilgus metus gyveno Port 
William, kur jo šeima daug nuo
širdumo parodė naujai atvykstan
tiems lietuviams, o taip pat padė
jo savo gausiai giminei atvažiuoti 
į Kanadą. Velionis palaidotas lie
tuvių kapinėse.

— Užjaučiame Adomą Kuniutį, 
netekusį mamytės — Petronėlės 
Kuniutienės, sulaukusios 90 me
tų amžiaus.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį dideliu 

pasisekimu dr. T. T. Žiūraičio, 
OP vestos parapijos moterų reko
lekcijos pasibaigė. Lankymasis 
pamoksluose, ypač vakarais, bu
vo labai gausus; taip pat gausiai- 
eita bendros šv. Komunijos. Re
kolekcijų užbaigimo proga para
pijos vyrai, vadovaujami parapi
jos Katalikų Vyrų dr-jos. mote
rims parengė agapę, kurioje daly
vavo arti 700 moterų.

— Šią savaitę vyksta parapijos 
vyrų rekolekcijos. Visus kviečia
me gausiai dalyvauti. Vyrų reko
lekcijos baigsis sekmadieni bend
ra šv. Komunija ir agape parapi
jos salėje. kurią rengs ir kurios 
metu patarnaus parapijos mote
rys, vadovaujamos Kat. Mot. dr- 
jos ponių:

— šį sekmadienį, dėl salėje 
vykstančios agapės, 11.30 vai. Mi
šių nebus. Vietoj jų, bažnyčioje 
bus dar vienos Mišios — maždaug
12.15 vai.

— Dėvėtų drabužių vajus tę
siamas dar šią visą savaitę. Kurie 
negali paaukoti drabužių, kviečia
mi prisidėti piniginėmis aukomis, 
nes siuntinių .persiuntimas kai
nuos šimtais. Siuntinių persiunti
mu į Suvalkų trikampį ir Vokie
tiją rūpinsis mūsų par. Kat. Mo
terų dr-ja, bet jų kasa dar nėra 
atsigavusi nuo praėjusiais metais 
turėtų milžiniškų išlaidų persiun
čiant siuntinius, todėl ir kukliau
sia auka bus prirnta su didžiausiu 
dėkingumu. Prašom prisidėti.

— Šią ir kitą savaitę lankomi 
kolonijos ligoniai. Darbui vado
vauja taip pat Prisikėlimo par. 
Kat. Moterų dr-ja, o jai talkina 
tretininkai ir visos parapijos mo
terys. Be to, neturtingesnės ir 
gausesnės šeimos prašomos p a - 
skambinti Prisikėlimo par. klebo- 
nijon — LE. 3-0621 arba LE. 
3-0977 — arba Kat. Moterų dr-jos 
pirm. A. Kuolienei — RO. 9-7051, 
paminėdami, kuo jiems šiuo lai
ku būtų galima pagelbėti. Turime 
gana daug gerų drabužių, kuriais 
mielai galėtume sušelpti.

— Prisikėlimo parapijos meti
nių rekolekcijų užbaigos susikau
pimo valanda ir religinis koncer
tas — šį sekmadieni, 5.30 vai. p.p. 
Prisikėlimo bažnyčioje. Muzikos 
programą išpildys Mons. J. E. 
Ronan vadovaujamas Toronto ka
tedros Schola Cantorum choras. 
Po palaiminimo švenč. Sakramen
tu, rekol, vedėjas suteiks apašta
lišką palaiminimą.

— Iki Velykų lankomi tik tie 
parapijižčiai. su kuriais iš anks
to asmeniškai ar telefonu susita
riama.

— šį sekmadienį Pirmos Ko
munijos pamokos, katechetinės 
pamokos ir religijos pamokos 
gimnazistams dėstomos įprastu 
laiku ir Įprastose vietose. Per 
Velykas čia suminėtų pamokų 
nebus.

— Vaikų choro repeticija — ši 
sekm., 2.30 vai. p.p., prie var
gonų.

— Sutvirtinimo sakramento pa
mokos prasidės po Velykų. Regis
tracija pradėta.

šeštad. mokyklos mokinių 
rekolekcijos

Šį šėštadienį, kovo 25 d., bus 
mokinių rekolekcijos. Jas ves 
abiejų parapijų rekolekcijų vedė
jai. Rekolekcijų tvariu: mokyklo
je bus dvi reguliarios pamokos; 
10.20 vai. jaunesnįęĮj skyriai eis 
į šv. Jono Kr. parapijos bažnyčią 
išklausyti pritaikintos konferenci
jos, o mokyklos auditorijoje kon
ferencija bus vyresniųjų skyrių 
mokiniams. Po konferencijų^šv. 
Jono Kr. parap. bažnyčioje apie 
11.15 vai. — išpažintis. Tėvai pra
šomi mokinius atsiimti iš šv. Jono 
Kr. parap. bažnyčios po išpažin
ties tarp 1.20 - 12 vai. Mokinius, 
kurie dar išpažinties neina prašo
me atsiimti 11.20 vai.

Mokiniams evangelikams spe
cialus susikaupimas bus mokyk
los patalpose; tėvai prašomi mo
kinius atsiimti iš mokyklos 11.15 
vai. Mokyklos vedėjas.

Jaunučių ateitininkų berniukų 
susirinkimas — šį sekmadienį, ko
vo 26 d. 4 vai. p.p. Prisikėlimo 
muzikos salėje. : ' '

Jaunesniųjų mergaičių ateiti
ninkių susirinkimas įvyks šį sek
madieni, kovo 26 d.’ 4 vai. p.p. 
Vaikų Namuose. Visos narės pra
šomos dalyvauti su uniformomis.

Mergaičių popietės vyksta kiek
vieną sekmadienį nuo 3.30 iki 
4.30 vai. Vaikų Namuose. Visos 
mergaitės, kurios nori dalyvauti 
Velykų Bobutės programoje, pra
šomos popietėse pastoviai daly
vauti. , ; :. ; ■■ ' ■

šeštad. mokyklos tėvams 
norime pranešti, kad už 1960-61 
mokslo metus mokestį užsimokė
jo 261 šeima. Tėvų komitetas at- 
siskaičiusiems nuoširdžiai dėkoja. 
Dar liko 5 šeimos, kurids nesuspė
jo iki šiol atsiskaityti; maloniai 
prašome artimiausiu laiku atsi
skaityti. Šį šeštadienį bus išda
linti mokiniams antrieji paragini
mai. Šeimos, turinčios finansinių 
sunkumų, prašomos paduoti pra
šymus tėvų komitetui atleisti nuo 
mokesčio. Mokyklos vadovybė.

Kovo 17 d. Prisikėlimo parap. 
muzikos studijoje buvo atidaryta 
dail. Tel. Valiaus ir skulpt. J. Da
gio darbų paroda. Po Įvadinio 
kleb. T. Placido žodelio, trumpą 
paskaitėlę apie meną turėjo re
kol. vedėjas T. Žiūraitis. Paroda 
bus atidaryta iki šio sekmadienio 
imtinai. Skulpt. Dagys yra išsta
tęs 6 medžio drožinius, o dail. Va
lius — netpli 30 piešinių, tipogra- 
fijų ir lino rėžinių. Visi maloniai 
kviečiami šią Įdomią parodą ap
lankyti.

Miesto Dailės galerijoje 
šiuo metu vyksta metinė Ontario 
dailininkų draugijos paroda. Ji 
yra Įdomi, kaip ir kasmet, Įvairu
mu ir parodo naująsias sroves, 
veikiančias Ontario dailininkus.

Paskaitos apie komunizmą
Kaip ir kiek pažįstame stipriau

sią iš dabartini pasauli veikiančių 
jėgų? Ar tiesioginė asmeninė ko
munizmo patirtis jau mus pada
ro komunizmo žinovais, pajėgian
čiais atsispirti? šie ir panašūs 
klausimai bus nagrinėjami filiste
rių skautų Toronte balandžio 8-9 
d.d. rengiamame seminare. Įvai
rius komunizmo aspektus gvil
dens: dr. P. Ancevičius. B. Vaške
lis ir K. Skrupskelis. Į seminarą 
kviečiami visi studentai ir kiti iš 
Toronto ir kitur.

Filisterių Skautų S-gos 
Toronto skyrius.

Velykų Bobutė
jau pakely i Torontą. Visi Toron
to kolonijos lietuviai vaikučiai 
prašomi neužmiršti, kad Atvely
kio sekmadieni Velykų Bobutė 
norės jus visus pamątyti Prisikė
limo par. salėje. Ji atvažiuoja su 
gausiomis dovanomis ir visus sa
lėje esančius vaikučius pavaišins. 
Programą atliks sekmadienio po- 
nietės mergaitės; vadovaus Nek. 
Pr. Marijos seserys. "

Lietuvių Caritas 
vietoj gėlių a.a? dr. A. Šapokos 
šviesiam atminimui užprašė šv. 
Mišias, kurios bus atlaikytos šv. 
Jono Kr. bažnyčioje Verbų sek
madienį 9.30 vai. rytą. Taip pat 
vietoje gėlių velioniui pagerbti 
510 paaukojo Caritas reikalams 
pp. žekoniai.

Aukojusieji Vaikų Namams ga
li kreiptis betkuriuo metu i sese
ris tel. LE. 4-5773 ir galės gauti 
‘income tax” pažymėjimą anglų 
kalba. '.? ■

Pade k a .
Nuoširdus ačiū lietuviu bankelio vai 

dybai “Paramai" už suteiktą auką $500 
Lietuvių Vaikų Namams.

Teatlygina Jums gerasis Dievas gau
siomis savo malonėmis.

Nek. Pr. Mąrijos seserys.

Kun. B. Pacevičiaus sukaktis
Kun. B. Pacevičiaus 25 m. ku

nigystės sidabrinis jubilėjus .iš*

bažnyčioje ir banketu šv. Jono 
Kr.' par. salėje. Iškilmei rengti 
sudarytas komitetai;. Pakvietimai 
į parengimą jau gaunami abiejų 
parapijų knygynuose. Būtų gera, 
kad lietuviškoji visuomenė pa
kvietimus įsigytų galimai grei
čiau, kad rengėjams būtų žinomas 
dalyvių skaičius. Rengėjų many
mu, dalyvių bus tikrai daug, nes 
kun. B. Pacevičius per dešimtį 
metų Toronte pasireiškė labai ša
kota veikla.

Toronto lietuvių evangelikų 
liut. antra giesmių šventė 

įvyks Verbų sekmadienį, kovo 26 
d., 1 vai. po pietų Išganytojo ev. 
liut. bažnyčioje, Bloor St. West 
- kampas Indian Rd.

Šios šventės programoje daly
vaus kun. Dilys iš Čikagos, sol. H. 
Rožaitis, parapijos mišrus choras, 
triūbininkai, vargonininkė p. Be- 
rešnevičienė - Yčaitė, vargonų so
listės ir šventės dalyviai bendro
mis giesmėmis

Tuoja po šventės programos 
užbaigimo Alhambra United 
Church salėje kampas Ąlhąmbra 
ir Bloor St. W., įvyks parapijos 
tarybos ruošiama kavutė visiems i 
šventės dalyviams. ‘ ■

Nuolankiai prašome giesmių 
šventėje ir kavutėje dalyvauti.

Toronto Lev.liut. par. taryba.
Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjungos Toronto skyriaus 

visuotinis narių susirinkimas 
Įvyks , kovo 26 d., sekmadienį, 4 
vai. p.p. Lietuvių Namuose — 
priestate. Maloniai kviečiame vi
sus vilniečius šiame susirinkime 
gausiai dalyvauti. Skyriaus v-ba.

Apyl. valdyba pasiskirstė 
pareigomis

Naujai išrinktoji KLB Toronto 
apylinkės valdyba pirmame savo 
posėdyje, įvykusiame Lietuvių 
Nainuose, pasiskirstė pareigomis: 
pirm. S. Juozapavičius, vicep. ir 
ryšiams su kanadiečiais J. Vailo
kaitis, sekf. V. Stabačinskas, pa
rengimams ir kultūros reikalams 
V. Bubelis, ižd. P. Augustinavi- 
čius. Be to, naujoji valdyba, norė
dama sustiprinti ūkini pagrindą, 
prie kasininko sudarė ekonominę 
sekciją, Į kurią Įeina: J. Mažeika 
- solidarumo įnašui rinkti, ir7

Pr. Barauskas.
Naująją valdybą pirmame po

sėdyje pristatė b u v. vald. pir m. 
J. R. Simanavičius, kuriam nau
jasis pirmininkas pareiškė didelę 
oadėką už nenuilstamą pirminin
kavimą per daugeli metų Toronto 
apylinkei. Linkėtina Toronto apy
linkės valdybai sėkmingo darbo.
Velykinės atvirutės Toronte gau
namos— p. J. Beržinsko preky
boje, Time Cigar Gift Store, 1212 
Dundas St. W., Margis Drugs. 
408 Roncesvalles Ave., sekmadie
niais po pamaldų abiejų parapijų 
Spaudos Kioskuose ir kasdien — 
Sp. B-vėj Žiburiai, 941 Dundas 
St. W., Toronto.

Pa dėk a
Nuoširdžiai dėkojame p. Liubins- 

kams už auką $10 ir už gražia dovaną 
mūsų koplyčiai: mišiolui padėklą, kry
žių ir dvi žvakides.

Meldžiame Augščiausiąjj sveikatos ir 
Dievo gausios palaimos Jums ir Jūsų 
šeimai. Nek. Pr. Marijos seserys.

JAU PATS LAIKAS UŽSAKYTI vasa
rai skiriamus dovanų siuntinius arti
miesiems i tėvynę per paslaugią lietu
viška siuntiniu tarnyba. Paskambinkite 
STASIUI PRAKAPUI RO. 7-9088, 18 
Brookside Ave., Toronto. 9. Pavyzdžiai 
pristatomi į namus. Visi užsakymai ap
drausti. Turiu lietuviškų naujausių il
go grojimo plokštelių pigiau nei kitur.
TABAKO ŪKYJE reikalinga nuolati
niam darbui šeimininkė. Gali būti ir 
šeima. Dėl sąlygų susitarsime. Nedel
siant rašyti: A. Ambraziejus, R.R. 2, 
Otterville, Ont.
Išnuomojamas frontinis kambarys I 
augšte su maistu ar be maisto. Telef. 
LE. 2-6922.

MONTREAL, Que
šv. Kazimiero parapijos reko

lekcijos pradėtos kovo 19 d. Re
kolekcijas veda T. A. Tamošaitis 
iš Čikagos.

“Lito” valdyba, savo posėdyje 
priėmė 8 naujus narius. Dabar 
yra 574 nariai. Nutarė paruošti 
“Lito” skyriaus ar atstovybės stei
gimą rytiniame Montrealyje. Li
tuanistiniams kursams paskyrė 
$50 mokslo metų užbaigtuvėms.

Lietuvių Dramos Teatras išlei
do Balio Sruogos “Milžino pa-

unksmės” plokšteles. Prie plokš
telių albumo yra meniškas aiški
nimų albumas.

Tautinių šokių vakaras įvyks 
balandžio 29 d. Jame dalyvaus 
apie 100 šokėjų. Visi, kurie yra 
priklausę dr. j. Basanavičiaus 
skautų vyčių būrelio tautinių šo
kių grupei, vakarui jau rimtai 
ruošiasi, daro net po dvi repetici
jas kas savaitę.

Vakaras - koncertas. — AV pa
rapijos choras balandžio 22 d. AV 
salėje ruošia metinį vakarą - kon
certą. kurio programa bus įvairi 
ir labai Įdomi: vyrų ir mišrūs cho
rai, oktetas, kvartetas ir solo dai
nos. Be to, veiks bufetas ir bus 
šokiai.

SLA metiuis susirinkimas Įvyks 
Verbų sekmadienį, kovo 26 d. AV 
patalpose tuojau po pamaldų.

Dvi lietuvių šeimos laukia iš 
Lietuvos atvykstančių savo šeimų 
narių. ■ ■ -

A V parapijos klebonas nuošir-

Lux Cleaners savininkams, už 
$T00 auką parapijos reikalams. 
Šia rro-’a labai dėkoja jiems ir už 
malonią pagalbą nemokamai va
lant bažnytinius ir kunigų dra
bužius. _

Kailiu siuvėjas J. Gražys nusi
pirko iš pp. Dauderių namus prie 
Bannantyne Avė., kur įkurs savo 
dirbtuve. A/

Prieškoinunistinė demonstracija
Massey salėje vadinamasis “nu

siginklavimo komitetas” buvo su
rengęs mitingą, kuriame kalbas 
pasakė Nobelio premijos laurea
tas dr. L. Pauling iš JAV, angli
konų pastorius J. Collins iš Brita
nijos, Toronto rabinas A. L. Fein
berg ir kt. Jie kvietė gausią pub
liką veikti, kad būtų sustabdyta 
atominių ginklų gamyba. Esą 
jau dabar JAV turinčios 125.000 
atominiu bombų, o Sov. Sąjunga 
- 60.000. Jų užtektų sunaikinti džiai dėkoja pp. Rutkauskams, De 
visai žmonijai. Kadangi tai buvo 
prokomunistinis mitingas^ prie sa
lės susirinko dhugybė demonst
rantų su protestuojančiais plaka
tais. Buvo dalinama brošiūra, ku
rioje tarp kitko sakoma:.“Abrao
mas Feinberg — raudonasis rabi
nas”. Taipgi-buvo išdalinta ir ki
tokiu prieškomunistiniu brošiū
rų. Demonstracijoje dalyvavo ir 
gerokas būrys lietuvių. D.

Koyer apie savo areštą Lenkijoje
“TZ” jau buvo .pranešta, kad 

montrėalietis lenkas Koyer, kuris 
pereitą vasarą nuvykęs i Lenkiją 
ten buvo suimtas, jau yra grįžęs 
i. Montrealį. Jis daug apie tą arės- ........ . —----- ......
lą nekalba, betgi paskelbė oficia- Į Vieną kartą tai buvęs pats amba- 
lų;savo paaiškinimą. • Padorius. Paleistas buvęs užtikrin-

Prieš išvykdamas iš Montrea- 
lio jis aplankęs Lenkijos tenykš- 
i konsulą ir-papasakojęs jam sa

vo abejones dėl saugumo, nes ka
ro metu buvęs veiklus pogrindi
nės lenkų armijos karininkas ir 
'inąs, kad po karo nemažai tos ar
mijos narių buvę suimti dėl Įvai
rių kaltinimų. Konsulas ji užtikri
nęs, kad jokių pavojų nesą, nes 
visa tai apimanti amnestija. Pasi
rodę betgi, kad konsulas nebuvęs 
šiuo atžvilgiu pakankamas autori
tetas.

Į Lenkiją jis nuvykęs rugpiū- 
čio 10 d. Nuvykęs i Varšuvą ap
lankyti giminių ir bičiulių ir ten 
rugpiūčio 29 d. buvęs suimtas. 
Priežastis arešto buvusi noras iš
aiškinti keleto asmenų mirtis po
grindžio armijos operacijų me-' 
tu 1943-44 m. Jis tada buvęs ar-j 
mijoje, kuri priklausiusi Lenkijos: .,SI
vyriausybei Londone, tada pripa- rpy,e- 
žistamai visų sąjungininkų. _____________  __ ______

Reikalą aiškinantis saugumo ir šėrininko asmeninę sąskaita ir užskai- 
orokuratūros organų buvę ap- • tyti naujam šėrui.*; ' : Į
klausta apie 100 liudininkų, o po Bendrovės valdyba.

to jis buvęs sausio 29 d. paleistas. 
Formalaus kaltinimo jam nebuvę 
ckio. Jis buvęs traktuojamas ge

rai ir tris kartus buvęs aplanky- 
as Kanados ambasados atstovų.

‘as, kad daugiau negalįs bijoti jo- 
’;ių nemalonumų ir visada galįs 
’-aisvai atvykti į Lenkiją arba jo 
’;eima galinti pas jį Kanadon. nu
vykti. J A: A . , • ;

Jis nebuvęs apkaltintas žmog- 
žudyste. kain spaudoje buvo skel
biama. bet tik jo arešto metu val
džia aiškinusis, klausimą kelių as
menų mirties kariniu veiksmu re
zultate. : .

Grįžęs i Kanadą, sužinojęs, kad 
už jo paleidimą energingai užsi
stojęs premjeras Diefenbakeris, 
kuriam tad reiškiąs padėką. Ta 
pačia proga dėkoja ir kitįems, ku
rie jo likimu rūpinęsi.

SP. B-VĖS “ŽIBURIAI” 
ŠĖRININKŲ ŽINIAI ;

i Už I960 m. šė ams priklausomi di
videndai (4%), kas pareikš norą atsi- 

! imti, išmokami š.m. kovo mėn. laiko-

Praėjus skelbiamam laikai neatsiim
ti dividendai bus Įrašyti j kiekvieno

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuven

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

J. BER2INSKAS
Užsakymai priimam i ir naštų.

Yra gauta keletas lietuviškų pašto 
ženklų — jubilėjinis prezidento A. 
Smetonos, Dariaus-Girėno jubilėjinis 
ir kt. Suinteresuoti prašomi skambin-į 
ti betkada LE. 5-3770, klausti Juliaus.'

Lietuviškd balduv

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

pervežimo* Toronte ir tolimom*Baldų 
distancijomi*. Vita* vežama* tarta* op 
drausta*. Važiuojam ko* savaite I Mo«rt 
reali, Londonu, Windsor^, Hamiltoną 
North Bov, Sudbury ir kitur.
tO DEWSON ST. m. EI.4-1403

TORONTO

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

GREITAI DUODAMOS BETKOKIAM GERAM TIKSLUI.
Bankas veikia:šiokiadieniais 1451 Crawford Bridge Ave.. Verdun. Rytais-*- 

pirmadieni nuo 10-1 vai. ir šeštadienį nuo 10-12 vai. Vakarais — 
pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį nuo 7-8 vai.
Sekmadieniais Aušros Vartų parapijos salėje banko patalpose nuo 
10.30 - 1 vai.

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

Valeri Sibulis.

<

A.A. AUGUSTINUI JONAIČIUI - JONSE mirus, 
.nuoširdi mano užuojauta jo žmonai poniai Jonaitienei, duk
relei Valei, broliui Stanislovui bei visiems artimiesiems gi
minėms r

"Parama" Kredito Koopėratyvas 
kovo mėn. 31 dieną — Didįjį Penktadienį 

bus uždarytas.
VIETON TO KASA DIRBS

D. KETVIRTADIENI — kovo mėn. 30 dieną iš ryto nuo 10 vai. 
ligi 1 vai. po pietų ir vakare nuo 5.30 vai. ligi 9 vai. vakaro.

Valdyba.

Norinčio pirkti Cejnar's nutrija 
dėmesiui! Mūsų naujas telefono 
numeris — LE. 2-5031. Užeikite

bos ištaigoje — 1055 Bloor St. W.

A L G ARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards naiys.

16U Bloor St. W. Toronto, Ont. 
Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2664

Vakarais — HU. 9-1543.
GALLEY — RONCESVALLES. 516.500 pilna kaina. 8 kambariai, geroje 
vietoje, vandeniu apšildomas, 2 garažai. $2.500 įmokėti. ,
DUNDAS — GLADSTONE. $1.500 įmokėti, $10.000 pilna kaina, 6 dideli 
kambariai, modemiška virtuvė, pilnas rūsys, modemiškas apšildymas. Ba
lansas 10 metų atviras morgičius.
DUNDAS — RUSHOLME. $5.000 įmokėti, $19.900 prašoma kaina. 7 kam
bariai — 4 kamb. pirmame augšte, anynaujis, rauplėtų plytų namas, 2 vir
tuvės, privatus įvažiavimas, vandeniu alyva apšildomas. Balansas 10 metų 
atviras morgičius.
COMJEGE — RUSHOLME. S3.000 įmokėti. V»so $18.900. Dupleksas. 11 
kambarių. Vandeniu alyva šildomas, 2 mūriniai garažai, geros morgičių 
sąlygos.
OAKMOUNT — BLOOR. $15.000 įmokėti. Viso $45.000. 5 butu naujas 
pastatas, privatus įvažiavimas. 4 garažai. Balansas 10 metų morgičius.
Pas mus randasi dau» naujai registruotų padavimu High Parti ir Parkdale 

rajonūnse. Dėl informacijų skambinkite A. GARBENIUI.

tI . •v • v




