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Kova su nepažįstamu
Sakoma, sunku peštis su pliku, bet dar sunkiau kovoti su 

nepažįstamu. Užtat asmenys, grupės, valstybės, kariuomenės, ku
rios yra užėmusios kovos pozicijas, stengiasi pirmoj eilėj pažinti 
priešą. Smūgiai gali būti tik tada taiklūs, kai žinomos yra priešo 
pozicijos, silpnybės ir jėgos ištekliai. Tam reikalui valstybės ne
sigaili didžiausių sumų bei pastangų, kad priešas būtų pažintas bei 
atitinkamai įvertintas.

Mes nesudarome išeiviškos valstybės, neturime jos priemo
nių, ir todėl negalime svajoti apie šias galimybes. Mūsų pozicijos 
yra visai skirtingos. Tiesa, dalyvaujame įvairių kraštų valstybinia
me gyvenime, tačiau turime ir specifinių uždavinių, kuriuos tik 
mes patys ir galime atlikti. O tie uždaviniai kyla iš mūsų atkaklaus 
priešinimosi komunistinei invazijai, kuri užliejusi Lietuvą ir kitas 
Europos valstybes, gresia plėstis tolyn. Naujoji išeivija, kur ji 
bebūtų, šią plėtrą stebi žymiai jautriau ir akyliau nei šio žemy
no asmenys, niekad nepergyvenę raudonojo siaubo. Ji netik stebi, 
bet ir veikia šių kraštų visuomenes, kad nesusigundytų gražiai 
pridengtomis vilionėmis^ Tą gerai mato sovietiniai žmonės ir sten
giasi suniekinti išeivijos įtaką ypač JAV ir Kanadoje. Jie nesidrovi 
išrasti kaltinimų ir juos paskleisti šių kraštų spaudoj, radijo ir te
levizijos programose. Jie veikia prisidengę visokiais taikos komi
tetais, literatūros draugijomis ir pan. Per sau palankius intelektua
lus, per universitetus jie skleidžia sovietinę teoriją, esą komuniz
mo Įsigalėjimas pasaulyje neišvengiamas. Istorijos ratas, girdi, 
sukasi fatališkai komunizmo naudai, ir pasipriešinimas jam esąs 
betikslis' Teorija savo pagrinde yra naivi, tačiau atsiranda žmonių, 
ii- tai mokytų, kurie ja patiki. Antai, vienas Kanados parlamento 
narys, grįžęs iš kelionės po Europą, kur matėsi su visa eile diplo
matų, konstatavo, kad jų tarpe yra palankių šiai teorijai. Labai 
galimas daiktas, kad ji randa pritarimo ir kaikuriuose kituose 
sluogsniuose. Tai rodo, kad komunizmas šiuo metu bando veržtis 
per visus galimus plyšius. Ir jis Įsiskverbia ten, kur randa sau 
palankią dirvą — stoką principinio sąmoningumo. Jis prisistato 
patraukliu veidu ir suklaidina nekritiškai galvojančius žmones. O 
tokio nekritiškumo yra daug. Ir tai ne iš blogos valios; arčiau su 
tais klausimais nesusipažinusiam reikalas kitaip atrodo. Užtat nau
josios išeivijos uždavinys ir yra šiuo metu gyviau veikti vietinę 
visuomenę visais galimais būdais bei ją apsaugoti nuo komunisti
nio suklaidinimo. Vadinamieji realistai mano, kad vienintelė tikra 
atspara prieš komunizmą yra ginklas. Esą viską nūlemsianti jėga. 
Kad ji yra reikalinga, netenka abejoti. Bet neužmirškime, kad 
dabartinis komunizmas veržiasi dviem frontais: ir ginklu ir idė
ja. Toj pusėj, kur išblėsta idėja, nedaug tereiškia ir ginklas. To- 

. dėl neturėtame nuyertintiridėjinės pusės. Dabarties kovoj ji daug 
"■ lemia. ' '' ’ .

Ir mums, dalyvaujantiems šioj kovoj, reikia gyviau pažinti 
idėjinius komunizmo pagrindus. Patys pakanamai ją nepažindami 
negalime nė kitų apšviesti. Tiesa, visi -mes žinome apie komu
nizmą iš praktinės pusės, bet nevisi nusimanome apie jo idėjinius 
pagrindus. Kai pvz. buvęs prezidentas Eisenhoweris turėjo progos 
diskutuoti šiuo klausimu su maršalu Žukovu, patyrė, kad pokalbis 
nebuvo lengvas. Jis gali būti nelengvas ir mums, pakankamai nesu- 
sip?tinusiems su idėjiniais komunizmo pagrindais. Tai ypač pasa
kytina apie čiagimi mūsų jaunimą. Jam tokio pažinimo labai 
trūksta. Užtat reikia pasidžiaugti ateitininkų, skautų ir kitų grupių 
bandymais užpildyti šią spragą. Jie savo programose yra numatę 
komunizmo klausimu eilę paskaitų, seminarų, referatų, diskusijų. 
Gražią paslauga šiam reikalui yra padaręs T^ J. Venckus, SJ, dar 
1954 m. Buenos Aires išleisdinęs populiarią studiją “Komunizmo 
pagrindai”. Ji ir kitos studijos gali padėt pažint priešą ir teikti 
sėkmės kovai. ' Pr. G.

Savaitės įvykiai

KAS NAUJO KANADOJE?
■ ■ PROFESINIŲ y-lSlri, .riiy '

MOKYKLŲ statybą finansuoti 
savo provincijoj ryžosi Ontario 
vyriausybė. Ji taipgi planuoja 
skirti $9 mil. amatų mokykloms 
statyti. Tai žymiai palengvins mo
kesčių mokėtojams ir pagreitins 
mokyklų statybą. Ontario švieti
mo min. J. Robarts pareiškė, kad 
vyriausybė apmokės profesinių 
kursų patalpas gimnazijose iki 
1963 m. kovo 31 d.Iš federacinės 
vyriausybės tolyems reikalams 
Ontario prov. gauna 75%.

AMATŲ
KURSAI bedarbiams praple

čiami Toronte ir kitose vietose. 
Toronto kursuose Provincial In
stitute of Trades ikišiol buvo 143 
kursantai; dabar jie galės priimti 

, 191 naują kursantą. Jau priimta
daug prašymų. Panašūs kursai 
yra Cornwall ir Brantforde. Ne
trukus jie numatyti organizuoti 
Hamiltone, Londone, St. Cattha- 
rines ir Kitchener. Ir kitose On
tario vietovėse rūpinamasi steigti 
amatu kursus.

PRANCŪZŲ
IR RUSŲ kalbos pamokos yra 

perdavinėjamos per visą Kanadą 
televizijos programoj. Prof. Jean 
Paul Vinay, Montrealio universi
teto kalbų skyriaus vedėjas, dėsto 
prancūzų kalbą lengvu grafikos 
būdu. “Speaking French” valan
da matoma šeštaideniais 6 vai. 
CBC televizijoj. Rusų kalbos pa
mokos pradėtos lapkričio 1 bend
radarbiaujant su Toronto univer
siteto suaugusių skyriumi yra per
davinėjamos dū kariu per savai
tę Toronto CBLT.

IRENA
, REBR1N, B. Kolumbijos uni

versiteto rusų kalbos lektorė, pra
laimėjo deportacijos bylą augš- 

čiausiame Kandos teisme ir turi 
išvykti iš Kanados. Vienintelė ga
limybė pasilikti Kandoj būtų ape
liacija į imigracijos minister), 
nors ji negali būti sėkminga, nes 
1959 m. min. Fairclough įsakė ją 
deportuoti saugumo sumetimais. 
I. Rebrin perėjo visas teismo teis
mo instancijas per 2 metus ir vi
sur pralaimėjo. Ji yra rusų kil
mės, gimusi Pekinge, gyvenusi 
visoj eilėj kraštų. Kanadon atvy
ko iš Brazilijos -su laikine viza ir 
bandė pastoviai apsigyventi. Dar 
liko neišspręsta jos iškelta byla 
Toronto dienraščiui “The Tele
gram” už jai nepalankų straipsnį, 
liečiantį jos praeities veiklą.

jieško -
RINKŲ komunistiniuose kraš

tuose. Žemės ūkio ministeris Al
vin Hamilton paskelbė, kad Kana
da pardavė Čekoslovakijai kvie
čių už $8.600.000. Išviso ikišiol 
komunistiniam kraštam parduota 
11 milijonų bušelių kviečių už 
$25.800.000* Š.m. pradžioje rau
donajai Kinijai parduota 28 mil. 
bušelių kviečių ir 12 mil. bušelių 
miežių už 60 mil. dol. Sov. Sąjun
ga taip pat nupirko 7 mil. bušelių 
kviečių.

Britų Bendruomenės premjerų 
konferencijoje buvo pasisakyta 
už pripažinimą komunistinės Ki
nijos ir jos įsileidimą į JT,

IŠLEIS TIK 1500 LIETUVOS 
TURISTŲ 

Aleksandravičienė, instruktorė 
užsienio turizmo reikalams Lie
tuvoje, Vilniaus radijo bendradar
biui pareiškė, kad šiemet iš Lie
tuvos į užsienio šalis važiuos 1500 
turistų. Matyt, toks skaičius jau 
yra iš anksto nustatytas ir nega
lės būti viršytas. Dalis tų turis
tų, galbūt didesnioji dalis, vyks 
į satelitinius kraštus. E.

O?®

atstovaująs provincine vyriausybę, pasitinka iš EuroOntario provincijos sekretorius J. Yaremko
pos atvykusių džiovininkų grupę, kuriuos priėmė Kanada ryšium su Tremtinių Metais.

IR ŽINOVAI GALI SUKLAIDINTI
SU KUO SUSIDURSIME UŽ DEŠIMT METŲ? 

trėmimas kiekvienam yra didelė 
bausmė. ; ■ .

Yra nuomonių, kad pastovus 
gyvenimo lygio kilimas veda prie 
diktatūros susilpnėjimo. Priešin
gai. Geresnis gyvenimas tik su
stiprino Chruščiovo poziciją žmo
nių akyse ir sumažino Įtampą tarp 
partijos ir liaudies. Pasak E. Mos
ley, gyvenimo lygiui pakilus, ne- 
padioejo laisvės reikalavimas, bet 
padidėjo žmonii^pasitikėjinras 
partijos propaganda. Visa tai 
Chruščiovas vykusiai išnaudoja 
savo tikslams vidaus ir užsienio 
politikoje vykdyti.

Kaikas tvirtina, kad sovietinio 
švietimo išplėtimas ir aųgštas ly
gis prives prie ieškojimo dvasios 
savarankiško galvojimo ir kriti
kos, kuri ilgainiui gali sunaikinti 
partijos ideologinę kontrolę.

Studentijoje buvo šiokių tokių 
neramumų ir sumišimo 1950-59 
m „bet Chruščiovas padarė žygių 
panašiems neramumams numal-

Vienas po kito atsiranda Krem
liaus “žinovų*’, kurie įžiūri, kad 
sovietiriė santvarka keičiasi iš 
blogo į gerą ir kuriem atrodo, 
kad einama prie greito sovietinių 
vadų vienų su kitais susikirtimo. 
Nepaslaptis, kad panašios klaidin
gos nuomonės dažnai turi Įtakos 
ir į Amerikos, kartu ir kitų vaka
riečių užsienio politiką. Tai turė
damas galovje rusu politikos ži
novas Philip K Mosely paskuti
niame “Foreign Affairs” nr. iš
kėlė keletą klaidingų nuomonių, 
vadindamas jas iliuzijomis.

Chruščiovas esą priverstas veš
li politiką, kuria jis pats netiki, 
norėdamas prisitaikyti prie kie
tai partijos linijos besilaikančių 
politbiuro narių. Taip betgi nėra. 
Nors Chruščiovo metodai yra ki
tokie, tačiau pati valdymo struk
tūra yra lygiai kaip Stalino. Jis 
turi pilną galią partijos prezidiu
me ir sekretoriate ir betkoks na
rių į minėtus organus priėmimas 
bei pašalinimas kitai grupei pro
teguojant ar reikalaujant yra ne
įmanomas.

Klaidingas Vakarų pasaulio Įsi
tikinimas, kad Chruščiovas nėra 
toks absoliutus diktatorius ir pa
vojingas Vakarams tuo, kad ne
leidžia suprasti sovietų užsibrėžtų 
tikslų užsienyje. Dabartinės so
vietų pasiuntinybės vis duoda su
prasti, kad Vakarai turėtų prisi
dėti prie santykių su sovietais su
švelninimo ir tuo būdu užkirsti 
kelią “stalinistų” sugrįžimui į 
valdžią.

Kaikas mano, kad su Stalino 
mirtimi pžisibaigė teroro baimė ir 
buvo duota žodžio laisvė. Tai gra
ži svajonė. Ir toliau sunku yra 
žmogui išvengti sovietinės dienos 
šviesą. Slaptoji policija tebėra 
veikli, kaip ir anksčiau ir nuo jos 
akių nė vienas nepasislepia. Pas
kutinių dvejų metų laikotarpy 
įvestas naujas terorizavimo bū
das. Pvz. nepageidaujamas arba 
neproduktingas bendruomenės 
asmuo, kaimynam ir partijai “nti- 
balsavus”, ištremiamas iš savo 
gyvenvietės. Toks ištremtasis pri
valo apsigyventi ne arčiau kaip 
100 kilometrų nuo buvusios gyve
namos vietos. Gauti darbui naujo
je vietoje reikalingas valdžios su
tikimas. Savaime aišku, toks iš-

Pabėgo Lenkijos pareigūnai
Gdynios uoste į atplaukusį JAV į teisės. Jūrininkas turi 20 m. am- 

prekybinį laivą slaptai įslinko len-lžiaus; pavardė dar neskelbiama 
kų jūrininkas, tarnaująs “Pawel 
Finder” laive. Amerikiečių laivo 
kapitonas jį priėmė ir išplaukė at- 
viron jūron. Kai paaiškėjo pabė
gimas, lenkų laivo - minogaudžio 
kapitonas su savo laivu ėmė vytis 
amerikiečių laivą ir per radiją 
reikalavo sustabdyti laivą atviroj 
jūroj. Kai amerikiečių kapitonas 
atsiakė, “Pawel Finder” atplaukė 
iš paskos į Olandijos uostą Vlis- 
singen. Jo kapitonas atėjo į ame
rikiečių laivą reikalaudamas pa
bėgėlio. Pastarasis betgi suskubo 
pereiti į Olandijos policijos ran
kas ir paprašė politinės globos

Iširo prokomunistinė Lenkijos “Caritas
ATSKILĖLIAI PAKLUSO KARDINOLO ULTIMATUMUI

Lenkijos komunistai, ikišiol ro
dę tam tikro atsargumo katalikų 
veiklai, pradėjo griežtinti savo 
laikyseną. Pats jų vadas Wl. Go
mulka puolė katalikų vadovus, 
esą jie klauso Vatikano nurody
mų ir kenkia dabartinei valdžiai. 
Ilgokai toleravęs tikybos dėstymą 
mokyklose pagaliau ji uždraudė. 
Kardinolas Wyszynski, kantriai 
laukęs, prabilo viešumoje ir dvie
juose pamoksluose drąsiai atkirto 
najajai kompartijos taktikai: ne- 
silenksime cezariams. “Aš sakau 
jums, jūs cezariai lenksitės savo 
Dievui ir tik Jam tarnausite”. Už 
jo pečių stovi didžioji dauguma 
Lenkijos gyventojų. Tai matyti 
pvz. kad ir per pasiruošimus neva 
seimo rinkimams: žmonės jais ne
sidomi, nors kompartijos nariai 
lankosi net butuose ragindami 
balsuoti. Jausdamas didelį tautos 
pasitikėjimą, kard. Wyszynski pa
siuntė ultimatumą prokomunisti
nei organizacijai “Caritas”, ku
rion buvo susimetę katalikų vei
kėjai, bandę bendradarbiauti su 
komnuistine valdžia. Jos pirm.

saugumo sumetimais.
Kitas lenkų pareigūnas, pasi

traukęs iš savo dabartinės val
džios tarnybos, yra Mieczyslaw 
Pawlus. Jis tarnavo Lenkijos gen. 
konsulate Mohtrealy, ūkiniame 
skyriuje. Neseniai savo vyriausy
bės jis buvo pašauktas grįžti Len
kijon po vienerių metų tarnybos. 
M. Pawlus betgi apsiprendė ne
grįžti ir kreipėsi į imigracijos mi
nisteriją, prašydamas teisės pasi
likti Kanadoj. Jis bandė gauti per 
savo konsulatą Lenkijos pasą, bet 
nepavyko. Imigracijos ministeri
ja šiuo metu svarsto jo prašymą.

di-

šinti. 1959 m. išleistas Įstatymas, 
kad visi mokiniai, prieš stodami džiavo Maskvoje dvi dienas ir pa- 
i universitetą, turi dvejus metus skelbė komunikatą, kuriame pa- 
....... . . .. , . ‘ orėžia reikalą toliau ginkluotis ir

aidinti karines pajėgas Rytų Eu
ropoje. Esą Vakarų “imperialis- 
iai” — Atlanto s-gos nariai — ir
gi didina savo karines pajėgas net 
ir atominėmis bombomis. Taigi, 
bolševikai, atrodo, vėl kels Ber
lyno klausimą.

Kremliaus užribio politika šio
mis dienomis siekia: 1. dar išmė
ginti Kennedy valdžią ir išaiškinti 
jos nuolaidumo ribas; 2. Įtikinti, 
kad pati didžioji pajėga pasauli
nėj arenoj yrą sovietai, ir centras 
yra ne Vašingtonas, bet Maskva; 
3. atstatyti Maskvos prestižą, kiek 
nukentėjusi Kongo reikaluose, iš
joti iš JT dabartini gen. sekreto
rių Dag Hammarskjoldą ir per
tvarkyti JT organizaciją taip, kad 
jie turėtų veto teisę sekretoria
te, kaip jie turi ją Saugumo Ta
ryboje: 4. laimėti kuo daugiau 
simpatijų naujai Įsikūrusiose 
valstybėse, kurios su laiku turi 
būti paverstos komunistinėmis; 5: 
suardyti vakariečių vienybę, kad 
jie nesudarytų rimto pavojaus jų 
planams vykdyti.

DERYBOS DĖL ALŽERIJOS
Ligi šiol buvusi organizacija, 

derėjusis su Prancūzija apima tik 
dali Alžerijos sukilėlių. Dabar 
susidarė nauja grupė. Prancūzi
jos ministeris Alžerijos reikalams 
pareiškė, kad jis derėsis ir su 
nauja. Jis mano, kad derybos da
bartiniu momentu yra tik atidė
tos, bet nenutrauktos.

RINKIMAI BELGIJOJE
Po naujų rinkimų greičiausiai 

; bus krikščioniu ir socialistu koali-

atidirbti fabrike arba kolchoze. 
Praktikoje tas Įstatymas nėra tai
komas griežtųjų mokslų studen
tams: technikos, medicinos ir 
pan., bet privalomas visiems hu
manitarinius mokslus studijuo
jantiems. Atlikus tą darbo prie
volę dar reikia gauti partijos re
komendacija- universitetui.

Prof. E. Moseley, nurodęs ke
letą klaidingų iliuzijų, perspėja, 
kad ateinančiame dešimtmetyje 
susidursime su sovietine sistema, 
kuri «gana greitai stiprėja ekono
miškai, moksliškai ir kariškai, su 
sistema, kuri turės vis mažiau 
vargo skleisti savo užsibrėžtą ide
ologiją viduje ir užsienyje. Esą 
susidursime su ta pačia sistema, 
kurios tikslai ir priemonės buvo 
suplanuoti Lenino ir Stalino ir 
kurių šiandien Chruščiovas visu 
šimtu nuošimčių siekia.

kun. prof. St. Huet skubiai sušau
kė narių susirinkimą apsvarstyti 
kardinolo reikalavimui: arba pa
siduoti kardinolo vadovybei arba 
rizikuoti bausme, t.y. ekskomuni
ka— išskyrimu iš Katalikų Bend
rijos. Susirinkimas buvo nepa
prastai audringas ir pasibaigė nie
ko nenutaręs. Jos pirm. kun. 
Huet, 56 m., pareiškė išeinąs iš 
organizacijos; grįžęs namo buvo 
ištiktas širdies smūgio ir staiga 
mirė. Jis norėjo pravesti savo pa
siūlymą — paklusti kardinolui, 
bet nerado pakankamai pritari
mo. Po jo laidotuvių Įvyko antras 
susirinkimas, kuris pagaliau nu
tarė paklusti kardinolui ir likvi
duoti organizaciją “Caritas”, ku
ri ikišiol nepaisė vyskupų autori
teto. Jai priklausė apie 300 vadi
namų “kunigų patrijotų”. Dabar 
jie nutarė grįžti pilnon vyskupų 
globon. Jų vadovas, velionis kun. 
Huet, pradžioj priklausęs proko
munistiniam sąjūdžiui “Pax”, iš
stojo ir sutelkė valdžiai palankių 
bendradarbių grupę. Kai 1953 m. 
buvo suimtas kard. Wyszynski ir 
kiti vyskupai, kun. Huet tapo 
kom. valdžios paskirtas Krokuvos 
arkivyskupijos generaliniu vika
ru - valdytoju ir ėjo tas pareigas 
be Vatikano patvirtinimo. Kai 
kard. Wyszynski buvo paleistas iš 
kalėjimo, kun. ‘Huet išėjo iš tų i 
pareigų, .bet gavo profesoriaus 
vietą teologinėj akademijoj, tvar- 
komoj komunistinės valdžios or
ganų. Kun. Huet iškritimas bei 
nuomonės pakeitimas ir “Cari
tas” likvidavimas sustiprino kar
dinolo autoritetą naujai įsitem
piančio j kovoj. Lenkų spaudos ži
niomis, kun. Huet palaidotas ne
šventintuose kapuose.

Canberra. — Oficialiomis Aust
ralijos žiniomis, pokario metu 
Australijon atvyko 76.708 lenkų. 
Pridėjus natūralų prieauglį, len
kų Australijoj yra apie 90.000.

LAOSE PADĖTIS KRITIŠKA: KOMUNISTAI ŽYGIUOJA PRIE
KIN. Sovietai jau sutiko šaukti konferenciją iš 14 valstybių ir daryti 
karo paliaubas. Bet tuo tarpu, kaip ir buvo manoma, jie prie to eina 
bolševikiškai; kol paliaubos įvyks, jie meta iš savo lėktuvų parašiu
tininkus ir įemia vadinamą revoliucinę kariuomenę, žygiuojančią 
priekin. Pasį Laoso vyriausybės pranešimus, jau prisijungė ir ko
munistiniosiaurės Vietnamo 5 batalijonai. Taigi, komunistinės pa
jėgos didėja. Vakariečiai sovietų atsakymą dėl Laoso apibūdina kaip 
neaiškų ir įtartiną, kuri reikia studijuoti. Kol šie studijuoja, ten už
grobiama vis nauji plotai ir kai konferencija prasidės, bus konsta
tuota, kad tiek ir tiek yra paimta, ir kad reikia stabilizuoti esmą 
padėtį. .

Prez. Kennedy savo pasimaty
me su Britanijos premjeru pasie
kė “visiško-susitarimo” dėl Laoso 
tolimesnės politikos. ; <

Rauodnieji kiniečiai perspėja
— jeigu vakariečiai padės Laoso 
dabartinei vyriausybei, jie nelik
sią tik stebėtojais ir teiksią pagal
bos revoliueininkams. Jie kalba 
tarytum lig£-šiol būtų buvę neut
ralūs. Vakaruose i galą savaitės 
susidarė nuotaikos, kad aštri pa
dėtis Laose atslūgusi ir prie 
ižiojo konflikto neprieisią.

VARŠUVOS SĄJUNGOS 
DALYVIAI

— Sov. Sąjunga, Lenkija, Čeko
slovakija, Vengrija, Bulgarija, 
Rumunija, Rytų Vokietija posė-

cija. Premjeru\liks buvęs ligi šiol, 
o užsienio reikalų ministeriu grei
čiausiai bus P. H. Spaak, buvęs 
Atlanto s-gos gen. sekretorių, 
tarptautinio masto politikas. Nu
stojus Kongo, Belgijos padėtis žy
miai pablogėjo, ir todėl randama 
reikafo Indromis jėgomis rūpin
tis krašto stiprinimu.

TANGANYIKA — 
NAUJA VALSTYBĖ

Tai buvusi prieš I D. karą Vo
kiečių kolonija, kuri buvo paves
ta britams. Dabar Britanijos ko
lonijų ministeris praneša, kad 
nuo š'm. gruodžio 28 d. Tanganyi
ka tampa nepriklausoma valstybe, 
i'ai bus 22-ji naujai po II karo 
Įsikūrusi Afrikos valstybė. Ji tu
ri per 9.000.000 gyventojų.

GYVENIMAS KONGE
JT pereitais metais išleido Kon

go reikalams beveik $50.000.000. 
Šiais metais reikės išleisti dar 
$135.000.000. Katangos preziden
tas čombė su savo kariuomene už
ėmė kasyklų miestą Manoho, ki
tos provincijos sostinę. JT pa
siuntė. Į Katangą naujai atvyku
sios InŠijosikeffiusV 't ’"'f r : >

SOV. SĄJUNGA 
nemoka savo Įnašo JT. Pagal nuo
status, jei kuri JT narys nesumo
ka pęr dvejus metus savo nario 
mokesčio, nuscoja teisės balsuoti. 
Savo Įnašus pilnai yra sumokėju
sios tik keturios valstybės: Aust
ralija, Airija, Olandija ir JAV. 
Sovietai atsisako mokėti lėšas, ku
rios yra skiriamos Kongo reika
lams. Atsisako taip pat mokėti 
Belgija, Portugalija ir Prancūzi
ja. Nemoka įnašų ir 19 P. Ameri
kos valstybių. Taigi, JT gresia pa
vojai netik politiniai ir propagan
diniai. bet ir finansiniai.

JAV PREZ. KENNEDY 
sekanti mėnesį važiuos į Prancū
ziją su oficialiu vizitu. Tai bus 
pirmoji užsienio valstybė, į kurią 
atsilankys naujasis prezidentas. 
Nežinia, ar čia lemia Prancūzijos 
prezidento asmenybė, ar ponios 
Kennedy seni ryšiai su Prancūzi
ja. Kaip žinoma, ji yra prancū
ziškos kilmės.

Buvo pasklidę gandai, kad F. 
Castro revoliucininkai nori pa
vogti Kennedy dukterį Karoliną, 
o jį pati nužudyti. Tai turėjo 
Įvykti per Velykas jam lankantis 
bažnyčioje. Sargybos buvo sustip
rintos, bet niekas neatsitiko.

Bėl siuntiniu Lenkijon
Daugelis lietuvių šelpia savo; nas, ir jei tie daiktai nėra skirti 

artimuosius, gyvenančius Lenki- prekybai.
joj, ypač Suvalkų trikampy. Mui- į 
to mokesčiai betgi gerokai apsun-' 
kino daiktų persiuntimą. Pačioj 1 
Lenkijoj ir išeivijoj buvo pradėta . T, -, .. „.......  - • “ j jos Raudonąjį Kryžių pasiūlė Ki

nijoje siaučiančiam badui suma
žinti didelius kiekius maisto, ta-

ATMETĖ AMERIKOS
PAGALBĄ 

-JAV prez. Kennedy per Švedi- 
kritikuoti pergriežtus muito mo
kesčius. Neseniai Lenkijos vy
riausybė pakeitė 1960 m. liepos ,. , . .. . .. .. .
15 d. muito taisykles ir gerokai 
palengvino vartotų daiktų per ’'‘'°”’ 

į siuntimą kaikurių grupiu asme-, - .... t ,- .... , . . 
nims. Nuo muito mokesčio dabar ’^Y snde, kad Švedija ar
gali būti iš dalies ar visiškai at-; Ra«odnas>s Kryžius duotų maistą 
leisti: asmenys, išlaikomi viešo- •savo Xa!^u’ a^.,au ir toks pasiuly- 

i sios globos įstaigų arba ir šiaip,mas Pe^ingui buvo nepirimtinas.

pasiūlymą atmetė: negi imsi pa
galbą iš kapitalistinių kraštų.

nepasiturintys; studentai, gyveną 
iš stipendijos. Lengvatos taipgi 
taikomos vartotų daiktų siunti
niams, gaunamiems nuo giminių 
užsieniuose. (Į vartotų daiktų są
rašą įeinea: drabužiai, skalbiniai, 
apavas ir vaistai). Nuo muito mo
kesčio atleidžiama iš dalies ar vi
siškai tais atvejais, jei siuntinys 
atėjo apgadintas bei netekęs da- ši suimti ir sovietinėms įstaigoms 
lies savo vertės. Be to, leidžiama perduoti Mečį Paškevičių, kurį 
sumažinti muito mokestį arba vi- sovietai kaltina karo nusikalti- 
sai atleisti nuo jo, jeigu jis pagal mais vokiečių okupacijos metu, 
oficialias taisykles išeina didės-! Čikagos policijos pareigūnas atsa- 
nis už pačių siunčiamųjų daiktų. kęs, kad tai esąs reikalas, kurį tu- 
vertę, imant vietinės rinkosvkai-!rįs spręsti Valst. Departamentas.

TEIRAVOSI APIE 
M. PAŠKEVIČIŲ

Makva telefonavo į Čikagą dėl 
Paškevičiaus. Maskvos radijas ko
vo 24 d. pranešė, kad kalbėjęsis 
radijo telefonu su Čikagos polici
jos pareigūnu, klausdamas, kokių 
priemonių Čikagos policija ėmė-



BAISŪS IR “PAMOKSLAI Iš PAKALNĖS
MEČYS MUSTEIKIS vičių i Smalininkų vaikų namus. 

Vaikai buvo įgąsdinti, kad juos 
mušią, kankinsią, karsią, kad jie 
5o>’^$ią bedieviais ir komunis

tais”.
šventajai Dievo baimei” pa

laikyti ir stiprinti dvasininkai, 
kaip ir visais laikais, itin noriau

Po Stalino mirties tikėjimo per
sekiojimas pavergtoje Lietuvoje 
buvo atslūgęs, tačiau maždaug 
nuo 1958 m. bolševikai kovą prieš 
tikėjimą vėl pradėjo vis labiau 
siprinti ir griežtinti, šiuo laiku, 
nušalinus vysk. J. Steponavičių, 
toji kova pasiekė padų aštriausių

kiams (vysk. Steponą vidaus pa 
vyzdys). . .

KUR KREIPIAMI ;
STIPRIAUSI SMŪGIAI?
Anksčiau dvasiški ja biįvo.šmei

Leilžia Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija. 
Prenumerata visur metams $5.00, pusmečiui $3.00. 
Įmetėję nemažiau $10 laikomi garbės prenumeratoriais.

* ,Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
941 Dundas St Toronto 3, Ont. Canada. Jei. EM.

* A. Ą. Redaktoriui, istorikui
DR. A. ŠAPOKAI mirus,

jo šeimai ir “Tėviškės Žiburių” leidėjams ♦ 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą —

KLB Windsoro apylinkės valdyba.

ATSIMINKIME BIRŽELIO 23!
. Šiemet birželių 23 sueina dvi

dešimt metų nuo lietuvių tautos
- sukilimo, kuris pašalino sovietinę 

okupaciją, paskelbė nepriklauso-
. — mos Lietuvos laikinąją vyriausy- 
.. • bę, perėmė krašto administraciją 
• anksČiauąMįei karo eigoje pasiro- 

-dė pirmieji vokiečių kariai.
Sukilimas buvo pirmas lietuvių

- ginkluotos rezistencijos išsiverži- 
.. mas. Nuo ta ia lietuvių tauta nesi- 
•liovė priešinusis okupacijoms. 

1 Keitėsi okupantai, keitėsi pasi- 
" -'riešinimo žmonės ir organizaci- 
•• ’*os, keitėsi pasipriešinimo formos

ir metodai, Keitėsi net pozicijos, 
-kuriose nasipriešinimas aštriau- 
.. šiai reiškėsi ar tebesireiškia. Ne

pakitusi betgi liko dvasia, iš ku-
- rios tekėjo pasipriešinimo veiks- 

' —ai; dvasia, kuri reiškė pasiryži
mą gyventi ir kurti lietuviškai, 
kuri reiškė pasiryžimą gintis nuo 
smurtu primetamo svetimo gyve-

-... nimo turinio ir stiliaus.
Sukilimo negali nutylėti nė 

’ okupantas. Sukilimo sukaktis pa- 
k’vr^ė okunanto oastangas juo- 
’mti sukilimą, apkloti jį melais, 
“’’kili'po sukaktis erzina okupa- 
'’uos agentus, nes pats sukilimo 

' <?',k*ss nepaneigiamai liudija, kad:
• ^tikslinas išreiškė visuotinį lie

tuviu tautos troškimą nusikratyti 
' svetima okunacija; demaskavo ir 

sovietini melą, kad lietuvių tauta 
buvo savanoriškai prašiusis pri
imama i covietų Sąjungos ver-

lietuvių laisvės siekimą. Nors So
vietų Sąjunga dirbtiniais teismais 
Lietuvoje dabar stengiasi pri
dengti savus nusikaltimus nuo pa
saulio akių, tačiau šimtų tūkstan
čių deportavimas, tūkstančių nu
žudymas, išniekinimas aikštėse 
tų, kurie nenusilenkė smurtui; te
bevykdomas sąžinės, minties, kū
rybos, tikėjimo ir jo skelbėjų 
prievartavimas; agentų pristaty
mas ganytojams ir kitos klastos

- virsta didžiu šauksmu, kad so
vietinis nusikaltimas susilauktų 
aip pat naujo Niurnbergo.

Atsiminkime 1941 birželio 23!
- tokio skatinimo balsai mus pa

siekė iš Europos ir Amerikos. 
Manome, būtų prasminga ir tiks- 
'inga- anuos individualius balsus
laversti bendru kolektyviniu bal-» 
su, kuris nubanguotų į>er visą' 
laisvų lietuvių bendruomenę.
mamės tad iniciatyvos kviesti as- 
nenis ir kolektyvus, kad sau pri
einamu būdu 1941 birželio suki- 
imo idėją padarytų gyvą savoj 
aplinkoj.

Spaudos pasisakymai, specialūs 
nnėjimai ar trumpas sukilimo 
risiminimas tinkamu žodžiu mo- 
rykloje, organizacijos susirinki- 

e, studijų savaitėje gali virsti 
arp mūsų nauja minties šviesa ir 
^naujinta valios stiprybe kovoje 

až laisvę Lietuvoje.
Tegul sukilimo atminimas iš

saugoja pasipriešinimo idėją švie
sią ir laisvą nuo oportunistinio 

i bendradarbiavimo pagundų.
Pasiryžimas sukilti už nepri-: Tegul pažadina mūsų intensy- 

klausomybės atstatymą buvo be vu dėmesį Lietuvos žmonių gyve- 
komnromisu. Jo nepalaužė ir na-į nimui ir kūrybai kaip tos pačios 
,mės Vokietijos įspėjimai, pas- ! ^priklausomos dvasios prasiver- 
kum grasinimai ir represijos. Tai žimui.
s’’°riovė ir sovietini melą, kad su- ■ Tegul sukelia pagarbą pasiprie- 
kil’ia ren<re “hitlerininkai”. i šinimo eigoje žuvusiems — pa- 

"ukili-ui vadovavusios organu -Įrbą tiek visuotinę, kiek visuo- 
<”>eros vadu, pačių pirmųjų, išve- ;nis buvo entuziazmas, kai 1941 
ži’ias i kacetą. kaip ankstesnės ir .birželio 23 rytą išgirdo prabilus 
vėlesnės sovietinės deportacijos, '.’auno radiją nepriklausomos 
natvirtino, jog nacinė Vokietija Lietuvos vardu ir seniai Dasiilg- 
ir jos- sąjun gininkas sovietai ėjo tus, nes draudžiamus, žodžius: 
tuo">ačiu keliu — kalėjimais, de- “Lietuva. Tėvyne mūsų ..
portagijomis, .<žu(įym.ais gniaužė i - LFB Taryba.

Tai patvirtina ir priežastys, dėl 
kurių buvo nušalintas vysk. ■Ste
ponavičius. Į kaikuriuos šios ko
vos atspalvius šiame straipsnyje 
pažvelgsime.

KOVOS PRIEŠ
TIKĖJIMĄ FORMOS
Kova prieš tikėjimą pavergta

me krašte vedama “įprastinėmis” 
formomis ir naujomis. “Įprasti
nėmis” formomis laikome milži
nišką propagandą per radiją, spe
cialią spaudą, mokyklas; dvasiš
kuos persekiojimą įvairiais už- 
naskuotais būdais, baudžiant ne
va ne Už tikėjimo skleidimą, o už 
ką kita; tikinčiųjų pareigūnų per
sekiojimą, šalinant juos iš tarny
bų; bažnyčių uždarinėjimą ąr ap
krovimą milžiniškais mokesčiais 
ir 1.1. Šiomis priemonėmis kova 
"rieš tikėjimą vedama nuo pat 
bolševikų įsigalėjimo.

Paskutiniu laiku prie čia minė
jų priemonių bolševikai pradėjo 
įaudoti ir naujesnes,' kaikurias 
nepaprastai įmantrias. Sustiprin- 
a propaganda prieš tikėjimą per 
-.^audą. Šiandien plačiai į tą kovą 
•iungta ne tik specialioji soauda, 

ir kiekvienas laikraštis bei 
'' irnalas. Naujais metodais su- 
nTnrinta kova prieš tikintį jauni- 

a. ypačiai studijuojantį. Yra pa- 
■vtdžių, kur neva laisvai leidžia- 

a jaunimui išreikšti savo religi
nis įsitikinimus spaudoje (stud. 

Jatulio pavyzdys), o po to kerta- 
•a visa bolševikine jėga: pasisa- 
i”sis sukritikuojamas, neįei
siant atsakyti, o po to naudo ja
ms represijos. Organizuojama 

monėse prieštikybinės paskaitos, 
■”’riu išklausyti priverčiami dar
bininkai ir taranutojai. Įsteigti 
muji antireliginiai institutai, ku
buos lankyti verčiamas jaunimas.

Plačiausia akcija vedama prieš 
•unigus, vis dažniau skelbiant jų 
-vardes spaudoje, klastingai iš- 
“aimant ju oasisakymus per pa- 
okslus, liečiančius tikėjimą bei 

ir kitais būdais. Nuo ti
kinčiųjų atskiriami vyskupai, juos 
internuojant, neleidžiant eiti sa
vo pareigų, jei jie nesiduoda iš
prievartaujami . “ bolševiku sie-

NEMELUOTAS SCENOS MENAS

prie vartau j ami. bolševikų
• ■ '■ ■■■

BAįYS J. ARŪNAS 
Feljetonas

— Užtenka šokti lenciūgėlius na užriečia uodegą ir pabėga su žmonėms. Prigužėjo pilna salė 
ir deklamuoti eilėraščius! Stato- nuskurusiu raštininkėliu ... At- melų tautiečių. Mus apėmė kažin 
">e dramą. Reikia publikai duoti; seit, tasai tipelis turi daugiau boksai švelnus alpulys. Apšviesto-
k” nors naujo. Artistų su tikra j liaukų ant kiaušo ir šioje ašarų 
^įevp dovana nereikės ieškoti už i Pakalnėje atsirado 15 metų ve- 
r'rių mariu: yrą jų ir mūsų tar- i liau. negu jos locnas vyras

Reikia tiktai truputį i'yžto; žodžiu, atsibodo tai moterėlei 
«erų noru!... ’ vartytis ant šilkinių paduškelių ir
Žinoma, kas galėjo prieštarau- ružavuose nailono marškinėliuose 

;; išmintingiems parengimų iki pietų drybsoti 6 pėdų pločio
’"'-'Jsiios "pirmininko, žodžiams! lovoje .. . 
loĮrri vadinasi, tuojau pat šokom ■ 
ri-rktj veikalą.

- Reikia, —- sakau, —. rasti 
toki veikalą, kad būtų meilės, tru
putį muštynių ir laiminga pabai- 
'’a* Atseit, apseiti be policijos, 
šaudymu bei kitokių gvoltu. nes 
iūsu piliečiai ir taip jau iškleru
sius nervus turi.

Komisiios sekretorius Grigas 
m'vo kitokios nuomonės:

- Je, — skyrėsi jisai. — da- 
^-r ’wamjiecius nebepamaitinsi 
--’ėiesienomis, alyvų žydėjimu, 
■'°ieliškėmis bei ramunių žiedais. 
'To—. sacharinui reikia statyti kry- 
’iu Atominiame amžiuje, jeigu 
«ori sužertt kelius doleriukus Į 
kišene, reikia ką nors stipraus, 
T-oksmingo, kad nervai drebėtų 
štodvie ir pakinkliuose!... Mū
sų tautiečiai, kad ir nuo Pakruo
jis. dabar jau mėgsta dilginan
čius dalykus, nori doleri išleidus 
“'uid taimą” turėti ir spjauna ant 
”i$” savo nervu ir inkstų negala- 
’u—u!... Tai aš ir siūlau parink-

« toki veikalą, kad būtų nemaža
- meilės, keletas stipresnių apsi

stumdymu ir nors vienas užmuš
tas! ... Kitaip, dedu galvą, nie-. 
ko neišeis!.. . Be to, tokį veikalą 
mums bus ir lengviau suvaidinti: 
kam reikia artimą apmušti, mes 
*roiirr»e geriausią režisorių pamo-

Daugumas Grigo nuomonei pri
tarė. Žmogus mokytas, angliškai 
kerta, didėlio fabriko buhalters- 
kos knygos jo žinioje, tai. aišku, 
turi galvelę!...

Tain mes ir išrinkome pasiutu- 
<daf nuikia dramą su stipriu tra- 
-r°'Htos atsnalviu. Žinia, kaikurias 
vietas pataisėm nasal savo skonį.

Vadinasi, milžiniškame mieste 
šiltai gyvena didelis ponas, bur
mistro dešinioji ranka. Viską ji
sai turi — mašiną, Šaldytuvą, pa
tefoną. šunį, katiną ir labai gražią 
j^uųa .žmoną. Trumpai, jo gyve- 
Ttimas vienas didelis nižavas 
sapnas... Tai pirmas veiksmas.

Antrame veiksme įvyksta visai 
permalus šių laikų reiškinys: žmo-

Trečiame veiksme, kaip ir pri
dera savivaldybės augštam parei
gūnui, burmistro-dešinioji ranka 
nutaria tą pienburnį pamokyti, 
žmona, kaip ir paskutinės laidos 
•automobilis — neliečiama asaba! 
Jeigu kiekvienas piemuo ims vi- 
''eburmistrui iš panosės graibsty- 
4i žmonas, tai ką mes dagyvensi- 
me! Taigi, mūsų vyriausias velkė
ms nueina nas tą raštininkėlį su 
g colių pištalietu. kuris prigrūs
tas žirnio dydžio šratų, sumaišy
tais su liuberska druska ir vie
nu šūviu paguldo tą meilės kubi- 
’a ... Veiksmas labai efektingas: 
šaunūs žodžiai, didelis trenksmas, 
kraujo klanas ...

Ketvirtame veiksme nutarėm 
duoti publikai atsikvėpti: suren
kam teismelį ir vice-burmistrą 
teisybės žinovai išteisina...

Burmistro vaidmuo teko Tadui 
Kojeliui. Jisai tėvynėje kone vi
sa amžių prasitrynę prie ponst- 
vqs: buvo valsčiaus valdybos šar
mu Turgaus dienomis vaikščiojo 
'o- miesteli su gutaperčine maniš- 
ka, kukavine lazdele1 pasirams
čiuodamas. Gi per šv. Mykolo at
laidus, kai Į Tūbausius atvažiuo
davo net patsai apskrities virši
ninkas. Kojelis apsivilkdavo bal
tintos drobės švarku, įsisegdavo 
"vaizdika i atlapą ir, brolyti, ta
da jį galėjai sodinti šalia vysku
po: taip poniškai jis atrodydavo!... 
Tai. sakome, jisai ir scenoje ne- 
aosikiaulins. Įgimtą bajorišką 
gyslelę turi!...

Raštininkėlį apsiėmė vaidinti 
Tonas Saikus. Vyrukas su garba
nomis, krintačiomis ant mėlynu 
•’kių. strokomiš lūnomis ir tvirto 
sudėjimo. Dėl tokių tipelių mo
terims ir gyvenime, ne tiktai sce
noje, protelis maišytis ima.

Vice burmistro žmona sutiko 
pabūti Aldona Grigienė, su kuria 
mūsų režisorius neturėjo jokio 
vargo .. . Apskritai, kurias gi mo
teris dabar reikia mokyti vaidy
bos meno?

Paskelbėm, kad vaidinimas tik
tai suaugusiems ir tvirtų nervų

e scenoje darome paskutinius 
asirengimus — grūdame suflerį 

•o «rindimis, stumdome fotelius 
viceburmistro salione, taisome šil
kines pagalvėles sofoje, ant kurių 
”rės tupėti jo priesaga, o čia už 
--’iiJonos užuolaidos salė ūžia — 
"iliečiai čiaudo, kbsėja, šneku- 
b’ioiasi... -y. j;

- Tu. — sako mūsų režisorius 
"omliui, — kai sceną atsidarys, 
sėdėk sofoje ir nuduok, kad sva-
oii. O paskui, po valandėlės, pa

suk galvą į Aldonos pusę ir šel
miškai pasakyk: “Žozefina, ma- 
•>0 svajonėle, gal nori nueiti į 
“"ietyna”, tenai šiandien šokė
jos iš Maroko!” Ir pliaukštelk lie- 
bĮviU; Va, šitaip ... Jauskis lais- 
”'ū. nesinervuok ...

- Nebijok, — ramina Kojelis, 
- mano nervai yra matę šilto ir

Š’lto!.,. Buvo, mat, čia ko ner- 
rintis...

Plačiai atsiskleidžia, uždanga. 
Viskas pagal planą. Ir Aldona ant 
šilkinių pagalvėlių sėdi, ir Koje
lis svajoja. Praeina kelios minu
lės, o Kojelis vis svjoja. Paskui 
ima nosį krapštyti ir vis nieko ne
sako ... Kažinkas iš paskutinių 
ailių sušunka:

— Na, prasižiok pagaliau, ar 
’ado netekai! . . .

Dabar Kotelis staiga pašoka ir 
vienu žingsniu atsiduria scenos vi
duryje, ties suflerio būdele:

— Sakyk greičiau, — klausia 
Kojelis pasilenkęs, — kaip toji 
skylė vadinasi, kur aš ketinu Al
doną tempti? Negaliu atsiminti, 
nors kuolu galvon trenk!...

Gavęs atsakymą, jis išsitiesia 
visu ūgiu ir atsigręžęs į Aldoną 
sako: .

— Nori, moč, tai einam šian- 
(Nukelta į 7 psl.)
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votais įvykiais pavaizduojant juos 
nedorėliais, gobšais “liaudies iš
naudotojais”, “banditų” rėmėjais 
ir t.t. Dabar šalia tų pačių išmislų 
pradėta pulti dvasiškijos pamoks
lai, tikėjimo tiesų aiškinimai, pa
teikiant “faktus”, skelbiant puo
lamųjų kunigų pavardes. Kaip ši
tokia bolševikų akcija vedama, 
pavaizduosime keliomis citatomis. 
Jovietinis Lietuvos dvisavaitinis 
žurnalas “švyturys” 1961 m. Nr. 
2 išspausdino Antano Jonyno 
straipsnį “Pamokslai iš pakal
nės”. Jame aiškinama, blasfemiš- 
kai iškreipiant N. Testamentą, 
kaip kitados Bažnyčia, esą eida
ma išvien su kapitalistais,' turėju
si didelę galybę. Dabar jf ėsą jau 
nustumta į pakalnę, o į kalbą ko
piąs komunizmas. Bet pamokslus 
esą Bažnyčia skelbia ir iŠ pakal
nės. Tačiau, matyt, tie ’“pamoks
lai iš pakalnės” pavergtame kraš
te taip pat turi milžiniškos Įtakos, 
jei bolševikai prieš juos nukrei
pia tokią baisią jšgą, išvystė tokią 
akciją. ; '

štai keletas citatų iš minėto 
straipsnio “švyturyje” (žodį Die
vas boševikai rašo visur iš mažo
sios raidės):

“Užsukime į keletą bažnyčių, 
-asiklausykime naujų pamokslų.

Ilgus metus bažnyčia laikė sa
vo rankose “dorovės prižiūrėto- 
:o monopolį”. Neatsisako ji to 
vaidmens ir šiandien. Užsimerk
dami ir nematydami, kad mūsų- 
visuomenėje stiprėja, vešliausiais 
želmenimis sužaliuoja naujos ko- 
'gnistinės moralės, etikos, doro- 

vėkųirincipai, kunigai iš sakyklų 
šiandien lyg pagal komandą sklei
džia raudas apie pašlijusią liau
dies dorovę, apie staiga įsigalėju
sias nedorybes — vagystes, girta
vimą, paleistuvavimą .. ..” 

“Klausykite, kaip baugina ir 
graudena klausytojus Vievio . ra
jono Paparčių parapijos klebonas 
Dumbliauskas ir daugelis kitų ku
nigų: nustojus tikėti, lankyti baž
nyčią, klausyti mišių, sušlubuo
janti dora, o nuo to silpstąs ir 
žmogaus protas; seniau daugiau 
žmonių būdavę bažnyčiose, užtat 
mažiau beprotnamiuose .• To
kie kunigai pasakoja; kad seniau 
Lietuvoje buvusi tik viena psi
chiatrinė ligoninė, o dabar esan
čios net penkios. Ir tos nesutalpi
na visų ligonių”.

“Šmeižti ir bauginti kunigai ne
vengia. Matydami, kad jaunimas 
labiau ir labiau tolsta nuo baž
nyčios; jie sutelkė tiesiog triuš-j kad nepasisakys prieš gydymąsi 
kinančią ugnį, taikydami į tikin- j ligoninėse ar pas gydytojus -- 
žiųjų motinų širdis. Jie piešia mo-i tai nesąmonė! Ir taip panašių bol- 
^inoms baisaus jaunimo ištvirka- ševikiniu priemaišų ar net išmįs- 
vimo paveikslus, kiekvienu atve- lų pilnos* minėtos citatos. Atkreip
iu pabrėždami, kad tai kyla dėl tinas dėmesys, kad dvasiškija 
nutolimo nuo. Dievo, nevengdami voačiai puolama už vaiku - jauni-1 
'•tvirai kaltinti mūsų tarybinę vi- mo auklėjimą religinėj dvasioj,! 
suomenę. Šeduvos rajono Sidab- už mokymą katekizmo ir t.t. 
ravo parapijos kunigas Selickas 
I960 metų snalio 9 dieną sakė: i

— Parapijiečiai, kad ir šian
dien. narėje į namus, pažvelkite į 
savo vaikus. Ar jie nešioja širdyse 
Dievą, ar sukalba po poterėlį, ar 
nukelia eidami pro bažnyčią ke
purę? Visą jų dorą užtemdo in
stitutai, universitetai, kuriuose iš
moksta visa, kas bloga, kuriuose 
vyrauja paleistuvystė ...”

’ ‘tonku įsivaizduoti tamsuoliš- 
kesne pažiūrą į mokslą”.

“Rūni. be galo rūpi dvasinin
kams jaunoji karta. Ir čia jie ne
beklausia, ar nori vaikai bei jų 
ėvai religijos, ar nenori- Kiok- 

meną pavasari sutelkiamos visos 
ėtos. imamasi visų Priemonių 

veikams katekizuoti, iš sakyklų 
Triauste griaudžia netik' ragini
mai, bet ir grasymai vel toms pa
lioms vargšėms motinoms. Pane
vėžio rajono Miežiškių Parapijos 
klebonas 1960 metų balandžio 24 
’ieną primygtinai reikalavo, kad 
-motinos išmokytų vaikus katekiz
mo”. / '•J\'

“Kaikurie kunigai žūt būt sten
giasi atitraukti vaikus ir jaunuo
lius nuo tarybinių įstaigų Įtakos 
net tada, kai daroma didžiausia 
žala visai vaikų ateičiai.'Jurbarko 
rajono Meižiškių vidurinės mo
kyklos direktorė draugė Krauje- 
lytė pasakoja, kaip aršus vaikų 
sielų gelbėtojas, atkaklus kateki- 
zatorius kunigas Rauduvė buvo 
ikalbėięs artimuosius neatiduoti 
psichiškai sergančios motinos vai
kų — Marytės ir Juliaus BSraške-

mis, sunkiomis ligomis, mirties 
ir tariamojo pomirtinio gyvenimo 
paslaptimis. Nuvažiuokite į gar
siuosius Šiluvos atlaidus, pasi
klausykite garsiųjų daugybės pa
mokslininkų (kad jos būtų dar 
garsesnės, Šiluvos kleb. Graus- 
lys ne tik bažnyčią, bet ir švento
rių radiofikavo), ir jūs išgirsite 
tuos pačius pasakojimus apie| 
žmogaus proto, mokslo, medicinos. 
jejegiškumą ir apie dosnius Die
vo stebuklus, išgydant neišgydo
mus ligonius”.

“Šiluvos altarista Simaška pra
ėjusių metų rugsėjo mėnesį, ly
giai taip pat kaip ir jo pirmtakai 
prieš pusę šimtmečio, patarinėjo 
klausytojams nesikreipti Į gydyto
jus, nesigydyti ligoninėse, nes tai 
cik daug laiko atimą ir daug pi
nigų kainuoją. O viskas esą Die
vo valioje, ir tik jis'vienas galįs 
išgydyti. Malda ir aukos bažny
čiai — tai, taip sakant, pigiai kai
nuoja ir laiko neatima ...”

“Dulkė esi, į dulkę pavirsi”. 
Mirtis, kančia, kapas, pasidavimas 
Dievo valai... Rodosi, taip ir ei
na paskui tave visa giltinių proce
sija”. ’ .

“Mirtis, mirtis. Mirtis — laimė, 
mirtis — išganymas. Visa kita — 
sapnas, tuštybė, nuodėmė.. Tai, 
kas gyva, gražu, jauna — tuštybė 
ir nuodėmė, tai kas kraupu, kas 
dvelkia kapinių gūdumu ir drėg
me — realybė. Sunku sugalvoti 
neįmanomesnį ir baisesnį para
doksą. Tik dėl to religija taip bi
jo gyvenimo, taip jo nekenčia, tik 
dėl to kunigai taip garbina ir die
vina mirtį, kad yra glaudžių glau
džiausiai susijusi su išnaudotojų 
klasėmis, su tomis visuomeninė
mis jėgomis ir ta ideologija, ku
ri istorijos pasmerkta pražūčiai ir 
išnykimui” < ;'

Prie- šitokių citatų komentarai 
beveik nereikalingi. Kiekvienas 
Čia greitai pastebės, kad šalia 
dvasiškuos skelbiamų žodžių daug 
kur yra pridėta ir bolševikiškų iš
kraipymų, kad tuo būdu būtų 
iengviau pulti tikėjimą ir kompro
mituoti dvasiškiją. Pavyzdžiui, 
niekad kunigai nepasisakys prieš 
augštąsias mokyklas kaipo tokias 
— juk ir kunigas turi jas lankyti; 
tai jau aiškus bolševikinis iškrai
pymas. Bet kunigai matomai drą
siai pasisako apie pavojų tikėji
mui bei dorai augštosiose mokyk
lose, nes šitų dalykų ten bolševi
kai neprileidžia ir net auklėja 
priešinga linkme, grynai ateistine 
dvasia. Arba vėl: dvasiškija nie-

10 būdų
suardyti visuomeninei veiklai.

Tinka mūsų daugumai.
1. Neik Į susirinkimus.
2. Jei ateini — Vpavėluok.
3. Jeigu oras tau nelabai patin

ka, nė negalvok apie susirin
kimų lankymą.

4. Jei nebuvai susirinkime, bū
tinai atrask dirbančiųjų klai-

Niekad nesiduok renkamas. 
Daug lengviau kitus kritikuo
ti, negu pačiam dirbti.
Užpyk, jeigu tavęs berinko į 
komitetą; jeigu išrinko — 
nesilankyk į posėdžius.
Jeigu valdyba paklaus tavo 
nuomonės, atsakyk, kad nie
ko neturi pasakyti, bet po su
sirinkimo pasakok kiekvie
nam, kaip viskas turėtų būti 
daroma.
Nedaryk nieko daugiau, ne
gu absoliutiškai reikalinga. 
Kai visi rankoves pasiraitę 
dirba pagal savo išgales ir 
sugebėjimus, sakyk kad vi
suomeninis darbas yra tvar
komas tam tikros klikos.
Nutęsk nario įnašo mokėji
mą kaip galima ilgiau, bet 
geriausiai visai nemokėk.

10. Niekad nesirūpink įtraukti 
kitus į aktyvų darbą, bet jei
gu ką įtrauksi, žiūrėk, kad 
būtų tokios pat kategorijos 
kaip tu. Al Dūda.

das.
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JŪSŲ BATU
KRAUTUVĖ SIŪLO, SALAMANDER 

importuotus moteriškus, vyriškus ir vaikams batus.,
' Mes turime geriausių batų pavasario ir vasaros sezonui.

Taip pat turime BE LIND PERLON kojiniu.
PRIEINAMOS KAINOS.

PETER'S SHOES - 243 Danforth Avenue HO. 3-7319

KLB Krašto Tarybos nariui, “Tėviškės Žiburių” Redaktoriui 
ir nenuilstamam kovotojui dėl Lietuvos laisvės

D R. ADOLFUI ŠAPOKAI 
mirus,

jo šeimai, “Tėviškės žiburių” leidėjams ir redakcijos
' darbuotojams gilią užuojautą reiškiame

KLB Winnipeg© apylinkės valdyba.

Brangiam tėveliui

MYKOLUI VALADKAI Lietuvoje mirus, 
dr. A. Valadką ir G. Cižikięnę su šeimomis 

nuoširdžiai užjaučiame —
■ L. P. Baranauskai,

Z. A. Pušinskai.

Mylimam vyrui ir tėvui

1 MYKOLUI VALADKAI Lietuvoje mirus,
jo žmoną, sūnus dr. Aleksą ir dr. Bronių Valadkas, dukterį 
P- Cižikięnę ir jų šeimas skausmo valandoje nuoširdžiai už
jaučiame ir kartu liūdime —

< ; ■ Jonas ir Bronė Markūnai.
Bronius Kašponas,

PLIAS Toronto Skyriaus Pirmininkui

' collegai inž. J. ŠLlŽlUI, jo broliui

DR. PRANUI SLIŽIUI mirus,

nuoširdžiausią užuojautą reiškia

Skyriaus Valdyba.

DR. PRANUI SLIŽIUI mirus,
• jo broliui inž. J. Sližiui ir Poniai 

gilią užuojautą reiškia

Aid .ir AI. Eocenai.

A. a. D-rui PRANUI SLIŽIUI
mirus Jungtinėse Amerikos Valstybėse, \ V7 S *

brolį inž. Jokūbą Sližį ir Ponią nuoširdžiai užjaučiame
A. ir K. Aperavičiai,

• N. ir A. Šalkauskiai.

Staigiai* ir nelauktai atsiskyrus su šiuo pasauliu 
ANTANUI ĮGAUNI UI,

kuris prieš dvejus metus buvo atvykęs iš Sibiro tremties 
pas savo šeimą Amerikoje, giliai užjaučiame liūdinčius: 
žmoną Valeriją, dukterį Julę, sūnus — Romą, Leoną, Nor
bertą, žentą Puodžiukaitį ir uošvę Baltrušaitienę ir kartu
liūdime — .. . ■"

Edmonton •••.
PER VASARIO 16 D. minėjimą, va

sario 11 d. Edmontono Lietuvių Na
muose Tautos Fondui aukojusių pa
pildomas sąrašas: $5: inž. S. Šepetys; 
po S2: E. Melikauskas, V. Kubilienė, P. 
Drūteika. A. Jasinskas. \

Aukojusiems nuoširdus ačiū.
Apylinkės v-ba. Į

Vladas Saulis, 
Povilas Kanopa 
ir Stasė.

Belgradas. — Jugoslavijos vy
riausybė nutarė neįsileisti i sa
vo uostus Prancūzijos laivų. 
Mat, Prancūzijos kariniai laivai 
buvo sulaikę jau 10 jugoslavų lai
vų ir tikrino ar negabena karo 
reikmenų alžeriečiams sukilė
liams.

įvairus siuntiniai
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 KĖDES, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

Siunčiame D A ČTI I Jūsd sudarytus ir apdraustus Įvai-
paprastu ir vKU r /Ki I v rius siuntinius.

Turime pardavimui ivairių medžiagų ir kitų prekių.
. t -

Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svo
rio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti 
mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

• SKYRIAI:
1«5 Cannon St. E„ Hamflton, Ont Tel. JA. M686. Ponia V. Jonftis. 
94 Doaglas St., Sudbury, Ont. Tel. OS. 3-5315. Ponia M. Venskevičienė. 
DARBO VALANDOS: pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 vai.

SAVININKAI S. ir A. KALCZA
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MILIJONINIS LIETUVIU FONDAS
V. IGNAITIS

tariamasi su PLB ir KLB vado
vybėmis, laukiant pasisakymų iš 
to krašto aukotojų ar rėmėjų. 
Fondo vardas dalyvavusių pagei
davimu parinktas visiems priimti
nas: Lietuvių Fondas. Dviejų fon
dų atsisakoma.

Šiuo reikalu sutarė, kad:
1. Fondas steigiamas prie JAV Lie

tuvių Bendruomenės.
2. Fondo lėšas telkia jo iniciatoriai 

ir Lietuvių Bendruomenė.
3. Fondą saugoja ir jo neliečiamumą 

laiduoja patikėtiniai rinkti iš au
kotojų.

4. Fondo pelną kasmet paskirsto 
Fondo komisija, sudaryta iš LB ir 
aukotojų atstovų.

Pažymėtina, kad pasitarime da
lyvavo visokių profesijų ir pažiū
rų asmenys. Visiems buvo proga 
pasisakyti ir reiškė pageidavimą, 
kad fondas būtų pradėtas organi
zuoti nelaukiant. Buvo sutarta, 
kad aukoms siųsti einamąsias są
skaitas atidaro dr. A. Razma su 
dr. G. Baluku ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės c. valdyba kartu. 
Aukos priimamos netik tūkstanti
nėmis, bet ir betkuria kita auka. 
Techniškas sutvarkymas, fondo 
statutas, bus atliktas artimiausioj 
ateity pagal minėtą susitarimą.

KAIP SU KANADA?
Dalyvavusių pageidavimu, tu

rėtų dalyvauti kartu ir Kanada, o 
vėliau ir kiti kraštai. Bet tai pri
klauso nuo pačių lietuvių ar jų 
organizacijų esančių Kanadoj.

Kanados lietuviai tarpusaviu 
susiklausymu ir aktyvumu turi 
svarų balsą pasaulio lietuvių ben
druomeniniame gyvenime. Mūsų 
tarpe yra Pasaulio Lietuvių B-nės 
valdyba. Didelės lietuvių koloni
jos lygiai kaip ir mažesnės rodo 
gyvastingumo likti lietuviais. Ne
abejotina, kad jų pastangos ir, bū
tent, darbo ir turtinės pastangos, 
lėšos, suburtos i bendrą vienetą 
turėtų didesnės reikšmės, sutau
pytų energijos ir gal... išgelbėtų 
ne vieną bedirbanti, besirūpinan
ti nuo perankstyvos amžinybės. 
Jau 10 metų ir daugiau, kaip rū
pinamės užtikrinti savo gyveni
mą. Dauguma ji turi užsitikrinu
si. Daktarai, inžinieriai, laisvų 
profesijų asmenys, ūkininkai yra 
jau pažengę virš gyvenimo užsi- 
tikrinimo. Galima tarti, kad Ka
nados lietuviai ar jų dalis yra pa-

Dr. Razma Čikagoje metė min
tį: sukelti milijoną dol., dedant 
po 1000 dol, lietuviškiems reika
lams. Sudėti pinigai, pagrindinis 
kapitalas, neliečiamas tektų lais
vajai Lietuvai, o nuošimčiai — 
lietuvybei. Nuošimčius - pelną 
skirstytų patys aukotojai. Naujas 
pasiūlymas, naujas kelias sukėlė 
labai gyvą atgarsį. Taip kad per 
trumpą laiką pasirodė daug strai
psnių spaudoj, pasisakė laiškais, 
pasidarė privačių pašnekesių te
ma. Svargiausia, kad pasisakiusie
ji ar tai privatiniai asmenys ar or
ganizacijos kartu su nuomonėmis 
siūlė savo Įnašus -aukas tūkstanti
nėmis ir mažesnėmis sumomis.

Visi pasisakė, kad fondas reika
lingas. Reikalingas Lietuvai, rei
kalingas lietuvybei, lietuviškiems 
reikalams, švietimo, jaunimo, 
propagandos reikalai, rinkimai ir 
apsaugojimas^ tautinių vertybių 
svetur, kaip knyga, menas, daina, 
taipgi gimnazijos, mokyklos, va
dovėliai, meno, literatūros, moks
lo leidiniai turi nepaprastos reikš
mės lietuvybei, bet reikia lėšų. Jų 
trūkumas verčia gerus norus ne
vaisingais, o besirūpinantiems su
kelia pamatuotą kartėlį ir kerta 
jų jėgas. Rašyt. B. Babrauskas ra
šo: “kad ir Pasaulio Lietuvių Ar
chyvas, kurio vedėjas V. Liulevi- 
čius per 10 metų tikrai yra paau
kojęs 10.000 valandų. Nejaugi jis 
savo pinigais turėtų pirkti reika-

' lingas spintas?!” Toliau rašo: I 
“Atsiprašau čia jau ne tūkstantis 
dolerių, bet 20 tūkstančių vieno 
Liulevičiaus paaukota” (“Drau- I 
gas” 1961 m. sausio 14 d.). Pa
staraisiais keleriais metais mes 
laidojame vieną po kito mūsų 
mums reikalingus vyrus. Paskuti
nis jų dr. A. Šapoka. Nustembam, 
susimąstom, apgailim. Bet ar jų 
persidirbimas ir tikrai didelis rū
pinimasis nepakerta jėgas ir nėra 
jų perankstyvos mirties priežas
timi?

Iš tikrųjų darbai Lietuvai ir lie
tuvybei turėtų būti atliekami visų 
pastangomis: vienų darbo, kitų 
turtinėmis pastangomis, lėšomis, 
sukaupiant jas Į vieną vienetą - 
fondą. Nenuostabu, kad fondo or
ganizavimas naujais būdais, nau
jais keliais sukėlė pritarimą Ame
rikoj ir Kanadoj.

GELEŽINIS IR !. ,
MILIJONINIS FONDAS Kgus ekonomiškai. Buvo malonu 

.'skaityti, kad Montrealio L. Dra- Sukelu pinigų buvo uzsimoju- \ ___ •
■•GeMnioFondo-' vaXT““

TAUTU GYVAVIMO SŪKURIUOSE
Š.m. “T2” 7 ir 8 nr. straipsny

je “Žvilgsnis Į tarptautinę tikro
vę” jį rašantis plačiai išdėsto šių 
dienų tarptautinę tikrovę sąryšy
je su vykstančia kova tarp nacio
nalizmo, krikščionybės ir komu
nizmo. Visi išvedžiojimai yra la
bai Įdomūs. Tik dėl vieno tvirti
nimo kyla abejonė. Autorius ra
šo: “Toje kovoje sovietų didžiau
sias priešas yra JAV. Jų visos pa
stangos yra sutelktos JAV sunai
kinimui ir mums turėtų būti aiš
ku, kad jei JAV žus, mes irgi žū
sime, nes tik JAV sulaiko komu
nizmo plėtimąsi”.

Ar tiesa, kad JAV yra “didžiau
sias sovietų priešas ir kad tik 
JAV sulaiko komunizmo plėtimą
si”, galima matyti ir Įsitikinti iš 
paskutinių 20 metų Įvykių.

1. Antrojo Pasaulinio karo me
tu JAV suteikė Sov. Sąjungai ko- 
losališką, net iki vienuolikos bili
jonų dolerių vertės, pagalbą Įvai
riais ginklais, riedmenimis, ma
šinomis, maistu, medikamentais 
ir kt. Tik to dėka Sov. Sąjunga 
atsilaikė, nugalėjo vokiečius ir už
grobė visą eilę nepriklausomų 
valstybių, kaip: Estija, Latvija* 
Lietuva, Lenkija, R. Vokietija, 
Vengrija, Čekoslovakija, Rumuni
ja, Bulgarija ir Albanija. Taip* 
komunizmas išsiplėtė į pusę Euro
pos ir slinko gilyn Į Aziją. Tai ir 
matosi, kad ir čia komunizmo iš
siplėtimą nesulaikė, o jam pagel
bėjo JAV. Tą patvirtina ir George 
N. Crocker knygoje “Roosevelt’s 
Road to Russia” paskelbti oficia
lūs dokumentai, kur sakoma, kad 
JAV prezidentas Rooseveltas pa
sakė Čekoslovakijos prezidentui 
Benešui: “Praneškite Stalinui, 
kad jis gali pasilaikyti Baltijos 
kraštus, bet apie tai neprivalo bū
ti nieko paskelbta” (p. 209-210).

labiausiai reikalingų prieštanki
nių pabūklų, o Vakarų Vokietija 
rizikuodama davė sutikimą slap
tai nusileisti Ispanijos lėktuvams 
papildyti kuro, tai JAV, sužino
jusios apie tai, paspaudė Vak. Vo
kietiją ir Ispaniją. Vengrų lais
vės kovotojai negavo ginklų ir bu
vo sutriuškinti.

8. Iš artimiausių čia dabar jaut
riausia vieta yra Kuba. Čia visi 
matė arba girdėjo, kaip po JAV 
sparnu, Floridoje, buvo organi
zuojami F. Castro komunistiniam 
sąjūdžiui savanoriai ir jų aprū
pinimas milijonierių lėšomis Įgy
tais ginklais, laivais ir kt., o se
kančią dieną, po to kai F. Castro 
užkariavo Kubą, JAV tuojau pri
pažino jo valdžią ir užmezgė nor
malius santykius. Gi iš Kubos 
dabar komunizmas plečiamas i 
kitas vidurio ir pietų Amerikos 
valstybes.

9. Naujai besikuriančiose Afri
kos valstybėse Rusijos komunis
tai deda dideles pastangas ten įsi
galėti ir tas šalis sukomunistinti. 
Iš JAV pusės nesimato, kad ten 
būtų tam priešinamasi ir daroma 
kliūčių. (? Red.).

10. Kai kartą Atlanto S-gos po
sėdyje, Italijoje, tuomet dalyvavę 
laisvųjų Europos valstybių atsto
vai daug dėmesio kreipė i savo, 
tautų reikalus, tai posėdžio pir
mininkas, JAV generolas, Įsisma
ginęs visiems pareiškė, kad “rei
kia neužmiršti, jog vistiek vieną 
kartą reikės visiems savo nacio
nalizmą užmiršti ir eiti i bendrą, 
vienalyti visų tautų gyvenimą”.

Dabartinis JAV prezidentas ša

vo inauguracinėje kalboje tarp 
kita ko pareiškė: “Tegul abidvi 
pusės apsijungia visuose pasaulio 
kampeliuose paklusti Izaijo kvie
timui nusimesti sunkias naštas”.

Kai šiandieną jau visiems ge
rai žinoma, kad komunizmas yra 
pasaulinio masto sąmokslas, kuris 
savo tikslams atsiekti naudoja 
melą, apgaulę, masines žmonių 
žudynes, vergiją, turto atėmimus 
ir kt., tai kaip gali save gerbian
ti, teisingų ir dorų žmonių tau
ta ar kraštas į tokį naują pasau
lį dėtis?

Tik trumpai paminėjus čia ke
letą pasaulinių Įvykių iš kurių ga
lima jau daryti išvadą, ar JAV su
laiko komunizmo plėtimąsi ir ar 
JAV yra didžiausias sovietų prie
šas. Visi žino, kad didieji milijo
nieriai eina su komunizmu, o to
kių JAV yra daugiausia. (? Red.).

O kai daugelis lietuvių tiki, kad 
JAV padės lietuvių tautai atgau
ti savo valstybės nepriklausomy
bę, tai šiuo atveju tame straips
nyje daroma labai teisinga išva
da: “kad nei JAV, nei jos sąjun
gininkai dėl Lietuvos netik kad 
nekariaus, bet taip pat nedės rim
tesnių pastangų jos būklei pakeis
ti”. Dabartinė JAV politika yra 
tęsinys Rosevelto politikos, kuris 
ir pasiūlė Stalinui Lietuvą “pa-

i silaikyti”.
Tik pasaulio sūkury Lietuva iš

kils į laisvę. J. Krimantiškis.
Red. Autoriaus samprotavimai, 

kad JAV klaidos prisidėjo prie so
vietinio komunizmo-išplitimo, tu
ri daug tiesos, tačiau kaikurie 
straipsnio tvirtinimai pertempti.

Apie šališkumę ir daukantinę 
romantiką
AL. GIMANTAS

I mūsų straipsnį “T2” apie sa
vųjų medžioklę, atsiliepė keletas 
skaitytojų. Kaikurios jų pareikš
tos mintys yra tikrai vertos ir pla
tesnio dėmesio. Šis rašinys ir pa
ruoštas pasinaudojant atsiųstomis 
pastabomis bei mintimis. Prie to 
tegalima būtų pridėti tik tai, kad 
“Savųjų medžioklės” autorius, 
nebūtinai straipsnelyje dėstytas 
mintis rišo su vieno laiško rašyto
jo minimais asmenimis ir laikraš
čiais. Lietuviškajame gyvenime 
būta ir kitų Įvykių, kuriais re
miantis teko rašyti tą kovo mėn. 
9 d. “TŽ” laidoje išspausdintąjį 
rašinį.

“Lėktuve iš Niujorko i Montre
al} skaičiau Paties straipsnį. Ir jis 
savaip šališkas, kaip negali būti 
nešališkas, betkuris pasireiškimas
— visad juk išreiškiančio žmo
gaus vertybių plotmę atspindi. 
Tą ir Paties rašinys daro — kas 
gi tie, kurie tiesą monopolizuo
ja? .. Ir kai stebi ir vienus ir ki
tus, tai ir vieni ir kiti ją monopo
lizuoti bando. Kad ir šalčiaus laiš
kas “Vienybėje” atspausdintas,
— tendencija lygi tai, kurią “Dar
bininke” pastebėjau, nors pirmoji 
(Almaus) išoriškai kur kas gyvy- 
biškesnė, atseit, ginuosi, nes ma
ne puola. Ta prasme tad, nematau 
didelės prasmės ginti, bei, iš kitos 
pusės, klaidas atidengti tiek vie
nų, tiek ir kitų, žinoma, kai rei
kalas eina apie tokius purvus, 
kaip “Naujienose” atspausdintas 
Šalčiaus niekinimas, tai jau nebe
galima toleruoti, nes koktu daro
si i tokius reiškinius pasižiūrė
jus”.

Kita ištrauka. “Labai mane su- 
domino tame straipsnyje tvirtini- 

i .nas, jog Lietuvoje tauta vienin- 
turėjo tiksią palaikyti ryšius su Į kalu tarnyba vis plėtėsi; ambasa- ga. Įdomu ta prasme, ar tai spė- 
kitomis britų imperijos vyriausy-: dos buvo atidaromos naujose vals; liejimas, noras dalykus taip ma- 
bėmis ir kitomis užsienio valsty- į tybėse, o konsulatai virto pasiun- tyti, ar tai reali, paremta doku- 
bėmis, dabar turi svarbų vaidme- tinybėmis. Po 1947 m. augštieji; mentacijomis medžiaga, tvirtini- 
ni plečiant Kanados reikšmę tarp- komisarai buvo pasiųsti į Indiją, Į mas? Esu labai susidomėjęs tuo 
tautiniuose santykiuose. Ši minis- Pakistaną ir i kitas naujas britų! ' 
terija turi savo atstovus 63-se Bendruomenės valstybes.- kaip 
valstybėse, Jungtinėse Tautose iriCeilonas, Gana ir Malajai. Nuo 
Atlanto Sąjungoj. Jos diplomatai i 1948 m. Kanada laiko nuolatines 
dirba įvairiose Įstaigose: ambasa- delegacijas prie Jungtinių Tautų 
dose, pasiuntinybėse, augštųjų Niujorke, prie JT Europos sky- 
komisarų Įstaigose, konsulatuose', riuje Ženevoje, prie Atlanto s-gos 
Užsienio tarnybos valdininkų pa- tarybos ir prie Europos ūkinio • 
reigos yra labai Įvairios, tačiau; bendradarbiavimo organizacijos, i 
pagrindinė pareiga: ginti ir tvar
kyti Kanados interesus kitose 
valstybėse.

Kai ji buvo formuojama 1909 
m., jos tvarkymas buvo pavestas i 
valstybės sekretoriui ir pasekreto- j 
riui užsienio reikalams su minis-i 
terijos pavaduotojo titulu. Lai-' 
kas nuo laiko ši ministerija buvo 
tiesiogiai vadovaujama ministerio 
pirmininko, kuriam priklausė ir 
valstybės sekretoriaus užsienio 
reikalams portfelis. Tik 1946 m. I 
buvo atskiras valstybės sekreto
rius užsienio reikalams Louis St. i 
Laurent asmeny. Kai dviem me-! 
tais vėliau _St. Lauernt tapo mi- Į 
nisteriu pirmininku, L. B. Pear-1 
son, 20 metų ištarnavęs valdinin-1 
ku užsienio reikalams, perėmė 
ministerijos vadovavimą ir laimė
jo Nobelio taikos premiją už kon- į 
struktyvią iniciatyvą Suezo krizės j 
metu. Konservatoriams atėjus!

mą, negu mūsiškiai.
Klausimas Įdomus ir tuo, kad 

jis implikuoja pasikeitimūs. Aš 
neseniai buvau susidaręs nuomo
nę (žiūrėk, kad ir Remeikio raši
nius paskutiniuose dviejuose Li- 
tuanus numeriuose), jog kartų 
skirtumas ten itin stiprus, nes jis 
ir valdžios propaguojamas, jai Į 
naudą einąs. Juk sukiršinti “se
nuosius — senoviškai galvojan
čius” prieš “ant tikro kelio esan
tį” jaunimą, valdžiai labai nau
dinga. O jei, rašei, vienybė esanti, 
tai ar senieji jau nugalėti? Kad 
jaunieji jau infiltruoti kom. gal
vojimo, yra tiesa (ir tai natūralu). 
Tad, man atrodo (ir čia galiu sun
kiai klysti), jog tėvynėje vienybė 
galima tik senųjų pralaimėjimo 
vardan. O, jei tai būtų tiesa, tai 
menka jau ta vienybė, idėjine ir 
moraline prasme. Bent mums ji 
be džiaugsmo.

Rašau tas pastabas norėdamas 
Patį nuteikti tą klausimą pagvil
denti spaudoje. Rašyk, parem
damas argumentacija ir faktine 
medžiaga, tuo klausimu rašinį, ki- 
lą. Džiugu būtų, jei būsiu Pati 
tam nuteikęs. Tikiu, kad nori ne- 
ak kitus akinti, bet ir kitų akina
mas būti, ar ne? Mane, mat, ima 
baimė, kad čia dvasinio skurdo iš
raiškas intensyviai jausdami, no
rime kompensuoti daukantiškai 
(atseit, romantiškai) tėvynės si
tuaciją vertindami. Ten arba vis
kas blogai (kitaip juk su komuniz
mu nebemokėtume kovoti — fak
tiškai. gal net niekad gerai ir ne
mokėjome), arba gerai grynai 
tautinėje plotmėje (nes ilgesys, 
aspiracijos, taip padėti nušviečia). 
O tai jau labai pavojinga plot
mė...” ■■ ■

Šios skaitytojų mintys vertin
gai papildo ir paryškina mūsų kėl
iuosius reikalus, tuo pačiu, iške
lia ir kiek platesnius klausimus, 
k.a. raginimas giliau ir argumen
tuotai peržvelgti tikrąsias tautos 
nuotaikas tėvynėje. . Atsiliepu
siems skaitytojams — padėka!

Kanados atstovai užsieniuose '
Kanados užsienio reikalų minis- gai ėmė vadovauti H. Green, 

terija, kuri yra Įkurta 1909 m. i Metams bėgant, ypač po pasta- 
Šitie žodžiai buvę tarti 1943 m.j Laurier vyriausybės, pradžioje, rojo karo, valstybės užsienio rei-
birželio 17 d. per susitikimą su 
Benešū Vašingtone.

2. Taipgi Kinijos revoliucijos 
metu JAV pasiuntė ten gen. Mar
shall, Lattimore ir kt. misiją, ku
ri spaudė Kinijos prezidentą 
čiangkaišeką, kad jis Įsileistų i 
vyriausybę ir komunistus. O JAV 
teikiamą Ciangkaišekui pagalbą 
ginklais ir kt. jie nukreipdavo i 
tuos uostus, iš kurių pasitraukda
vo kinų tautinė armija. Tokiu bū
du, kaip vėliau pats Stalinas pa
skelbė, net 90% JAV siunčiamų 
Ciangkaišekui ginklų paėmė ko
munistai. Todėl silpnai ginkluota 
tautinė kinų kariuomenė turėjo

mos Teatro “Baltaragio malūnas” visur trauktis. Taip komunizmas

3. Po II Pasaulinio karo Pots-Koks jiems įspūdis! Tikėkimės .
kad jų “Milžino paunksmė” irgi s dame JAV prezidentas nepareika- 

: pasieks. Puikus leidinys, gera do
vana lietuvybei! Tai tik mažytė
dalis sumanymų.

Tautos ir valstybės visada in
vestuodavo ir investuoja kapitalą

vo numatvtas Amerikai, bendruo
menės veiklai ilgiems laikams už
tikrinti. Pagrindinis kapitalas bū
tų neliečiamas, skiriamas Lietu
vai. Nuošimčiai ir pelnas skirsto
mas pačios b-nės vadovybės, ta
riant, kad vadovybė gali geriau Tavo"na^amms'1 o aidint?orientuotis pagalbos skirstyme ir, svetur savo pajamoms padidinti, 
antra, dėl techniškų sunkumų, 
kurie kiltų pačiam skirstyme.

Išlyginti nuomonių skirtumui 
tarp dr. A. Razmos pasiūlyto “Mi
lijoninio Fondo“ ir JAV b-nės 
“Geležinio Fondo’’ buvo sušauk
tas pasitarimas 1961 m. kovo 19 
d. Čikagoje. Alicijos Rūgytės bu
te. Ji sušaukė dr. A- Razma “Mi
lijoninio Fondo" iniciatorių var
du. Pasitarime dalyvavo 25 as
menys. Tarp jų prel. M. Krupa
vičius. JAV b-nės c. v-bos pirm. 
St. Barzdukas, v-bos vicep. inž. 
A. Navytis. Pasitarime tuo rei
kalu buvo perskaityta visa eilė 
laiškų iš Įvairių vietų, pasakė sa
vo nuomones ir visi dalyvavę. Vi
su nuomonė buvo, kad fondas 
turi būti steigiamas. Didelės dau
gumos dalyvavusių ir laiškų au
torių nuomonė buvo, kad būtų 
steigiamas vienas fondas ir tas 
fondas būtų prie organizacijos, 
t.y. prie bendruomenės. Fondas 
dėl techniškų pravedimų turėtų 
būti steigiamas prie JAV lietuvių 
bendruomenės. Kaip Įsijungtų ki
ti kraštai, šiuo tarpu Kanada, bus

Mūsų valstybė pinigo neturėjo na
mie, ką bekalbėti apie Įnešimą 
svetur. Tad šiuo atveju būtų tik
rai naudinga ir prasminga savo, 
kad ir vienkartiniu didesniu Įna
šu daly vau ti Lietu vos atkūrime. 
Mūsų turtinės pastangos, mūsų 
doleris liks prasmingas: “Kapita
las Lietuvai, nuošimčiai lietuvy- 
bei”.

Lietuvių Fondo pasisekimas 
priklausys nuo mūsų visų, tiek 
nuo asmenų, tiek nuo organizaci
jų. Amerikos lietuviai jau pradė
jo. Rengiamas statutas, perveda
mi pinigai Lietuvių Fondo są
skaitom Mes taip pat rašykime i 
spaudą savo nuomones, rašykime 
laiškus, teiraukimės. Kas norėtų 
informacijų, rašykite: Dr. A. Raz
ma, 521 Šouth Kaukakee St., 
Wilmington, Ill., USA.

komisarų Įstaigose, konsulatuose. riuje Ženevoje, prie Atlanto s-gos

; klausiniu. Mat. jis savaip plečia 
perspektyvini žvilgsni i tenykš- 
čias aplinkybes. Toj šviesoj ge
riau galima tada ir mūsuose vyks
tančias grumtis suprasti. Tik, ma
tai, kitą pusę verčiant, labai leng
va manyti, kad ten vienybė, nes

C.Sc.

Tirana. — Sušaudyti penki al
banai: augštas laivyno karininkas, 

juk ir žydai mums labai vieningi i du armijos karininkai ir du kom- 
atrodo, o realybėje jų tarpusavio ■. partijos nariai. Jie esą bandę nu- 
kivirčai turi dar intensyvesnę for- i versti E. Hoxha valdžią.

PUIKI DOVANA 
betkuria proga!

Neseniai pagaminta lietuviškai įdai
nuota II ŠOKIU MUZIKOS Hi-Fi 
PLOKŠTELE galite gauti pas: V. 
Aušrotas, 180 Glenholme Avė., To
ronto, LE. 5-0527; St. Prakapas, 18 
Brookside Ave., Toronto, RO. 7-9088 
ir J. Plpinys, 118 Fairleigh Ave. SM 

Hamilton, Ont., Canada.

Plokštelę išleido ABC Records 
P. Jurgaitis, 7403 South Western 

Ave., Chicago 36. Mlinois, USA.

lavo, kad Rusijos komunistai pasi
trauktų iš užgrobtų kraštų; reiš
kia, su tuo užgrobimu sutiko.

4. Po nenumatyto karo Korėjo
je, JAV prezidentas užleido pusę 
Korėjos komunistams.

5. JAV “globojusios” Aziją ne- 
sukliudė Kinijos komunistams už
grobti pusę Indokinijos.

6. JAV, vadovaudamos Azijos 
politikai, nesudarė kliūčių komu
nizmui prasiplėšti ir į Azijos saly
nų valstybes. Taipgi, leido komu
nistams užgrobti Tibeto valstybę 
ir nesipriešina jiems, slenkant i 
Laosą, Burma ir kt.

7. Pagal Fulton Lewis, jr. aiš
kinimą, kai Vengrijos sukilimo valdžion, užsienio reikalų minis- i 
metu prieš rusiškąjį komunizmą teriu buvo paskirtas Sidney Į 
Ispanija sutiko duoti vengrams Smith, o po jo mirties šiai istai-

KANADOS KOOPERATYVAI
Kooperacinis sąjūdis Kanadoje 

rodo pastoviai didėjanti augimą 
per ištisą metų eilę. Bendras na
rių skaičius Įvairių koperatyvų 
siekia vieno su puse milijono, t.y.

O RY
APLANKYKITE SAVO TĖVYNĘ !

VYKITE PATOGIAI IR KOMFORTIŠKAI ŽINOMU

M.S. B AT
Gdynia America Line laivu, iš Kanados uostų į Southamptoną, 
Kopenhagą ir Gdynią Baltijos pakraštyje (Lenkijoje), ir iš ten 

traukiniu ar autobusu į visas Rytų Europos dalis.
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 patarnavimu, sie

kiančiu patenkinti keleivius ir jiems padėti.

DAR TURIME VIETŲ PAVASARIO KELIONĖMS
IŠ MONTREALIO — GEGUŽES 17. BIRŽELIO 13.

Kitų kelionių datos: 
liepos 11, rugpjūčio 10, rugsėjo 8, spalio 6, lapkričio 7.

275 SVARŲ BAGAŽAS ASMENIUI NEMOKAMAI.

Dėl rezervavimo ir informacijų pasitarkite su savo 
vietiniu kelionių agentu arba

GDYNIA AMERICA LINE
220 BAY STREET TORONTO 1, CANADA

— keturis kartus daugiau nei 
1932 m. Kooperacinių draugijų 
arba pačių koperatyvų Kanadoje 
dabar yra 2.882 ir rodo tendenci
ją didėti. Pardavimas ūkio gami
nių per kooperatyvus yra šešis 
kartus padidėjęs, o visas verslas 
siekia $1.244.558.000. Tai reiškia 
padidėjimą net 8 kartus.

Šios skaitlinės yra aiškus rodik
lis koperacinio sąjūdžio Kanadoj, 
ypač prerijų provincijose, kur tel
kiasi du trečdaliai kooperatyvų 
narių. Keturios didelės kviečių 
kooperatyvų sąjungos tvarko dau
giau kaip 40% visų prerijų pro
vincijų elevatorių ir turi investa- 
ciją už $117.000.000 sandėliuose, 
mašinose, Įrengimuose.

Kooperatyvai padarė daug Įta
kos ir rytinės Kanados žemės 
ūkiui, bet jie nesukūrė galingų 
organizacijų, kaip vakaruose. Vis- i 
dėlto kooperatyvai 'buvo didelė 
pagalba Atlanto provincijų žve
jams. '' .

Vartotojų kooperatyvai, kurie 
siekia atpiginti pragyvenimą dir-1 
bantiesiems, gavo maža paramos 
iš tokių kooperatyvų, kurie turėtų 
jiems pagelbėti. Masinis užpirki
mas didžiųjų krautuvių parūpina 
maistą Žemomis kainomis, ir tas 
iš dalies pateisina vartotojų koo
peratyvų mažą pasisekimą. Plati 
dirva kooperatyvams — namų sta
tyba. Per vieną su puse milijono 
namų buvo pastatyta Kanadoje 
pokariniu metu ir dauguma iš jų 
buvo skirta mažiau pasiturin
tiems. šiandien tik Quebecas pa
sižymi namų kooperatyvais. 425 
narnai buvo pastatyti Montrealio 
mieste “La co-operative d’habita- 
Uon de Montreal”. Jo namų kai
nos: nuo $9.000 - $12.000. Jos pri
einamos ir mažai atlyginamiems 
ir didelėms šeimoms. C.Sc.

Solistai dalyvauja J. R. Simanavičiaus vadovaujamos radijo programos “Tėvynės Prisiminimai” 19-met< sukaktuvi
niame koncerte š.m. balandžio 8 d. Pr'sikėiimo parapijos sllėje. 630 vai. »ak.
H kairės i dėžinė: Lietuvos op. sol. Pranė Radtevičiūtė. V. žiemelytė, A. SrtabHkienė. S. Mašalaitė. A. Sčepavičie- 
nė, M. Vilčiauskaitė. V. Verikaitis, A. Paulionis, A. Vėlyvis, A. Simanavičius, H. Ražaitis ir R. Strimaitis.
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Pavergtoje tėvynėje Pirmieji pavasario šokiai!
Po ilgesnės gavėnios pertraukos maloniai kviečiame visus lietuvius 

ATSILANKYTI I NUOTAIKINGĄ

“Kauno Tiesos” buvęs redaktorius kytojo sūnus, festivaly buvęs “su JAV 
J. Leonavičius utMi pUkMuuius iicauo ; Žurnalo komandiruote” prikišęs, kad 
Nr. 46 už savanaudiškumą, karjerizmą Lietuvoje esą ruošiamasi įvesti rusiš- 
ir(įvairias suktybes. ką abėcėlę, kad gatvių pavadinimai

19i5 m. J. Leonavičius dviem me- Vilniuje esą parašyti “slavišku šrif
tais pasijauninęs, dokumentuose su- tj»“. Jie tada aiškinę ilgai, nes atrodę, 
klastodamas gimimo datą, kad netek- kad žmogus nesupranta tarybinės san-, 
tų eiti kariuomenėn, ir dingęs iš Prie-: tvarkos, esą prisiklausęs piktų šneki
nu vidurinės mokyklos. Atsiradęs (Bet kad tai netiesa J. M. nesako. Jam 
Kaune vjrtes Levanavičium, pradėjęs tik skaudu, kad nesupranta, kodėl taip 
karjerą. įstojęs į komjaunimą, o vė- yra. Red.), 
liau ir i partiją. Bet 1953 m. jis bu- Toliau jis aiškina: “Nacionalistiniai 
vęs dešdruoias įr pašalintas iš parti- vądęįvos žino ir negali nežinoti, kad 
jos, Betgi tuo matu dar veikęs Kauno Tarybų valdžios metais neatpažįstamai 
srities partijos komitete. Kauno mies- pasikeitė Lietuva. Broliškųjų tarybi- 
to komitetas tokį nutarimą pakeitęs nių tautų ir visų pirma didžiosios ru- 
“pąrtine bausme". Tada jis kurį laiką sų, tautos padedama, ji sukūrė galingą 
buvęs kuklesnis, bet vėliau, kai pasi-. prąmonę, išvystė žemės ūkį, į augštu- 
kene vadovai ir senesni jo reikalai bu- *nas pakėlė lietuvių tautos socialinę ----- n
vę pamiršti, jis vėl pradėjęs veržtis ir kultūrą. Jie puikiai žino ir tai, kaip už- cjjų atstovų posėdis buvo kovo 26 d. ■ Cont.

ŠOKIU VAKAR A

Toliau jis aiškina: “Nacionalistiniai

Tarybų valdžios metais neatpažįstamai

Lietuviai pasaulyje
JA Valstybės

TŽ” RED. DR. AjV. A. ŠAPOKOS 
ATMINIMĄ pagerbė “Dirva” nr. 34 5, 
įsidėdama velionies' nuotrauką prie 

j darbo stalo ir P. Basčio ilgoką rašinį 
" su biografiniais duomenimis ir lietuviš

kosios veiklos aprašymu.
| KUN. S. PETRAUSKAS, šv. Petro ir 
| Povilo parap. klebonas Čikagoje, padi- 
: lino mokyklą, jai pritaikęs ir perdirb- 
i dinęs buv. bažnyčią. Dabar yra 15 ge

rai įruoštų klasėms kambarių. Mo
kykloj yra 600 mokinių, 11 seselių 
<azimieriečių ir 4 pasaulietės moky- 

’ Ojos.
LIETUVOS ATMINIMŲ radijo va

landa, vadovaujama J.' Stuko, balan-

dą. Joje su didelėmis? iškilmėmis bu
vo atidarytas ir tremtinių skyrius: 
“Dvidešimtojo amžiaus drama”.

Lietuvių skyriuje išstatyta: dr. A. 
Kairelio medžio išdirbinių įmonė, inž. 
J. Ramanausko varžtų fabrikas. J. Pet
raičio geležies išdirbinių fabrikas, 
Aušros Vartų bažnyčia, “Laiko” spaus
tuvė, Tautinis lietuvių ansamblis ir 
Liet, muzėjus; rašyt. K. Čibiro ir prof. 
Mačernio knygos, išleistos Argentino
je, J. Gilvydžio filmas iš liet, tremti
nių gyvenimo, kurio ištraukos bus ro
domos per televiziją ir per paskaitas. 
Liet, skyriaus vedėju yra J. Gilvydis, 
kurio pastangomis tas skyrius suorga
nizuotas. Latviai ir estai savo skyriaus 
neturi.

NEPATINKA AMERIKOJ. — Buvo 
rašyta apie Australijon grįžusius lietu
vius iš Amerikos, kurie ten negalėjo 
įsigyventi bei pritapti. Neseniai lėk
tuvu iš Amerikos Argentinon grįžo 
Bonifacas Deveikis, jo žmona Adelė 
Deveikienė - Karpinskaitė, sūnus Jur
giukas ir uošvė Marija Karpinskienė. 
Visi trys, išskyrus uošvę, trejetą metų 
buvo apsigyvenę Čikagoj, kur per tą 
laiką susipažino su vietos lietuviais, 
bet nepritapo ir nepamėgo Amerikos. 
Didėlis pasiilgimas Argentinos priver
tė juos grįžti atgal.

Argentiniečiai džiaugiasi jų grįžimu, 
neš Bonifacas Deveikis yra veiklus šv. 
Cecilijos choro narys.

gusou g-ve einąs geležinkelis, kaip ja ir Antanas Rudžiai, kun. A Linkus AuStralijO
irukdąs judėjimą pagrindinėmis King JI ■«pirm, m sekretorę kartu, 3 Gribai|skas, j. M„kevičius sla pa:

kuris įvyks Atvelykio šeštadienį, tai yra BALANDŽIO 8 DIENĄ 
Hillcrest salėje, 510 Concession St. (ant kalno), kampas Concession- 
ir Wentworth.

Gros BENĮ FĘRI orkestras. įvairi loterija ir atskira daugelio staliukų loterija. Veiks bufetas. 
Šiuo vakaru gražiai užbaigsime pirmąjį Liet. Na nų penkmetį, tad visi kuo skaitlingiausiai jame 
ialyvaukime. Pradžia 7 vai. vak. Hamiltono Liet. Namų Valdyba.

HAMILTON, Ontario 
r Stelco prieš porą savaičių paleido į tas šokių vakaro bal. 8 d. ruošimas ir 
darbą naują milijoninės vertės mašiną: 

Galvanizing. Tai milžiniškas 
1600 pėdų ilgio pastatas su moderniš
ka skardos cinkavimo mašina. V.P. 

‘ NAUJI LN NARIAI. V-bos vardu 
’ nuoširdžiai dėkojame 3 tautiečiams,

įstojusiems LN nariai. Po SI00 čekius pose{ižius su kiekvienu narių šimtu at- 
nsuumeuę. Pereito susirinkimo protokolą per- Jan’*? i*F M1‘ skirai. Pirmojo LN narių šimto susi-

Buržuaziniai nacionalistai tą žiną, J^etto susirmk^irno protokolą i«r kalauskas_ Aleksas ir Pike Nikodemas. rinkimas kviečiamas bal. 15 d., šešta- 
p ro. *r UU Į uesan ucuu J|c 1 a Gražiu mums visiems pavyzdy yra J. dienį 7 v v Naruševiėiaus viešbutyje,
Daug kartų jis buvęs kritikuojamas, biasi šlykščiausiųjr^j^yrnų, siek- šiuos: Dien^, BiržeHo trėmi- „T^S savekuklių“ "m™ dktete 5 viso.šiu® dm!‘£-yra
.1---------------- t---------nu. Jie is savo kukuu pajamų uiaeie pXjni 7 šimtai narių, tad tokių pose- __ . . ■ -

dalimi prisideda prie tėvuko — ilga- jvyks 7 .... V^ano 16 gimnazijos statyboms lesų
mečio ligonio—.išlaikymo ir visdėlto t
rado galimybę ir prie Tautos Namų LN v ba svarstydama priemones, kaip 
statybos prisidėti. būtų galima daugiau liet, o-jų ir pa-

Atrodo, kad sklypą Lietuvių Na- .s^irų tautiečių pritraukti prie šio di- 
mams nupirkome pačiu laiku, nes Fer-J darbo, nutarė pavesti pirm. St. -
guson g-ve einąs geležinkelis, kaip Bakšiui artimoje ateityje sukviesti yi-

• BENDRUOMENES ŽINIOS
KLB apyl. valdybos ir visų organiza

1958 m. balandžio 1 d. tapęs “Kauno i sigrūdino lietuvių
Tiesos” redaktorių. | kitomis. tarybinei

j tautos draugystė su j, atidarė pirm. A; Juozapavičius, pa- 
., . - ^ėmis tautomis, kaip dėkodamas yž pasitikėjimą naujos vai-

Jo pirmas darbas buvęs čia gerai Lietuvoje šiandien petys į petį brolis- dybos rinkimuose, pristatydamas jos 
įsitaisyti. Savo kabinetui apstatyti iš- ’ kai dirba visų tautybių darbo žmonės narįUi įr kartu prašydamas susirin- 
svaistęs 35.000 rublių, vieną mašiną (pabraukimai mūsų. Red.), sujungti ky$ius kuo daugiausiai kreipti dėmesio ! 
jau naudojęs, o kitą už 40.000 rb. nu- bendro tikslo — pastatyti komunistinę j ijgtuviško jaunimo auklėjimo darbą. 1 
pirkęs sau, pasiėmęs sau “metus kury- visuomene. - - -

■ b nių atostogų” įsidėjęs į kišenę 20.
000 rb. ir Lt. bęt negalį pripažinti, dėlto “jie grie-1

LN rėmėjų pasų ir plytų platinimo 
būdai. Patvirtinusi naujų LN narių j dxį0 30 d. Webster Hali — 119 E. 11 
įstojimus ir pasitraukimus, v-ba perėjo , st., Niujorke rengia 20 m. sukakties 
prie greitesnio LN lėšų sukėlimo koncertą ir balių. Programą išpildys 
svarstymo. Nutarta kreiptis į esamuo- j Ajlce Stephens mergaičių ansamblis, 
sius LN narius prašant, kas gali, įna-‘Rūtos dainų ir tautinių šokių ansamb

lis, Vitalis Žukauskas, Alfonsas Petrui- 
tis kt.

DR. P. RĖKLAITIS, Vokietijos LB 
vięep., kovo 20 d. atskrido į JAV. Keti
na išbūti iki birželio mėn. Lankydama
sis po JAV lietuvių kolonijas judins 

j 
telkimą.

DR. A. RAZMA, Čikagos “Dainavos” 
15 metų sukakties minėjimo reikalams 
paskyrė $200, dr. P. Kisielius, port 

Įdr. Meškauskas, J. Kazanauskas, Mari-

šus padidinti. Tuo tikslu v-ba šauks

kol partijos miesto komitetas jį atjėi- darni purvais apdrabstyti tarybinių mų> Karluomenės, Vasario 16. N. Metų 
dęs, įrašydamas, jog esąs perkeliamas tautų,draugystę . ; ‘sutikimo ir nriedo surengti du šokiu

"l ' •• { 'j O *» ' ' a > t ' Į . Į . r jĮ vakarus. Svarstant Motinos Dienosistikrųjų jau šernai dirbąs. Dabar jis {gandre gūsiai kartais atneša purvi- .■ ą buvo du kUusiinai:
rųusiąsis ginti disertaciją mokslų kan- ną sėklą ir iki mūsų krantų Jiesa, ji BarOnas pasiūlėj kad organizacijų 
didato laipsniui gauti. Vadinasi, jis šiandien neturi dirvos sudygti musų ltiriamO£ daugiavaikėms motinoms ruošiąsis dirbti mokslini darbą, auklėti, žemėje Bet ne paslaotis, kad ji malo- Jmbohnės <}oVfnos į daugiausia pi- 
jaunimą, bet argi jis tinkąs tam del sa- mai pakutena pagurkli iš praeities _ bQ paskirtos behdram
vo žemų moralinių savybių? atėjusiam ponuliui . I siuntiniui Sibire ištremtai lietuvei mo-

. ToVa“ J M- nupasakoja kaip auto- K Mikšys ir Verbickas siūlė pa
likti seną tvarką, siuntinį pasiunčiant, 

i jeigu susidarytų likutis padengus išlai-
m. buvo įrengta rajoninė ligoninė, o iymas sėdėies o kaii kondukto-ė Vri- das’ surinktų aukų prie įėjimo. Nu- tamas seuejęs, ° Kai KonauKto.e pri balsuota siuntinj sudaryti iš organiza-

Priobretaite biliet” i is “visam auto. C‘W Piniginių dovanų kaip auką visų ___ _ ________ ________ _ _______ ___ _____ ____ _  _
an. Hamiltono lietuvių motinų Sibire ken- mėjo, kad LN lėšos auga greičiau, 2-jų kambarių) išnuomoto už $40 mė- 

rt’nnč*ai daugiavaikei motinai. Birželio nesu tikėtasi. Posėdžio dienai buvo nacini Mnn h*i i d buvo? mntprn 
trėmifnų minėjimui šiemet vadovauja 
estai. Jau buvo posėdžiai ir estai nu-

vo žemų moralinių savybių?

Pagriovio dvaro rūmuose, Tytuvėnų buse tūlas “skrybėlėtas, inteligentiškos 
apylinkėje, kurie anksčiau priklausė j žaizdos keleivis” konduktorei ragi- 
Pracišauskuį, o vėliau Roemeriui, 1949 įsigyti bilietus, visiškai nereaguo- 
m. buvo įrengta rajoninė ligoninė, o. v
nuo 1951 m. respublikinė tuberkulio- . ^jusį kreipusis stačiai į jį rusiškai: 
zės sanatorija. •

“Anykščiu vynas” esanti pačiai ži- busu* iššaukiamai meta: “Nesupran- 
noma markė netik Lietuvoje, bet ir už *«”• cia iau visų galvos atsigręžia į

Jo esą ga- Į° P^sę . Kai konduktorė išvertusi,
. jog tai reiškia “įsigykite bilietą”, “ke- • minėiima ren2ti savo ūkvie ne. - /.......“ “T — r-—...................      ... [« Pai-o paskui sėdi, susikaą- “f “'“į™’. VaSyta ta Suįirn, V™ “pSE ~ 

beitų; iš mėlynių ir šermukšnių. Kaip °' ir Sara”.!apsvarstė, pasisakydama gė, kaJ p0 skl>p0 nupirkim’ nebuvo

ir Main g-vėmis, bus panaikintas. Kaip su. v’ ba bendrą posėdį. Jame visos į 
žinome, pagal šią g-vę LN sklypas tu- turės progos pareikšti savo min-; 
ri 327 pėdas. Eina kalbos, kad ši g-vė c*s’ kokių L. Namų jos norėtų ir pasi- 
bus praplatinta ir paversta į bulvarą. nuomonėmis kitais L. Namus i 25 d. Plattsburghe, N.Y., po ilgos ir
Šiuo atveju sklypo vertė labai pakiltų, liečiančiais klausimais. į sr*-1 *

LN V-BOS POSĖDIS įvyko kovo 27 Nuo geg. 5 d. buvus1 LN g< 
d. jame v-bos pirm. St. Bakšys pažy- krautuvės rytinė pusė (jA susidėjo iš J J._ . . ...- - - - --- >ikure Petrapilyje

o-jos turės progos pareikšti savo min į čia proga paskyrė po $$100.
MIRE DR. PLK. PR. SLIŽYS kovo

IŠ MANDŽIŪRIJOS Į MELBOURNE 
neseniai atvyko Navickas su žmona. 
Jis dar prieš I D. karą dirbo prie Si
biro geležinkelio buhalteriu. Kai Lietu-

jos ribų, rašo “Švyturys” 
minama 14 rūšių — iš obuolių, braš
kių, raudonųjų, juodųjų ir baltųjų ser-

• sunkios ligos. Jis buvo lietuvių gydy- va atgavo laisvę, Navickas darbavosi 
I aėliu br°Hjos “Fraternitas Lithuanica” Lietuvos konsulate Charbine, eidamas 

• .iarys. Si lietuvių gydytojų brolija su- sekretoriaus pareigas. Tose paerigose
- dabartiniame Le- šbuvo ligi Lietuvos nepriklausomybės 

lingrade — dar caro laikais iš medikų, netekimo. Rusams Lietuvą okupavus, 
studijavusių Karo Medicinos Akade- Lietuvos konsulatas Charbine buvo lik- 
mijoje. Jai priklausė gen. Nagevičius, viduotas. o Navickas, daug iškentėjęs 
prof. Oželis, psichiatras Blažys; jos “
aarias ir dabar yra prof. Stančius, dr.
pik. Ingelevičius, prof. Pavilonis 
Montrealyje) ir kiti. Laidotuvėse 

t ‘Fraternitas Lituanica” atstovavo prof.
‘ į Pavilonis ir brolijos vardu velionies»šiuo metu turi apie 70 m., o ponia — 

kapą papuošė gražiu gėlių vainiku, j apie 10 m. jaunesnė. Jie laikinai pri- 
Velionis Lietuvoje kurį laiką buvo; dglaudė Melbourne. Savo laiku Char- 

50 • Piliečių Apsaugos departamento di- i bine buvo nemaža lietuvių. Jie buvo 
į rektorių, o vėliau gusarų pulko ir Kau-j susiorganizavę į Lietuvos piliečių d-ją.

negu tikėtasi. Posėdžio dienai buvo nėšiui. Nuo bal. 1 d. buvęs moterų 
grynais pinigais $9.000. Nuo vasario: grožio salionas išsikrautė. V-ba šią pa- 
15 d. iki kovo 30 d., pagal anksčiau talpą nutarė pasiūlyti išnuomoti “Tal

i' kos” bankeliui.
Posėdyje dalyvavo 11 v-bos narių ir

... . . . jis praėjo energingame visų narių nų-
gauta nė^vieno nario pareiškimo pini- sistaytme dėti pastangas, kad nupirk- 

*. i tas sklypas metų metais nestovėtų tuš
čias. Raktas nuo būsimųjų gražių Tau- 

—* ------  r—”tos Namu Hamiltone yra kiekvieno pa-a paoisakv ti o^amzacijų. atstovams.; 50 auką paskirti LN Kultūros Fon- vipnin lietuvio kišeniuipt Dabar atėini
Visi lietuviškų organizacijų atstovai! ^ui. Apsvarsčiusi vaikų teatrui k-to mišriausias laikas — arba arba’
uiip pat neigiamai pasisakė prieš tokią Į prašymą aukos “Sniego karalaitės“ pa- ° ’ u **
ninėjimo forma ir įgaliojo vMdvba: statymuįy kurią repetuoja “Aukuras“, LN PAVASARIO ŠOKIUOSE daly-]*0 įgulos vyr. gydytoju. Tremtyje iki minėdavo Vasario 16 ir kitas Šventes. 
?abaltiečių posėdy tai pareikšti, ne- nutarė iš Kultūros Fondo paskirti $10.} vaukime visi, kas tik Atvelykio šešta- buvo Denmorėje arti ^Kanados 
Hnrint tnrt .r .... . | Buv0 perskaitvta naujos apylinkės; dieni, bal. 8 d. esame laisvi. Jo pel- sienos kalėjimo gydytoju. Būdamas duotas lietuviškas laikraštis ‘

v-bos oficiali LN v-bai padėka už sėk-! nas skiriamas LN Kultūros Fondui, nepriklausomų pažiūrų ir aštraus są- . kes Aidai“, jis ji praskleidęs pabucia- 
mmgai varoma dideli Liet. Namu isi-įPo ilgesnės gavėnios pertraukos vi-; mojo, jis mėgdavo gana atvirai paku į vo. Susilankste laikrašti ir pagarbiai 
gijimo darba ir linkėjimai greitai at-i stems bus smagu, prie puikios Beni ’tikuoti valdžioje esamas partijas ir s įsidėjo kišenėn. Pasak jo. Melbourne 
siekti užsibrėžtą'tikslą. į Feri orkestro muzikos ir putojančio asmenis. Buvo didelis jaummo, ypač į lietuviai, paly ginus sutuo,.ką jis ma-

Tolimesnėje posėdžio eigoje aptar- j alučio praleisti subatvakarį.

.r išvargęs, netekęs viso savo asmeniš
ko turto po didelių pastangų gavo lei
dimą išvykti iš Kinijos. Per sieną į 
Hongkongą iš Navickų kiniečiai atėmė 
risas senatvės santaupas. Navickas

muiuine, gain mama tekis pat kaip ne-, '‘apgynės lietuvių tautą ir kultūrą . 
priklausomybės laikais gamino gamyk-L Jam tek? ir daugiau tokių matyti 
los kūrėjas Karazija. Dabar esą paga- visada tai sukėlę apmaudą, kad tokie 
-mmama v;ik 3 milijonai buteliu per žmonės tariąsi monopolizavę “teisę rū- 
metus. Fabriką esą numatoma ‘ “re- P*ntis lietuvi^ tautos ir kultūros liki- 
konstruoti” 5 metų bėgy, o tada paga- j mu j taeiau juokiasi iš visko, kas lie- 
minsia pustrečio milijono litru — 5 : tuviška - tarybiška . . . 
m.lijonus butelių. ‘ Įdomu, ką pajus perskaitę tokį pa-

Dabar ten esąs gaminamas ir “Lie-f Mąreinkęvičiaus tūkstančiai
tuviškas midus”. Vynas statinėse turįs ? lietuvių? Kur jų bus simpatijos — ar 
pastovėti I- IV2 metus, o midus net 3 tam keleiviui ar straipsnio autoriui? 
metus, kol įgaunąs tikrą skonį. Uždarbiai. “Tarybinis mokytojas“

Pagaminta esąJr lietuviško konjako Nr 14 (541) skelbia kokios iengvatos, 
-kalvadoso, is obuolių. J| ragavo de- yra teikiamos dirbantiesiems, kurie *x 

Maskvoje jr davė jam neakivaizdiniu būdu. Nustaty- akto signatrui prof. Stp. Kairiui - Ka-
9.4 balo is dešimties galimų . Bet jo, la minimalus vienos dienos darbo už- minskui, kuriam amputuota koja. Au- 
esą pagaminta dar tik bandymui. Da- ■ jarb;s miestuose 1,25 rb., o kaimuose ‘ kų lapus ir pačią rinkliavą pravesti 
bar pagaminsią daug, bet gerti busią į L ^5 rb., jei mėnesį yra 24 darbo die- juiarta perduoti Š. Fondui, o apyl. 
galima tik po 3 metų. , nos Vadinasi minimalus uždarbis valdyba iš savo iždo paskyrė $15, So-

Kol^dų pirmininkai teoretiškai yra i mieste yra 30 rublių, o kaime 27 rub- jialdemokratų kp. pirm. K. Lukoševi- 
renkami pačių kolūkio nariu. Prakti- mėnesiui. Senaisiais pinigais būtų ?ius pranešė, kad jau anksčiau iš socd. 

buvę 300 ir 270 rb. Vadinasi, tokių už-. centro valdybos jis gavęs aukų lapus 
darbių yra. O kaip iš to žmonės gyve
na, tai jau kitas klausimas. Toks mė
nesinis uždarbis atitinka maždaug 10 i

Nr 48 sviesto. Kanadiškom kainom skai-: - . .
tąnt tai būtų apie $12-S15, žiūrint ko-; taklį “Sniego karalaitė“ ir Moljero įdomiau

Jie skundžiasi, kad atimamas iš jų * ^os r^ies sviestą pirktum. - . . - . -. . - . r
kolūkio pirmininkas Antanas Ūsas, ku-; OntHnfcmiestu anšildvmac Vilnių-' ?tlFreiPe, dėmesį į vaikų vaidinimus, j APYLINKES VALDYBA balandžio kys Vokietiją, Šveicariją ir eilę kitų ;J°Je. Jis buvo garsus sportininkas,! no aptvarkymas parodė netik nepa- 
ris ju kolūky padirbėjęs tik vienus j ip nradėtas nrieš tris metUs iš šilu ' ^aip lietuvybės išlaikymo akstį-, 8 ykrainiečių salėje, 130 Frood.Rd., valstybių. . p...™
met IK ir ian cnėie< rtm« k-o nesiekti ; Je. aue; , pr . , metus, is suu- na, tad ir kreiniasi į visuomenę, prašy- ■. l-- x. ------metus ir jau speję3 dau& ko pas ekti mes eiektrineSr kun apkurenama, d" as Daremt'j -Aukurą” netik mora- 
Net derlius nuo ha buvęs pakeltas 2: ju-nėmis oožeminiais vamzdžiais šil-'? u parei?u .r-T,.n®n. mora uu.pemis, požeminiais vamzaziais su , hai ,bet Ir finansiskai. Kiekviena or- 

kad mūsų tas;:andu° siunčiamas apšildyti namų,ganizacija savo posėdžiuose apsvars- 
maždaug 10 klm. ilgio magistrale. Ben-1tys gautus “Aukuro” rėmėju komiteto 
riroc linini iicric ci^l-iuq anie rui iri m n ' -i » x . . . ..vaikų spektakliui pastatyti prašymą, 

paremti “Sniego karalaitės“ vaidinimą 
piniginiu įnašu. L. N^mų atstovas G, 
Palmer prašė visas organizacijas įsi
gyti šėrus, nes sklypas yra užpirktas, 
o tautinių šokių atstovas Blekaitis — 
paremti jų rengiamą koncertą balan
džio 23 d. Posėdis užsitęsė tris valan
das ir praėjo gražioj nuotaikoj. Gaila, 
kad nevisos organizacijos atsiuntė sa
vo atstovus. Apyl. informacija.

TRADICINIS KAUKIŲ BALIUS, 
pagal Hamiltono organizacijų atstovų 
nutarimą, šį kartą atiteko lietuvių 
skautams remti draugijai, kurios val
dyba įpareigojo savo narį Varną pasi- 
upinti sale. Salė užsakyta patogiausio

je Hamiltono vietoje: Royal Hotel, vi
siems gerai žinoma ir patogi. Kaukių 
balius numatytas 1962 m. kovo 3 d., 
šeštadienį.

SKAUTAI-ĖS ir JŲ RĖMĖJAI, pa 
gerbdami lietuviškojo jaunimo globė
ją kun. dr. J. Tadarauską, Juozapinių 
proga pasiuntė gražią figūrą su atitin
kamu pasveikinimu.

DIDŽIAUSIAS PLIENO FABRIKAS 
Steko neužilgo, atrodo, pašauks į dar
bą paskutinius atleistus darbininkus, 
nors tai daroma labai nenoriai. Kiek
vieno skyriaus viršininkai stengiasi ga
limai daugiau sutaupyti darbo ran
kų. Matyt, toks potvarkis iš viršaus.

neigiamai prieš tokį minėjimą, kadan- 
gi jis jokio įspūdžio svetimtaučiams atsiimti? 
nepadarys ir atrodys kaip eilinė gegu- Einamuose reikaluose v-ba nutarė 
Unė. Birželio trėmimu klausimu prašy- Erštikaičio iš Stoney Creek prisiųstą

Visi lietuviškų organizacijų atstovai! ^uį _ __ _ ___ _
vaip pat neigiamai pasisakė prieš tokią j pra§ymą aukos “Sniego karalaitės“ pa- 
ninėjimo forma ir i galiojo^ v^ldvba: statymui, kurią repetuoja “Aukuras”.

'iūrint, kad laivui ir estai jau
ūkyje —tikrumoj užkampyje, savųjų
\arpe — tokį minėjimą rengti.

Iš KLB Krašto Valdybos gautas raš
tas ir aukų lapai paremti Vasario 16

Kai Melbourne Navickui buvo pa- 
‘Tėviš-

9.4 balo iš dešimties galimų”. Bet jo minskui, kuriam amputuota koja. Au-

renkami pačių kolūkio narių. Prakti
koje tai, žinoma, komedija. Kolūkiečiai 
išrenka tą, kokį kompartija pristato. 
Geriausiai tai pailiustruoja Prięnų ra
jono “Vienybės“ kolūkiečių laiškas, 
išspausdintas š.m. “Tiesos“ .... 
Laiškas pasirašytas 20 kolūkiečių.

centneriais ir t.t. Jie rašo:
“Ir dabar išgirstame, 

branginamą kol akio pirmininką Anta
ną Ūsą partijos rajono komitetas nori 
perkelti kitur — į Juliaus Janonio 
vardo kolūkį, šitokia žinia mums at-

ūūs pranešė, kad jau anksčiau iš socd.

SUDBURY, Ont.
ST. KRIVICKAS su žmona, tuoj po antrą.

Atvelykio, iš Niujorko laivu išvyksta KRIKŠTYNOS. — D. ir M. Mickų
>- ir surinkęs prof Stp Kairiui Š140 j i Vokietiją atostogų. Aplankys žymes- pakrikštyta antroji dukrelė. Kūmai 
f- Klausimuose ii- sumanymuose ilgiau Į n“

apsistota ties dramos teatru ‘Aukuras”, * ....... i......  ...
kuris numato pastatyti vaikams spėk

Šk. St. studentų draugas ir rėmėjas. Jam pri- j tė ir pergyveno, gyvena “kaip ponai”, 
klausė Kaune Laisvės alėjoje kino-te-• Be to, jis labai džiaugėsi, jog Mel-

J atras “Capitol”. Į bourne yra daug lietuvių ir gražaus
I Iki pat mirties vis dar svajojo grįž- i jaunimo. Jam nepaprastą įspūdi pada- 
■ ti į laisvą Lietuvą, bet priglaudė jį; rė Vasario 16 minėjimas.
Amerikos žemė: _ , _

Liko anšlė Agnieška. Sunkios ligos! 
metu daug rūpesčių ir širdies velioniui i 
parodė agronomas Antanas Matulio-! 
nis. mūsų torontiškio Jono Matulionio 
brolis. Velionies artimieji reiškia jam 
už tai gilią padėką. J. S.

ADV. SIMANAS PAUKŠTIS, 75 m., 
mirė kovo 19 savo namuose Filadelfi-

LUV4, UCt JI A.c VddiUlU IV HUUCJlHiaO. .

; tebus ji jam lengva. ‘ A? ADELAIDĖJE lietuviai tun dvejus 
lietuvių valdomus namus: Lietuvių Ka- 

į talikų centro rūmus su šv. Kazimiero 
! koplyčia ir ALS-gos Lietuvių namus, 
i Taigi, jie gali savose pastogėse rink
sis maldai ir įvairiems susirinkimams 
įbei subuvimams. LK centro rūmuose 
padarytas kapitalinis remontas. Sv. Ka
zimiero koplyčios įrengimas bei ra jo-

! P^nnsylvanijos universiteto, Dickinso- “da'rbštūma'Tr" paslau-
I ir M ORATORIAI IR V STEP ?° * ^™s?lv*nijos ™lita?nės k°- : kojimą. bet ir pačios nuosavybės vertę 
L lr M- CEBATORIAI IR V. STEP-Įleguos futbolo komandų vadovas. j patrigubino. Išmokėjus trijų su vir- 

Vehonis buvo gimęs ir aukštuosius: šum tūkstančių svanj likusia skolą, šv.
mokslus išėjęs Amerikoje. _ Ilgą laiką Kazjmįero koplyčia, rūmai ir visa apie

į perėjimo iš protestantų į katalikų ti-; ' v’ų nuosavTbe-j kėjimą. Ė. V. Petrovų namuose buvo ; * , , kU sporte lavindamas. ■ ALS-gos Lietuvių Namams^rie sa- 
surouštos jaukios vaišės, kuriose daly- ŽUVO STUD. T. SLEŽAS. — Bosto- lės pristatyti keturi kambariai, galo

nai. Labai džiugu, kad konvertites šie-! kovo 18 d. vakare, nelaimin- aikštelė ir pripirkta greta esančio

Ji daugrdarbuolasl? kad Ir perel-; iančio automobilio buvo vietoje užmuš- sk0'ią £2.300 — tiek sumokėta už pu-

anksto Vokietijoje išsinuomavo maši- Jaukios vaišės buvo suruoštos tėvų 
na, kad per trumpesnį laiką galėtų ap-: namuose, '• •

ST. KRIVICKAS išvažiuoja porai 
mėnesių į Europą atostogų, kur aplan-‘Šykštuolį”. Ypatingai organizacijos Prated atostogas. Laimingos kelionės.

u’_ na, tad ir kreipiasi į visuomenę, prašy-

dras linijų ilgis siekiąs apie 50 klm.. o 
gyvenamuose namuose bei įmonėse esą 
apšildoma 2.200.000 kubinių metrų 
erdvės. Be to, taip pat iš centro ap-

rodė visiškai neįtikėtina, todėl mes va-. rūpinama ir šiltu vandeniu.
sario 20 d. aplankėme LKP Prienų ■
rajono sekretorių M. Čepulį. Tačiau Vandentiekiai po karo įrengti Siau- 
jis mūsų kaip reikiant neišklausė. ; liuose, Panevėžy, Palangoje ir Druski-

— Nė nepagalvokite draugą Ūsą įlinkuose. Dar 56 miestuose ir rajonų 
palikti. Jis yra mūsų kareivis: kur pa- centruose nesą vandentiekio, o 60 
sakysime, ten jis turi eiti. O jūs pa
siieškokite žmogaus.

Žinoma, A. ūsas negali prieštarauti 
partijos rajono komitetui. Juliaus Ja
nonio vardo kolūkyje ataskaitinis rin
kiminis susirinkimas numatytas anks- . 
čiau, o mūsų — vėliau. A. Ūsas ten bus i Torontą. Ta proga jų
keliamas kandidatu į pirmininkus. Bet artimi bičiuliai* šv. Juozapo dienos iš
mes vadovą sau rinkome dvejiems me- ?
tams. Tai kodėl gi taip daroma? Kam lęistuves. Vakarienės metu prisiminta

miestų nesą kanalizacijos.

WINDSOR, Ont.
ONA IR JUOZAS RAŽAUSKAI per

karėse, kovo 18 d., surengė jaukias iš-

pažeidžiami žemės ūkio artelės įsta
tai?

“Tiesa” puola nacionalizmą. “Tiesos” 
Nr. 48 išspausdintas Justino Marcin
kevičiaus straipsnis “Sukiršinti nepa
vyks“. Jis prisimena, kad Vienos VII 
Pasaulinio studentų festivalio metu 
vienas jaunas Amerikos lietuvis, Lie
tuvoje buvusio pradžios mokyklos mo-

Dr. Irena Zeltinš
DANTŲ GYDYTOJA 

(Latvė)

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

Hamilton, Ont.
Telefonas JA. 2-3317 

Priėmimo valandos: 9-12 ir 2-7 vai. 
vak. Šeštadieniais tik būtino 

reikalo atveju.

vienuolikos Windsore išgyventų metų 
darbuotė, jų visuomeninė veikla. O 
Ražauskai tikrai daug pasidarbavo: jų 
namuose buvo prisigląudusi šešt. liet, 
mokykla, dirbo apylinkės valdyboje, 
aktyvūs liet, pamaldų lankytojai, po
nia ilgą laiką tvarkė biblioteką, nuo
latinė choristė.

Išleistuvėse dalyvavęs “Traditional 
Echoes“ radijo programos vedėjas 
John Jeannette savo atsisveikinimo 
kalboje tarp kitko pažymėjo, pp. Ra
žauskai pirmieji padarė žygius, kad 
per CBE radijo stotį, nuo 1953 metų, 
būtų duodamos lietuviškos programos.

Su pp. Ražauskų atsisveikinmu 
Windsoras netenka vieno pagrindinių 
lietuviškos veiklos šulų. Windsoriečiai

• nuoširdžiai dėkoja už jų įdėtą darbą ir 
į pastangas ir linki sėkmės Toronte. O 
i jie tikrai suras platesnius barus, o jų
• atžalynas, po metų-antrų studentai,
Į Saulius ir Rūtelė, įsijungs į liet, jau- 
' nimo organizacijas, o pats mažasis Vi
dutis pasuks į liet, seselių vedamą 
vaikų darželį. B.

ruošia linksmavakari - šokius. Progra- _ . __ ___
moję: radijo valandėlė ir mainieriu' ’ .... 
kupletai. Bufetas. - ‘ SYS -,SIgIJ0 namus

Atrodo, kad tokia programa lietu-‘ EMILIJA PETROVIENĖ Verbų sek-i ... —.............. ......... .............. . ........——
viškuose pobūviuose pirmą kartą. Gal madieni atšventė trisdešimtmeti nuo • .0 -kaip a°'oKatas- bet,z>m,a; “'° £20.000 vertės nuosavybė liks lietu-
lėks gerai pasijuokti? Laukiame. * ■ - ^’Vpnimn dali nralpidn bpsnnrtnnda- .

Kručas.

v^o kainnynii'ir artlmieji šeimoš dra’u- lįetuvių visuomenę sukrėtė šiurpus Įtinai įrengti naudojimui. įruošta spor- 
iiie iiiuz.in.uo tuMivaij is lietuviu udiy- . _ , . . , . . . I į wkls •’>»»»* » O r4 nzblėbt .T-l I _ - 1 Y A _ 1 t •_    r _L. •» l_a. _   —
vavo Al«is P Kucinskis aknrdonnn ?a‘- Labai džiugu, kad konvertites šie- ;JV<X,S, . - . ... - *klasėje^ Būdamas nepilnų 15 metų loj apaštališka dvasia yra labai gyva.; ?a] sklypo dabs su namu. Tai padidino
mat^nirma'^-ilt^o^kartn^tr  ̂trofėfa tu * katalikų tikėjimą, o atšalėliai griž-;tas stu^- Tautvydas Šležas. Tai buvo Sę sklypo ir namelį, tačiau tuo žymiai 
IR rain m dafvvavo š? tu Prie Dievo- Ji *ra labai kukli- bet'šviesus ir susipratęs jaunuolis, akty-; padidinta šios nuosavybės vertė. Šiuo
L-vk-in!Pff<» Xatlieka didele misija sielų išganymo ' vus Bostono lietuvių organizacijų na-;metu pradėta salės frontinio priestato 
ayklos festivaly, paįvairindamas prog- v J trys. Paliko giliai liūdinčius tėvus atš I statyba
amą ir susilaukė daug katučių. Atve- *a0UI- i Į kpt. Albiną ir Oną Šležus, broli Roma

lykini varžyboms vyksta į Hamiltoną. L. J. KULNIAI pardavė savo mažu- įr kįtus artimuosius. 
Danguolė Remeikytė pianino klasėje čius namukus ir nusipirko didesnius!
trio laimėjo pirmą vietą ir duete — arčiau miesto centro., Sudburiškis. Į^ BritOllljO

į J. KRIVICKAS, nuolatinis “TŽ” 
skaitytojas iš Nottingham, Anglijos, 
laiške rašo: “Užvakar gavau laišką iš 
Čikagos. Jame parašyta, kad mirė “TŽ” 
redaktorius dr. A. Šapoka. Tai man bu- 
vd labai netikėta ir pritrenkianti ži
nia, nes ‘TŽ“ skaitau nuo pat jų įsi
stebimo ir tas laikraštis ligi šiol «nan 
labai patiko. Gaila, labai gaila ..

WINNIPEG, Man.
PARAPIJOS BANKETAS įvyks ba- šiušiųjų dovana $152: O. Demerckienės 

gimtadienis, jai sugieodta Ilgiausių 
metų, Įteikta sveikinmų kortelė, gėlė 
ir persiškas kilimas.

Šia triguba proga žodį tarė:J. Deme- 
reckas, kun. J. Bertašius ir VI. Stepo-

landžio 8 d., Atvelykio šeštadienį. Gros 
Astrada • Shurna. Banketas yra tuo 
įdomus, kad jis turi mecenatą — Ado
mas Miniota, dirbąs miške, apmoka vi
sas išlaidas: orkestrą, gėrimus ir kit
ką. Gautos pajamos bus grynas pelnas, navfciuš. Viso banketo naštą nešė O. 
kuris skiriamas bažnyčios aptinkavi-1 Demereckienė — ji viską paruošė, pa-

dengė maisto ir gėrimo sąskaitas ir 
net už salę Sumokėjo.

nui.
REKOLEKCIJOS, — Gavėnios su

sikaupimą — rekolekcijas kovo 9 12 
d.d. pravedė Tėvas pranciškonas Tar- 
cizijus Garbukas, atvykęs iš Montrea- 
lio. Sekmadienį rekolekcijų vedėjo pa
gerbimui buvo suruošti bendri pusry- 
Čiai, kurių metu jis padare platų pra- j/Mafik? dabartini vičeministerį. 
npčimo amp P Ampriknc kraštus įsi.

Maskva. - 
tina paskirti dabartinį užsienio r. 
min. A. Gromyko ambasadorių 
Vašingtone, o užsienio r. min. —

N. Chruščiovas ke

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

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

Visada laukiama 
DOVANA

GEROS RŪŠIES MAISTO 
SIUNTINYS Į USSR

Household Special $39.00 
44 sv. bendro svorio 

500 g. degintos kavos, 10 sv. cuk
raus, 10 sv. kvietinių miltų, 10 
sv. ryžių, 5 sv. rūkyto bekono, 
2% sv. valgomos alyvos, 2% sv. 
rūkyto kumpio.

Prašykite mūsų katalogų su 
daugeliu standartinių siuntinių. 
Mes paruošiame siuntinius pa- 
gal jūsų pareikalavimų - norą. 
Parašykite kokius maisto pro
duktus Jūs norite siųsti Ir mes

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame 

bankelyje "Talka"
ISDUODAMOS ASMENINES PA* 

skolos iki 50% turto vertės. N'emo-

že KING STREET EAST, ROOM IS. • TetefdMs JA.

Visi siuntiniai pristatomi 
nemokamai gavėjui.

GRAMERCY-
DEPT. TZ.

118 East 28th Street,'Room 906 
New York 16, New York. 

Tel. MU. M5M.
Darbo valandos pįrmądienį iki 
penktadęinio 9-530. šeštadienį 

10-1. Sekmadieniais uždaryta.

nešimą apie P. Amerikos kraštus, įsi
kūrimo sąlygas bei klimatą. Po pra
nešimo ir šilumą mėgstantiems bei 
apie tropiniu^ kraštus svajojantiems 
praėjo noras ten vykti apsigyventi. 
Kas kita paatostogauti. Pusryčiai pra
ėjo labai geroje nuotaikoje, šiems pus
ryčiams šeimininkavo: Bronė ir Ona 
Jančiukienės, O. Greningienė, M. Mali
šauskienė, Alf. dančiukas, Birutė ir 
Aldona Jančiukaitės. Prie įėjimo bu
dėjo St. Bujokas.

Kaip įprasta kiekvienais metais, taip 
ir šiais, rekolekcijų vedėju 4r parapi
jos kleboną pietų pakvietė: šmaižių, 
Bujokų, Gudžiūnų, šeimos. Rekolekcijų 
vedėjas buvo apsistojęs pas savo se
serį O. Lenienę, kuri yra-ii* senųjų 
ateivių ir gražiai Winnipege įsikūrusi.

TRIGUBA ŠVENTĖ. — Kovo 18 d. 
vakare, per šv. Juozapo šventę, Ona 
Demereckienė parapijos salėje suren
gė trigubą banketą: buvo pagerbti trys 
Juozapai — Demereckas, Mikalauskas 
ir Aškinis vardo dienos proga. Jiems 
buvo sugiedota Ilgiausių metų ir įteik
ta po sprogstantį cigarą; paminėtas 
klebono, kun. J. BertašiauV gimtadie
nis. Jam ta proga buvo įteikta sveiki
nimo koretlė su 49 parašais ir pasira-

Argentina
SAVAITRAŠTIS “GARSAS” atspau

de nekrologą apie “TŽ” red. dr. A. Ša
pokos mirtį, parašytą Pr. Alšėno, ko
vo 23 nr.

ARGENTINOS PARODOJE. — Ar
gentina, minėdama savo nepriklauso
mybės 150 m. sukaktį, Buenos Aires 
mieste atidary didelę pramonės pare-

PATENTUOTOS

2-jų PADU 
KOJINĖS

PATVIRTINTOS NACIONALINES KOJŲ 
SVEIKATOS TARNYBOS. Numegztos iš dviejų 
atskirų sluogsnių, kuriu vidujinis tain išverstas, 
kad vaikščiojate minkštąja puse. Tikras mąjo-
numas.

Adelaidės lietuviai pirmieji susirū
pino savo koplyčios įkūrimu, kad tu
rėtų kur melstis savo gimtąja kalba. 
Tam reikalui buvo sudarytas komite
tas, nupirktas didelis namas, pertvar
kytas ir įrengta koplyčia, kurią iškil
mingai pašventino Adelaidės arkiv. M. 
Beovich 1960 m. lapkričio 20 d., daly
vaujant lietuvių, latvių, lenkų ir aust
ralų dvasiškiams. Ji Įrengta pietinia
me namo kampe ir susideda iš dviejų 
patalpų, sudarydama nišos laužomą il
goką salę— 80 pėdų ilgio ir 16 pėdų 
pločio su 45 suolais. Koplyčioje yrsf* 
240 sėdimų vietų. Prie altoriaus pasta
tyta didelė šv. Kazimiero statula, ku
rią sukūrė dail. Gr. Firinauskienė. Al
toriaus šone yra Trys Kryžiai, kurie 
primena Vilniaus Trijų Kryžių kalną.

NYKSTA DVISKAITA. — Adelai
dėje lietuviai turi susikūrę gana ge
ras veikimo sąlygas. Deja, kai'pavar
tai jų spaudą, matai, jog kažko trūks
ta australieciams lietuviams, būtent, 
santaikos tarp ‘kairės ir dešinės”.

Pr. -P. iš Aedlaidės apie praėjusių 
metų veiklą rašo:

“žvelgiant į praėjusių metų lietuviš
kus parengimus, reikia pripažinti, kad 
tarp jų dominavo * baliai ir baliukai, 
šioje “veikloje” neatsiliko nei kairė, 
nei dešinė. Kadangi visos liet, katalikų 
organizacijos pereitais metais buvo 
susilydžiusios bendrame koplyčios ir 
Centro Rūmų ruošimo darbe, reikia 
ypač pasidžiaugti ateitininkais sen
draugiais, kurie vistik surado energi
jos ir laiko suruošti visuomenei tradi
cinį literatūros, dainos ir muzikos va
karą.

“Taigi, Adelaidės lietuviai turime 
dvejus namus, dvi mokyklas, du laik
raštėlius, atšventėme dvejas “bendras” 
Kūčias, jau skelbiama, kad turėsime 
ir antrą spaudos kioską, žodžiu, iš li
teratūrinės kalbos baigianti išnykti 
dviskaita — drąsiai suka gūžtą Ade
laidės lietuvių veikloje! Nieko nepada
rysi — 1960-ticji buvo poriniai metai. 
Gerai, kad jie pasibaigė, nes. jeigu bū
tų ilgiau užtrukę, ko gero, Adelaidė
je butų atsiradusios

rūmai ir Lt

dvi Bendruome- 
dvi salės, dveji
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NIEKAS NEATSTOS ALTORIAUS
KUN. B. PACEVICIAUS 25 MSTŲ KUNIGYSTES SUKAKTIE S PROGA

Žmogus gyvena tiek, kiek jam 
- yra skirta. Savo gyvenimo tėkmės 

jis nepratęs ir jos neužtvenks, nes 
tai yra ne jo galioj. Betgi jo stilių 
ir turinį pasirenka ir- kuria jis 
pats. Dėl to ir jo asmenybės didy
bė priklauso ne tiek nuo amžiaus 
ilgumo, kiek nuo gyvenimo būdo 
ir turiningumo, štai, turbūt, ko
dėl ir yra didesnis dalykas švęsti 
savo pašaukimo ir jo įvykdymo 
sukaktis bei jubilėjus, kaip kiek
vienais.metais minėti savo gimta
dienius, vardadienius. ir kitokia- 
dienius. Ypač visuomeninės, so
cialinės ir religinės veiklos sukak
tys tampa reikšmingais įvykiais 
netik pačiam jubilijatui, bet ir jo 
saviškiams, draugams ir visuo
menei..

Kaip ilgos ir turiningos veiklos 
sukaktuvininką, šiais metais mes 
sutinkame kun. Boleslovą Pacevi
čių. Jo dvidešimt penkių metų žy
gis tauraus kunigo ir našaus vi
suomenininko keliu nusipelno di
delio dėmesio ir pagarbos netik 
kolonijos, kurioje jis gyvena, bet 
ir visų tų lietuvių, kurie jį kada 
ir kur nors yra sutikę. O šiuo at- 
vaju jis, kaip retas, turi draugų 
bene visuose pasaulio žemynuose.

VERTYBIŲ EILĖ
Apie kun. B. Pacevičių daug 

kalued netenka — apie jį byloja 
jo paties iškilūs darbai, kuriais 
jis papuošė savo gyvenimo kelius. 
Žvelgiant į ryškiausią jo veido 
bruožą, tebūnie šių eilučių auto
riui leista paskleisti vieną jo išsi
tarimą, pasakytą prieš dešimtį 
metų vienoj mažoj draugijoj, ku
rioj pokalbio metu buvo seikėja
mos įvairios gyvenimo vertybės: 
“O vis dėlto į nieką nekeisčiau al
toriaus”. Vadinasi, altorius yra 
pati pirmoji vertybė, kuriai gar
bingiausią vietą jis paskyrė savo 
širdyje.

Taip, altoriaus tarnyboje jis 
yra taurus, nepalaužiamas, nenu
galimas, nepaperkamas. O tai yra 
vienas pačių gyvastingiausių' bei 
likiminių kunigiško gyvenimo 
bruožų, į kurį didžiausio dėmesio 
kreipia ir šio moderniško gyveni
mo triukšmo užgožtas žmogus. Šio 
bruožo stokojant netenka atramos 
taško ir pasaulietis, be kurio jį 
dažnai gali ištikti lūžis po lūžio, 
katastrofa po katastrofos.

KULTŪROS DIRVONUOSE
Tačiau gyvenime esama daugy

bės ir kitokių kelių ir kelelių, ku
riais taip eina žmogus, ženklinda
mas juos savo kūrybinės galios 
vaisiais. Išeidavo į juos ir kun. 
B. Pacevičius. Eidavo jis ne sve
timų kalnų dunksėjimu gėrėtis, 
ne svetimų miestų vilionėmis ža
vėtis, o ravėti savųjų lietuviškų 
tremties pakelių ir arti savųjų 
dirvonų, idant ir jie, kaip anie 
žavingi kalnai, sužaliuotų, suban
guotų, pražystų. Taigi, be numy
lėto altoriaus, prie kurio jo nie
kas nematė' išsiblaškiusio, be sa
kyklos, iš kurios sklinda jo gerai 
paruoštas ir nepataikūniškas žo
dis, ir be klausyklos, kurioje ne
vienai sudrumstai sąžinei jis su
teikė ramybę, kas bus neišvydęs 
jo rankos scenos meno srityje, 
dainos garsų aidėjime, rašyto žo
džio skleidime ir pagalbos šauks
me. šitie tat ir yra vaisiai, kuriais 
jis įkišiol su meile brandino savo 

, tremties brolių kelių ir kelelių 
vingiuose pradėdamas brangiojoj 
tėvynėj ir tęsdamas Vokietijoj, 
vėliau Anglijoj ir pagaliau Kana
doj. O ši jo veikla juo labiau tam
pa prasminga, nes sukaktuvinin
kas dažniausia ją atgaivina tuo 
momentu, kada ji yra visiškai ap
leista. Antai, jis imasi režisoriaus 
darbo ten, kur jo nesiima artis
tas; jis diriguoja chorą, kur nėra 
profesionalo muziko; jis puošia 
bažnyčias ir dekoruoja scenas, 
nes dailininkas taria, kad jam šis 
darbas neapsimoka ir pan. Vadi-

Pabiros mintys

naši, visur, kur pasireiškia nega
lia ir stoka, atsiranda kun. B. 
Bacevičius iMuštumą užpildo.
t MEILE JAUNAM 
; MEDELYNUI

Štai dėlko, nekalbant apie jo 
darbą, susietą su pašaukimu, savo 
krašto miesteliuose ir tremties 
kryžkelėse jis dar suorganizavo 
nemaža chorų, surežisavo ir pa
statė scenos veikalų, pripiešė de
koracijų, išgražino altorių, išpuo
šė prakartėlių, prirašė scehos vei
kalų, inscenizavo pasakų, paruošė 
deklamatorių ir pan. Bet ir tai

vargti choristą. O gal įskiepyta 
dainos meilė kurį nors nuves dai
nuojančio ar skambančio Parna
so link, nes kun. B. Pacevičius ne
praėjo pro šalį nė vieno talentin
go jaunuolio.

VISŲ KELIŲ PRADŽIA
1909 m. sausio 29-toji buvo die

na, kurią jis atėjo į Šį pasaulį Uk-: 
mergės mieste. Atėjo be vardo ir 
netrukus tapo Boleslovu. Tėvų 
neturtas, skurdi pastogė ir lie- 
sūs kąsniai vargu paženklino pir
muosius Baliuko gyvenimo žings
nius. Bet visa, kas šioje žemėje 
egzistuoja, stengiasi savo egzis
tenciją išplėsti. Ir Pacevičių šei
moje “vargas šakojo, vargas lapo
jo ...nes netrukus atūžė I Pa-, nes netrukus atūžė I Pa-

į;

!ar ne viskas. Dar ir ne šis buvo 
jo pats didysis rūpestis lietuviš
kos kultūros veikloj. Tai veikiau 
panašėjo tik į priemones dar di
desniam tikslui siekti. O jis, tas 
ugštasis tikslas, yra lietuviškasis 

jaunimas. Kun. B. Pacevičius yra 
vienas tų, kuris bene mažiausia 
jaunimo problemomis sielojasi 
spaudoje, bet bene daugiausia šio
je srityje yra nuveikęs savo kon
krečiu darbu. Jaunimo reikalams 
jis niekad nepagailėjo savo kuk
lios pastogės, dar kuklesnio gra
šio, laiko ir net sveikatos. Savo 
aeile jaunimui jis prilygsta di

džiam jaunimo draugui, Sibiro 
kankiniui, niekieno neatmintam 
ir nepagerbtam, kun. VI. Mažo- 
nui, MIC, i kurio skvern as, būda- 
vo, sukimba būriai jaunuolių, ir 
kuriame randa paguodos netik 
dvasiškai prislėgtas, bet ir vargo 
paliestas berniukas ar mergaitė. 
Jkirtumas, galbūt, tik tas, kad 

anas, būdamas vienuolis, niekad 
prie savęs neturėdavo pinigų, o 
jų jaunuoliui prireikus, jis eida
vo pas turtingesniuosius ir išpra
šydavo, o šis dažnai iškrato savo 
paties apytuštę piniginę.

Taipgi negalima pro šąli praei
ti nepaminėjus jo paskutiniojo 
kūrinio — šv. Jono Kr. parapijos 
jaunių choro — kuris yra bene 
gražiausias perlas įsegtas į jo 25 
metų kruopštaus darbo vainiką. 
Nes Į šį chorą ateina mergaitės ir 
berniukai, palikę televizijos apa
ratus, kaubojų žaidynes, krūvas 
komikų ir kitokias aplinkos vi
liones, ir čia mokosi lietuviškos 
dainos, kuri jau nekartą yra 
skambiai nuaidėj usi lietuviškuose 
parengimuose. Ir netenka abejo
ti, kad šie jaunieji dainininkai pa
keis nevieną jau pradėjusį pa-

MOHAWK 
Furniture Ltd.
2446-8 DANFORTH AVE.
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BALDŲ 
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saulinio karo audra ir penkeriems 
metams mobilizavo t|vą. Ir kas 
dabar beliko jaunutei rhotinai ir 
jos keturiems maželiams, jei ne 
dar didesnį vargelį vargti? Vis
kas betgi buvo išnešta ant jaunu
čių pečių ir dargi užsimota di
diems šuoliams. Mat, šešerių .me
tų Balys panoro būti kunigu. Jo 
pašaukimas nors ir vaikiškoj sie
loj brendo, o jo meilę jis ypač pa
jusdavo gražiaisiais gegužės mė
nesio vakarais prie motinos ran
komis išpuošto altorėlio, kur 
sklisdavo giesmė netik šios jau
nutės šeimos, bet ir aplinkinių 
kaimynų,'

Rodos, jau viskas pradeda svir
ti į gerąją pusę ir saulė nušvinta 
pro varganą langą, nes motinai 
pradeda pusėtinai sektis siuvėjau- 
jant, o netrukus prabėga penki 
metai ir iš vokiečių nelaisvės su
grįžta tėvas... Baliukas baigia 
pradžios mokyklą ir jau kelia 
sparnus Ukmergės gimnazijos 
link. Bet nemigo naktų ir ilgų 
darbo valandų iškamuota, apser- 
ga motina, šeima išleidžia visas 
savo kuklias sutaupąs, kad tik ją 
išgelbėtų.-Bet nenugalės mirties 
gyvieji: 1924 m. ji mirė.

Suskaudo tėvo širdis, ir su savo 
sūnumi išėjo duonos pelnyti. Dir
bo prie statybos, dirbo kepyklose, 
dirbo zakristijono darbą. O darbo 
jis nebijoję. Ir būtų dirbęs gal 
net iki šiai dienai, jei mokslo al
kis ir vėl nebūtų užplūdęs jo dva
sios. Jis ėmė į rankas knygą, nak
timis vertė lapą po lapo ir, pade
damas savo gerųjų draugų Kris
tinos ir Samuelio Karčiauskų, po 
vienerių metų išlaikė egzaminus 
į šeštaąją T. jėzuitų gimnazijos 
klasę Kaune.

Šitaip Balys užbaigė gimnazi
ją. O paskui... paskui, būk pa
sveikinta Telšių kunigų semina
rija! ... Ją baigė 1936 m. “sum? 
ma cum Įaudė” pažymiu.

Taigi, “nepapustęs dalgelio, ne
papjausi šienelio ...” neišvargęs 
vargelio, nepasieksi . . . Dėlto ir 
jubiliatas pirma pritašė rąstų, 
prikepė pyragų, prišlavė dulkių, 
o tik paskui apsivilko sutana.

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

DUODAME DIDELES 
NUOLAIDAS PERKANT
NAUJUS.

Priartėjus prie savo dvidešimt 
penkių metų kunigystės slenks
čio, kun. B. Pacevičiui bus ma
lonu dirsteltj į varganą savo gy
venimo kelio pradžią, kurią jis 
ryžtingai išėjo, ir į anuos, savo 
rankomis išpurentus religinius, 
tautinius ir kultūrinius dirvonus, 

j O savo ateities susimąstyme jis, 
žinoma, neparims ant rankų, bet 
kibs į darbą su ta pačia drąsa ir 
energija, kurią jis parodė siekda
mas savo gyvenimo tikslo. Tik 
kad Dievas jam duotų sveikatos, 
nes darbų dar marios.

A. Kalnius.

Briuselis. — Karaliaus Bąu-; 
douin brolis Albertas, 26 m’pa
noro tapti Belgijos ambasadorių 

j Vatikane. Jo žmona, Italijos prin- 
savo krašto

v

Lietuviškojo sporto savaitė Kanadoje ;
Kiekvienam jaunimo bičiuliui 

yra žinoma didžios išminties tie
sa: “Sveikame kūne — sveika 
dvasia!” Ši tiesa, be abejonės, lie
čia ir lietuviškąjį jaunimą, apie 
kurį' galime pasakyti: sveikame 
lietuvio kūne yra sveika lietuviš
ko ji; dvasia. Štai kodėl lietuviško
ji) jaunųno bičiuliai, vadovai yra- 
taip nuoširdžiai susirūpinę burti, 
rikiuoti mūsų jaunimą į lietuviš
kojo sporto gretas; štai kodėl ir 
visai lietuviškajai bendruomenei 
turi būti svarbu susirūpinti nuo
širdžiau esamais sporto klubais, 
jųjų veiklą remti, steigti naujus 
sporto klubus bei sporto būrelius 
kad ir mažoje lietuviškoje koloni
joje. Šia nepaprastai svarbia bei 
efektinga lietuviškąjį jaunimą 
jungiančia bei ugdančia jėga lie
tuvių kolonijos buvo permažai 
susirūpinusios, permažai jai sky
rė dėmesio. Tik kelios mūsų ko
lonijos, tenai esančių energingų 
jaunimo vadų dėka, pasiekė nepa
rastai puikių rezultatų šioje sri
tyje.

Artėja nepaprastas įvykis Ka
nados lietuviškojo jaunimo gyve
nime: balandžio 15-16 d.d. Toron
te vyksta Vienuoliktosios šiaurės 
Amerikos Lietuvių Sporto žaidy
nės. Čia suplauks šimtai gražaus 
lietuviškojo jaunimo. Jie čion 
atvyks pademonstruoti lietuvio fi
zinės jėgos talentus bei £rožį. 
Bet kartu juos čia atves ir jungs

lietuviškoji širdis, lietuviškoji 
dvasia. Mes sveikiname nuošir
džiai šio gražaus įvykio vadovus 
ir visus sportininkus bei sporti
ninkes ir linkime gražiausios sak
mės laimėti visiems!

Kanados Lietuvių Bendruome
nės Krašto Valdyba ir Kanados 
Lietuvių Bendruomenės Kultūros 
Fondas, didžiai vertindami lietu
viškojo sporto reikšmę bei svar
bą Kanados lietuviškajam jauni
mui, šia nepaprastai gražia lietu
viškojo sportinio jaunimo sąskry
džio proga Toronte, skelbia Lie
tuviškojo sporto savaitę Kanado
je balandžio 9-16 d.d. Šia ypatin
ga proga mes sveikiname visus 
sporto darbuotojus Kanadoje, gi
liai vertiname jųjų svarbų darbą 
lietuviškajam jaunimui ir linkime 
visiems ištvermės ateičiai. Mes 
gėrimės lietuviškojo jaunimo ryž
tingumu sporto gretose siekti lie
tuviškos dvasios grožio jaunatviš
kos jėgos harmonijoje. Šia proga, 
betgi, mes nuoširdžiai prašome 
ir visus lietuviškosois Bendruo
menės darbuotojus labiau susirū
pinti lietuviškuoju sportu, apjun
giant juo mūsų gražųjį jaunimą. 
Sveikame lietuvio kūne bus svei
ka ir jo lietuviška dvasia.

Steponas Kęsgailą 
KLB Krašto V-bos pirmininkas.

Tėv. J. Borevičius, SJ, 
KLB Kultūr. Fondo pirmininkas.

Rūta Lee-Kilmonytė Čikagoje
Rūta Kilmonytė, kuri filmų mė

gėjams pažįstama Rūta Lee var
du, praėjusį savaitgalį lankėsi Či
kagoje, nes čia kovo 23 d. įvyko 
vieno filmo, kuriame ji vaidina 
vyriausią rolę, premjera. Čika
gos “Woods” teatras tą dieną pra
dėjo rodyti “Operation Eichman” 
filmą. Jame vaizduojamas asmuo, 
apie kurį netrukus kalbės viso pa
saulio žmonės, kada jis bus teisia
mas už 6 milijonų žydų nužudy
mą.

Simpatinga Kanados lietuvaitė 
Rūta, šiuo metu besitaikanti į 
Hollywoodo žvaigždes, filme vai
dina Eichmano meilužės rolę. 
Nors jos rolė yra viena pagrin
dinių, tačiau joje nedaug tegali 
parodyti vaidybinių gabumų Šis 
filmas yra lyg ii* dokumentinis,, 
nors kaikuriais atžvilgiais toli 
nuo tiesos, čia veiksmas sukon
centruotas daugiau ties pačiu 
Eichmanu, jo darbais bei jo “me
džiotojais”, o ne -ties jo meilės 
aferomis. Tačiau ten, kur Rūta 
vaidina, pasirodo sugebėjimų tu
rinčia aktore. Jos rolė, nors ir pa
žymėta “meilužės” vardu, tačiau 
nėfra morališkai nupuolusios mo
ters rolė ir filme kokių nors ypa
tingų “meilės” scenų nėra. Tie, 
kurie filme ieškos seksualinių 
jausmų padirginimo, čia to neras.

GRAŽIOJI
Įsivaizduokite kontrastą: To

ronte šalta, sninga, pučia žvarbus 
vėjas ir staiga po 2Į^ vai. skridi
mo lėktuvu nusileidi iš dangaus 
lyg i kitą pasaulį. Tai gražioji, 
saulėtoji Florida, pasaulinio mas
to Tampa aerodromas ir šalia jo 
seniausias kurortas St. Peters
burg prie Meksikos golfo. Staiga 
čia randi oro temperatūrą virš 
80 laipsnių, kaitriai šildančią sau
lę ir turi pakeisti drabužius pagal 
vietos sąlygas.

St. Petersburg turi virš 170.000 
gyventojų. Didesnė pusė visų gy
ventojų yra Vyresnio amžiaus 
žmonės, gyveną iš sutaupą ir pen
sijų. Be to, kurortininkai, atvyks- 
tantieji tiktai trumpam laikui pa
sidžiaugti Floridos gamta, yra 
taip pat vyresnio amžiaus. Taip 
kad paplūdymyje arba gatvėse re
tai sutiksi jauną gražuolę ar gra
žuolį. Visur vyrauja senimas. 
Gatvėse krinta į akis palmių pa
vėsiuose įrengti suoleliai senimui 
pilsėti. Št. Petersburg yra gry
nai kurorto miestas. Neleidžiama 
kurtis pramonei, kuri paprastai 
sudaro truįkšmą ir dažnai teršia 
orą. Todėl čia vyrauja tiktai vi
los ir prekybiniai centrai pasken
dę įvairiausių rūšių palmėse bei 
dekoratyviniuose krūmuose. Ku
rortas vis plečiasi, didėja ir gra
žėja. Matosi Įvairiose vietose nau
jai statomos vilos nuo $6.500 iki 
$35.000 vertės ir daugiau. Kas

Ar jūs ketinate 
vykti j Europa?

AR

ATSIKVIESTI?
Dėl pilnų informacijų, be jo
kio įsipareigojimo, paskambin
kite ar susisiekitę su
HENRY MOOS—viešu notaru

KENNEDY . < 
TRAVEL BUREAU

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

Įsteigtas 1926 m.

v

Už tai filme yra daug baugių ir 
siaubingų vietų: rodoma, kaip 
žmonės kacetuose troškinami du
jomis, lavonų kalnai guli laukuo
se, žmonės šaudomi sunkveži
miuose ir kt. Tai kažkaip nejau
kiai nuteikia žiūrovą, stebinti iš 
estetinio taško. Atrodo, tas vie
tas buvo galima apibūdinti žo
džiais, nevelkant viso siaubingu
mo prieš žiūrovų akis.

Pažymėtina, jog vyr. veikėjo 
rolę, pati Eichmaną, filme vai
dina Werner Klemperer-, kuris 
yra žymaus vokiečių dirigento 
Otto Klempererio sūnus. Šis di
rigentas kartą atsisakė diriguo
ti vienam koncertui Berlyne, nes 
to teatro ložėje, ant kurios buvo 
iškabinta svastika, sėdėjo tuome
tinis Vokietijos diktatorius. Hitle
ris. Jo vaidyba nebloga, nors bū
tų galima suabejoti dėl kaikurių 
filmo vietų logiškumo.

Dar grįžtant prie Rūtos Lee, 
reikia paminėti, jog jai Čikagos 
lietuvių motetų klubas kovo 24 
d. Bismarko viešbutyje buvo su- 
ruošęs priėmimą, kurio metu bu
vo pagerbta mūsų tautietė, šiame 
priėmime dalyvavo nemaža lietu
vių. Reikia pridėti, jog ši simpa
tinga mergina, palyginus, neblo
gai kalba lietuviškai ir karts nuo 
karto pasirodo lietuviškose prog
ramose. Ed. Šulaitis.

FLORIDA
metai atvyksta apie 30.000 gyven
tojų iš kitų JAV vietovių.

St. Petersburge ir gretimame 
Tampos mieste gyvena apie 200 
lietuvių, daugiausia iš senosios 
lietuvių išeivijos. Jie turi net du 
klubus: vieną Tampoje, o antrą 
St. Petersburge. Teko matyti vi
suomet gerai unsiteikusį dr. D. 
Jasaitį su ponia, kuris jau 8 me
tai kaip dirba vietos sanatorijoje. 
Labai gražiai sutvarkytoje viloje 
gyvena Antanas šeštokas, kuris 
pirmasis St. Petersburge įrengė 
slėptuvę nuo atominių bombų. 
Taip pat pp. Tūliai turi St. Pe- 
tersburgo paplūdymy — 5235 
Gulf Blvd., gražiai įrengtą mote
lį, kuriame apsistoja nemažai lie
tuvių. Jeigu kas norėtų apsigy
venti St. Petersburge ir įsigyti 
nuosavybę, ten pat yra lietuvis 
agentas Galinis. P. Šernas.

PETRAS BABICKAS, anksčiau ra
šęs ir “T. Žiburiuose”, ligi Lietuvos 
pasiuntinybės Brazilijoje uždarymo bu
vo jos spaudos attache, dabartiniu me
tu apsigyveno privačiame bute. Jo ad
resas: Sr. P. Bibickas, Rua Santa Pa
stota, 17 (Sao Cristovao), Rio de Ja
neiro, Guanabara, Brasil.

Will-Do Cartage 
Baldų pervežimas 

mieste, prieinama kaina.
Vist baldai apdrausti.

Broliai SODONIAI.
• ♦ *'

124 GRACE ST., Torontu L 
Tel. LE. 4-8396

W. A. LENCKI

TEISININKAS 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W. 
Rocsn 167 

Telefonas EM. 6-4182 
Toronto

i

SUKAKTUVINIAME “Dainavos” an
samblio koncerte, kuris įvyks balan
džio 9 d. Čikagos Marijos augšL mo
kyklos salėje, pirmą kaętą Amerikoje 
bus išpildyta < komp. Juliaus Siniaus 
kantata “TJpškimas laisvės”. Si kan
tata kelis kartus buvo atlikta neprikl. 
Lietuvoje. Ją neprikl. Lietuvoje yra 
dirigavęs Stepas Sodeika, kuris dabar 
yra “Dainavos” ansamblio dirigentu- 
vadovu. \ . <

Asmenys ar grupės, norinčios pasvei
kinti “Dainavos” meno ansamblį jo 15 
m. sukakties proga,\gali siųsti sveikini
mus šiuo adresu: Albinas Dzirvonas, 
4358 S. Washtenaw Ave., Chicago 32, 
Ill. ,USA.

ALOYZAS BARONAS, “Draugo” ro
mano laureatas, buvo pagerbtas “Ci
cero Life” laikraštyje: įsidėjo jo nuo
trauką ir rašinį apie autorių.

ALGIRDAS LANDSBERGIS, veik
lus jaunosios kartos kūrėjas, šiuo metu 
rašo anglų kalba komediją ir roma
ną. Taipgi jis redaguoja lietuvių poe
zijos antalogiją anglų kalba, bendra
darbiaudamas su Clark Mills. Lietu
viai vertėjai pirma išverčią eilėraščius 
pažodžiui, o amerikiečiai poetai juos 
perkuria anglų kalba. Tada jų verti
mą tikrina redaktorius ir eilėraščių 
autoriai.

VYTAUTAS ALSEIKA, gyv. JAV, 
Los Angeles ir tarnaująs to didmiesčio 
centrinio pašto žinyboje, užbaigė ra- 

, šyti plačios* apimties studiją apie lie
tuvišką radiofoni ją. Tą studiją jis pa
ruošė Lietuvių Enciklopedijos paves
tas. Tai plati apžvalga buv. Lietuvos 
valstybinių Kauno, Klaipėdos ir Vil
niaus radiofonų veiklos, o taip pat 
ir šiapus Atlanto esančių lietuvių ra
dijo programų.

AUŠRA JURKYNAITĖ, politinius 
mokslus studijuojanti Illinois univer-

! šitete, bakalauro laipsniui rašo darbą 
apie lietuvius ateivius, rinkdama tuo

’■ ‘ ‘ \ ' 1

| Amerikos gyvenimam Ji tai daro an- 
VASARIO 16 GIMNAZIJOJE kaiku- ketos -— apklausinėjimo būdu.

riose klasėse šiuo metu vyksta kelia-! ___ 
mieji egzaminai. Abiturientų atsako-! JLRGIS KAMINSKAS, Los Angeles, 
mieji egzaminai buvo kovo 23-24 d.d., p^y ^gė P. Kalifornijosį tversi- 
o mokslo metai pasibaigė kartu su ko
vo mėn. pabaiga.

MUZ. J. BERTULIS parašė specialią 
kompoziciją melodeklamacijai “Anykš
čių baladė”, kurią kovo 25 d. skaitė 
akt. St. Pilka Liet. Dukterų literatū
ros vakare Čikagoje. Tenai pat pasi
rodė su lietuviškosios kūrybos dekla
macijomis Zita Kevalaitytiė, Elena 
Petrokaitėj Algimantas Dikinis ir kt.

PIANISTAS A. KUPREVIČIUS, DR. 
K. OSTRAUSKAS IR A. RANNIT atli
ko programą M. Čiurlionio 50 m. mir
ties sukakties minėjime kovo 25 d. 
Carnegie Endowment salėje, Niujorke.

DAIL. JURGIO K. RAČKAUS iš 
Clarksono, Ont., kūrinių parodos Eu
ropoj vyksta sėkmingai. Turimomis ži
niomis sausio mėn. Račkus turėjo sa
vo kūrinių parodą Londone, kur turė
jo gana dideli pasisekimą. Kovo 18 d. 
jo kūrinių paroda buvo atidaryta Gale- 
rie des Beaux Arts Paryžiuje. Į paro
dos atidarymą, be kitų, atsilankė ir 
Jurgis Baltrušaitis, žinomas meno ir 
literatūros žurnalas “Rythmes et Cou- 
leurs” Račkaus parodai skyrė net du 
puslapius ir įdėjo dailininko atvaiz
dą. žurnalas pažymėjo, kad George 
Račkus yra lietuvių kilmės kanadietis 
dailininkas, žinomo prancūzų dail. de 
Borduas mokinys. Pasibaigus parodai 
Paryžiuje Račkus vėl važiuos į Londo
ną aptarti kūrinių parodos reikalus 
Niujorke š.m. pabaigoje. Kor.

DAIL. VYTAUTO IGNO parodos 
numatomos ateinanti rudenį Clevelan- 
de ir Baltimorėje. ’

PAULIUS JURKUS nupiešė viršelį 
debiutuojančiam poetui Aleksandrui 
Radžiui, kurio pirmą eilėraščių rinkinį 
išleidžia “Lietuvių Dienų” leidykla.

“PALIK AŠARAS MASKVOJE” — 
Dr. Algio Nasvyčio parašyta Armonie- 
nės istorija “Leave your tears in Mos
cow” bus išleista žymios amerikiečių 
leidyklos J. B. Lippincott Publishers 
Co. Niujorke. Autorius su leidykla 
tuo reikalu jau susitarė.

DR. KOSTAS JURGĖLA parašė kny
gą “Tannenberg”, kurią atspaude T. 
pranciškonų spaustuvė, Brooklyne. 

! Leidėjas — Lietuvių karių sąjunga 
Niujorke. Leidinys 104 psl., gausiai 
iliustruotas, kaina S2.

STEPAS VYKINTAS sutelkė Vasa
rio 16 gimn. moksleivių būrelį, kuris 
Vyt. Alanto romaną iš partizanų ko
vų “Tarp dviejų gyvenimų” verčia į 
vokiečių kalbą.

FEĮV VOKIETIJOS VYRIAUSYBĖ 
(Pabėgėlių ministerija) yra linkusi 
daugiau paremti benamius-svetimšalius 
(heimatlose Auslaender), ypač jų kul
tūriniuose užsimojimuose. Tačiau pa
brėžiama, kad parama nenumatoma 
socialiniams ir administraciniams rei
kalams, kuriems yra kitos instancijos. 
Parama numatyta tik grynai kultūri
niams reikalams. E.

I
 KULTŪROS IR !
KNYGŲ
PASAULYJE

UET. ŽURNALISTŲ SĄJNGOS Ci 
kagos skyrius kiekvieną savaitgalį ren
gia žumailsiines popietes, kurių me
tu būna pranešimai įvairių asmenų 
kultūrinio ar politinio pobūdžio. Po 
pranešimų vyksta diskusijos, padedan
čios išgvildenti pasirinktąją temą. 
Pranešimus yra darę: G. Galva, St. 
Daunys, J. Tamulis, V. Zalatorius, 
kun. P. Garšva ir kt. LŽS Čikagos 
skyriaus valdybą sudaro: Ą. Ginteris, 
P. šulas, J. Vaičiūnas, E. Šulaitis, V. 
Zalatorius.

LIET. ENCIKLOPEDIJOS spausdi- 
nimas eina prie galo. Jau baigiamas 
statyti mūsų didžiulis kultūrinis pa
minklas išeivijoj. Jo sumanytojas ir 
įvykdytojas — J. Kapočius. Kaip bu
vo pažadėta, paskutiniame Enciklope
dijos tome bus visų LE prenumerato
rių pavardės ir biografinės žinios. LE 
prenumeratoriams išsiuntinėta anke
ta, kurią prašoma užpildyti ir greitai 
grąžinti.

AUGŠT. LITUANISTINES MOKYK
LOS tėvų komitetas Čikagoje nupirko 
keliolika VI. Vijeikio išleistų albumų 
“Lietuva”, kurie skirti stropiems mo
kiniams apdovanoti.

KONCERTAS VADOVĖLIŲ FON
DUI buvo surengtas Čikagos Jaunimo 
centre. Tos mokyklos motinų klubo, 
kuris rengė koncertą, garbės pirminin
kė yra operos globėja Marija Rudienė.

MUZIKOS KURINIAMS LEISTI 
FONDAS AUGA. — Po koncertų, ku
riuos smuikininkas Iz. Vasiliūnas su
rengė So. Bostone, Cambridge ir Nor- 
woode, jo kuriamas fondas padidėjo 
$309. Dabar šiame friode jau vra “ > •> .....

uuv jau . reikalu duomenis apie jų įsijungimą

JURGIS KAMINSKAS, Los Angeles, 

tetą ir gavo medicinos daktaro laips
nį. Naujasis daktaras gimęs 1934 m. 
Iš Lietuvos išvyko kartu su tėveliais 
1944 m., prieš antrąją komunistų oku
paciją. Vokietijoje gyveno ir mokėsi 
Štutgarte.

SOL. DAIVA MONGIRDAITĖ daly
vavo Iz. Vasiliūno rengtame religinia
me koncerte, kuriame atliko sopamo 
partiją kantatoj “Paskutinieji septyni 
Kristaus žodžiai”. Taipgi dalyvavo so
listai Lisauskas ir Liepa. D. Mongir- 
daitė pakviesta atlieti meninę progra
mą Massachusetts gubernatoriaus Vol
pe žmonos pagerbimo pokyly, kur dai
nuos ištraukas iš operos “La Travia
ta”. Balandžio 16 d. pakviesta dainuo
ti į Waterbury, Conn.

MIRĖ PABALTIEČIŲ VEIKĖJAS.— 
Kovo 10 d. Stockholme mirė žymus 
estų atcheologas ir ’Visuontenimkaą 
prof. R. Indreko, sulaukęs 61 m. amž. 
Velionis 1938-43 m. buvo Tartu un-to 
dėstytojas. 1943 m. pasitraukė Suomi- 
jon, 1944 m. persikėlė švedijon, kur 
iki’mirties veikliai dalyvavo estų kul
tūrinėje ir politinėje veikloje, pri
klausydamas vadovaujantiems orga
nams. Buvo ilgametis Baltų humanis
tinės draugijos narys. Ė.\’

SENOSIOS PRŪSIJOS DOKUMEN
TACIJA. — R. ir V. Prūsijos istori
nės komisijos pavedimu Marburge iš
ėjo dr. H. Koeppen paruoštas leidinys 
“Preussisches Urkundenbuch”, 4 t., 
656 psl., kaina 120 DM. Šiame tome 
yra senosios Prūsijos dokumentų iš 
1346-1351 m. Pažymėtina, kad pirmasis 
to leidinio tomas yra išėjęs jau 1882 
m. Leidinyje atsispindi ir kaikurie 
Prūsų Lietuvos senovės aspektai. E.

KOVA

VĖŽIUI

ir aukokite *
tuoj pat!

KANADOS KOVAI SU VĖŽIU
J DRAUGIJA '•'^•7

* " ’ ” : i s.- ■

Siųskite savo aukas: : 5. •/ 
Metropolitan Toronto Council : 

Canadian Cancer Society 
443 Mt. Pleasant Road, Toronto.
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Mann & Martel Ltd.

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

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

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

Swansea
4-tas namas nuo Bloor 

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

Indian Rd. Cres.
Originalus dupleksas 

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

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

507 Dovercourt RdToronto. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPATUS

■ ■ S . t : . . ■

ED. KONDRATAS
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ

Tel. RO. 2-8255
Baby Point Rd.

Atskiras — 6 kambariai 
$2.500 įmokėti, rupių plytų, labai 
gerame stovyje, su dviem virtuvėm, 
vandeniu šildomas. Privatus įvažia
vimas. Pilna kaina $16.800.

High Park Ave. • Bloor
8 kambariai — atskiras 

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

Runnymede Rd. - Bloor
8 kambariai — atskiras 

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

Windermere Rd. - Bloor 
Dupleksas — 8 kambariai 

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

Swansea - Pallisades
4 atskiri butai — 15 kambarių 

$33.000, mūrinis, labai gerame sto
vyje namas, moderniškai įrengtas, 

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

Swansea • Ellis Pk. Rd.
Bungalow — 5 kambariai 

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

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

Islington Ave. • Six Points 
Bungalow — Split level 

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

S. KĖKŠTAS
2336 BLOOR ST. W.

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

SPORTAS
S. AMERIKOS LIETUVIŲ 

ŽAIDYNES
FASK tui pavedus XI-ųjų S. Ameri- 
>s lietuvių žaidynių I-ojo rato varžy- 
is praveda Kanados Sporto Apygar- 
i, talkininkaujant PPSK Aušra ir 

LSK Vytis klubams. Žaidynės rengia* 
mos balandžio 15*16 d.d. Toronte, į ku
rias suplauks beveik pusė tūkstančio 
sportuojančio jaunimo iš JAV ir Ka* 
nados. Šio didelio darbo pravedimui 
sudaryti komitetai pakviečiant šias 
žaidynes globoti šv. Jono Kr. parauijos 
kleboną kun. P. Ažubalį, Prisikėlimo 
parapijos kleboną Tėvą P. Barių, OFM, 
“Tėviškės Žiburių” redaktorių kun. dr. 
Pr. Gaidą-Gaidamavičių, PLB pirm. J. 
Matulionį ir Toronto apylinkės pirm. 
St. Juozapavičių.

Organizacinį komitetą sudaro: pirm. 
Tėvas P. Baltakis, OFM, sekret. J. Gus- 
tinis, ižd. V. Akelaitis, spauda-infor- 
macija K. Baronas, parengimų — J. 
Budrys, Pr. Žulys ir V. Paulionis, nak
vynės — J. Bukšaitis.

Varžybinis k-tas pareigomis pasi
skirstė: pirm. H. Stepaitis, sekret. E. 
Šlekys, krepšinio vadovas K. Sapočki- 
nas, vyrų krepšinio — P. Vyskupaitis, 
jaunių A ir B — V. Stuikys, mergaičių 
A ir B — A. Supronas, tinklinio — A. 
Balnys, stalo teniso — Pr. Gvildys, 
šachmatų — J. Matusevičius. Vyr. žai
dynių teisėjas — K. Batūra. Kontro
lės k-ją sudaro: A. Birutis, J. Kepenis 
ir J. Uogintas.

Žaidynių inform.
XI-jų SA ŽAIDYNIŲ BURTŲ 

TRAUKIMAS
Balandžio 3 d. vakare FASK-tas te

lefonu perdavė burtų traukimo rezul
tatus.

Vyrų krepšinis: Gintaras - Jūra; 
Žaibas - Neris; Lituanica ASK - Auš
ra; LAK (Brooklyn)- be žaidimo.

Moterų krepšinis: Vytis T. - Sakalas; 
Kovas H. be žaidimo; Žaibas - Aušra.

Jaunių A krepšinis: Vytis W. - Ko
vas H.; Dainava - Žaibas; Sakalas - 
Nėris; Lithuanica ASK - Aušra.

Mergaičių A krepšinis: Aušra - Sa
kalas; Vytis T. - žaibas.

Jaunių B krepšinis: Žaibas I - Litu
anica ASK; Kovas H. be žaidimo; Žai
bas II - Aušra.

Vyrų tinklinis: Žaibas be žaidimo, 
Dainava-Aušra; Vytis T. - Neris; Gran
dis be žaidimo.

Moterų tinklinis: Žaibas I - Aušra; 
Neris - Žaibas II. .

Jaunių A tinklinis: Aušra II - Žaibas; 
Aušra I be žaidimo;

Mergaičių A tinklinis: Neris - Saka
las; žaibas be žaidimo; Vytis T. - 
Aušra.

Komandinis stalo tenisas vyrams: 
Vytis T. - LAK (Brooklyn); Lituanica 
ASK - Sakalas; Žaibas - Grandis; Auš
ra - Kovas H.

Komandinis stalo tenisas moterims: 
Vytis T. be žaidimo; Kovas H. - Neris; 
Žaibas - Sakalas; Aušra be žaidimo.

Šachmatai: Vytis T. - Aušra: Bosto
nas - LAK (Brooklyn).

VYČIO ŽINIOS *
Jaunimo auklėtoją ir didelį mūsų 
bičiulį kun. B. Pacevičių 25-rių 
metų kunigystės sukakties proga 
nuoširdžiai sveikiname.

LSK Vytis.
Krepšininkės, kaip CYO lygos užda

ryme paaiškėjo, pasiglemžė visus se
nior klasės laimėjimus. Be pirmenybių 
laimėjimo vyteitėms dar atiteko ge
riausios krepšininkės pereinamoji tau
rė, kuri buvo paskirta O. Balsienei ir 
geriausios krepšininkės metikės dova
na teko O Radzevičienei. S. Kasperavi- 
čiūtė buvo išrinkta 3-čia geriausia šios 
grupės žaidėja, o midget klasėje T. 
Supronaitė buvo 5-ta geriausia krep
šių metikė.

Žaidynėse vytiečiai numato dalyvau
ti šiose varžybose: vyrų tinklinyje, mo
terų krepšinyje, mergaičių A krepši- 
nyje ir tinklinyje, visose stalo teniso 
veržybose ir šachmatuose.

L. Radzevičius, klubo sporto vado
vas, artimiausiu laiku tarnybos reika
lais kelioms savaitėms išvyksta arkti- 
kon. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Šį antradienį trys draugiškos krep

šinio rungtynės 5 v.v. — Aušra Jr. B. 
-Hamiltono Jr. A; 7 v.v. — Aušra Jr. 
A-estų Jr. A; 8 v.v. — Aušros mer
gaičių rinktinė - latvės. Ketvirtadienį, 
6 v.v. — Aušra Jr. B - Westdale. B Č 
II finalai bus žaidžiami balandžio 23. 
Sekmadienį ir ateinantį ketvirtadienį 
sekmadienį ir ateinantį ketvirtadienį 
Aušros vyrų rinktinė (su L. Serafinu) 
žais draugiškas krepšinio rungtynes su 
Toronto pirmaujančiom komandom.

XI-se ŠAJL sporto žaidynėse, įvyks
tančiose balandžio 15-16 d.d. Toronte, 
Aušra dalyvaus su vyrų, moterų, jau
nių A, jaunių B ir mergaičių A krepši
nio komandom; vyrų, moterų, mergai
čių A i r2 jaunių A tinklinio koman
dom; vyrų, moterų, jaunių A, jaunių 
B ir mergaičių A stalo teniso žaidėjais 
bei šachmatų komanda.

Galį apnakvydinti žaidynėse daly
vaujančius svečius - sportininkus ma
loniai prašomi pranešti Prisikėlimo 
parapijos klebonijai ar J. Bukšaičiui 
— telef. RO. 2-1649.

LAUKO BĖGIMAI
Balandžio 23 d. estai praveda lauko 

bėgimus savo naujame stadijone, ku
ris randasi netoli Udora, Ont. Bėginiai 
bus pravesti grupėmis: 500 metrų bė
gimas berniukams iki 12 m. amžiaus, 
1000 m. — 13-14 m. amž. ir 3000 m. — 
virš 18 m. amž. šiuose bėgimuose yra 
kviečiami dalyvauti visi lietuviai spor
tininkai. Informacijų galima sužinoti 
per sporto klubus. ; A. S.

ČIKAGOS Lituanicos futbolininkai 
pirmose dviejose 1961 m Peel Cup 
varžybose įveikė Sparta 9:0 ir Wande
rers 3:1. ė'-'.-r

Tillsonburg, Ont.
TILLSONBURGO LIETUVIŲ NA

MŲ BENDROVĖS VALDYBA balan
džio 6 d. 730 vai. vak. Delhi šv. Kazi
miero bažnyčios salėje šaukia antrą 
visoutinį narių susirinkimą. Sis susi
rinkimas skaitysis teisėtas neatsižvel
giant į dalyvaujančių skaičių. Asme
niški pakvietimai nebus siuntinėjami. 
Dienotvarkė ta pati kaip pirmam susi
rinkimui. Narys, negalėdamas susirin
kime dalyvauti, gali įgalioti jį atsto
vauti kitą asmenį, bendrovės narį. Vi
sus lietuvius prašome dalyvauti.

LN valdyba.

Paieškojimai
KVIET1NSKAI Julius ir Feliksas, kilę 
iš Šilalės, Tauragės apskričio, prašomi 
atsiliepti ar žiną jų adresą prašomi 
pranešti: P. Dainius P.O. Box 195, 
Port Coquitlam, B.C., Canada, arba 
Stasė Dainienė, Šilalės rajonas, Džiau- 
genų kaimas, Lithuania.

Netoli Tuebingeno suimtas bu
vęs SS. Oberscharfuehreris Ottc 
Haupt, kuris nuo 1940-44 metų 
buvo Stutthofo kaceto, prie Dan 
cigo, sanitaru. Tame kacete bu ve 
kalinama daug lietuvių. Hauptc 
susekė speciali prokuratūra Lud 
wigsburge. Jis kaltinamas benzi
niniu švirkštu nužudęs apie 10C 
nedarbingų kacetininkų. E.

Vašingtonas. — Antiamerikinei 
veiklai tirti komisijos sąmatą JAX 
Atstovų- rūmai priėmė didžiule 
412 balsų dauguma prieš 6.

Siusk pinigus 
į USSR

PINIGAI YRA LABIAUSIAI 
PAGEIDAUJAMA DOVANA!

Naujas kursas: $1.11 už vieną rublį 
Iroc rpičlriji

9 NAUJI RUBLIAI UŽ $10.

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

Persiuntimo kainos: betkokia suma 
iki $30.00—$3.00. Virs $30.00—10%.

SIŲSK DAŽNAI KIEK GALL

Gramercy, Dept. T2
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 bondyfa iki $20.000.00. 
Darbo valandos: pirmad.-penktad.

i 9-5.30. Sėst. 10-1. Sekmad. uždaryta.

R.CMOLKĄN
:Me:

Perkant ar parduodant betkoki nekilnojamą turtą, kreipkitės 
i 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
$2J00 įmokėti, keletos metu senu
mo, 6 kamb. mūrinis namas, priva
tus įvažiavimas, kilimai, 20 mėtų 
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-7 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. — BLOOR
$7.000 įmokėti, 10 kamb. atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 
2 vonios, 2 mod. virtuvės, alyvos 
šildymas, vieta garažui, i 
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 bizni.

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

PASITEIRAUKITE DĖL U“”-----
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

JANE RAJONE

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 kambarių namą. Vandens aly
vos šildymas. Dvi modernios virtu
vės. Garažas ir šoninis įvažiavimas. 
Recreation kambarys rūsyje. Prašo
ma kaina $19.000. Nepraleiskit pro
gos.
HIGH PARK AVE. - BLOOR 
$2.000 įmokėti, viena atvira skola 
balansui. Atskiras, gero mūro, as
tuonių kambarių namas. Dvi ultra 
modernios virtuvės. Prašoma kai
na $16.900. Turi būti skubiai par
duotas. y.
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
S3.500 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 škubiai parduo
tas, nepraleiskite progos!
HIGH PARK RAJONE
S23.000 pilna kaina už gražų mūri
ni 8 kambarių namą. Dvi modernios 
virtuvės. Recreation kambarys rūsy
je su baru plius 3 gabalų prausyk
la. Dvigubas garažas ir privatus įva
žiavimas. Atviras 6% morgičius. 
Turi būti skubiai parduotas.
DUNDAS - KEELE
Baldų krautuvė skvihiąm pardavi- 
inui. 12 metų tas pats sax ininkas. 
Visos prekės - baldai $9.000 vertės 
ir z biznis tik $10.000 pilna kaina.

■ Reta proga/

J. RUKŠA
LE. 2*4404

Namų telefonas LE. 6-9165
KITU NUOSAVYBIŲ.

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

Didelis pasirinkimas angliška medžiagų kostiumams bei paltams.

WALLY’S GARAGE
P ERSIK.Ė LĖ iš 5 Robert St. į N A U J AS P ATALPAS

726 Lan sd owne Ave. i Tel. LE. 3-0631
(Tarp Bloor ir Dupont)

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

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

726 Lansdown Ave. TeL: darbe LE. 3-0631, namuose RO. 3-2445

Visų stilių

Knygvedyba ir 
Income Tax 
užpildymas 

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

International

Dažai ir sienoms 
į popieris!

/fVęŠkoSj šepečiai, terpentinas.
Sky?s Paint & Wallpaper

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

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. V/., 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:

Bloor - Beresford
$6.000 įmokėti, atskiras mūro dukp- 
leksas, 2 garažai, arti prie Bloor. 
Kaina $20.000.

Bloor • Delaware
$3.900 įmokėti, mūro, 8 kambarių, 
mod. virtuvė, du garažai. $16.900. 
Skubiai parduodamas.

Durie • Colbeck
$8.000 įmokėti, atskiras gražių ply
tų ligi stogo, viduje naujas tinkas, 
rūsys baigtas, 2 augštų, 8 kamb. 
Gražus didelis kiemas, platus įva
žiavimas. Kaina $22.000.
'Tarp College ir Bloor • Gladstone 
$6.000 įmokėti, atskiras 2 augštų 
mūro, 7 kamb., mod. virtuvė, rūsys 
baigtas, vand apšild., 2 garažai, 10 
pėdų privatus šoninis įvažiavimas. 
Kaina $20.900.

‘ Bathurst • Glencairn
.$2.000 įmokėti, atskiras, mūro, 5 
kamb. bangaliukas, prie gero su
sisiekimo ir geram rajone. Kaina 
$13.000.

‘ 27 kelias ir Bradford
)36 akrai dirbamos žemės prie pat
-miestelio ir šalia geležinkelio sto
ties, trobesių nėra. Kaina $5.000

'grynais, $7.000 išsimokėjimui.
25 kelias - Milton

65 akrai geros žemės, trobesiai ne
pergeriausi. Kaina $8.900.

35 mylios nuo Toronto į šiaurę 
prie geriausio susisiekimo, 5 akrai 
ir geri visi trobesiai. Kaina $6.500.

Jane • Annette
$1 -500 įmokėti, 6 kambarių, mūro 
atskiras, garažas. Kaina $9.900.

J. KUDABA
Namų teL RU. 3-2195
Kreipkitės visais reikalais j EXTRA REALTY LTD. 

Čia rasite ekstra sąžiningą patarnavimą.

3 kamb. vasarnamis, % akro žemės 
prie upės. Kaina $3.500.
6 kamb. vasarnamis, pilnai įrengtas, 
arti vandens. $4.950. • < 
65 akrai žemės, vasarnamis, 1.500 
pėdų upės, miškas. $6.500.
100 akrų žemės, gyvenamas namas, 
arti asfaltuoto kelio. $8.500.
75 akrai, tinka daržovių auginimui, 
pastatai. $12.500.
123 akrai, pilni ūkio trobesiai, miš
kas, arti miesto. $16.000.
250 akrų prie upės kranto, 2 keliai, 
geros daržinės. $20.000.
30 akrų ant pagrindinio kelio, ap
link vyksta statyba. $22.500.
200 akrų, 3 keliai, upelis, miškas, 
daug pastatų. $26.500.
40 akrų statybai tinkamos žemės, 
vanduo, kanalizacija. $32.000.
100 akrų, trobesiai, 2 keliai, tinka 
dalinti j sklypus. $40.000. '
50 akrų, kampas, kaimynystėje 
vyksta statyba. Prašo $40.000.
98 akrai, gyvenamas namas, upelis, 
kampinė nuosavybė. $60.000.
Gazolino stotis ir garažas, sankryžo
je 2 kelių. $27.900.
Motelis, 11 unitų, pastovus, geras 
biznis. $70.000.

ST. DARGIS
Telefonai: 

įstaigos LE. 4-9211, bato RO. 6-9683

išmėgintos kokybės apatiniai baltiniai

TRUMPŲ RANKOVIŲ 
ilgas KOMBINZONAS 
Penmans 253 — baltas, 
251 natūralios spalvos, 
223 2-jų siūlų, baltas.

V-KAKLO, trumpų ranko
vių ilgas KOMBINZONAS 
Penmans 2530 baltas, 
2510 natūralios spolvos.

C
CRISS CROSS be ranko
vių, vienos sagos, kelių 
ilgio KOMBINZONAS.
Penmans 253 baltas, 
251 natūralios spalvos.

D
> KELIŲ ILGIO trumpomis 

rankovėmis KOMBINZO
NAS 
Penmans 253 baltas, 
251 natūralios spalvos. ‘

E
APATINĖS KELNĖS, 
ilgos, susegamas priekis, 
Penmans 253 baltos, 
251 natūralios spalvos, 
223 2-jų siūlų, baltos.

■. p /

SUSEGAMŲ PRIEKIU, 
trumpų rankovių MARŠ
KINIAI
Penmans 253 balti, 
251 natūralūs, 
223 2-jų siūlų, balti.

G

G ;
BE SAGŲ, elastišku juos
meniu, ilgos APATINĖS 
KELNĖS
Penmans 253 baltos, 
251 natūralios spalvos.

H
T MARSKINUKAI vyrams 
ir berniukams.

JERSEYS-BALTINUKAI 
vyrams ir berniukams; 
lygūs arba dryžuoti.

TRUMPOS APATINĖS 
KELNAITĖS vyrams ir 
berniukams, lygios arba 
dryžuotos.

6-B-61
VISUOMET VERTA REIKALAUTI GAMINI V 
ŽENKLU DEL JŲ KOKYBES IR IŠIMTINOS VERTES

SU PENMANO

Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST.

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

100% garantuotas 
investavimas.

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

skambinkite
B. SERGAUTIS,

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

Teorijos pamokos veltui.

EXTRA Realty Ltd.
MORTGAGE BROKER

Tel. LE. 4-9211

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

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

Swansea (Kingsway S.) 
$3.000 įmok., naujas atskiras, dvie
jų augštų, 8 kamb., 2 mod. virtuvės, 
2 vonios kamb. keturių dalių; vand. 
alyva šildomas; geros kokybės sta
tyba ir medžiagos. Didelis kiemas 
su garažu. Kaina tik $21.000.

Bathurst • Queen
Prie kampo, labai vertingas skly
pas; namas 8 kamb., garažas; par
duoda valdžia už geriausią pasiūly
mą. Pasinaudokite proga, yra vil
čių pigiai pirkti.

Dellwoods • Dundas 
$3.000 įmok., atskiras, 6 kambarių; 
dvi didelės mod. virtuvės; kietme- 
džio grindys, dideli ir šviesūs kam
bariai. alyva šildomas, veranda, 3 
garažai, did. sklypas. Gauna augš- 
tas nuomas. Kaina virš $13.000.

Bloor - Beresford
$3.000 įmok., atskiras, dviejų augš
tų, 7 dideli kambariai, moderni vir
tuvė, vandeniu alyva šildomas, ga
ražas. Kaina $17.900.

Viščiukų - kiaušinių farma 
$5.000 įmok., modernus vištininkas. 
7 kamb. medinis gyvenamas namas; 
garažas, 5 akrai daržovėms auginti 
žemės; apie 3.000 vištų; savaitinės 
pajamos virš $300; tik 34 mylios 
nuo Toronto, prie 11 plento ir NeW- 
marketo. Labai gera proga verstis 
savistoviai ir kasdien gauti pelnin
gas pajamas. Kaina tik $18.000.

Tabako farma 
$10.000 įmok., 125 akrai, 35 akrų 
sėjos; visa gera žemė; geri trobe
siai ir įrankiai; 6 kilnos alyva šild. 
Už tabaka pernai gavo $23.000. Kai
na $65.000.

Pajamų namas High Park 
$10.000 įmokėti, atskiras, 18 kamb., 
6 virtuvės; geras išdėstymas, leng
vai išnuomojamas; 3 garažai; didelis 
kiemas, namas apšildomas vand. 
alyva. Labai gražus namas ir gera
me rajone be morgičių.

Dufferin • Rogers 
$900 įmokėti, atskiras namas.

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

parūpiname geresnėm sąlygom paskolų - morgičių.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius
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Ken WILES NEMELUOTAS SCENOS MENAS Skaitytoji; .ŠYPSENOS.,
REALTOR LTD.

2279 Bloor St. W. (prie Durie St.) 
Telefonas RO. 6-9241

Didžiausias pasirinkimas namų-biznių visame Toronte.

Rūpestingas morgičių sutvarkymas.
. Jane St. - St. John’s Rd.

$1.500 Įmok., 6 kamb., mūr., 2 virt., 
kietmedžio grindys, naujas alyvos 
šild., šoninis įvaž., garažas. Vienas 
morgičius išmokėti. Prašo $14.500.

Jane • Baby Point Rd.
$2.000 Įmok., 5 kamb., mūr., gražus 
bungalovas. Naujas šild., mod. did. 
virtuvė, gražus kiemas, garažas su 
plačiu įvaž. Verta pamatyti.

Dundas • Quebec
$2.500 įmok., mūr. namas. Krautuvė 
(šiuo metu moterų rūbų pard.) ir 5 
kamb. butas. Tinkama betkokiam 
bizniui. Geras biznio rajonas, 6Vz 
% atviras ilgas morg. išmok. Prašo 
tik $15.000. Pasiteįraukit.

Jane - St. Marks Rd.
$3.000 įmok., 6 did. kamb., mūr., 
rupių pi., atsk., kvadr. planas. Tin
ka vienai ar dviem šeimom. Labai 
gražus ir švarus iš lauko jr vidaus. 
Verta pamatyti. Priv. įvaž. ir mūr.

Jane - St. Clair 
$20.000 Įmok., mdšinų taisymo - re
monto difbtuvė, mūrinis did. pasta
tas (Car Body & repair garage) 
su visais įrengimais. Labai geras 
biznis. Garažo dydis 50x150. Pard. 
dėl ligos. Vertas dėmesio pirkinys. 
Pamatykit.

Bloor- Durie
$4.000 Įmok., 7 kamb. per du augš
tus. Mūr., atsk., naujas alyvos šild., 
geras išplanavimas. Namas arti 
Bloor. Did. kiemas, garažas. Testa
mentinis skubus pard. Galima pi
giai nupirkti.

Bloor - South Kingsway 
$5.000 Įmok., Swansea, mūr., 7 k. 
per du augštus, mod. statyba. Did. 
kamb., vand. alyva šild., gražiai 
įrengtas kamb. rūsyje, priv. jvaž., 
garažas.-

Bloor - Runnymede
$5.000 imok., gražių plytų, atsk., 7 
kamb. per du augštus, 2 mod. virt.,
2 vonios, did. ir labai gražūs kamb. 
Naujas vand. alyva šild. Gražus k. 
rūsyje. Namas arti Bloor, garažas.

Bloor - Indian Rd.
$6.000 Įmok., mūr., atsk., 15 kamb., 
4 atskiri apartamentai. 4 kamb. pir
mam augšte. Visas išnuomotas. Van-, 
deniu alyva šild., 4 vonios ir virt.,
3 garažai. Geras investavimas.

* Bloor • Kennedy 
$12.000 įmok., 13 kamb., atsk., origi
nalus dupleksas, gražios pi., 2 at
skiri apšild. vand. alyva. 2 gara
žai, priv. jvaž., did. kamb., geras 
išplan. Gali būti 4 butai. Verta pa
matyti šj gražų namą.

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, 

vasarnamiu, garažų, įvairiu bizniu ir t.t.
V. (Vic) BUTRIM AŠ

Dėl informacijų rašykite: BOX 83, COLLINGWOOD, ONT.
Namų: ;

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

Tel. 2337

G. D. HUNT REAL ESTATE 
Įstaigos: 

128 Hurontario St. 
Collingwood, Ont. 

Tel. 1516

TAUPYK IR
SKOLINKIS

Toronto Lietuvio Kredito 
; 'J. 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: pirmadieniais ir penktadieniais nuo 10 vai. ryto ligi 
1 vai. p.p. ir vakarais nuo 5.30 ligi 9 vai. vak.; antradieniais nuo 10 vai. ry
to ligi 1 vai. p.p. ir vakare nuo 7 vai. ligi 9 vai. v.; trečiadieniais ir ket

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

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

naujus ir remontuoją senus pečius. U'
Darbas atliekamas sąžiningai ir nebrangiai.

148 WESTMINSTER AVE. Telefonas LE. 2-5191

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

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

1000.College St., • LE. 1-3074 • sav. p. užbars

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

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

VISŲ RŪŠIŲ 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. 34912.

J. BARAKAUSKAS

kontraktorius
Visų rūšių elektros 

Įrengimai ir" pataisymai.
Tel RO. 7-9947

24 Humberyiew Rd., Toronto.

VYRIŠKŲ IR Q į T 1d Q 
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A. Beresnevičius
Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų. 

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

Telefonas LE. 1-1432.

(Atkelta iš 2 psl.) 
dien vakare Maroko cūdų pažiū
rėti. Pamatysi, kaip tavo amžiaus 
bobos šlaunis raityti moka!...

Pliaukštelėti toje vietoje liežu
viu, kaip režisorius mokė, Koje
liui nepavyko, bet jisai visai 
meistriškai atsiraugė, o paskui 
vėl atsisėdo ir tyli, tarsi karštą 
bulvę prarijęs. '

— Rolės nemoka šėtonas! — 
ėmė nerimauti publika..— Lauk 
tą kelmą nuo scenos!...

Pirmą veiksnią tiktai su dideliu 
vargu prastūmėm. Režisorius po
rą kartų net alpti bandė ... Už
dangai užsitraukus jisai puolė Ko- 
jeli: ... -

— Kas, — šaukė režisorius, — 
su tavim pasidarė?! .Repeticijose 
ir žodžius žinojai ir pajudėti mo
kėjai, o dabar styri, kaip šakė 
mėšlo vežime ir velniai žino ko
kius niekus kliedi!... Aš ...

— Palauk, — moja ranka Ko
jelis, — gera čia tau skerėčiotis, 
ale pabandyk ten ant scenos!... 
Pirmoje eilėje sėdi klebonas, in
žinieriai, daktarai ir svilina aki
mis, otų čia teatrą daryk!... Jei 
neduosite išgerti, daugiau į sceną 
neinu. Su blaivia galva negali 
žmogus nieko ištaisyti. . . Patys 
matėt... C

Mes, brolyčiai tiktai artistai 
mėgėjai, jokių atsarginių vaidin
tojų neturime ir todėl režisorius 
sako Kojeliui: -

— Tuojau gausi pusė butelio 
konjako, ale žiūrėk, kad tiktai 
vėl neapsikiaulintum. Begirkšno- 
damas pasimokyk iš Saikaus, kaip 
reikia scenoje egtis . ..

Va, vadinasi, antrame veiksme 
Saikus ir išeina i sceną. Ir jaučia
si jis tarsi namie. Aldoną gundo:

— Ką, — sako jisai pagal raštą, 
— tu, pupyt, su tuo senu kerėpla 
savo jaunas dienas nuodiji...

(Tau reikia jaunų rankų, kurios 
tave nešiotų ir karštos širdies, 
kuri tave degintų!...

Ir toje vietoje paraito marški
nių rankoves ir muskulus demon
struoja. Miške dirbo, turi ką pa
rodyti biesas ...

j Paskui glaudžia Aldoną prie 
krūtinėš ir vis čiulba:

— žosefina, angele, spjauk Į 
visas tas minkštas pagalvėles ir 
eik su manim!.Tau ant mano ran
kų bus minkščiau, kaip ant pliu- 

Išo!...
j O Aldona taip ir tirpsta jo glė- 
Įbyje, kaip vaškas prieš saulę. Ir, 
J žinote, tamstos viskas taip, kaip 
tikrame gyvenime.

— Bravo Jonai! -— ėmė šaukti 
publika. ' ' r

— Tai bent artistas! — girdisi 
pastabos iš pirmųjų eilių.

Grigas užkulisiuose ėmė ner
vintis. -F

į— Aš, šnypščia jisai, — pada
rysiu jai teatrą namie. Atsirado, 
mat, Greta Garbo...

K o j el is. išbaigęs konjaką, nusi
šluostė lūpas ir daužydamas reži- 

' šoriui per petį sako:
— Tu sakai. Jonas gerai vaidi

na'.’ Nusispjaut. Aš tuojau galiu 
ji subytinti!... Pamatysi!... Pa
sitrauk. . . — ir velnias i sceną 
per gvoltą Įšokti nori.

— Palauk, — sakome ir kimba
me jam i skvernus, — dabar ne 
tavo eilė, trečiame paveiksle ga
lėsi pasireikšti.. .

O Saikus publiką kaitina, sal
džiausius meilės žodžius Aldonai 
stačias ir atsiklaupęs kalba . . .

Uždangai nusileidus publika 
verda: ploja, šaukia, gi artimesni 
Saikaus draugai ir giminės reika
lauja:

. — Jonai, pasirodyk!... Tu iš
gelbėjai visą reikalą!... Pasiro
dyk! ... Tau vieta Hollywoode!...

Trečiame veiksme, dar uždan
gai reikiamai neprasisklėidus, 
scenon Įšoka Kojelis Su pistole
tu rankoje. Atseit, pagrobtos žmo
nos atsiimti eina. Įraudęs, uždu
sęs. Konjakas, tamstos, didesniais 
kiekiais, veikia, kaip parakas.

— Tu, — šaukia Kojelis ant 
Saikaus, — kiaulės vaike, mano 
žmoną, tarsi čigonas arklį,. nujo
jai! Didvyriu dediesi, o ant lūpų 
pienas nenudžiūvo! Man tokie 
vaikpalaikiai tik nusispjauti! Aš 
tave Čia pat kaip tą peršąlusį ta

rakoną sutrinsiu!...
— Laikykis teksto, — išsigan

dęs sušnabžda Saikus ir galva mo
ja į sufleriaus būdėlę, — juk ne 
taip turi kalbėti!. .*

— Cha ,.., — nusikvatojo Ko
jelis, — papūsk tu ant visų tų 
tekstų! Aš žinau ką kalbu! Atsi
rado, žiūrėkite, mokytojas!... 
Taigi, tu paršo koja, ar esi pasi
ryžęs mirti? Juk arkliavagiai ir 
svetimų žmonų grobikai šioje že
mėje nepageidautini! — ir Įre
mia korkinį pistolietą i Saikaus 
pilvą.

Saikus dar bando aiškintis, bet 
Kojelis nieko nelaukdamas šauna. 
Baisus trenksmas. Korkas nude
gina Saikaus pilvą. Jisai labai įti
kinančiai griebiasi už vidurių, su
siriečia ir pagaliau griūva, kaip 
pakirstas medis. O publika neri
mauja:

— Tai peckelis, geriausią artis
tą paklojo!

: —- Ale ir vyras, krenta nuo kor- 
kinio!.. . Galėjo dar sprečytis!...

Kojelis išdidžiai dairosi po sce
ną ir nebežino ką veikti. Kiek pa
galvojęs jisai prieina prie gulin
čio Saikaus ir spiria jam į šoną. 
Labai įtikinančiai spiria. Saikus 
sujuda ir pro sukąstus dantie 
murma:

— Atsiimsi tu, mužike, kai už
danga nusileis ...

Publika išgirdusi, taip sakant, 
Saikų kalbant iš ano svieto, ėmė 
dūkti:

■— Jonai, šok į čebatus! Nesi
duok, kad koksai kazelėkas tave 
spardytų! Trenk jam į marmūzę!

Jonas, žinoma, ir pašoko. Ne
paisydamasto, kad pagal raštą tu
rėjo būti negyvas. Ir tuojau Koje- 
lį už krūtinės:

— Tu vištvanagi, nežinai kaip 
scenoje elgtis. Meno nesupranti. 
Prie rinktinės publikos į pašir
džius spardai!...

Kad jo žodžiai labiau įtikinan
čiai skambėtų, porą kartų nevisai 
švelniai pliaukštelėjo į Kojelio 
žandą.

— Tai ką, žalty, — įdūko Ko
jelis, — muštis nori!...

Ir, vyručiai, mūsų artistai nebe 
juokais susikibo. Teko nuleisti už
dangą. Ketvirto veiksmo neberei
kėjo. Turėjome darbo, kol Kojeli 
su šalkumi sutaikėm ...

Publika išsiskirstė, kaip vėliau 
patyrėme, labai patenkinta. Arti
miausioje ateityje manome vėl 
veiksli ūką statyti . . . Juk artistų, 
ačiū Dievui, turime. Ir su aiškia 
Dievo dovana.. .

De 1 h i - Ti I Ison bi
GERAI PASISEKUSIOS REKOLEK

CIJOS. — šv. Kazimiero lietuvių para
pijoje Delhi, Ont., šiais* metais reko
lekcijas pravedė kun. dr. J. Sakevi- 
čius, MIC iš Čikagos. Jos truko sa
vaitę, laiko. — nuo kovo 12 d. iki ko
vo 19 d. šalia įprastinių konferencijų 
- pamokslų, kiekvieną savaitės dieną 
vakarais buvo paskaitos svarbiausiais 
krikščioniškojo mokslo klausimais. 
Paskaitoms buvo kviesta pasauliečiai 
paskaitininkai, mokslo žmonės. Iš ke
turių kviestų daktarų, dviejų medikų, 
istoriko ir gamtos mokslų daktaro, tik 
pastarasis — dr. Br. Povilaitis turėjo 
įdomią paskaitą :— Žmogus visatoje. 
A.a. dr. A. Šapoką ištiko mirtis kelios 
dienos prieš pažadėtą paskaitą. Abu 
medikai — vienas dėl labai blogo oro, 
kitas — dėl darbų daugybės negalėjo 
atvykti — teko verstis savo jėgomis. 
Paskaitų temos buvo šios: mokslas ir 
tikėjimas, žmogus visatoje, žmogaus 
kilmė, pasaulio atsiradimas Apreiški
mo ir mokslo šviesoje, kertinis krikš
čionybės akmuo — Kristaus istorišku
mas ir dieviškumas, Kat. Bažnyčios 
kultūriniai nuopelnai senovės Lietu
voje: Priešpaskutinę paskaitą turėjo 
rekolekcijų vadovas. Kitas keturias 
kun. dr. J. Gutauskas, šv. Kazimiero 
parapijos klebonas.

Paskaitomis žmonės domėjosi -^pri
sirinkdavo pilna salė klausytojų, ners 
oras kartais buvo blogas ir kitiems va
žiuoti teko iš gana toli. Po paskaitos 
klausytojai eidavo į bažnyčią konfe
rencijai ir susikaupimui. Rekolekcijų 
vadovą visą savaitę globojo ir savo 
namuose išlaikė O. ir J. Stradomskiai.

VAIKŲ IR JAUNIMO PASILINKS
MINIMAS — VELYKŲ BOBUTES AT
VYKIMAS ir margučių konkursas 
įvyks Šv. Kazimiero parapijos salėje 
Atvelykyje, 5 vai. p.p. Vis! vaikai ir 
augantis jaunimas kviečiami dalyvau
ti margučių konkurse. Bus skiriamos 
trys premijos už gražiausius margu
čius, Velykų Bobutė atneš dovanų, 
seks vaišės, žaidimai, o vėliau vyres
niųjų šokiai. ’

KUR POLITINĖ MORALĖ?
Man vis dažniau prisieina susitikti 

mūsų visuomenėje su žmonėmis, kurie 
aiškiai reiškia komunistinės propagan
dos nuomonę ir šūkius. 4

Pirmoje eUėje komunistų tikslas yra 
sukelti neramumų ir suirutę krašte. 
Tam tikslui Šukiais stengiamasi sukel
ti kraštą prieš JAV ir Kanadą atskirti 
nuo Anglijos.

Tais šūkiais komunistinė propagan
da stengiasi susilpninti ir dezorgani
zuoti esamą valstybinę tvarką šiame 
krašte. Vartojamas vienas arba kitas 
šūkis arba kartais ir abu. Deja, šios 
idėjos randa gyvą atgarsį ir žymioje 
mūsų lietuviškos-visuomenės dalyje.

Vienas šūkis, kuris dažnai ir atkak
liai kartojamas mūsų tarpe skamba: 
‘ Šalin su Union Jack vėliava ir kara
lienės himnu”. Šį šūkį protarpiais 
smarkiai ir įkyriai platina politinė 
draugijėlė “Native Sons of Freedom”. 
Iš jų šauksmo išeina, esą visa Kanada 
nebenori matyti Union Jack vėliavos. 
Bet kaip paskutinėse savaitėse iš laik
raščių paaiškėjo, tai yra maža saujelė 
žmonių, kurie savo negausumą stengia
si paslėpti dideliu šauksmu.

Toliau jie šaukia: Mes nenorime 
‘‘God save the' Queen”, bet “O, Cana
da”. Matyt jiems nebepatinka, kad 
dar kas nors primena Dievą žmonės tu
rį tokius prietarus užmiršti, kaip jau 
užmiršta Sov. Sąjungoje.

Ar lietuviai, kurie tokiems šūkiams 
pasiduoda, nesupranta, kad juos kar
todami eina visai nesąmoningai į re- 
voliucijonierių eiles ir padeda griauti 
egzistuojančią valstybinę tvarką, kad 
kartodami tuos šūkius prisideda prie 
valstybės pamatų griovimo ir eina kar
tu su komunistais?

Ar jų moralinis supratimas pagaliau 
jau taip žemai nusmuko, kad tie, ku
rie pergyveno Hitlerio rasinį terorą ir 
komunistinę tironiją ir bėgo per jū- 
ras-marias, nebeatskiria pelų nuo grū
dų ir pasiduoda šūkiams tų pačių tiro
nų, nuo kurių prieš 15 metų bėgo gal
vatrūkčiais.

Tas galioja ir jaunimui. Nors jie 
savo jaunose dienose gal nesuprato, 
kas tuomet Europoje dėjosi, bet jie tu
rėtų dabar suprasti, atidžiai skaityda
mi laikraščius ir klausydami komunis
tinių apaštalų grasinimus “Mes juos 
palaidosime”. Kokia bus ateitis, kai 
šios jėgos šiame lo-ašte galės įsivyrau
ti. Jų tėvai čia rado prieglaudos ir dar
bo, jaunimui yra/duota neribota gali
mybė mokslo ir turto įsigyti. Jų tėvai 
ir jie čia radę prieglaudą, laisvę, dar
bą, gerovę ir valstybinį tvarkingumą. 
Už tai jie turėtų būti dėkingi netik 
konservatorių ir liberalų vadovybei 
šiame krašte, bet ir su pagarba atsi
liepti apie Didžiosios Britanijos Com- 
monwealtho galva, karaliene Elzbie
tą II.

Būkite tikri, kol D. Britanija bus 
valdoma dabartinio nusistatymo val
džios vyrų ir monarchų, kiekvienas tu
rės savo apsaugą, darbą, laisvę ir vis-

irgo apylinkėje
Vaikų ir jaunimo pobūvį praveda 

ponios Ražkienė. Grincevičienė. Dir- 
sienė. Augaitienė, Vyšniauskienė. Iš
laidas padengia parapija, KLK Moterų 
Dr-jos Delhi skyrius, KLB Delhi apy
linkė, Ūkininkų klubas.

REIKŠMINGA SUKAKTIS. — 25 m 
vedybų jubilėjų švenčia balandžio 8 d. 
Ona ir Julius Stradomskiai, gyveną 
Delhi, Ont. Tai plačiai žinomi lietu
viai, dideli lietuviškos spaudos mylė
tojai ir rėmėjai, turį daugybę draugų 
Kanadoje ir JAV; abu — veiklūs vi
suomenininkai. Julius yra šv. Kazi
miero parapijos komiteto narys, o po
nia Ona priklauso katal. moterų drau
gijai. Abu nuoširdūs lietuviškosios pa
rapijos rėmėjai. Sukakties iškilmės 
prasidės šeštadienį 6 vai. vakare pa
dėkos Mišiomis, kuriose dalyvaus 
kviestieji svečiai. Gausus pobūvis, ku
riame bus apie 200 dalyvių, įvyks ge
riausiame šios apylinkės restorane — 
Mil-Mar Manor.

STEIGIAMA BIBLIOTEKA - SKAI
TYKLA. — KLB Delhi apylinkės val
dybos iniciatyva, ypač jos pirm. VI. 
Miceikos uoliu darbu, baigiama suor
ganizuoti biblioteka - skaitykla, kuri 
veiks šv. Kazimiero parapijos salėje. 
Daugelis aukoja tam tikslui pas save 
turimas knygas, naujoms pirkti skyrė 
lėšų KLB Delhi apylinkės valdyba, 
KLK Moterų dr-jos Delhi skyriaus val
dyba, įparapija, Ūkininkų klubas. Ne
maža užsakyta knygų pasinaudojant 
nupiginimu. Stengiamasi įsigyti visas 
svarbesnes knygas apie Lietuvą, lietu
vių ir kitomis kalbomis, kad būtų me
džiagos paskaitoms ir minėjimams.

ŪKINIAI REIKALAI šiuo metu ne
blogi. Nedarbas šios apylinkės žmo
nių nekamuoja. Tabako ūkiai per vie
nus metus pabrango nuo keliolikos iki 
kelių dešimtų tūkstančių dolerių. Kas 
anksčiau pirko, tas džiaugiasi. Šiais 
metais tabakas parduotas gera kaina. 
Dabar šiltadaržiai ruošiami tabako fa- 
sodai. Duok, Dieve, naujo gero der
liaus’ Kor.

ką, kas priklauso prie padoraus pilk-, 
čio gyvenimo. Bet jei, net su mūsų pa
galba, ateitų valdyti tie asmenys, kurie 
Jungt. Tautose šaukia, net su batu 
tranko posėdžių stalus, tuomet pasi
baigs šis ramusis gyvenimas ir ateis ta 
tvarka, kuri žmogų padaro vergu, ko
kiu jis gal nebuvo net žiauriausiuose 
romėnų laikuose.

Šitą ypatingai turėtų apgalvoti mū
sų jaunimas, nes jam dar daug metų 
teks gyventi ir jis gali “totorių jungą” 
net ąnt savo sprando pajusti. Ligi šiol 
nei vienai tautai nepasisekė šiuo jun
gu nusikratyti. V. Anysienė.

KAIP LIETUVIS MYLI 
GIMTĄJĄ ŽEMĘ?

Visokiausiais keliais surinkęs duo
menų apie a.a. prof. Joną Aleksą, kan
kinio mirtimi mirusio Sibire, į “Drau
go” literatūrinį priedą parašiau ne
krologą. Jo sesuo Emilija Paulionienė - 
Aleksaitė jau senutė, 73 m. amžiau, 
atrašė:

Didž. Gerb. Pone,
Labai, o labai Jums ačiū už parašy

tąjį straipsnį apie mano nelaimingą 
brolį Joną Aleksą. Ne jis vienas tiek 
kentėjo ir kenčia. Kenčia tūkstančiai 
lietuvių. Mes už juos galim įr priva
lom tik melstis, prašyt Augščiausiojo, 
kad suteiktų stiprybės, pakol gyvi. O 
mirus — Dievulis visus priglaus .. .

Kaip prašėte apie Joną parašyti šiek 
tiek atsiminimų, galėjau daug daugiau 
4ca parašyti, bet pagalvojau, kad už
teks ir tiek. Vistiek jo nebėra gyvųjų 
taępe...

Gyvename visi labai neramius lai
kus. Ir ką mes sulauksime — vienas 
tik Dievas težino. Nelaimės dažnai už
puola visiškai netikėtai.

Šiandien ^esu apsirengus, pavalgius. 
Rodos, ko daugiau senam žmogui ir be
reiktų? O betgi — ne. Ilgesys savo 
krašto — Lietuvos taip graužia širdį, 
o ypač pavasariais, kada Lietuvon tiek 
daug paukštelių sugrįžta ir ramina 
kiekvieno širdį. Vyturėlis skamba pa
dangėse, gegutė kukuoja, o lakštinga
los, kad gieda! ...

Daug, o daug tenai likę žmonių ir 
paukštelių, kurių nežmoniškai pasiil
gom. Tie paukšteliai — ramino ir te- 
beramina žmonių širdis ir lengvina jų 
sunkią dalią. Kai jų giesmių klausaisi 
ir supranti jas — rodos, būdavo niekas 
nesunku. Todėl niekaip ir negaliu už
miršti to mielo kampelio, kur visi au
gom, bėgiojom ir džiaugėmės. Ant La- 
kinskų piliakalnio su broliu — daug, 
labai daug valandų praleisdavom. Re
tai kur ra^i tokį mielą ir brangų kam
pelį. Štai, būdavo, kada įsiklausai 
kaip pušys šlama, rodydavos, tarytum 
jos kažkuo skųsdavosi, kažką paslap
tingo tau pasakodavo apie senus laikus, 
kurie dingo, o žmonės — pamiršo 
praeitį. U ..// :

O. gaila — gaila viso to, kas praėjo, 
kas buvo taip gražu. Niekad neužmir
šiu tos vietos, kur tiek daug svajota ir 
klausytasi, kaip Šešupės vanduo plauk
damas — kalbasi su akmenėliais . . . 
Viską palikom ir svetimam krašte — 
reikės kaulus priglausti... 0 taip no
rėtųsi grįžti į brangią Tėvynę Lietu
va • • •” Pr- Al.

Lietuvio advokato 
{staiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST
/kampas Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

George BEN, B.A.
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad
; / persikėlė ■

į naujas patalpas
1134 DUNDAS ST. W.

Toronto 3, Ont,
Telefonas LE. 4-8431

LIETUVIO ADVOKATO 
IŠTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

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

Tel. LE. 2-7284

OILS LTD. 
Atstovai

H. ROžAITIS
Greitai kuro-alyvoi pristatymai 

patarnavimas.
Telefonas LE. 3-4908.

Ir

A. C I 2 I K A S
ALFA RADIO & TV 

PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 
TAISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MASINAS 

Tel. LE. 1-6165 • 672 Lansdowne Ave.

NAUJAME MODERNIŠKAI ĮRENGTAME

MOUNT ROYAL MOTORS
gorože jūs golite tavo automobilio pataisymo reikolus iisiotikinti lietuvHflcoL 
Daugiau kaip 20 m. patyrimo praktika mes garantuojame darbo sąžiningumą.

Darome visų rūšių automobilių tr sunkvežimių'mechaniškus potokymus, su
lankstymų ištaisymus, dažymų, priekinių ratų sureguliavimų ir balansavimų su 
geriausiomis BEAR mašinomis, automatiškas ir standartines greičių dėžes, 
stabdžių įuostų pakeitimus — nuo $18.00.

Taip pot turime padangų, baterijų ir kitų auto reikmenų.
Vilkiko paramovimas veikia 24 valandas. Lietuviams duodamo nuolaida.

3 Aukland Rd. - Tel. BE. 2-2131
' Nakties metu tel. RO. 7-0080

(Auklond gatve prasideda prie 5249 Dundas St. W., j vakarus nuo Six Point).

Atlieku visokius 
elektros darbus 

t 

prie senų ir naujų statybų. 
Patarimai ir apkainavimas 

veltui.
Licenzijnotas elektromonteris

J. Nacevičius
tel. LE. 4-6075

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

‘‘ Skombinti bet kada LE. 5-6007
- «

Kvalifikuotas technikas taiso

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

, J. STANIO NIS
19 GLEN BELUE CRESC Telefonas RU. 1-7861

.iJir

V

Ar ne perdaug? į ||J
Į telegrafo įstaigą užeina jauna’ ]|< 

mergaitė ir tarnautojui drebančia IJ 
ranka įteikia telegramos turinį/’-f I 
Ten tik adresas ir vienintelis žo-; 11, 
dis: “Taip”. Tarnautojas jai sako: j |

— Panele, aš turiu tamstai pri- : | • 
minti, kad už tą patį mokestį ga- r j 
lite dar šešis žodžius įrašyti. « (

— Kažin betgi ar neatrodys, i , 
jog aš labai susijaudinusi, jei pa
rašysiu septynius kartus “taip”?

Aiškus Įrodymas
— Mačiau tamstą vakar su žmo

na vaikščiojant. '
— Iš kur žinai, kad tai mano- 

žmona? .
— Eidami nieko nekalbėjot...

Namuose 1
— Jūreivi, sakykit, kur jūs na

muose?
— O, mes jūreiviai visur na-’ 

muose.
— O kur jūsų žmona?
— Namuose...

Pakaitalas
— Brangioji, ar nevažiuotume 

mes ir šią vasarą atostogų į kai
mą? Aš taip pasiilgau avių, žąsų,' 
karvių, kiaulių ... ’ ' •

— Betgi tu, brangusis, turi ma-. 
ne . . , : ;

Pažanga 1
Vienas kaunietis klausia kitą:
— Kokie bus pasiekimai Chruš

čiovo šio šimtmečio plano?
— Sovietų, Sąjunga prisivys ir 

pralenks JAV. Kas penktas pilie- • 
tis turės automobilį, kas trečias 
televizijos aparatą, o kas antras' 
nuosavų porą batų . . .

Dr. E. ZOBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)'

Telefonas LE. 2-4108

Dr. V. Sadauskienė
DANTŲ GYDYTOJA

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

les), Toronto.
Telefonas LE. 1-4250

Priėmimo valandos: nuo 9-12 
ir 3-8 vai. vaik. (pagal susi
tarimą).

Kabinetas: LE. ’4-4451
Dr. P. MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS 

Vakarais ir šeštadieniais 
5 susitarimą. '
1082 BLOOR W., Toronto 4.

(į rytus nuo Dufferin St.)

OKULISTĖS
B r. Bukowska-BEJNAR, RO. 
Wiktoria BUKOWSKA, R.O. 
274 RONCESVALLES AVE 

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

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

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, /T 11
gyvybės, pensijų ir kt. JLLvZ.

ll)r A 11 (11IT13.1 P Barausko AgentūraJ- C4L Vf. VA- AAlALll 49 Cameo Cres., Toronto 9.

Įstaiga veikia
168 vaL savaitėje

GENERAL INSURANCE
Turto draudimas (namai, auto Ir 

pan.) visoj Ontario provincijoj.

AL DŪDA



8 PSL. T£VISK£S ŽIBURIAI 1961. IV. 6. — Nr. 14 (586)
^■■■■■■■■■■■"■■ra«»a™=«=xa====5*«»===x>a=®a-sa5WHSD=ss=a==»B8s===x=t^=s=^

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, balandžio 8 d., 6.30 vai. vak. punktualiai, 
RADIJO PROGRAMOS "TĖVYNĖS PRISIMINIMAI"

MONTREAL Que
Sis penktadienis yra pirmasis labai nuoširdus parapijietis. Pa-

I J -ties melu. Sukaktis-A kademija-Koncertas
11 PROGRAMOJE: Ugningas žodis — J. MATULIONIS,

t Cf oCZfl'vW' t/LC'ft/vf'f Koncerte (“Ed Sullivan Show”) dalyvauja solistai: B. MARIJOŠIUS, S.

mėnesio, šia proga A V bažnyčio
je bus Mišios ir vakare 8 vai.

Pirmoji Komunija vaikučiams 
įvyks Atvelykio sekmadienį, Su
mos metu. Paskutinė repeticija

laidotas balandžio 5 d., 9 vai. ryto 
iš AV bažnyčios.

Solistė Gina, čapkauskienė, ku
ri dainavimą studijuoja pas gar
sią muzikos profesorę P. Donaldą,Uivo IlivlU. l don.U11 lit; ItJptJllVlJd . . . A , . ...

Pirmosios Komunijos dalyviams, Pa.^'ienstf kamuoti per radiją

Po koncerto šokiai. Groja geras orkestras 
Ypatingai turtingas bufetas. Loterija.
Įėjimas tik $2.00.

MA- 
ŠALAITE, A. PAULIONIS, P. RADZEVIČIŪTE, H. ROŽAITIS, A. SIMA
NAVIČIUS, A. SRIUBIŠKIENE, R. STRIMAITIS, A. ŠČEPAVIČIENE, V. 
VERIKAITIS, A. VELYVIS, M. VILČIAUSKAITĖ, V. ŽIEMELYTĖ ir dar 
dviejų pavardės laikomos paslaptyje.
Solistams akompanuoja muz. St. Gailevičius.

Visi kviečiami ir laukiami iš arti ir toli! “Tėvynės Prisiminimai”

TORONTO, Ont.
Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Sveikiname mielą kun. ka

pelioną B. Pacevičių jo 25 metų 
kunigystės sukaktyje. Tebūna 
jam ir toliau taip našus ir mielas 
darbas Viešpaties vynuogyne, at
kuriant brolio lietuvio širdyje 
Viešpaties paveikslą. Ilgiausių 
metų, sveikatos ir našaus kūry
bingumo!

Sukakties proga, Atvelykio sek- 
maidenį, 4 vaL»p.p. par. bažny
čioje bus iškilmingos pamaldos, 
kurias laikys pats sukaktuvinin
kas, o pamokslą pasakys kun. dr. 
A. Baltinis, kurso draugas iš Lie- 

• tuvos.-Po pamaldų par. salėje pa
gerbimo vaišės. Pakvietimai į pa
gerbimą gaunami klebonijoje.

— Iškilmingai atšvęsta D. Sa
vaitės ir Velykų šventės bažny
čioje. Jaunimo choras, vadovauja
mas kun. kapeliono, per visas 
dienas aktyviai dalyvavo D. Sa
vaitės liturginiame giedojime. Su 
gražiu giesmių repertuaru Prisi
kėlime pasirodė parapijos choras, 
vad. muz. S. Gailevičiaus. Dėko
jame geradariams už gėles ir 
duosnias aukas velyk, rinkliavoj.

— Si penktadienį, pirmąjį ba
landžio mėnesį, pamaldos rytą 8 
vai., o vakare — 7.30 vai.

— Per šias dvi savaites regist
ruojami vaikai, kurie šiais metais 
rengiasi eiti pirmosios išpažinties 
ir Komunijos. Užsirašyti galima 
pas seselę, sekmadieniais mokan
čią vaikučius tikybos, arba kle
bonijoje.

— Sutvirtinimo Sakramentas 
par. bažnyčioje bus teikiamas ge
gužės mėnesio viduryje. Sutvirti
nimą teiks J.E. vysk. Vincentas 
Brizgys. Prašoma užregistruoti 
vaikučius Sutvirtinimui iki balan-

■ J džio 20 d.
— Dėkojame dail. Ramojui Mo- 

zoliauskui, dailiai akmenyje iška
lusiam Šiluvos Dievo Motinos 
skulptūrą, kuri prieš Velykų 
šventes buvo įmontuota išorinėje 
bažnyčios sienoje Dundas gatvės.

i Dailininkas, dar jaunas žmogus, 
daug vertingų antkapių yra pada
ręs šv. Kazimiero kapinėse Či
kagoje. Velykų švenčių proga 
skulptorius viešėdamas Toronte, 
lankėsi Toronto lietuvių kapinė
se ir yra susidomėjęs kapinių gra
žiu sutvarkymu lietuviškame sti
liuje bei antkapių pastatymu.

— Jaunimo chorui arbatėlė 
įvyksta šį penktadienį po choro 
repeticijos.

— Pp. Bačėnus, neseniai atvy
kusius iš Lietuvos pas savo vai
kus. 50 metų vedybinio j ubilėj aus 
proga, nuširdžiai sveikiname pa
rapijos vardu, šį šeštaidenį, prieš 
jų pagerbimo puotą Lietuvių Na
muose. šv. Jono Kr. bažnyčioje 5 
vai. p.p. bus padėkos pamaldos 

. jų intencija.
— Už a.a. dr. Adolfo Šapokos 

vėlę 30-tą mirties dieną gedulin
gos pamaldos laikomos šį šešta
dienį, balandžio 8 d., 8.15 vai. ry
to. Pamaldas užprašė Toronto lie
tuvių šeštadieninės mokyklos mo
kytojai.

— Sveikiname lietuviškąją ra
dijo valandėlę “Tėvynės prisimi
nimai’' ir josios uolųjį vadovą J. 
R. Simanavičių dešimtmečio pro
ga. Linkime jai ilgus ilgus metus 
oro bangomis skleisti tiesą ir 
Šviesą.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Nuoširdžiai dėkojame para

pijos ir kolonijos organizacijų 
valdyboms pavyzdingai tvarkiu
sioms savo narių adoraciją prie 
Švenčiausiojo D. Savaitės metu, 
ir taip pat visiems, kurie dalyva
vo Švenčiausiojo adoracijoje.

— Giliai dėkojame visiems, ku
rie gėlėmis ir darbu prisidėjo prie 
Kristaus kalėjimo ir karsto pa
puošimo. Kaip kiekvienais metais, 
nieko nebuvo pagailėta, kad ve
lykinio laikotarpio šventės būtų 
paminėtos kiek galima iškilmin
giau ir puošniau. Tikinčiųjų da
lyvavimas netik Prisikėlimo ir 
Velykų Mišiose, bet taip pat viso
se D. Savaitės pamaldose buvo ne
paprastai gausus. Ypačiai gausiai 
eita šv. Komunij'os. Gili padėka 
priklauso vadovui kun. B. Jurkšui 
ir parapijos chorui, kurie, dirbda
mi labai sunkiose sąlygose, vis tik 
velykinį giedojimą paruošė ir iš
pildė pasigėrėtinai. Prisikėlimo 
metu tikinčiuosius sveikino kleb. 
T. Placidas, o iškilmingas Mišias 
laikė ir Velykų dienos pamokslus 
sakė T. Tarcizijus, OFM.

— A.a. dr. A. Šapokos 30 die
nų mirties sukakčiai prisiminti 
T. Pranciškonai už jo vėlę šį šeš
tadienį, balandžio 8 d., 9.30 vai. 
ryto laikys šv. Mišias. Artimuo
sius ir velionies šeimos bičiulius 
maloniai kviečiame gausiai daly
vauti. Tuo pačiu Ihiku prie šoni
nių altorių bus laikomos dar dve
jos šv. Mišios, užprašytos už ve
lionies vėlę V. A. Užupių ir Liet, 
krikšč. demokratų Toronto sky
riaus.

Skyriaus nariai prašomi pamal
dose dalyvauti ir pasimelsti už 
a.a. dr. A. Šapokos vėlę.

Po pamaldų aplankomas jo ka
pas Park Lawn kapinėse ir pasi- 
meldžiama.

— Praėjusį ketvirtadieni, kovo 
30 d., staiga mirė a.a. Ona Pau
lauskienė, gyvenusi 416 Arma
dale Ave. Velionės seseriai Juze
fai šventoraitinei ir jos šeimai 
bei velionės broliui Stasiui reiš
kiame giliausią užuojautą.

— Vaikų choro repeticija bus 
šį sekmadienį 2.30 vai. p.p.

— Šį sekmadienį tęsiamos to
liau Pirmos Komunijos ir kate
chetinės pamokos- bei religijos 
pamokos gimnazistams. Pamokos 
dėstomos po 10 vai. Mišių. Gim
nazistai renkasi į aktorių kamba
rius, o visi kiti — į Vaikų Namus.

— Tėveliams, kurių vaikučiai 
ruošiasi Pirmai Komunijai ir ku
rie eis priimti Sutvirtinimo sak
ramento, pranešame, kad nuo 
ateinančios savaitės pradedamos 
vienų ir kitų sudažnintos pamo
kos. Pamokos iki pat Sutvirtini
mo sakramento, dienos, gegužės 
13, bus dėstomos netik sekmadie
niais po 10 vai. Mišių, bet taip 
pat kiekvieną antradienį ir ket
virtadienį nuo 7 iki 8 vai. vakaro. 
Vaikučiai vedami į Vaikų Namus, 
57 Sylvan Ave. šį sekmadienį ren
kasi dar tik Pirmos Komunijos 
vaikučiai, bet antradienį po At
velykio — ir Pirmai Komunijai, 
ir Sutvirtinimo sakramentui besi
ruošią! Vaikučiai, kurie šiais me
tais eis Pirmos Komunijos įtrau
kiami ir į Sutvirtinimo sakramen
tą priimančių sąrašą. Tėveliai, ku
rie manytų, kad jų vaikučiai šiais

XI Šiaurės Amerikos Žaidynių proga, šio men. 15 dienų, 
ŠEŠTADIENĮ, Prisikėlimo parapijos salėje įvyks

SAUNUS BALIUS
Gros visų mėgiamas BENNY FERRY orkestras. 

Turtingas bufetas. ' .
Įvairumai. Pradžia 7.30 vai. vak.
Visi maloniai kviečiami smagiai 
praleisti laikų sportininkų tarpe.

N.B. Stalai niekam rezervuojami nebus. Organizacinis Komitetas

kuri yra visiems būtina, įvyks šeš
tadienį, balandžio 8 d., 4 vai. p .p.

J.E. vysk. V. Brizgys suteiks 
vaikučiams Sutvirtinimo sakra
mentą balandžio 23 d. Sutvirtini-

balandžio 9 d. 10 vai. ryto. Mes ją 
girdėsime per CK V L radijo stotį 
banga 850 programoje “Songs 
Recital”.

Montrealio ateitininkai kovo 26 
d., sekmadienį, atšventė Ateiti-

mfSpataSi “Tik“ Ė ni'nk'! federacijos 50 m. sukaktį, 
m gerai pakartoti 1 ikiu 1 Uieyą per parnajjas Aušros Vartų pa- 
Tevą , kuri teks ta proga kalbėti rap Tėv. J. Borevičius,
.garsiai visiems bendiai. SJ, pasakė progai pritaikytą pa-'

Sekmadienį prieš Velykas pa-! mokslą apibūdindamas organiza- 
rapijos reikalams AV bažnyčioje cijos siekimus ir praeitį. Po bend- 
suaukota $207,67. i ros Komunijos įvyko bendri pie-

, _ _ , . . , , tūs Nekalto Prasidėjimo Marijos
^u *us mjre balau- į seseiįų vienuolyno salėje daylvau- 

dzm 3 d. 5 vai. ryto. Tai taurus jant virš 60 ateitininku ir svečiu, 
senos kartos lietuvis, kuris gyvai Atidarymo žodi tarė kuopos pirm, 
domėjosi Montrealio lietuviskuo- v GiriŪnienė. supažindindama 
ju gyvenimu, jis buvo vienas is dalyvius, ypač jaunesniuosius, su 
Ausros Vartų parapijos steigėjų, organizacijos kūrimosi ir 
jos ilgametis komiteto narys ir augimo istorija. Užbaigai klebo

nas J. Borevičius, SJ, pasidžiau- 
j gė at-ku, vaidmeniu tremtyje ir 
i palinkėjo dar didesnio veiklumo.

Sukakties paminėjimas praėjo 
sklandžiai ir sutraukė retai mato
mų veidų eiliniuose at-kų pobū
viuose. Pr. R.

jos ilgametis komiteto narys ir

T. Ševčenkos sukaktis
Kovo 28 Massey Hall Toronto 

ukrainiečiai šventė savo didžiojo 
poeto T. Ševčenkos 100 m. mir
ties sukaktį. Augšto lygio koncer
tu jis parodė, kad ukrainiečių

A. t A.
ZOFIJAI GENZIN1AUSKIENEI staiga mirus, 
jos vyrą Igną, sūnus Algi, Saulių ir Albertą 

nuoširdžiai užjaučiame —

rnėtais Sutvirtinimo sakramento 
negalės priimti, maloniai pfrašo- 
mi pranešti priežastis T. klebonui 
ar sės. Margaritai. Kiti vaikučiai, 
kurie anksčiau priėmė Pirmą Ko
muniją, bet dar nėra gavę Sutvir
tinimo sakramento, tuoj pat re
gistruojami klebonijoje arba pas 
seseles. ■' ?' Į

— Suaugę, kurie dar neturėjo j
progos priimti Sutvirtinimo sak-, 
ramento, maloniai prašomi pa
skambinti parapijos raštinėm Rei
kalui esant, Sutvirtinimo sakra
mentas bus teikiamas ir suaugu
siems. Paruošiamosios pamokos: 
būtų duodamos privačiai. Sutvir- i 
tinimo sakramentą teiks J.E.; 
vysk. V. Brizgys gegužės 13 d., i 
šeštadienį, vakare. j_______  __ ___ o_________

— Kitą savaitę parapijos kuni-i lietuviams bus svarbiausias punk-
gai lankys parapijiečius, gyvenam; tas sekančio SLA 236 kp. susirin- 
čius šiose gatvėse: Churchill Ave.,, kimo, kuris ivvksta pifma sekma- 
Dewson St.. Dovertourt Rd. ir dieni po Ve'lyku — balandžio 9 
Hepbourhe St. bei gyvenančius j. 2 vai. p.p; Lietuvių Namuose. 
Scahboro mieste, j ■ Pranešimas bus įdomus netik

• — šiuo laiku visose Toronto -tiems, kurie dėl stokos informaci- 
vyskupijos parapijose pravedami! ju ar noro neturi tinkamo vaizdo 
intensyvūs piniginiai vajai šukei- i apje SLA o-ja, bet ir susipažinu- 
ti $7 mil. fondui katalikiškoms sįems su ja.
mokykloms ir gimnazijoms staty- Į Kviečiami visi paklaūsvti ob- 
ti. Į šį vajų, kaikada be didelių jektyvaus žodžio. “ sp. 
ceremonijų, įtraukiami ir mūsų į
parapijiečiai, gyvena kanadiečiu “Dainos Moterų šalpos grupės 
parapijų ribose. Norime praneš- į susirinkimas atkeliamas į bąlan
ti, kad ateinantį rudenį panašūs džio 16 d; Valdyba
piniginiai vajai turės būti pra- ■ 
vesti ir abiejose lietuviškose To-i 
ronto parapijose, todėl į svetimų. 
parapijų vajus mūsų parapijiečiai 
prašomi neįsijungti, nes tada įsi
pareigojimų našta iš tikrųjų gali 
tapti nebepakeliama. Jei kurie 
parapijiečiai į svetimų parapijų 
vajus įvairia forma buvo verčia
mi ar bus verčiami įsijungti, pra
šom mandagiai atsisakyti, paaiš
kinant, kokios atsisakymo priežas
tys. Kur spaudimas būtų per di
delis, prašom apie tai tuoj pat 
pranešti T. klebonui.

— Pakrikštyta Jono ir Kleopos 
Barnikų dukrelė Audronė Birutė, 
Vlado ir Petronėlės Stočkų sūnus 
Jurgis Juozapas, Antano ir Ade
lės Dobrovolskiu sūnus V ainius 
Kazimieras, Vytauto ir Birutės 
Birėtų dukrelė Jūratė Teresė, Ed
vardo ir Barboros Kazlauskų duk
relė Jane Karolina, Alfredo ir 
Danutės Bražių dukrelė Gailė Va
lentina, Mykolo ir Gražinos Ko- 
zackių dukrelė Danutė Teresė.

Mieluosius tėvelius nuoširdžiai 
sveikiname, o jauniesiems para
pijiečiams linkime sveikatos ir 
Dievo globbs.

Toronto liet. ev. liut. pamaldos 
įvyks balandžio 9 d. 1 vai. p.p. 
liut. Išganytojo bažnyčioje, Bloor 
St. W., kampas Indian Rd. Pamal
das atlaikys teol. stud. Alg. Žilins

Velykų Bobutė 
jau pakely į Torontą, ši sekma
dienį, balandžio 9 d., per Atvely
kį, Velykė su gausiomis dovano
mis atvažiuoja į Prisikėlimo par. 
salę 3 vai. p.p. kviečiami visi To
ronto lietuvių vaikučiai atsilanky
ti į šią šventę. Programoje: Ve- 
Ivku Bobutės lauktuvės, bendri 
šokiai, dainos ir žaidimai su kiš- 

, kučiais. šiai vaikų šventei vado
vauja Nek. Pr. Mairjos seserys.

Šv. Jono Kr. Pašalpinės dr-jos 
mėnesinis susirinkimas šį sekma- 

. dieni, balandžio 9 d., muzikos stu- 
; dijoje virš “Tėv. Žiburių” redak
cijos.

Ekon. J. Strazdo pranešimas 
! apie SLA veiklą, augimą ir naudą

tauta gyvastinga ir veikli. T. Šev
čenkos kūryba, išpildyta jungti
nio 7 chorų sąstato iš virš 150 as
menų ir Toronto simfonijos or
kestro, skambėjo puikiu muziki- 

I • • * *1 J ■' niu išpildymu.
Sukakties minėjimas pradėtas

Komunizmo seminaras
Šį šeštadienį ir sekmaidenį, ba

landžio 8-9 d.d., Toronto Filiste- T. Ševčenkos testamentu “Kai nu- 
rių Skautų ruošiamame seminare mirsiu palaidokit mane prie pla- 
komunizmo problemoms aiškinti čiųjų stepių mieloje Ukrainoje..." 
numatyta ši paskaitų tvarka: šeš- Gausi publika šį didingai skam- 
tadienį: 2 vai. p.p. dr. J. Ancevi-: bantį kūrinį išklausė atsistojusi 
čius — Istorinis marksizmas; 4 giliame susikaupime.
vai. B. Vaškelis — Komunizmas; Po prof. dr. P. Smal-Stotskyji 
praktikoje. Sekmadienį: 12.30 v. paskaitos Toronto simfoninis or-į 
p.p. K. Skrupskelis — Komuniz- kestras išpildė uvertiūrą iš ope-i 
mo patrauklumas Vakarų intelek- ' ros “Taras Bulba” ir poemą “Tą-1 
tualams. ? ? :? Iras Ševčenko”. Ir tolimesnė kon-

Visos paskaitos bus Prisikėlimo certo programa, išpildyta chord 
salės muzikos studijoje. Studen
tai ir visa suinteresuota visuome
nė kviečiama seminare dalyvauti.

FSS Toronto Sk.

“PARAMOS” NARIAMS
Nevisi nariai, persikeldami gyventi 

kitur, yra pranešę savo naujus adresus. 
Dėlto siunčiami laiškai grįžta atgal. 
Prašome pranešti asvo adresus <tel. 
LE. 2-8723. laišku arba žodžiu atsilan
kius įstaigoj. >

Skelbiame sąrašą narių, kurių ad
resu jau neturime ir laiškai sugrįžo.

J. A. Adomaičiai, 
V. V. Bcniušiai.

PADĖKA
Mirus mano mylimam vyrui JUOZUI GIEDRAI, gilią pa

dėką reiškiu Tėvui Modestui, OFM, už lankymą sergančio, 
suteiktus paskutinius patarnavimus, šv. Mišias ir pasakytus 
atsiveikinmo žodžius.

Taip pat nuoširdžiai dėkoju visiems mano mieliems prie- 
teliams, kaimynams ir pažįstamiems už jų pareikštas užuo
jautas, gėles, maldas ir patarnavimus palydint mano mylimą 
vyrą į amžiną poilsio vietą - kapines.

Elzbieta Giedrienė.

Valdyba
Kryžiaus pašventinimas

MNP seselių vedamų lietuvių 
Vaikų Namų, 57 Sylvan Ave„ lie
tuviško kryžiaus iškilmingas pa
šventinimas numatomas gegužės 
13 d. Pašventinimą atliks J.E. 
vysk. V. Brizgys. Kryžiaus pa
šventinimu bus atbaigtas lietuvių 
Vaikų Namų išorės ir kiemo su
tvarkymas.

Koncerto garbės komitetas
Gegužės 13 d., šeštadienį, Ea

ton auditorijoje, įvyksta plataus 
masto koncertas pagerbti žuvu
sioms lietuviams tėvynėje ir vi
same pasaulyje. Koncertui globo
ti sudaromi du komitetai: garbės 
ir darbo. Į garbės komitetą iš pa
kviestųjų sutiko įeiti: naujasis To
ronto arkivyskupas koadjutorius 
J.E. Philip F. Pocock ir J.E. vysk. 
Vincentas Brizgys. Jie pažadėjo 
dalyvauti ir pačiame koncerte.

Pabaltiečių Moterų Taryba 
kviečia apsilankyti bal. 16 d. 5 
vai. p.p. šv. Petro bažnyčios salė
je, 817 Mt. Pleasant Rd., jos ren
giamame koncerte-arbątėlėje, ku
riame pasirodys lietuvių,gatvių ir 
ėstų meninės jėgos.

Kadangi visos Pabaltijo valsty
bės turi bendrą skaudų likimą ir 
bendrus politinius bei kultūrinius 
siekimus, mes turėtumėm paro
dyti daugiau susidomėjimo Pa-

Lietuvių Namai 
ši penktadienį, balandžio 7 d., 8 
vai. rengia filmų vakarą — de
monstruos du filmus: vieną apie 
Nigeriją, o kitą apie Nazaretą. 
Buvo galvota filmus gauti, bet ne
spėta. Lietuvių Namai šiais fil
mais atgaivina anksčiau pradė
tą kultūrinę programą. Įėjimas 
yra laisvas ir jokių aukų nebus 
renkama. Filmai yra gauti per 
Kanados Public Library. Lietuvių 
Namai tikisi iš Toronto visuome
nės aktyvaus dalyvavimo ir kul
tūrinei programai pritarimo. 
Esant pageidavimui, Lietuvių Na
mai stengsis ateity daugiau Įdo
mių filmų parūpinti. B.

Į radi jo programos “Tėvynės 
prisiminimai” sukaktuvini 10-ties 
metų koncertą-akademiją ir balių 
ši šeštadienį, bal. 5 d., atvyksta 
lietuvių radijo programos rėmė
jų ir iš tolimesnių kolonijų. 15 so
listų koncertas žada būti įdomus 
visiems. Lietuviškos radijo progr 
rainos reikalingumą supranta ir 
įvetrina visi; y

Vienintelei liet, programai Ka
nadoje linkime ir toliau tvirtai 
laikytis bei skleisti lietuvišką žo
dį bei muziką savo tautiečiams 
Kanadoje ir Amerikoje. V.D.

Konsulas dr. P. Daužvardis 
iš Čikagos šį savaitgalį atvyksta į 
Torontą tarnybiniais reikalais. Ta 
proga jis galės dalyvauti radijo 
programos “Tėvynės primisini- 
mai” dešimtmečio minėjime ir 
galbūt kitose iškilmėse.

kartu su orkestru, diriguojant L. 
Turkevych, skambėjo didingai ir 
gaivinančiai.

Koncerto programa rūpestingai 
paruošta, tarpais įjungiant solis
tus ir deklamavimą T. Ševčenkos 
kūrinių — “Lebedyn” --našlai
tės meilė ir “O, Viešpatie, padėk' 
prisikelti tėvynei”. Minėjimas 
baigtas ukrainiečių himnu “Dar 
nemirė Ukraina".

Po beveik trijų valandų užtru
kusio minėjimo - koncerto, išeini 
giliame susimąstyme apie mums 
‘aip artimos ukrainiečių tautos li- 
kiminę kovą ir gilų tėvynės pla
čiųjų stepių ilgesį. Ar mūsų cho
rams, išpildantiems svetimų kom
pozitorių kūrinius, nereikėtų at
kreipti dėmėsi ukrainiečių kūry
bai? Tai būtų sėkmingas pasireiš
kimas mūsų bendradarbiavimo su 
ukrainiečiais? Paramos” vaidyba.

A. AbramoBis B. Kūkalis
J. /Jisjuskas B. Laučys
K. Aprravięius V. Lukoševičius
J. Astrauskas. ;:y- A Mačiulis

\ c ne <60 I>u:n i- A. Matulaitis
gan Kd. B. Matulevičius

j;;Astra'UNkas.';gt- M. Meškauskas
\ c!? 2:7 !’> J. Mikalauskas
dian Rd. S. Xalivaika

V. Augėnąs V. Narušis
A. Augustauskas K. Navickas
B. Bakevičius F; Norvydas
Ą< Baliukonis K. Pakalniškis
V. Balsys n P. Panti e n is
I. Baltakienė V. Plioplys
P. Baraiiauskas B. Putna
J. Barzevičius S. Ramanauskas
A. Bubeiiene L. Raslanas
A. Bubnicne J. Rukša
J. Budrcvicius V< Saulėnicnė;
E. Buivydas * Jo Sinclis
M. Buračienė A. Skrebunas
K. čeputis L. Smitas
A. Daukantas A. Snroinaitis
O. Delkus V. Stočkus
V. Dirsė J. Stonkus
J? Jakelaitis V. Tikuišis
B. Jocaitis., S. VaBekūnienė
F. Jonynas J. Varneckas
A. Ivanauskas M. Vilčiauskaitė
J. Gadišauskas B. Zabulionis
V. Gaputicnė J. Zadavičius
J. • Gustainis , J. žaliaduonis
S. Ka~ėnlėkait:s L; Zdaržinskas
P. Kazląusfcąs • /,:Pnskas
J. Krivickas K. žioba
V. Kudirka A. žuvelis.

1212 Dundas St. W. Tel. LE. 2-9547 
.J BERŽ1NSKAS 

nžsakvmai nriimami ir oastu.

I4K

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir (vairią reikmenų krautuvėn 

//

kas. Pamaldų metu giedos parapi- baltiečių Moterų Tarybos darbu 
jos choras ir gros triūbininkai. i ir ji paremti. Kviečiame visus at- 

Maloniai kviečiame Toronte ir silankyti. Įėjimas. įskaitant arba- 
apylinkėje gyvenančius kuo skait- tą su pyragaičiais, tik $1. V.TJ.
lingiausiai dalyvauti.

Parapijos taryba.
■ % 'i

Toronto lietuvių Caritas
Velykų švenčių proga' aplankė ., . .. . . .. .
trisdešimt septynis asmenis ligo-l J°9te turėjusi brolį ir sy 
ninėse arba atsidūrusius sunkioje .Veį’.on^ yr^. Jufbarkiete. 
medžiaginėje būklėje, stengdama-'aidota šį pirmadieni iš Pna- 
sis padėti. Ontario ligoninėje ,Jcel,.,n2 Pa.r ,^a^ny^10S Toronto lie- 
Queen St., kur neįmanoma padėti tuvl“ kaPmese-
lėšomis, Caritas ponių iniciatyva * Vyt. Tamulaitis su šeima išvy- 
visiems devyniems ligoniams bu- ko vienai savaitei Čikagon aplan- 
vo įteikti vertingi siuntinėliai. Pi- kyti savo giminių ir bičiulių.

A.a. Ona Paulauskienė
D. Ketvirtadienio ponietę, tesir- 

gus tik vieną dieną, mirė a.a. Ona 
Paulauskienė, 60 m. amžiaus, To-

Vyt. Tamulaitfc su šeima išvy

nikais neturtingiems išdalinta 
250 dolerių. Iz. Matusevičiūtė. “Moters” re

daktorė, išvyko Čikagon; grįš į 
Torontą po Atvelykio.

___________________ _________ J. Strazdas. “Paramos" vicepir- 
nereikaifngas. Dėfpiineniia infonnaci- mininkas išvyko 2 savaitėm į Ku
REIKALINGA į krautuve mergaitė ar 
jaunesnio amžiaus moteris. Patyrimas

jų skambinti tel. CH. 1-7383. ropą.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

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

BALTIC MOVERS 
pervežimas Toronte ir tolimomsBoldų 

distancijomis. Visos veromas turtas ar 
draustas. Važiuojam kas savaitę i Mon» 
reali, Londonę, Windsor, Hamilton* 
Mortk Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL Lt < >40 

TORONTO

DR. A. VALADKA
• Gydytojas ir chirurgas 

1081 Bloor St. W. 
Tel. LE. 1-2933

1 Kabinetas 
uždarytas

nuo balandžio 1 d. iki 
balandžio 16 d.

savo Kredito Kooperatyve -^LITAS-
SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS. PASKOLOS LENGVAI IR 

GREITAI DUODAMOS BETKOKIAM GERAM TIKSLUI.
Bankas veikia: šiokiadieniais 1451 Crawford Bridge Av \, V^rdun. Rytais— 

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

Pinu. J. Bernotas, AV. 8-3111 • Vedėjas D. Jurkus. PO. 7-4280

AL GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario in Toronto Real Estate Boards nary s.

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

Vakarais — HU. 9-1543.
GALLEY — RONUESVALLES. $18.500 pilna kaina. R kambariai, geroje 
vietoje, vandeniu apšildomas. 2 garažai. S2.500 įmokėti.
DUNDAS — GLADSTONE. Š1.5O0 Įmokėti. $10.000 pilna kaina. 6 dideli 
kambariai, modemiška virtuvė, pilnas rūsys, moderniškas 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 n’rtų namas. 2 vir
tuvės. privatus įvažiavimas, vandeniu alyva apšildomas. Balansas 10 metų 
atviras morgičius.
COLLEGE '—i RUSHOLME. $3.000 įmokėti. Viso $18.m Dupleksas. 11 
kambarių. Vandeniu alyva šildomas, 2 mūriniai garažai, gotos morgičių 
sąlygos.
OAKMOUNT — Rl.OOR. $15.000 įmokėti. Viso $45.000. 5 butu naujas 
pastatas, privatus įvažiavimas, 4 garažai. Balansas 10 metų morgičius.
Pas mus randasi dane naujai registruotu paMavimn Hieh Park ir Parkdale 

rajonuose. Dėl informacijų skambinkite A. GARBENIUI.




