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NEUŽDAROMOS ATSTOVYBĖS
Diplomatinės mūsų atstovybės, besigrumdamos su įvairiomis 

kliūtimis tęsia savo darbą užsieniuose su didesniu ar mažesniu 
sėkmingumu. Sovietai ju žygius kliudo kiek išgalėdami; veikė ir 
tebeveikia, kad pakirstų pačią jų egzistenciją. Pastaraisiais metais 
kaikuriuose kraštuose diplomatinėms mūsų atstovybėms teko pa- 
tirti siaurinimo ir net likvidavimo smūgių. Ypač netikėtas buvo 
naujosios Brazilijos vyriausybės žingsnis. Nežiūrint visų veiksnių 
ir visuomenės pastangų, dplomatinė mūsų atstovybė liko uždaryta. 
Vieni šia proga pataria nesijaudinti, kiti gi priešingai — ragina 
stipriau sukrusti visą lietuviškąją išeiviją. Dėlto galima nesijau
dinti, bet yra kuo susirūpinti. Juk mūsų diplomatinis frontas yra 
silpninamas ir tai tų žmonių, kurie turėtų jį remti. Beliko tik dvi 
pilnateisės diplomatinės Lietuvos atstovybės — JAV ir. Urugva
juj. Stipriausiai laikosi mūsų atstovybė Vašingtone, kuri neseniai 
dargi galėjo būti sustiprinta naujomis pajėgomis. Reikia manyti, 
ji išliks pagrindine diplomatine tvirtove kaip ir pati Amerika, va
dovaujanti laisvajam pasauliui kovoje prieš tironijas. Galime tu
rėti vilčių, kad mūsų diplomatinė tarnyba didesniu ar mažesniu 
sėkmingumu išsilaikys pakankamai ilgai ir kituose kraštuose. Juk 
pvz. ir carinės Rusijos atstovybės kaikuriuose kraštuose išsilaikė 
virš 30 metų. O belaukiant pasaulio įvykiai gali staiga pasisukti 
lemiama linkme ir pakeisti mūsų ir diplomatinių atstovybių padėtį.

Tai betgi tiktai ateities viltis, kurią galime įjungti savo 
laukiman, tačiau šiuo metu turime gyventi tokia tikrove, kokia ji 
yra. O ta tikrovė yra paženklinta didžiu rūpesčiu: išlikti ir atlaikyti 
laisvės frontą. Galime ginčytis dėl diplomatinių Lietuvos atsto
vybių veiklos, jų ryšio su kitais laisvinimo veiksniais, jų teisinio 
ir praktinio požiūrio, bet negalime negirdomis nuleisti jų užda
rymo ar siaurinimo. Juk tos atstovybės, kad ir su labai mažu per
sonalu, sudaro laisvinimo fronto dalį, turintį savo reikšmę. Todėl 
visos lietuviškosios išeivijos budrumas turėtų būti tokiais atve
jais stipriau pažadintas ir tai laiku. Keista, kad mūsų visuomenė 
svarbiais atvejais būna užklumpama įvykių ir nesuskumba laiku 
mesti savo svorio reikiamon pusėn. Visuomenė laukia didesnio bud
rumo ir iš tų, kurie yra pastatyti priešakio linijose. <

. Yra ir kita reikalo pusė, šalia diplomatinių atstovybių, ku
rioms gali grėsti uždarymo pavojus, yra kitų, kurioms toks pavojus 
negresia. Prie tokių nediplomatinių atstovybių galima, tiesa, pri- 
skaityti mūsų politinius veiksnius, bet be jų yra kito pobūdžio at
stovybė, kurios niekas negali uždaryti. Tai lietuviškoji pasaulio 
išeivija. Ji nėra diplomatinė atstovybė, tačiau sudaro pagrindą 
ilgam Lietuvos atstovavimui. Ji yra ta neuždaromoji ambasada, 
kurios nariuyra kiekvienas Ketu vis. Jei ir būtų uždarytos visos Lie
tuvos diplbmatiriėš^afeti^ybeSflikViduoti visi formaluj, politiniai 
veiksniai, lietuviškoji išeivija niekad nebus likviduota. Ir šiandie
ną jau galime konstatuoti, kad savanoriai — paskiri asmenys ir 
grupės — Lietuvos reikalui pasaulyje labai daug pasitarnauja. Jie 
sudaro netgi stipresnes atstovybes už oficialiąsias. Tiesa, jų pobū
dis kitoks, tačiau įtaka svari: kur tik yra lietuvių grupė,* yra ir 
atstovybė. O jei atsiranda sumanus vadovas, Lietuvos atstovavi- 
mas būna stipresnis už oficialiųjų atstovybių, kurios dėl perso
nalo stokos nepajėgia išplėsti savo veiklos. Šia linkme išeivijos 
vaidmuo gerokai išaugo, kai nau j ie j i ateiviai, pramokę gyvenamo 
krašto kalbų. Įsijungė į vietinį' gyvenimą. Jų įtaka yra jaučiama 
ir valdžios sluogsniuose, ir visuomenėje, ir spaudoje. Sovietai ge
rai mato šią įtaką, ir savo puolimus nukreipia prieš uolesnius vel
kėj us, einančius į platesnę visuomenę. Mūsų gi budrumas neturėtų 
būti užliūliuojamas, ypač Šiuo metu, kai jo daugiau reikia. Prie
šingai, jis turėtų būti žadinamas ir telkiamas neuždaromos atsto
vybės linkme. Pr. G.

KAS NAUJO
NEDARBO
REIKALU kalbėjo televizijoj 

premjeras J. Diefenbaker ir pa
brėžė, kad ūkinė krašto būklė ge
rėja. Visa eilė naujai priimtų Įs
tatymų esą paruošė kelią geres- 
niem laikam. Bedarbių dar esą, 
bet vyriausybė siekianti, kad dėl 
nedarbo niekas nekentėtų. Buvę 
imtasi Įvairių priemonių, kurios 
padėjo bedarbiams lengviau pa
kelti šį laikotarpį už JAV gyven
tojus.,

PAPILDOMI
RINKIMAI i federacinį parla

mentą, paskelbti gegužės 31 d. ke
turiose vietovėse: Esųuimalt - 
Saanvch, B.C., Leeds, Ont.; Res- 
tigouche-Madawaska, N.B.; Kings, 
P.E.I. Ikišiol tom vietovėm atsto
vavo konservatoriai. Šių rinkimų 
rezultatai parodys gyventojų lai
kyseną dabartinės valdžios atžvil
giu ir galės būti rodiklių bend
riems rinkimams.

PROVINCIJŲ
GUBERNATORIUS panaikinti 

reikalauja CCF vadas M. J. Cold
well. Esą jų pareigos atgyventos 
ir nebereikalingos. Jie esą paskir
ti, ne žmonių rinkti, ir todėl ne
siderina su demokratine santvar
ka, kur Įstatymai leidžiami daugu
mos valia. Tai sakydamas jis reiš
kė nepasitenkinimą Saskatche
wan prov. gubernatoriaus Fr. Ba- 
stedo laikysena, sukliudžiusia kai- 
kuriuos Įstatymų projektus.

UKRAINIEČIŲ
GRUPĖ išvyko aplankyti savo 

tėviškių Sov. Sąjungoj. Toronto 
stotyje jos išlydėti susirinko apie 
1000 asmenų su plakatais, cho
rais. tautiniais drabužiais. Toron
tiškių susidarė 125 asmenų gru
pė, prie kurios prisijungė dar 100 
Montrealyje. Jie išplaukė “Bato- 
ry” laivu į Leningradą. Sov. Są-

KANADOJE?
darni didžiuosius centrus, o tėviš
kėse galės pabūti 10 dienų.

NELEGALIĄ
KRAŠTO VĖLIAVĄ iškėlęs ant 

Otavos teismo rūmų bokšto jau
nuolis P. Hargreaves nebebus 
baudžiamas. Jis sumokėjo feder. 
vyriausybei bekeliant vėliavą pa
darytą nuostolį $135,75; viešųjų 
darbų min. D. Walker pareiškė, 
kad jo ministerija esanti tuo pa
tenkinta ir bylos nebekelsianti. 
Jaunuolio iškelta vėliava buvo 
projektas Kanados vėliavos: rau- 
dona-balta su žaliu klevo lapu vi
duryje. Jis norėjo atkreipti vi
suomenės ir vyriausybės dėmesį 
į savo grupės siūlomą projektą.

NAUJA
PARTIJA Įsisteigė praėjusiais 

metais siekdama pakeisti iki šiol 
buvusią CCF. Atrodo, kad var
das New Party ir liks, nes neatsi
rado, kas pasiūlytų geresni, šią 
vasarą numatoma sušaukti kon
venciją ir nustatyti partijos prog
ramą. Numatoma visų unijų na
rius apdėti mokesčiu 60 centų 
metams. Jau dabar kyla balsų, 
kad toks finansavimo būdas ne
priimtinas, nes daugelis unijom 
priklausančių darbininkų gali bū
ti ta partija nesuinteresuoti ir 
visdėti verčiami ją išlaikyti.

SUSIORGANI25AVO
NAUJA statybos darbininkų 

unija. Ikišiol rangovai išnaudoda
vo imigrantus, kurių daugumą 
sudaro italai, mokėdami net spe
cialistams tik $l-$1.50 už va
landą. Toronte susirinkę apie 
4.500 ^migrantų statybos darbi
ninkų Įsteigė savo uniją. Atšilus 
orui ir pagyvėjus statybai įvairūs 
rangovai turės daugiau vargo su 
organizuota mase, negu su pavie
niais darbo jieškančiais imigran-

TĘVI

Rašant šias eilutes, dar labai 
mažai ką galima pasakyti apie 
sensacingą pabėgusio lietuvio as
menį. Nežinoma nė jo pavardė. 
Nuo penktadienio, kai jis pasi
prašė politinio pabėgėlio teisių 
Švedijoje, jokiems pašaliniams 
asmenims dar neleidžiama su juo 
susitikti. Jis yrą tiesioginėje šve
dų saugumo organų priežiūroje 
Gotlande. “Dagehš Nyheter”-ko
respondento spėjimu, negreitai 
bus atgabentas Stockholman. Pa
bėgėlio prašymas perduotas Šve
dijos užsieniečių komisijai, kuri 
paskelbė, jog reikalas bus spren
džiamas “normalia tvarka”. Dar 
penktadienį kariniu lėktuvu at
skridusi speciali trijų asmenų ko
misija perėmė jo apklausinėjimą. 
Nuo to žymia dalimi ir priklau
sys jo tolimesnis likimas. Apklau
sinėjimas, kaip praneša šiandie
ninė spauda, tęsiamas jau trečia 
diena, tačiau dar nenustatyti net 
tokie klausimai, kaip pabėgėlio 
šeimos padėtis, ar jis vedęs ar ne 
ir pan. Tai rodo, jog šiam įvykiui 
teikiama atitinkamos svarbos ir 
kad apklausinėjimas rūpi dau
giau nei pabėgėlio asmuo.

Tenderis, kuriuo atvyko pabė
gėlis, jau vakar po pietų išplau
kė atgal į Klaipėdą, vadovauja
mas Stockholm© sovietų ambasa
dos laivyno attache pavaduoto
jo. Prieš tai pasiuntinybės tar
nautojai mėgino nesėkmingai 
perkalbėti pabėgėlį grįžti. Susiti
kimas Įvyko švedų policijos aki
vaizdoje. Pasikalbėjimas užtruko 
tris ketvirčius valandos. Leite
nanto laikysena, .kaip praneša 
spauda^buvusi fžini'ir'tvirta. Jis 
atmetė jam padarytus pasiūly
mus. Nieko nepešęs sovietų am
basados sekretorius davė įsaky
mą laivui išplaukti.

Lietuvio pabėgimas švedų spau
doje sukėlė daug susidomėjimo. 
Penktadieni po pietų ir šeštadie
nio rytą visi laikraščiai pirma
me puslapyje išspausdino žinią 
su laivo nuotraukomis. Didesnie- 
ji laikraščiai atsiuntė savo kores
pondentus į Gotlandą. Žiniai pa
sklidus po užsieni, vietos policija 
turėjo nemažai darbo patenkinti 
iŠ visų pusių telefonais skambi
nančius korespondentus, net iš 
Prancūzijos ir Anglijos.

Pradžioje kiek neaiškumų kė
lė pabėgėlio tautybė, tiek su juo 
atvykusio jūrininko likimas. Pir
mosios žinios kalbėjo tik apie “ru
sų” karininką, čia, žinoma, lėmė 
ne tik mažai susigaudančių eilinių 
švedų įsivaizdavimas, jog kas so
vietiška — tai jau tuo pačiu ir 
rusiška, bet ir aiški tendencija 
spaudos sluogsniuose. Antai, di
džiausias švedų dienraštis “Da- 
gens Nyheter” iki šiandien kalba 
tik apie “rusų” karininką ir at
rodo visai sąmoningai nemini jo 
kilmės. Oficialios telegramų agen
tūros TT pranešime pabėgėlis bu
vo pavadintas “lietuvių kilmės so
vietiniu karininku”. Panašiai va
dino ir visi kiti laikraščiai, išsky
rus Uppsalos liberalų dienraštį, 
kuris tiesiog paskelbė, jog “lietu
vis karininkas nušoko nuo rusų 
laivo”. Švedų valdžios atstovas* 
kuris persiuntė pabėgėlio prašy
mą užsieniečių komisijai, pareiš
kė, jog pabėgėlis yra gimęs Lie
tuvoje ir pabėgimą, atrodo, seniai 
planavęs.

Drauge su juo prie rytinių Got
lando krantų pietinėje dalyje 
esančio Naer švyturio valtimi bu
vo atsiyręs ir jo tautietis jūrinin
kas, kurie abu buvo vieninteliai

Konsulas dr. V. Daužvardis sveikina “Tėvynės prisiminimų” radijo programą Ir jos vedėją J. R. Si- ’• 
manavičių Toronte dešimtmečio proga. Greta konsulo sukaktuvinio banketo dalyvių grupė.

Nuotraukos M. Pranevičiaus.

J. GRIKIS
MŪSŲ KORESPONDENTAS 

ŠVEDIJOJE

pabaltiečiai rusiškoje laivo Įgu
loje. Kolkas šio ’jūrininko yaid- 
muo atrodo gana mįslingas. Pa
buvęs porą valandų drauge su 
švyturio sargais, su kuriais abu 
lietuviai tik ženklais galėjo susi
kalbėti, jis grįžo į-valtį ir nusiyrė 
atgal į netoliese stovintį laivą. 
Spaudos pranešimais, jis tai pa
daręs savo apsisprendimu. Nei 
vienas iš devynių jūrininkų per 
visą laiką, kai jiems teko susidur
ti su švedų laivyno atstovais, ne
rodė jokio noro pasekti savo va
do pavyzdžiu. Tik vyriausybinio>) tukų pakibę virš šio sensacingo 
laikraščio “Stockholms - Tidnin-................
gen” reportažas ? šiuo atžvilgiu 
kiek skyrėsi. Pagal ji, švyturio 
tarnyba pabėgėlius pavaišino ka
va ir, užaliarmavusi pakrančių ap
saugą, mėgino išsiaiškinti padėti.

Kovingos mūšy jaunimo žaidynės
XI š. Amerikos sportininkų są

skrydis sekmadienio vakare užsi
baigė moterų krepšinio rungtynė
mis. Dvi dienas rungtyniavę, 
šventės dalyviai, vieni daugiau, 
kiti mažiau laimingi, skirstėsi Į 
namus. Dabar sporto žurnalistai 
bei korespondentai, kurių nema
žas būrys žaidynėse dalyvavo, vi
so kontinento spaudoje nagrinės 
žaidynių teigiamus ir neigiamus 
momentus ir jas Įvertins.

Penktadieni, vėlai vakare, pra
dėjo plaukti Įvairiomis susisieki
mo priemonėmis i Prisikėlimo pa- 
rap. salę žaidynių dalyviai. Atli
kę registracijos formalumus, 
skirstėsi nakties poilsiui, nes jų 
laukė sunkios rytdienos kovos.

šeštadienio rytą-prisipildė sa
lė sportuojančio jaunimo, iš kur 
jie skirstėsi į Įvairias sales rung
tynėms.

9 vai. ryto West End YMCA sa
lėje prasidėjo stalo teniso varžy
bos, kurios tęsėsi be pertraukos 
ligi 11 vai. vakaro. Mūsų stalo te
nise jokių staigmenų neįvyko. To
ronto Vytis su Pr. Gvildžiu pir
mavo daugumoje rungčių. Antro
je vietoje liko Hamiltono Kovas. 
Moterų grupėje Toronto Vytis 
Įveikė Cleveland© Žaibą. Viene
tuose Pr. Gvildžio priešininku fi
nale buvo S. Meilus. Moterų vie
neto nugalėtojas S. Kasperavičiū- 
tė. Mergaičių A grupėje labai gra
žiai pasirodė D. Augaitytė (Auš
ra), kuri dėl pravedėjų nesusipra- 

Jokių abejonių nebuvo, kad lei
tenantas norėjo pasilikti. Tuo tar
pu jūrininkas, korespondento žo
džiais, labai abejojęs. Po to sė
dęs valtin ir išplaukęs. Kiek to
liau tame pačiame pranešime sa
koma, jog jūrininkas ženklais aiš
kino noris pasiimti iš laivo kaž
kokių “popierių”, bet daugiau 
nepasirodė. Vėliau jis buvo mato
mas ant laivo nuošaliai nuo kitų 
Įgulos narių. Šią mįslę, be abejok 
nės, bus galima išaiškinti tada, 
kai paaiškės visos pabėgimo ap
linkybės. Spauda praneša, jog 
jaunas laivo vadas, palikdamas 
Įgulą, taip elgėsi, kad niekas dėl 
jo nenukentėtų.

Jeigu aplamai dar daug klaus-

Įvykio, tai pats pabėgimas, atrodo, 
smulkiai pavaizduotas. Pabėgėlis 
vadovavo 300 tonų tenderiui MB 
CC 136150, kurio paskirtis lydė
ti povandeninius laivus, aprūpin- 

(Nukelta į 5 psl.) 

timo buvo priversta net du kartu 
apginti meisterio titulą. Stalo te
nise gražiausiai pasirodė mergai
čių - moterų klasė, kurioje bend
ras lygis pastebimai kyla. Pas vy
rus, kaip jau minėjome, nieko 
naujo, visi tie patys veidai ir pa
naši pažanga. Reikia taip pat 
džiaugtis ir pačių jauniausių at- 
siekttais rezultatais, o svarbiau
sia gausiu dalyvavimu.

(Nukelta Į 8 psl. ) ;

Lenkų inžinierius - šnipas
Montrealio policija suėmė len

kų imigrantą Tomasz Biernacki ir 
apkaltino šnipinėjimu svetimai 
valstybei — tikriausiai Sovietų 
Sąjungai.

• Biernacki atvyko Kanadon tik 
prieš metus laiko ir dirbo kaipo 
hidraulikos inžinierius vienoje 
firmoje. Suimtojo kišenėse rastas 
bilietas kelionei Į Lenkiją. Kaip 
tik tuo laiku lenkų laivas “Bato- 
ry” buvo sustojęs Montrealio uos
te. Policija atrado Įvairius doku
mentus, apie kurių turinį viešai 
neskelbiama, bet yra aišku, kad 
suimtasis laisvai vartodamas 
prancūzų, vokiečių, italų, rusų ir 
lenkų kalbas, buvo užangažuotas 
šnipinėjimui. Buvo daromi žygiai 
ji iš kalėjimo už užstatą iki teis
mo paleisti, tačiau teisėjas, kuris 
jį teis, griežtai tam pasipriešino.

The Lights 
of Homeland

Savaitės įvykiai
PIRMASIS ŽMOGUS Į ERDVES BUVO PALEISTAS SOVIETŲ. 

Įvykis reikšmingas, bet tai jau nebuvo nelaukta naujiena. Amerika 
skelbė, kad jau yra beveik viskas paruošta pirmojo žmogaus palei
dimui į erdves. Ir tai turėjo Įvykti šio mėnesio pabaigoje ar kito 
pradžioje. Užteko, kad rusai būtų “pirmieji”. Kaikas ir sako, kad 
rusai jau yra paleidę ne pirmą, tik šis pirmas sugrįžo. Čia ir glūdi 
visa klausimo esmė. Amerika paleis tik tada, kai iššautajam negrės 
joks pavojus. Rusams ar tai svarbu? Jiems svarbu propaganda, ku
rią jie ir laimėjo. Galės dabar girtis. Kas darosi Rusijoj ir kas ren
giama daryti ir kada — niekas nežino. Čia gi visi šūkauja, rėkauja, 
apie visus projektus rašo mėnesiais priekin. Bolševikai puikiai žino 
ir orientuojasi. Ir šios mokslo varžybos, pasak Nikitos, turi tarnauti 
pirmiausia bolševizmui — partijai!

KANCLERIS ADENAUERIS 
pas Amerikos prez. Kennedy vie
šėjo praeitą savaitę. Tai eilinis 
europiečių pasikloniojimas nau
jam antikomunistinių jėgų vadui. 
Vokiečiams rūpi daug kas, o pir
moj eilėj Berlyno išlikimas ir. At
lanto jėgų apginklavimas. Aden- 
aueris atvažiavo su užsienių rei
kalų min. H. von Brentano. Ame
rikos užsienio reikalų min. Dean 
Rusk patvirtino, kad Amerika 
tvirtai stovės sąjungininkų teisių 
sargyboje Berlyne ir iškart rea
guos (tik klausimas kuo?) į kiek
vieną miesto ataką. Prezidentas 
patvirtino, kad Amerika nėra lin
kusi atidėlioti Atlanto valstybių

da vakariečiams nepageidaujama 
linkme. Bolševikai ir toliau meta 
savo remiamai armijai, kurie 
skaitomi sukilėliais, visokią pa
galbą. Kareiviai iš -komunistinio 
Vietnamo sustipriną laosiečių ko
munistų eiles. Amerikos ambasa
dorius Maskvai pareiškė nusivy
limą ir nepasitenkinimą sovietų 
elgesiu ir jų neatsakymu į britų 
pasiųstą jiems pasiūlymą. Atrodo, 
bolševikai nelabai susijaudino 
Thompson© nepasitenkinimu.
KUBOS REVOLIUCIONIERIAI 

vadovaujami dr. J. Cardona pra
dėjo invaziją. Amerikos žemėje 
renka savanorius i savo armiją, 
juos čia moko, iš Amerikos žemės - ' 
kasnakt daro laiveliais keliones 
prie Kubos krantų. Prez. Kenne
dy pereitą trečiadienį pasakė, 
kad Amerikos karinės pajęgos in
tervencijos Kuboje nedarys, bet 
stengsis, kad Amerikos piliečiai 
nebūtu tiesiogiai ivelti sukiliman 

tybės Departamentas kelia klau
simą dėl toleravimo kubiečių re- - 
voliucinių pajėgų savo žemėj.

Komunistai yra įvežę į Kubą 
30.000 tonų ginklų už 50 mil. dol. 
Ir jie tai daro Amerikos vyriausy
bei versti.

Į galą savaitės pabėgo keletas 
kariškų Kubos lėktuvų. Tarp la
kūnų yra ir Castro asmeninis la
kūnas. Prieš pabėgdami numetė 
i strategines Kubos vietas nema
žai bombų. Tai buvo ženklas pra
dėti naujai revoliucijai, kurios da
linai pradėjo išlaisvinimo žygį.

jei tik Europos valstybės to norin
čios. Kancleris po to visko pareiš
kė, kad jis yra patenkintas radęs 
toki tvirtą ir «iškų prez. Kenne
dy valdžios nusistatymą.

IZRAELIS TEISIA
Eichmaną laužydama! visas- tei- 
sės. Kad Eiehmanas yra nusikal
tęs tūkstantį kartų, kad jis daly
vavo daugelio tūkstančių žmonių 
nužudyme, kad jis vertas griež
čiausios bausmės, niekas negali 

į ginčyti. Bet Izraelio valstybės 
'anais laikais nebuvo. Įstatymo ir 
; baudžiamojo statuto nebuvo.
Eichmanas nusikalto visiems ži
nomiems istatvmams, bet tik ne 
Izraelio valstybės. Taigi, iš forma
linės pusės imant, o teisė turi bū
ti formali ir kiekvienas teismas to 
privalo paisyti, išeina nesąmonė. 
Kuo toks elgimasis skiriasi nuo 
bolševikinio teisingumo, kai jie 
“teisė” žmones ne jų valstybėj 
gyvenančius, ne jų įstatymams 
“nusikaltusius”? Tokie dalykai ir 
teismai chaosą teisės srity tik di
dina. Eichmaną galėjo teisti tik 
Vokietijos teismas.

LAOSO REIKALAI 
nejuda arba tiksliau pasakius ju-

Bijomasi, kad paleidimo atveju 
Biernacki gali jieškoti prieglau
dos lenkų pasiuntinybėje ir tada 
Kanados valdžia nebeturėtų teisės 
jo suimti. ,

Cape Town. — P. Afrikos par
lamentas galutinai priėmė Įstaty
mą, skelbianti kraštą respublika 
nuo gegužės 31 d.

Nubaudė ukrainiečių partizanus
Augščiausias Lenkijos teismas 

Varšuvoj svarstė I. Szpontako 
apeliacinę bylą, kurioje jis kalti
namas dalyvavęs pogrindinėj uk
rainiečių armijoj, šią bylą anks
čiau svarstė Przemyslio teismas 
ir I. Szpontaką nubaudė mirtimi. 
Varšuvos teismas sprendimą pa
tvirtino.

I. Szpontak priklausė slaptajai 
ukrainiečių armijai UPA; 1947 
m., kai jo dalinys buvo sumuštas, 
perėjo Čekoslovakijos pusėn ir 
apsigyveno kaime pas savo tėvą. 
Už metų seklių buvo atpažintas, 
suimtas ir perduotas Lenkijos po
licijai. %

Przemyslio mieste, Lenkijoj, 
buvo nubaustas antras ukrainie
čių partizanas — M. Kowalow, 
kuris taipgi priklausė pogrindi
nei armijai 1944-47 m. Jis buvo 
suimtas 1960 m., kai seklių buvo 
atpažintas. Gyveno kita pavarde 
— Mykolo Kozara.-Jis buvo apkal
tintas terorizavimu lenkų ir uk
rainiečių, kurie atsisakydavo pa
dėti ukrainiečių partizanams. 
Teismas pripažino jį vertu mir
ties bausmės, bet, remdamasis

Reikalauja pakeisti 
įstatymą

Suomijos ortodoksai reikalau
ja pakeisti 1922 m. tikybinės lais
vės Įstatymą, kuris draudžia steig
ti Suomijoj naujus vyrų arba mo
terų viennuolynus. Kai 1922 m. 
Įstatymas buvo priimtas, Suomi
joj buvo keletas ortodoksų vie
nuolynų, kurie vartojo tik rusų 
kalbą, šiuo metu Suomijoj yra 
80.000 ortodoksų, - kurių 70.000 
kalba tik suomiškai ir negali sto
ti i rusiškus vienuolynus. Mano
ma, kad šis įstatymas netrukus 
bus pakeistas.

Suomijoj šiuo metu yra 4,5 
milijono gyventojų, kurių 93% 
yra protestantai. Kataliku tėra 
2.256.

1956 m. amnestijos Įstatymu, mir
ties bausmę pakeitė 15-os metų 
kalėjimu.

Tai rodo, kad ukrainiečiai dar 
nesenoj praeity kovojo už savo 
krašto laisvę ir tą kovą tęsia to
liau. •

Chruščiovo 
pavaduotojai

Chruščiovas turi daug proble
mų vidaus ir užsienio politikoje ir 
dėl to tenka kartais ilgesniam 
laikui iš Kremliaus išvykti. Prieš 
kiek laiko net keliom savaitėm 
buvo išvykęs Sibiran, patitkrinti 
jo nepavykusių planų tuščių že
mių ir dykumų išnaudojime. Yra 
numatęs dar pakeliauti po Afriką.

Tvarkyti reikalus Kremliuje 
jam nesant pasirinko 4 patiki
miausius sąvo tarnus: Frol Koz
lov — vidaus ir partijos reika
lams, Michail Suslov — santy
kiam su satelitinėm valstybėm 
ir su užsienio komunistų parti
jom, Aleksėj Kosygin — pramo
nei, Anastas Mikojan — savo pa
vaduotoju.

A
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Apžvelgę pasaulio kraštus pa
stebime, kad tie žvarbūs politiniai 
vėjai, pūtę nuo Azijos, Afrikos ir

1961. IV. 26. — Nr. 16(588) 
BsissGSssas=aMnc»«CMissm«MMWO^»«k

THE
Published by Lithuanian B. C.. Cultural Society of Canada 

SAVAITRASTIS
Redaguoja Dr. Pr. Gaidamavičius.

Leidžia Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija.

RELIGINIAME PASAULYJE:
• Anglikonų bažnyčia — Low 

Church '-4- Britanijoj, turinti’-ga- 
na daug įtakos,* griežtai pasisakė 
prieš oficialų paskyrimą angliko
no dvasininko kan. B. Pawley,at
stovauti anglikonų reikalus *šv. 
Sosto sekretoriate, dirbančio visų 
krikščioniškų bažnyčių vienybei. 
Jų generalinio sekretoriaus nuo
mone, šitoks paskyrimas, jei tai 
turėtu reikšti nusileidimą katali
kams, turėtu sukelti visų protes
tantų nepasitenkinimą. Artėjant 
karalienės Elzbietos II vizitui po
piežiui Jonui XXIII, taip vadina
moji “Laisvoji bažnyčia” pasiun
tė protestą min. pirm. H. Macmil- 
lanui, kuriame valdžios pritari
mas vadinamas niekšybe.

• T. jėzuitas M. Riguet Paryžiu
je pasisiūlė kalbėti masonams jų 
susirinkime. Tam pagrindą davė 
vieno masono įžeidimas. Į susi
rinkimą atvyko apie 500 masonų. 
Dalyviai manė, kad jėzuitas pasa
kys kažką baisau sapie masonus, 
bet kalbėtojas, pasiremdamas da
bartiniais masonų ložių nuosta
tais, įrodė, kad masonai tėra nuo 
tikėjimo atkritę katalikų broliai. 
Kalbėtojas pabrėžė, kad daugelis 
masonų tiki Dievą, išskiriant kai- 
kuriuoš prancūzų ložės narius, iš
pažįstančius ateizmą. Britų ložės, 
kurioms priklauso Š. Amerikos 
kontinentas, į narius nepriiman
čios ateistų. Jų pagrindinis tikslas 
esąs ugdyti humanistines idėjas. 
Vis dėlto Bažnyčios nuostatai 
draudžia katalikams tokiom orga
nizacijom priklausyti.

•'Kuboje,- Hondūro radijo pra
nešimu, neseniai buvo sušaudytas 
kun. Francisco Lopez Blasquez, 
45-m. amžiaus, iš Granados, Ispa
nijoje. Spėjama, jis buvo apkal
tintas veikla prieš komunistinę 
F. Castro valdžią. Taip pat polici
ja padarė Havanos universiteto 
katalikų centre krata ir suėmė 
daug narių-. Organizacijai, pri
lygstančiai Kat. Akcijai, vadovau- Į 
ja Tėvai jėzuitai. Oficialus komu
nistų partijos vadas Kūbojir J. So
to viešai pareikalavo, kad būtų 
sušaudyti visi kontrrevoliucionie
riai ir kunigai. Pranciškonų eli- 
džiamas žurnalas “La Quincena” 
sustabdytas, kaip “revoliucijos 
priešu šauklys”.

• Kanadietis jėzuitas J. L. 
Swain, kuris yra vyriausio jėzui
tų viršininko pavaduotojas Romo
je, susirgus jėzuitų generolui 
olandui Tėvui Jansens, perėmė 
vadovauti viso pasaulio ordino 
veiklai.

• Quebeco ir rytinės Kanados 
spaustuvininkų ir popierio fabri
kų darbininkų unijos nusprendė 
reikalauti, kad savaitėje tebūtų 
6 darbo dienos, kad nereikėtų 
dirbti sekmadieniais. Ligi šiol, 
ypač ponierio fabrikai, reikalau
davo didesnę dali darbininkų 
dirbti ir sekmadieniais.

• Otavos universitetas, pagei
daujant Kanados vyskupams, nuo 
liepos 3 ligi rugpjūčio 8 rengia 
ištisą ciklą paskaitų, liečiančių 
pastoracinę darbuote P. Amerikoj 
je. Seminaras vyks Sėdės Sapien- 
tiae centre. Bus supažindinama su 
tų kraštu geografija, papročiais, 
dabartinėmis sąlygomis, kalba ir 
pan.. Kursus lankyt? kviečiami 
dvasininkai ir pasauliečiai, kurie 
rengiasi arba bent domisi pasto
racija tuose kraštuose.

• “L’Osservatore Romano” savo 
vedamajame aiškiai pabrėžė, kad 
pasaulinių valdžių nuostatai ly
giai traktuotų viešąsias ir priva
tines mokyklas. Esą veltui kalba
ma apie visokias laisves, jei pas
kui neigiama pati pagrindinė lais
vė—formuoti žmogaus asmenybę.

• Įstatymo projektą, reikalau
janti palengvinti legalizuoti negi
musios gyvybės žudymą, sulaikė 
JAV New Hampshire’s valstijoj

gubernatorius W. Powell. Projek
tui praeiti organizuotą spaudimą 
darė dalis protestantų, kurių bal
sais jis pats buvo išrinktas. Gub. 
Powell priklauso metodistų sek
tai; yra buvęs jų pamokslininkas, 
bet įstatymą vetavo motyvuoda
mas, kad negalįs sunkinti savo są
žinės kaip asmuo, o kaip krašto 
gubernatorius, turįs žiūrėti augš- 
čiaustos gerovės.

• Stigmatizuotąją Teresę Neu
mann, gyv. Konnersreuth, Vokie
tijoj, šių metų D. Penktadienį ap
lankė virš 2000 žmonių, nors apy
linkės klebonas bei jipati lanky
tojų vengė. Dabar ji yra 63 me
tų amžiaus, o Kristaus kančios 
žaizdas - stigmas gavo prieš 35 
metus.

• Laos krašte, kuriame šiandien 
mėginami rusų ir amerikiečių 
ginklai, iš pustrečio milijono gy
ventojų, katalikų tėra tik 24.000; 
Septyniolikto amžiaus pradžioje 
pirmieji misininkai ten nuvyko, 
bet sunkios sąlygos gerų vaisių 
nedavė.

• ̂ Katalikų universitetas bus 
atidarytas Nikaragvoje, P. Ame
rikoj e j Managua k mieste, š.m. bir
želio mėn. Jo steigimu rūpinasi 
Tėvai jėzuitai. Valdžia pripažino 
visas teises. Tai 24-tas katalikiš
kas universitetas Pietų Amerikoj.

• Indijos mini pirmininkas Neh
ru ėmė linkti į religinio tikėjimo 
pusę. “Taip; aš pasikeičiau, — at
sakė Nehru Bombėjaus savaitinio 
laikraščio redaktoriui. — Dorinių 
ir dvasinių sprendimų pabrėži
mas nėra nesąmoningas; jis yra 
norėtas. Aš tikiu, kad žmogaus 
mintis alksta kažko gilesnio-doros 
ir dvasios pažangoje, • kitaip visa 
medžiaginė pažanga būtu bever
tė”.

Lotynų*- Amerikos krantų^ yra 
kiek aprimę, betgi su tendencija 
vęl kada pereiti į sūkuriuojančią 
ir viską* griaunančią, audrą. Pa
saulio tautų padangės nėra švie
sios. Sulaukėme laikų, kokiais 
žmonija-laukė* Mesijo, skendėda- 
ma dvasios ir prietarų tamsybė
se. Kas, kad šiandieninis žmogus 
siekia žvaigždes paliesti ar ant jų 
pėdą dėti, jei jis savo dvasioje 
liko protingas žvėris. Žemės sa
telitai iš dangaus į žemę-laimės 
heparneš. Ją pagal krikščionišką
jį mokslą čia patys turime susi
kurti.

Mums visiems daugiau negu 
aišku, kad šių dienų žmonijos gy
venimą visaip maišo ir jos rimtį 
griauna Maskvos tarnai. Laisvųjų 
tautų sąjunga stovi tik gynimosi 
fronte, nesiryždama išdraskyti vi
sų blogybių perų lizdą, susuktą 
Sovietijoje. Niekas mums neatsa
ko į klausimą, kodėl tas pakenčia
ma ir kodėl leidžiama vis arčiau 
ir plačiau priartėti prie laisvų 
tautų kiemo, kad šitoji atžengusi 
pabaisa, suvertusi vienos tautos 
visą ramų žmonių gyvenimą eitų 
prie kitų ir rytų nekaltas aukas. 
NežinaUj kaip atsakymą spėda
mas, kitiems įtiksiu savu sampro
tavimu ir paprasta gyvenimo filo
sofija, jei pasakysiu dėlto šitaip: 
lydekos įleidžiamos į prūdą tam, 
kad jos nejudrius karosus pragai- 
niotų. Gal to pasauliui reikia. Per
daug aptukome kūnu ir dvasia, 
ypač pastarajai yra būtinas atsi
naujinimas, šaukiantis Biblijos 
pranašo lūpomis: išnaikinimu būš 
išnaikinta žemė, jei "nebesiras 
daugiau kas mąsto širdyje.

Kitas tą politinę temą realiau 
nuaiškiris,- sakydamas: pritilkime, 
tai augštoji pasaulinių vadų poli
tika, nieko bendro neturinti su 
žmogaus dvasinių apraiškų aiški
nimu, o taip pat su senovės pra
našystėmis. Išgirsime dar kitą sa
kant: ką Dievas nori baust, tam 
pirma protą atima.

Tautų istorijos ratas 
sukasi
Nelyginant žemė aplink saulę.

BARAMU SALOSE
GALIMYBES4SIKURTI

Bahamų salyne vietos koloniza
cijai yra labai daug. Net ir pačios 
geriausios salos neretai tėra ap
gyventos tik jūrų pakraščiuose, o 
vidurys civilizuoto žmogaus nėra 
paliestas. Eilė salų visai netinka
mos gyvenimui, nes per žemos, 
didesnės bangos užlieja kraštus ir 
gerą dalį salos. Vienos tik uolų 
gauburiai, kitos per daug atviros 
jūrai ir t.t. Geresnės, kaip jau mi
nėjau, nebeprieinamos, nes užim
tos valdžios ar vietinių gyvento
jų, ar užsieninių bendrovių, įvai
rių turtuolių atostogų ar spekulia
cijos tikslais. Lietuviams būtų 
tinkamos dvi salos: Abaco ir And
ros. Ypač Andros. Ji guli apie 100 
mylių nuo Miami ir tik apie 40 
mylių nuo Nassau —< šalies sos
tinės ir viso judėjimo centro. Tie
sa, pats paviršius nėra jau taip 
idealus, kaip Abaco, bet ji ma
žiausiai apgyventa, mažiausiai iš
dirbta ir gali būti lengvesnėmis 
sąlygomis prieinama.

Įsigyti žemės lietuvių kolonijai 
kurti (atsisakykime atsarginės ar 
antrosios Lietuvos ir pan; vardų) 
galima dviem būdais: 1) nupirkti 
keletą tūkstančių akrų ar visą sa
lą iš privačių rankų ar 2) išnuo
moti valdiškos žemės plotą su tei
se pirkti po nustatyto laiko ir są
lygų išpildymo. Su iš karto nu
pirkta žeme gali daryti ką nori ir. 
kaip nori Tačiau šitokiam įsigiji
mo būdui yra viena didelė kliū
tis, kurios mes negalime perženg
ti — pinigai, žemė labai brangi, 
ypač įdirbta..

Andros salose, pasiteiravus pas 
žemių savininkus sužinota, kad 
vienas akras kainuoja apie $500 
pačios prasčiausios žemės: be tro
besių, kelių ar paprasčiausio pri
ėjimo, miškais ir augalais užaugu-

Pasirinkime įvairiausių kanadtSkų raštų 
kajMi^gaaiintų iŠ vilnos, vilnos su nylo- 
nu bei orionu; tampraus mezgimo arba 
dvipades. Pirmauja verte bei kokybe.

KOJINIŲ 
GAMINIMO 

MEISTERIAI

Sovietinės grėsmės akivaizdoje
Ir nebe mums tautų rutuliojimosi! šiandieninėje pasaulinės poli- 
kelius kitaip;pasukti. Pasaulio is-tikos arenoje gyvai reiškiasi . 
torija mini visokių buvusių gady-1 
Rių. Jei šių laikų Žmogus veržiasi

Čikagos lietuvių vaizdai ir vargai
• EDVARDAS SULAITIS

(Tęsinys Iš pr. nr.)

jieškojimas Čikagoje yra keblus 
dalykas. Tokiame dideliame mies
te, kur sakoma, jog gyvena apie 
100.000 lietuvių, sunku juk visus 
lietuviško kraujo žmones pažinti.

Todėl lietuvių spauda turi daug 
sunkumų su lietuviškumo nusta
tymu. Ypač, kai nėra savų kores
pondentų, apie lietuvius gana daž
nai tenka informuoti iš amerikie
čių laikraščių.

Kadangi Čikagoje yra nemaža 
graikų ir kito “lietuviškas.” pa-; 
vardes turinčių gyventojų, tai 
dažnokai lietuviais yra pavadina
mi ir žmonės, kurie kartais apie 
lietuvius nėra visai girdėję. Keis
ta, jog kaikurie mūsų laikraščiai, 
radę amerikiečių spaudoje lietu
viškai skambančias pavardes, ne
pamini; kad tas ar kitas žmogus 
gali būti lietuvis, bet tiesiai ra
šo, jog tai yra “lietuvis” ar pa
našiai.

Taip pat, kaip pas mus įprasta, 
merginoms prisegamas lietuviš
kos galūnės, tačiau ir čia suklys
tam a. Visai neseniai amerikiečių 
spaudoje tilpo sąrašas jaunuolių, 
kurie gavo valstybines stipendi
jas tęsti mokslui. Šiame- sąraše 
buvo ir toks jaunuolis — Gintarą 
Rėklaitis. Kadangi pas amerikie
čius buvo parašyta “Gintarą” reiš
kia — motėm, tai lietuviams iš
ėjo Gintarą Rėklaitytė. Tačiau pa
sirodė, kad amerikiečių, spaudo
je buvo įsivėlusi korektūros' klai
da ir turėjo vietoje Gintara būti 
Gintaras. Tada j au iš Rėklaitytės 
pasidarė Rėklaitis.

Taigi, lietuvių jieškotojų var
gai yra nemaži. Tačiau sunku iš to 
išbristi. Nebent, jeigu laikraščių 
redaktoriai šiek tiek parodytų 
daugiau dėmesio šiems reikalams.

Be “Dainavos” ansamblio su
kaktuvinio koncerto, apie kurį 
jau buvome rašę, netrukus įvyks
ta ir daugiau sukaktuvinių minė
jimų*

Balandžio 15-16 d.d. 50 metų 
jubilėjų minėjo “Ateities” žuran- 
las, praėjusias metais iš Niujorko 
persikėlęs į Čikagą. Ta proga, ba
landžio 15 d. įvyko didelis litera
tūros vakaras, kuriame dalyvavo: 
K. Bradūnas, A. Vaičiulaitis, L. 
Žitkevičius, V. Bogutaitė, J. Šva- 
baitė ir kt. Balandžio 16 d. buvo 
iškilmingas pobūvis. su menine 
dalimį ir vaišėmis.

Tai iš tiesų reto pobūdžio mi
nėjimas, atžymintis šio jaunimo 
žurnalo svarbią sukaktį. Šį žurna
lą redaguoja pats jaunimas, nors 
pirmieji žingsniai nėra, visiškai 
stiprūs, tačiau matosi gerėjimo 
žymių.

į erdves, tai, matyt, jis jau yra iš
landžiojęs džiungles bei .kitus gy
vatynus ir ten sujudinęs^ramų, 
primityvų ir nerūpestingą žmo
gaus gyvenimą. Tautos ir atskiros 
gentys grupuojasi ir siekia sau 
laisvės bei nepriklausomybės, 
nors tam ir nepribrendusios.

Maskva yra užsimojusi visą pa
saulį užvaldyti, kartu nušluojant ti. Ten taip vienas kitą verčia ir 
krikščioniškąją kultūrą, prime- ne be naudos sau, o mažiau skiria 
tant vergo gyvenimą* ir bedievy- darbo kraštui. Žmonės skirstosi į 
bę. Kad šitą pasiekus, jai reikia du luomus: turčiai ir vargšai (ri-

1— -------*• - cos y pobres). Tad galima su
prasti, kokia ten tvarka, sociali-, 
nis teisingumas ir ekonominis tų 
vargšų gyvenimas. Bet ne tas 
man čia daugiau rūpi.- Kuo pa
teisinti, kad katalikiškas kraštas 
nurieda į sovietų glėbį?... Kata
likų Bažnyčiai (o ir kitoms) per
daug užtenka pamokų. Būtų me
las sakyti, kad- Kuboj ar kituose 
Pietų Amerikos kraštuose žmo
nės netiki — jais lūžta bažnyčios. 
Auklėjimas, moralė ar gilesnis ti
kėjimo tiesų pažinimas, žinoma, 
gali būti ginčytinos temos, dau
giau ar mažiau reliatyvios.

Anų kraštų valdžia tampriai 
kooperuoja #u bažnyčia ar net su 
ja ranka rankon eina ir viena ki
tai padeda, remia krašto-gėrovui 
kelti, atrodytų, turėtų to pavo
jingo komunistinio amaro į savo 
kraštą neįsileisti ir jį kur pasi
reiškusį tuoj likviduoti, kaip So- 
vietija nuo negeistinų jai elemen
tų apsitvarko. Tačiau to nėra, o 
jei ir būtų, tai dar aniems kraš
tams reikėtų vieno didelio darbo 
(ir neatidėtino) griebtis, būtent, 
didelių reformų, ypač turčių “ra
gus” aplaužyti, kaip tai padarė 
anuomet mūsų garbingasis Kru
pavičius Lietuvoje.

Pietų Amerikos kraštuose gam
tiniai turtai milžiniški. Jie laukia 
protingų galvų ir darbštesnių dar
bo rankų, na, ir geros tvarkos.

Naujasis JAV prezidentas 
John Kennedy

savo kalboje kongrese pažadėjo 
praplėsti maistą taikos programai 
vykdyti ir tuojau pristatyti jo da
lį į Lotynų Ameriką. Mano many
mu, šituo keliu einant, ten taikai 
bus permaža pasitarnauta. Jau 
kas kita paskyrimas $500 mil. jų 
krašto pramonei, švietimui ir t.t. 
paketli. Kaip ką tik minėjau, ten 
kraštai turtingi įvairiais minera
liniais lobiais, o m retais vaisiais, 
betgi trūksta tvarkos. Dovanų 
mėtymu nekuriama taika. Jomis 
nei krašto gerovės nepakelsi, nei 
krašto gyventojų nesužavėsi ir-jų 
taip, pigiai neprisiviliosi ar nenu
pirksi. Kas kita ten, kur šalis ne
turi gamtinių resursų ir gyvento
jai visokius nedateklius kenčia. 
Dovanos kaikuriais atvejais net 
žmogų gadina — ima laukti jų. 
Anuomet savo tėvynėje turėjome 
šelpiamųjų ir iš jų buvo tokių, ku
rie skersai žiūrėjo į darbą ir mie
lai puolė prie dalinamųjų nors ir 
kuklių valdžios pašalpų ar kitų 
vertybių, šiltų kraštų žmonės ne
mėgsta darbelio, o kai dar val
džios mažai rūpinasi šalies gero
ve, tai negi svetimieji juos lai
mingus padarys, iš vargo prikels. 
Užtat sovietai ir skverbiasi į ten, 
kur savo pažadais ir apgaulė gali 
apmulkinti minias, lygiu būdu 
kaip, jie moka ir dabar migdyti 
laisvojo pasaulio vadų budrumą, 
prieš nešamą žmonijai komuniz
mo grėsmę. Jei šitaip toliau reika
lai riedės, t.y. jei kartosis senos 
klaidos, kad sovietinė valdžios 
sistema evoliucijonuos, priartės 
prie tikros demokratinės santvar
kos, tai jau bus nelaikymas jo di
deliu priešu. Atrodo, kad nauja
sis JAV prezidentas suks savo 
politiką prie geresnių santykių 
užmezgimo ir palaikymo su jais, 
nors; taipgi žada pavergtų tautų 
laisvės kovas remti. Dviejų sąvo
kų priešingumas mus mažai džiu
gina. Gėrio ir blogio kova jau yra 
prasidėjusi ir įgauna vis didesnį 
įkarštį. Susirūpinę laukiame, kas 
toliau bus. Juozas Karamba.

Kuba ir Lotynų Amerika
Tai kultūringi ir katalikiški 

kraštai. Dėl specifinių klimatinių 
sąlygų jų .žmonės betgi kitokie 
negy čia turime. Jų kilmė ir spal
vos gal ne tiek yra įvairios, kiek 
jų charakteris, mentalitetas. Už
tat ten yra nereti valdžių verti
mai ir be smarkesnės valdžios 
rankos sunku juos būtų suvaldy-

visokeriopos talkos ir dar Įvaires
nių priemonių pergalei igvyendin- 
ti, tai dėlto ji taip vikriai ir su
kaki, remia kiekvieną judėjimą, o 
kur jis nesireiškia, sukuria jį ar 
išprovokuoja. Taigi, atsirado jė
gos ir būdai nejudresnei pasau
lio žmonijos daliai išjudinti juos 
pamažu įvedant į šių dienų civili
zacijos ir kultūros gyvenimą. 
Šiam procesui vykstant sykį ateis 
diena, išlys iš džiunglių paskuti
nis tarzanas ir sės kartu su šių 
laikų išdidžiu žmogumi prie vie
no bendro stalo pasaulio reikalus 
tvarkyti. Bet atsimenant šių die
nų sudriskusį pasaulį, o iš kitos 
pusės žmogaus pažangą techniko
je, sunku nuspėti, kas jį laukia, 
jei tautų vadai nepalauždami tei
kiu būdu pikto, griebsis paskuti
niųjų priemonių išradimo susi
dariusiai padėčiai gelbėti. Duok 
Dieve, kad visi įvykiai ir naujų 
tautų bei genčių pašaukimas į 
kuriamąjį kultūrinį bei civilizaci
nį darbą būtų peršviestas gera 
dvasia ir tokia pat valia. Laisvųjų 
tautų vadai į atsilikusių tautų 
bendruomenę eina su ja, net 
jiems medžiaginę pagalbą tęikią 
nuo bado, ligų ir kitų nedateklių 
gelbėtis, kai tuo tarpu Maskva 
stengiasi kaip galima greičiau 
jiems parako pristatyti ir savo 
agentų armijas atsiųsti, kad vė
liau juos įtraukus į savo raudoną
jį bučį ir galop užkorus vergijos 
pančius. Ne tiek jau daug turime 
žmonių, kurie eitų su artimo mei
le, gailesčiu prie žmogaus. Kur 
jie? ... Perdaug gražių žodžių, o 
maža darbų arba jų visai nėra.

Kalbant apie jaunimo žurnalus, 
reikia pasakyti, jog į Čikagą ren
giasi persikelti ir Lietuvos Vyčių 
organas “Vytis”, kuris iki šiol bu
vo redaguojamas Bostone, o 
spausdinamas - Putname. čia ji 
žadama pervesti i ofsetinę spau
dą, padaryti labiau iliustruotu ir 
šiek, tiek pertvarkyti.

Kita sukaktuvinė programa bu
vo balandžio 16 d. Lietuvių Audi
torijoje. Ten savo 20 m. veiklos 
sukaktį minėjo “Ateities” šokėjų 
grupė, vienas seniausių ir labiau
siai svetimtaučių tarpe pasireiš
kęs taut. šokių vienetų Čikagoje. 
Ši grupė be savo vardo nieko ben
dro su ateitininkais nebeturi. Ją 
daugumoje sudaro Amerikoje gi
musieji; šokėjai, nors paskutiniu, 
metu grupėje matosi šokėjų ir iŠ 
naujųjų ateivių tarpo.

-Daugeli kartų šią grupę teko 
matyti televizijoje bei lietuviško
se programose ir reikėjo gėrėtis 
jos pasirodymais. Linkėtina, jog 
ir-ateityje “Ateitis” būtų grakš
ti ir garsintų lietuvių vardą.

ANATOLIJUS KAIRYS

si uoliena. Berry salyne yra par
duodama visa sala — apie 2000 su 
viršum akrų. Ji turi gerą natūra
lų uostą, trobesius, daug gyvojo 
ir negyvojo inventoriaus. Už ją 
prašo 4 mil. dolerių. Didesnio ga
balo vienoje vietoje jau iš viso 
sunku gauti. Ji spekuliantų ran
kose, spėjusių ją įsigyti, kada dar 
žemė buvo pigi. Mažesni gabalai, 
iki 500 akrų, galima įsigyti visur, 
įskaitant ir New Providence salą.

Antrasis žemės Įsigijimo būdas, 
atrodo; prieinamesnis. Valdžia tu
ri dar daug žemės ir mielai ją da
lija kvalifikuotiems jas gauti. Ta
čiau ji stato ir sąlygas — žemė 
turi būti dirbama, kultivuojama. 
Ji turi būti gerinama iš metų į 
metus iki tokio laipsnio, kad sa
vininkas nebepaliks • jos “Dievo 
valiai”. Jeigu, pvz. pradinis jos 
įvertinimas — $10 už akrą, tai po 
10 metų jos vertė turi būti pa
kelta* iki $100 už akrą ir pan. Ta
da valdžia išduos nuosavybės do
kumentus. Paduotas pavyzdys yra 
principinis, bet nereiškia, kad tuo 
būtų laikomasi kiekvienu atveju. 
Kiekviena problema gali-būti vis 
kitaip sprendžiama ir kiti reikala
vimai statomi. Gali būti atvejis, 
kad į žemės pagerinimą bus įskai
tyta keliai, namai, gatvės," preky
bos ar pramonės įrengimai, nors 
pati žemė, ūkio pramonė, gali bū
ti ir nepaliesta. Ypač vertinamas 
vandens pravedimas ir elektrifi
kacija. Valdžia savo lėšomis išve
da tiktai telefoninį susižinojimą. 
Taigi, pačios žemės įsigijimas ši
tuo keliu nėra sunkus, bet jis rei
kalauja didelio organizuotumo ir 
vienybės. Valdžia Andros saloje 
dar turi laisvos žemės ir ji yra, 
mūsų manymu, gana palankioje 
padėtyje — apie 150 mylių nuo 
Miami; apie 5 mylias nuo aerod
romo, 7 mylios nuo didesnio mies
telio, kur jau-yra elektra ir kiti 
civilizuoto gyvenimo patogumai; 
apie 10 mylių to ploto pakraštį 
plauna jūra, iš Nassaū pusės, va
dinasi, ne atviras Atlantos. Įlan
ka labai graži, rami, tinkama ku
rortui, prieplaukai, žvejybai ir 
t.t Ši vieta mus sudomino ir mes 
nutarėme patyrinėti jos įsigijimo 
galimybes. ‘

PIRMIEJI ŽINGSNIAI
Dar praeitų metų spalio mėn. 

pradėjau susirašinėjimą su Baha
mų’salų taip vad. The Develop
ment Board. Raštus pasirašydavo 
tūlas Charles P. Bethel, kaip ve-

čia reikia pastebėti, kad pirmą 
kartą nuvykus į Nassau, nėra jau

je taip pat nweriu nėra —- tik 
gatvė ir telefonas. Įstaigos ar as
menys atrandami iš visiems žino
mų vietų ar pastatų nurodymų. 
Pvz. “Mr. Bethel raštinė yra Carl
ton viešbutyje”, ar “žemės ūkio 
direktorių rasite Nassau turgaus 
aikštėje” ar “Imigracijos įstaiga 
yra Bare ley banko užpakaly” ir 
panašiai. Poną Bethel radome ne
greit, nes Carlton viešbutis yra 
kiek nuošaliau centrinės gatvės. 
Jis buvo mandagus, kaip ir visi 
anglai, bet nieko pasakyti negalė
jo, nes jo tiesioginė sritis yra pri
vati žemė, pramonė, prekyba. Iš
klausęs mūsų planų, jis nurodė, 
kur pirmiausia turėtume kreiptis: 
tai imigracijos departamentas ir 
karūnos žemių įstaiga.

Imigracijos departamentą rado
me, kaip nurodė vienas šoferis, 
nesunkiai, nes Barkley bankas 
yTa miesto centre ir rūmai dideli. 
Užpakalyje jų radome dviaugštį 
medinį namuką, kuris seniai tu
rėjo būti nuverstas. Užlipę svy
ruojančiais laiptais į antrą augš- 
tą, patekome į ^migracijos rašti
nę, kur mus tuoj priėmė skyriaus 
vedėjas Stuart Hall. Mūsų reika
lą jis išklausė su dėmesiu. Jo ma
nymu, mes kliūčių įvažiuoti netu-- 
rėsime, jeigu gausime leidimą to
kiai tautinei kolonijai steigti. Ar 
mes tokį leidimą gausime — jis 
nežino, nes tai ne jo kompetenci
ja; Jis tvarkąs tik imigracijos rei
kalus, kurių įstatymus ir taisykles 
jis ir ėmėsi aiškinti. Bahamų sa
lų įvažiavimo įstatymai trumpi 
ir nekomplikuoti. Turistams, jei
gu jie yra JAV, Kanados ar Ang
lijos piliečiai, jokių įvažiavimo 
dokumentų nereikia, jei gali įro
dyti tokią pilietybę. Antra vertus, 
jie nekreipia dėmesio iš kur at
vyksta asmuo, jeigu jis gyvena 
neilgiau 8 mėnesius ir savo lėšo
mis. Jeigu norima gauti darbo, 
tada jau reikia gauti įvažiavimo 
leidimą. Konkurentai vietinei 
darbo jėgai negailestingai šukuo
jami. Lietuviai galėsią įvažiuoti 
iš betkurio krašto. Prašymai apsi
gyventi nurodytoj vietoj reiksią 
paduoti kiekvienam individualiai, 
.nors jie gali būti įteikti visi kar
tu, kad būtų suprastintas darbas 
ir išlaidos. Kiekvienas įvažiuojan
tis bus atskirai tyriamas. Negalės 
įvažiuoti'. 1. politiškai nepatikimi, 
2, finansiškai abejotini, pvz. su
bankrutavę prekybininkai, vertel
gos, asmens neapmokėję skolų ir 
t.t, 3. kriminalistai. S. Hali kal
bėjo pozityviai ir lietė tik savo 
sritį. Apie galimybę įsikurti.Jr 
gauti darbą, jis nieko negalėjo 
pasakyti. Apsirūpinę imigracijos 
anketomis ir padėkoję, išsisku-

Velykos šiemet Čikagoje buvo 
gana vėsios ir praėjo be didesnių 
Įvykių. Didžiojo šeštadienio rytą 
žemė- buvo padengta sniegu, bet 
ji tuojau nuleido, nors oras pasi
liko šaltas, ypatingai, kada pūtė 
šiaurės vėjas. A

Lietuviškų parapijų bažnyčiose 
Prisikėlimo pamaldos įvyko anks
tu rytą. Vienos Įspūdingiausių pa
maldų buvo šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčioje, čia šv. Mišių me
tu giedojo solistai —- M. Krip- 
kauskienė, Stasys Baras, Leonas 
Sodeika, “Dainavos” ir parapijos 
chorai. Žmonių prisirinko tiek, 
jog netilp o didelė j e bažnyčioj e.

Velykų dieną, kaip čia priimta, 
žmonės vizitavo savo gimines ir 
pažįstamus. Vakare įvyko Liet. 
Sporto klubo Neries rengti šokiai 
B. Pakšto salėje, kuri irgi buvo 
perpildyta šoke j ais. daugumoj e 
jaunimu.

Lietuviškos pavardės ir lietuvių

Čikagoje atsitinka linksmų da
lykų ne vien tik paprastiems žmo
nėms. Neseniai nemalonumas iš
tiko JAV senatorių Paul Douglas, 
be vykstantį iš Vašingtono čika? 
gon į “Sandaros” savaitraščio po
būvį, kuriame jis turėjo būti pa
gerbtas už savo darbus lietuviams 
ir Lietuvai.

Senatorius, važiuodamas trau
kiniu, nuėjo miegoti ir savo batus 
paliko koridoriuje, kad juos pri
žiūrėtojas nuvalytų. Tačiau pri
žiūrėtojas pagalvojo, jog tie ba
tai padėti išmesti, nes atrodė ge
rokai nudėvėti, ir juos padėjo 
į šiukšlių dėžę.

Atsikėlęs senatorius batų nebe- * 
rado ir turėjo išlipti iš traukinio 
tik su kojinėm. Netrūkus jis nu-’ 
sipirko kitą porą batų ir šis nuo
tykis baigėsi gerai. r x

šį nutikimą pateikia “Sanda
ros” savaitraštis, kuris pasižymi 
savo sąmojumi, rašydamas apie 
lietuviškus ir nelietuviškus kas
dieniškus dalykus skyriuose “Per 
šerengą” ir “Per mano koštuvą”, 
čia yra perkošiama daug įdomių 
dalykų, kurių net mūsų labiau ži
nomuosiuose laikraščiuose nela
bai rasi.

Sovietai nepripažįsta naujos 
išeivių pilietybės

Sovietų ambasada Švedijoje 
pradėjo naują taktiką prieš gy
venančius ir Įpilietintus Švedijo
je pabaltiečius. Kai pabaltiečių 
pilietybės klausimu švedų užsie
nio reikalų ministerija kreipėsi Į 
ambasadą, sovietai atsakė/ kad 
Sovietų.Sąj. “nepripažįstanti” pa
liestiesiems asmenims švedų pi
lietybės. čia ėjo reikalas apie as
menis, kurie jau seniai gyvena 
Švedijoje* ir yra Švedijos pilie
čiai;:

Iš Anglijos pranešami panašūs 
sovietų ambasados užsimojimai. 
Ir ten ambasada atsisakiusi pripa
žinti britų pilietybę asmenims, 
kilusiems iš Pabaltijo kraštų.

Nei iš Stockholmo, nei iš Lon
dono nepranešami smulkesni to 
atsakymo motyvai. Reikia manyti, 
kad tos ambasados elgiasi pana- - 
šiai kaip Sovietų Sąjungos amba
sada Vašingtone, kuri sutiko kai- 
kuriems Pabaltijo kilmės’ asme
nims vizas į Sovietų Sąjungą ir 
Pabaltijį duoti tik tuomet, kai 
jie formaliai pasirašys atsisaką 
sovietinės pilietybės. Sovietai; 
mat, visus pabaltiečius, nedavu
sius tokio parašo, skaito sovieti
niais piliečiais. Gi pabaltiečiams 
yra sunku duoti tokį parašą, nes 
tai eitų prieš jų tautinę ir valsty
binę sąžinę. Jie juk savęs sovieti
niais piliečiais nelaikė ir nelaiko.

E-

taip lengva ^atrasti kokią įstaigą bįnome į karūnos žemių įstaigą.
, Nassau nevar-

(bus daugiau)

Kinijos sąlygos JT
Per eilę metų komunistinės Ki

nijos pastangos patekti i Jungti
nes Tautas nuėjo niekais. Pasku
tiniu metu vis daugiau ir daugiau 
valstybių pasisako už Kinijos įsi
leidimą. Britų min. pirm. Macmi- 
lanas stengiasi perkalbėti Ken
nedy, kad sutiktų su raudonosios 
Kinijos priėmimu į JT.

Tačiau Kinijos užsienių reikalų 
min. Chen Yi, lankydamasis Ven
grijoje, žurnalistams pareiškė, 
kad Kinija įstos į Jungtines Tau
tas tik tada, kai Amerika pasi
trauks iš Formozos ir laivynas iš 
Tolimųjų Rytų.

Maskva. — Mirė Aleksei Petro- 
vič Sergejenko, vienas Tolstojaus 
testamento vykdytojų. Jis buvo 
sulaukęs 75 m. amžiaus ir visą 
laiką rūpinosi rašytojo L. Tolsto
jaus palikimu; yra parašęs atsimi
nimus apie L. Tolstojų. Jie laiko
mi labai vertingu šaltiniu L. Tols
tojui pažinti.

įvairūs siuntiniai
h | LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir U.S.S.R.

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

Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS 
MASINAS, INVALIDAMS KĖDES, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ h- kitką.

Siunčiame A D A ČTII Jūsą sudarytus ir apdraustus jvai- 
paprastu ir W K V r Ai l U rius siuntinius.

Tarime pardavimui jvairių medžiagų fr kitu prekių.
Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svo

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

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.
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IHtlIJU KUNIGU UIDŽIOJI REALYBĖ TORONTO LIETUVIŲ NAMAI
Kelti bendruomeninės veiklos 

apimties klausimą atrodo lyg ir 
' suabejoti ar du kar du tikrai ‘ke

turi. Viena, jau 15 metų kaip pa
skelbti Lietuvių Tremtinių Bend
ruomenės nuostatai, vėliau tapę 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės, 
konstitucija; tai pakankamas lai
ko. tarpas betkokiam organizaci
niam darbui išryškinti bei jo gai
rėms nustatyti. Antra, PLB rei
kalas laikš nuo laiko; spaudoje 

. pakartotinai keltas, net ginčytasi, 
suvažiavimuose, įvairių organiza
ciją susirinkimuose, posėdžiuose 
bei privačiuose pokalbiuose tiek 
nagrinėtas ir gvildentas, kad var
giai^bebūtų galima rasti ką nors 
nepasakyto pasakyti. Nors per tą 
eilę* metų visokių sumanymų ir 
pasiūlymų daryta, nuoširdžiai sie
lotasi bendruomenės reikalu, ta
čiau, mūsų pačių apgailestavimui 
ji nėra dar tokia, kokią mes norė
tume matyti. Tat ir norisi nuo
dugniau ir giliau bendruomenės 
struktūrą, apimtį ir veiklą pana
grinėti. Žinodami vidinę sudėtį ir 
funkcijų reikšmę^ lengviau pajėg
sime nustatyti’ ir negalavimų' 
simptomus. O tada ir bendruome
ninės veiklos ligų gydymas bus 
kurkas labiau įmanomas.

KODĖL APIMTIS?
Savotiška abejonė kyla, kad 

nagrinėti imamės bendruomenės” 
. apimtį, o ne veiklą. Rodos, veik

lūs suaktyvinimas, kurio mes pa
prastai pasigendaipe, turėtų vy- 

. rauti mūsų svarstymuose. Juo la
biau abejonė padidėja, kai skai
tome PLB konstituciją, kur nu
žymėtos valdybos pareigos: b) rū
pinasi pasaulio lietuvių švietimo, 
tautine, kultūrine, socialine, šal- 
pįne, ekonomine ir politine veik
la, tuo reikalu bendradarbiauja 
su kitais lietuvių veiksniais ir 
apie tai teikia pranešimus seimui. 
Virius suminėta, atrodo, nė vie
na- veiklos sritis nepraleista. Ar
gi tikrai taip ir yra? Dar sykį 
klauskime, ar tikrai praktinė ben
druomeninės veikla apima visas 
statute suminėtas sritis? Dar la
biau mūsų skeptiškumą išblaško, 
kai nagrinėjame augščiau minė
tus LTB nuostatus ir lyginame su 
PLB konstitucija. LTB nuostatais 
skiriami šie uždaviniai: 1) išlai
kyti sveiką ir pajėgią tremty esan
čią lietuvių tautos dalį; 2) saugo
ti gerą lietuvių vardą; 3) rūpintis 
tremtinių švietimo, kultūros ir 
socialiniais reikalais; 4) vykdyti 
tremtiniu paruošimą atitinka
moms profesijoms bei specialy
bėms naujose sąlygose, (m. pa
braukta, St. R.); 5) ugdyti tautinį 
solidarumą, demokratinę sąpionę 
bei darbo meilę. Kaip matome, 
vėliau redaguotas PLB statutas 
kur kas plačiau aptaria bendruo
menės veiklą, negu šis pastarasis. 
Tik nežymiai pasigepdame jame 
LTB ketvirto paragrafo, kuris pir
mu žvilgsniu ir nebebuvo aktua
lus paminėti, nes įsikūrimo var
gai ir rūpesčiai jau senokai pa
miršti. Ar iš tikro minėtasis pa
ragrafas teisingai išleistas iš PLB 
konstitucijos, ar nebuvo reikalin
gą. naujose sąlygose atitinkamai 

i formuluoti ir išryškinti jį tarp ki- 
' tų bendruomenės veiklos sričių?

Ar tikrai: kasdieninės duonos 
klausimas nederėjo paminėti ša
lia kultūros, švietimo, politikos ir 
kitų sričių, apimančių bendruo
meninę veiklą? Žinodami lietuviš
ką mentalitetą ir psichologiją, ga
lime tai puikiai suprasti. Visada 
juk su pasididžiavimu mėgstame 
ypač svetimtaučiams pastebėti, 
kad esame Vakarų kultūros atsto
vai-.' O savo tarpe labiau pabrėžia
me, kas buvome, ką dirbome sa- 
vame krašte, bet nenoriai sakome 
su tam tikru pažeminimu ar net 
gėda, kaip, šiandien sau kasdieni
nę duoną pelnomės. Tačiau ar tik
rai kasdieninis gyvenimas arba 
geriau pasakius pragyvenimas ne
sudaro integralinės bendruomeni
nio veikimo dalies? Ar negalioja 
čia dėsnis “primum vivere, dein- 
de* philosophare”? — pirma gy-> 
venti,. paskui filosofuoti? Ar tau
tinė kultūra; apima tik švietimą,, 
meną, muziką, poeziją, tapybą, 
ekonominę ir socialines sritis? Jei 
tarpusave pagalba reikalinga no
rint išlikti lietuviais kultūriškai 
arba dvasiškai, ar nemažiau tamp- 
rusryšys būtinas medžiaginei eg
zistencijai palaikyti? Panašiu 
klausimų eilę galėtume tęsti, jei 
bendruomeninįveikimą supranta
me* kaip* gyvenimišką, kasdieninį 
ir? aktyvų. Nors turime nemažai 
gražių prasigyvenimo pavyzdžių,

1 t 
tačiau turėtas profesinis pasirgo' 
Šimas bei naujai įgytas ar negalė
jo tilpti bendruomeninio veikimo 
rėmuose, o ne būti paliktas privaĮ 
čial iniciatyvai? Dar daugiau. Ar 
šiandieninė medžiaginė egzisten
cija, bendruomenės narių nesuda
ro pagrindo ir mūsų kultūrinei 
veiklai?

MEDŽIAGINIS PAGRINDAS
Ką sakome apie kultūrą, tai ga

lime pritaikyti ir bendruomeninio 
veikimo svarstymui. Kultūra yra 
laipsninė, auganti organiškai į 
viršų. Panašiai esti ir su bendruo
menine .veikla. Jei šiandien kalba
me apie bendruomeninius nega
lavimus, tai manome, kad nėra 
aiškaus tarpusavio organiško ry
šio, kad bendruomeninis pastatas 
neturi reikalingų pamatų, ant ku
rių galėtų laikytis visas bendruo
meninio gyvenimo svoris. Ir juo 
pastatas augštesnis, juo tvirtesni 
reikalingi pamatai. Juo veikla pla
tesnė ir šakotesnė, juo išeities 
taškas tai veiklai ugdyti turi būti 
aiškesnis ir tvirtesnis. Kai skaito
me bendruomenės statutus, ma
tome, kad jie gana formalūs, vis
kas smulkiai išanalizuota, paskirs
tyta. bei sugrupuota. Solidarumo 
įnašas nustatytas, tam tikras pro
centas to įnašo , tenka krašto val
dyboms; pastarosios gi 15% vi
sų pajamų skiria PLB valdybai. 
Aritmetika perdėm aiški. Tiesa, 
KLB statutas.bendrų dėsnių sky
riuje pirmame paragrafe bj sky
relyje sako: “išlaikyti lietuvybę 
šiame krašte ir, sujungus visus 
lietuvius, vieningai rūpintis lie
tuvio kultūrine- ir materialine 
gerove”, tačiau tai yra greičiau 
bendro pobūdžio frazė, palyginus 
su PLB konstitucija. Pagal statu
tą bendruomeninis pastatas neky- 
bo ore, tačiau ir neturi gilesnių 
pamatų, stovi ant žemės pavir
šiaus, paramstytas atskirais blo
kais. Suprantama, kaip ilgas am
žius tokio pastato gali būti. To 
bendruomeninio pastato braškėji
mo žymių jau senokai girdime.

Pagaliau, kuria prasme supran
tame tų bendruomeninių pamatų 
tvirtumą arba netvirtumą? Kas 
daro šiuo metu tuos pamatus silp
nus, ir kas, svarbiausia, galėtų 
tuos pamatus sustiprinti? Kas yra 
tas faktorius, galįs keisti bendruo
meninio gyvenimo kryptį?’Visų 
pirma, bendruomenę reikia ver
tinti kaip grupę individų, o ne 
įvairiaspalvę masę. Nors bend-.

(Nukelta į 5 psl.)

Visi esame girdėję apie Lietu
voje kunigystę metusį J. Ragaus
ką, kuris savo knyga “Ite missa 
ėst” duėjo tarnauti ateistinio ko
munizmo didžiajam stabui — ko
munistų partijos propagandai. Už 
šią knygą LTSR valdžia Ragaus
kui paskyrė valstybinę premiją. 
Šiandien jis važinėja iš vieno Lie
tuvos kampo į kitą, skaitydamas 
paskaitas ateizmo būrelių ruošia
muose vakaruose.

Kunigo laiškas ekskunigui
Kanadoje gyvenąs kunigas J. 

Gutas, kuris J. Ragauską pažįsta 
dar iš mokslo dienų, jam nusiun
tė nuoširdų laišką, kurį paskel
bė “Tiesa”: “Leisk pirmiausia 
pasisakyti apie pačią knygą. Rei
kia pripažinti, kad ji parašyta ga
biai, sklandžiai. Ji turi gražių, 
tiesiog lyriškų vietų, ypač savo 
pradžioje, kur kalbama apie 
mokslo dienas... Patiko man Pa
ties džentelmeniškumas, nes, at
siliepdamas neigiamai apie as
menis, nevadinai jų tikromis pa
vardėmis ...” Tačiau nuoširdu
mas visada buvo ir yra svetimas 
komunistinei propagandai. Iš ki
tos pusės, sunku pasakyti, kiek 
visokių cenzorių ir “globėjų” per
skaitė tą laišką, kol jis pagaliau 
pasiekė J. Ragausko rankas. ir 
spaudą. Taigi, nežinia ar Ragaus
kas pats nutarė, ar jam buvo įsa- 
kyt laišką paskelbti “Tiesoje” ir 
šalia laiško duoti viešą atsakymą 
Kanadoje gyvenančiam kun. J. 
Gutui, nors minėtasis laikraštis, 
kaip visi žinome, skiriamas ne 
Kanadai, bet vietinei Lietuvos 
rinkai. Išvada aiški: ir laiško pa
skelbimas ir J. Ragausko atsaky
mas tarnauja komunistinės pro
pagandos stabams, nieko bendro 
neturėdamas net su elementarįš- 
kiausiu nuoširdumu. Dėlto ir pa
čiam Ragauskui, matyt, nelabai 
smagu: “Iš tikrųjų, priešai nebu
vome ir gana bičiuliškai gaudėme 
vėžius Tavo tėviškės ežeruose dar 
1940 metų vasarą, kai buožių lau
kus matininkai jau skirstė beže
miams...” Tokiais žodžiais jis 
pradeda atsakymui skirtą ilgą 
propagandinį straipsnį “Didžioji 
realybė”.

Apie kontaktą su Anapus
Kun. J. Gutas primena senuo

sius laikus: “Tikiu, ka Pats rašai, 
kad bent iki 1940 m. savo profe
sijoje buvote nepeiktinas, sąžU 
ningas darbininkas. Man lengva]

VYT. KASTYTIS

Išblaškytos žydų tautos patrio
tai, o ypatingai jų sionistinis są
jūdis, jau.prieš daugeli metų sie
lojosi savo tautos likimu ir darė 
begaliniai daug pastangų sugrą
žinti ją i senąjį jos lizdą Palesti
ną. Tos jų pastangos ‘1948 m. ta
po tikrove — buvo atkurta ne
priklausoma Izraelio valstybė, ku
rion išblaškytoji tauta pamažu 
pradėjo grįžti ir kurtis.

Pirmiesiems pionieriams teko 
susidurti su daugeliu sunkumų ir 
reikėjo gerokai padirbėti norint 
susikurti nors pakenčiamas gyve
nimo sąlygas. •

Išblaškytosios tautos vaikai 
stipriai rėmė atsikūrusi Izraelį 
medžiaginiai, ir ten, kur buvo tyr
laukiai, nepraėjus ir dešimčiai 
metų, spindėjo sodybos, mieste
liai ir žaliavo vešlūs’ laukai. Pir
majam karščiui praėjus, besike
liančių į savo senąją tėvynę skai
čius ėmė mažėti, šiuo metu tas 
mažėjimas pasiekė pavojingą ri
bą, kas privertė dabartinį Izraelio 
ministerį pirmininką Ben-Gurion 
(Straipsnis rašytas prieš pat Ben- 
Gurion atsistatydinimą. Red.) 
kreiptis į viso pasaulio žydus, ra
ginant juos grįžti .ir atlikti savo 
tautinę ir religinę pareigą.

Reikia tiesiog stebėtis, kad šis 
tauraus žydų tautos patrioto žy
gis susilaukė* labai nemalonaus ir 
neigiamo atsakymo, šis raginimas 
sukėlė didelį triukšmą ir nepasi-, 
tenkinimą Amerikos ir kitų kraš
tų žydų bendruomenių vadovybė- 
se, o kaikurie įsikarščiavę rabi
nai išvadino jį net vargingu “D 
P". Matyti, tos dvi raidės tų rabi
nų vaizduotėje yra baisi blogybė. 
Man atrodo, kad šis žydų tautos 
p a trio ta s.to nėra užsitarnavęs. Jis 
visą savo amžių tarnavo savo tau
tai ir yra vertas didelės pagarbos 
ir padėkos, o ne paniekos.

JAV žydų bendruomenės pir
mininkas Coleman pakartotinai ir 
stačiai pabrėžė, kad Amerikos ty

SK^ELBIAMAS

DIENOS ŠVIESOS TAUPYMAS
TORONTO MIESTE

į nuo balandžiaSO ikt spalio 29, 1961.
Vadovaudamasis Miesto Tarybos nutarimu, skelbiu, dienos šviesos tad- 

. pymo laiką šiais metais, pradedant sekmadieniu, balandžio 30 d. 2 vai. 
t nakties iki sekmadienio, spalio 29 d.- 2 v>d; naktie*.

Vykdant Miesto Tarybos nutarimą reikia visus 
’ LAIKRODŽIUS ATSUKTI VIENĄ VALANDĄ ATGAL 

SEKMADIENĮ, BALANDŽIO 30 D. 2 V AL. NAKTIES.
' bianti, kad sėkmingai būto įvykdytas šis nutarimas visą gerovei. 
. Skelbimas atitinka ISdl m. balandžio 1 d. Miesto Tarybos instrukcijas.

NATHAN PRILUPS, <MX 
x MAYOR

GOD SAVE THE QUEEN

Vienas svarbiausių mūsų tauti
nio išsilaikymo emigracijoj rams
čių ir užuovėja yra sava pastogė 
— Lietuvių Namai. Kiekviena di
desnė lietuvių kolonija įvairiuo
se kraštuose stengiasi, kiek galė
dama, savo pastogę įsigyti. Ne
atsitikome ir mes torontiečiai.

Steigiant Lietuvių Namus To
ronte 1952-53 m. mūsų visuome
nė ir organizacijos parodė didelį 
entuziazmą ir pritarimą pasira
šant pasižadėjimus ir perkant šė
rus. Tuomet buvo surinkta iš šė- 
rininkų apie 16.000 dol. ir namai 
su išsimokėjimu nupirkti už 45.- 
000 dol. Įsigijus namus ir pradė
jus juos naudoti visuomenės en
tuziazmas ir parama greit atslū
go — apie 400 asmenų neištesėjo 
savo pasižadėjimų ir šėrų nenu
pirko. Dėl tos priežasties Toron
to Lietuvių Namai nebuvo pilnai 
pastatyti ant tvirtesnio ekonomi
nio pagrindo ir šiandien dar jau
čiame namų finansinius sunku
mus ir negalime tų namų raciona
liai ir pelningai panaudoti. Dar 
tebėra neišmokėta 18.300 dol. na
mų skolos, kuri yra svarbiausia 
kliūtimi tolimesniam Lietuvių 
Namų plėtimui ar pakeitimui. 
Kol skola neišmokėta, negalima 
galvoti apie didesnių namų įsigi
jimą ir tuo būdu mes torontiečiai 
atsidūrėme ir sustojome pusiau- 
kelyje. šiuo metu Liet. Namai tu
ri narių - šėrininkų 540 ir šėrų 
kapitalo — narių įnašai — $21.- 
325. Šie skaičiai parodo, kad To
ronto lietuvių kolonija pagal sa
vo dydį nepakankamai parėmė 
Lietuvių Namų steigimą. Mūsų 
.atsilikimas dar aiškiau matoma^, 
kai palyginame TLN padėtį su 
penkis kartus mažesniu tautiečių 
skaičium Hamiltone, kur tie tau- 

^.Janfgalvos. Atėmiau'spiegTo tiečiai sudėjo savo namų steigi-

Lakūnas Powers gali būti 
x netrukus paleistas

Virš Sov. Sąjungos teritorijos 
praėjusių metų gegužės 1 d. nu
mušto ameriikečių U-2 lėktuvo 
pilotas F. Powers, manoma, grei
tai gali būti paleistas iš kalėjimo 
ir grąžintas Amerikon.

Po JAV ambasadoriaus Mask
voj Thompson penkias valandas 
užtrukusio pasikalbėjimo su Niki
ta Chruščiovu Sibire tikimasi, 
kad Chruščiovas bandys santy
kius su Vašingtonu švelninti.

Kaip žinome, Powers buvo nu
teistas dešimčiai- metų* kalėjimo. 
Normaliai kiekvienas nuteistasis 
turi teisę po dvylikos mėnesių 
paduoti malonės prašymą. Po mi- - - • ‘ galbai ir 25 biliionai ivai- nėto Thompson su Chruščiovu mmei PasalDal ir 255 bilijonai ivai 
pasikalbėjimo buvęs Powers gy
nėjas teisme pasiūlė jam malonės 
prašymą įteikti jau dabar. Iki šiol 
apie tai nebuvo nė kalbos. Tiki
masi, kad malonės prašymas bus 
patenkintas, nes prez. Kennedy

stebėjęs savo lėkštumą J. Ragaus
kas mėgina dangstytis mokslo 
skraiste, džiaugtis milžiniškais 
laimėjimais “Tarybų Lietuvos’ 
gyvenime. Tie laimėjimai jo są
žinei, girdi, yra geriausi valeri
jono lašai... Tačiau į kun. J. Gu
lo prašymą parašyti apie laimėji
mus Lietuvoje jis vėl atsiliepia 
propagandisto lūpomis: “Manau, 
kad gauni pažangiuosius Ameri
kos ir Kanados lietuvių laikraš
čius: “Laisvę”, “Vilnį” ir “Liau
dies Balsą”. Jie informuoja užjū
rio lietuvius apie Tarybų Lietu
vos laimėjimus . . .” Tada jis vėl 
grįžta prie tėviškės ežeruose ka
daise gaudytų vėžių — atbulai 
šliaužiančiam vėžiui visada atro
do, kad jis eina Į priekį. Čia jis, 
žinoma, turi mintyje kun. J. Guto 
žingsnius, nors vėžio principai tin
ka tik pačiam J. Ragauskui. Ko
munistinė propaganda yra realy
bė. Tenka sutikti, kad tos realy-

tai tikėti, nes Patį pažinau kaip 
rimtą, gerą žmogų, rimtai žiūrė
jusį į savo pareigas, čia tik vie
nas dalykas mane stebina, kaip 
per eilę metų tokio gyvenimo Pa
čiam nepasitaikė intymesnio kon
takto su Anapus, vienokiu ar kito
kiu būdu išgyvenamo, pajunta
mo ...” į šį opų klausimą J. Ra- 
gaskas atsako kartodamas seną 
ateistinio komunizmo propagan
dos tezę — meldžiausi, ir Dievas 
neatsiliepė: “Stebėjausi, kodėl 
dievas taip atkakliai tyli, kol įsiti
kinau, kad to “Anapus” visiškai 
nėra. Dabar tuo nesistebiu ir ra
miai palieku tikintiesiems many
ti, kad aš esu “nesuprantamo die
vo lėmimo” nuo amžių amžinųjų 
įtrauktas į “juodąją knygą” . .* 
Charakteringa, kad šis J. Ragaus
ko persilaužimas įvyko tada, kai 
į Lietuvą buvo atneštas komuniz- j 
mas, priespauda ir pajuoka tikin-.bės labai mažu rateliu dabar yra 
tiesiems.. Ligi to laiko jis tikėjo, 
nors juk jau ir tada buvo ateistų, 
tokiais pasidariusių savo laisva 
valia — ne išorinių spaudimų dė
ka, ne dėl to, kad tikėti nemiada, 
kad iš tikėjimo valdžia juokiasi, 
kad tikinčiuosiues smerkia komu
nistų partija...

Griovimas neša tuštumą 
širdims . '
Kun. J. Gutas apgailestauja, 

kad “Ite missa ėst” autorius pa
suko kunigystei griežtai priešinga 
kryptimi. Jam nesinorėtų tikėti 
Ragausko sąžinės ramumu. Paga
liau žymiai svarbesnį už patį J. 
Ragausko asmenį yra jo propa-j 
gandos daroma žala kitiems: “... | 
ar nujauti, ką darai griaudamas, . ,■ ...
ką žmogus veiks su tuštuma, su, koj°s, kad pradės Jieti vandenį 
ta vienatve, ypač senatvėje, ligo- L ’ ~~ ~ ~ ,
je, mirtyje? O tų dalykų nė vie-I i1, laiko uz pakarpos ir Vardan 
nas mirtingasis neišvengė ir ne-’^}evo tėvo, ir sūnaus ir švento- 
išvengs. Čia kalbu išeidamas iš: si°s. . Paskui pradėjo glosty- 
žmogaus būties reikalavimų, ne- *1: Tu, Jurgeli, nebijok. Neverk, 
užsimindamas apie Didžiąją Rea-‘dabar tu krikscionis . — As ne 
lybę, kuri egzistuoja nepriklauso-, Jurgelis, as —Tranas. — sali
mai nuo mūsų valios ir nusista-! P.ei? miską. O tau reike- 
tymo...”

Ir vėl į tokį sunkų klausimą J. 
Ragauskas atsako komunistinio 
propagandisto lėkštu lengvumu: 
“Mini ‘Didžiąją Realybę’, egzis
tuojančią nepriklausomai nuo 
mūsų valios. Pripažįstu ją ir aš, 
nes pats esu jos maža dalelė. Ta
čiau nepripažįstu jokios ‘Realy
bės’ fantastine religine prasme, 
Kodėl? Todėl, kad jos nėra”. Pa-

ir pats J. Ragauskas. Kyla klausi
mas — kaip ilgai jis bus tuo ra
teliu, kol jį, kaip nustojusį savo 
vertės, komunizmas išmes į šiukš
lyną?

šaipymasis iš senučių
Vasario mėn. 4-me “švyturio” 

žurnalo numeryje J. Ragauskas 
be didelio vargo (žurnalas leidžia
mas Lietuvoje) gali paskaityti 
“Jurgelį”, kur. autorius J. Kark
iantis vaiko lūpomis savo drau
gams, šitaip šaiposi iš senutės:

“Kartą anksti ji išsivedė mane 
grybauti. Ėjo, kol priėjom upę, 
kurios vardas — Merkys. “Eikš, 
eikš, vaikeli! — šaukė senutė. — 
Pažiūrėk, kokį gražų baravyką ra
dau”, ir kad patrauks mane už

mui virš šimto tūkstančių dol. Še
rai Lietuvių Namams nėra auka, 
o pinigų investavimas į pelningą 
ir lietuvybės išlaikymui naudin- 
gą įstaigą.

Daugelis Toronto lietuvių netu
rėjo progos įsigyti LN šėrų vien 
dėlto, kad jų niekas nepaprašė. 
Visai logiškai išeitų, kad kiekvie
nas kooperatyvo “Paramos” na
rys būtų ir Liet. Namų šėrinin- 
kas, kadangi tos abi lietuvių eko
nominės’ organizacijos tampriai 
tarp savęs surištos.

Iš Toronte esančių apie 50 lie
tuviškų organizacijų tik 18 yra 
įsigijusios LN šėrus. Penkios iš 
jų — Daina, LAS, apylinkės val
dyba, Moterų B-nė ir Medžiotojų 
dr-ja — turi po 4 šėrus, kitos 5 
org. po 2 ir 8 org, po 1 šėrą. O 
kur dar likusios apie 30 orga
nizacijų? -

Naujoji Lietuvių Namų valdy
ba savo pirmame posėdyje pasi
skirsčiusi pareigomis ir apsvars
čiusi Lietuvių Namų esamą padė
tį nutarė atnaujinti LN šėrų pla
tinimo vajų .ir pavedė man šėrų 
platinimo reikalais rūpintis.

Kartu Liet. Namų valdyba kvie
čia ir prašo visus Toronto lietu
vius ir organizacijas tapti Lietu
vių Namų dalininkais. Įsigyjant 
LN šėrus. Įmokėjimus už šėrus 
priima Liet. Namuose: administ
ratorius P. šopaga, “Paramos” 
banko, tarnautojai A. Statulevi- 
■cius, P. šernas ir šėrų reikalų 
vedėjas P. Lelis, 123 Beatrice St., 
tel. LE. 4-1586. Taip pat visi kiti 
valdybos nariai: St.' Banelis, Kl. 
Dalinda, V. Bačėnas. E. Jurkevi
čienė ir A. Bumbulis mielai pa
tarnaus kiekvienam norinčiam 
tapti Lietuvių Namų dalininku.

IZRAELIO TAUTOS TRAGEDIJA
dai esą judaizmo išpažintojai, bet | sų), baudė, kada jie buvo Asirijos 
jų tėvynė esanti JAV, o ne Izrae- į ir Babilonijos vergijoje, kur he
lis. Mes buvome įpratę žiūrėti į' 
žydų tautą kaipo į pavyzdį tauti
nio vieningumo, darbštumo, pasi
aukojimo, kaip į vieningumo sim
bolį kovoje už savo tautos idealus. 
Tuo tarpu dabartinis įvykis mums 
prikišamai rodo, kad mes būsime 
pervertinę, esame iškėlę nesamą 
tobulybę, tuo labiau, kad tai pa
darė ne Sovietų Sąjungoje gyve
ną žydai, bet gyveną JAV, kurie 
turi geriausias gyvenimo sąly
gas, yra stipriausiai įsikūrę ir sa
vo rankose turi didelę dalį krašto 
turtų ir didelės įtakos šio krašto 
politiniame ir ekonominiame gy
venime. Tokiai padėčiai esant ky
la klausimas, kas privertė JAV 
žydų bendruomenės vadovybę nu
sigręžti nuo savo tautos siekių ir 
pasakyti griežtą — ne. Tai nebu
vo padaryta blogam ūpui esant, 
tam turėjo būti rimtų ir svarbių 
prieažsčių. Pabandykime jas pa
nagrinėti.

I prielaida.
Išblaškytos žydų tautos vaikai 

šiandien labai gerai žino, kad pir
mieji pionieriai atvykę į Izraelį 
turėjo sunkiai dirbti ir ateityje 
turės dar kietai pasidarbuoti, kad 
paverstų Izraelį žydinčiu kraštu, 
kur visiems jų tautos vaikams bū
tų pakankamai vietos ir duonos.

Didžiausia ir stipriausia žydų 
tautos bendruomenė už Izraelio 
ribų.yra JAV. Jų daugelis yra la
bai turtingi pramonininkai arba 
prekybininkai. Tai yra grupė 
žmonių, kurie dėka turimo kapi- 
talo.kaipo gamintojai ir tafpinin- 
kai į savo saują suima visos tau
tos darbo vaisius pavidale pelno, 
šitoksai gyvenimo būdas jiems 
padarė neigiamos įtakos, juos su- 
demoralizavo, pavertė parazitais, 
kurie nepakenčia sunkaus fizinio 
darbo ir jaučia jam pasibaisėjimą. 
Dėl to tai jie šiandien net negal
voja apleisti savo puošnias ir jau
kias rezidencijas JAV ir keltis 
Izraelin, savo tikrojon tėvynėn, 
kur jų laukia sunkus darbas. Pa
prastai galvojant išrodo, kad žu
vis ieško, kur giliau, o žmogus 
kur geriau, bet, deja, lazda turi 
du galus, šis antras lazdos galas 
žydų tautą baudžia jau ne pirmą 
kartą jų tūkstančius metų sie
kiančios istorijos eigoje, šis ant
ras lazdos galas baudė juos jau 
prieš daugelį tūkstančių metų, 
kada jie dar gyveno dabartinėje 
Abisinijoje, provincija Galaa; 
baudė vėliau, kada jie buvo taip 
vadinamoje Egipto vergijoje (ver
gija, kur patsai Faraonas ir jo ba
jorai buvo jiems įsiskolinę iki au*

prekiaudami pasakiškai praturtė
jo, nebenorėjo net girdėti apie 
grįžimą į skurdžią Palestiną ir iš
ėjo į platųjį pasaulį pelnikauti. 
Palestinon grįžo tik saujelė pa
maldžių tremtinių. Šiandien žydų 
tūtos istorijoje kartojasi tas pats. 
Tai baudžia antrasis lazdos galas, 
nors jų rabinai galvoja, kad ant
ras lazdos galas gali paliesti tik 
edomitus, bet ne išrinktosios tau
tos vaikus. Tokiai padėčiai esant 
kyla klausimas, kas gi atkurs - 
atstatys Izraelį, jeigu patys žydai 
nebenori aukotis ir dirbti savo 
tautai ir valstybei? Gal Edomitai?

Senoji Romos imperija buvo 
galinga ir stipri valstybė, nes jos 
vaikai dirbo ir gynė savo kraštą 
nuo priešų. Bet ir senąją Romą 
nubaudė antrasis lazdos galas. 
Prisigrobę nugalėtojų tautų tur
to, jie sutingo, išlepo, metėsi 
prabagon ir nebėgo savo krašto 
ginti nuo priešo. Tam tikslui pra-

1 dėjo samdyti germanus. Samdi-
niai germanai laiku bėgant net 
imperatorius rinko Romai valdy
ti ir jo galią paremdavo savo kar
dų ašmenimis. Ar ir žydų tauta 
turi to susilaukti? . ..

II prielaida.
a. Amerikos žydų bendruome

nė, turėdama savo rankose dide
lę dalį krašto turtų, nemato prak
tiškos galimybės perkelti tuos 
turtus bei turimas pramonės 
įmones Izraelin ir pritaikinti jdos 
vietos sąlygoms, nes permaža te
ritorija ir perdaug neturtinga kai
mynystė. • "

b. JAV žydų bendruomenė, pa
siremdama turima medžiagine ga
lybe, jaučiasi perdaug galinga ir 
skaito beprotybe niekam never- 
čiant laisva valia turimos galybės 
atsisakyti ir užsidaryti mažame 
Izraelio kiaute.

c. Praeitis rodo, kad daug jų 
planų buvo pravesti sėkmingai, 
panaudojant Dėdės Šamo etiketę 
bei jo prestižą, o išsikėlus Izrae
lin tektų pakeisti ir etiketę, kuri 
gali būti ne taip imponuojanti, 
kaip Dėdės Šamo.

d. Dėdės Šamo tauta yra labai 
geraširdė ir kantri, viską leidžia 
savo sąskaiton, o persikėlus Izra
elin vargu žydų tauta leistų savo 
turtingiesiems broliams taip šei
mininkauti.

Kuri iš šių dviejų prielaidų yra 
teisinga, šiandien sunku atsakyti. 
Tai parodys ateitis. Viena yra ne
ginčijama tiesa, istorija kartoja
si, nes ir tautų klaidos kartojais.

jo pabėgt!” — patarė bičiulis. — 
“Taigi, pabėgsi. Kad ji mane lai
kė”. ‘Tavo senė — ragana. Ji ta
ve užkerėjo, už tai tu storas”, — 
kvatojo mušeika Ūdrius ...”

Štai kokios literatūros priedan
goje brendo ir dabar toliau vysto
si J. Ragausko “mokslinis” atsi
vertimas. Lengva šaipytis iš senu
čiu, bet ar dera? Senutės moka 
skaityti ir joms tikrai skaudu pa
šaipas matyti laikraščiuose.ir žur
naluose. Argf ne^ tokių senučių, 
su kuriomis šiandien labai narsiai 
kovoja J. Ragauskas, mes buvo
me pagimdyti, išauginti ir į žmo
nes išleisti? ...

• Eskimai gyvena Grenlandijos 
salos pakraščiuose, Labradore, 
Aliaskoje ir Kamčatkoje; pri
klauso mongolų; grupei.

85 METU ADENAU ERIS VĖL 
KANDIDATUOS

PRASIDEDA DIDŽIOJI RINKIMINĖ DVIKOVA V. VOKIETIJOJ

“Į darbą, iki rugsėjo viskas turi 
būti padaryta!” — K. Adenaueris 
metė šūkį Vokietijos krikščionių 
demokratų partijai.

Šį rudenį įvyksta Vakarų Vo
kietijoje ketvirtieji, parlamento 
rinkimai. Pirmuose trijuose rin
kimuose didele balsų dauguma 
laimėjo Adenauerio krikščionys 
demokratai — CDU, Bavarijoj 
CSU. šį kartą Adenaueris, nors 
jau 85 metų, tikisi rinkimus vėl 
laimėti. Per kiekvienus rinkimus 
nuo 1949 m., kai buvo įkurta^Va- 
karų Vokietijos respublika, vyks
ta kova taip dviejų didžiųjų par
tijų — krikščionių demokratų ir 
socialdemokratų.

Adenauerio krikščionys demo
kratai dažnai yra vadinami kon
servatoriais, nors su anglų kon
servatorių partija nieko bendro 
neturi. Tai maždaug vidurinį luo
mą atstovaujanti partija, nors sa
vo- kairiuoju, sparnu, siekianti so
cialdemokratams artimus sluogs- 
nius. Partija, buvo. įsteigta tik 
prieš 14 metų, karui pasibaigus.

Socialdemokratai, priešingai, 
yra. seniausia Vokietijos partija. 
1963 m. ji minės šimtmetinį jubi- 
lėjų. Gimusi klasių kovos laikais, 
socialdemokratų partija ilgą lai
ką buvo darbininkų partija. Lai
kui bėgant klasių skirtumai mažė-

jo, tačiau socialdemokratai neno
rėjo savo vidaus politikoje daryti 
reformų ir liko, kaip dažnas iš jų 
mėgsta save vadinti, bijomais 
“raudonaisiais”. Tik prieš kele
tą metų jie padarė savo progra
moje žymių reformų, padėdami 
Marksą ir jo idėjas muzėjun ir 
nusikratydami įvairiu balastu, 
šiandien socialdemokratai yra 
stipri ir pažangi partija, turinti 
narius netik iš darbininkų, bet ir 
iš visų gyvenimo luomų.

Į ateinančius rudens rinkimus 
socialdemokratai išeina su šūkiu: 
“Mes nenorime nieko kitaip da
ryti, bet mes norime viską geriau 
daryti”. Jie tikisi, kad dabartinis 
partijos “new look” jiems daug 
padės, ypač kai nebesimato dide
lio skirtumo tarp “kairės” ir “de
šinės”. Partijai vadovauja Vakarų 
Berlyno burmistras Willy Brandt. 
Tai jaunas, 47 metų, gabus ir 
energingas politikas. Karo metu, 
nacių persekiojamas, buvo išbė
gęs Norvegijon. Jis yra antiko- 
munistas.

Adenaueriui, atrodo, kad jau
nimo kova prieš senimą nebus 
sėkminga, ir jis pasiryžęs rinki
miniame vajuje įrodyti, kad tu
rėdamas beveik dvigubai tiek me
tų, kiek Brandt, jis gali ir nu
veikti dvigubai daugiaiu.

užtikrinO, kad daugiau U-2 skri
dimų virš Sov. Sąjungos teritori
jos nebus. Chruščiovas irgi davė 
suprasti noris visą tą reikalą lik
viduoti, išnaudodamas ji savai 
propagandai.

s85 bilijonai drau
gams ir priešams
JAV nuo praėjusio kapo pabai

gos išleido fantastišką sumą — 
net 85 bilijonus dol. — savo są- 
jųnginiflkSihš? draugams Ir buvu
siems priešams. Iš tos sumos 60 
bilijonų dol. buvo skirta ekono-

rių kraštų karinėm pajėgom pa
stiprinti. Nenuostabu tad, kad da, 
bartinė valdžia susirūpino savo iž
du, kuris labai greitai pradeda iš
sekti. Pagalba buvo teikiama net 
70-čiai valstybių, kurių keletas 
yra laikomos diktatūrinėmis.

Portugalija gavo 68 mil. dol. 
ekonominei pagalbai ir penkis 
kartus tiek apsiginklavimui.

Ispanija — vieną bilijoną dol. 
ekonominei pagalbai ir pusė bi
lijono ginklavimuisi.

Kubai, dar Batistas laikais, duo
ta 50 milijonų dol. Vokietija iš vi
so gavo 5 bilijonus dol. Italija — 
apie 5 bilijonus, Japonija — 3V2 
bil. dol.»Formoza — apie 4 bili
jonus dol. ir t.t. » -

Pagalbos negailėta net komu
nistiniam kraštam. Lenkija ir Ju
goslavija gavo net 2 bilijonus dol. 
ekonominei pagalbai. Jugoslavi
jos ginklavimuisi duota 700.000.- 
000 dol.

Kortelių sistema 
’Kuboje

Castro savo paskutinėje kalbo
je pareiškė, kad dėl Amerikos 
ekonominės agresijos pradedama 
normuoti maistas, drabužiai, ba
tai ir vaistai. Kiekvienas, kuris 
bus nepatenkintas dėl Įvesto nor
mavimo, bus paskelbiamas kont- 
rarevoliucininku.

“Ginklų ir kulkų normavimo 
niekad nebus”, — pareiškė F, 
Castro savo dvi su puse valandos 
užtrukusioje kalboje -

- pareiškė F.

Autovežimių vairuotojai, pri
klausą 25,60 metų amžiaus gru
pei, sudaro didelę daugumą at
sargių vairuotojų.

_____ - • ’ NE TIK EUROPOJ, BET IR KANADOJ aparatai gg^^M,’KAttv®0

iŠ Jūs galite gauti Philips TV
°Para^us daug pigiau ir geresnėm saly- 
gom nei kur kitur

pB™irWw ALFA RDIO & TV
1 672 Lansdowne Ave., Toronto 4. LE. 1 -6165
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Pavergtoje tėvynėje
Pagėgių rajono kinoflkacijoje pasi

žymėjo kino mechanikas V. Mirauskas 
ir motoristas A. Lendraitis. Pagal pa
siektus augštus darbo rodiklius jiems 
buvo suteikta pirmoji vieta respubli
koje. Vien tiktai vasario mėnesį jie 

t savo aptarnaujamoje zonoje davė 100 
seansų, kuriuos žiūrėjo 1.817 žiūrovų, 
vadinasi, vienam seansui išeitų tik 18 
asmenų. Toks mažas žiūrovų skaičius 

‘mums atrodytų juokingas, bet komu
nistiniai planuotojai džiaugiasi, kad 
tai yrąjlu su puse karto daugiau, ne
gu iš anksto buvo pramatyta plane ...

šešiasdešimt šešių butų namą Vili
jampolėje pastatė Kauno statybos tres
to 10-sios statybos valdybos statybinin
kai. Namas tikrai nuostabus, nes, įsi- 
krausčius į jį nuomininkams, po metų 
laiko pradeda griūti... Namo gyven
tojai — V. Bertašius, P. Bašinskas, V. 
Bulkevičius, J. Tasiukevičienė, V. Ka- 
rinauskas ir kiti skundžiasi, kad iš lau
ko pusės namas jau atrodo mažiausiai 
dešimt metų senumo: tinkas baigia nu
silupti, trupa pamatai, griūva balko
nai. Namo viduje dar gražesnis vaiz
das: grindys linguoja po nuomininkų 
kojomis, rodydamos vis didesnius ply
šius. Rūsyje išvirto įtaisyti sandėliu
kai. Vandentiekio kranai buvo įrengti 
virš krosnies. Vandeniu vilgoma kros
nis ištižo. Viename kambaryje dūm
traukio vamzdžių galas įeina į elektros 
skaitiklio dėžę, o kito dūmtraukio 
vamzdžiai suvesti į buto kambarį, kad 

1 gyventojai būtų išrūkyti kaip lietuviški 
skilandžiai. Kai buvo pareikalauta pa
daryti pagrindinį remontą, statybinin
kai nusiplovė rankas, nes, užbaigus 
statybą, namas buvo priimtas specia
lios komisijos, kuri jame neįžiūrėjo jo
kių trūkumų — matyt, “vodka” buvo 
užpylusi akis...

Elektros šviesa seniai pasiekė Tytu
vėnų miestelį, tačiau už 5 km. esanti 
Respublikinė Pagrįžuvio Tuberkulio
zinė sanatorija vis dar degina žibali
nes lempas. Pernai buvo oficialiai pa
žadėta elektros laidus į sanatoriją at
vesti iki tų metų rudens. Pažadas liko 
neištesėtas, nors dėl šviesos trūkumo 
nukenčia sanatorijos darbas ir besi- 
gydančiųjų laisvalaikiai.

Patarimus meškerioti po ledu “švy
turio” žurnale duoda A. Ivaškevičius. 
Jo patarimai gali būti labai įdomūs 
mūsų meškeriotojams. Pirmiausia rei

škia nusipirkti peikeną eketėms pra
kirsti, o paskui įsitaisyti meškerykotį 
— geriausiai tam reikalui tinka kada
gys. Jo 2-4 mm. storumo gale pritaiso
mas žiedelis, per kurį perveriamas 
kaproninis valas. Kad lydeka jo ne
nukąstų, patariama valo gale pririšti 
vielinį pavadėlį, ant kurio užkabina
mos blizgės. Jas galima pirkti, bet, ge
riausia pačiam pasigaminti /iš ..ąlavo, 
varinės ar žalvarinės skardos su pri
lydytu švinu. Ešeriams prisivilioti ant 
kabliuko galo patariama pririšti kuokš- 
telę raudonų siūlų. Pasisekimas pri
klauso nuo meškeriotojo ir blizgės ju
desių — reikia blizge imituoti nusilpu
sią, į dugną ir į šonus puolančią žu-

slavskis ir režisierius - operatorius G. 
Chnkojanas. Už sovietinių partizanų 
padarytą žalą Pirčiupio kaimui dabar 
šie sovietijos atstovai mėgina atsidė
koti propagandiniu filmu, kuris greitu 
laiku bus pradėtas demonstruoti vi
suose Lietuvos kino teatruose.

Apie užsienyje gyvenančių lietuvių 
nekomunistų veiklą Lietuvos gyvento
jai nėra informuojami. Linksniuojami 
tiktai Mizaros ir Bimbos su savo juo
kingai menkomis knygomis, kurios 
Lietuvoje yra išleidžiamos tūkstanti
niais tiražais. Kad užsienio lietuviai 
nesnaudžia, skaitytojai gali susidary
ti įspūdį tik iš tokio J. Žiugždos prasi- 
tarimo “Tiesoje”: “Reikia pasakyti, 
kad, pabėgę nuo lietuvių tautos, lietu
viškieji buržuaziniai nacionalistai, radę 
prieglaudą JAV ir kitų imperialistų, 
ypač Vakarų Vokietijos revanšistų 
globoje, skelbia JAV ir Vakarų Vokie
tijos spaudoje įvairių darbų lietuvių 
tautos istorijos, literatūros istorijos ir 
kitų visuomeninių mokslų srityje. Tuo
se darbuose jie, vadovaudamiesi anti
tarybiniais tikslais ir tarnaudami im
perialistų interesams, falsifikuoja lie
tuvių tautos istorijos bei lietuvių kul
tūros istorijos faktus. Tarybinių moks
lininkų pareiga — demaskuoti tokius 
buržuazinių nacionalistų daromus isto
rijos falsifikavimus. Savaime aišku, 
kad jokie buržuazinių nacionalistų 
ideologų “kuriami” istorinių falsifika
cijų traktatai negali būti traktuojami 
kaip moksliniai tyrimai”... Kad bū
tų išvengta istorijos “falsifikavimo” 
— J. žugžda savo minėtame straips
nyje “Apie tradicijas, tikras ir taria
mas” nurodo saugų kelią: garbinkime 
komunistinių kovų tradicijas ir “šė- 
navokime” kultūrinius santykius tarp 
Lietuvos ir Sovietų Sąjungos. Tada 
visi darbai bus moksliniais tyrimais ...

Vilniaus miesto sporto tarybos ka
soje išeikvota virš 100.000 rublių se
nuoju kursu. Pagrindinė kaltė suver
čiama buhalterei I. Seninai. Tačiau į 
šią aferą yra įpainiotas ir tarybos pir
mininkas Bronius Gružauskas, kuris 
sutikdavo savo parašą padėti ant če
kio tuščio blanko, o vėliau atsisakinė
davo Vilniaus mieste Tengti sporto 
rungtynes, teisindamasis, kad jos per- 

pinigo kainuotų. — vkst—daug
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PROGRAMOJE: ••• Retai matomi tautiniai šokiai
••• Išpildo 60 šokėjų palydint stygų orkestrui
••• VACLOVAS VERIKAITIS
••• Jo vadovaujamas sekstetas
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HAMILTON, Ontario
Šį SEKMADIENĮ, balandžio 23 d., 

LN salėje bus lietuviška sekmadienio 
popietė. Nenuilstama taut, šokių gru
pės vadovė ir mokytoja G. Breichma- 
nienė, su savo taut, šokių grupėmis, 
rengiasi parodyti mums savo darbo 
vaisius — taut, šokių koncertą. Reikia 
tikėtis, kad mūsų lietuviškdji visuome
nė nėra dar pamiršusi mūsų gražių, 
svetimtaučių augštai įvertintų mūšų 
taut, šokių, paskirs keletą vai. ir šį 
kartą atsilankydami į šį koncertą.

Pasirodys be kitų grupių ir patys 
mažieji lietuviško meno pionieriai tik 
prieš trumpą laiką įstoję į taut, šokių 
eiles ir kuriems galbūt teks pakeisti 
išeinančius į “pensiją” senuosius šokė
jus. Neleiskim užgesti lietuviškai lieps
nelei mūsų jaunųjų širdyse. Paskatin
kime, kol dar ne vėlu mūsų jaunuo
sius bendrauti savo tarpe, taut, šokių 
grupėse. Tad, kam nėra būtinų prie
žasčių, atvykime balandžio 23 d. 4 vai. 
p.p. į LN salę, nes nuo mūsų gausaus 
ar menko atsilankymo priklausys ko
kia nuotaika bus dirbti mūsų* jaunie
siems. V. P.

TAUTINIAI ŠOKIAI. — Nėra tikrų 
žinių, kuriame amžiuje lietuvių tauti
niai šokiai pradėti kurti ir šokti. Bet 
iš kaikurių šokių formų sprendžiama, 
kad jie pradėti šokti dar prieš vidur
amžius. Lietuvių tautinių šokių cha
rakteris labai įvairus: jie svajingi ir 
ramūs, lėti ir greiti, imituoją Įvairius 
darbų judesius ar vaizduoją pasirink-

Vilniuje prie vandentiekio prijung
ta tik 52% butų, o prie kanalizacijos 
vos 49%.

Kauno Valstybinis muzikinis teatras 
davėvG. Verdi operos “Simonas Boka- 
negra” premjerą. Operą režisavo ka
daise buvęs Kauno operetės solistas 
R. Andrejevas. Dekoracijas piešė jau 
vokiečių okupacijos metais spėjęs pa
sireikšti dailininkas Mykolas Labuc- 
kas. Pagrindinį operos vaidmenį — 
Simoną Bokanegrą atliko V. Blažys. 
Suminėtini ir kiti solistai: S. Repečkai- 
tė, A. Domeika, Š. Gedvilas ir V. Rim
kevičius. “Simonas Bokanegra” yra 
tryliktoji oper^šio teatro repertuare.

Kaip žinome, pagrindinis operos* ko
lektyvas iš Kauno buvo perkeltas į 
Vilnių. Tas buvo padaryta taipogi ir 
su Baleto teatru. Tačiau kauniečiai ne
nori nusileisti Vilniui. Jie naujomis 
jėgomis mėgina atkurti Kauno operą 
ir baletą.

Teatro baleto kolektyvas pastatė B. 
Asafjevo “Bachčisarajaus fontaną”. 
Baletmeisteriu dirba iš “plačiosios tė
vynės” importuotas J. Jastrebovas. Iš 
jaunųjų šokėjų tenka suminėti R. Tur- 
lajų, L. Šulgą, N. Sikūnaitę, D. Ko- 
pūstinskaitę ir R. Lašį.

Teatras turi gerą orkestrą, kuriam 
vadovauja kompoz. J. Indra.

Naujai atstatyto Pirčiupio kaimo kol
ūkiečiams buvo parodytas Lietuvos ki
no studijos dokumentinis filmas iš Pir
čiupio kolūkio gyvenimo — “Šviesių 
svajų žmonės”. Kaimą su visais jo gy
ventojais sudegino vokiečiai, griebda
miesi represijų prieš sovietinių parti
zanų veiklą kaimo apylinkėse, nors 
patys gyventojai dėl to ir nebuvo kalti. 
Filmo autoriais yra scenaristas L. Bra-

• “Šviesių
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Pirmoji lietuvaitė Hamiltono 
Bendruomenės pirmininkė

Suvažiavę naujieji lietuviai - tremti- Į 
niai į Kanadą jau pačioje pradžioje' 
įsteigė įvairių lietuviškų org-jų, bet iš 
jų visų Lietuvių Bendruomenė laiko 
tėkmėje išryškėjo kaip viena stipriau
sių, šiuo metu apjungusi daugumą Ka
nadoje gyvenančių lietuvių.

Hamiltone Bendruomenės apylinkė 
įsteigta prieš dešimtį metų, gavo visų 
tautiečių pasitikėjimą ir praktiškame 
gyvenime visą laiką buvo mūsų kolo
nijos vyriausiu lietuvių reprezentantu, 
o tarpusavio org-jų santykiuose augš- 
čiąusiu autoritetu ir pasitaikančių ne
sutarimų lygintoju. Praėjusio dešimt
mečio eigoje apyl. v-bos pamečiui kei
tėsi ir joms vadovavę pirmininkai iš
imtinai buvo vyrai. Staigmeną mūsų 
judrios kolonijos tautiečiams padarė 
praėjusių metų apyl. v-ba, išsirinkda
ma pirmininke vienintelę jos sąstate 
esančią moterį — Genę Skripkutę. Vi
si gerai prisimename, kaip daugelis 
mūsų viešai reiškėme abejones ar pa
jėgs tinkamai visus lietuviškus reika
lus tvarkyti. Praėjus metams ir val
dyboms bei jų pirm, pasikeitus, esame 
nustebinti G. Skripkutės taktu, mokė
jimu atstovauti, pareigingumų ir 
darbštumu. Drąsiai galime tvirtinti, 
jog jos sugebėjimas vadovauti apylin
kei pralenkė net‘vyrus.

Nepaslaptis, kad G. Skripkutė už
ėmė šį lietuvišką postą tuo metu, kai 
kolonijoje vykusios kovos dėl Lįet. 
Namų pripažinimo buvo pasiekusios 
kulminacinį tašką. Kiek tuo metu bu
vo tarpusavio neapykantos, rodo tas 
faktas, kad kaikuriomis tos kovos gink
lų skeveldromis pasinaudojo net Lie
tuvos okupantas “Tėvynės Balse” (98 
(266 nr., 1959 m. gruodžio mėn.). Be 
abejonės, esant kolonijoj tokioms nuo
taikoms, apyl. pirm, pareigos buvo ne
pavydėtinos.

Buvusi pirmininkė atsako 
į klausimus

Dabar, kai visos buvusios aistros i§- 
išblėso ir liet, gyvenimas vėl eina nor
malia ir veržlia linkme, noriu nors 
prabėgomis grįžti į artimą praeitį ir iš
ryškinti didelį buvusios apylinkės val
dybos ir jos pirm. G. Skripkutės pozi
tyvų darbą, grąžinant audromis prasi
veržusį kolonijos gyvenimą į normalią 
tėkmę. Tuo tikslu kreipiausi pirmiau
sia į buvusią pirm, su eile klausimų, 
kuriuos G. Skripkutė mielai atsakė.

— Jūs esate pirmoji lietuvaitė, ėju
si mūsų apylinkės pirmininkės parei
gas. Kaip moteriai ar nebuvo sunkumų 
bendradarbiaujant su kitais valdybos 
nariais?

— Nieko ypatingo! Esu nuoširdžiai 
dėkinga visiems v-bos nariams, kurie 
moraliai man daug padėjo ir gražiai 
bendradarbiavo. Šia proga reiškiu gi
lią padėką J. Mikelėnui, V. Navickui, 
Pr. Lesevičiui, K. Mikšiui, K. Lukoše
vičiui ir Ig. Varnui Būdami metus lai
ko apyl. v-boje ir rūpindamiesi lietu
viškais reikalais, visi taip susigyveno
me, jog paskutiniame posėdyje, po ku
rio turėjome išsiskirstyti, pasakysiu 
nuoširdžiai, tikrai buvo gaila, kad dau
giau, kaip apyl. v-ba, jau nebesusitik
sime.

Daugeliui tautiečių iš toliau stebint 
atrodė, kad pirm, pareigos nėra jau to
kios sunkios, betgi ištikrųjų tuos me
tus turėjau atsisakyti nuo daugelio sa
vo asmeninių reikalų. Labai esu dėkin
ga mietajai savo mamytei ir sesutei 
Lucijai, kurios man tiek daug šiame 
darbe padėjo. Perduodama šias parei
gas džiaugiuosi, kad nors kiek galėjau 
prisidėti prie lietuviškų reikalų ugdy
mo.

— Kaip sekėsi bendradarbiauti su 
kitomis org-jomis?

— Mano didelė padėka pirklauso 
kun. dr. J. Tadarauškui, kuris lietu
viškame apylinkės darbe mielai padė
davo. Taipgi ir visos org-jos nei man 
nei v-bai jų pagalbos neatsakė. Ypatin
gai esu dėkinga tautinių šokių grupei 
ir jos vadovei G. Breichmanienei, 
“Aukurui” su jo režisore E. Kudabie
ne, 
vadovams
paičiui ir Jer. Pleiniui.

Ypatingas mūsų kolonijoje veiksnys 
— tai Lietuvių Namai ir bankelis 
“Talka”. Linkiu ir noriu, kad visi tau
tiečiai neatidėliodami ir vieningai ra
šytųs! į juos nariais.

— Kaip žinome, kaikurios ankstyves
nės apyl. v-bos rodė tam tikrų tenden
cijų Liet. Namų atžvilgiu. Kaip šis rei
kalas atrodė Jums pirmininkaujant?

— Į apyl. v-bą atėjau be jokio iš 
anksto šiuo klausimu nusistatymo. Sa
vaime, kaip lietuvei ir kaip Liet. Na
mų narei, Lietuvių Namai buvo arti 
prie širdies ir mano noras ir viena 
svarbiųjų pareigų buvo visokeriopai 
LN v-bai padėti. Nuoširdžiai linkiu, 
kad ir visos busimosios apyl. v-bos ir 
liet org-jos šį pagrindinės svarbos lie
tuvišką darbą vieningai ir efektyviai 
remtų.

Nuoširdžiai pdėkojau mielajai tau
tietei G. Skripkutei už suteiktą progą 
šias mintis perduoti plačiajai mūsų 
visuomenei ir tikiu, kad jos reto pozi
tyvumo bendruomeninis darbas bus 
mums impulsu nenuklysti į akligatvius. 
Atidžiau stebėdamas jos, kaip pirmi
ninkės pastangas, noriu konstatuoti 
vieną antrą jos veikimo praktikos ryš
kesnį momentą. \

Sėkminga veikloje
Kai0 pradižoje minėjau, kai 

Skripkutė perėmė pareigas, mūsų ko
lonija buvo įsisiūbavusi, kaip niekad 
anksčiau. Jos šaltas žemaitiškas būdas, 
gilus religingumas ir tvirta meilė sa
vajai tautai padarė mažą “stebuklą”. 
Nesmerkdama nė vieno tautiečio, ji 
vienus pristabdydama, kitus padrąsin
dama metų eigoje atsiekė tai, ką 
praktiškai patvirtino ir argumentavo 
praėjęs Vasario 16 minėjimas, sutrau
kęs net 800 dalyvių, ko iki šiol Ha- 
rtiltone nėra buvę. Taipgi buvo rekor

skautams ir atetininkams ir jų 
■ R. Bagdonienei, A. Pily-

tą mintį. Mūsų šokiai taip pat įvairūs 
savo forma: ratelis, linijos, keturkam
piai ar tilteliai keičiasi įvairiom kryp
tim šokio eigoje. Šokiai sukurti dau
giausia vakarojant prie laužo, arba šo
kant pamiškės aikštelėse gegužinių 
metu, jų judesiai natūralūs, nes nebu
vo šokami ant slidžių grindų.

Melodijos yra liaudies dainų moty
vais, kur atsispindi ramus krašto gy
venimas, miško ošimas, upių tekėji
mas, malūno sparnų sukimasis ir pan. 
Lėti ar smarkūs jie būtų, nėra juose 
keršto ar kovos motyvo. Daugumoj tai 
jauno žmogaus noras džiaugtis, gyven
ti ir linksmintis po sunkių dienos 
darbų.

Sukčius. Savo vardą gavo nuo žodžio 
“suktis”. Labiausiai šokamas Dzūkijoj. 
Paprastai būdavo pasilinksminimų pra
dinis šokis.

Blezdingėlė žinoma nuo 19 a. pra
džios, švelni, lyriška. Kaikur vadina
ma Skepetine. Vaizduoja paukščių iš
skridimą. Atlieka tik mergaitės.

žilvitis. Tai daugiau žaidimas negu 
šokis. Šokamas mažų ir didelių.

Geltonieji lineliai — jaunimo žaidi
mas. ...Geltoni lino gintarėliai ant 
mano rankų, prie širdies... Bernužis 
ten mane prašnekins ir apdainuot li
nelį kvies... Iš pradžių nedrąsiai vie
ni kitus klausdami dainuoja ir šoka, 
kol susijungia į bendrą dainą ir ratą.

Kepurinė. Labai senas Kupiškio apy
linkės šokis šokamas tik mergaičių.

Audėjėlė vaizduoja audimo apme
timą, drobių audimą ir vėliau išausto 
audeklo raštus -— audeklėlį.

Gyvataras — žemaičių šokis užrašy
tas prieš 30 metų. . Kaikur vadinamas 
Gyvatvorė, nes šokio figūros savo for
ma primena tai. šokis pramoginis, la
bai mėgiamas pasilinksminimuose.

Lenciūgėlis — vienas iš seniausių 
žemaičių šokių. Dabar šiek tiek dau-’ 
giau stilizuotas, šokamas įvairiais va
riantais, bet mintis visur ta pati — 
mergaitės vilioja bernelį, o paskui jį 
palieka.

Malūnas. Zur, zur malūnėlis, šiaudų 
kūlys bernužėlis ... Moliniai ratai, 
stikliniai čebatai ... Stipriai pučia vė- 
južėlis — vikriai sukas malūnėlis . . .

Aušrelė. ... Pradės aušrelė aušti, 
pradės gaidžiai giedoti... Šokis su- 

! kurtas pagal šią populiarią liaudies 
dainą.

Linelis. Apie lino mėlyną žiedelį 
daug dainų sukurta, daug kartų jis 
mergaitės švelnumui ir darštumui pa
vaizduoti prilygintas. Ir šis šokis švel
nus, lyriškas. Vaizduoja linų darbus: 
rovimą, paklojimą, mynimą ir vėliau 
į kamuolį susukimą. Bet nuotaika 
giedri ir linksma, nes po darbo seka 
ir pasilinksminimas.

Gaidys — komiškas šokis šokamas 
tik vyrų. Šokis užrašytas Suvalkijoj 
prieš 40 metų, . Senasis gaidys anks
tyvą rytą išeina į kiemą pasižvalgyti. 
Subėga ir mažieji gaidžiukai, “Senis” 
moko juos “gaidiškai” giedoti, ieškoti 
sau maisto, kapstyti žemę, sparną rėž
ti ir t.t. ■■.••••

Čigonėlis — linksmas pramoginis 
šokis. Gal jam įtakos turėjo nuotaikin
gi čigonų pasilinksminimai, kurių se
novės Lietuvoje buvo gausu.

Suktinis — reiškia, kad visos links
mybės baigtos ir laikas namo prie kas
dieninių darbų. Užbaigos šokis.

šokių grupės informacija
HAMILTONO ATEITININKAI ruo 

šia balandžio 29 d., 7.30 vai. vak

pavasario šokius. Rengėjai kviečia vi
sus skaitlingai dalyvauti šiame paren
gime. Savo atsilankymu paremsite 
jaunimą, kuris yra reikalingas mūsų 
materialinės ir moralinės paramos va
saros išvykoms bei stovykloms. _So-_ 
kiams gros Benni Ferri orkestras. 
Veiks savas bufetas ir bus įdomi lo
terija.

Rengėjai prašo mielų tautiečių pa
aukoti loterijai fantų. Turį fantų, pra
šomi skambinti G. Latauskaitei Ll. 
5-7623 ar J. Pleiniui LI. 7-3028 ir fan
tai bus paimti iš namų. Už fantus vi
siems iš anksto širdingai dėkojame.

Valdyba -

VAIDINIMAS. — Balandžio 30 d. at- 
vyksta Detroito Scenos Mėgėjų Sam
būris su Al. Bisson vadinimu “Nežino
moji”. Tai keturių veiksmų drama. 
Puikus veikalas, apie kurį anksčiau 
mačiusieji taip atsiliepia: “Jau kartą 
mačiau, bet ir vėl eisiu”, ir paima 
bilietą, kurie jau platinami. Norį iš 
anksto įsigyti bilietus, malonėkite 
kreiptis pas Bakaitienę, 123 Robinson 
St., tel. JA. 2-4109. Bilietų kainos $2, 
$1.50 ir $1. Moksleiviams pusė kainos. 
Vaikams veikalas sunkiai supranta
mas if neįdomus.

Vaidinimo pradžia 4 vai. p.p. punk
tualiai, Lietuvių Namuose.

Rengėjos — KLK Moterų dr-ja — 
norėtų, kad kuo daugiau tautiečių pa
matytų šį kultūrinį dalykėlį. Būkite 
geri, kurie galite, įsigykite bilietus iš 
anksto, nes pardavinėjimas prie du
rų sudaro šiokių tokių sunkumų, zr.

NAUJI LN NARIAI. — Nuoširdus 
ačiū mielajam Algiui Barkauskui už 
Įstojimą LN nariu ir už $100. P. Algis 
turi 4 vaikus, visą laiką 6 asmenų šei
moje vienas tedirba, o visdėto Įmesti 
šimtinę LN surado.

STALIUKAMS PARUOSTI LN bal.
8 d. šokiuose aukojo:

$25 — Algo Masonary Contractors, 
sav. Alfonsas Šilinskis, 56 Fairmount 
Avenue;

$20 — A-B-C Auto Body, sav. Alber
tas Gudelis ir Ernest Boersig, 450 
Cumberland Avenue;

$15 — kun. dr. J. Tadarauskas;
$10 — Gus’s Garage, sav. Gustas 

Svantas, 351 Cannon St. E.:
$10 — Kroiias-Valevičius Ltd., sav. 

Balys Kronas ir Juozas Valevičius, 366 
: Main St. •

$10 — J. G. Skaistys Insurance 
Agency, sav. J. G. Skaistys, LNamai, 
1280 King St. E.;

$10 — Tri-Realty, sav. Zigmas Didž- 
balis ir Antanas Pranckevičius, 1147 
Main St. E.

E viso gauta $100. Iš jų 5 staliukams 
paruošti panaudota $75, o $25 palikti 
kitam kartui, nes praėjusiuose šokiuo
se buvo nedaug žmonių.

LN valdybos vardu visiems aukoto
jams reiškiame didelę padėką. <

LIET. NAMŲ PENKMEČIO atžymė- 
jimas iš finasinės pusės reikia skaityti 
nepavykusiu. Kovo 12 d. koncerte par
duoti 249 bilietai ir gauta apie $34 
nuostolio. Penkmečio sukakties šokiuo
se, bal. 8 d., parduota tik 65 bilie
tai ir iš jų gauta pelno tik apie $60. 
Prieš eilę metų Atvelykio šeštadienis 
buvo laikomas šokiams vienu iš “rie
biųjų”, bet kaip matome “keičiasi lai- 

rr • v* r ,.. . kai, keičiasi žmonės”. Praėjusias me-Knights of Columbus saleje pirmus tais per Atvelykį dešimtmet{ 
šventė “Aukuras”, kuris irgi išėjo su 
žymiu nuostoliu.

dinis skaičius balsuotojų i dabartinę ! „
apylinkės v-bą — virš 400. Tai nieku LAIMĖJO STALIUKUS. Bran- 
būdu ne atsitiktinumas, bet tik giliai staliuką, paaukotą Alf. ši-

G.

apgalvotų buvusiąs v-bos ir jos pirm, 
ėjimų nuosekli išvada. Eilinis lietuvis 
niekad nerėmė kraštutinumų, tad ir 
buvusios apyl. v-bos griežta vidurio li
nija atnešė jai gražiausią moralinį at
lyginimą.

Senesnieji Hamiltono gyventojai 
puikiai žinome, kad Liet. Namų idėja 
buvo'bandyta realizuoti nuo 1948 m., 
bet tvirčiau pradėta įsikibti tik 1956 
m. Jų staigus augimas Hamiltone su
kėlė “revoliuciją”. Buvusi apyl.,y-ba 
kantriai ir tylomis dirbo visus metus 
ir užbaigdama savo kadenciją viešai 
Liet. Namų klausimu davė aiškų, drą
sų ir nuoširdų jos credo (ir. š.m. “TŽ” 
10/582 nr.). Mūsų vyriausios bendri
nės org-jos viešas ir aiškus Liet. Namų 
klausimu pasisakymas juos, sakyčiau, 
jpilietino.

G. Skripkutės veikime pastebime 
visai naują kryptį — sąmoningą pavie
nio tautiečio apsiprendimo ugdymą. 
Jos darbe, jos redaguotuose prane
šimuose spaudoje nepastebime spau
dime, moralų ar perdėtų visuomenei 
prašymų. Vienu ar kitu lietuvišku rei
kalu, ji konstatuodavo faktą, palikda
ma mums laisvą apsisprendimą. Tuo ji 
parodė, kad kiekvienas lietuvis yra 
įpareigotas ir pilnai sugeba būti są
moningu tautiečiu.

G. Skripkutė savo kadencija užbaigė 
mūsų apylinkės dešimtmetį. Jos po 
zityvus lietuviškas pavyzdys tebūnie 
mums kelrodžiu, kaip išvengti neigia
mų tarpusavio aistrų ir vienas kitam 
neapykantos. Linkime jai gražios atei
ties ir tikimės, kad po kiek laiko ji 
vėl į organizacinį gyvenimą sugrįš.

JA Valstybės
LIETUVIŲ FONDO Laikinasis Or

ganizacinis komitetas praneša: — Au
kotojams pradėjus siųsti tūkstantines, 
šimtines ir mažesnes aukas, Fondo ei
namoji s-ta buvo atidaryta J. Macke
vičiaus vadovaujamame banke sekan
čiu adresu: Standard Federal Savings, 
4192 Archer Ave., Chicago 32, Ill. Ei
namosios s-tos nr. 89463.

Kol statutas bus sudarytas ir pri
imtas, aukos apsaugotos keturių pačių 
aukotojų parašais: A. Razmos, G. Ba
luke, F. Kauno, V. Šmulkščio.

Laikinasis LF iniciatorių organiza
cinis komitetas kviečia visus lietuvius 
nuoširdžiai remti šį Fondą betkokia 
auka pagal asmeninę išgalę.

Fondui jau aukojo: A. J. Andruliai 
$1025, po $1000: Petras ir Stefa Kisie
liai, dr. B. Poškus su žmona, inž. V. 
Naudžius, dr. Antanas ir Elena Raz
mai, dr. Kazys ir Genutė šūkiai, dr. 
F. Kaunas su žmona, J. Mackevičius, 
dy. J, Žirgulis. .$100: J. Vaineikis.

’ Atidarysime sąskaitas ir kituose liet, 
bankuose, ypatingai tuose, kurie, finan
siškai rems šį didįjį Fondą.

A. Rūgytė,
LF Laikinio Org. komiteto sekretorė

BALFo SKYRIAI IR RĖMĖJAI la
bai prašomi prieš siunčiant vartotus 
drabužius į centrą juos gerai vietoje 
atrinkti. Mat, dabar vartoti drabužiai* 
galima pasiųsti tik į Lenkiją ir labai 
mažais kiekiais, o lietuviai Vokietijoje 
taip pat nori kiek geresnų drabužų, 
nes laikai pasikeitė.

Aukas reikėtų vietoje priimti visas, 
tik viso nesiųsti į centrą; atrankas rei
kėtų parduoti vietoje.

.• BALFo reikalų vedėjas

AGOTA IR PRANAS* PUODŽIUKAI- 
CTAI pirmąją Velykų dieną iš Kauno 
atvyko į Čikagą pas sūnų. Gediminą. 
Jų atsikvietimu buvo pradėta rūpintis ; 
prieš metus laiko. P. Puodžiukaitis ne- ’ 
priklausomybės metais buvo pašto tar- į 
nautojas, o dabar — dirbo elektros sto
tyje Petrašiūnuose.'Jie pasakoja, jog 
žmonės pavergtoj Lietuvoj laukią per
mainų. ■;

J. VILUTIS, Savanorių - kūrėjų 
s-gos Čikagos skyriaus v-bos pirm., iš
siuntinėjo savo skyriaus nariams ati
tinkamo turinio laiškus su JAV sena
torių ir atstovų rūmų narių sąrašais, 
ragindamas s-gos narius ir šeimas, pa
rašyti laiškus, prašant paremti sena
toriaus T. H. Kuchel ir atstovo G. P. 
Lipscombo įstatymo projektus, kad 
Lietuvos okupacijos byla būtų perduo
ta spręsti Jungtinėms Tautoms.

LIETUVOS VYČIAI apdovanojo sa
vo narę, garsėjančią Hollywoodo artis
tę Rūtą Lee-Kilmonytę, gintariniais 
karoliais. Ji mielai bendradarbiauja su 
savo tautiečiais.

- - ALEKSANDRAS X O AK A S, 72 m. 
amžiaus, Lietuvoje buvęs teismo ant
stoliu Raseiniuose, Šiauliuose ir kitur, 
mirė JAV ir balandžio 3 d. palaidotas 
Niujorke. Paliko sūnų dr. Eugenijų ir 
dukterį medicinos gydytoją Niujorke.

VALERIJA LASTAUSKIENE mirė 
prieš Velykas Maspeth, N.Y. Ji gyve
no dukters Valerijos ir žento dr. B. 
Nemicko globoj.

“LIETUVIŲ DIENOS” kovo mėn. 
nr. įsidėjo nekrologą ir a.a. dr. A. Ša
pokos nuotrauką angliškojoj daly^

“VIENYBE” mirusįjį “TŽ” redak
torių, a.a. dr. A. Šapoką, paminėjo ko
vo 17 d., įdėdamas velionįes nuotrau
ką ir straipsnį. Rašinys baigiamas šiajs 
žodžiais: ,

“Velionis pasižymėjo savo toleran
tiškumu ir buvo liberaliosios kataliky
bės (? Red.) atstovas. Savo redaguoja
mame laikraštyje vengė užgauliojimų 
ir asmeninės polemikos. Istoriniai rea
bilitavo Jogailą, kuris buvo laikomas 
išgama ir priskirtas lenkams”.

LEONAS PRŪSEIKA (Albertas Va
balas tikroji pavardė), komunistinės 
“Vilnies” redaktorius, mirė Čikagoje 
kovo 24 d. “Naujienų” pranešimu, L. 
Prūseikai buvęs užpirktas sklypas tau
tinėse kapinėse. Viskas būtų išėję ge
rai, tačiau “Vilnis”,kovo 28 d. atspaus
dino provokacinio turinio telegramą, 
gautą iš pavergtos Lietuvos, kur pasa
kyta: “Aštrūs jo (Prūseikos) publicis
tiniai straipsniai negailestingai demas
kavo lietuvių tautos išdavikus — bur
žuazinius nacionalistus”. Paskelbus tą 
telegramą, pasipylė kapinėse palaido
tų žmonių giminių protestai.

Kapinių vadovybė pasiūlė Prūseikos 
laidotojams pasirinkti kitą vietą kapi
nėse, kad nebūtų erzinami okupanto

Italija
AUDRYS JUOZAS BAČKIS ĮŠVEN

TINTAS KUNIGU__ Kovo 18 šv Jbno
Lateržno bazilikoje, Romoje, kardino- 
las Traglia suteikė Kunigystės sakra
mentą A. J. Bačkiui, kartu sų kitais 
22 įvairių tautybių dijakonais. Iškil
mėse dalyvavo jo tėvai atvykę iš Va
šingtono ir jo brolis iš Paryžiaus..

Kun. A. J, Bačkis yra gimęs 1937 
m. vasario 1 d. Kaune. Lietuvą su tė
vai# paliko 1938 m. Vidurinįjį mokslą 
baigė Institution Ste Marie Paryžiuje. 
Vienerius metus studijavęs augštąją 
matematiką, įstojo į St. Sulpice semi
nariją’ Paryžiuje, kur po dvejų metų 
filosofijos kurso Katalikų institute, 
Paryžiuje, įgijo filosofijos bakalauro 
laipsnį. 1957 m. atvyko Romon į lie
tuvių šv. Kazimiero kolegiją ir įstojo 
į Gregofianum universitetą, studijuo
ti teologijos. Dabar laiko teologijos 
licenciato laipsniui gauti 'egzaminus.

Prancūzijoj jis buvo skautų organi
zacijos narys ir dalyvavo socialinėje ir 
religinėje skautų veikloje. Visą laiką 
buvo ateitininkų dr-vės Paryžiuje ir 
Ramoje narys.

Kovo 19 jis Taikė pirmąsias Mišias 
lietuvių šv. Kazimiero kolegijos kop
lyčioje. Pamokslą sakė prel. dr. L. Tu- 
laba, kolegijos rektorius; Dalyvavo vi
si Romoje esą kunigai, jo tėveliai ir 
brolis, LDŠ S. Lozoraitis su žmona, 
min. S. Girdvainis, prof. . Ivinskis su 
žmona, S. Lozoraitis jr., dr. J. Gailius 
su žmona ir visa lietuvių kolonija Ro
moje. ‘ C, :' '"/■

Po iškilmingą Mišių kolegijos vado
vybė surengė pietus kolegijos valgyk
loje, kuriuose dalyvavo Romos lietu
vių kolonija — apie 50 asmenų.

Be daugybės sveikinimo kalbų buvo 
gauta apie 200 sveikinimų raštu.

Popiet kunigas primicijantas pasakė 
kalbą į Lietuvą per Vatikano radiją.

Be dalyvavusių iškilmėse sveikini
mų pažymėtini šie: arkiv. A. Samore, 
iš Vatikano valst. sekretoriato, vysk. 
V. Brizgio, vysk. J. Rupp, Paryžiaus ar- 
kivysk. kardinolo Feltin pagalbininkę, 
prel. K. Saulio, prel. Mendelio, kan. 
dr. J. B. Končiaus ir kt.

Atžymėtini sveikinimai iš LDT na
rių: min. B. K. Balučio, J. Kajeckų, 
Balickų, Budrių, Daužvardžių, Lan- 
skoronskių, Liutkų; garbės konsulų 
H. L. Dubly, H. Mallet; taip pat svei
kinimai gauti iš lietuvių visuomeni
ninkų, kultūros, spąudos darbuotojų.

Kovo 20 d. primicijantas kartu su 
min. S. Girdvainiu ir tėveliais buvo 
pakviesti pusryčių Prancūzijos amba
sadoriaus prie Sv. Sosto ir ponios dc 
la Tournelle. Kovo 21 d.“ primicijan- 
las su tėveliais ir broliu buvo pakvies
ti pusryčių pas min. Lozoraičius ir 
min. S. Girdvainį.

Velykų pinhą dieną primicijantas 
atlaikė Mišias Paryžiaus lietuvių kolo
nijai jėzuitų koplyčioje. Po pamaldų 
įvyko iškilmingi pietūs, kur dalyvavo 
apie 40 žmonių. Kalbas pasakė kun. 
Petrošius, min. E. Turauskas ir B. 
Venskuvienė.

Bal. 9 d. primicijantas atlaikė Mi
šias Paryžiuje Institution Ste Marie 
bažnyčioje, kviečiamas prancūzų moks
lo draugų. Po Mišių įvyko priėmimas 
pas primicijanto brolį Ričardą, kur da
lyvavo apie 70 prancūzų draugų.

Vokietija
PASISTATĖ NAMUS.

Bartusevičių šeima persikėlė į savo na
mą po daugelio metų skurdaus stovyk
linio gyvenimo. Ta proga buvo įkur
tuvės. Iš Hamburgo atvyko k;un. V. . 
Šarka, o iš Duisburgo — Tėvas Konst. 
Gulbinas, OFM, ir Lingių šeima. Pasi- \ 
taikė ir tolimas svečias iš Kanados 
(Montrealio) T. Rudziauskas, kuris 
šiuo metu Vokietijoje atlieka tarnybą. 
Bartusevičių sūnus Vincas Miunche
no universitete studijuoja inžineriją.

Kolumbija
JUSTINAS ŽVINGALĄ iš Brazilijos 

atvyko į Medelliną apsigyventi. Lau
kiama iš ten ir daugiau lietuvių atvyks
tant į Kolumbiją.

LIETUVIŲ NAMŲ statyba Medelli- 
ne prasidės balandžio mėn. Į pamatų 
pašventinimo iškilmes iš Bogotos at
vyks Lietuvos konsulas dr. Sirutis.

LIETUVIŠKOS VESTUVES įvyko 
Bogotoje balandžio 8 d. Lietuvio fab
rikanto inž; Didžiulio duktė Marija Vi
da ištekėjo už Čikagos lietuvio Dona
to Siliūno. Jaunoji pora lieka gyven- 
ti Bogotoje. '

Luebecke

linsko, ištraukė Jonas Mačys. Nuosta
bią tą vakarą laimę turėjo Alf. Žilins
kas! Jis iš eilės laimėjo net 3 staliu
kus: A-B-C Auto Body už $20, Krono- 
Valevičiaus aukotą už $10 ir J. G* 
Skaisčio irgi $10 vertės. Penktasis $10 
vertės, dovanotas Gusto Svanto, atite- . . .. x ; ~ .
ko Ant. šimkevičiui. Reikia pastebėti, nuskriausti žmones. Du komunistų va- 
kad staliukų loterija šokiuose šiuo da' sul^° pakeJst' ?kly-piV *r k’p,n-*ų 
metu vra ooouliariausia Tai rodo ir vadpvybe Pannko mirusiajam kitą vie- “‘fa£. Pkad “fai Tito ’.MotoĮai nakti pcraigaKo
loterijos bilietų net už $110 P® *r Prusciką laidot. pamo

jo pasirinkimo vietoje. Jie pasisamdę
ATITAISYMAS. — “TŽ” nr. 14, bal. advokatą, grąsino kreiptis į teismą.

6 d., rašant apie naujus LN narius. Advokatas patarė nesipriešinti ir leis- 
įsibrovė klaida. Išspausdinta, kad “Po laidoti užpirktame sklype.

... Pike Nikode- ‘ Naujienas” priduria, jog Pruseiką 
o turėjo būti Pike Mikalojus, draugai galėję palaidoti šalia Abeko 

ar kito kurio komunisto; jų užsipyri- 
I mas bereikalingai užtęsęs triukšmą...

PUIKI DOVANA 
betkuria proga!

$100 čekius įteikė... Pike Nikode
mas”, <
Už klaidą atsiprašau. Sk. St.

STAMI AUKA. — Hamiitoniclis A. 
Tėvelis mūsų kolonijoje yra žinomas 
kaip jautrus lietuviškiems reikalams 
ir tų reikalų, nuolatinis rėmėjas. A. Tė
velis nepamiršo ir sunkiai sergančio 
signataro prof. S. Kairio ir jo gydymo 
išlaidoms padengti paaukojo $50. HL 
soc. dem. A. Tėveliui už auka nuošir
džiai dėkoja .

D. Britanija
“EUROPOS LIETUVIS”, pagerbda- 

mas Velionį a.a, dr. A. Šapoką, kovo 
22 d. nr. įdėjo S. Matulio, MIC, ne
krologą, o redakcija nuo savęs atspaus
dino dr. A. Šapokos'straipsnio ištrau
ką “Vytauto istorinis vaidmuo“.

Taupyk ir skolinkis
IŠDUODAMOS ASMENINES PA* 
SKOLOS iki $3.908. morgMų pa
skolos iki Mk%-tarto*vertėš. Nemo
kama* gyvybės draudimas. PILNAS 
ČEKIŲ PATARNAVIMAS.
iktadieniate 9 vaL • 1 vai. p.p.

kooperatiniame 
bankelyje "Talka"

Neseniai pagamintą lietuviškai {dai
nuota H ŠOKIŲ MUZIKOS Hi-Fi 
PLOKŠTELE galite gauti pas: V. 
Aušrotas. 18$ Glenholme Ave., To
ronto, LE. 5-0527: St. Prakapas, 18 
Brookside Ave., Toronto. RO. 7-9088 
h- J. PJeinys. 118 Fairleigh Avd. 8^ 

Hamilton, OnU Canada.
Plokštelę išleido ABC Records

20 KING STREET EAST, ROOM 13. • THefjMUB JA. 7-M7S. Arfc, C
M*
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MŪSŲ PARTIZANŲ KAUTYNĖS
LIETUVIS PARTIZANAS 
PASAKOJA, KAIP JIE 
KOVOJO SU RUSAIS

Vienas pulko dalinys sava gy- 
venviete buvo pasirinkęs klam
pias Palių pelkes, nevietiniam 
žmogui sunkiai prieinamą vieto
vę. Ilgą laiką jis buvo rusų ne
pastebėtas ir neliečiamas, nuola
tos nakties metu rengdamas “iš
kylas” po plačią apylinkę. Šią 
partizanų “pelkių karalystę” pa
stebėti buvo juo sunkiau, kad ir 
vietiniai gyventojai tik retas ži
nojo klaidžius ir nesaugius pelkių 
takus. Ir nelabai išdrįsdavo leis
tis tarp pavojingų liūnų.

Ilgainiui vis sėkmingesnis par
tizanų veikimas artimose pelkių 
apylinkėse atkreipė bolševiku dė
mesį. Pagaliau jiems pavyko nu

statyti, kad partizanai turi būti 
pelkėse. Vieną sekmadienį-rusai 
apsupo pelkes ir pradėjo jas ap
šaudyti. Po kelių valandų šaudy
mo rusai, susėdę į valtis, drįso 
leistis į pelkes, jieskodami parti
zanų. • >

Iki šiol tylėję miško broliai lei
do kalbėti saviems ginklams, 
taiklia ugnimi į dugną leisdami 
bolševikų valtis, sunkiai besi
ūlančias pro tankias pelkių žoles. 
Greitu laiku dumble knibždėjo 
valčių šipuliai ir sužeisti bolševi
kai. Išsigelbėt jiems nei vienam 
nepavyko/Daugumą gyvus prari
jo pelkių bedugnės, liūnų eketės.

Šiose kautynėse žuvo 17 parti
zanų, o bolševikų apie du šimtus.

Iš Daumanto knygos “Par
tizanai už geležinės uždan
gos”?

Otavos lietuvių šeštad. mokyklos vaidintojai, suvaidinę Marijos Ramūnienės scenos vaizdelį.

Bendruomeninės veiklos apimtis

Pasakėlė
K. JAKUBĖNAS

Ir sulaukė šaltis galo, 
Bus pavasarėlis.
Pempės baloj, pempės baloj, 
Kiškis karklynėly.
Kiškis karklų vyžas pina, 
Eis į balių šokti.
Žvirblis avižas augina, 
Baigia jos prinokti.
Vilkas dalgį išgalando, 
Šieno pjautišėjo. .
Uodas nosin jam įkando, 
Vilkas verkt pradėjo.
Lapė pakvietė gaidelį 
Eit suktinio šokti, 
O gaidelis vis negali 
Patrepsent išmokti.
Dvi pelytės pabalnojo 
Rainą katinėlį ' . 
Ir į Vilnių raitos jojo, 
Uodegas iškėlę.
Ir skubėjo girios žvėrys, 
Ir pakėlė balių.
Aš ten valgiau," aš ten gėriau 
Pas žvėrių karalių.
Kad jau šokom šitam baliuj, 
Net kulnus sutryniau.
Ir pačiam žvėrių karaliui 
Uodegą primyniau. /
Kaip žarijos sužaibavo . . r 
Akys to karaliaus.
Aš, kulnus paraitęs savo,'.
Pasprukau iš baliaus.

SENIAI PLANUOTAS LIETUVIO KAPITONO PABĖGIMAS

. KIŠKELIS GUDRUOLIS
Nusibodo kiškiui Gudruoliui 

m erkeles, kopūstus iš daržo vagi- 
nėt, šunų bijot. Nutarė kiškis 
pradėt gyvent kaip žmonės gyve
na: pradėt žemę dirbt, prisiaugint 
maisto ir nebeturėt rūpesčio kur 
ir ką valgysi. Pasamdė darbinin
kus, išdirbo žemę, pasodino sėk
las. Džiaugiasi kiškis. Užaugs vi
sokiausio maisto!

Po kiek laiko pradėjo augt, ža
liuot kiškio laukas. Pirmiausia už
augo ropės. Reik ropes vežt į tur
gų, parduot, bus pinigų. Bet reik 
prieš vežant ir pačiam paragaut, 
ar skanios. Paragavo kiškelis ir 
apsilaižė. Roputės buvo tikrai 
skanios. Nė nepamatė kaip bera
gaudamas visas suėdė. Nei vienos 
neliko.

Atėjo darbininkai ir prašo pini
gų už darbą. O iš kur jų ims kiš
kis? Nuėjo pas vabalą ir sako:

— Prisiauginau gražių ropių. 
Gal nori pirkti?

Vabalas sutiko nupirkt ropes. 
Sumokėjo pinigus ir susitarė ne
užilgo ateit derliaus pasiimt.

Po kiek laiko prinoko pamido- 
rai. Tokie gražūs, raudoni. Kiškis 
galvoja: “Paragausiu truputį, o 
kas liks parduosiu. Ragavo, raga
vo, gi žiūri, kad nei vieno nebeli
ko. O darbininkai vėl pinigų už 
darbą prašo.

Nuėjo kiškis pas gaidį ir sako:
— Užauginau gražius pamido- 

rus. Gal norėtum pirkti?
Gaidys nupirko ir sutarė, kai 

visai prinoks, ateit pasiimt.
Dar vėliau sužaliavo salotai, 

žali, trapūs. Neiškentė ir tų nepa
ragavęs kiškis. Nė nepajuto, kaip 
nė lapelio neliko.

Eina kiškis pas lapę ir siūlo 
pirkt salotus. Ta ir nupirko.

Dar po kiek laiko prinoko grū
dai. Aišku, suėdė ir tuos kiškis, 
kur tau iškęs. Nuėjo pas medžio
toją ir giriasi, kad gražius grū
dus užaugino ir norėtų parduot. 
Medžiotojas ir nupirko tuos grū
dus.

Po kiek laiko kiškis visiems 
pranešė, kad ateitų pasiimt savo 
derliaus.

Sutartu laiku atrėpliojo vaba
las pasiimt savo ropių. Nespėjo 
jis dar išsižiot, žiūri ateina gai
dys, pasiimt savo pamidorų. Va
balas, pamatęs gaidį tuoj po lapu 
pasislėpė. Gaidys sako:

— Atiduok, kiški mano pami- 
dorus!

Kiškis Gudruolis gi išsisuki
nėja: .-v

— Pervėlai, gaideli, atėjai. Pa- 
midorai sugedo, bet aš tau turiu 
dar didesnį skanėstą: po lapu tu
pi vabalas. Tu ji gali sulest.

Gaidys nieko nelaukęs ir sulesė 
vabalą. Vos gaidys prarijo vaba
lą, atslinko laputė.

— Kiški, piski, kur mano salo
tai, — klausia.

— Ai, ai, lapute, nuvyto salo
tai, — aimanuoja kiškis, pasislė
pęs už medžio. — Bet, štai, aš tu
riu tau riebu gaidį; gali jį suval- 
gyt.

Lapė griebė ir sudraskė gaidį. 
Dar lapė nespėjo gaidžio kaip rei
kiant sudorot, atėjo medžiotojas 
savo derliaus pasiimt. Kiškis vie
toj grūdų pasiūlė jam lapę nu
šaut. Tas lapę nušovė, o kiškis 
Gudruolis išsisuko iš bėdos.

Skaityk ir nesijuok!
Mokytoja: Tai tu vėl, Jonuk, 

pavėlavai į mokyklą. Kodėl?
Jonukas: šiandien buvo labai 

slidu. Kai žengiau žingsnį pirmyn, 
tai vis nuslystu du žingsnius at
gal.

Mokytoja: Tai kaip tu iš viso 
atėjai į mokyklą, jei ėjai po vie
ną žingsnį pirmyn ir du atgal?

Jonukas: Aš apsisukau atgal ir 
pradėjau eit namo ...

— Kas tau uždėjo tokį guzą ant 
kaktos?

— Pamidorai.
— Kaip tai? Juk jie minkšti.
— Bet jie buvo dėžutėj.

ĮVAIRUMĖLIAI
• Italų menininkas Leonardo da 

Vinci (1452-1519) jau viduri
niais amžiais buvo padaręs pir
mąjį lėktuvo brėžinį-škicą.

• Akiniai Europoje pradėti nešio
ti apie 1515 m. Nuo 1560 m. pa
gal gydytojų receptus išduoda
mi.

. (Atkelta iš 1 pusi.) 
ti juos torpedomis ir pan. Todėl 
laivas aprūpintas specialiais ra
dijo įrengimais, kurie, žinovų 
nuomone, labai modernūs. Lai
vas, kurio įgulą sudaro 10 asme
nų, priklauso Klaipėdos bazei. Jis 
dalyvavo povandeninių laivų pra
timuose Baltijos jūroje. Naktį iš 
ketvirtadienio į penktadienį, pra
timams pasibaigus, lietuvis laivo 
vadas, kuris pasirodė vienintelis 
iš įgulos žmonių galįs naviguoti, 
užuot grįžęs Kiaipėdon, pasuko 
priešinga kryptim į Gotlando sa
lą. Jūroje buvo rūkas, ir nepaty
rusi įgula visai nesiorientavo 
kryptyje. Apie 22 vai. laivas su
stojo pusantro klm. nuotolyje nuo 
Naer švyturio prie rytinių salos 
krantų ir pradėjo siųsti šviesos 
signalus, švyturys atsakė, tačiau 
negalėjo suprasti, kas atsitiko. 
Buvo manoma, jog tai avarijos iš
tiktas laivas, kuriam reikalinga 
pagalba. Maždaug po valandos 
valtimi atsiyrė du vyrai, abu maž
daug 25 m. amžiaus. “Svenska 
Dagbladet” korespondento žo
džiais, jie abu atrodė geriausi 
draugai, bet antrasis aiškiai no
rėjęs grįžti. Jie išgėrė drauge ka
vą. Tuo metu jau buvo iššaukta 
pakrančių apsauga,- policija, mui
tinė ir karinės įstaigos. Jūrinin
kas, atsisveikinęs švedus, grižo at
gal. Apie vidurnaktį prie Švedi
jos vandenyse esančio sovietinio 
laivo priplaukė švedų torpedinim 
kas. Sovietinė įgula nenoriai su
tiko jo kapitoną. Laikraščių žinio
mis, rusai jūrininkai manė, kad 
jų vadą švedai areštavo. Forma
liai sovietų laivas buvo pareika
lautas tuojau palikti Švedijos van
denis, bet pasirodė, jog niekas iš 
įgulos žmonių negali vadovauti. 
Tada švedų valdžios organai nu- 
sprendė laivui pagelbėti pasiekti 
artimiausią uostą, esanti šiauri
nėje rytinio Gotlando dalyje. Ly
dimas švedų karo laivų, sovieti
nis tenderis atplaukė į Šiite uos
tą, kur buvo izoliuotas nuo bet- 
kokių kontaktų. Įgulai buvo už
drausta išlipti i krantą.

Maždaug tuo pačiu metu penk
tadienio pavakary iš Stockholmo 
atskrido du sovietų ambasados 
tarnauojai, lydimi švedų apsau
gos štabo kapitono. Nors vyriau
sybė, kaip matyti, labai palankiai 
atsiliepė į sovietų pageidavimus 
tuštuojau leisti susitikti su lai-

| vo įgula, visdėlto neišvengta dvie- 
į jų incidentų. Pirmas Įvyko Stock
holmo aerodrome, kur reikėjo su
gaišti laiko, kol pavyko surasti 
tris vietas užpildytam lėktuve. Te
ko išsodinti tris keleivius prieš jų 
norą; Kitas incidentas Įvyko prie 
pat laivo. Mat, sargybiniai, ku
riem buvo duota? griežtas Įsaky
mas nieko neprisileisti, nesutiko 
praleisti nė ambasados tarnauto
jų, nors juos lydėjo švedas. Tik 
po pakartotinio susižinojimo su 
Stockholmu, jie buvo praleisti ir 
naktį, praleido laive drauge su 
Įgula. Buvo aišku, jog laivyno at
tache pavaduotojas buvo pasiren
gęs kelionei, nes su savim nešėsi 
pilnai prikrautą lagaminą. Pir
miausia jis patikrino laivo doku
mentus ir Įrengimus. Viskas bu
vo rasta tvarkoje. Trūko tik rak
tų nuo ginklinės ir šaudmenų san
dėlio. Juos sugrąžino švedų poli
cija. Mat, pabėgęs karininkas 
prieš tai Įgulai buvo Įsakęs su
nešti ginklus, juos užrakino ir 
raktus pasiėmė. Sovietai mėgino 
tuojau gauti pasimatymą su pa
bėgusiuoju, bet leidimas buvo 
gautas tik šeštadienio vidudieni. 
Kaip minėta, tuojau po nesėk
mingo per kalbėjimo, laivas, va
dovaujamas attaches, pakėlė in
karą atgal Į rytus. Laivui išplauk
ti Įsakymas atėjo tiesiog iš Mask
vos’šifruota telegrama per am
basadą, Su kuria tarnautojai pa
laikė ryši telefonu. Laivo ..gulai 
buvo švedų valdžios uždrausta 
naudotis savo siųstuvu;

įdomią nuotrupą pranešė dien
raščio “Sv.Dagbladet” korepon- 
dentas iš Maskvos. Paskelbus ži
nią apie lietuvio pabėgimą, jis 
kreipėsi i oficialius sovietų val
džios sluogsnius, prašydamas iš 
jų informacijos. Tie atsakė nieko 
nežiną ir nukreipė i Tasso agen
tūrą. Tasso tarnautojai atsakę: 
“Keista, juk jeigu kas nors pana
šaus būtų įvykę, mes būtumėm 
paskelbę”. Tačiau iki šiol dar nie
ko nepaskelbė.

Lietuvio pabėgimas Švedijoj 
gyvenantiems tautiečiams buvo 
tokia pat staigmena, kaip ir kitur 
esantiems. Kolkas ir jie nė kiek 
nedaugiau žino. Galbūt tik vieti
nėje spaudoje turi daugiau gali
mybių pasiskaityti apie kaikufias 
pabėgimo smulkmenas. Be abejo
nės, Lietuvių Sąjunga, kurios 
centras Stockholme, darys žygių

APLANKYKITE SAVO TĖVYNĘ!
VYKITE PATOGIAI IR KOMFORTIŠKAI ŽINOMU

M.S.BATORY
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 modemus, 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.

George BEN, BJL
ADVOKATAS-NOTARAS

praneša, kad
persikėlė

- J naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W.

DAR TURIME VIETŲ PAVASARIO KELIONĖMS
IS MONTREALIO — GEGUŽĖS 17, BIRŽELIO 13.

* ■ Kitų kelionių datos:
liepos 11, rugpjūčio 10, rugsėjo 8, spalio 6, lapkričio 7.
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Dėl rezervavimo ir informacijų pasitarkite su savo 
vietiniu kelionių agentu arba

GDYNIA AMERICA LINE
220 BAY STREET TORONTO 1, CANADA

susisiekti su pabėgėliu, tačiau 
kolkas dar sunku pasakyti, kada 
tai bus galima. Kai speciali komi
sija užbaigs savo apklausinėjimus, 
atoėgusįjĮ greičiausiai atgabens i 
Stockholmą, kur reikės dar pa
laukti ligi užsieniečių komisija 
paskelbs savo sprendimą. Iki to 
laiko vargiai galima laukti kokių 
nors išsamesnių žinių. Jeigu pa
vyks ką patirti, mėginsiu pasida
linti su “Tž” skaitytojais.
Papildomai mūsų korespondentas 

atsiuntė šį pranešimą
Švedų valdžios organų speciali 

komisija balandžio 11 d. užbaigė 
nuo sovietinio laivo pabėgusio lie
tuvio jūrų leitenanto apklausinė
jimą, šiandien turėjo būti pasira
šytas apklausinėjimo protokolas. 
Vienas specialiosios komisijos na
rys jau grižo atgal į Stockholmą. 
Pabėgėlis kol kas toliau laikomas 
Gotlando saloje, Hemse policijos 
priežiūroje. Atrodo, kad jis ten 
pasiliks ligi Švedijos užsieniečių 
komisija apsvarstys jo prašymą 
suteikti politinio pabėgėlio teises.

Reikia pasakyti, kad apklausi
nėjimas pasibaigė nelauktai grei
čiau, negu buvo spėjama. Dar ba
landžio 10 d. vietos valdžios pa
reigūnas bųyopareiškęs spaudai, 
jog apklanštĮ^nDaš bebaigtas,tik 
galvojama jį nutraukti ir tęsti 
Stockholme. Stebėtojų sluogs- 
niuose buvo manoma, jog apklau
sinėjimas truks visą savaitę.

Pabėgėlis laikomas Hemse poli
cijos areštinėje. Kaip rašo spau? 
da, jis ten jaučiasi patogiai. Mais
tą gauna iš netoli esančio viešbu
čio. Pirmadieni jam buvo leista 
pakeisti sovietinę uniformą civi
liniais drabužiais. Lydimas dvie
jų policininkų, jis perėjo porą 
vietos krautuvių, kur prisitaikė 
reikiamus drabužius ir buvo jais, 
kaip rašo laikraščiai, labai paten
kintas. Civilinė apranga jam buvo 
parūpinta darbo Įstaigos lėšomis.

Pabėgėlio tapatybė dar vis ne
žinoma. Švedijos lietuvių sąjun
ga, kurias centras Stockholme, 
reikalą atidžiai stebi, bet kokių 
nors konkrečių žygių dar nesi
ėmė, nes kol kas jokie ryšiai su 
pabėgėliu negalimi. Dėl supran
tamų priežasčių tebejaučiamas ir 
tam tikras rezrvuotumas.

Lietuvio pabėgimas tik porą 
dienų figūravo švedų spaudos pir
muose puslapiuose."Nuo sekma
dienio visas dėmesys sutelktas 
Jeruzalėje prasidėjusiai Eichma- 
no bylai ir naujam sovietų laimė
jimui kelyje į erdves užkariavi
mą. Po poros dienų spėliojimų, 
šiandien Maskvos paskelbtoji ži
nia apie astronauto grįžimą žemėn 
beveik visiškai šešėliu uždengė 
tik ką prasidėjusią Eichmano by
lą. Šis dėmesio nepastovumas iš 
tikrųjų tėra ženklas, kokiu inten
syvumu neutralaus krašto spau
dos puslapiuose atsispindi dabar
tinė smarki Rytų-Vakarų propa
gandinė kova.

(Atkelta iš 3 psl.)
ruomenė susideda iš paskirų as
menų, individų, tačiau jos nariai 
atsineša didžią demokratinę ver
tybę: pagarbą žmogaus asmeniui. 
Žmogiškojo asmens respektas jį 
turi visur ir visada lydėti: darbe 
ir programoj, privačiame ir vieša
me gyvenime, darbo dieną ir 
šventadienį, medžiaginėj ir kultū
rinėj aplinkumoje. Asmens pir
mumo pripažinimas yra faktorius, 
kuris laisvus individus gali su
jungti ir vesti į natūraliai prigim
tą bendruomeninį veikimą. Tat 
būdami nuoseklūs ir turime rei
kalauti, kad bendruomenės narys 
būtų tas pats tiek kasdieniniame 
darbe, tiek ir viešame veikime. 
Trumpai sakant, pavienis bend
ruomenės narys, būdamas kultū
ros nešėjas, turi teisę susilaukti 
paramos iš visuomenės. Bendruo
meninė veikla negali būti tik 
šventadieninė, o labiau kasdieni
nė; būdama nuosekli ir visapusiš
ka, ji turi tęstis ištisai, o ne tik 
kaikada; bendruomeninė veikla 
turi rasti atramos medžiaginėje 
buityje ir siekti pačias dvasinės 
kultūros augštumas.

APIMTI VISĄ ŽMOGŲ
Kodėl gi norima bendruomeni

ni veikimą praplėsti kasdienine 
prasme? Kaip minėjome, kiekvie
nas bendruomenės narys yra indi? 
vidas, asmuo. Kaip toks į veiklą 
ateina, kaip toks ir išeina. Jis pa
sireiškia visa savo pilnuma, kaip 
fizinė - dvasinė būtybė. Kasdieni
niame, fiziniame darbe naudoja
mos ne psichinės, dvasinės, o la
biau fizinės jėgos arba, kaip esa
me įpratę sakyti, raumenys. Vie
nur naudojamas žmogus kaip fi
zinė būtybė, kitur priešingai. Fi
zinis darbas, tiesa, dvasinių jėgų 
neišjungia, tik jas atsitiktinai ar
ba laiks nuo laiko panaudoja. Fi
zinis darbas paprastai vadovauja
si daugiau Įpratimu, kartojimu ar
ba automatiŠkumu, protas gi “ato
stogauja”. Ne vienas mūsų rašyto
jų yra pastebėję, kad idėja sukur
ti vieną ar kitą kūrini atėjo fabri
ke prie darbo staklių. Iš. tikro, to
kiu metu atliekamas dvigubas 
darbas, ir fizinis ir kūrybinis - li

teratūrinis. Tačiau priešingas pro
cesas vyksta tam, kuris nekuria. 
Dvasines jėgas ištinka atrofija dėl 
ilgalaikio jų nenaudojimo. Tad 
dirbantysis penkias dienas reiš
kiasi kaip fizinė būtybė, likusias 
gi dvi naudoja daugiau dvasinės 
pusiausvyros atgavimui arba su- 

I stiprinimui.. Visai suprantamas 
darosi ne vieno mūsų skundas: 
grįžęs iš darbo nenoriu nieko, nei 
knygos sunkesnio turinio, nei žur
nalo, nei pagaliau laikraščio, ne
bent žinučių skyrių permesti aki
mis. Tokia padėtis visai supranta
ma: žmogus fiziškai esti papras
tai išsemtas, pavargęs, dvasiškai 
gi beveik nepanaudotas. Imtis 

i bendruomeninės veiklos reikia 
nemažo ryžto. Į bendruomeninį 
veikimą ateina jau “išnaudotas” 
asmuo, jei taip galima išsireikšti. 
Mūsų pasikarščiavimai, kad tingi
me, nenorime dirbti bendruome
ninio darbo nėra visai pamatuo
ti, nors minėtųjų “pavyzdžių” ir
gi nestokojame.

Mūsų kaip lietuvių, išlikimo są
lyga ir yra tvirtai besireiškianti 
tautinė bendruomenė. Pirmasis 
tad rūpestis yra atgauti pilną lie
tuvi žmogų vispusiškai bendruo
menės veiklai. Tai yra pirminis ir 
vienintelis kelias tautinei bend
ruomenei sustiprinti ir jos veik
lai praplėsti. Tik turėdami pilną 
žmogų, galėsime tikėtis ir pilnos 
apimties veiklos. St. Rimgaila

Ar jūs ketinate 
vykti j Europa?
KĄ NORS 
ATSIKVIESTI?
Dėl pilnų informacijų, be jo
kio įsipareigojimo, paskambin
kite ar susisiekite su
HENRY MOOS—viešu notaru

KENNEDY
Travel Bureau Ltd.

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

Įsteigtas 1926 m.

Dymond svarsto Ontario sveikatos reikalus

Margareta Warke, centre, kalbasi su sveikatos ministeriu Mat
thew B. Dymond, kairėje, apie tai, kaip rehabilitacija grąžino 
jai pilną sveikatą po to, kai ji buvo išgydyta iš džiovos. Marga
reta dabar dirba Sveikatos ministerijoje. Dešinėje yra naujojo 
Rehabilitacijos skyriaus direktorius Kenneth L. Hawkins.

Džiovos pacientų pritaikymas 
gyvenimui

MATTHEW B. DYMOND, MD, CM, Ontario sveikatos ministeris

KOVA

VĖŽIUI

KANAPOS KOVAI SU VĖŽIU 
DRAUGIJA

Siųskite savo aukas:
Metropolitan Toronto Council 

Canadian Cancer Society 
443 Mt. Pįeasant Road, Toronto.

Prieš susirgdamas džiova Juo
zas Smith (tai tik šiam pasakoji
mui parinktas vardas) dirbo visą 
laiką sunkiojoje pramonėje. Sana
torijoje gydydamasis nuo šios li
gos jis žinojo, kad jis niekad ne
galės grįžti i savo senąjį darbą, 
nors darbdavys ir labai norėtų ji 
vėl priimti.

Modernioji medicina išgelbėjo 
jo gyvenimą ir padarė ji sveiku 
žmogumi, bet kad Juozas vėl ga
lėtų išlaikyti save ir savo šeimą, 
jis turi surasti atitinkamą darbą.

Jis ji surado. Šiandien jis yra 
ekspertas mašinistas. Prieš eida
mas į ši naują darbą, jis buvo ati
tinkamai paruoštas ir pasidarė 
tiek pat sugebąs, kaip ir betkuris 
jo bendradarbis.

To buvo pasiekta per Ontario 
sveikatos ministerijos profesinio 
pritaikymo (rehabilitacijos) prog
ramą, taikomą apmokyti bei pri
taikyti tokiems žmonėms kaip 
Juozas Smith po jų ligos. Įkūrus 
sveikatos ministerijoje Rehabili
tacijos skyrių, paruošimo darbas 
yra vykdomas glaudžiam ryšy su 
mediciniška ir kitokia pacientui 
reikalinga pagalba. _ f

Rehabilitacija (pritaikymas gy
venimui) yra dalis grupės darbo 
su nepajėgiais asmenimis.

Kai plaučių ligų specialistas 
nusprendžia, kad džiovininkas jau 
gali pradėti galvoti, ką jis veiks 
visiškai pasveikęs, rehabilitacijos 
pareigūnas pradeda aiškinti pa
ciento reikalus.

Jis susisiekia su buvusiu darb
daviu, jei pacientas nori ten grįž
ti ir jei darbas yra tinkamas. Jei 
atsigaunantis pacientas turės pa
sirinkti visiškai naują darbą, kaip

Jonas Smithas, jam bus patarta ir 
nurodyta kokios rūšies darbą jis 
galės dirbti .

Kartais paciento pamokymas 
gali būti pradėtas dar gydymosi 
metu sanatorijoje. Kaikurios sa
natorijos, pvz. Weston, turi aš- 
tuonius ar devynius pastovius tar
nautojus mokytojus, galinčius 
mokyti Įvairiausių akademinių 
dalykų, o be to, gali būti pasiren
kamos korespondencinės univer
sitetinės studijos.

Neretai šių kursų pakanka pa
ruošti pacientą naujam darbui. 
Tokiam atvejy darbas jam suran
damas mėnesiu anksčiau negu jis 
gali pradėti dirbti.

Kitiems vyrams bei moterims 
yra reikalingas apmokymas jau 
išėjus iš ligoninės. Jei yra reika
lo, rehabilitacijos tarnyba kon
takte su kitomis valdinėmis agen
tūromis gali suorganizuoti pilno 
apmokymo kursus. Visa tai tei
kiama nemokamai. O to apmoky
mo tikslas yra buvusi pacientą 
paruošti grįžimui į visuomenę. 
Apmokymo metu jis, be to, gau
na pragyvenimo paramą.

Kai jis bus paruoštas, jam bus 
surastas darbas tinkąs jo paruo
šimui. Buvusieji pacientai yra 
taip gerai apmokomi, kad darbda
viai juos mielai priima ir surasti 
jiems vietas yra nesunku.

Rehabilitacijos paskutinis tarps
nis yra sekantieji trys metai nuo 
darbo pradžios, stebint, kad jis 
gautų atitinkamą darbą ir žiūrint, 
kad dirbtų darbą, kuris nebūtų 
kenksmingas jo sveikatai.

Tai yra viena iš Ontario val
džios tarnybų, labai svarbi tiems, 
kurie ja pasinaudoja, bet retai 
girdima plačiųjų masių.

Betkokius klausimus dėl sveikatos ministerijos veiklos šioje srityje, o taip 
pat sugestijas dėl šių straipsnių serijos siųsti: Director of Information and 
Publicity, Ontario Department of Health, Queen’s Park, Toronto.
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“Dainavos” ansamblis, minėjęs 
savo veiklos penkiolikos metų su
kaktį, susilaukė užtarnauto dėme
sio. Ansamblio dirigento Stp. So
deikos nuopelnus plačiai iškėlė 
prof. J. Žilevičius. Labai išsamus 
Edv. Sulaičio straipsnis tilpo ir 
“Tėviškės Žiburiuose”. Dar pai
nesniam vaizdui susidaryti šia 
proga norėčiau paryškinti treje
tą dalykų, daugiausia susijusių 
su “Dainavos” pradžia ir išlikimu.

šūkis “Su daina į laisvę” buvo 
neatsitiktinai parinktas. Tai buvo 
ansamblio pamatai, ant kurių jis 
turėjo atsistoti ir išsilaikyti. Tas 
užsimojimas su dideliu pasišventi
mu buvo ir vykdomas.

“Dainava” gimė prie Maino 
upės esančiuose karo giruvėsiuo- 
se — Hanau mieste, kuris buvo 
tik 12 mylių nuo Amerikos ir są
jungininkų vyriausios būstinės 
Europoje. Ji vykdavo koncertuo
ti amerikiečių kariams, jų šei
moms, organizacijoms, o taip pat 
ir vokiečių visuomenei. “Daina
va” į savo koncertus ir arbatėles 

kviesdavosi augštuosius sąjungi
ninkų pareigūnus, neišskiriant nė 
paties vyriausiu vado gen. Eisen- 
howerio, buv. Amerikos preziden
to. “Dainava” išnaudojo kiekvie
ną galimybę, kur tik buvo galima 
pasitarnauti lietuviškam reika
lui. Pats UNRRA direktorius ne
paprastai vertino “Dainavą” ir ją 
ryškiai išskirdavo iš visų tautybių 
kultūrinių vienetų. Dažnai ir vie
šai ją vadindavo “Mano pasidi
džiavimas”. Ir ne be pagrindo: 
“Dainavos” pagalba jis galėjo 
puikiai reprezentuoti didžiąją 
stovyklą, kurioje vien lietuvių gy
veno tarp 34000 asmenų, ne
kartą valstybių viršūnėms pasi
girdamas: “Štai kiek mano pada
ryta .” Kaip žinoma, ši buvo 

, pati ..didžiausia lietuvių stovykla 
visoje Vokietijoje. Kas gi liko, 
lietuviams po direktoriaus tokio 
pasigyrimo? Jiems irgi dar kliū
davo — jiems tekdavo antroji me
dalio pusė: ansamblis buvo žino
mas ir pristatomas kaip grynai 
lietuvių vienetas; žymūs ameri
kiečiai supažinti su lietuviška dai
na, taip pat — jutimas to svorio, 
kuris buvo jaučiamas tais atve

jį ais lietuvius iškeliant augščiau 
visų tautybių. Šio ansamblio dai
nos klausėsi žymūs Amerikos se
natoriai, kongreso atstovai,, gene
rolai, vyskupai ir eilė kitų pana
šių asmenybių. “Dainavos” dėka 
ne* vienas lietuviškas reikalas 
centrinėse sąjungininkų įstaigo
se, lemiančiose sprendimą, galė
jo būti daug lengviau ir sklan
džiau Liet. Bendruomenės vyr. 
komiteto sutvarkomas. Taigi 
praktika įrodė, kad “su daina į 
laisvę” šūkis nebuvo tušti žo
džiai.

“DAINAVOS TĖVAI
Antras daugiau išryškintinas 

dalykas — tai svarbiausieji as
menys, kurie šalia meno vadovų, 
apibūdintų ankstesniuose straips
niuose, lėmė “Dainavos” likimą 
kritiškiausiuose jos gyvenimo mo
mentuose. Nėra įmanoma sumi
nėti juos visus. Sustosiu tik ties 
tais, kurie suvaidino pagrindinį 
vaidmenį. Vienas jų — prof. dr. 
Simas Sužiedėlis. Aš jį vadinu 
“Dainavos’ tėvu, nes, mano supra
timu, tas žodis geriausiai nusako 
jo nuopelnus ansambliui. “Daina
vos” gimimas ir visas jos gyveni
mo kelias, ypač pradžioje, nebuvo 

■ rožėmis klotas, bet erškėčiais nu
sagstytas. Ansamblis surinko pa
vydėtiną balsinę medžiagą, bet 

:tai dar neviskas: trūko salės re- 
■. peticijoms ir kt. panašių dalykų. 
Visi kiti sunkumai, kad ir neleng
vai įveikiami, atrodė nugalimi, 
tačiau salės klausimas atrodė lyg 

nepajudinama uola, čia buvo ir 
daugiau reikalavimų patalpų sri
tyje. Patalpų problema Hanau 
stovykloje buvo pati aštriausia iš

SU I
KAIKURIE NEPAMINĖTI “DAINAVOS” MOMENTAI

ir skambumo akordais. Pradėjus 
prie salės visa- 

‘ "rys klausy
ta būdavo

E.Daniliunas

visų lietimų stovyklų. Viename 
kambaryje gyveno ligi tuzino as
menų ir miegojo keliais augštais 
ligi lubų iškeltose lovose, žmonės 
vis dar plūdo stovyklon, bet jau 
nebebuvo priimami. Net stovyk
lai labai reikalingus asmenis buvo 
labai sunku įkurdinti, nes visiš
kai nebebuvo vietos. Choristų ta
da buvo visas 100!: Buvo planuo
jama repetuoti ir kartu su dides
nio’ masto orkestru. Tokioms re
peticijoms reikalingas jau ne 
kambarys, bet salė. Tokioje žmo
nių kamšatyje gyvenant, užimti 
didelę salę vien repeticijoms ir 
susirinkimams daugeliui atrodė 
nesąmonė. Kur gi tada repetuoti: 
aikštėje?! Vasarą gal ir įmanoma, 
bet geras ansamblis turi dirbti iš
tisus metus. Perpildytuose kam
bariuose nebuvo. įmanoma repe
tuoti, nes ir patys jų gyventojai 
tarp lovų viens per kitą praeiti 
nelabai; Įstengė. Stovyklos komi
tete,, kuris tada, rodos, jau veikė 
ir kaip Liet. Bendr. Hanau sk. ko
mitetas, kultūrinius reikalus at
stovavo prof. S. Sužiedėlis. Pasi
tarimais nelaimėjus salės, profe
sorius nutarė išmėginti vieninte
lę dar likusią galimybę — jis ant 
svarstyklių metė visą svorį, kiek 
tik jo turėjo: “Jei kultūrinėje sri
tyje nėra galimybės ką nors dau
giau pasiekti; nežinau, kodėl aš 
dar turėčiau likti kultūros vado
vu ..(tebūna man atleista, kad 
paminėti žodžiai tėra tik apytik
riai atpasakoti, bet, tikiu, jie ati
tinka tikrąją momento nuotaiką). 
Tas pareiškimas posėdžiui padarė 
atominės, bombos sprogimo įspū
dį. Profesorius, stovykloje turėjo 
labai didelį: pasitikėjimą: jį žmo
nės netik gerbė, bet ir mylėjo. Jis 
priklausė priedų, kurie per visus 
rinkimus gaudavo daugiausia bal
sų. Jis buvo ta pajėga, kuri to 
masto stovyklai buvo būtinai rei
kalinga. Todėl stovyklos vado
vybė davė salę, kad galėtų išlai
kyti šiame svarbianie poste žymų
jį talkininką. Vadovybė irgi daug 
rizikavo: susilaukė didelio ir ap
čiuopiamo žmonių, kad ir nevisų, 
priekaišto. Stovyklai grėsė “re
voliucija” ir vienu ir antru atve
ju, bet galų gale viskas baigėsi 
laimingai. Mat, dauguma komi
teto narių (jų, rodos, buvo devy
ni) ir stovyklos gyventojų netikė
jo, kad čia gali išaugti vienas pir
maeilių ansamblių. Be to, ši salė, 
tinkama apgyvendinti šimtui ar 
ir daugiau žmonių, atrodė perdi- 
delė, o rankose neturėta dar jokių 
apčiuopiamų didesnių vaisių ir 
abejojant ansamblio ateitimi. Tas 
netikėjimas ir buvo sunkiausioji 
anų dienų administracinės veiklos 
aplinkybė, užkertanti daug kelių 
ir sunkinanti visą darbą nuo pra
džios ligi galo. Tačiau didysis kul
tūrininkas prof. S. Sužiedėlis pra
matė ansamblio reikšmę ir tikėjo 
jo gražia ateitimi. Jis atėjo “Dai
navai” į pagalbą visuose jos sun- 
kumuoseį o jų tada buvo daug ir 
visi klausimai, kaip minėjau, 
sprendėsi labai sunkiai. Kultūros 
vadovas suprato, kad be salės ne
gali būti repeticijų, o be repeti
cijų — ansamblio. Man, kaip bu
vusiam arčiausia to reikalo, yra 
visai aišku: jei prof. Sužiedėlis 
nebūtų turėjęs didelio takto ir to
kio svorio stovykloje ir nebūtų 
tokia aiškia ir tvirta forma jo me
tęs ant svarstykių, “Dainava” ne
būtų gimusi! Štai kodėl aš jį va
dinu “Dainavos” tėvu ir išskiriu 
iš visų kitų. Profesoriui į. pagal
bą atėjo ir muz. Br. Jonušas, da
vęs ansambliui stiprią meninę 
pradžią ir sukėlęs entuziazmą tiek 
dainininkų, tiek stovyklos gyven
tojų tarpe. Jis nemėgo murzinai 
atlikti dalykų. Jo vadovybėje an
samblis pirmą kartą suskambėjo 
stovykloje dar negirdėto švarumo
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DAIL.'VIKTORO VHCODOS kūri
mų parodavyksta čikageję; Čiurlionio 
galerijoje, balandžio 46-J4 44.

DAILJ ROMAS-VIESULAS, Temple 
universiteto. Filadelfijoje, grafikos 
dėstytojas, metinėje Amerikos grafikos 
parodoje, Clinton, N J., už savo kūri
nius laimėjo premiją “purchase prize”.

DAIL. J. VITKUS už savo kūri
nį “Varlių prūdas”, Art League of 
Long Island Galleries; parodoje, Doug- 
laston, N.Y., laimėjo garbės premiją.

JERONIMO IGNATONIO premijuo
to romano “Ir nevesk į pagundą” lai
da jau išparduota.

MUZ. JONAS KASELIŪNAS su 
žmona, rašytoja Karole Pažėraite, ne
seniai persikėlęs iš Brazilijos į Kolum
biją, Kartagenos mieste profesoriau
ja muzikos, konservatorijoje.

KUN. V. BAGDANAVIČIUS, MIC, 
pradėjo versti ir spausdinti “Laive” 
garsaus konvertito kard. J. H. New
man knygą “Mano gyvenimo apolo
gija”. .

J. GRIBAUSKAS, Cicero lietuvis fi
nansininkas, A. Stephens lietuviškajam 
ansambliui, mininčiam 20 m. gyvavi
mo sukaktį, paaukojo:$2000, kad ta 
proga ansamblis galėtų savo sukaktu
vinį koncertą įamžinti plokštelėse. Tai 
buvo padaryta praėjusį rudenį. Prieš 
šiemetines Velykų šventes įvyko tų 
plokštelių “krikštynos”. Pirmoji plokš
telė buvo padovanota mecenatui J. 
Gribauskui.

ELVA SARATA - JUOZAPAVIČIE
NĖ Kordobos universitete, Argentino
je, gavo daktarės laipsnį iš biochemi
jos. Naujoji daktarė Kordoboje turi 
savo vaistinę.

LUEBECKO LIETUVAITĖS Marytė 
Ensiniūtė ir Ulė Vaitkūnaitytė baigė 
prekybos mokslus Mortzfield mokyk
loje. Egzaminų komisija dėl jų pasižy
mėjimo mokslo metų atleido nuo bai
giamųjų egzaminų. Jos abi yra buvu
sios lietuvių vargo mokyklos mokinės: 
skaito, rašo ir kalba lietuviškai lyg bū
tų baigusios gimnaziją Lietuvoje.

KULTŪRINĖS PAJĖGOS. BURIASI.
— Londono “Vaidila” ir Liet. Atgimi
mo Sąjūdis surado naują kelią darbui. 
Susilpnėję paskirai dėl emigracijos, su
rėmė pečius bendram kultūriniam dar
bui. Jau baigia repetuoti S. Lauciaus 
3 veiksmų dramą “Laisvės keliais”.

ALBINAS GUMBARAGIS, veiklus 
žurnalistas, gyvenąs Montevideo mies
te, atšventė 50 m. amžiaus ir 30 m. 
žurnalistinio darbo sukaktis. Sukaktu
vininkas gimęs 1910 m. Rygoje.

“DRAUGO” ADMINISTRACIJA nu- * 
pirko naujausią klišėms gaminti ma
šiną, kuri kainavo $27.000.

ALGIRDAS J. GRUODIS, vos 21 m. 
inžinierius, dirbąs IBM tyrimo labo
ratorijoje Poughkeepsie, N.Y., gavo 
bendrovės premiją už išradimus. A. 
Gruodis ten dirba antrus metus ir jau 
padarė keletą išradimų; trys jų užpa
tentuoti, keturiems paduoti ■ pareški-

? j

BALT - PRESS, Stockholme švedų 
kalba leidžiamas pabaltiečių biulete
nis, pradėjo šeštuosius metus. Nuo šių 
metų biuletenio redagavimą perėmė 
A. Kaelas. žinomas estų publicistas ir 
dabartinės Estijos padėties tyrinėto
jas. Biuletenio tikslas yra pateikti 
Skandinavijos politiniams sluogsniams 
teisingą Ir kiek galima patikrintą in
formaciją apie esamą padėtį Pabalti
jo kraštuose. Biuletenio bendradarbiai 
priklauso įvairioms politinėms sro
vėms, kurios yra bendras reikalavimas 
atstatyti Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
nepriklausomybę. Balt-Press leidžia es
tų tautinis komitetas, estų tautinis 
fondas ir Skandinavijos latvių tautinis 
fondas. E.

: J. MACIJAUSKAS, sovietuose išauk
lėtas ir sovietinėje kariuomenėje iki 
generolo laipsnio pakilęs, Valstybinėje 
grožinės literatūros leidykloje VHniu-

gą “Šaulė leidžias -

KULTŪROS ilR
KNYGŲ
PASAULYJE

repetuoti aikštėje pr 
da būdavo didokas h 
tojų. Koncertais vi 
tinkamai pasiruošiau 
lis progresavo netik savo daina, 
bet ir išvaizda — vienoda unifor
ma ir pan. Taip ansamblis. įgijo 
pasitikėjimą ir-visi reikalai iš kar
to palengvėjo. Dabar atsirado jau 
daug užtarėjų ir draugų. ^Daina
va” pilnu žingsniu pradėjo kopti 
į pirmaeilių ansamblių gretas. 
Kultūros vadovo dramatiškai, bet 
kartu ir labai sėkmingai pradė
tas pareigas toliau sąžiningai tęsė 
J. Jasiukevičius, J. Žilionis ir kt 
Profesoriaus milžiniškos pastan
gos nebuvo apviltos. Tai neabejo
tinai tvirtina liet, muzikos autorL 
teto prof. J. Žilevičiaus vaizdus 
apibūdinimas, “Drauge”, kur sa
vo straipsnyje “Dainava — lietu
viškos’ kultūros švyturys”' rašo: 
“...“Dainava” prasiveržia lyg 
vulkanas chorinių koncertų tar
pe. Visada jos parengimai sudė
tingi, kupini sudėtingų muzikos 
kūrinių. “Dainava” nuo pat įsi
kūrimo Vokietijoje savo koncer
tais laurus skynė. Atvykusi į šį 
kraštą dar plačiau išbujojo ...”

ŽYGIS PER ATLANTĄ
Taip gimė ir augo ^‘Dainava” 

Vokietijoje. Pirmosios krizės lai
mingai nugalėtos. Tačiau tai dar 
neviskas: problema dar neišspręs
ta ligi pilnumo, nes už durų liko 
dar klausimas, kaip šį meno žiedą 
perkelti pėr Atlantą. Čia iškyla 
nuopelnai kito ypatingo asmens, 
vienintelio kaipo tokio “Daina
vos” techniškosios pusės — ad
ministracijos istorijoje. Kaip mū
zų srityje ansamblio siela yra di
rigentas, taip žemiškuose ansamb
lio reikaluose tokia siela beveik 
per visą “Dainavos” veiklos isto
riją buvo kuklusis Albinas Dzir- 
vonas, niekada nesididžiuojąs sa
vo nuopelnais, bet labiausiai be- 
šisielojąs “Dainavos” likimu. Tai 
pati -svarbiausioji šio ansamblio 
darbo pelė! Jis įėjo į pirmąją 
ansamblio valdybą ir beveik į vi
sas kitas per visą 15 metų! Ma
nau, kad netoli 10 m. jis išbuvo 
vien pirmininku. Gi pirmininkui, 
kaip tik ir atitenka visi svarbes
nieji rūpesčiai. Tremties sąlygose 
ir paprasčiausią mažmožį atlikti 
nebuvo lengva: jei ko trūksta de
koracijoms ar taut, drabužiams — 
krautuvėse nenupirksi. Taip pat 
gastrolių nenuvažiuosi nusipirkęs 
stotyje, bilietą. Tais laikais reikė
jo atlikti daug papildomų ir sun
kiai Įmanomų reikalų. Netoli pen
kiolikos metų jis išbuvo “Daina
vos” principų ir likimo sargyboje. 
Jis buvo centrinė ir nepajudina
ma “Dainavos”-kolona, į kurią at
sirėmė visi admiinstraciniai rū
pesčiai, vargai ir nesklandumai. 
Būdamas didelio takto ir gilių įsi
tikinimų lietuvis, jis ryžosi vis
kam ir viską puikiai atliko. Jis 
buvo tas architektas, kuris supla
navo ansamblio perkėlimą į ant
rąją svarbiąją poziciją — Čikagą. 
Vieta parinkta labai vykusiai. 
Prof. dr. A. Gylio padedamas, jis 
perkeidino likusius ansambliečius 
ir pririnko dar «.naujų, kitaip sa
kant, reorganizavo “Dainavą” šia
pus vandenyno. “Dainava” gimė 
antrusyk! Jei ne tas Dzirvono - 
Gylio keltas ir ne Dzirvono tvirta 
laikysena likti ant senųjų “Dai
navos” pamatų, šis, anot muz. Ži
levičiaus, kultūrinis vulkanas šia
pus Atlanto jau nebebūtų prasi
veržęs. Mažių mažiausia “Daina
va” nebūtų ta, kuri yra šiandien.

NEŽINOMIEJI 
DAINAVIEČIAI
Nesijausčiau teisingu, jei čia 

proga neprisiminčiau eilinio, pil
ko dainaviečio. Kaip minint ka
ro herojus kartu gerbiamas ir ne
žinomasis kareivis, taip tokiomis 
progomis turėtų būti pagerbtas ir 
nežinomasis ansamblietis. Sąmo
ningai sakau “nežinomasis”, nes 
apie juos, kaip atskirus asmenis, 
tikrai mažai girdima sukaktuvi
nėse kalbose ir jų pavardės ne
mirga spaudos puslapiuose. Sveb 
kiūtinąs “Draugo” precedentas. 
Ilgame straipsnyje ‘Viena mote
ris ir du vyrai” suminimos pavar
dės Elenos Krasauskienės, Alber
to Stočkaus ir Alekso Smilgevi
čiaus. Tai trio, minintis tą pačią 
sukaktį — 15 metų dainaviečių 
eilėse! .Nuo pirmos ansamblio dai
nos ligi šių dienų. “Draugas” išsi
taria, kad šios pavardės nėra to
lios garsios kaip Amerikos prezi
dentų ... “Draugas” pasielgė la
bai teisingai svarbiausiems an
samblio veteranams paskirdamas 

*vi$ą straipsnį, jų pasišventimui 
pagerbti. Už darbą ir pasišventi
ntą prezidentui; tėnka didelė krū
va/pinigų, garbė ir pasitenkini
mas, ‘kad jis tvarko pasaulį. O 
kas gi tenka ansambliečiams? Vie
nintelis užmokestis—vidinis pasi
tenkinimas,: kad jie atlieka parei
gą savo tautai, dirbdami ir už 
tuos, kurie nejaučia tos pareigos. 
Žinau, kaip vyksta darbas ansam
bliuose, ir todėl drįstu tvirtinti,

tuvių
bos studijų komisija paėjusiais 
metais pravedė sąjungos narių 
tarpe apklausinėjimą,. norėdama 
nustatyti Amerikos dabartinės 
lietuvių studentijos veidą. Tam 
reikalui buvo išsiuntinėta 
650 anketų, į kuriąs gauta 
atsakymai, šiomis dieonmis an
ketos duomenys buvo paskelbti 
naujausiame “Studentų Gairių” 
žurnalo numeryje. Iš ten ir ima
me anketos duomenis.

Visų pirma reikia pažymėti, jog 
iš visų atsakiusiųjų tarpo 77% 
yra aktyvūs studentai, turėję pa
reigas. valdybose bei komisijose. 
Vargu tad gautos anketos gali re
prezentuoti mūsų tikrąjį studen
tijos veidą.

Daugumoje atsakė 20-24 metų 
amžiaus grupės jaunuoliai. Be
veik visi atsakiusieji, išskyrus čia- 
gimius, yra atvykę į šį kraštą iš 
kitur. Skyrelyje — laikau save 
Amerikos Lietuvių Bendruome- 
menės nariu —<-121 atsakė taip, o 
140 — ne. 73 (28,7%) iš atsakiu
siųjų 1959 m. nėra skaitę nė vie
nos lietuviškos knygos, 63 skaitė 
1-2 knygas, 78 — 3-5 knygas ir 40

6 ar daugiau. Dauguma — 198 
(79,9%) — nėra suinteresuota lie
tuvių politinėmis partijomis.

Daugumas anketas užpildžiu- 
siųjų skaito “Draugą” —*208. Iš 
laikraščių II vietoje eina “Dir
va”— 125, toliau “Darbininkas” 
— 67, “Vienybė” — 61, ir kt. Iš 
žurnalu — “Lietuviu Dienos” — 
106. “Ateitis” — 104, “Mūsų Vy
tis” ir “Laiškai Lietuviams” — 
po 95 ir kt. Tiesa, prie lietuvis-- 
kų žurnalų anketos sudarytojai 
priskaito ir “Lituanus”, kuris vir-

sija kitus lietuviškus žurnalus sa
vo skaitytojais (123), tačiau ka
žin ar “Lituanus” galima vadinti 
“lietuvišku” leidimu.

Amerikiečių periodiniai leidi
niai, kurie skaitomi reguliariai, 
išsirikiuoja tokia tvarka:.Tme, At
lantic, Life, Readers’ Digest, Post, 
Newsweek ir. kt.

Į klausimą, “kurią iš skaitytų 
lietuviškų knygų labiausiai verti
no” atsakė tik 51%,'kurie pirmo
je vietoje pasisakė už M. Katiliš
kio “Miškais ateina ruduo”, II — 
M. Katiliškio “Išėjusiems negrįž
ti”, III — A. Škėmos “Baltoji dro
bulė”, IV — Putino “Altorių še
šėlyje” ir tt.

Amerikiečių politikos srity di
džiausias procentas studentų pasi
sakė esą respublikonais — 27,1%, 
nors daugumas — 30,6% — pa-

DU PAVILJONAI PARODOJ. Tarp
tautinėje parodoje Čikagoje, Lietuvą 
atstovaus du paviljonai: visuomeninis 
ir dail. A. Valeškos dekoratyvinio me-, 
no.' Paroda įvyks naujajame parodų 
pastate, kainavusiame 35 mil. dol.

Visuomeniniam lietuvių parodos 
skyriui vadovaus ir jį tvarkys Lietu
vių inžinierių ir architektų s-ga. DaiL 
Valeškos studiją reprezentuosią vitra< 
žai, keramika, mozaika ir medžio rė
žiniai.

JONUI LIETUVININKUI, Baltimo
re!, už paaukotus Vasario 16 gimnazi
jai $500 gimnazijos direktorius kun. 
dr. L. Gronis atsiuntė gražų padėkos 
laišką, džiaugdamasis, kad atsiranda 
tokių kilnių, rėmėjų.

‘'MES NEŠĖME LAISVĘ”
minimų-knygą parašė kūrėjas - sava
noris ir karo invalidas Petras K. Ples- 
kevičius. Išleido “Rūta” Hamiltone, 
Ont. -Autorius .aprašo savo pergyveni
mus iš I D. karo ir Lietuvos nepri
klausomybės kovų, kuriose jis akty
viai dalyvavo. Laiške redakcijai auto
rius sako: ...užsisakydami šj leidinį 
“paremsite Lietuvos kovų invalidą, pa
likusį be sveikatos, be darbo ir be tė
vynės svetimame krašte”. Leidinys 
gaunamas: P. K. Pleskevičius, 220 
Emerald St., North Hamilton, Ont., 
Canada.

atsi

dentinių kandidatų pasirinkime 
vyravo demokratas Kennedy, su
silaukęs 49,11% anketos dalyvių 
balsų, respublikonas Nixonas su
rinko 40,2%.

Įdomu dar yra pažvelgti į klau
simą — “Jeigu komunizmas žlug
tų ir Lietuva vėl taptų nepriklau
soma valstybe, kokie būtų jūsų 
planai?” Šioje vietoje tik 31,4% 
bekompromisiniai pasisakė, jog 
jie grįžtų į tėvynę nuolatiniam ap
sigyvenimui. 10,9% pareiškė, kad 
grįžtų atgal, jeigu gautų patenki
namą poziciją savo profesijoje. 
9,7%. iš viso nenorėtų grįžti į tė
vynę, o likusieji pasisakė, jog jie 
maną, kad Amerikoje pasilikda
mi būtų naudingesni savo kraštui.

Šiame paskutiniame klausime 
atsakymai žymiai skiriasi nuo 
:1956 m. pravestos panašios anke
tos duomenų. Tada 78,5% buvo 
pasisakę, kad jie yra numatę grįž
ti į. Lietuvą, kai ji atgaus laisvę.

Reikia pažymėti, jog ir kitose 
srityse 1960 m. anketos duome
nys yra “tamsesni”, negu 1956 m. 
juos vertinant lietuviškumo mas
tu. Nors tai, žinoma, nieko nuo
stabaus: laikas daro savo.

Jeigu panaši anketa bus praves
ta vėl po 5 metų, be abejonės, pa
sekmės dar ryškiau kalbės lietu- 

.viškųjų reikalų nenaudai. Sunku 
nustatyti, ką reikėtų daryti, kad 
tokius neigiamus ženklus galėtu
me sulaikyti nuo įsibrovimo į mū
sų jaunimo tarpą. Daug kas šiuo 
reikalu kalba ir rašo, bet tikrą 
receptą labai sunku rasti.

Studentai ir 
sendraugiai

KAS NORITE PAATOSTOGAUTI 
SU MOKSLEIVIAIS?

Jaunučių at-kų stovyklai Dainavoje 
prie Detroito š.m. birželio 17 iki lie
pos 8 d. reikalingi: stovyklos vadovas- 
vė, komendantas, berniukų vadovas. 
Kreiptis: J.>Meškauskas, 5610 So. Win
chester St., Chicago.

Moksleivių at-kų stovyklai rytuose, 
Marijanapolis, Conn., nuo š.m. rugpjū
čio 12 d. iki 26 d. rekalingi: stovyklos 
komendantas, berniukų vadovas, spor
to vadovas-ė, mergaičių vadovė. Kreip
tis: D. Ivaškas, 16 Hincley St., Dor
chester, Mass.

Vyr. moksleivių at-kų stovyklai Dai
navoj pri eDetroito nuo š.m. liepos 23 
d. iki rugpjūčio 5 d. reikalingi: sto
vyklos komendantas, berniukų vado
vas, sporto vadovas, ideologijos paskai
tų pravedėjas-a, tėvynės pažinimo pa
skaitų pravedėjas-a, iždininkė-as, sek- 
retorius-ė.

Pasisiūlymais galima kreiptis ir tie
siai i centro valdybą: 6441 So. Wash
tenaw Ave., Chicago 29, Ill.

MAS c. valdyba

mas .yra nepaprastai didelis.
.Edv. Šulaitis rašo, kad ansmab- 

liui maždaug tenka 100 repetici
jų — šimtas darbo valandų. Ma
nyčiau, kad tas laikas tikrumoje 
yra ilgesnis: pačios repeticijos 
trunka dažniausiai daugiau kaip 
valandą, o kartais ir dvi, tris va
landas, o pagaliau dar reikia į jas 
atvykti ir namo grįžti. Taigi, ga
lima skaityti, kad ansambliečio 
yra dirbta į metus mažiausia 300 
valandų. Tokiu būdu susidaro per 
15. metų 4500 vai. Ir pigiausią at
lyginimą gaunant susidaro pen
ketas tūkstančių dolerių. Tai jau 
kapitalas, kurį tie šių laikų sava
noriai aukoja tėvynei Lietuvai!

Šia proga prisimintinas <r ket
virtasis — jau minėtasis A. Dzir- 
vonas, sveikatos ir pasiimtų BAL 
Fe pareigų verčiamas tik neseniai 
pasitraukęs iš “Dainavos” užsitar
navusių darbuotojų tarpo. Galima 
sakyti, jis irgi “penkiotikametis”.

ATŽYMĖTI
NUSIPELNIUSIUS
Tokiomis progomis man nekar

tą ateina mintis, ar nevertėtų Pa
saulio Lietuvių Bendruomenei at
kreipti į šį reikalą dėmesį ir to
kius pasišventėlius, tiek dirigen
tus, tiek pilkuosius chorų daly
vius ir visus kitus kultūrininkus, 
dirbaničus eilę metų, sakyčiau, 
nemažiau 10 m., pagerbti atitin
kamomis iškilmėmis bendruome
nės rėmuose, įteikiant jiems ati
tinkamus adresus, įrašant į pir
mūnų lietuvių knygas ar net, jei 
tąi įmanoma, . paskiriant atitinka
mas stambesnes premijas. — Ra
šytojai laimi stambias premijas 
ir didelėmis iškilmėmis pagerbia
mi. Atrodo, ir kiti kultūrininkai 
panašiai turėtų būti pagerbiami. 
Tiesa, pasitaiko panašių pagerbi
mu stambesniuose vienetuose, 
bet tai tik atsitiktini atvejai, o tu
rėtų būti viena pastovi taisyklė, 
kaip įstatymas, visiems taikoma, 
skirta vienokiam periodui. Bend
ruomenės pirmūnų knygos bylotų 
ir ateities kartoms apie didį šių 
lietuvių pasišventimą.

Tegul nebūnu klaidingai su
prastas. Savo eilutėmis noriu pa
gerbti netik vadovus ir tuos “pen
kiolikamečius”. Juos iškeliu tik 
kaip šviesiausią simbolį ir jų as
menyse gerbiu visus kruopščiuo- 
sius darbininkus: ir tuos, kurie 
turi 10 m. kapitalą ir tuos, kurie 
tik pradeda pirmuosius metus, su 
stipriu ryžtu širdyje eilę metų 
paskirti “Dainavos”, o kartu ir 
mūsų tautos labui. Kaip buvu
siam ansambliečiui, ir dabar dar 
su dideliu susidomėjimu sekan
čiam šauniąją “Dainavos” veiklą, 
tebūna man leista pasveikinti tiek 
esamus meno ir administracijos 
vadovus ir dainaviečius, tiek ir 
buvusius vadovus ir ansamblie
čius, o taip pat ir visus kurie kuo 
nors prisidėjo prie šio ansamblio 
sukūrimo ir suklestėjimo, ši su
kaktis yra didelis džiaugsmas vi
siems. Garbė ypač tiems, kurie 
dar tebėra “Dainavos” išlikimo 
sargyboje! Jiems visiems reikš
damas gilią pagarbą, linkiu, kad 
“Dainava” nežūtų žaisminguose, 
bet kartu ir pavojinguose šių 
kraštų vėjuose, bet kad tokia pat 
pajėgi ir graži Švęstų ne vieną 
dar sukaktį ir galų gale grįžtų į 
nepriklausomos Lietuvos sostinę

NAUJOS KNYGOS
T. Angelaitis, IŠLIKOM GYVI. 
Vaizdai iš bolševikų okupacijos. 
Išleido Immaculata Press, re
miama geradario Vlado Tarulio. 
Kaina $1.50. Reikšmingas virše
lis — M. Žukauskienės.

Šioje T. Angelaičio knygoje pa
teikti vaizdai apima pirmosios 
bolševikų okupacijos laikotarpį 
Lietuvoje. Jie yra sukurti iš ano 
meto gyvenimo faktų, kurie įvy
ko viename neišvardintame mies
te. Veikėjai — komunistinis siau
bas ir lietuviškoji rezistencija. 
Pastarojoje dalyvauja beveik viso 
miesto ir .apylinkių kaimų visuo
menė — vyrai, moterys, mokiniai 
ir ypač kunigai, o bolševikinio 
teroro vykdytojai yra įvairūs tau
tiniai išsigimėliai, komunistų par
tijos nariai, milicininkai, komjau
nuoliai, žydai ir šiaip sau patai
kūnai.

Tarp rezistencijos dalyvių ir 
komunistinio gaivalo vyksta arši 
kova — ideologinė ir fizinė. Ide
ologinę kovą, kaip atsirėmusią į 
nesugriaunamus religijos ir tau
tinės laisvės pagrindus lengvai 
laimi rezistencijos kovūnai. čia 
užtenka vieno kunigo, inteligen
to, ar net paprasto kaimo ūkinin
ko, idant be didelių pastangų su
varytų į ožio ragą ištisus bolševi
kinius kadrus. Betgi fizinėje ko
voje rezistencija yra nepajėgi, nes 
anų rankose yra ginklas, o už jų 
nugaros stovi didžioji “matuška”. 
Tačiau ir čia lietuvio dvasinis , ir 
kultūrinis pranašumas okupantui 
bent tuo tarpu yra toks efekty
vus, kad šis neišdrįsta pakelti 
ginklo lemiamam smūgiui. O tai

“Velykos gegužyje” ir “Už Rūpin
tojėlį”. Pastarųjų vaizdų medžia
ga galėtų būti panaudota pui
kioms novelėms arba didesnio 
masto literatūriniam veikalui, ku
ri būtų galima pagrįsti stipria idė
ja, įdomia fabula ir gyva akcija. 
Kitiems vaizdams trūksta ryšku
mo. Juose perdaug pokalbių, nuo
monių, ginčų, kurie dažnai nėra 
pakankamai stiprūs nei vienoje, 
nei kitoje pusėje.

Bene dinamiškiausiu rezisten- 
cijos kovotoju buvo moksleivija. 
Ji kiekvienu atveju reiškėsi spon
taniškai, vieningai, drąsiai ir ap
galvotai. Už jos pečių, tačiau, sto
vėjo visa vietos kunigija ir ne
maža inteligentų. Tai yra puikus 
pavyzdys mūsajam tremties jau
nimui ir net nevienam tautiniu 
atžvilgiu palūžusiam tautiečiui.

Tiesa, anuomet Lietuvoje bu
vo daug žiauresnių įvykių, tačiau 
ir autoriaus patirtieji yra charak
teringi visam kraštui, nes tai kas 
vyko šiame bevardžiame mieste, 
vyko ir visuose Lietuvos miestuo
se,. miesteliuose ir kaimuose. Dėl
to lietuviškoji visuomenė autoriui 
T. Angelaičiui bus dėkinga už tų 
įvykių atkūrimą ir išleidimą at
skiru veikalu. Dar pilnesnio mūsų 
tautos kančių ir nelaimių vaizdo 
sudarymui būtų gera, kad ir kiti, 
arčiau įvairių Įvykių stovėję, ar 
juose dalyvavę, juos atkurtų, su
rašytų ir atspausdintų. O gal ka
da nors gims lietuvis genijus, ku
ris iš tokios medžiagos sukurs 
naujųjų laikų lietuvių tautos epo
pėją. A. ž.

generolo laipsnio pakilęs, Valstybinėje 
grožinės literatūros leidykloje Vilniu
je ką tik išleido savo atsiminimų kny
gą "‘Šaulė leidžias — saulė.teka”. Vi
sa knyga tendencinga, nušviečianti 
ano meto Lietuvos įvykius tik iš ko
munistinio - sovietinio taško. Knygo
je dėstoma, kaip “nuverstas fašizmas 
ir atkurta tarybų valdžią, kaip susi
kūrė liaudies kariuomenė” ir kaip pra
sidėjo hitlerinė Lietuvos okupacija. E.

ir išgelbėjo lietuvių tautų nuo dar Redakcijai DI*iSLUSta 
didesnių nuostolių ir kančių bent P'™“10

Mokslas dabar su
traukia hemoroidus 

be skausmo ir 
nępatogumo

Surastas vaistas, kuris palengvina 
skausmus bei niežėjimą, ir sutraukia 

hemaroiduš.
Toronto, Ont. (Specialiai) — Pirmą 
kartą mokslas atrado naują gydomą
ją priemonę sutraukti hemoroidus ir 

lengvinti skausmą bei niežėjimą.
pagelbėjo ši nebran

gi priemonė, privačiai savo namuo
se be jokio vargo ar nepatogumo.
- Daugeliu atvejų buvo švelniai pa

lengvinti skausmai ir ištikrųjų atslū
gimas (sutraukimas) įvyko. 

Nuostabiausia— kad rezultatai bu
vo tokie, kad išgiję pareikšdavo: 
“Hemaroidai iš vis jau ne proble
ma!”.

Paslaptis šios naujos gydymo prie
monės (Bio-Dyne) — atrasta gar
saus mokslinio instituto.

Dabar ši nauja gydymo priemonė 
yra pasiūloma žvakučių (supposi-

Antanas Škėma, čelesta, Londonas 
1960, 69 psl. Atspaude Nida Press.

Petras Pleskevičius, Mes nešėme 
laisvę. Lietuvos nepriklausomybės ko
vų savnorio-kūrėjo atsiminimai, 1961 
m.. 142 psl. Išleido spaudos b-vė “Rū
ta”, 89 Napier St., Hamilton, Ont. Vir
šelis ir vinjetės Alg. Trumpicko. Pri
dėtas kovų vietovių žemėlapis. .

Sportas. Dvimėnesinis šiaurės Ame
rikos lietuvių sporto laikraštis. Nr. 1-2 
(10-11) 1961 m. kovo mėn.

Lietuvos Pajūris, nr. 1, 1961 m. Iš
eina keturis kartus į metus. Vyr. red. 
A. Lymantas; leidėjas — Maž. Lietu
vos Bičiulių dr-jos centro valdyba Ka
nadoje.

anais pirmaisiais bolševikmečio 
metais.

T. Angelaičio knyga yra istori
nė. Bet silpnybė yra ta, kad au
torius užtemdė jos istorinį pobū
di, panaudodamas įvykių pasako
jimo formą, neatskleisdamas vei
kėjų bei vietovių tikrųjų vardų. 
Matyt, jis tai padarė, bijodamas, 
kad dalis veikėjų, palikusių ana
pus uždangos, nenukentėtų, nes 
juk ir šiandien ten tebesiaučia 
tos pačios siaubo ir netikrumo va
landos, kaip anais metais. Pasta
ruoju atveju autorius, be abejo
nės, pasielgė teisingai. Bet jeigu 
taip, tai ar nevertėjo veikalą me
niškai apipavidalinti, tuomet bū
tumėm turėję gražiosios literatū
ros kūrinį.

Tarp 15 šioje knygoje telpan
čių vaizdų nevisi yra vienodos 
vertės savo faktiniu pobūdžiu. 
Stiprūs yra “Iš. praeities stiprybę 
šėmiam”, “Už tėvynę ir gyvybę”,

I

vaistinėse 
rantija.

DUODAME DIDELES 
NUOLAIDAS PERKANT 
NAUJUS.

Mainome senus naudotus 
baldus ir matracus, 
{vertindami juos augšta 
kaina.

J-4807

★ Pilnas namų 
apstatymas baldais,*

★ Elektros reikmenys,

LIETUVIŲ
BALDŲ 
KRAUTUVĖ

* šaldytuvai,

* Virimo pečiai,*
★ Skalbimo mašinos,

★ Vaiku baldai

mos kolektyvo narių pasiSventi-

nr. 31, 1961 m. kovo men.
Sv. Pranciškaus Varpelis, nr. 3,1961 

m. kovo mėn.
Studentę.Gairės, nr. 4, 1961 m. Tu

rinyje: P. Judras, Lietuvos universi
tetai; A. Mažiulis, Benamės dienos; L. 
Šmulkštys, Lietuviškoji studentija už 
geležinės uždangos; Lietuviškoji stu
dentija — anketų anai ūė; P. Ganvy 
das, Tarptautiniai jaunimo sąjūdžiai.



" Ateikite laimėti šias dove Ateikite pasižiūrėti pirmosios didžiosios kelionių parodos -
• NEMOKAMĄ KELIONĘ J KARIBUS _
• DVIEM SAVAITĖM VIEŠBUTI FLORIDOJ
• SAVAITGALI 2 ASMENIM NIUJORKE
• VAIKAMS: DVI SAVAITES ŪKYJE "

Gyvi pony arkliukai ... e J
... ir daugybė kitų laimėjimų

PRAMOGOS
MADŲ PARODA 
KELIONIŲ TEATRAS 
EKSPONATAI IŠ DAUGELIO KRAŠTŲ

Pamatysite daugelio kraštų tautinius šokius. Dau
gelio kraštų specialistų gaminamus stiklo, odos ir 
šiaudinius išdirbinius.

Automotive Bldg. • Exhibition Park • Toronto • Balandžio 21-29

PIRMOJI KELIONIŲ. PARODA TORONTE

Malonu suaugusiems ir vaikams

PIRMOJI ATOSTOGŲ
KELIONIŲ MUGĖ

įvyksta Toronte Parodos aikščių Auto
mobilių pastate nuo balandžio 21 ligi 
29 dienos. Joje bus eksponatai iš mis
tiškos Indijos, romantiškos Jamaikos 
ir Haiti salų, Kanados, JAV ir dau
gelio kitų kraštų.

Jei kada nors svajojate keliauti po 
pasaulį, čia jūsų sapnai gali virsti rea
lybe. 2 savaičių atostogos Bahamose 
tik $500, įskaitant visas išlaidas... Ar
ba Acapulco už $400. Betkuri pasaulio 
vieta pasiekiama per keletą valandų, 
lyg magišku kilimu, skrendant jet 
lėktuvais.

Kelionės automobiliu apskaičiuotos 
ligi paskutinio dolerio, iškylos į gam
tą, apie kurias patys nei nepagalvo
tumėte. Truputį paplanavus galima la
bai daug sutaupyti!

Atostogų mugė atidaro duris į ke
lionių nuotykius pagal jūsų pajėgumą.

Tiems, kurie jau yra keliavę, Atos
togų mugės ekspertai suteiks infor
macijų apie žavingus, mažai žinomus 
pasaulio kampelius. Jei laikas ir pini
gai nevaržo, lankykite jau matytas vie
tas: pieškite paveikslus, fotografuoki
te, jas aprašykite. Ieškokite turtų toli
muose kaimuose. Kelionių žinovai 
mėgsta planuoti ir tyrinėti nuotykingų 
kelionių idėjas tiek pat, kiek keliau
tojas jas mėgsta atlikti.

Parodoje specialistai duos patarimus 
apie pakavimą, užsienio valiutą, vieš
bučių kainas, muito nuostatus, pasus, 
vizas skiepus, keliavimą kartu su 
vaikais. L/*'.--’

Parodos lankytojų laukia įvairios 
staigmenos. Kiekvienas gali laimėti do
vanų. Restorane galima gauti įvairiau
sių kraštų skanėsių, patarnaujant tau
tiniais drabužiais apsirengusių pada
vėjų. Kino teatre rodomi įvairių kraš
tų vaizdų filmai. Specialistai aiškins 
kaip kamera užfiksuoti gražiausias ke
lionių vietas.

“Mutual of Omaha” draudimo bend
rovė parodoje išstatė erdvių keliau
tojo drabužius.

Alex Cooper, kanadietis, Jamaikos 
turistų Įstaigos reikalų vedėjas ir vie
nas nariu patariamojo komiteto Atos
togų mugės, dalyvaus Jamaikos paro
dos skyriuje. Vietiniai audėjai de
monstruos audimą šiaudinių gaminių 
— skrybėlių, rankinuku ir kt.

Jamaikos, Meksikos amatininkai de
monstruos stiklo pūtimą ir odos išdir
binius. Iš Miami, Floridos, atvyksta 
“Sequarium” su gyvomis tropikų žu7 
vimis ir kitais jūrų gyviais.

KLM oro linija išstato 30 pėdų ilgu

mo olandišką gamtovaizdį su vėjo ma
lūnu ir augančiais hijacintų ir tulpių 
gėlynais, tik atvežtais iš Olandijos.

Indijos skyriuje mergaitės tautiniais 
drabužiais demonstruos įvairius Indi
jos išdirbinius.

Madų teatre bus rodomos paskuti
nės kelionių mados moterims ir vy
rams. Džudžo ekspertas, Bill Under
wood, su savo mokinėmis parodys kaip 
mergaitės lengvai gali parversti di
džiausius VYTUS.

Parodoje taip pat bus O’Keefe cent
ro modelis, kuris ypatingai domins 
operos bei baleto entuziastus.

S AS -skandinavų 
iniciatyvos 

pavyzdys
Jau daugiau nei prieš 40 metų skan

dinavai suprato, kad lėktuvo išradi
mas pradės naują susisiekimo epochą 
tarp kraštų ir kontinentų, nes Danų 
Oro Linija — DDL — buvo įsteigta 
1918 metais, šiandien DDL yra seniau
sia oro linija pasaulyje. 1924 m. bu
vo įsteigta Švedų, o 1927 m. Norvegų 
Oro. Linijos šios trys kompanijos vė
liau susijungė į vieną — pasivadinda- 
mos SAS — Skandinavijos Oro Linijų 
Sistema. 1946 m. jie įsigijo 10 Doug
las DC-4 lėktuvu ir pradėjo operaci
jas į Šiaurės ir Pietų Ameriką. Savo 
simboliu SAS pasirinko slibino gal
vą, kuri Skandinaviją ženklina jau nuo 
vikingų laikų prieš 1000 metų.

Per gana trumpą laiką ŠAŠ iškilo Į 
pirmaujančių oro linijų vietą. Dabar 
jos operacijos apima 90 miestų, 42 
kraštuose, ^esančiuose penkiuose žemy
nuose. Jie buvo naujų kelių per šiau
rės ašigalį pionieriai. Įvedus naujus 
600 mylių per valandą greičio DC-8 je- 
tinįus lėktuvus, skridimo laikas iš Eu
ropos į vakarinį Amerikos pakraštį 
buvo nukirstas ligi 12 valandų, o iš 
Europos į Japoniją ligi 16 valandų. 
Vasaros kelionių metu per šiaurės At
lanta SAS yra viena iš 5 didžiųjų 
transporto linijų.

Savo lėktuvu priežiūrai ir visoms 
kitoms operacijoms SAS turi 14.000 
žmonių visose pasaulio dalyse, šios li
nijos tarnautojai, reikia pažymėti, ga
li kalbėti visomis Europos kalbomis.

Kanadoje SAS turi skyi ius Montrea- 
lyje, Toronte, Winnipegc. Calgary ir 
Vancouveryje.

Londonas. — Britu ir sovietų 
lėktuvu bendrovės British Euro^ 
pean Airways ir Aeroflot susitarė 
įsteigti oro liniją Londonas - Mas
kva nuo gegužės 1 d.

Otava. — Lankėsi Graikijos 
premjeras C. Karamanlis su už
sienio r. min. E. Averofftossizza. 
Jiedu tarėsi su premjeru J. Die- 
fenbaker .

Londonas. — Britų vyriausybe 
paskelbė atšaukianti Konge esan
čių savo piliečių pasus, jei pri
ims kokia nors karinę tarnybą, iš
skyrus JT kariuomenę.

•J.v-

IM

Mi

■įS-įį^SS

ROSEMARY PALIN, 1961 metų Miss Travelage, kuri per 
8 dienas skris aplink pasauli, garsindama Atostogų Mugės 
kelionių parodą. Ji Įteiks sveikinimo laiškus Amsterdamo, 
Paryžiaus, Romos, Kairo, Karači, New Delhi, Bankoko, 
Hong Kongo, Tokijo, Seattle ir Vancouverio burmistrams.

AŠTUNTOJI LIETUVIŲ DIENA 
RUOŠIAMA ATSIDĖJUS

DIENOS ŠŪKIAIS BUS JAUNIMO SĄSKRYDIS IR 60 
METŲ NUO LIETUVIŲ ĮSIKŪRIMO KANADOJE SUKAKTIS

Ontario Automobilistų Sąjunga
savo nariams teikia daug vertingų pa
tarnavimų kelionėse. Automobilistai, 
priklausą šia sąjungai, savo kelionių 
metu Kanadoje. Amerikoje ir net Eu
ropoje, ištikus kokiam reikalui, gali 
kreiptis į tų kraštų Automobilistų są
jungas ir visada jiems bus suteikiama 
reikalinga pagalba. Todėl kiekvienas

automobilistas turėtų rimtai pagalvoti, 
kad patekęs nelaimėn neliktų be glo
bos, ypatingai ilgesnėse kelionėse. To 
visada bus išvengta, jei kiekvienas au
tomobilistas priklausys Ontario Auto
mobilistų sąjungai ir turės su savimi 
jos pažymėjimą.

Paskutiniame VHI-sios Kana
dos Lietuvių Dienos ruošimo ko
miteto posėdyje aptarti ruošos 
bendrieji bruožai ir numatyti kai- 
kurie komiteto padaliniai.

Nustatyta, kad VIII LD baliui 
jau išnuomotos trys salės viena
me pastate, kurios bus suskirsty
tos pagal ruošėjų intencijas, prisi
laikantKLB Krašto Tarybos pa
geidavimų. Pabrėžiama: jaunimui 
skiriamas didelis dėmesys.

Dar nesutarta, bet turima prieš 
akis faktą, kad šiemet sueiųa ly
giai 60 metų kai Kanadoje pra
dėjo kurtis lietuviai, nes yra ži
nių, kad pirmieji lietuviai yra at
vykę 1901 metais, — tat labai ga
limas dalykas, kad ir šis momen
tas bus atžymimas, ypač, kad jau 
labai mažai beliko Kanadoje žmo
nių, kurie yra atvykę maždaug 
tuo laiku. /: ■

Bendrais bruožais nustatyta, 
kad šeštadienis bus sportui ir ba
liams. Sekmadieni iškilmingos 
namaldos, kurias jau sutiko lai
kyti Montrealio kardinolas Paul 
Emil Leger. Dabar LD komitetas 
yra pasiryžęs padaryti, kad iškil
mingos pamaldos būtų Verduno 
Auditorijoje, kurioje vyks ir ak- 
tas-koncertas ir Dienos užbaigi
mas, kad tuo būdu ne tiktai LD 
dalyviai, atvykę iš kitur, galėtų 
dalyvauti, bet, kas svarbiausia, 
kad abiejų Montrealio lietuvių pa

rapijų žmonės-galėtų pamaldose 
dalyvauti drauge.

Koncertui be solistų, kviečia
mi iš visos Kanados šokėjai, ku
rių tikimasi susilaukti apie 300 - 
400, o gal ir 500. Jie turės masi
nius ir grupinius šokius.

Veiks loterija, kuriai tvarkyti 
kviečiamos dvi šv. Kazimiero pa
rapijos moterų organizacijos — 
šv. Onos ir šv. Elzbietos.

Pasiruošimas vyksta didelis. 
Plačiau ir daugiau bus vėliau.

KLB KV Inf.

NUSIGINKLAVIMO
ŠALININKŲ varoma propa

ganda labai pagyvėjo Kanadoje. 
Visuose didžiuosiuose Kanados 
miestuose buvo organizuojami 
paradai su šūkiais: “Sunaikinti 
atomines bombas”, žinomiausi 
pacifistų veikėjai yra dr. Hugh 
Keenleyside, istorikas diploma
tas. ir Toronto rabinas Feinberg. 
Tačiau Kanados gynybos minis- 
teris D. Harkness pareiškė, kad 
visa pacifistų veikla, yra tik “po
litinio spaudimo grupė”. Anot jo, 
nusiginklavimas padėtų tik ko
munistams, čekų laikraštis “Mū
sų balsai” ta proga paskelbė 
straipsni ir jo atspaudą, kuriame 
sako, kad rabino Feinberg organi
zuojami paradai turėtų būti nu
kreipti ne Į Kanados miestus, o 
— Maskvą, Varšuvą, Vilnių, Ry
gą, Taliną ir kt.

Ontario Automobilistu^ Sąjunga teikia
šiuos reikšmingus tarptautinius

patarnavimus
• šiaurės Amerikos kelionių

Paprakus bus siunčiamos pilnos informacijos.
' Užpildykite kuponą ir pasiųskite šiandien.

• Nelaimės atveju kelyje patar- j

• Tarptautinių kelionių patarna
vimai.

• Užstato patarnavimai JAV.

• Eismo pažeidimų patarnavimai. MMgBF CARLTON TOWtR . YOKE ARD CARLTON STS. • TORONTO 2. ONT. V
TR: MECTMt (F SMES Ftase tend membership WMMta 1»: *

STREtT ADDRESS.

CTTYOR W_

klubais.

• Klubo žurnalas.
Sąjunga, Amerikos 

automobilistų
"** -*.’:bcnbip.

Suskilo Indijos 
komunistai

Dėl Indijos sienų ginčo su Ki
nija komunistų partijoje pradėjo 
reikštis skilimas.

Į metini Indijos komunistų par
tijos suvažiavimą atvyko stipri so
vietų delegacija, vadovaujama 
Chruščiovo patikėtinio M. Suslo- 
vo. Sovietų tikslas — sujungti 
partiją ir palenkti ją Maskvos li
nijai.

Havana. — J. Ortą, buvęs F. 
Castro sekretorių, prisiglaudė Ve- 
nezuelos atstovybėje. Jis buvo iš
tikimas F. Castro sekėjas, bet da
bartinė Kūbos politika jam pasi
darė nepakeliama.

APYSKAITOS
KLB TORONTO APYLINKĖS 

1960 M. APYSKAITA
Pajamos:
1960 m. sausio 1 d. liekana $724,14
Solidarumo Įnašų už 1960 m. 221,00
Parengimų pajamos 10.362,96
“Paramos” banko palūkanos 53,66

Viso $11.361,76
Išlaidos:
Krašto V-bai solid. įnašų ir pa

rengimų mokestis.
Parengimams suruošti 
Tautos Fondui 
Nepriklausomybės Fondui 
Paminklui kapinėse 
“Paramai” 
Švietimui 
Organizacijų mok.
Knygynams paremti 
Jaunimo premijoms 
“Lithuanus” 
Vaikų darželiui 
G. Janušonio fondui 
Džiamborės fondui 
Lietuvių Namams 
Nuskaityta banko 
įvairios išlaidos

$949,47
7.532,77

619,60
11,70

425,42
105,69
300,00

65,00
100,00
225,00 

50,00 
100,00

nuoma 
už JAV vai.

25,00
165,00
35,90

Viso S10,882^1
Likutis 1961 m. sausio 1 d. 479,55

Balansas $11.361,76
Apylinkės valdyba

KLB TORONTO APYLINKĖS
VASARIO 16-sios MINĖJIMO 

APYSKAITA
Vokeliais surinkta:
Tautos Fondui
Nepriklausomybės Fondui
KLB Toronto apylinkei

$644,55
206,75
114,92

Viso $966,22
Gauta už skelbimus programoje 28,03

Viso pajamų $994,25

$75,00 
115,00 
139,00

Išleista: 
Reprezentacijai 
Kino teatro nuoma 
Programos išpildymas
Paskaitininko kelionė ir priėm. 139,00 
Scenos paruošimas ir papuoš. 13,00 
Pianino ir laiptų pervežimas 
Programos 
Smulkios išlaidos

28,03
6,36

Viso $458,29 
Perduota Tautos Fondui $404,29
Perduota Neprikl. Fondui 131,67

Visiems aukojusiems ir prisidėju- 
siems darbu apylinkės valdyba nuošir
džiai dėkoja. Ypatinga padėka’ p. Pun- 
džiui už veltui paruošimą ir išardymą 
scenos. Aukotojų pavardes paskelbs 
fondai, nes jiems yra perduoti lapeliai.

Apylinkės valdyba

AUTOMOBILIU PO EUROPĄ?
Pristatymas užjūrin — Pirkimas — 
Pardavimas — Nuomavimas — Fi
nansavimas. — Rašykite ar skam
binkite:

EUROPEAN CARS SERVICE 
73 Adelaide St. W., Toronto 1, Ont 

Telefonas EM. 6-2413

EUROPA 
TRAVEL 
BUREAU

(Įsteigtas 1948) 

Suteks jums geriausj pa
tarnavimą visuose kelio- 

nių reikaluose.

REZERVACIJOS 
IMIGRACIJA 

VERTIMAI
VIESASIS NOTARAS

• ? • '
Užeikite, paskambinkite ar 
parašykite nemokamai in
formacijų ' •

630 YONGE STREET 
TORONTO 
WA. 2-72S5 „ 
WA. 2-7583 t

Skandinavijos Oro Linijų 
Sistema

KVIEČIA JUS APLANKYTI
MŪSŲ PARODĄ

ATOSTOGŲ MUGEJH
IR PASITEIRAUTI APIE VISAS MŪSŲ DŽETŲ 

TARNYBAS Į VISUS DIDŽIUOSIUS 
MIESTUS EUROPOJE

PASITARKITE SU KELIONIŲ AGENTU 

f1 244 BAY STREET 

TORONTO, EM. Ž-5228

EUROP A-C AN ADA TRAVEL AGENCY
ORU — JŪRA KELIONĖS IŠSIMOKĖTINAI 

IMIGRACIJA. PINIGŲ SIUNTIMAS EUROPON 
« Knygvedyba • Viešasis notaras •

331 OAKWOOD AVENUE, TORONTO, RU. 3-7529

Toronte Tautos Fondui aukojo
Nepriklausomybės šventės proga T. 

Fondui aukojo arba pirko liet, pasus 
bei ženklus šei asmenys:

$30 dTo J. Songaila;
S25 Ą. J. J. Matulioniai;
Po $10 kun. P. Ažubalis, J. P. Au- 

gustinavičius, inž. E. čuplinskas, K. 
Dalinda, J. Danilevičius, P. Januševi- 
čius, L. Karbonas, P. Kudreikis, A. 
Kantvydas, VI. Sonda ir V. Užupis;

$7 St. Dargis;
$6 A. Masionis;
Po $5 E. Abromaitis, A. Augutis, V. 

Bačėnas, J. Baltakys, E. A. Bubelis, 
O. Dalindaitė, kun. Gaida, V. Germana
vičius, J. Gustainis, S. I. Girdzijauskas,
A. Juzeliūnas, Al. Kuolas, A. Krokaitis, 
Krasauskas, V. Meilus, P. Liečas, V.. 
Liečas, P. Morkūnas, J. Petravičius, 
S. Pacevičius, A. Pyragius, V. Plioplys,
B. Pabedinskienė, E. Radavičiūtė, A. 
RinkūnaSj B. Sakalas, A. Skrebūnas, 
Sendžikas, Saulėnas, Sinkevičius, P. 
Skabliauskas, A. B. Sapijonis, Ščepa
vičiai, A. Saulis, Tonkūnas, S. Trei
gys, Treigys, J. Tumosas, Tumosas, Vi
talius, T. L Vadauskai, B. Vaidyla, E.
L. Vaštokai, Zubrickas, A. Zubrys, R. 
Z., J. Žilys, S. Zubrickaitė, Silv. Čepas;

Po $4.50 dr. A. Pacevičius. J. Ku- 
naitis;

Po $4 V- Sinkevičius, V.» Vaidotas, 
J. Vaškeli;

Po S3 S. V. Aušrotai,- A. P. Augai- 
tis, K. Aperavičius, A. Dusaitė, P. O. 
Dabkai, V. Dailydė, V. Lukoševičius, 
B. F. Kasperavičiai, V. Kolyčius, J. Ma- 
zaliauskas, J. Rugys, J. Sinkevičius,

$2.50 A. Selkus;
Po $2 Abromaitis, B. Augustaitė, dr.

M. Anysas, B. Arūnas, J. Ažubalis, L. 
Balsys, V. Birieta, A. Basalykas, J. 
Bleizgys, Banelis, Barauskas, K. Balt- 
ramaitis, P. Baltakis, A. B. Beresnevi- 
čiai, J. Budrys, Čepaitis, U. čivižienė, 
Ciplijauskas, J. Černiauskas, B. Če
paitis, K. Čepaitis, P. čeponkus, J. Du- 
delas, J. Dvilaitis, J. Dičpetris, S. 
Daugėla, J. Daunienė, J. Dementavi- 
čius, M. Dikčius, A. Diržys, Grigaravi
čius, Grauzdienė, S. M. Gudaitis, V. 
Gudaitis, K. Gaputis, K. G., B. Ga
linienė, A. Gurevičienė, M. Girčienė, 
J. Greibųs, A. Firevičius, E. Juodzie- 
las, V. Jocas, S. Juozapavičius, O. Ind- 
relienė, P. Imbrasas, E. Jankutė, M. 
Kuzmickas, J. Kaknevičius, T. Kove-

lienė, J. Kirvaitis, S. Kėkštas, P. Kaz
lauskas, J. Karka, A. Lapinskas, P. Le- 
lis, P. Liačas, Matulevičiai, Matulevi
čius, G. Maurušaitytė, J. E. Matulai
tis, J. Morkūnas, Z. Mažonas, P. Mise
vičius, A. Mazlaveckas, B. Navalins
kas, A. Plioplys, L. Pilipavičius, V. 
Paulionis, S. Pranckūnas, A. J. Pet
rauskas, M. Pranevičius, B. Rakaus
kas, Renkauskas, O. Račkienė, V. Ra
dzevičius, A. Ruželaitis, M. Regina, B. 
Raškauskas, č. Sinkevičiai, L. Sendži- 
kienė, Sagevičius, Sapijonienė, Sta
siūnas, H. Stepaitis, J. Stravinskas, 
M. Slapšys, P. Šalna, A. L. šeškus, V. 
3. Štuikys, P. Štuopis, Tamuliai, B. 
Tamulionis, J. Taujenis, Vanpris, Var- 
neckas, O. Venskaitienė, A. Visockis, 
E. Vitartas, B. Vaumaras, P. Vilutiš, 
Vi K. Veičiūnas, J. Zabulionis, Žič- 
kus, Zabulionis, A. Žalkauskaitė, Ža- 
liadonis, J. Žiurinskas, J. M. Yoku- 
bynai.

TFondui Toronte* per Nepriklauso
mybės minėjimą išviso aukų surinkta 
$1268,15.

Visiems aukojusiems nuoširdus ačiū!
y

VANCOUVER, BX.
TAUTOS FONDUI AUKOJO —
po $15: J. Macijauskas, P. Vilenči- 

kas, J. Kartočius;
$12: J. Sakalauskas;
po $10: P. Dainius, K. Skrinskas:
$8: K. Vanagas;
po $5: A. Smilgis, J. Urbonas, T. 

Kratauskienė, A. Stalionis, P. Stalio- 
nis, J. Raudonis, E. Smilgis, K. Minio
ta, S. Nakvosas, A. Baronienė, J. Du
dėnas, G. Dieckus;

po $3: B. Radzevičius, B. Vileita;
po $2: E. Mačiulaitis, J. Gulbinas, 

Pr. Jukna, A. Šmitienė, Z. Kaulienė, 
F. Skrinskas, S. Stanulienė, E. Gum- 
belevičius, O. Kazlauskiene, R. Preik- 
šaitis, M. Artimavičius,.M. Greater/Ba- 
ladis, J. ^esiūnas, V. Ašmonas. >

po $1: A. Negražis, A. Skabeikienė, 
Z. Staniškienė.

Viso $184, kurie pasiųsti M. Anyso 
vardu Tautos Fondo Atstovybei Kana- 
doje. Ta proga reiškiame didelę padė
ką visiems geraširdžiams aukotojams.

SWIFT DC-8 JET

be sustojimų j ir iš

EUROPOS

Užeikite pas KELIONIŲ AGENTĄ 
ar paskambinkite

KLM—Toronto Office jgr 
335 Bay St f A 
EM. 2-4541 Z

MaoutMi ’

KLM
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Mann & Martel w.
REALTORS

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 $15300.

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, vandeniu alyva apšildomas, 5 
kambariai pirmam augšte, 3 vonios, 
3 virtuvės, ekstra kambarys rūsyje 
su išėjimu į garažą. Namas labai 
geram stovy. Dideli kambariai, vi
sai arti Bloor.

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

• Tel. RO. 2-8255
Baby Point Rd.

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

High Park Ave. • Bloor 
8 kambariai — atskiras 

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

Runnymede Rd. • Bloor 
8 kambariai — atskiras 

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

Windermere Rd. • Bloor 
Dupleksas — 8 kambariai 

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

Swansea - Pallisades
4 atskiri butai — 15 kambarių 

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

Swansea - Ellis Pk. Rd.
Bungalow — 5 kambariai 

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

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

Islington Ave. - Six Points 
Bungalow — Split level 

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

S. KĖKŠTAS 
2336 BLOOR ST. W. 

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

ŠILDYMO KONTRAKTOR1US
VISU RŪSIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

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

ED. KONDRATAS 
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ 

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

Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų kostiumams bei paltams.

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

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

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

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

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

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

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

Bloor - Windermere 
$4.000 įmokėti, 7 kambarių mūro 
atskiras, 2 virtuvės, alyva apšildo
mas, mod. virt., garažas. Kaina 
$16.900.

Bathurst - St Clair 
$6.000 įmokėti, 6 kambarių, 2 augš
tų mūro atskiras, mod. virt., vand. 
alyva apšildomas, privatus įvažiavi
mas, garažas. Kaina $20.000.

Bloor - Gladstone
8 kambarių, muro, atskiras, 3 augš
tų, šoninis įvažiavimas, gražus, di
delis kiemas, iš lauko gražiai atro
do plytos, viduje reikalingas remon
to. Skolų nėra. Grynais $13.000.

Bloor - Jane 
Pajamų namas

$9.000 įmokėti, 5 butų apartamen
tas, kiekvieną^ butas turi baldus ir 
šaldytuvą bei plytą. Visi butai iš
nuomoti. Kaina $36.000.
Kas nori turėti gerą namą ir gražioj 

vietoj skubiai teiraukitės
Pirmame augšte 6 kamb., antrame 
— 5 kamb., privatus 10 pėdų įva
žiavimas, 2 garažai. Sklypas 50 iš 
200. Viena iš geriausių lietuvių mė
giamų vietų. Prašoma kaina $27.500.

Jsinc • Bloor
$4.000 įmokėti, 6 kambarių, 2 augš
tų, atskiras, plytos ligi stogo, šoni
nis įvažiavimas. Garažas. Prašoma 
kaina $17.000. Skolų nėra.

Bloor - Delaware
$3.000 įmokėti, 8 kambarių, gražių 
plytų, 2 mod. virtuvės, kambariai 
dideli, gražūs: 2 garažai, didelis kie
mas. Labai geras pirkinys. Parduo
damas skubiai dėl išvažiavimo. Pra
šoma kaina $16.000.

J. KUDABA
Namų teL BU. 3-2105

3 kamb. vasarnamis, Vz 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. $6300.
100 akrų žemės, gyvenamas namas, 
arti asfaltuoto kelio. $8.500.
75 akrai, tinka daržovių auginimui, 
pastatai. $12300.
123 akrai, pilni ūkio trobesiai, miš
kas, arti miesto. $16.000.
250 akrų prie upės kranto, 2 keliai, 
geros daržinės. .$20.000.
30 akru ant pagrindinio kelio, ap
link vyksta statyba. $22300.
200 akru, 3 keliai, upelis, miškas, 
daug pastatų. $26300.

, 40 akrų statybai tinkamos žemės, 
vanduo, kanalizacija. $32.000.
100 akrų, trobesiai. 2 keliai, tinka 
dalinti į 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. 4-0211, bate RO. 6-9683
i EXTRA REALTY LTD. 
iningą patarnavimą.

SPORTAS
Antrosios, St. John the Evangelist, 

loterijos traukimas bus gegužės 15 d. 
Bilietų šakneles prašom grąžinti iki 
balandžio 30 d.

LIETUVOS BOKSININKAS — 
SOV. SĄJUNGOS CEMPIJONAS 
Visasąjunginėse bokso varžybose 

Maskvoje pusvidutinio svorio boksinin
kas Ričardas Tamulis nugalėjo Rusijos 
čempioną Leonidą šainkmaną ir pasi
darė visos Sovietų Sąjungos čempionu. 
Tamulį treniravo kitas žymus Lietu
vos boksininkas, Algirdas Sočikas. Po 
Tamulio pergalės Maskvos Didžiuosiuo
se sporto rūmuose buvęs sugrotas Lie
tuvos TSR himnas. Kitų tautų sporto 
žinovų nuomone, Tamulis esąs labai 
rimtas kandidatas į Europos bokso 
meisterius. — Klaipėdos spaustuvės 
darbininkas Stasys Uosis tose pat var
žybose laimėjo bronzos medalį leng- 
viausiame svoryje. 1957 m. buvo Pa; 
haltijo čempijonu. E.

-VYČIO ŽINIOS
XI-se Sporto Žaidynėse vytiečiai ge

riausiai pasirodė stalo tenise, moterų 
krepšinyje ir šachmatuose laimėdami 
pirmas ivetas. Stalo tenise suaugusių 
grupėje vytiečiai laimėjo visas pirmas 
vietas: vyrų vienetą — Pr. Gvildys, vy
rų dvejetą — Pr. Gvildys ir J. Nešu- 
kaitis, moterų vienetą — S. Kaspera- 
vičiūtė, finale įveikusi irgi vytietę E. 

(Sabaliauskaitę, kuriai atiteko antroji 
vieta, moterų dvejetą — S. Kasperavi- 
čiūtė ir E. Sabaliauskaitė. Mergaičių 
A. klasėje S. Sabaliauskaitei atiteko 
antroji vieta, o berniukų B klasėje A. 
Krašauskas dalijosi 34 vietą. Vyrų ko
mandinėse varžybose Pr. Gvildys, J. 
Nešukaitis ir E. Vaičekauskas, įveikę 
LAK, Lituanicą ir finale Kovą laimė
jo pirmą vietą. Moterų komandines 
varžybas taip pat laimėjo vytietės S. 
Kasperavičiūtė ir E. Sabaliauskaitė.

Moterų krepšinyje vytietės, įveiku
sios H. Kovą 41:17 ir filiale Aušrą 40: 
26, penktą kartą išsikovojo šią meis- 
terystę. Gerai pasirodė ir jaunosios 
krepšininkės. Pirmose rungtynėse ne
tikėtai įveikusios pranašesnes cleve- 
landietes 32:19, tik finale suklupo 
prieš aušrietes, laimėdamos antrą vie
tą. Pirmąją vietą išplėšė ir Vyčio šach
matininkai nugalėję Aušrą 4:1 ir su
žaidę 2,5:2,5 lygiąsias su Brooklyno 
Atletais. Žaidynėse dar dalyvavo ir dvi 
Vyčio tinklinio komandos, tačiau jos 
ypatingų laimėjimų nepasiekė. Vytie
čiai pirmose rungtynėse pralaimėję 
naujam meisteriui Neriai 2;0 (15:2; 15 
:10) dalijosi 34 vietą. Mergaičių A 
tinklinyje vytietės pralaimėjo Arui 
2:0 (15:0; 15:6).

Bendrai šiose žaidynėse vytiečiai su
rinko apie 200 taškų ir tapo pirmojo 
rato nugalėtoju. Vytiečiai taip pat pir
mauja suaugusių grupėje su apie 170 
taškų. Prieauglio grupėje vytiečiai su
rinko 31% taško— daugiausiai nei ka
da buvo surinkę. Reikia tikėtis, kad 
oficialūs taškai bus paskelbti vėliau.

Rėmėjai: Vilniaus Krašto Lietuvių 
s-ga, H. Stepaitis, S. Jokūbaitis, S. 
Kasperavičiūtė. Nuoširdus ačiū.

Krepšinio treniruotės Trinity R. 
Center patalpose dar bus vykdomos vi- 

nuo 6J0 
lengvatle- 

A. S.

Šį sekmadienį, tuoj po pamaldų, B-C 
II finalų rungtynės: Aušra-Andys.

XI-jų ŠA Lietuvių sportinių žaidynių 
I-me .rate Aušra išsikovojo 3 čempijo- 
natus ir 6 vice čempijonatus: mergai
čių A krepšinio čempijono, mergaičių 
A stalo teniso čempijono, jaunių A 
tinklinio čempijono, vyrų krepšinio vi
ce čemp., moterų krepšinio vice čemp., 
jaunių B krepšinio vice čemp., jaunių 
A tinklinio vice čemp., šachmatų vi
ce čemp. ir moterų stalo teniso dve
jeto vice čemp. Taip pat Aušra antru 
kartu iš eilės laimėjo didžiąją Nepri
klausomybės Fondo taurę skirtą klu
biniam krepšinio nugalėtojui. Aušra, 
laimėjusi krepšinyje 1 čempijonatą ir 
3 vice čempijonatus surinko 96 taškus, 
antroje vietoje liko Clevelando žai
bas su 57 taškais.

Atskirų rungtynių rezultatai bei žai
dėjų pelnyti taškai bus paskelbti se
kančiame “Tž” numeryje.

St. Mary’s Catholic Church loterijoj, 
įvykusioj balandžio 8 d. Youngstown, 
Ohio. $35.000 namą laimėjo C. M. Har
dy. 227 Langlois St., Windsor, Ont., 
Cadillaką — Kalman Ribianszky, 21565 
Morley, Dearborn, Mich., Oldsmobilį 
— Emma Vertan, 914 S. Brady St, 
Dearborn, Mich.

Rochester, N.Y.
KONCERTAS. — Jau 12 metų, kai 

Ročesterio radijo bangomis vedamą 
kova dėl lietuvių idealų: skleidžiama 
lietuviška mintis, keliamas lietuviškos 
dainos išimtinis grožis. Sis darbas ne
lengvas, reikalaująs ne tik dvasinių, 
bet ir medžiaginių pastangų bei ištek
lių. Ryšium su tuo Ročesterio lietuvių 
radijo klubo vadovybė rengia koncer
tą, kuris įvyks balandžio 22 d. 7 JO vai. 
vak. šv. Jurgio parapijos salėje — 
555 Hudson Ave. Atvyksta pirmą kar
tą Clevelando vyrų oktetas su įdomia 
programa, kuris klausytojų neapvils, 
o tik džiugins gražiomis dainomis.

Kviečiami į koncertą ir kaimyninių 
kolonijų lietuviai. Rengėjai tikisi, kad 
jų balsas bus išgirstas ir koncerte gau
siai dalyvaus. Atsilankiusieji parems 
radijo klubo valandėlės išlaikymą ir 
tuo pačiu prisidės prie lietuvių kultū
rinio veikimo.

Po koncerto šokiai, loterija ir kito
kios įvairenybės.

Kovingos mūšy jaunimo žaidynės
(Atkelta iš 1 psl.)

Vyrų krepšinyje turėjome keletą
naudai. Gale Gintarui pavyko atsiplėš-

są šį mėnesį šeštadieniais 
vai. Šis tas numatoma ir 
tams.

AUŠROS ŽINIOS

įdomių susitikimų. Aušra nugalėjo 
ASK Lituanicą, o antrose šeštadienio 
rungtynėse “sutriuškino” nepilnu są
statu atvykusį Brooklyno Atletų klu
bą — 85:34. Antroje lentelės pusėje 
Waterburio Gintaras sunkokai įveikė 
pavėlavusią atvykti Čikagos Jūrą. Ant
rose rungtynėse Gintaras susitiko su 
Čikagos Nerimi, kuri prieš tai nugalė
jo Clevelando Žaibą. Gintaro - Neries 
susitikimas buvo įdomus ir augšto ly
gio, tik laimingu atveju Gintarui pa
vyko laimėti ir tuo patekti į finalus.

Moterų krepšinyje Vytis lengvai 
įveikė Hamiltono Kovą, o Aušra apy
lygėje kovoje nugalėjo Ročesterio Sa
kalą. .

Jaunių A krepšinyje dalyvavo net 9 
komandos. Reikia pasidžiaugti, kad 
mūsų krepšinio prieauglis duoda labai 
gražių vilčių ateičiai. Dauguma koman
dų maždaug lygaus pajėgumo, tačiau 
bendras lygis yra gana augštas. Jaunių 
B krepšinyje visus savo varžovus už
tikrintai nugalėjo Žaibo I Clevelando 
komanda. / ;

Mergaičių krepšinyje Aušra gana 
sunkiai įveikė Ročesterio Sakalą, o 
Vytis lengvai nugalėjo Clevelando žai
bą. Finale Aušra įtikinančiai įveikė 
Vytį..' ■

Tinklinio rungtynėse, kaip ir buvo 
laukta, visose grupėse susitiko Neris 
su žaibu. Neskaitant Bostono Daina
vos vyrų komandos, kuri pajėgė stip
riai pasipriešinti žaibui, kitos koman
dos rimto pasipriešinimo nedavė. Vy
rų grupėje nugalėtoju išėjo Neris, mo
terų žaibas ir mergaičių grupėje taip 
pat Žaibas.

šeštadienio vakare Prisikėlimo salė
je įvyko žaidynių vakaras. Perpildyto
je salėje sportininkai turėjo progos 
atnaujinti jau eilę metų turimas pa-< 
žintis, aptarti padarytas klaidas ir pa
sidžiaugti atsiektais laimėjimais.

Sekmadienio rytą 11 vai. abiejų pa
rapijų bažnyčiose vyko sportininkų 
pamaldos. Prisikėlimo bažnyčioje pro
gai pritaikintą pamokslą pasakė Mont- 
realip AV para p. klebonas Tėvas J. 
Borevičius, SJ.

Po pamaldų apie 1 vai. St. Michales 
Collegiate salėje prasidėjo žaidynių 
finalai. Vyrų finaluose Waterburio 
Gintaras - Toronto Aušra. Rungtynės 
buvo labai atkalios ir augšto lygio. 
Visą žaidimo laiką rezultatai mainėsi 
vienu dviem taškais abiejų komandų

ti 5 taškais ir tuo laimėti meisterio ti
tulą. Šios rungtynės aiškiai parodė, 
kad Aušra yra labai stiprus vienetas ir 
lygus varžovas stipriausioms Amerikos 
lietuvių komandoms.

Po vyrų krepšinio rungtynių į sa
lę įžygiavo išsirikiavę sportininkai ir 
tautiinų šokių grupė oficialiam žaidy
nių atidarymui. Rengėjų vardu spor
tininkus pasveikino J. Gustainis. Po 
to sekė Kanados, JAV ir Lietuvos him
nai. Oficialios dalies vedėjas K. Baro
nas pakvietė invokacijai Tėvą J. Bore- 
vičių, SJ, kuris po jos pasveikino ir 
Tauro klubo vardu. Toliau sveikinimus 
tęsė PLB valdybos pirm. J. Matulio
nis. J. Gustainis paprašė visų dalyvių 
pagerbti atsistojimu vos prieš mėnesį 
lako mirusį sporto bičiulį dr. A. Šapo
ką. Paskutinis sveikino FASK-to pirm. 
A. Vakselis, kuris įteikė A. Supronui 
plaketę su įrašu “Už nuopelnus Lie
tuvos sportui”* Toliau sekė laimėtų 
varžybų dovanų išdalinimas. Galiau
siai Toronto tautinių šokių grupė pa
šoko du tautinius šokius.

Po oficialios dalies įvyko jaunių A 
klasės rungtynės tarp Žaibo ir Neries, 
kurias lengvai laimėjo Neris, žaidimas 
buvo labai gražus, gyvas ir greitas.

Paskutinėse rungtynėse susitiko Vy
čio ir Aušros moterys. Komandos su
žaidė labai silpnai ir rungtynės buvo 
labai žemo lygio. Vyčio moterys lai
mėjo rezultatu 40:26.

Apskritai, žaidynės praėjo gerai, be 
didesnių nesusipratimų. Dalyvių buvo 
apie 400. šeštadieni ir sekmadienį 
rungtynes stebėjo gana didelis skai
čius torontiečių. J. G.

WINNIPEG, Man.
RENGIA BANKETĄ. — Balandžio 

29 šeštadienį, 7J0 vai. vak;, lietu
vių parapijos salėje. 432 Elgin Avė., 
Winnipego ateitininkai ruošia vaidini
mą-banketą. Bus vaidinama G. Velič
kos 2 veiksmų komedija “Lunatikai”.

Maloniai prašome visus atsilankyti. 
Bilietai gaunami prie įėjimo. V-ba

SUDBURY, Ont.
LAIDOTUVĖS. — Mons. C. J. Hum

phrey, Sault Ste. Marie vyskupijos 
gen. vikaras ir klebonas Christ the 
King parapijos, prie kurios yra prisi
glaudę ir lietuviai su pamaldomis, mi
rė po ilgos ligos balandžio 11 d. Lai
dotuvėse dalyvavo daug kunigų ir vys
kupas. Po iškilmingų pamaldų balan

PORT ARTHUR-FORT WILLIAM, Ont.
ATSTOVAUJAM KANADOS LIE- 

TUVIUS. — Vasario mėn. Toronte bu
vo suvažiavimas visų Kanados žemės 
ūkio draugijų parodų ruošimo pirmi
ninkų. Suvažiavime dalyvavo apie 400 
atstovų iš visų Kanados vietovių. Kas
met parodos pirmininkai išstato ku
rios nors tautybės rankdarbius. Šiemet, 
buvo išstatyta lietuviški audiniai, dir
biniai^ juostos, tautiniai drabužiai, gin
taras. Mūsų apylinkės parodos pirm. 
Miss H. Halliday, anglė, išstatė Lietu
vos žemėlapį, papasakojo apie lietu
vių meną, dailę, spalvų suderinimą, 
tautinius drabužius ir apie lietuvių 
kultūrą. Visų nustebimui pati apsivil
ko tautiniais drabužiais ir pademonst
ravo visų susirinkusių akyse. Visi eks
ponatai buvo labai vertinami. Visi 
rankdarbiai, o taip pat Miss Halliday 
su tautiniu drabužiu buvo nufotogra
fuota ir įdėta į Toronto “Star”.

ŽINIA APIE AUGUSTINO JONAI
ČIO MIRTĮ sukrėtė visos apylinkės 
lietuvius. A? Jonaitis buvo senesnės 
kartos lietuvis. Gyveno įvariose Ka
nados vietovėse, dirbdamas įvairius 
darbus. Paskutinius 9 metus gyveno 
Fort William, kur dirbo daugiausia 
kaip stalius. Buvo ramaus būdo, su
manus, darbštus, susipratęs lietuvis. 
Priklausė Lietuvių Bendruomenei ir 
ilgus metus buvo jos iždininku. Prieš 
3 mėn. persikėlė gyventi į Torontą,

kur kiek pasirgęs mirė kovo 13 d. Už 
jo vėlę bus atlaikytos gedulingos Mi
šios balandžio 22 d. 9 vai. ryto šv. 
Elzbietos bažnyčioje Fort William. 
Jo žmoną, dukrą Valę, brolį Stasį ir 
kitus gimines užjaučiam ir reiškiam 
gilią užuojautą.

JONAS MOCKUS iš medžio išdrožė 
Vytį ir padovanojo apylinkės valdy
bai. Taip pat žada padaryti medžio 
drožinių ateinančiai parodai.

UŽSAKYTI “TĖVIŠKES ŽIBURIAI” 
Ontario Hospital easntiems lietuviams.

SOLIDARUMO ĮNAŠĄ užsimokėjo 
V. Jakubauskas ir Cibulis. Prašome ir 
kitus neatidėliojant užsimokėti.

DAR TEBERENKAMOS AUKOS 
Tautos Fondui, kurie dar nepaauko
jo, prašome kiek galėdami aukoti, nes 
vadavimo darbas yra labai svarbus.

MOTINOS DIENOS minėjimas ruo
šiamas balandžio 29 d. Proswita Hall; 
įėjimas iš Simson St. Pradžia 7 vai. v. 
Po minėjimo šokiai. Prašome kuo gau
siausiai daylvauti.

L. RADZEVIČIENĖS siuntinių per
siuntimo įstaiga nuo gegužės 1 d. per
sikelia į naujas patalpas — 350 John 
St. Port Arthur. Prašome apsilankyti.

L. R.

pritaikomi.

!S-W-0

CRISS X CROSS 
1,4S 

KELNAITĖS VYRAMS 
IR BERNIUKAMS 

Specialiai sukirptos, jaukiai 
nešiojamos - patogiu 

. elastiniu juosmeniu — 
patentuotu savaime 

užsidarančiu “kryžminiu X” 
priekiu, suteikiančią 

glaudžią išvaizdą. 
Pagamintos iš 

L puikios kokybės
ą, šukuotos medvilnės, 
m Ilgai nešiojamos, 

' lengvai skalbiamos, 
nereikalingos

džio 14, jo kūnas buvo išvežtas j gim
tąjį Sault Ste. Marie palaidoti. Ve
lionis buvo labai gerbiamas net ir ki
tų tikybų žmonių tarpe. Jis buvo gana 
palankus ir lietuviams. Apylinkės val
dyba užprašė giedotas šv. Mišias.

LINKSMAVAKARIS. — Atsigavėji- 
mo vakaras, kuri suruošė apyl. v-ba 
praėjo labai gražiai, bet galėjo būti 
daugiau tautiečių. Prie parengimo, be 
valdybos, daug prisidėjo I. Raškevičie- 
nė, M. Venskevičienė, M. Mikštienė, 
St. Tolvaišą, J. Bataitis, J. Martišius, 
A. Juozapavičius, V. Kriaučeliūnaitė, 
R. Kačinskas. Kupletus dainavo A. 
Raškevičius. Loterijoje laimė nusišyp
sojo V. Kriaučeliūnui ir N. Paulaitie- 
nei.

KRIKŠTYNOS. — K. E. Šviežikai 
pakrikštijo savo dukrelę Loretos Ire
nos vardais. Kūmai buvo Petras ir Jo
ana Pakalkai iš Toronto. Ta pačia pro
ga buvo ir įkurtuvės bei neseniai pa
statytų namų šventinimas. Nors K. E. 
Šviežikai gyvena ir užmiesty, bet yra 
susipratę lietuviai ir uoliai lanko ir 
remia lietuviškas pamaldas.

V. F. DAVEIKIAI pakrikštijo savo 
dukrelę Renos Vladijos vardais.

SIDABRINIS JUBILĖJUS. — Au
gustinas ir Viktorija Jašiūnai iškilmin
gai atšventė savo 25 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį. Jiems su šeima iš
važiavus bažnyčion, artimesnieji drau
gai įsibrovė j jų namus,* o kai grįžo ra
do svečius bešeimininkaujančius ir pa
sitinkančius juos su duona ir druska. 
Sukaktuvininkams buvo sugiedota Il
giausių metų, perskaitytos telegramos 
ir sveikinimai. Kun. A. Sabas, sveikin
damas sukaktuvininkus, pasidžiaugė, 
kad Sudburio lietuvių kolonijoje yra 
dar ir lietuviškos pamaldos, veikia KL 
B-nės skyrius ir liet, šeštadieninė mo
kykla tik dėl to, kad yra dar susipra
tusių šviesių šeimų, kaip Jašiūnai, ku
riuos su visa šeima matome kiekvieną 
sekmadienį lietuviškose pamaldose ir 
visuose lietuviškuose parengimuose, o 
savo dukreles leidžia tik į katalikų 
mokyklas ir šalia to stengiasi dar iš
mokslinti muzikoj ir kitose srityse.

K. I. BALČIŪNAI IR J. K. DŽEN- 
KAICIAI išvažiavo ilgesniam laikui 
atostogų į JAV, kur aplankys ir sau
lėtąją Kaliforniją. , Sudburiškls

EDMONTON, Alfa.
Edmontono Lietuvių (lamuose {vy

kusiame Vasario 16 d. minėjime Tau
tos Fondui aukojusių papildomas sąra
šas: aukojo $5 inž. S. Šepetys; po $2: 
V. Kubilienė, P. Jasinskas, dr. R. Juo
delis ir P. Drūteika. Aukojusiems nuo
širdus ačiū. Ąpyl. valdyba

REALTORS

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

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

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

Geriausias morgiėių gavimas bei sudarymas visame Toronte.
MARGU ARETTA — BLOOR
$1.900 įmokėti, vienas morgičius 
balansui, 6 kambarių mūrinis na
mas, 2 modernios virtuvės, naujas 
šildymas, garažas.

BABY POINT
$2 J00 Įmokėti, keletos metu senu
mo, 6 kamb. mūrinis namas, priva
tus įvažiavimas, kilimai, 20 metų 
skola iš 5%, greitas užėmimas, šei
mininkas pirko biznį.

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
$4.000 įmokėti ir vienas morgičius 
balansui lO-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.

DURIE ___ _
$5.000 Įmokėti, 7 kamb. per 2 augs- 
tus. Atskiras mūrinis namas, kvad
ratinis planas, naujas šildymas, ga
ražas, didelis kiemas, arti Bloor.

BLOOR

RUSHOŲME ROĄD 
$5.000 įmokėti, 16 kambarių, atski
ras mūrinis namas, kvadratinis pla
nas, radijatoriais šildomas, 2 virtu
vės, dvigubas garažas, 11 pėdų įva
žiavimas, didžiulis gražus kiemas. 
Vienas morgičius balansui 10 metų.
QUEBEC — BLOOR 
$6.000 įmokėti, 8 kambarių per 2 
augštus, atskiras mūrinis namas, 
centre hall planas, 2 vonios, 2 vir
tuvės, vandens alyva šildymas, ga
ražas su privačiu įvažiavimu.
SWANSEA
$6.500 įmokėti, 6 metų senumo pui
kus centre hall plano, 2 miegamų
jų mūrinis bungalas, pusiau baig
tas kamb. rūsyje, garažas su priva
čiu įvažiavimu, 18 metų atviras 
morgičius, šeimininkas pirko biznį. ’

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

PASITEIRAUKITE DĖL
REIKALINGI NAMAI PARDAVBIAI.

BABY POINT RAJONE
$20.500 prašoma kaina už gražų 5 
kambarių bungalow su 3 kambarių 
butu rėsyje. Vandens alyvos šildy
mas. Didelis kiemas. Garažas su pri
vačiu įvažiavimu. Vertas dėmesio 
pirkinys.
ANNETTE— JANE RAJONE 
$2.500 įmokėti, • Atskiras mūrinis 
namas, 8 kambariai per 2 augštus, 
vandens alyvos šildymas. Gražus 
kiemas. Garažas. Greitas užėmimas. 
Pilna kaina tik $16.900.
BLOOR — INDIAN ROAD
$3.000 įmokėti už atskirą mūrinį še
šių kambarių namą. Vandens aly
vos šildymas. Dvi modernios virtu
vės. Garažas ir šoninis įvažiavimas. 
Recreation kambarys rūsyje. Prašo
ma kaina $19.000. Nepraleiskit pro
gos.
HIGH PARK AVE. - BLOOR 
$2.000 įmokėti, viena atvira skola 
balansui. Atskiras, gero mūro, aš- 
tuonių kambarių namas. Dvi ultra 
modernios virtuvės. Prašoma kai
na $16.900. Turi būti skubiai par
duotas.
BLOOR - KENNEDY AVE.
Atskiras 8 kambarių namas, 2 vir
tuvės ir 2 vonios, dvigubas garažas 
ir labai platus šoninis įvažiavimas, 
pilna kaina $23.9$).
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 skubiai parduo
tas, nepraleiskite progos!
HIGH PARK RAJONE
$23.000 pilna kaina už gražų mūri
nį 8 kambarių namą. Dvi modernios 
virtuvės. Recreation kambarys rūsy
je su baru plius 3 gabalų prausyk
la. Dvigubas garažas ir privatus įva
žiavimas. Atviras 6% morgičius. 
Turi būti skubiai parduotas.

DUNDAS - KEELE
Baldų krautuvė skubiam pardavi
mui. 12 metų tas pats savininkas. 
Visos prekės - baldai S9.000 vertės 
ir biznis tik $10.000 pilna kaina. 
Reta proga. f ': '

J. RUKŠA
LE. 24404

Namų telefonas LE. 6-9165
KITŲ NUOSAVYBIŲ.

Knygvedybair 
Income Tax 

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

International 
Driving School 

WALDI
859 COLLEGE ST.

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

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

*
Teorijos pamokos veltui.

Dažai ir sienoms 
popieris!

Voškos, šepečiai, terpentinas.
Skv’s Paint & Wallpaper

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

100% garantuotas 
investavimas.

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

skambinkite
B. SERGAUTIS,

EXTR M Realty Ltd.n
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
i Namų telefonas BE. 3-5996

Swansea • Beresford
$4.000 įmokėti, atskiras gerų plytų
namas, kvadratinis planas, naujas 
šildymo pečius, 7 kamb., 2 augštai, 
šoninis įvažiavimas, arti Bloor.

Queen • Jameson • Parkdale
S93.00 savaitinių pajamų, nuomavi
mui namas, 13 kambarių, 6 virtuvės 
su pilnu inventoriumi, vandeniu šil
domas, 2 kambariai savininkui, ge
rų plytų, apartmentų rajonas, gera 
ateitis.

Tabako ūkis
$5.000 įmokėti, Tillsonburg - Delhi 
rajone, 50 akrų su 18 akrų tabako 
sodinimo teise, 3 kilnos, naujas šil
tadaržis, modemiški drėkinimo 
įrengimai. 7 kambarių gyvenamas 
namas prie veiškelio. Mes turime 
tabako ūkių iki 300 akrų ■įvairiose 
Ontario vietose.

Lansdowne • Dundas
$1.500 įmokėti, kampinis hamas, 6 
kambariai, privatus įvažiavimas, du
jomis šildomas, 1 morgičius balan
sui. tuoj galima užimti.

Vištų ūkis — 35 mylios nuo Toronto 
$5.000 įmokėti, modemus didelis 
metalinis vištininkas su kitais tro
besiais, plius 7 kambarių gyvena
mas namas, 5 akrai geros daržo že
mės, 3000 dedančių vištų su $300 
savaitinių pajamų už kiaušinius, ku
rias dar galima padidinti.

Gorevale - Dundas 
$3.000 įmokėti, gerų plytų, 6 didelių 
kambarių namas, 2 modemiškos vir
tuvės, 3 garažai, 4% % morgičius, 
savininkas turi parduoti — pirko 
ūkį.

Kotelis 17.000 galionų
Arti Toronto geram- mieste, 188 sė
dimų vietų, modemiški gėrimo kam
bariai su restoranu ir nuomavimui 
kambariais, reta proga -dviem part
neriam. Prašoma kaina $85.000.

Cigaru krautuvė 
$30.000 namas ir biznis, didelė 
krautuvė su 3 kambariais, tas pats 
savininkas 28 metus. Savininkas 
duoda 1 morgičių balansui 10 metų.

parūpiname geresnėm sąlygom paskolų - morgiėių.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius
J. Girdvainis specialiai tabako Ir mišriems ūkiams.
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Skaitytoj u laiškai Delhi-Tillsonburgo apylinkėje šmms

Rūpestingas morgičių sutvarkymas.

TUVlAKĖSŽIBUąiA!
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Telefonas RO.

Bloor - Kennedy
■iLMO knok., 6 did. kamb. mūr., 
mod. virt., :4 gab. mod. vonia, nau
jas alyvos šild., graži vieta. Galima 
tuoj užimti. Prašo tik $11.000.

t

«

Swansea - Bloor
$1.500 įmok., atsk., mūr., 10 kamb. 
originalus dupleksas. Atskiri įėji
mai, 2 §ild., 2 rūsiai, 2 garažai, 2 
vonios, virt, Viskas įrengta dviem 
šeimom. Naujas vand. alyva šild. 
'Skubus, pigus ir retai pasitaikantis 
pirkinys. Vienas atviras morgičius 
lO-čiaimelų. Prašo $15.500.

t

-Jane - Baby Point 
>$l,5004mok., 6 kamb., 8 m. senu
mo, mod. įrengtas mūr. namas. 
Tinka veinai šeimai. 20-čiai metu iš- 
snokėjūnas iš 5^s%. Priv. įvažiav. 

; Graži vieta.

*

■Annette • Runnymede 
■$2.000 įmok., 7 kamb. per du augš- 
tus, mūr. 4,kamb.. pirmam augšte. 
Mod. virt..vienas atviras morgičius.

< Galima tuej užimti. Prašo • tik 
$ž2.500. Verta pamatyti.

Bloor - Swansea 
$4.000 įmok., arti Bloor du namai 
t> ir 7 kamb. per du augštus, geras 
išplanavimas, gražūs kamb., mod. 
virt., priv. įvažiav., garažai. Verti, 
dėmesio. Prašo- $18.000.

. Bloor . Jane 
$4.000 įmok., mūr., atsk., 8 kamb. 
per du augštus,. 2 mod. virt., 2 vo
nios, did. kiemas, šoninis Įvaž. Na
mas labai švarus iš lauko ir vidaus. 
Arti susisiek. Parduos už $19.000.

Jaae -St. - Foxwell 
$4.000. įmok., -5 kamb., naujos sta
tybos bungalovas; 3 mod. įrengti 
kamb. rūsyje. Viskas gražiai išda
žyta, vąnd. alyva šild., priv. įvaž./ 
garažas. Puikus gyventi jr nuomoti.

Bloor • Indian Rd. : 
$5.000 įmak^ 11 kamb. per 3 augšt., 

■2 vonios, 3 virt., vand. alyva šild.,. 
lengvai galima perdirbti į duplek
są. Pard. su visais .baldais. Vienas 
morgičius išmokėjimui 10-čiai mt.; 

, Bloor - High Park Ave.
$5;000 įmok.,-gražių plyttį, atsk., 
10 kamb., 4 .kamb. pirmame augšte;’ 
įrengtas rūsys, vand." alyva šild. La
bai graži vieta.1 Skubus pard. Prašo 
$21.000.Vęrta. pamatyti. s

i S. JOKŪBAITIS 
PARŪPINU MORGIČIUS REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI. 

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

4
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Collingwood, Wasagos, Stayner 
^apylinkėse turime didžiausią pasirinkimą ūkių •. farmų, gazolino stočių, 

vasarnamių, garažų, įvairių bizniu ir Lt.
V. (Vic) BUTRIMAS

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

Įstaigos:
128 Hurontaria St. 
Collingwood, Ont. 

Tel. 1516

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

Tel. 2337

taupyk ir
SKOLINKIS

Toronto Lietuvių Kredito 
Kooperatyve "PARAMA"
Būstinė: Lietuviu Namai

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

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

apdraustos. • Visu ? nariu 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 

ir remontuoja senus pečius.
Darbas atliekamas sąžiningai ir nebrangiai.

148 WESTMINSTER AVE. Telefonas LE. JŽ-5191

DUFFER IN RADIO an d TV
SALES ANI> 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. uzbaus

AJ>.aARAžAS
1539 DUNDAS ST. W. LE. 5-9130 

(prie bufferin)
Visų 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 

*

DEL VASARIO 164osios
Didžioji mūsų šių metų Vasario 16- 

tos šventė jau praeity. Laikraščių pus
lapiai mirgėte mirga tos šventės apra
šymais iš įvairių pasaulio kraštų ir vie
tovių, kur nors kiek didesnė saujelė 
mūsų tautiečių yra susispietusi. De
ją, tik iš pavergtos tėvynės nei žodžio 
negirdėti, nes ten ir laisvė neegzis
tuoja.

Prabėgomis permetus žvilgsnį per tų 
aprašymų įvairumą, ar nepravartu bū
tų kreipti dėmesio į vieną kitą būdin
gesnę apraišką. Daugumoje vietovių 
gražios skaitlinės suaukotų dolerių 
įvairiems nfūsų tautinių aspiracijų rei
kalams. Vienur kitur mažiau, o vieto
mis ir visai be jokių rinkliavų apsi
eita. Tiesa, šiame žemyne piniginės 
rinkliavos įvairiems tikslams yra la
bai įprastos, galima sakyti, kasdieninis 
reiškinys. Mums gi rūpi dar ir savi spe
cifiniai reikalai, kuriems įgyvendinti 
irguyra reikalingas pinigas. Nei šio 
krašto iždas, nei šalpos institucijos 
mūsų* reikalų neremia. Todėl įvairiems 
užsimojimams įgyvendinti mes patys 
turime nors, retkarčiais skirti kiek ga
lima didesnę auką. Neturime savo .tar
pe didelių turtuolių, kurie didelėmis 
sumomis paremtų mūsų reikalus.

Tam tikros reikšmės turi ir žmonių 
parinkimas* rinkliavoms pravesti, o 
taip pat ir aukų. rinkimo būdas bei 
priemonės. Savaime aišku, kad vienas 
ir tas pats rinkimo būdas visiems ir vi
sur negali- tikti.

Patirtis.rodo, kad jauni, energingi 
jaunuoliai-lės, o ypač gražiais tauti
niais drabužiais apisrengusios mergai
tės, turi žymiai didesnį pasisekimą.

Savo auka ir darbu mes statome tau
tinius namus, bažnyčias; steigiame ban
kus, koperatyvus ir pan. Įdomu, kas 
po mūsų visa tai perims?

Savaime aišku, mes norėtume, kad 
viską perimtų mūsų lietuviška jauno
ji karta. Bet mūsų jaunimas turi bū
ti bent kiek tam paruoštas, turi būti 
bent minimum lietuviškas.

Jaunieji daug ko išmoksta ir sužino 
tik bendraudami su \ vyresniaisiais. 
Taip ir mūsų jaunieji, nors ir retkar
čiais, dalyvaudami lietuviškuose paren
gimuose, o ypač Vasario 16-tos šven
tėse, turi gražią progą daug ko gero 
ir gražaus išgirsti apie tėvų žemę Lie
tuvą. Tėvų pareiga sudaryti tinkamas 
sąlygas ir paraginti savo jaunimą gali
mai dažniau dalyvauti kultūriniai lietu
viškuose subuvimuose.

Paradoksu skamba, kai kažkuris pat
riotas vis kartoja, kad Lietuvos išlais
vinimas yra numatytas tolimoj ateity, 
kai ragina kitus, kad auklėtų savo vai
kus lietuviškoje dvasioje, o sau taiko 
visai kitą mastą. Paklaustas, ar jo sū
nus bent kartą dalyvavo Vasario 16-tos 
šventėje, atsakė: Girdi, ten nebus jam 
jaunų mergaičių, o su seniais jis netu
rės ką veikti...

Niekas neginčija, kad jaunam vy
rui neturėtų rūpėti jaunos merginos, 
bet kartą per metus ir tik kelias va
landas nenumiftų3f Be jų draugystės. 
Kitas vėl pasiteisina, girdi, negalima 
atitraukti vaikų nuo televizijos rodomų 
kaubojų filmų; trečias vėl sako, kad jo 
jaunieji mėgsta “komikus” skaityti ir 
niekur nenori iš namų eiti. Skaitymas 
“komikų” ir kaubojų filmai tikrai jo
kios naudos mūsų jaunimui neduos, o 
tik padarys juos trumparegiais.

Šia proga pravartu būtų prisiminti 
V. Kudirką, Tumą-Vaižgantą, Pr. Vai
čaitį, Maironį ir daug kitų. Jie, pla
nuodami Lietuvos vadavimą tolimomis 
.-distancijomis, šaukė Lietuvos jauni
mui imti knygą, lyrą ir eiti Lietuvos 
keliu. .

Užimti darbu, ir įvairiais rūpesčiais, 
kartais ilgą laiką neturime progos da
lyvauti kultūriniuose parengimuose. 
Tai bent Vasario 16-tos proga reikėtų 
sudaryti kiek galima įdomesnę ir pa
trauklesnę meninę programą su daino
mis, tautiniais šokiais, trumpu patrio
tinio turinio vaidinimu ir pan.

Labai svarbu Vasario 16-tos šventėje 
turėti gerą pagrindinį kalbėtoją. Daž
niausiai tai esti vyr. amžiaus žmonės, 
kurie parenka savo kalbai temas ne
tik iš literatūros, bet sugeba įpinti 
įvykius iš savo patirties ir išgyvenimų 
atkuriant nepriklausomą Lietuvą. 
Daugumai mūsų neteko būti aktyviais 
dalyviais kovose už valstybės laisvę, o 
ką jau bekalbėti apie mūsų jaunimą. 

k čia ir yra gero kalbėtojo pareiga nu-

Sav. Ant. Paškevičius

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

-Automatinis elektra valymas. Šutai* 
sau iširusius galus ir pradegintas 
kilimus. P. KARALIŪNAS. 
Skambinkite LE. 1-6455. LE. 34912.

J. B AR ASAUSKAS
Elektros 

kontraktorius
Visų rūšių elektros 

Įrengimai ir pataisymai.
Tel RO. 7-9947

24 Humberview Rd., Toronto

a

t

Will-Do Cartage 
Baldų pervežimas 

mieste, prieinama kaina.
Visi baldai apdrausti.

Broliai SODONIAI.

V YRIŠKŲ IR O ii Y'TTZUi Q Q 
MOTERIŠKŲ ROBŲ 01U V J

A. Beresnevičius
Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas anglišku medžiagų. 

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

Telefonas LE. 1-1432.

124 GRACE ST., Toronto

Tel. LE. 4-8390

kelti mus į praeitį ir nušviesti mūsų 
jaunimui tas sunkias sąlygas ir pastan
gas kovoje už laisvę. Reikia jukinan
čiai nurodyti, kad ir lietuviško jauni
mo pareiga įvairiomis progomis prisi
dėti prie tėvų žemės išvadavimo.

Tiesa, kad dauguma jau esame Ka
nados 4r kt. kraštų piliečiais, juo la- 
biaū; mūsų lietuviškas jaunimas. Bet 
taipgi turbūt bus tiesa, kad nei mes, 
nei mūsų vaikai niekad netaps anglais, 
vokiečiais ir pan.

Žydai šimtmečių eigoje gimė ir augo 
įvairiuose pasaulio užkampiuose ir bu
vo įvairių kraštų piliečiais, bet atėjus 
reikiamam momentui visi stojo į kovą 
-už kitados jiems pažadėtą žemę.

Berods jau spėjo prabėgti apie ketu
ris šimtus metų nuo to laiko, kai kan. 
M. Daukša savo postilėje dėstė, kad 
sunku rasti tokią tautą, kuri išsižadėtų 
trijų įgimtų dalykų: tėvynės, papro
čių ir gimtos kalbos.

-Kaikurie kalbėtojai daro sugestiją, 
kad Vasario 164os šventės programa 
būtų orientuota vięna ar tai kita kryp
timi, t.y. su “rytais” ar “vakarais”. 
Čia turbūt jau tikras nesusipratimas 
arb|2ąSngHškai tariant “prick in the 
air”! ’ ?4

Su rytais ar vakarais, tai yra proble
ma, kuri nieko bendro neturi su Vasa
rio 16-tos švente. Cic.

DįL DAINIEČĮŲ DOVANOS
Įvedimas “Skaiytojų laiškų” “Tėviš

kės Žiburiuose” yra itin girtinas žings
nis, nes jis pasitarnauja netik pačiam 
laikraščiui, sukeldamas susidomėjimą 
skaitytojuose, bet ir iškelia įvykius ar 
darbus, kurie jų autoriams ar vykdy
tojams atrodo vienaip, o toliau nuo 
vieno ar kito reikalo stovintiems — 
visai kitaip. Kaip gera, kai atsiranda 
žmonių, kurie ryžtasi atkreipti dėme
sį ir pareikšti savo mintis spaudoje vie
nokiu ar kitokiu reikalu a

Štai, “Tž” nr. 8, iš vasario 23 d., 
gerb. R. K. pajudina mirusiųjų pager
bimo reikalą ir būdą. Pavyzdžiu ji sta
to prancūzus .katalikus. Kaip jų tarpe 
prigijęs paprotys už mirusį aukoti la
bai daug Mišių. Toliau R. K. rašo: 
“Kartą beskaitant dainietėms atsiųstus 
padėkos laiškus, net apmaudas apėmė. 
Pasiuntė jos švenčių proga piniginę 
auką vienai senutei, kurios, deja, jau 
nerado gyvųjų tarpe. Na ir ką nutarė 
tenai Vokietijoje senutės prieteliai? 
Ogi nupirkę už tuos pinigus vainiką ir 
nunešę, ant josios . kapo. Vainiką, pa
manykite, o ne Mišias! Vieniša senu
tėje giminių, kas, o kas užprašys Mi
šias, bent vienas? Ir tie patys pinigė
liai nuėjo niekais...”

Daugiau necituosiu, nes užimtų la
bai daug vietos, vienok jau iš to, kas 
čia parašyta, matosi, kad R. K. giliai 
sielojasi. Kadangi čia kad ir nevisai 
tiesiogiai, bet liečia Toronto Liet. Mo
terų Šalpos Grupę “Dainą”, tai pasku
tiniame “Dainos” susirinkime šis reika
las buvo iškeltas ir nutarta prašyti 
“Tž”j redakciją leisti “Dainai” atitai
syti kažkuriuos netikslumus.

Pirmiausia, Kalėdų švenčių dovana 
buvo siųsta ne senutei, bet Elenai Kra- 
sevičaitei, kuri būdama 23 m. susir
go džiova. ‘"Daina” siuntė jai įvairią 
pagalbą per maždaug 12 metų. Ji dai
nietėms tapo it šeimos nariu. Savo 
gražiuose laiškuose ji visuomet pri
mindavo, kad kasdien kalba rožinį už 
visus geradarius lietuvius Kanadoje, 
kurių dėka “Daina” gali jai atsiųsti 
paramą. Taip.. . ji buvo katalikė ir 
gera lietuvaitė, tik visuomet skųsda
vosi, kad ją likimas nubloškė tarp sve- 
timųūų -— vokiečių — ir ji visai nesu
sitikdavo lietuvių. Iš Toronto ji dar 
gaudavo “T. žiburius”, už kuriuos ji 
nepaliaujamai reiškę dėkingumą.

Kai paskutinioji “Dainos” dovana 
prieš Kalėdas ją pasiekė, ji buvo jau 
ištekėjusi už vokiečių tautybės vyro ir 
išgyveno su juo lygiai du mėnesius; at
siskyrė su šiuo pasauliu vasario 4 d.

Ji buvo našlaitė, vienos daktaro šei
mos augintinė. Karas su šeima ją iš
skyrė ir nubloškė sunkios figos kan- 
čiosna. Ji pernešė daug operacijų ir 
įvairių komplikacijų. Ji tiek iškentėjo, 
kad reikia tikėtis, jog Viešpats neatsa
kė jai ramybės atpildo.

Prileistina, kad jos didelis noras 
kam nors priklausyti buvo išpildytas 
lygiai jautrios širdies asmens, kuris 
tikrai turėjo žinoti, kad ji ilgai nete
sės. Iš jo laiško “Dainai” matyti, kad 
jis tikrai kilnios širdies žmogus. Tarp 
k t ko, jis rašo: “Elena mirė toli nuo 
savo gimtojo krašto, kurį ji taip my
lėjo, bet mes ją visuomet prisiminsime 
su meile, jai besiilsint mūsų šalyje”.'

Baigiant, dar noriu priminti R. K., 
kad “Daina” yra bešališka šalpos drau
gija, kuriai priklauso įvairių* įsitikini
mų bei konfesijų patriotės lietuvai
tės. Ją remia visi lietuviai be skirtu
mo, ir aukos ar dovanos tremtiniams 
siunčiamos be skirtumo. Lygiai, kaip 
ir Toronto Liet. Caritas, kuri šelpia 
netik katalikus, bet ir visus lietuvius 
nelaimėn patekusius, neatsiklausiant 
kokios tikybos esi ar ką su gauta do
vana darysi.

Gera gražius papročius išlaikyti nu
sistovėjusioje ir laisvoje tautoje ir vi
sai kas kita su tauta, kurios vaikai iš
blaškyti po visus pasaulio kampelius 
ir dažnai yra bejėgiai net savo gyvybę 
išlaikyti. Maria F. Yokubynienė

UBTUVIV NAMŲ valdyba balan- 
džio 22 d., šeštadienį, Delhi lenkų sa
lėje ruošia pirmąjį po Velykų ir, at
rodo, paskutinį prieš didžiuosius tabo 
kininkų darbus, šokių vakarą dešrų 
balių. Be visų eilinių linksmybių, pri
klausančių šauniam šokių vakarui, da
lyviai -bus nemokamai pavaišinami 
skaniom lietuviškos “Courtland Pack
ers” gamybos dešrelėmis ir raugintais^ 
kopūstais. Parengimo metu galimi pa? 
sišnekėjimai su naujai išrinkta Namų 
valdyba apie tolimesnį veikimą.

Maloniai kviečiame VISUS tautie
čius parengime/ dalyvauti ir tuo paro
dyti, kad svarbus Liet. Namų statybos 
reikalas dar lebąėra jūsų širdy ir min
ty. Parengimo pradžia 7 vai. vak.

.Valdyba
ŠIS TAS.IŠ DELHI. — Ši lietuvių 

kolonija daugiau išsisklaidžiusi nei bet 
kuri kita lietuvių kolonija Kanadoje, 
nes ją sudaro daugiausia lietuviai ta
bako ūkininkai, gyveną 35 mylių spin
duliu. Si kolonija .apima Delhi, Till- 
sonhurgo, Simcoe, Elmerio, Langtono, 
Woodstocko, Princeono, Burfordo, 
Venessos ir Įeitose vietovėse gyvenan
čius lietuvius. Kolonija yra gana gyva 
ir lietuviška. Čia gražiai veikia lietu
viška parapija, kurioje energingai it 
sumaniai /darbuojasi kun. • dr. J. Gu
tauskas. Veikia ir lietuviškos organi
zacijos: i Lietuvių Bendruomenė, ūki
ninkų klubas, Lietuviu Katalikių Mote
rų dr-ja ir šaulių būrelis. Visi veikia 
sutartinai ir-visi'parengimai bei tau
tiniai minėjimai organizuojami dau
giausia. bendro mis: jėgomis Jr suvažiuo
ja visi kolonijos lietuviai pasimatyti, 
pasikalbėti ir pasidalinti savo bendro 
darbo, tabako aųgnimo vaisiais.

Dabar, prieš išeidami j laukus, visų 
organizacijų vienetai perrinko savo 
valdybas. Balandžio 9 savo susirinki
mą turėjo ir Lietuvių Bendruomenės 
Delhi apylinkė. Be kitų dienotvarkės 
punktų ir įvairių aptarimų buvo iš
rinkta ir nauja apylinkės valdyba, ku
rią sudaro: Stepas Jakubickas, pirm., 
Karolis Lukošis, sekr., Juozas Rimkus, 
izdf; Bronius Sližys ir Kairys — val
dybos nariai. Naujoji apylinkės valdy
ba numato ir toliau su visomis vietos 
lietuviškomis organizacijomis bendra
darbiauti ir savo veiklą plėsti pagal 
esamas vietos .sąlygas. S. J.

JAUNIMO ŠVENTE su velykinių 
margučių paroda - konkursu ir šešta
dieninės lietuvių mokyklos mokinių 
pasirodymu įvyko balandžio 9 d. Del
hi šv. Kazimiero parapijos salėje.. Tai 
šventei pravesti buvo sudarytas ko
mitetas iš ponių Dirsienės, Grincevi- 
čienės, Augaitienės ir Račienės.

Gausiai susirinkusį jaunimą pirmiau
siai pasveikino ir šiltą žodeli tarė M. 
Norkus. Vėliau atvyko Velykų Bobu
tė iš Lietuvos su pilnais krepšiais sal
dainių ir lietuviškų zuikučių margin
tais kiaušiniais.

Ča- Velykų; Bobutės\akivaizdoje jau
nimas išpildė programą iš* eilėraščių,J 
dainų bei akordeono ir pianino muzi- -• 
kos dalykėlių. Vėliau jaunimas prie 
bendro stalo buvo pavaišintas' mamy
čių susineštom gėrybėm. Po vaišių vėl 
jaunimas gražiai pašoko, pažaidė rate-: 
liūs. Margučių vertinimo komisiją iš 
B. Vitienės, B. Gudinsko ir J. Beržinio 
įvertino suneštus margučius sekan
čiai: vyresniųjų grupėje I vieta teko 
Jonui Stonkui, • II-ji Birutei Augaity- 
tei; jaunesniųjų grupėje: I vieta — 
Aldonai Bertulytei, II-ji — Rūtai Au- 
gustinavičiūtei ir III-ji — Dainai Au- 
gaitytei. Visos čia išvardintos premijos 
buvo apdovanotas kukliom dovanėlėm. 
Ir premijų negavę margučiai buvo gra
žūs ir jų gana daug. Džiugus faktas, 
kad šią gražią lietuvišką velykinę tra
diciją jaunimas labai pamėgo.

Nuoširdi padėka paminėtam moterų 
komitetui ir parapijos klebonui už 
taip gražiai pasisekusią jaunimo šven
tę. Lėšos tai šventei gautos iš šv. Ka
zimiero parapijos, Katalikių Moterų 
dr-jos ir Liet. Bendruomenės valdybos.

.'F- A/
AKC. BENDROVE LIETUVIŲ NA- 

MAI TILLSONBURGE paskutinių po
ros, savaičių bėgyje turėjo porą visuo
tinių akcininkų susirinkimų. Apsvars
tyta praėjusių metų veikla, išrinkta 
nauja valdyba: A. Rudokas, pirm., P. 
žilvitis, vicep., P. Augaitis, ižd. ir bu
halterio pareigoms, M. Račys, sekr., 
D. Siurna akcijų sekretorium ir J. 
Laureckas ir M. Grincevičius nariai 
kultūriniams reikalams.

Iki. išol Namų statymo reikalai yra 
gana sunkioje padėtyje. Akcijomis ne
pasisekė kol kas sukelti nei 5-tosios 
dalies, reikiamo kapitalo. Pradėti sta^ 
tybą neturint nei pusės reikiamų lė
šų, gana rizikinga. O ūkininkai/kol 
nemato vykdomos statybos, irgi dau
giau šėrų nenoriai duoda teigdami: 
“Kai statysit, duosiu dvigubai”. Taip 
ir tęstųsi daina be galo, jei nelaužy
tum galvos kokiai naujai išeičiai.

Atsirado naujas būdas sukelti kapi
talą: užsisakyti ūkio reikmenis — dau
giausia trąšas — per Namų bendrovę 
ir gauti draudimo agentūrą. Trąšų už
sisakymas jau šį pavasarį, kad ir gero
kai pavėluotai, buvo pradėtas ir davė 
nuostabiai gerus rezultatus. Draudi
mas,, jeigu tik pasisektų jį gauti, duo
tų dar geresnius rezultatus. Bent porą

metų taip “pabizniavus” galima būtų 
daugiau pusės reikiamų lėšų sukelti ir 
pradėti didįjį statybos darbą.

Žodžiu padėtis nėra taip kritiška, 
kaip daugelis net buvusių didžiausių 
entuzijastų mano net savo turimas ak
cijas atsiimdami,

Naujoji valdyba nemano, kad padė
tis būtų taip beviltiška, kad taip ilgai 
dirbtą ir jau gana toli pažengusį darbą 
reiktų nutraukti. Lėšų telkimas bus 
lęisamas ir toliau per trąšas ir draudi
mą. Prašome tautiečius nuoširdaus 
bendradarbiavimo. Pirmiausiai nepase
kime to vieno kito “entuzijasto” pa
vyzdžiu, kurie savo akcijas atsiėmė. 
Jūsų įdėtas kapitalas yra įdėtas ban
ke taupomojoj s-toj ir gautas už jūsų 
įnašą procentas bus metų gale jums iš
mokėtas.

Bendraukime šiame darbe visi! Ne- 
atstumkime valdybos nario prašymo 
užsisakyti trąšų ar draudimą. Dar šie-' 
met, kas nesate trąšų užsisakę, skam
binkite A. Rudokui, 125 Ring 21, Straf- 
fordville ir padarykite gera ir sau ir 
Lietuvių Namams.

Jei kas norėtų naujai akciją įsigyti, 
kreipkitės į betkurį čia augščiau pa- 
jminėtą valdybos narį ir jums bus pa
tarnauta. .

Tautieti, ar nepastebėjai, kad tas 
žmogaus amželis toks trumpas ir, anot 
Kudirkos, taip sunku bus žengti į ka
pą-be likusio ženklo, jog žmogumi bu
vęs. O Lietuvių Namai šioj apylinkėj 
būtų ištikrųjų stambus ženklas, jog 
čia gyventa susipratusių tautiečių. Tad 
VIENINGAI į darbą visi kas. tik galit!

WINDSOR, Ont.
MIŠRUS LIETUVIŲ CHORAS har 

moningai. giedojo šv. Pranciškaus baž
nyčioje per Velykas. Labai daug įdėjo 
darbo ir triūso Juozas Sodaitis kol iš
mokė chorą naujų velykinių giesmių. 
Reikėjo choristus surankioti, suvežio- 
ti repeticijoms iš visų miesto dalių. 
Choro dirigentas nėra atlyginamas. 
Dirba iš pasiaukojimo. Jam ir chorui 
tenka didelė pagarba ir padėka visos 
.Windsoro visuomenės. Ilgiausių metų 
choristams ir dirigentui!

LIETUVOS REIKALU kun. V. Ru< 
^dzinskas parašė senatoriams ir kong
resmenams 4 laiškus. Į du gavo teigia
mus atsakymus. Sen. Thomas J. Dodd 
pasiūlytą rezoliuciją sen. Kuchel re- 
-mia visa jėga; pasižada pats balsuoti 
už šią rezoliuciją ir kitus kolegas se
natorius raginti. Kongresmanas Cle
ment J. Zablocki prašymą pasižada 
pats remti ir balsuoti už rezoliuciją, 
pasiūlytą kongresmano Lipscomb ir 
raginti kolegas balsuoti. Tos rezoliuci
jos reikalauja, kad Sovietų okupacija 
baigtųsi Pabaltijo kraštuose, ir Jungti- 

jnėse tautose būtų nubalsuota, kad tie 
[okupantai būtu išvaryti iš Lietuvos.
P //t.'-'- ... z. T. ■

Verele ' 4
— žinai, Juozai, prieš metus]

su draugu sudarėme bendrovę. 
Jis turėjo patyrimą, o aš — pi
nigų- . d

— Na, ir kaip sekėsi?
— Dabar — jis turi pinigų, o 

aš — patyrimą...
Viskas sumatyta

Dar senesniais laikais du Pet
rapilio aktoriai Kisielewski ir 
Čarski sutiko gatvėje žinomą te
atralą, kuris iš pirmo žvilgsnio at
rodė nedraugiškas anų dviejų at
žvilgiu. Taigi, sutiktasis ir klau
sia:

— Ar teisybė, pone Kisielevs- 
ki, jog tamsta žadate paimti vaid
menį Hamlete, o ponas, čarski — 
Otelie?

— Taip, teisybė.
— Betgi, mielieji, nuo tokios 

žinios juk Šekspyras: karste apsi
verst .. ■

— .0 tai nieko. Tai numatyta, 
— šaltai atsakė Kisielewski.

— Kaip tai numatyta?
— Tai labą! paprasta. Kai . aš 

vaidinsiu Hamletą, Šekspyras gu
lės karste kniūbščias, o? kai čarski 
vaidins Otellą, jis atsiguls augš- 
tielninkas. Taip kad dėl Šekspy
ro galima ir nesirūpinti...

Tėvas ir duktė
Tėvas: Tai kaip gi, Zuzana, ar 

manai tekėti už to vaikino, kuris 
tau peršasi?

Duktė: O, ne, tėveli, kaip aš ga
lėčiau palikti mamytę’’ Man taip 
gaila jos...

Tėvas: čia, .dukrel, nėra kliūtis. 
Gali pasiimti ir mamytę kartu . ..

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST ‘
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

Amerikoje kasmet išleidžiama - 
svaiginamiesiems gėrimams 15 
bilijonų dolerių.

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST
/kampas Bay & Richmond/

Room 901 •
Telefonas EM. 2-2585

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

TEISININKAS —
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Roein 107

• Telefonas EM. 6-4182
Toronto

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

Tekt įstaigos Telef. namų:
YFA. 4-9501. BE. 3-0978

Dr. V. Sadauskienė
DANTŲ GYDYTOJA f

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

.les)t Toronto. '
Telefonas LE. 1-4250

Priėmimo valandos: nuo 9-12? 
ir 3- 8 vai. vak. (pagal susi-’ 
tarimą). ’ J

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

Vakarais ir šeštadieniais ■ 
pagal susitarimą.

1082 BLOOR W., Toronto 4.’ 
(Į rytus nuo Dufferin St.) ;

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

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

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vaL vak.; šestadie-. 
niais nuo 10 vaL ryto iki 6 v.v.

Akių specialistas
L. LUNSKY, RiO.

Pritoiko akinius visiems akių defek-{ 
toms. Ištiria akių nervus, kurie dož-f 
nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner-į 
vingumą. Kalba slavų kalbomis.^ 

,470 COLLEGE ST., Torooto!
Į Tekt WAo 1-3924 j

Automobilių, namų, vasarnamių, sveikatos, 
gyvybės, pensijų ir kt. JLLvZe

Dr and i mai p I-B—■ * 1 1-<<A 49 Cameo Cres.,- Toronto 9/

♦

19 GLEN BELLE CRESC.(Aukland gatve prasideda prie 5249 Dundas St. W., | vakarus nuo Six Point).

Atttovai

H. ROŽAITIS
Graitat kuro-olyvot pristatymas 

pataraavimas.
Telefonas LE. 34908.

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

Tel. LE. 2-7284

NAUJAME MODIRNIiKAI ĮRENGTAME

MOUNT ROYAL MOTORS
••reže jas gelita savo automobilio gataisymo roikahn HcieHIunti HotavBkoi. 
Daagiou kaip 20 m. patyrimo praktiko mos paroatuojamo darbo MŽIoiafumą.

Darome visų rūšių automobilių ir sunkvežimių mechoniikus pataisymus, su
lankstymų Htaisymus, dažymų, priekinių rotų sureguliavimą ir balansavimų su 
geriausiomis BEAR mašinomis, automatiškos ir stondortines greičių dėžes, 
stabdžių įuostų pakeitimus — nuo $18.00.

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

3 Aukland Rd. - Tel. BE. 2-2131

—■——I nu. ^IĮ 1111111111! liurlini 1 —

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

veltui.
Licendjuotas elektromonteris

J. Nacevičius
Tel. LE. 4-6075

ALFA RADIO 4 TV
PARDUODAM IR TAISOM TELK AS, RADIJAS

TAISOM SALDYTUVŲS, KROSNIS, BIMO MASINAS
Tel. LE. 1-6165 • 672 Lansdowne Ave

{staiga veikia
168 vaL savaitėje

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

Skambinti bet kada LE. 5-6007

Kvalifikuotas technikas taiso

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

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

AL. DŪDA
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TORONTO, Ont
. šv. Jono Kr. parapijos žinios

— Pirmajai išpažinčiai ir šv. 
Komunijai paruošimo pamokos 
vyksta sekmadieniais po 11 vai. 
pamaldų, o pirmadieniais ir tre
čiadieniais — 6 30 vai. vak. mu
zikos stdijoj. šį sekmadienį tuo 
pačiu laiku įvyks tėvų pasitari
mas ryšium su Pirmosios Komuni
jos iškilmėmis. Prašoma šeimas, 
kurių vaikai šį pavasarį eis pirmo
sios išpažinties, atsiųsti po atsto
vą į pasitarimą. Jo metu bus ap
tarta bendra iškilmių tvarka, uni
forma, vaišės ir kita.

— Sutvirtinimo sakramentui 
vaikučių paruošimas vyksta sek
madieniais po 9.30 vai. pamaldų 
muzikos studijoj, o trečiadieniais, 
6.30 vai. vak. par. salėje. Sutvir-' 
tinimo sąrašai sudaromi pamokų 
metu. Pranešama, kad šiais me
tais einą pirmą kartą šv. Komu
nijos, taip pat galės (ir pageidau
jama), kad priimtų Sutvirtinimą. 
Kandidatai, kurie šiais metais lan
ko' pirmosios išpažinties pasiruo
šimo pamokas tuo pačiu paruošia: 
mi ir Sutvirtinimui ir jie nebepri- 
valo lankyti specialiai dar Sutvir
tinimui pasiruošimo pamokų.

. — Katalikių Moterų dr-jos šios 
parapijos skyriaus visuotinis na
rių susirinkimas įvyksta šį sek
madienį, balandžio 23 d, po 11 
vąl. pamaldų..

— šią savaitę baigiama lanky
ti Waren rajone gyveną lietuviai.

— Praėjusį sekmadienį pamal
dose prisiminta kūrėjas-savanoris 
a.a. pulk. Pranas Kaunas jo sep- 
tyhėrių metų mirties metinėse. 
Garbingo velionies palaikai gegu
žės mėn. iš Mount Hope kapinių 
perkeliami į lietuviškąsias. Tuo 
pačiu laiku iš Park Lawn kapinių 
perkeliamas a.a. Aleksandras 
Mickevičius.

— Jaunimo choro repeticijos 
vyksta penktadieniais 6 vai. vak., 
o šeštadienigis po lietuvių mokyk
los pamokų. Jaunimo choras šiuo 
metu rengia repertuarą Motinos 
Dienos minėjimui, o taip pat pir
majam liet, vaikų kongresui, ku
ris įvyks birželio mėn. Delhi. Sek
madieniais jaunimo choras 9.30 
vai. gražiai gieda jaunimo pamal
dų metu.

— Už a.a. Mykolo Valadkos, 
mirusio prieš Velykas Lietuvoje, 
vėlę pamaldos šį sekmadienį, ba
landžio 23 d., 9.30 vai. rytą. Pa
maldas užprašė velionies sūnaus 
šeima.

— Pakrikštytai Aleksandras- 
Vytautas Mickevičius.

J. Ražauskas su šeima persikė
lė gyventi į Torontą iš Windsoro, 
Ont. Ten jis dirbo alaus darykloj 
ir savo ūkelyje. Persikėlus jo fir
mai, teko persikelti ir jam.

Toronto lietuvių kredito 
koperatyvas ‘Parama” yra finan
siniai pajėgus ir yra pasiruošęs šį 
pavasarį išduoti savo nariams, o 
taip pat ir norintiems būti jo na
riais daugiau paskolų Įvairiems 
ūkiškiems tikslams. Morgičiai 
duodami atviri iki $10.000, 3-5 
metams iš 7% metinių palūkanų. 
Asmeninės paskolos duodamos iki 
$3.000 iš 8% metinių palūkanų. 
Asmeninėms paskoloms reikalin
gi žirantai.turį turtą. Morgičiams 
žirantų nereikia. . v y y V

Paskolų reikalu kreiptis į “Pa
ramos” raštinę — Lietuvių Na
mai, 1129 Dundas St. W., Toron
to, tel. LE. 2-8723. Valdyba

Lietuvių kapinėse pradedami 
pavasario darbai. Atgabenta žo
lei tręšti derlingos žemės, įdeda
ma trąšų ir kiek vėliau bus apsė- 
jama žole. Gegužės mėn. įvyks 
medelių sodinimo diena; sodini
mas ir puošimas gėlėmis bus or
ganizuojamas talkos būdu. A.

PADĖKA \
1 • • • . ... •*’

Nuoširdžiai dėkojame už suruoš
tą mums malonią staigmeną vaišes 
paminėti mūsų dešimties metų ve
dybinio gyvenimo sukakčiai. Ši die
na mums visuomet pasiliks atmin
tyje kaip brangus prisiminimas.

Už labai gražias gėles ir dovanas 
širdingas ačių:

p.p. P. B. Sapliams
, L. K. Dargiams

I* P. Butėnams
B. V. Končiams
V. V. Siminkevičiams
II. (iclažnikui

panelei G. Grigaravičiūtei
K. Budrcckui
A. D. Siminkevičiams
R. V. Stabačinskams.

. Eugenija, Vitalis

Prisikėlimo parapijos žinios
— XI-jų š. Amerikos Liet, 

sporto žaidynių proga Sumą laikė 
fr dienai pritaikytą pamokslą sa
kė Montrealio A V par. klebonas 
ir KLB Krašto Valdybos Kultū
ros Fondo pirmininkas T. Jonas 
Borevičius, SJ. Svečiui nuošir
džiai dėkojame.

— Ponioms S. Dervinienei ir 
E. Čižikienei, jų motinoms Lietu
voje mirus, reiškiame giliausią 
užuojautą.

— Motinos Dienos Mišių nove- 
nos laiškai išsiuntinėjami šią sa
vaitę. Intencijų lapelius prašome 
grąžinti iki gegužės mėn. pra
džios.

— KLKat. Moterų dr-jos Prisi
kėlimo par. skyriaus narių susi
rinkimas bus šį sekmadienį po 
paskutinių Mišių muzikos studijo
je. Programoje dr. J. Matuliony- 
tės paskaita, skyriaus rūpimieji 
reikalai, kavutė. ■-»'

— Religijos pamokos gimnazis
tams dėstomos šį sekmadienį po 
10 vai. Mišių aktorių kambariuo
se.

r- Pirmos Komunijos, kateche
tinės ir Sutvirtinimo sakramento 
pamokos bus šį sekmaideiiį po 10 
vai. Mišių Vaikų Namuose.

— Dar kartą prašome atkreipti 
dėmesį, kad nuo praėjusio antra
dienio Pirmosios Komunijos ir 
Sutvirtinimo sakramento pamo
kos yra sudažnintos ir kad jos da
romos netik sekmaideniais po 10 
vai. Mišių, bet taip pat antradie
niais ir ketvirtadieniais 7 vai. v. 
Dauguma tėvų savo vaikučius į 
pamokas leidžia tvarkingai, bet 
kaikuri’e nustatytos tvarkos kaž
kodėl nesilaiko. Mes žinome, kad 
sudažnintos pamokos iš visų rei
kalauja didesnės aukos, bet iki 
abiejų iškilmių laiko liko nedaug, 
todėl susiklausymas ir visų bend
radarbiavimas yra būtinas. Pir
moji Komunija bus gegužės 7 d., 
o Sutvirtinimo sakramentas — 
gegužės 13 d. Prie Sutvirtinimo 
sakramento turi būti leidžiami vi
si vaikučiai, kurie netik praėju
siais metais ir anksčiau priėmė 
Pirmąją Komuniją, bet taip pat ir 
tie, kurie Ją priima šiais metais.

— Vaikų choro repeticija bus 
ateinantį sekmadienį, 2.30 vai. p. 
p. prie vargonų ir šį penktadienį 
7 vai. vak. muzikos studijoje. Šio
je penktadienio repeticijoje visi 
vaikučiai, kurie dalyvaus Motinos 
Dienos minėjimo programoje, bū
tinai turi dalyvauti.
i. — Kitą savaitę parapijos kuni
gai lankys parapijiečius, gyvenan
čius sekančiose gatvėse: Barton 
Ave., Crawford St., Foxley St., 
Givins St., Harbord St., Ossington 
Ave., Rolyat St., Roxton Rd., 
Shaw St., Stafford St., Stanley 
Ave ir Strachan Ave.

— Jaunimo šokiai sekmadie
niais daromi muzikos studijoje 
7.30 vai. vak.

— Praėjusios savaitės antradie
ni ir ketvirtadienį, talkinant 44 
moterims ir 7 vyrams, buvo su
pakuoti ir dalinai išsiųsti per re
kolekcijas suaukoti drabužiai. Vi
so sudaryta 170 siuntinių, kurių 
110 jau išsiųsta: 100 lietuviams į 
Suvalkų trikampį ir 10 lietuviams 
ligoniams Vokietijos sanatorijo
se. Siuntinių supakavimui ir per
siuntimui jau išleista virš $500. 
Siuntinių paruošimu ir persiun
timu rūpinasi KLKat. Moterų 
dr-jos Prisikėlimo par. skyrius. 
Kadangi dar yra likę neišsiųsta 
60 siuntinių ir Kat. Moterų dr-jos 
iždas visai ištuštintas, kreipiamės 
į parapijiečius dar kartą prašy
dami pagalbos, šį sekmadienį per 
visas Mišias bus daroma antra 
rinkliava ir kiekvienas maloniai 
prašomas prisidėti pagal savo 
duosnumą ir išgales. Vartokime 
vokelius ir ant jų užrašykime — 
"siuntiniams”. Drabužiai jau su
aukoti, siuntiniai supąkuoti, adre
sai užrašyti; padėkime savo, nors 
ir kukliomis aukokis, juos pa
siųsti tiems broliams ir seserims 
lietuviams, kurie jų taip laukia, 
gyvendami didžiausiame varge!

— Praėjusį sekmadienį Vaikų 
Namuose įvykusiame Pirmosios 
Komunijos ir Sutvirtinimo sakra
mento einančių vaikučių tėvelių 
susirinkime buvo aptarti su šven
tėmis susiję reikalai ir išrinktas 
♦ėvų komitetas: p. Abromaitienė, 
Adomavičienė, Augustinavičienė, 
Bumbulis, Matulaitienė, Paškęvi- 
čicnė, Petrauskas, Poguželskienė, 
Saplienė, šapočkinienė, Vasiliaus
kienė ir žuvelienė.

Pirmoji Komunija bus gegužės 
7 d., sekmadien., per specialias 
iškilmingas Mišias 9.30 vai. ryto. 
Sutvirtinimo sakramentą teiks J. 
E. vysk. V. Brizgys gegužės 13 d., 
šeštaidenį, 10 vai; ryto.

Pirmosios Komunijos ir. Sutvir
tinimo uniformos, laikantis para-

A. t A. . :
SOFIJAI GANDZlNIAUSKIENEI staiga mirus, 
jos vyrą Igną, sūnus Saulių, Algį ir Albertą 

užjaučiame ir kartu liūdime —
P. M. Sostakai

pijos tradicijos, bus sekančios: 
berniukams — balti marškiniai, 
tamsiai mėlynos kelnės, tamsiai 
mėlynas drugelis kalaraiščio vie
toje ir juodi bateliai; mergaitėms
— balta suknutė tokio ilgumo, 
kad a’tsiklaųpus, siektų žemę, bal
tos nailono trumpos pirštinaitės, 
baltas, liemenį siekiąs velionukas 
su karūnėle, trumpos baltos koji
naitės ir balti batukai.

Tėveliai labai prašomi nustaty
tos uniformos tiksliai laikytis. Be 
to, einantiems Pirmos Komunijos 
bus nupirkti šie daiktai: žvakė su 
baltu kaspinu, rožinis, škaplieri
nis medalikėlis, rožės ir bus at
spausdinti paveikslėliai su Vaiku
čių pavardėmis bei Pirmos Komu
nijos pažymėjimai.
, Pirmoji vaikučių išpažintis ir 
generalinė repeticija bus gegužės 
6 d., šeštadienį, 4 vai. p.p. Sekma
dienį, gegužės 7 d. po Pirmos Ko
munijos iškilmių bažnyčioje, pa
rapijos salėje bus iškilmingi pus
ryčiai, kuriuose dalyvauja vaiku
čiai su savo tėveliais ir artimai
siais. Pirmosios Komunijos šiais 
.metais eis 87 vaikučiai.

Sutvirtinimo iškilmių detalės 
bus paskelbtos vėliau.

Kat. moterų susirinkimas
Šį sekmadienį, balandžio 23 d., 

tuoj po Sumos III ą. salėje šau
kiamas visuotinis KLK Moterų 
dr-jos, Prisikėlimo parap. skyr., 
narių susirinkimas. Programoje 
įdomi dr. J. Matulionytės paskai
ta. Narės ir viešnios maloniai 
kviečiamos gausiai dalyvauti.

Valdyba
KARTŪNO BALIUS

Dainietės maloniai kviečia po
nias ir paneles siūdintis kartūno 
sukneles “Dainos” ruošiamam 
kartūno baliui, kuris jau visai ne
betoli — balandžio 29 d., Prisikė
limo parapijos salėje. Tad iki ma
lonaus pasimatymo baliuje. V-ba

Bendras posėdis PLB valdybos, 
JAV ir Kanados krašto valdybų 
įvyks Toronte balandžio 29 d.

Liet, evangelikių Moterų dr-ja 
balandžio 30 d., 4‘vai. p.p. šv. Jo
no Kr. parapijos salėje, 941 Dun
das St. W., ruošia pareigimą ir ar
batėlę. Bus suvaidintas Gustaičio 
vieno veiksmo veikalas '‘Sekmi
nių vainikas’1, solo, trio, ir kt. 
Įėjimas — laisva auka. Valdyba

Pranešimas
Visos Toronte esančios lietu

viškos organizacijos bei skyriai, 
kurių atstovai dalyvauja ar norė
tų ateity dalyvauti KLB Toronto 
apylinkės tarybos posėdžiuose, 
prašomos nedelsiant pranešti sek
retoriui įgalioto atstovo pavardę, 
adresą bei atstovaujamą organi
zaciją. Žinias siųsti adresu: VI. 
Stabačinskas, 14 Algonquin Ave., 
Toronto 3, Ont.

Organizacijos, neprisiuntusios 
augščiau paminėtų informacijų, 
negalės būti kviečiamos į tarybos 
posėdžius dėl stokos adresų.

Apyl. v-bos sekretorius
Buvusių solidarumo įnašų 

rinkėjų dėmesiui
Visi KLB Toronto apyl. v-bos 

solidarumo Įanšo rinkėjai buvę 
prie ižd. Lėlio ar ižd. Bačėno, pra
šomi nedelsiant atsiskaityti pas 
ižd. P. Augustinavičių, 64 Brule 
Gardens, Toronto 3, Ont., tel. RO. 
2-9153, arba su solidarumo įnašų 
vadovu J. Mažeika, 204 Yarmouth 
Rr., Toronto, Ont., tel. LE.2-1644.

Toronto apyl. v-ba
Serga. Jau kuris laikas šv. Juo

zapo ligoninėje gydosi V. Puo
džiūnas ir Ona Kuniutienė. “Doc
tors” ligoninėje po operacijos 
sveiksta O. Girėnienė ir V. Rekš- 
tienė. šv. Mykolo ligoninėje pa
guldytas J. Ivanauskas. Miesto au
tobuso sužeista p. Rockuvienė gy
dosi besveikstančių ligoninėje, 47 
Austin Terraca.

Sol. V. Verikaitis skelbiamas 
drauge su kitais Kanados solistais 
trimėnesiniame žurnale “Per
forming Arts in Canada” 1961 m. 
1 nr. šalia visos eilės kitų įdėtas 
yra ir jo atvaizdas.

Ateitininkų sendraugių 
susirinkimas įvyko balandžio 16 
d. MNP seselių vadovaujamuose 
Lietuvių Vaikų Namuose. Dėl blo
go oro ar vykstančių Toronte 
Sporto žaidynių susirinkimas ne
buvo gausus. Jis buvo skirtas ap
tarti grynai organizaciniams rei
kalams. Apsvarsčius visą eilę iš
keltų klausimų, buvo išrinkta 
nauja valdyba slaptu balsavimu. 
Renkama buvo iš visų susirinki
me esančių narių, nestatant kan
didatų. Gavę daugumą balsų su
darė, valdybą ir ten pat pasiskirs
tė pareigomis: V. Kolyčius — 
pirm., P. Jonušaitė — vald. na
rys mergaičių at-kių reikalams, 
dr. S. Čepas — nąrys berniukų 
at-kų reikalams, G. Barcevičienė
— parengimų ir soc. reikalams, 
V. Aušrotas — ižd. ir B. Sakalas
— stovyklų reikalams.

Ta proga seselės aprodė visas 
namų patalpas tiems, kurie jų 
dar nebuvo matę. Visos didžiulės 
modemiškos patalpos skiriamos 
mažiuku ir jaunimo reikalams, ir 
tik maža dalis viršutinio augšto 
pačioms seselėms gyventi. A.

Moterų Šalpos Grupė “DAINA” 
balandžio 29 d. Prisikėlimo parapijos salėje ruošia

MONTREAL, Que

KARTŪNO
R. Kisielitts, “Pirmoji sėja”; J. 
Kralikauskas, “šviesa lange”; H. 
Nagys, “Mėlynas sniegas”; P. 
Naujokaitis, “Akmens Širdis”; P. 
Naujokaitis, “Maži žingsniai”; V. 
Ramonas, “Miglotas rytas”; A. 
Rūta, “Motinos rankos’.’; A. Rūta, 
“Žvaigždė viršum girios”; A. Rū
ta, “Į saulėtekį”; R. Spalis, “Al
ma Mater”; A. Škėma, “Celesta”; 
V. Tamulaitis, “Svirplio muzikan
to kelionės”; M. Vaitkus, “Keturi 
ganytojai”.

šis knygų sąrašas yra gautas iš 
Lietuvių Rašytojų Draugijos.

Valdyba

“Litas” veiks šv. Kazimiero pa
rap. salėje kas sekmaidenį nuo 
9.30 vai. iki 1 vai. — tuoj pat po 
9 vai. Mišių iki Sumos.

Operacijos pradedamos nuo 
ateinančio sekmadienio balandžio 
23 d. Tuo tarpu bus daromos tik 
naujų narių priėmimas ir pinigų 
inkasavimas, indėlių priėmimas, 
paskolų ir palūkanų įmokėjimas, 
čekių priėmimas ir pan. Pinigų 
išmokėjimas ir čekių išrašymas 
nebus atliekamas, kadangi tam 
reikalui reikėtų -turėti narių s-tų 
knyga§,; kurios tebėra bendros ir

AV par. vaikučiams Sutvirtinimo 
sakramentą šį sekmadienį. Iškil
mės įvyks tuojau po Sumos, ku
rią laikys pats vyskupas.*“; *

Parapijos salėje bus iškilmin
gi pusryčiai pagerbti mūsų gar
bingam’.svečiui. Vaikučiai, daly
vaują Sutvirtinime, turės specialų 
garbės stalą. Jiems dalyvavimas 
nemokamas. . •

Visi vaikučiai, priėję Pirmosios 
Komunijos 1958,1959,1960,1961 
metais nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti bendroje šv. Komunijoje 
šį sekmadienį Sumos metu, .kurią 
laikys vysk. V. Brizgys ir pasakys 
vaikučiams specialų pamokslą.

šeštadienį, pasibaigus pamo
koms, vaikučiai dalyvaują Sutvir
tinimo sakramente ir sekmadie
nio bendroje Komunijoje, prašo
mi atvykti į Aušros Vartų bažny
čią trumpom pratybom. Norin
tiems bus progos prieiti ir išpa
žinties, .-j* _ r 1 : ‘ ’ ’’ 1 • 1
. AV choro didžioji staigmena.— 
Choras savo kūryba nustebino di
dinga Velykų programa. Jfc-nu- 
stebins mus ir sękąntį šeštadienį

koncertu.. Visų pareigą gausiai 
dalyvauti šiame gražiame lietuviš-__
kos dainos vakare.. Koncertas Visi rytinės Montrealio dalies 
ivyks Šį šeštadienį, balandžio 22 lietuviai kviečiami pasinaudoti 
i., 7.30 vai. v. AV parap. salėje, šiuo patarnavimu ir gausiau stoti

t t i - • t l“Lito” nariais. P r. R.Juozas Vaitiekūnas ir Jonas Vi-
soc.^s Palaidoti praeitą trečiadie-1 “Litas” atsisakė nuo paskolų 
nj is Ausros Vartų bažnyčios; - - — - - - ■

Antano Šaltenio ir Povilo Vito 
šeimos sulaukė sidabrinės sukak
ties.' ■' r. .

Dail. St. Arkauskas dalyvavo 
Montrealio dailininkų rengtoje 
parodoje. Jo darbai buvo gerai 
Įvertinti ir du jų priimti į Fine 
Art muzėjų. ;V' . ,

IV-toji Vinco Krėvės valdo 
literatūrinė premija

Montrealio Lietuvių Akademi
nis Sambūris skiria ketvirtą Vin
co Krėvės vardo literatūrinę pre
miją $500 už stipriausią 1959-60 
metais išlėistą ir dar nepremijuo
tą grožinės literatūros veikalą. 
Premija bus skiriama vienai šių 
knygų: A. Baranauskas “Kalvos 
ir lankos”; S. Būdavas, “Rūsti sie
na”; A. Giedrius, “Pasakėčios”; 
A. Giedrius, “Lukšiujai”; A. Mac
kus, “Žemė”; P. Naujokaitis, 
“Šviesos mergaitė”; P. Naujokai
tis, “Upeliai negrįžta į kalnus”; 
F. Neveravičius, “Blaškomos 
liepsnos”; P. Orintaitė, “Teofilė 
nuo Kražantės”; L. Andriekus, 
“Saulė kryžiuose”; P. Andriušis, 
“Rojaus vartai”; V. Alantas, 
“Tarp dviejų gyvenimų”; T. An
gelaitis, “Išlikom gyvi”; V. Bo- 
gutaitė, ‘‘Veidrodis jūros dugne”; 
A. Baronas, “Vieniši medžiai”; 
S. Aliūnas, “Trejos devynerios”; 
Budrikas, “Liepsnos ir pelenai”;

mėą įvyks tuojau

Gros Cubana orkestras. Trys gražiausios suknelės 
bus premijuojamos. įėjimas $1.50. Pradžia 7.30 v.v.

Toronto Putvio Šaulių kuopos
scenos mėgėjų sambūris stato

S. PILKOS 3-jų veiksmu komediją

Žemės rojus
Režisūra — J. GREIČIŪNO

Prisikėlimo parapijos salėje 
1961 m. balandžio 30 d., sekmadienį.
Pradžia 6 vai. vak. VISUS KVIEČIAME DALYVAUTI.
, T. P. Šaulių kuopa savo' gražiu, liettnrišcds dainos laikbmdš ’’“Lito” būstinėje. Pini-

KANADOS SKAUTŲ 
VADOVŲ SUVAŽIAVIMAS 
Balandžio 22 d. Toronte šau

kiamas Kanados skautų vadovų 
suvažiavimas, dalyvaujant vyr. 
skautininko pavaduotojui j.ps. B. 
Juodeliui ir rajono vadeivai s. S. 
Naginioniui. Sąskrydyje kviečia
mi dalyvauti visi vadovai, kurie 
prašomi registruotis pas savo tun- 
dninkus bei vietinikus.

Suvažiavimas įvyks šv. Jono 
Kr. parapijos salėje. Visi vadovai 
registruojasi 9 vai ryto; posėdis 
iki 12 vai. 12.30 vai. p.p. Prisikė
limo parap. muzikos studijoje 
tunto sueiga; 2 vai. p.p. pietūs 
Atlantic restorane, 1330 Dundas 
St. W. Po pietų posėdžiai ir 7 vai. 
vak. arbatėlė vėl muzikos studi
joj. Brolijos vadija

Moderniojo šokio koncertas
Balandžio 25 ir 26 d.d. Hart 

House teatre įvyks moderniojo 
šokio festivalis, kuriame trečdalį 
programos išpildys Jonė Kviety- 
tė su savo grupe. Jonės Kvietytės 
grupė. susidedanti iš labai muzi
kalių šokėjų, kurių: dauguma yra 
baigusios arba dėsto muziką kon
servatorijoje, išpildys eskančius 
šokius: Pirmas šokis Rhytm — 
Lois Pearson; Antras šokis — Li
nija — Bartok; Primeval — Bar- 
tok; Iš toli — Satic; Šiaurės šo
kis —Reger:

Reikia džiaugtis, kad Jonės 
Kvietytės dėka ir buvo suorgani
zuotas moderniojo šokio sambū
ris, kuriam dabar priklauso še
šios skirtingos grupės. Visos še
šios grupės dalyvaus antrame mo
derniojo šokio festivalyje. Jonė 
Kvietytė praeityje yra susilauku
si labai gerai įvertinančių komen
tarų; ir todėl nenuostabu, kad ji 
yra laikoma viena pačių geriau
sių moderniojo šokio šokėjų šia
me kontinente.

Bilietai gaunami Hart House 
teatro kasoje. P.

Artėja gegužės 13 d.
Vos keturios savaitės liko iki 

gegužės 13 d., kai Torontą žada 
aplankyti J.E. vysk. V. Brizgys. 
Be Sutvirtinimo sakramento tei
kimo, kaip paprastai tokia pro
ga, J. E. vysk. V. Brizgys dar 
atliks iškilmingą lietuviško kry
žiaus pašventinimą prie naujų 
Lietuvių Vaikų Namų, 57 Sylvan 
Ave., ties Dufferin parku. Tai 
dienai MNP seserys ruošiasi visu 
rimtumu. Nors pats Vaikų Namų 
pastatas stovi išpuoštas kaip stik
las, tačiau kiemas ir patvoriai te
bėra nesutvarkyti ir laukia darbš
čių vyrų rankų. Šią savaitę, šešta
dienį, balandžio 22 d. .seselės 
kviečia savnorius' pagalbiiiinkus, 
kurie galėtų pašvęsti po. keletą 
valandų medelių :ir krūmokšnių 
sodinimui. Kiemo papuošimą su
planavo architektas dr. A. Kulpa- 
vičius ir agr. V. Dailydė, jie žada 
vadovauti šeštadienio talkai. Tiki
masi, kad savanorių netruks, o 
ypač iš Kat. Vyrų dr-jos narių 
tarpo. Kaikurie iš jų žymiai anks
čiau yra davę sutikimą seselėms 
padėti. Darbų pradžia numatyta 
9 vai. iš ryto. V. S.

Lietuviška baldu 
dirbtuvė

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

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaite j

30 DEWSON ST. TORONTO ’ 
Telefonas LE. 4-14O3

Didžioji dainos šventė.
Gegužės 13 d. Eaton auditori

joje lietuviai išeina į viešumą su 
reprezentaciniu koncertu. Čika
gos trio— solistai: S. Baras, D. 
Sta n kaitytė ir J. Vaznelis — iš
pildys gausią ir sudėtingą prog
ramą. šie solistai yra atlikę svar
biuosius vaidmenis Čikagoje lie
tuvių pastatytose operose.

Į koncertą bilietai gaunami jau 
šį sekmadienį abiejų parapijų 
knygynuose po pamaldų. Bilietų 
kaina: $3, $2 ir $1.50 asmeniui. 
Kadangi Eaton auditorijoje vie
tos numeruotos, ankstyvesnis bi
lietų įsigijimas teikia pirmenybę 
vietos pasirinkime. Šiuo koncertu 
norima gražiai pristatyti lietuvius 
kanadiečių visuomenei. Tam tiks
lui į koncertą yra pakviesti fede
racinės ir Ontario provincijos visi 
Toronte gyveną parlamento na
riai su poniomis, spaudos, radijo 
ir televizijos atstovai. Gautas taip 
pat Toronto burmistro N. Phillips 
sutikimas dalyvauti koncerte ir 
įeiti į garbės komitetą. Koncertas 
rengiamas 1941 m. birželio sukili
mui ir jo aukų dvidešimtmečio 
prisiminimui. Koncertą organi
zuoja ir globoja Toronto liet, ka
pinių taryba. A.

KLK Kultūros dr-jos 
susirinkimas

Įvyko balandžio 15 d. “TŽ” patal
pose. Susirinkimą atidarė pirm. 
J. Andrulis, paprašydamas Tėvą 
Placidą. OFM, sukalbėti maldą 
prisimenant a.a. dr. A. Šapoką, 
“TŽ” redaktorių. Susirinkimui 
pirmininkauti pavietė A. Rinkū
ną, sekretoriauti V. Krikščiūną. 
Praeito susirinkimo protokolą 
skaitė J. Mažeika. Priimtas su 
mažom pastabom. KLKK dr-jos 
vardu pranešimą padarė J. And
rulis, pabrėždamas, kad “TŽ” lei
dimas yra svarbiausias darbas, 
kuri draugijai tenka atlikti. Laik
raštis verčiasi savarankiškai, nors 
ateitis gali pareikalauti naujų pa
stangų. Tat nutarta koordinuoti 
KLKK dr-jos ir spaudos bendro
vės “žiburiai” veiklą, mažinti iš
laidas ir stiprėti ekonomiškai 
ypač plečiant spaustuvės veiklą. 
Toliau pirm, palietė laikraščio lei
dimą, vaikų skyriaus įvedimą; 
pranešė apie įsigytą L. Enciklo
pediją, šriftų reikalą, pavykusį 
“TŽ” vakarą. Skaudus smūgis iš
tiko “TŽ” leidėjus — tai redak
toriaus dr. A. Šapokos netekimas. 
Valdybai teko padaryti neeilinis 
sprendimas, tai naujo redakto
riaus suradimas. Vyr. redaktoriu
mi pakviestas dr. P. Gaidamayi- 
čiils. ■

Apie iždą pranešimą padarė dr. 
S. Čepas. “Eglutei” paremti pa
skirta $50. Revizijos komisijos ak
tą perskaitė J. Mažeika. Knygos 
vedamos tvarkingai. Paliestas ne
apmokėtų prenumeratų, komerci
niu ir nekomercinių skelbimų rei
kalas. Prezidiumo pirm, po pra
nešimų pasiūlė diskusijas su
glausti į keturis punktus: redakci
niai reikalai, bendra valdyba dr- 
jai ir spaustuvei, draugijos orga
nizacinė tvarka ir laikraščio admi
nistraciniai reikalai. Klausimai 
nlačiai susirinkimo dalyvių disku
tuoti, tačiau nebaigti, tat nutarta 
artimoje ateityje šaukti kitą susi
rinkimą Sąmatą 1961 m. refera
vo dr. S. Čepas; priimta be pa
keitimų.

Priėjus prie naujos valdybos 
rinkimų, susirinkimas pasiūlė pa- 
'ikti senąjį valdybos sąstatą, kurį 
sudarė: kun. kleb. P. Ažubalis,

gų inkasentu šv. Kazimiero para
pijoje sutiko būti Jonas Valiulis.

draudimo ligos atveju.Tatai 
buvo padaryta paskutinio valdy
bos posėdžio nutarimu. Pagrindi
nė p r iežast is — perdid elis draudi
mo premijos pakėlimas. Praeitais 
metais paskolos draudimo premi
ja už $1000 paskolos vieniems 
metams buvo tik $1.20. Nuo š.m. 
balandžio 1 d. ji buvo patrigubin
ta ir už $1000 paskolos reikėtų 
.nokėth jau ne $1.20, bet $3.60. 
Sąmatoje tam reikalui buvo nu- 
natyta tik $300, o tikrumoje da
bar reikėtų išleisti virš $1000. 
Kadangi “Litas” ima neaugštas 
palūkanas už paskolas ir moka 
augštus dividendus už indėlius, 
tai operacijų išlaidoms ir draudi
mams lieka labai ribotos pinigų 
sumos. Paliekant trigubai pabran
gintą paskolų draudimą ligos at
veju, tektų arba kelti palūkanų 
procentą už paskolas arba ma
žinti dividendus. Susidarius to
kiai padėčiai “Lito” valdyba nuo 
paskolų draudimo ligos atveju nu
tarė atsisakyti.

Pagal čia minimą draudimą, 
susirgęs “Lito” skolininkas po 
trijų ligos mėnesių galėjo prista
tyti draudimo įstaigai daktaro pa
žymėjimą. Gavusi tokį pažymėji
mą draudimo įstaiga turi perimti 
jo skolos ir palūkanų mokėjimą 
nuo susirgimo dienos ir mokėti 
tol, kol skolininkas pasveiks arba 
bus sumokėta visa skola, bet ne 
daugiau kaip $10.000. Pr.R.

t4K

f nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
F suvenirą ir (vairią reikmenų krautuvėn

1212 Dundas St W. Tel. LE. 2-9547 (į
J. BERŽINSKAS ”

TTžsakvmai nriimami ir paštu. __ j

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

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

pirmadienį nuo 10-1 vai. ir šeštadienį nuo 10-12 vai.’ Vakarais — 
pirmadieni, trečiadienį ir penktadienį nuo 7-8 vai.

■ • ' >■’... ' ■

Sekmadieniais Aušros Vartų parapijos salėje banko patalpose nuo 
10.30 - Į vai. , /

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

nas ir A. Bumbulį Valdybos Ba
riai sutiko prisiimti tikrai nefeng- 
yą darbo naštą. Taip pat palikta 
ir revizijos komisija: V. Aušro
tas. J Mažeika ir J. Prakapas. 
Einamuose reikaluose paliesta "T 
2” tecnikinė spausdinimo pusė.

Susirinkimas praėjo tikrai dar
bingai ir jaukioj nuotaikoj. Tru
ko apie trejetą valandų. Kor.

AL GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.

3-JŲ SEIMU NAUJAS. S10.000 {mokėti, balansas lengvom sąlygom. Naujos 
krosnys ir šaldytuvai, džiovinimo mašinos. Gerai išnuomotas, gražioj vie
toj, arti susisiekimo, prie Humber upės.. ’ w
DURIE GATVĖJ. 31.500 įmokėti, atskiras bangalas vienai šeimai. Nauja 
apšildymo sistema. Didelis daržas. Garažai. Lengvas išsimokėjimas.
DUNDAS RONCESVALLES. $34)00 (mokėti, atskiras Plytų namas. 2 vo
lios, 2 virtuvės, alyva šildomas, lengvos išsimokėjimo sąlygos. Garažas.
DUNDAS - GLADSTONE. SU* Įmokėti, J19.M0 frfbia kabia. 6 dideli 
kambariai, modemiška virtuvė, pilnas rūsys, moderniškas, apšildymas. Ba
lansas 10 metų atviras morgičius. ,
OARMOUNT — BLOOR. I15.W0 įmokėti. Viso $45.000. S butu naujas 
pastatas, privatus įvažiavimas. 4 garažai. Balansas 10 metų morgiėius.
Pas mus randasi daū< naujai registruotų pardavimų High Part Ir Partdale 

, rajonuose. Dėl informacijų skambinkite A. GARBENIUI. '




