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Laisve ir politika
Rytų Europos tautiniai ir politiniai santykiai šio kontinento 

žmogui mažai težinomi ir sunkiai suprantami. Ne vienas pagal
voja, kad tai senosios caristinės Rusijos imperijos žemėlapis, tad da
bartinė sovietinė Rusija jas gal ne be pagrindo susigrąžinusi. Kitas 
gal net apgailestauja, kad pavergtosios tautos nerimsta, nes tai 
drumsčia ramybę bei taiką. . .

Tačiau taip galvojantieji pamiršta, kad tiek caristinėje Rusi
joje buvo, tiek dabar sovietinėje Rusijoje daugiau kaip 50% gy
ventojų yra nerusai. Didžioji tų nerusų tautų dalis caristiniais 
laikais buvo ir dabar yra daug Rūgštesnės kultūros negu rusai, 
didelė jų dalis dar neseniai buvo nepriklausomos valstybės, tad 
suprantama, kodėl jos negali nurimti ir susitaikyti su vergo dalia. 
Vistiek kiek rusiškų patrankų ar kulkosvaidžių bus i jas atgręžta, 
tos tautos nesiliaus apie laisvę svajoję ir nepraras vilčių išsivaduo
ti. Vakariečiai, o ypač JAV politikai, nekartą yra kėlę minti, jog 
reikią tik išlaukti, kad Sovietų Rusijos pavergtosios tautos kartu 
su pilietinių laisvių trokštančiais rusais susprogdins tą sovietiš
kąjį tautų ir žmonių kalėjimą. Jie, vadinasi, pripažįsta, kad šios 
pavergtosios tautos yra ir tinkamu momentu gali pasidaryti rimtu 
tarptautinės politikos veiksniu. Kaikurioms aplinkybėms truputi 
pasikeitus tų pačių valstybių vadovaujantieji politikai staiga pra
deda rodyti noro siekti tik laikinio modus vivendi su sovietine 
Rusija, pavergtųjų tautų klausimą palikdami neišspręstą. Nejaugi 
tie politikai mano, kad tai gali garantuoti ramybę ir taiką? Juk 
pavergtieji niekad neapsipras su savo padėtimi. Tiesa, tie politikai 
gali galvoti, kad vakariečiams tylint sovietai užsitikrins ramybę 
sulaužydami pavergtųjų pasipriešinimą deportacijomis, žudymais 
ir kitokiomis genocidinėmis priemonėmis. Bet argi šitokios mintys 
nedarytų gėdos demokratinio pasaulio vadams, skelbusiems ir skel
biantiems tokius gražius žmogiškumo ir tautų laisvės principus?

• • ♦
Sovietų Rusijos pavergtųjų tautų tarpe yra ir Lietuva. Ji turi 

ilgą savo valstybinio gyvenimo istorija. 12-13 amž. sąvartoje su
kurtoji Lietuvos valstybė 14-15 amž. išaugo i milžinišką rytų Eu
ropos imperiją nuo Baltijos iki Juodųjų jūrų ir žuvo kartu su Len
kija tik 1795 m. Jos žemių didžioji dalis pateko Rusijos valdžion. 
Bet ji niekad nesusitaikė su pavergtojo padėtimi. Išsivadavimo 
kovos, tai pagriežtėdamos, tai vėl sulėtėdamos tęsėsi 123 m., kol 
1918 m. II. 16. buvo paskelbta nepriklausomos valstybės dekla- 
racija.A šj- sekmadienį visi laisvajame pasaulyje gyveną lietuviai 
švenčia iškilmingai šio akto metinę sukaktį, prisimindami gražų, 
ramų savo gimtojo krašto nepriklausomą gyvenimą.

• ♦ • . ■/ ■ .. . ..

Bet štai pastarojo karo metu hitlerinės Vokietijos ir Sovietų 
Rusijos susitarimu Lietuva, kaip ir kitos dvi Pabaltijo valstybės, 
buvo Sovietų Sąjungos okupuotos ir aneksuotos. Argi šios tautos 
ir turi likti bolševikinių rusų vergijoje, kad taip susitarė Hitleris 
su Stalinu? Tiesa. Vakaru nasaulis šios aneksijos niekad nenrina- 
žino, tačiau niek? ;icpa<. are. Kad panelis būtų atstatyta.

Dėlto suprantama, kad pavergta lietuvių tauta su susirūpini
mu stebi Vakarų pasaulio politikos’ svyravimus ir klausia: nejaugi 
ten skelbiamieji gražūs principai tėra, tik tušti žodžiai, kuriuos 
lengvai galima iškeisti į kokią geresnę prekybinę sutartį arba i 
tuščių apgaulingų žodžių pilną politinį susitarimą? Vakariečiai 
pavergtąsias tautas teisingai vadina savo geriausiais sąjunginin
kas, be abejonės, jų štabai tuo remia net savo strateginius planus, 
bet politikai kartu parodo noro juos išduoti. Giliau galvojantieji 
žmonės sutiks, kad tai negalėtų būti pateisinta nei morališkai, 
nei politiškai, nes gyvename juk ne vien tik šiandien. Gvvensime 
ir rytoj. O šios dienos klaidos rytoj gali skaudžiai keršyti.

A.a. dr. A. Šapokos dar nespausdintas vedamasis.
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asario 16 laiko tėkmėj.

ŠALTOJO KARO POSŪKIS

KAS NAUJO KANADOJE?1

Savaitės įvykiai
PRANCŲZIJA S RIMTAME SUIRUTĖS PAVOJUJE. Slaptoji 

organizacija, vad. gen. Salano ir pradėjusi terorą Alžerijoj persime
tė ir į Paryžių. Prieš ją išėjo demonstruoti komunistų partija su savo 
padaliniais. įsimaišė policija. Yra užmušiu ir daug Sužeistų. Soėialis- 
.si ir kt. organizuoja demonstracijas nepaisydami valdžios draudi
mo; Valdžia atsidūrė tarp dviejų ugnių.

ARGENTINA NUTRAUKĖ DirLOMATINIŲS SANTYKIUS su 
Kuba. Argentina Amerikos valstybių konferencijoj .balsuojant rezo
liucijąprieš Kubą susilaikė. Kariai privertė prezidentą eiti įr su 
JAV ir su dauguma P. Amerikos valstybių.

JAV PREZIDENTO BROLIS R. KENNEDY, vyk; 
tus, sustojo kelioms dienoms Japonijoj. Buvo prii 
širdžiai ir draugiškai. Kairiųjų C -- — ———
studentu demonstracijos buvo la- ,.,. D . m„T1 ..,, t. bai nereikšmingos, o pakviesti jį , RAGANA PORTŲivrtJnĄ 
aplankyti ir padiskutuoti kaiku- duoti laisvai apsispręsti Angolos 
riais klausimais atsisakė. Kenne- gyventojams: būti ir toliau kolo- 
•y ėjo visur: į fabrikus, mokyk- nija ar tapti nepriklausomu vais

ias, universitetus, į viešas sales, • tybe Kada Amerika tdi
į sporto parengimus. Jis Ameriką 
i parodo kaip a.ntikoloninę valsty
bę ir kartu perspėja, kad vieton 
senųjų kolonistų neturi būti 
naujų?

ITALIJOS VYRIAUSYBĖ, vad. 
krikšč. demokrato Fanfani, atsi
statydino. Kr. demokratai suda
rys sekantį kabinetą remiami kai
riųjų socialistų, vad. Nenni, ku-

nuo-

rinci- 
pą pritaikys Rusijos okupuotoms 
tautoms? Tokį pasiūlymą padarė 
Amerikos ambasadorius Steven
son JT. Kaip ■‘Sandara’' praneša, 
esą Valstybės Departamentas yra 
pasiuntęs raštą vienam senatoriui, 
kad jis nekeltų Pabaltijo valsty
bių klausimo JT, nes tai supykin
tų Rusiją!

ris 14 metu ėjo su Italijos komu- į _ ATKMALOS PREZIDEN- 
nistais. Italijos, pagal dauguma. TAS paskelbė v.soje valstybėje 
tai trečioji partija. Tuo susilpni-stovj, kai buvo nušautas

■ - • - J -n - a- - slapt. policijos yirsinmkąs. Spe-
Į jama. tai padarė Kubos diktato- 
įriaus Castro pasiųsti teroristai.

J Esą rasti planai, pagal kuriuos 
' buvo rengiamasi nušauti prezi- 
: dentas, arkivyskupas ir keli mi
nisterial.

SOV. SĄJUNGOJ IR JOS

PRANCŪZŲ KALBOS
IGNORAVIMAS angliškai 

kalbančiose Kanados provincijose 
ardo tautinę krašto vienybę. Ota
vos un-to prof. dr. Marion pareiš
kė, kad toks vienos krypties ke
lias ir sukelia Quebeco atsiskyri
mo idėjas. Esą prancūzai - kana
diečiai privalą mokėti angliškai, 
tuo tarpu angliškai kalbą nesirū
piną prancūzų kalbos išmokimu. 
Esą. reikia visose angliškose mo
kyklose įvesti, prancūzų kalbą jau 
nuo pirmųjų skyrių.

mokesčiai mokami net už jau ap
mokėtas pajamas.

Ar Sov. Sąjunga jau ima pralai
mėti šaltąjį karą? Daug ženklų 
rodo, kad taip. Pirmiausia, iškilu
sios problemos pačioje Sov. Są
jungoje stebina vakariečius. At- 

I rodo, kad garsiosios revoliucijos 
idėjos atgyveno savo amžių. Se
nieji Lenino ir Stalino draugai li
ko pažeminti. Išaugo nauja karta, 
gimusi jau po revoliucijos ir iš
auklėta komunizmo. Keista ta-KANADOS VĖLIAVOS .. . , , ,

klausimas vėl buvo iškeltas parla-1 č*au’ ka<^ T nesidomi Markso ir 
mente, bet nutarta klausimą ati- T oninn ni.ti^nci hat 
dėti. Taip pat keliamas ir himno 
klausimas, nes Kanada iki šiolklausimas, nes Kanada iki 
oficialaus himno neturi.

MOKAMAS NUOŠIMTIS
PERKANT SKOLON turėtų 

būti paskelbtas pirkėjui, šiuo me- 
rtu tai nedaroma, o jei ir skelbia-

MAISTO ATSARGU dažnai klaidingai. Kaiku-
SUPIRKIMUI fed valdžia iš- i krf«tuvių issimokejimo

leidžia milžiniškas sumas. Vien i estl? siekia net iki 30 o. nors 
sviesto nėr 1961 m. supirkta už1 P^^.o^eja! to nežino, nes ne- 
$126 mil. Taip pat supirkta dideli n,via a„ i-o-,
kiekiai mėsos, pieno ir kiaušinių.
Maisto gaminiai perkami išlaikyti 
augšfesnėm kainom, kad ūkinin
kai neturėtu nuostoliu.

Senatorius David Croll du kar- 
į tu bandė pravesti įstatymą parla

mente, kad tikras nuošimtis būtų 
viešai skelbiamas, bet nesėkmin
gai; ■#/;

GRIPO EPIDEMIJA 
pradėto plisti Kanadoje. 
Ste. Marie. Ont., turinčiame 42.-! 
000 gvv.. kas trečias žmor ’S ser-į 
ga gripu. Uždaryta 20 mokyklų, j

DABARTINE KANADOS
POLITIKA yra labai kriti

kuojama JAV spaudoje. Kanados 
atsisakymas įsijungti į Amerikos 

į valstybių organizaciją, prekyba 
su Kuba, neratifikavimas Kolom-

VALD2IOS ČEKIAI j bo upės sutarties ir dažnas pabrė-
bus snausdinami anglu ir prancū-, žinias kanadiškumo sudaro keb- 
zu kalbomis — paskelbė finansų ‘ ’ --- .
min: D. Fleming. Manoma, kad 
rinkimams ąrtėiant tuo bus įsi
teikta prancūziškai kalbantiems 
kanadiečiams

Sault

lumų dabartinei JAV valdžiai.
Prancūzų sociologas Edgar 

Faure pasakė: “Jei Kanada nori 
turėti įtakingą užsienio politiką, 
neturėtų tiek dėmesio kreipti į 
visiškai uždara nepriklausomybę.

PAJAMŲ MOKESČIAMS Kiekvienai mažai tautai vra sun- 
ištirtj komisija pasiūlė Roval kuinų gvvenant šalia milžino Ta- 
Bank prez. E. McLaughlin. Perdi- čia", milžinui esant laisvai ir dė
deli mokesčiai esąs stabdis krašto mokratiškai valstybei, mažesne 
ekonominiam augimui. Turima tauta turi subrendusiai žiūrėti į 
galvoie ir vadinami “hidden iškylančius sunkumus Įsigijus 
taxes”, kur gyventojai moka daž- milžino nasitikėjima. ateis ir pa
nai to nežinodami. Yra atvejų, kur šaulio pripažinimas”.

Lenino teorijų plėtimosi, bet jieš- 
ko geresnio gyvenimo sau.

NAUJA ERA
Stalino mirtis užbaigė revoliu

cinę erą. Su Berijos likvidavimu 
sumažėjo ir policijos teroras. Iš
siplėtęs auklėjimas sukūrė kartą, 
kuri yra daugiau reikalaujanti ir 
labiau kritiška. Chruščiovo kriti
ka ir Stalino degradavimas, rodos, 
atrišo ir kitiems liežuvius. Kasimara nareiškė, kad apie sovietų 
anksčiau buvo diskutuojama už 
iždąrti durų, šiandien jau girdi
ma viešai. Senieji komunistų šū
kiai naujajai kartai nebėra tokie 
priimtini, kaip seniesiems mark
sistams.

TIKSLAS DAR TOLI
Paskutinių keliolikos metų ne

pasisekimai ir nepakankama ko
munizmo eksnansija sugriovė ju 
pačių šūkius ir tikslus. Pagrindi
nis jo tikslas — visuotinė revoliu
cija. Šiuo metu betgi liko tik ma
žytis Laos kraštas, kur komuniz
mas dar stumiasi priekin. Per pa
skutinius 14 metų buvo laimėta 
tik Kuba, nors bandyta buvo daug 
kur Naujai įsteigtos valstybės ne
rodo perdidelės simpatijos Mas 
kvai, o jei ir palinksta jos pusėn, 
laikosi pakankamai rezervuotai 
Jos žiūri Maskvon, kol reikalin
ga. Dėl to Chruščiovas susilaukia 
priekaištu iš komunistu partijos.

VAKARU EUROPA
Didžiausia komunizmui grėsmė 

šiuo metu yra stinrėianti ir prie 
susivienijimo einanti V. Europa 
Tokio greito posūkio Maskva ne- 
sitikėio. Iš ūkinės vienvbės grei
tai einama nrie politinės. įsijun
gus į “Bendrąją rinką” Britani-

jai. atrodo. Europos vienybė liks 
nebesugriaunama. Visa tai Mask
vai kelia rūpesčių, nes jau dabar 
daugelyje sričių laisvos Europos 
gamyba yra didesnė už Sov. Są
jungos.

Berlyno klausimas nutilo. Pa
statytoji siena sulaikė tik pabė- su kuriomis Chruščiovui bus sun- 
gėlius. bet pakenkė sovietų pres
tižui ir neišsprendė rytinio Ber
lyno problemų. Vakariečiai dar 
tebėra Berlyne ir nemano iš ten 
pasitraukti.

ATOMINIŲ GINKLU
PERSVARA

Išgarsintas sovietų pranašu
mas atominių ginklų srityje, pa
sirodo, buvo klaidingas. Naujos 
amerikiečių raketos, kaip Atlas, 
Titan ir Minuteman padarė JA 
V-bes stipriausia karine jėga oa- 
saulyje. Krašto aps. min. McNa-

B I į narna komunistų reikšmė Italijoj į ‘
■ i j ir kartu valdžios politika paima?
n Y į kairesnę kryptį, pasižadėdama ei-

i ' ti radikalesnių reformų keliu, kų- \
. 1%I rios Italijoj seniai laukiamos. Už-į
t IBI sienio politika ir Italijos dalyva-
k WBl, vimas Atlanto S-goj pasilieka ne-

keičiamas.
JAV PREZ KENNEDY gelbsti PAVERGTUOSE KRAŠTUOSE 

nuo bankrote7JT. kurios vykdyda- i ž“mės ūkio darbininkai ųiis bau< ■.'■A JS mos savo veikla Konge, Maž. Azi-! džiami kalėjimu už žemės ūkio 
joj pateko į skolas. Ir tai dėlto, mašinų sugadinimą ir nepriežiū- 
kad visa eilė valstybių nemoka rtį- Tokie įstatymai yra išleisti to- 

■ savo mokesčiu, kaip bolševikinė ue^ ka<^ žmonės nelabai žiūrėjo 
' Ruriia. *r nenori n’o’-ėri nž Kon- tu mašinų, kurios daugumoj ne- 
r^o operacijas, kurios neina jų vci:,e .,;.ip rei.-vuaiv. jienKa pro- 
| įaudai. Prezidentas siūlo kongre-, dukcija aaznai buvo aiškinama 
sui išpirkti JT bonų už šimtą mil. ■ neveikimu traktorių, vilkikų, 

'doleriu, nors pagal proporciją pjaunamų ir kuliamų masinu ir 
! jiems tektų pirkti tik trečdali to. 'e^ -7ra’ turi būti ir kalti-
• cm- A i -j taaz ninkai- Si karta jais bus kolcho-

Dail. V. Bričkus , , - »-VUNGA paleido JAV.zininkai ‘Apie sistemą, kuri yra 
^kuną f owers, kuri sugavo nu- didžiausia kaltininkė, visai nekal- 
musdami zvalgybni lėktuvą 1960. bama 
m. gegužės 1 d. ir nuteisė 10 m.

i kalėjimo. Paleido, bet ir iš to no- PORTUGALIJOS krašto apšau
ni padaryti didelę propagandą: no
ri su JAV gerų santykių, pasigai
lėjo jo senų tėvų. Bet kad už jį

i operacijas. Kurios neina jų

tų, kurie sako, kad reikia pagriež- 
tinti- liniją prieš Vakarus ir ne

gos ministerija praneša, kad Indi
jai užpuolus jos koloniją Gao bu
vo užmuštų, sužeistų ir dingusių

uuu inuja pi įtrb_ v anaiut> n gavo savo šnipą Abeli. nuteista be žinios 1.018 Portugalijos kariu, kreipia dėmesio į tuos, kurie nori - — . —, . , .
didesnio užsidarymo viduje, kon
centruojant ekonominį gyvenimą. 
Tas kelias jį daro populiarų. Vis- 
dėlto atsiranda naujų problemų.

JAV teismo 30 metų kalėjimo, 
nieko ir nesako. Šis pasikeitimas 
buvo slaptu derybų rezultatas.

Vasario 12 d. Powers buvo nuo
dugniai apklausinėtas JAV sau
gumo ČIA. Senatas taip pat nori 
atskirai apklausinėti.

Iš jų 37 karininkai.

ku susitvarkyti. Kaip ir visos im
perijos, taip ir sovietų blokas, 
pradeda rodyti skilimo žymių. ISPANIJA 1R f URTUG ALI J A 
Peranksti būtu sakyti, kad Chruš- pradėjo derybas dėl galimos fe- 
čiovas pralaimi šaltaji kara, bet deracijos. Manoma, kad dvi vai
nosimai o ženklu, kad jis ji lai- tybės gali sueiti į federacinius ry- 
mėtų.' j sius. Tai sudarytų beveik 40 mil.

Visa tai iškelia naujų progų Va- gyventojų valstybę, kuri būtų žy- 
karų pasauliui. Bet ar tomis pro- miai pajėgesnė apginti savas ko- 
gomis Vakarai pasinaudos ir at- lonijas Afrikoj ir kartu kovoti 
gaus savo prestižą? V. K. j tarptautinėj plotmėj.

pr a našumą atominių ginklų sri
tyje nedali būti nė kalbos Sovie
tų atominių bombų bandymai bu
vo tik pasauliui išgąsdinti, bet 
neMsiekė savo tikslo.

Viši tie veiksniai sukelia ko
munistų pasauliui rūpesčio, o 
ynač paties kom. bloko nebesųta- 
rimai. Komunistinė Kinija nepri
taria Maskvos politikai. R. Euro
pos satelitai bando eiti sa va is ke
liais. Jugolsavi ja. jau seniai atsi
skyrusi. turi cęresnį gyvenimą. 
Albanija nrisišliejo prie Peipin- 
go. Lenkijos komunistai irgi no
ri nusikratvti Maskvos jungu.

CHRUŠČIOVO KELIAS
Nors Chruščiovas ir turi bega

les problemų, klaidinga būtų ma
nyti, kad jo asmeninė pozicija 
vra pavojuje Priešingai, kol jis 
vnnos karo ir kels krašto ekono
minį gyvenimą, tol jo populiaru
mas nemažės krašto viduje. Pa- 
m-nstas Sov. Sąjungos pilietis vra 
labiau suinteresuotas pavalgyti 
'’orus pietus, negu įsteigti komu
nistinę santvarką kur nors Afri-i 
koie

Faktinai Chruščiovas elgiasi ly
biai kaio ir prez Kennedy: eina 
vidurio keliu. Jis atmeta kritiką

Naujasis Lietuvos konsulas Kanadai 
atvyko f Torontą

Remdamiesi neoficialiom ži-' jam pažįstami iš seniau. 1937 m. 
niorn. buvom paskelbę apie mont- buvo perkeltas į centrą Kaune,
realiečio J. žmuidzino paskyrimą Dirbo taipgi vąįstyb. radiofone 
Lietuvos konsulu. Tos žinios pasi- spaudos apžvalgų red. Yra 

ėjusį savaitgalį atvyko į Torontą nių — “Ryto kraujas” 1928 m. į 
eiti konsulo pareigų. Pirmasis jo prozinę poemą “Pajūrio himnas” j 
viešas pasirodymas buvo Toronto; 1931 m. Konsulo žmona yra daili- 
Lietuvos Nepriklausomybės Tai- ninkė. mergautine pavarde J. Na- 
kos komiteto surengtame minėii-. ruševičiūtė. o sūnus studijuoja 
me-bankete vasario 16 d . kur jis Tigšt inžinerijos mokslus Los 
tarė trumpą žodį. Laikinai apsi- Angeles, Calif, 
stojo pas p? Punkrius ir jau su-i c ' * 
skubo išnuomoti natalpas Lietu- n. J. Žmuidzinas jau antrą kartą 
vos konsulatui 153 Evelyn Ave,,Įtampa a.a. Vyt Gylio įpėdiniu j 
bei užmegzti ryšius su pabaltiečiu 1 Pirmą kartą tai įvyko bene 1932 
konsulais. Jo telefonas 766-6600? m , kai a a. Vvt. Gylvs buvo pa-

Konsulas J. žmuidzinas yra gi- skirtas Klaipėdos krašto guberna- 
mes 1898 m. birželio 10 d. Ketu r- toriu. Pastarasis Londone tada 
valakiuose. Vilkaviškio apskr tvarkė konsuline tarnybą. 
'Aukštuosius teisės mokslus baigė Naujasis konsulas tuo tarpu yra 
Paryžiuje daktaro laipsniu Dip-i nač’amc kūrimosi ikarštyje. Be - -- r...---- ,,
lomatine karjerą pradėjo 1930 m. to. čia pat Vasario 16 minėjimas 29 d. Vyriausios rinkimų komisi- 
užsienio r ministerijoj nrotokolo kur jame teks prabilt i į lietuviu ir i jos nutarimu, kandidatu s? rašai 
šefo nadėjėjU; 1932 1937 m. tar-; kitataučiu visuomene Plačiau turi būti prisiųsti vvrimsiai rin- 
navo Lietuvos pasiuntinybej^Lbn- ; flpię naująjį konsulą ir jo veiklą Į kimų kpmisijąi ne vėliau š.m. ko- 
done konsularinio skyriaus vedė- Kanadoje tikimės galėsią parašyti vo men. 15 d. šiuo adresu: J. Ado- 
ju. Tada Lietuvos reikalai Kana- Į sekančiame nr. Tuo tarpu linki- j maitis. 591 Gerald St. La Salle, 
doi priklausė Londono pasiunti- me tvirtos sėkmės diplomatinia- Que. (KLB Tarybos rinkimu tai- 
nybęi. Taigi. Kanados reikalai me Lietuvos bylos fronte! syklėsk Vyr. rinkimų k-ja

ueiuvosKonsuru..rosimos pasi- jj.E. Toronto arkivyskupas k«ad-
tvirtino. Rons. J. žmuidzinas pra- išleidęs grožines literatūros kuri-;v?e„.
a;,.o; 4 TaJhU ni.i — “Rvfn L-raniac” 1Q9R m įJmOni.S 1 . L. I OCO. «s. I «. =.♦<. In

— si penktadieni, <.30 va vaka
ro atlaikys lieluviai.K p- y’ ?i»s 

l Toronto šv. Jono Kr. bažnyči ijc 
ir tars žodi. ( ■

įgeics, vaiii. a , • • • j • • •
Galima būtų dar pridurti, kad - A1T€|O TlfiKlITlO! I

Krašto Tarybą
VISOMS KI B APYLINKIŲ 
VALDYBOMS IR RINKIMŲ 

KOMISIJOMS
KLB Krašto Valdybos aplink

raščiu Nr. 28. rinkimai į Krašto 
Taryba įvyks 1962 m. balandžio
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Apie Kristų ir raudonarmiečius

Prof. A. Maceinos vieša paskaita 
Muenšterio universitete

Nors prof. dr. A. Maceina nuo galinti ši perkeitimą Įvykdyti.

NIEKAS NEABEJOJA - LIETUVA ATGAUS LAISVĘ į
Lietuvos atstovo JAV J. Kajecko interview 1

• * < • 1 W “ A.vimo reikalu — Lietuvos diplo-;
L matiniai atstovai bendradarbiavo | I , , ... . , r .. _. ,

L-r 41, ♦ ir bendradarbiauja su visais lietu- \ rio pabėgimą iš sovietų “globta" priešžydišką, • prieškomūhfstišką ♦ '
, “..Es?.te Jau ligok? Jaik? dip- — Kokios nuotaikos Lietuvos, viu i2įsvjnįnt0 veiksniais išeivijo- U atvykimą Čikagon jau buvome kraštutiniųjų dešiniųjų, vadina- 
lomatineje Lietuvos tarnyboje, bylai JAV Kongrese. Ije Man atrodo, jog visiems jau trumpai rašę, kalbės Vasario 16'mų Amerikos “fašistų”, litera-
Kaip yertmama Kietuva ir jos: _ Apie palankumą mums ir ki- vra išryškėjęs Lietuvos Diploma- bendrame minėjime Čikagos Ma- - 
laisvinimo kova diplomatiniuose tiems pavergtiesiems kraštams *tįnė$ Tarnvbos ta prasme pobū- rijos Augšt. mokyklos salėje vasa- 
syetimų valstybių s uogsniuose. galime spręsti iš Congressional jjs jj kaip Lietuvos valstybės rio 18 d.
Kurių kraštų diplomatiniai alsto- Record, kurio spausdinama virš instituciia užsienvie gali kalbėti J. Miklovas mėgsta nemaža pa- 
vai daugiausia domisi Lietuva. 40.000 egz. Jame dažnai minimas Lietuvos valstybės vardu Kiti šakoti ir jo mintims sužymėti rei- 
. .—.S.u Lietuvos reikalais ir jos Lietuvos vardas, kai kalbama apie veiksniai vra daugiau visuomeni- ketų daug vietos. Jis savo pasako- 
laisvinimo kova yra supažindina-; laisvę, kolonizmą ir komunizmą. nį0 oolitinio nobūdžio sambū- ■ jimuose yra labai atviras ir pasa- 
mi visų svetimų, nekomunistinių Lietuva cituojama kaip okupaci- rjaį. get įai nei kiek netrukdo ko viską, kas guli ant širdies, 
valstybių diplomatiniai sluogsniai jOs ir komunizmo aukos pavyzdys, bendradarbiavimui. nes visu Nors daę amžiumi jaunas vyras, 
t!tk .Yasi?gtoneS- Vek ,NĮUJOrHe Ryškiausios JAV Kongreso nuo- veiksniu siekiama to nacio tikslo tačiau Lietuvą pažįsta gerai, nes 
1nn^i!XntieTa..t?iiP cHaT įalkos. Pavalzdu?jam°TsA _^a_smet — Lietuvos prikėlimo: Tad tarp turėjo progos gyventi Įvairiose 
fSmnAiami 3hoi Va?ano 16 minėjimu JAV Sena- LDT įr veiksniu bendradarbiavi- vietovėse. Gimęs Kartenoje, ne-
intoimuojami ir žurnalistai beij te bei Atstovų Rūmuose. Ta pro- 
laikraščių redakcijos. Lietuvos ga lietuviai kunigai kviečiami in- 
reikalai ir lietuvių tautos kova vokacijas kalbėti, atskirai Sena- 
dėl laisvės visiems žinoma. Gali- te ir Atstovų Rūmuose. Ta proga 
mo tvirtinti Vorl ii įritu ciinronto. : ____ _ __

“TŽ” 1962 m. Vasario 16 proga

vai daugiausia domisi Lietuva?

r Čikagos lietuviu vaizdai ir vargai
EDVARDAS ŠULAITIS

matiniai atstovai bendradarbiavo l Inž. Juozas Miklovas, apie ku-1 “vilniečių” vardu siuntinėjęs 
) pabėgimą iš sovietų “globta” priešžydišką, ■ prieškomūnistiską *

iNVio pivi. ui. ri. ’ iTiavuiiia nuv ^muiu oi ... ... ... . . ------- . ~—--------------- — i-----
pakėlimo į profesorius Muenste- Tačiau “pasaulio siela” poetą di- ma tvirtinti, kad ji kitų supiųnta- sakomos gausios kalbos. Jau eilė į 
rio un-te, Vokietijoj, seniai skaito džiai apvvlusi. Tada Blokas pasi- n mums užjaučiama. Dabartį- • metų, kai tie minėjimai prakti- 
paskaitas studentams, tačiau tik dares pesimistas ir kituose savo 9.1U metu didziuma diplomatų pa- kuojami. Taip bus ir šiemet. Šiuo

“ ‘ . i veikaluose tyčiojęsis iš savo lū- z^sta S°vietų Sąjungos, Lietuvos atžvilgiu Amerikos Lietuvių Ta-
giamają paskaita su visomis ce- kesčių.—1917 m. revoliucija Blo- okupanto, tikrąjį veidą ir teisin- ryba su Informacijos Centru im-

ką užklupo prislėgtoj nuotaikoj ir ^^ye^ina jos laikyseną pavergtų tinai turi didelių nuopelnų. Ir in-
Filosofijos fakulteto dekano pažadinusi jame viltį, kad pašau- kraštų ir Lietuvos atžvilgiu. vokacijų ir kalbų tekstai skelbia- 

Wehr ir daugelio kitų profesorių lis gal dar bus galų gale perkeis- &ai kąlba apie kolomzmą, daz- mi Congressional Record. Vidu- 
lydimas, prof. Maceina, iškilmin-• tas. Iš šios naujos vilties ir gimęs nai Prisimenama ir Lietuva bei sa^et sė-:
į toga apsisiautęs, Įžengė Į pa<■ u ™ iaa

skaitos salę, kur buvo susirinkę: “gražioji Ponia” nebepasirodo:
jo slavistikos klausvtojai bei kiti Į jos vieta čia užima Kristus. — Sis i Y?1 . rn-lsl, . . v?s. Poetinu. Kongreso nariai taip pat lan- 
studentai ir gražus būrelis lie- posūkis' rodo, kad Blokas savo Į ^patingai domisi diplomatai tų kosi ir kalbas sako mūsų mmeji- 

pasaulėjautoj nusigrįžo nuo kos-1KI aStLb kur jc supj ania ir jaučia rnuose. Atstoviį Ramuose kelia-
■ • ■■ ■ .?■ .... » Vni^nniwmA Vaihatii vnmnrtAo . ___ _ L . i_i _ _ _ 2 2___. _ _ -3 _  £2 * __ —i _. “

Paskaitos tema buvo “Kristaus mologimo prado ir nuo Kosmos 
simbolio prasmė Aleksandro Blo- • perėjo i Logos. Pasauli jis ėmė J 
ko poezijoje”. Tema buvo nagri-1 pergyventi nebe kaip gamtą, bet 
nėjama pagal A. Bloko (1880- kaip istoriją, kurios vėlia- 
1921) poemą “Dvylika" (1918), va neša nebe miglota “pasaulio 
kurioje dvylika raudonarmiečių siela”, bet Dievažmogis Kristus, 
žygiuoja Petrapilio gatvėmis, Tuo pačiu kinta tada ir poezijos 
keikdamiesi ir žudydami, ir kurių supratimas: ji virsta tiktai nuro- 
priekyje pagaliau pasirodo Kris-; jymu i pasaulio perkeitimą, tik
tus su rožių vainiku ant galvos, Lai šio perkeitimo ž e n k 1 u , bet 
nešinas raudona vėliava. Ką nore-, ne pačia perkeistąja būtimi, 
jo Blokas šiuo simboliu pasakyti? Paskaita susilaukė didelio pri- 
— Prof. Maceina jungė “Dvyli- tarimo ir prof. Maceina buvo visų 
kos” Kristų su ankstesniu Bloko klausytojų entuziastingai sveiki- 
simboliu “gražiąja Ponia” (pre- namas. Gi lietuvių būrelis — kun. 
krasnaja dama), apie kuri buvoį dr. J. Aviža, kun. P. Girčius, Te
sutelkta visa Bloko jaunystės kū-' vas Konstantinas, dr. J, Grinius 
ryba. Ši ' _ 
kosmologinio prado išraiška ir ‘ susirinkę pas prof. Maceiną pasi- .... t ...B.___________ _____
vaizdavusi “pasaulio sielą”, iš ku-i džiaugti jo pasisekimu Muenste- daug kur kviečiami ir dalyvauja-

š.m. sausio 27 d. turėjo viešą įžen-

remonijomis.

tuvių. •

vokacijų ir kalbu tekstai skelbia
mai kalba apie kolonizmą, daž- mi Congressional Record. Vidu-

eilėraštis “Dvylika”. Tačiau jame J°s nelaimes draugai. natoriųiššimtoirapielOOatsto-
Visų kraštų diplomatiniai atsto- vu iš 438.

komunizmo — Sovietų Sąjungos mas klausimas sudaryti ir'nuola- 
grėsmę ir pavojų- tini pavergiu kraštų reikalams

— ArtenkaatstovaujantLietu-'komitetą.Artaibusrealizuota — 
vai susidurti su sovietų bei jų sa- ateitis parodys.
telitų diplomatais? Kokia jų lai
kysena?

turą.
J. Dilys, nors ir dirbdamas 

“Vilnyje”, dažnai lankydavosi lie
tuviškuose parengimuose — dau
giausia LŽS Čikagos skyr. popie
tėse — ir ten dalindavo savo “bo
sams” nepalankią medžiagą. Vė
liau, atleistas iš darbo, pradėjo 
siuntinėti tą literatūrą paštu, nau
dodamas “progresyviųjų” pavar
des siuntėjo adresų vietoje. Čia 
jis ir įkliuvo.

Patyrėme, kad J. Dilys, pats ar- 
— kokios perspektyvos Lietu-’ pėdoje. Ten baigęs gimnaziją per- šus antikomunistas, su savo darb- 

nepriklausomybei atstatyti? sikėlė studijuoti Vilniun. Vėliau daviais susipyko už viršvalan- 
■ - - - - " * kaip inžinierius-geologas vėl ap- džius, kuriuos “Vilnis” jam atsi

sakiusi mokėti. Teismo metu, at
rodo, visa istorija turės dar la
biau išryškėti.

mas vyksta. Ginču nebėra. : toli Kretingos, mokslus ėjo Klai

vos 
Karas? Revoliucija? Evoliuciia? i . _

— Lietuvos nepriklausomybės važinėjo nemaža vietovių, susi- 
atstatymas yra laiko, kantrybės, tikdamas su savo tautiečiais ir iš- 
mūsų veiklos bei kovos ir tarptau- girsdamas bei matydamas jų nuo- 
tinės konjunktūros reikalas. taikas.

Niekas neabejoja, kad Lietuva . šiuo metu Miklovas yra apsisto- 
atgaus laisvę savo suvereninėms i?s Pas pažįstamą iš gimtojo Kar- 
teisėms vykdyti, kurių vykdymas ^en°s Dabar turi gerą
dal^y^dėl<^i^a(3jDSysiis^eD- 
duotas. Kaip tai Įvyks —- ateitis 
parodys, šiuo metu daugelis ma
no. kad jei Azijos. Afrikos tautos 
laisvę ir nepriklausomybę gauna, 
tai kolonįzmui nykstant, logiškai, 
turėtų ateiti galas ir Sovietų Są
jungos kolonizmui — okupacijai 
Lietuvoje, v -

Ar jūsų

Dirbsimai dantys
— Man^atrodo, *kaTtaip.. Iš ' nejrda, neslankioja, ar nekrenta?

- - - - FASTEETH yre pagerinti milteliai, kuriu už-
dulkinus ant apatinės ir viršutinės dantų

■—Ar lietuviškoji išeivija pa
kankamai aktyviai dalyvauja Lie-!

— Tenka dalyvauti Įvairiose iš- tuvos laisvės bylos kėlime? ! 
kilmėse bei pobūviuose, kur kvie
čiami visu valstybių diplomatiniai spaudos matyti, jog siekiama dar 
atstovai. Tai neišvengiama, nes didesnio aktyvumo. Aišku, j<|0 s 
JAV ir eilė kitu valstybių palai- daugiau mūsų reikalai keliami, nwo kaučuko sko^o be. su??p-mo jausmo, 
ko diplomatinius santykius ir su; juo geriau. Tokiu būdu judinama FAS7EETH (be ru9«»S). ųe ne-

}ovietų Sąjunga jr su satelitiniais! ir stiprinama viešoji opinija pa- 
kraštais. Tad jie kviečia ir jų ir’baltiečių naudai. Tačiau supran- 
Pabaltijo valstybių atstovus. įtama. neįmanoma, kad svetimie-

Dėl Lietuvos okupacijos mes ji visuomet ir visur vien tik apie Į
. jokių santykių neturime nei su! Lietuvą tekalbėtų. Jie turi ir kitų

“gražioji Ponia” buvusi su žmona ir dr. J. Norkaitis buvo Sov. Sąjungos, nei su satelitinių I rūpesčių.
kraštų atstovais. Jis žino, kad mes

rios Blokas laukes pasaulio per- rio universitete ir ji pagerbti. me. Bendruose pobūviuose išven- . . . . ... ...... -- ■ (ElI) ■ ....keitimo ir tikėjęsis, kad poezija giama tiesioginių susitikimų.

< Užmiršti faktai

LIETUVIAI

M. Krupavičius į

OmOMU ZOO SELBĖTOod

[ zuoti tautinio korpo, nors ir teko ryšiai sunkiose sąlygose, nedaug tegalėjo ir 
su kraštu palaikyti pačiomis primity- žydams padėti, bet padarė, ka galėjo.

:Aiškiausiomis priemonėmis, nors ir ne
leido Laik. vyriausybės patvarkymus

į Įstatymus skelbti spaudoje ar per ra
ciją, žodžiu, kad ir visu galingu savo 
karinės mašinos sveriu naciai gniuždė 
Laik. vyriausybės pastangas, betgi ji 
savo nepalaužiamu ryžtingumu ir dar- 
bu, palyginti, per trumpą laiką daug

uveikė. Jos siekimai buvo kilę iš visų atžvilgiu.
trijų milijonų širdžių, kurios tada pla
kė ir šiandien tebęplaka vienu nenu- žydų atžvilgiu kietai laikėsi ir visi jos 
maldomu troškiniu: norime būti ne- negausingi organai.
priklausomi, pasiryžę aukotis ir viską (Bus daugiau)

- j’*'.' j ’

ŽYDAI TR LENKAI 
IŠSKIRTI LIETUVIU 
KOMPETENCIJOS

Nacių okupacijos pačioje pradžioje 
Laikinosios vyriausybės ministeris pir
mininkas prof. Ambrazevičius sušaukė 

n?>s'tarimą žydų reikalais. Jame 
dalyvavo beveik visi ministeriai, buv. 
p ezidentas dr. K. Grinius, vysk. dr. 
V. Brizgys ir visų pakraipų politikos 
ir visuomenės veikėjų gausus būrys. 
Pasitarimai neilgai truko, nes visi su- 
sirįnkę buvo vienos nuomones žydu LietuvaL
klausimu. Jame buvo pasmerktas nacių 
elgesys su žydais ir nutarta žydams vi
somis turimomis priemonėmis padėti 
kaip Lietuvos piliečiams, o kas jų nusi
kalto Lietuvai ir lietuvių tautai — 
sikūrus Lietuvos teismams, atiduoti 
jiems nusikaltusiųjų bylas spręsti. Ta- 

' čiau jau tuo metu susirinkimo daly
viams buvo aišku, kad nedaug žydams 
galima bus padėti, nes jau pačioj na
cių okupacijos pradžioj jų buvo pa
skelbta. kad žydai ir lenkai išimami iš 
lietuviškų ištaigų kompetencijos. Tą 
kompetenciją pasiėmė sau vokiečių ka
ro komendantai ir susikūrusios SD Įs
taigos. SD veikimas lietuviams nebuvo 
Įprastas. Tai buvo Įstaiga, savo kom
petencija ir veikimo būdais tolygi bol
ševikų NKVD. SD Įstaiga visa darė sa
vo nuožiūra, savo planais nesi tardama 
ir sutikimo ar pritarimo neklausdama 
nei Lietuvos vyriausybės, nei vokiečių 
karo komendantų. Nauji viešpačiai ne- nieko kita nebeliko, kaip išlaisvintos ir 

patinka, jei kas šalia jų domisi žydų 
reikalais, o juo labiau, jei kas mėgina 
juos užtarti ar jiems padėti. O kad jų 
veiklos nieks nekliudytų ir nepainiotų, 
pačioje okupacijos pradžioje lietuviš
kąjį saugumą vokiečiai perėmė Į savo 
rankas, nepaisydami Laik. vyriausybės 
protesto. Dėl to visi suėmimai ir kita 
saugumui priklausomoji veikla pri
klausė vokiečiams. Saugumo priešaky 
stovėjo vokiečių pastatyti žmonės.

NACIAI ŽLUGDĖ
LAIKINOSIOS VYRIAU
SYBĖS PASTANGAS

Neilgas buvo Laikinosios vyriausy
bės amžiuj — nuo 1941 m. birželio 25 
d. ligi tų pat metų rugpjūčio 5 d. Sun
kus jis buvo, gal sunkiausias iš visų 
buvusių Lietuvos vyriausybių. Jau bir
želio 25 d. Kauno karo lauko komen
dantas gen. Pojil, — rašo rezistencinis 
laikraštis “f Laisvę” 1943 m. nr.14-15, siekti pradžioje Įkalbinėjimais, Įtikini-. 
— Įsakmiai pabrėžė Laikinosios vy- mais, pagaliau intrigomis. Kai tos prie-į 
riausybės atstovams, kad su Laik. vy- monės nepavyko, ėmėsi ir smurto. Pri- 
riausybe jis negalis tartis, nes neturįs suminkime tik jų norus ir būdus orga- i 
tam Įgaliojimų. Ir iš viso bendradar- nizuoti Jiet> kariuomenę,^ vytimą lie- j 
biavimo buvo matyti, kad jam trukdo
ma palaikyti betkokius santykius su 
Laik. vyriausybe. Nuo šio momento 
kiekvienam blaiviau galvojančiam lie
tuviui buvo aišku, kad vokiečiai yra 
priešingi nepriklausomos Lietuvos 
valstybės atstatymui ir kad mūsų tau^ 
tos sukilimas ir Laik. vyriausybės pa
statymas susikryžiavo su nacių grobuo
niškais tikslais. Tai buvo žiauri tikro
vė, bet ji I^ik. vyriausybės nenugąs
dino, nesuklaidino ir neišmušė iš ne- 
priklausomos Lietuvos kuriamojo fe' ... . , „ . . .. .
lio. Nors ir neleido vokiečiai suorgani-^ki trumpą laiką ir dirbdama tokioseI

— Daugumas Kanados, JAV ir 
kitų kraštų lietuvių yra tapę gy- j 
venamų šalių piliečiais. Ar tai ne-! 
kliudo Lietuvos laisvinimui?

— Lietuviams, kaip JAV ar Ka
nados piliečiams privalu mylėti 

i naujosios pilietybės kraštus ir bū-’ 
i ti jų lojaliais piliečiais. Tai ne- 
i kliudo IJetuvą mylėti ir jai padė
ti. Man nežinoma joks JAV ar Ka- i 
nacius įstatymas, ar tų kraštų vy- j 
riausybės narių pareiškimas prie-1 
šinga prasme, j

Tuo reikalu,'*man atrodo, gej 
riausia yra prisiminti tai, ką JAV ■ 
prezidentas F. D, Roosevelt yra 
sakęs 1940 m. spalio 15 d., au
diencijos metu, lietuviams ameri-

- atvykusiai jų delega-

rūgsta. Parankine "plokštelių kvapą". Reiks 
loukite FASTEETH kiekvieneje cheminiu ga 
mintų parduotuvėje;

P. Augiaus pomirtinės darbų 
parodos atidaryman “Chicago 
Savings and Loan Asociation” ga
lerijoje vasario 3 d. susirinko virš 
100 rimtai nusiteikusios publikos, 
matomos beveik kiekvienoje mū
sų dailininkų parodoje.

Pradinį žodi tarė galerijos tvar
kytojas dail. A. Valeška, kuris iš
kėlė eilę P. Augiaus kūrybos mo
mentų. Tarp kitko jis pažymėjo, 
kad vra rengiamasi išleisti pa- 

ir kiti, y.en.nėje dalyje pasirodys;
solistai M. Kripkauskienė. A. Bra- . , “ *1: “S1?“*
zis ir liet meno ansamblis “Dai-;!»■ ^“r^°s ap bud mm, padare 

v ,, is Kanados specialiai atvykęs dail.
T. Valius. Atrodo, jog kalbėtojai 

čikagiečiai lietuviai plačiai do- ^ne^d^^  ̂
misi “Vilnies” laikraščio — rau-;
donų jų organo buvusio rinkėjo j™ . Jį -Pa, JJ® s- a 
Juozo Dilio byla. Jis yra suimtas; -pDeA^° Pf
ir patrauktas atsakomvbėn už „ P’ A^į*UcS įjįZ?Ž!!?I«p 
tpi kad dr A Markerio ir kitu K- Bradunas kataloge sako: P. tai, Kac ar. A. Maigeno ir Kitų Augius nejaučia reikalo stebinti 

žiūrovą fotografine vaizduojamo 
objekto kopija, nesistengia apkai- 

i syti objekto barokinėmis plonybė
mis bei sentimentalia ramaus lai
ko tėkme. Dailininko Įnagis rėžia 

• r • r z. u- ■ medi ten ir taip, kad jame būtu 
r^'9r^kp5<T--A,sA’1J,J-'%<rrm,n<M’ gvvas visas kampuotas, neramus, mo; Eisoergis Antanas, g. 189o m., su- ... .f. \
žalota .krūtinė, nustojęs 69r< darb.:; traSlska?: aPĮmties platumu ir 
Gediminas Bronius, g. 1897 m., sužalo- epiškas S1OS dienos žmogus ir S1OS 
ta koja, nust. 75^7 daro.; Grušnys Šil- dienos lietuvis .
va, g. iSūo m., sužalota ranka, nust. ši Lietuvių Dailės Instituto su- 
76fė darb ; Janušonis Antanas, g. 1901 ruošta paroda truks iki kovo 4 d. 

b? kajes, aust. 65% darb.;. Kas- į . .
j pariūnas Antanas, be rankos: Kiaunė! ;

.• Jurgis, g. 1896 m., pirmasis bolševikų Daug triukšmo šukėlęs žurn. S. 
J kardais sužeistas karys 1919 m.; Liške-: Narkėliūnaitės filmo dėmonstra- 
Ivįėius Alfonsas, g. 1901 m., sužalota vim2S Čikagoje jau baigia išga

ruoti iš žmonių lūpų. Tas triukš
mas pasitarnavo vienybei lietuvių 
tarpe stiprinti.

To pasėkoje atsirado “atlaidūs” 
rašiniai S. Narkėliūnaitės filmo 
klausimu “Darbininke” ir “Drau
ge”. “Darbininke” tilpusi pasikal
bėjimą persispausdino Čikagos 
“Draugas". Čia yra cituojami S. 
Narkėliūnaitės žodžiai, kuriais ji 
atremia toje spaudoje anksčiau 
padarytus jai priekaištus, kad jos 
“Įspūdžiai ir filmas pasitarnauja 
priešo propagandai”.

S. Narkėliūnaitė šiame klausi
me vra kitos nuomonės. Ji sako:

“Jeigu tėvynės vaizdai jaudin
tų, tai jie turėtų jaudinti tik tam, 
kad uždegtų naujiem darbam ir 
pasiaukojimui, kad mes atgauta
me tai. ką priešas mūsų tautai yra 
išplėšęs. Tėvynės meilė, kaip ir 
Dievo garbinimas, vyksta Įvairio
mis formomis, todėl aš nesutinku 
su tais, kurie mano, kad jie turi 
patriotizmo monopoli ir, kaip 
kontrabandininkus siūlo gaudyti 
tuos, kurie kitaip negu jie galvo
ja”. (m. pabr. E.Š.).

progą stebėti Amerikos lietuvių 
gyvenimą, kuriame randa nemaža 
gerų pusių, o taip pat ir nelabai 
širdžiai mielų.

Beje augščiau minėtame minė
jime kalbės JAV kongresmanas iš 
Indianos valstybės R. Madden, 
Lietuvos gen. konsulas Čikagoje 
dr. P. Daužvardis, Čikagos Lietu
vių Tarybos pirm. kun. A. Stašys

Atsiminkime Lietuvos laisvės kovų 
invalidus išeivijoje

70darbingumo; Eigelis Adolfas, i

mo; ELsbergis Antanas, g. 1893 m.,

j Lietuvos Nepriklausomybės kovų 
■ aukos, žiūrint mūsų krašto mastu, bu
vo gana didelės. Po kovų su bolševi
kais, lenkais ir bei montininkais 1922 
m. pasigesta 2527 -vyrų. Kautynėse žu- 

j: vo 40 karininkų, 1299 kareiviai ir 67 
Į šauliai; dingo be žinios 16 karininkų ir 
813 kareivių; sužeistų buvo: 93 karinin- 
k-4 harekia: ir 14 S šauliai; viso” 
— 2.677 vyrai.

1924 m. balandžio 23 d. Lietuvos lais
vės kovų invalidai susispietė i organi 
zaciją, kurios 1 “ ‘ 
mosios belševi

veikimas jau buvo pir- V^1US Alfonsas, o- 1901 m.7 — 
ikų okupacijos metu. įnus|. 50% darb.; Mackevičius 

1940 metais sustabdytas. II D. karo j Aleksandras, g. 1900 m., sužalota krūt> 
audroje daug invalidų žuvo ar mirė, gi nusl. 70%. darb.; Mačiukaitis Jonas, 
nedidelė dalis liko tragiško Rkimo pris- m., sužalotos rankos, be akies

ausu, nosies, beveik visiškai nustojęs
I 1946 m. Wiesbaden? karo audros Vo- ^rbingumo, gyy Vokietijoje: Matuky- 
: . . nas Vincas, g. 1913 m., partizanas, be
K-etijcn atblekštieji musą invalidai vėl kojos nust 75c- darb.; Norgėla Vla- 
atgaivino Laisvės Kovu Invalidų Draų- j das. g. 1904 m., be kojos, riust. 7057 
giją, ši organizacija yra skirtingo po- i da: b., Vokietijoje; Papartis Teodoras, 

___ii: [g. 1903 m., be kojos, nustojęs 70% 
uvtuvw imlumomuu_________ 1 auga didėja, tai ši kasmet darb.; Plėškę^

rikos^^iHečiar ešate' taiD0 «iliai Dabar šios draugijos centras' sužalota krūtinė. Bust, 75A darb.: Se-
riKOS p ec ą . esate taip filiai J? v Valdvb3 SU{jaro jįje invalidai; natorskis Andrius, g. 1892 m„ sužalo- 
susirupinę savo gimtojo krašto 11- ni^ Br Tvarįūflas. v5cepirm, x KiauJ ta koja, nust. 60<; darb., Zelandijoje; 
kimu. Mano protėviai atvyko nė sekr K DobiIa^ Draugijos tikslas. barkūnas Bronius, g. 1900 m., sužalo- 

zsvn — rūpintis savo narių šalpa ir globa, [ta koja, mis. 70,% darbingumo.
. ..v*.v. : Atsiranda geraširdžių lietuvių, kurie 
je Lietuvos laisvės kovu invalidu pa- invalidus užjaučia.ir sušelpia, bet daug 
dėtis yra sunki, šiuo metu ju teliko yra ir abejingų. Filadelf i joje yra su
šlapus geležinės uždangos tik 22, nes 3 siorganizaves vietinio pobūdžio komi- 
mirė JAV gyvena 15. Vokietijoje 3, i tetas Lietuvos laisvės kovų invalidams 
Austrijoje 1^ Zelandijoje 1 ir Kanado-; re!nti- Komiteto paramą — tiek me- 
je i. Beveik vis: jie yra Vvčio Kryžiaus: džiaginę. tiek moralinę invalidai labai 
kavalieriai. Štai ju saraŠas: Andriulis j brangina ir vertina. Būtų gera, jei ir

i Petras, g. 1906 m., be kojos, nustojęs kitos kolonijos, ypač Kanadoj, pasek- 
70<< darbingumo; Byla Jonas, g. 1900 tl' Filadelfijos pavyzdžiu. Tada nete- 

darbingu- ■ kę sveikatos Lietuvos laisvės gynėjai

Br. Dirmėnas
Šis kreipimasis gautas per sav. 
— kūrėją P. K. Pleskevičių, 193 
East Ave, North, Hamilton, Ont.

Jos garbei reikia pripažinti, kad, ne
paisant kieto naciu spaudimo ir griež-1 ...
vi reikalavimų, ji nepadarė- jokio žj- kiečiams
-rio, neišleido jokio potvarkio žydams cijai pas jį Lietuvos reikalais. į 
varžyti, jiems skriausti ir persekioti. Štai pagal delegacijos atpasakoji- 
Laikinajai vyriausybei ir žydai buvo __ P. L___________ U L_ '
lygiateisiais Lietuvos piliečiais. Ji iš* gjy ištraukos: '
' Įradlcin“ Iietuvių poziciją žydų jy£į j.aj jqs lietuviu kilmės Ame- skaičiumi

Laik. vyriausybės užimtos pozicijos

pausti.

iiią kelios F. D. Roosevelto min- .
“Man malonu rna- būdžio nuo kitų. Kai kitos savo narį

Amerikon daug anksčiau už jus.; _ , i , e ■ ■ ■ ■“11 i v lianų

i Jie atkeliavo iŠ Olandijos, Nors Nedidelio skaičiaus atidftrusiu treintv-
19 nmssBi kankiniu Idaug metų jau praėjo nuo to lai-j

į s 7 iiaUjų KUnKinių a§ vis dar tebelaikau Olandi- ė
Laukinių Kongo karių teroro .U savo senolių tėvyne. Olandijos '

BANDYMAI PALENKTI 
VYRIAUSYBĘ SAU

Tokių mūsų nuotaikų akivaizdoje vo* 
kiečiai iš karto vengė pasirodyti su 
nuogu savo grobuoniškosios politikos __ ___  _______ _____
brutalumu mūsų tautos atžvilgiu. Dėl sunkvežimiais atvyko i Katahgos 
to pradžioje naciai mėgino pačiaį Laik. —
vyriausybę pakreipti savo pusėn. Ta
čiau nei dr, Greffes iš Hauptamto der 
Sicherheitspolizei u. des SD, nei dr. 
Kleisto iš NSDAP užsienio politikos 
biuro misija prikalbėti Laik. vyriausy
bę persireformuoti i vokiečiams priim
tiną komitetą ir tarybą prie vokiečių 
valdžios nepavyko, nes Laikinoji vy
riausybė, kaip sukilusios tautos valios 
reiškėją, gerai suprasdama, kad tauta 
sukilo prieš raudonąją nelaisvę ne 
tam, kad norėtų vergauti naciams, nė 
už ką nesutiko išduoti jai pavestą iš-

lygiai sukrėtė pasauli. Gruodžio 
31 d. 50 kongoliečių karių su

miestą Kongolo. Ten prie jų pri
sijungė apie 400 vietinių gyven
toju ir visi užpuolė šv. Dvasios ko
legiją ir misijonierių patalpas. 
Kareiviai išsivedė 18 baltųjų ku
nigų ir vieną broliuką; juos išren
gė ir pradėjo kankinti. Vėliau 
juos pusgyvius nuvilko prie upės 
kranto ir pradėjo mušti grandi
nėmis, kol visa kankinių oda bu
vo sukapota. Vėliau paleido seri- 

..uuvv. .o šūvių ir visus išžudė, nupjovė
laikyti nepriklausomybe... Naciams JŲ rankas, kojas ir sumetė į Upę.

Sausio 19 d. kita kataliku mi-

.lelaimę aš skaudžiai pergyvenu 
ir darysiu ką tik galėsiu, kad ji 
vėl atgautų savo laisvę. Mano 
žmonos protėviai atvyko čia iš 
Belgijos; aišku, kad Belgijos liki- ~--- 
nas yra nemažesnis mano rūpės- sn., be rankos, nustojęs 55z4 i___ o.. , . ; ....
tis. Todėl aš gerai suprantu ir JŪ-į mo; Drušeikis Petras, g 1900 m., be į nesijaustų savo tautiečių pamiršti, 
sų sielojimąsi dėl Lietuvos liki- akies, nustojęs 70*4 darbingumo; Dė-1 
mo”. ( , / "į . .
“Lietuvių išeivija Amerikoje”. S.
Boston. 1961 m., psl. 226). Tas pa- ■ - -
vyzdys prisimintinas visiems lie- 
tuviams. ; g

— Ar Lietuvos diplomatiniai ■ 
atstovai yra suradę pagrindą ben- ” 
dradarbiauti su kitais išeivijoje | 
atsidūrusiais laisvinimo veiks- S

(Žiūr. S. Michelsono knvgą deIe Povilas, g. 1902 m., be rankos,
• > .. . darbingumo; Dobilas

Kazys, g. 1899 m., be rankos, nustojęs
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sivaržė atvirai pareikšti, kad jiems ne- atstatytos nepr. Lietuvos panaikinimą sija Katangos prov. buvo panašiai ntais.' 
x*.-_ j._ Ljetuvos klausimu — josviešai Įvykdyti. Tatai ir buvo padaryta terorizuojama, 

aktu 1941 m. liepos 25 d. Tą dieną for
maliai gimė Ostlandas su Lohse, Lent- 
zenu, Rentelnu, Krameriu ir kitais ru
daisiais priešakyje.

Tačiau faktiškai dar ligi rugpjūčio 5 
d. Laik. vyriausybė savo darbą varė, 
kol VIII. 5. paskutiniame savo posėdy
je priversta buvo konstatuoti, kad, per- j 
ėmus Lietuvos civilinę valdžią Reicho 
pareigūnams, Laik. vyriausybė laiko 
savo veikimą sustabdytu prieš jos pa
čios valią.

NACIAI ORGANIZAVO 
SUKILIMĄ . PRIEŠ. LIE^ 
Tl VOS VYRIAI SYBE 

Naciai nuo pat pradžios stengėsi vi
sokiais būdais Lietuvos likimą neat- 
mezgiamai Susieti su Reicho likimu. To 
savo noro jie neslėpė: ir žodžiu skel
bė, ir darbais vykdė. Norėjo tai pa-

Įvairus
• • . • į Lietuva, Latvijasiuntiniai Estija, Ukraina

t/

Ir . Siunčiame Jūsų sudarytus ir ap-IS IvQ?kG9OS• paprastu ir oro pasru draustus įvairius 
siuntinius. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS MA- 

SINAS, INVALIDAMS KĖDES, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką,
Gyvena nė Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno s-, orio 
siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti mums 
paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą. Mūsų patarnavi
mas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

Ar turi te sunkia i apši Idoma kamba r i ? '
Ar esate pridėję ekstra gyvenamo ploto?

Įsirengėte recreation kambarį?

UŽBAIKITE SAVO NAMA SU

ELEKTROS
APS ILDYMU

tuvius dalyvauti žydų naikinime ir ki
ta. Kalbamu atsitikimu su Laikinąja 
vyriausybe taip pat griebėsi to meto
do: norėjo, kad pati lietuvių tauta nu- ’ 
verstų Laikinąja vyriausybė ir įduotų 
Lietuvos valdžią į nacių rankas. Tokių! 
lietuvių išsigimėlių rado, kurie pakėlė 
ranką prieš savo lietuvišką vyriausybė 
nacių naudai. Bet, nacių vergų planui 
nepavykus, teko paskutinė Lietuvos 
vyriausybę pasmaugti patiems vokie-

■ ėiams. ■.y'šc j
Laikinoji vyriausybė, gyvendama to

BALTIC EXPORTING CO.
849 COLLEGE STREET, TORONTO, ONT.. CANADA

; r ' ■ ■■ . Telefonas LE. 1-3098 ■
DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nno 9 vai. ryto iki

7 vai. vakaro, še^tadeiniais nuo a vai. tyto iki 5 vai. po pietų

Saugu, švaru, be sprogimo pavojaus elektriniai apšildymo vienetai. Juos 
galima greitai instaliuoti be didelių išlaidų. Nereikalinga vamzdžių Įvedimo 
ar išlaidžiu struktūrinių pakeitimų. Pasikvieskite kvalifikuotą elektrinio 
apšildymo kontraktorių. Pasiklauskite ji kaip gali sutvarkyti instaliavimą 
Metrinio šildytuvo dabar — o apmokėsite vėliau.

S K Y
105 Cannon St. F... Hamilton, Ont. 
Tel. JA. S-6O8S. Ponia V. Juraitis.

R
94 Douglas Street. Sudbury’, Ont. 
Tel. OS.3-5315, p. M. VenskeviČienė.

SAVININKAI S. ir A KALŪZA ONTARiOJCilHYDRO
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ŠTAI KAM REIKALINGOS 
JŪSŲ AUKOS!

Lietuviai,
Mūsų brangioji tėvynė Lietuva vis dar šventai tiki, kad lais

vasis pasaulis, matydamas pavojų savo laisvei, padės mums ko
voje prieš pavergėją iki atgausime išplėštą laisvę ir nepriklau
somybę. . ■ ■ ■ ■ '■ '

Šiandieną tautų apsiprendimo klausimas yra nepaprastai gy
vas ir aktualus. Mes matome vieną po kitos besikuriančias vals
tybes Afrikoje, kur tautos bemaž dar nepaliestos civilizacijos ir 
valstybiniam gyvenimui nepribrendusios. Neabejotinai ateis lai
kas ir raudonos imperijos byrėjimui.

Laisvojo pasaulio lietuviams kovoje prieš tėvynės pavergėją 
vadovauja VLIKas. Jo kova yra labai sunki, o būdai sudėtingi ir 
nereklaniuojami. Efektingesnei kovai vesti yra labai reikalingi ir 
pinigai, kurių didžioji dalis eina žemiau paminėtoms kovos pre- 
nėms vesti:

RADIJUI. VLIKas naudojasi žinių perdavimu i pavergtą tė
vynę lietuviškai per Romos, Madrido ir Vatikano radiofonus. Oku
pantas labai bijo tiesos žodžio iš laisvojo pasaulio ir Įvairiausiais 
būdais prieš siuntimą kovoja. Tačiau nei grasinimai nei bausmės 
nuo žinių sekimo neatbaido. Reiškia okupantas nėra nei taip galin
gas nei saugus, nes dreba dėl prasiveržimo tiesos žodžio gimtąja 
kalba — lietuviškai. Tad dar daugiau stiprinkime ryšius su pa
vergta tėvyne oro bangoms, kurios kelia ten kovingumo dvasią ir 
yra nepaprastai vertinamos.

ELTOS BIULETENIAMS. VLIKas informacijai leidžia biulę- 
nius lietuvių, anglų, italų, vokiečių ir ispanų kalbomis. Tie biule
teniai yra siunčiami svetimų kraštų politikams, žurnalistams, 
mokslininkams, visuomenininkams, spaudai ir kt. Tie biuleteniai 
yra svarbūs, labai vertinami ir daug prisideda prie laisvinimo 
kovos.

RADIJO SEKIMO STOČIAI. VLIKas išlaiko radijo sekimo 
stoti, kurios pagalba sužinome kiekvieną svarbesni Įvyki paverg

dami skubiausiai atsakyti Į pavergėjo melus, bet ir mums drau
gingų kraštų svarbios institucijos bei Įtakingi asmenys, ši mūsų 
kovos priemonė yra taip pat efektinga ir taikli.

VLIKas kovai už tėvynės laisvę pinigų iš svetur negauna. Tik 
męs, būdami laisvajame pasaulyje, turime tuos pinigus Sukelti.

Tautos Fondas, kaipo VLIKo padalinys, rūpinasi lėšas sutelk
ti, kad kova už tėvynės laisvę būtų tęsiama ir intensyvinama. 
Todėl ir šiais metais Tautos Fondas laukia Jūsų aukos, tikėdamas, 
kad laisvėje gyvenąs lietuvis nenutrauks kovos iki brangiajai 
tėvynei Lietuvai išauš laisvės rytojus.

JAV savo auka. Vasario 16-sios progą, siųskite ALTai per jos 
skyrius, kadangi ALTa remia VLIKo veiklą. Gi visuose kituose 
kraštuose malonėkite piniginę auką siųsti Tautos Fondo atstovy
bėms ar Įgaliotiniams. Tautos Fondo Valdyba

Tautos Fondo atstovybės pirmininko adresas Kanadoj: 
Mr. V. Vaidotas, 45 Camco Cr., Toronto 9, Ont.

Praeities šaknys, ateities žiedai ORGANIZUOTAS ŽYGIS 
LIETUVOS LAISVINIMO REIKALU

Yra istorikų .kuriuos galime 
pavadinti mašinistais, nes jiems 
žmonija rieda bėgiais. Vienas jų, 
Marksas, net dundanti garvežį pa
stebi — klasių kovą, kuris žmoni
ją ritina pro vergijos, feodalizmo, 
kapitalizmo stotis Į paskutinę — 
komunizmą.

Įvykiai istorijoje, be abejoji- i
mo, turi kažkokį ryši, bent tą, ku- mės? ' Įar fakteliai mus iš istorijos kelio ueji lietuviai, savo uaroa prauejo rusai ; tai zinmna, nėra naujas
ri anglas galvoiojas Hume matė Deja, nevisiems lengva giliai tik į griovį nuveda. tautiniu pagrindu, bet metų bū- Valstybes Departamento nusista-
— kad vienas įvyKsia pirm. kito, galvoti. Štai, vienas mūsų rašius: Nejaugi mums nėra ko veikti, vyie J1.5 Į>uvo praplėstas,j ji ųung- tymas nes panašios politikos bu- 
Pirmiausia turime rasti tinkamą vyras, it šimtametis kalendorius, i tik šimtus metu laukti iki kapita-! latviai, estai ir amerikiečiai. To- vo laikomasi nuo II D. karo pa- 
' • ' - • ‘ • “ - • s “naujie- lizmas ir kolektyvizmas sugrius? kiu būdu jis išėjo uz lietuvių vi- baigos.

kad ir kapitalizmas ir kolek- Nejaugi turime pasyviai tik gy- suomėnės ribų ir dabar veikia ne Kaip teigia vienas šio komiteto
" " : kaip lietuvių grupe, bet kaip JAV sumanytojų bei dabartinis jo ko-

ti^moT Nei'aū^^T^ioTe be*Šak-komitetas, sudarytas ko-; ordinatorius L. Valiukas, Lietu-
_ __ •________k.__ _ t vai n7 Pabalti in tautu lai<vn ir np. •> vos klausimui JT naindinti dabar

vadai Jaltoje ir Potsdame Lietuvą ... . \ .
“pardavė”. J Vienu svarbiausiųjų lietuviųspauda,jųtarpeir ChicagoTn-

Čia iš tikrųjų reiktų su Niets- politinės srities Įvykių 1961 m. bune”, pažymėdama, kad Valsty- 
Vasario 16, 1918 m. Lietuva ne- che reikalauti“ kritišku istorijos i šiame žemyne buvo Kuchel-Libs-; bes Departamentas yra priešin- 
prikiausomą valstybę paskelbė I svarstymu”, kurie nubrauktu vo- comb rezoliucijai remti komiteto gas jos iškėlimui Jungtinėse Tau- 
nebeužtenka. Norime tam faktui' ratinklius nuo akių ir nutiestų! sudarymas ir šio komiteto atlikti tose, kadangi, jo teigimu iš to ga- 
gilesnės prasmės. Norime žvilg- kelią kūrybingesniems samprota-j darbai. Ii būti maža naudos (“dauguma
teiti ir Į to fakto ateitĮ -— nejaugi vimams. Be nuoseklaus sąryšio i $ls komitetas, kurio branduo- valstybių simpatizuoja rusams ), 
jis i vyko laiko eigoje'be reikš- imami pavieniai istorijos ivykiai U sudaro Los Angeles gyvenan-o daugiau žalos būtų užrūstinti 

ar fakteliai mus iš istorijos kelio: tieji lietuviai, savo darbą pradėjo rusai”). Tai, žinoma, nėra naujas 
tautiniu pagrindu, bet metų bū- Valstybės Departamento nusista-

VYT SIRVYDAS

žodį įvykiui aprašyti. Pvz., žodis mus linksmina istorine 
“aemoKratija^ reiškė vieną daly- na”, 
ką senovės civilizuotam graikui,’tyvizmas pražūsią. Kitas blusinėja venti greta menamo moralinio iš-' Kaip lietuvių grupe, bet Kaip JAV sumanytojų oei aaoartims jo ko- 
o kitą dabarties amerikiečiui, ir menamą Amerikoje ‘'moralinį iš-; tižimo? Nejau Vasario 16 be šak- P1!^1 U komitetas, sudarytas ko-į ordinatorius L Valiukas, Lietu- 
dar kitą sovietiniam rusui. “Sine- tižimą”. Trečias minta legendo- nų tautos praeityje ir neturės žie-« va* uz Pabaltijo tautų laisvę ir ne- * vos klausimui JT pajudinti dabar
tona” taip pat turi visokeriopu mis apie Lietuvos pardavimą, i du ateityje? Nejau mums istorija; pnklausomybę. . _ \ \ * pats laikas, nes‘^geresnes progos
prasmių lietuviams, kaip žodis nors iš visų pasaulio valstybių, tik tokią prasmę turi, kad siūlo i. Tas^utinjtl J si komitetą jau buvo laukta daugel metų.
•Vakarai” “Rusija” ir pan. kur Lietuvos pasiuntinybė tebėra save skaityti ne savarankiškais įsijungė eilė įtakingų amerikie-j Mes patys šiam reikalui turime

ebepripažistama, vra ta. kurios vyrais, bet kitu Įrankiais ? kuriM tarPe pažymėtini —nesigaleti nei pastangų, nei darbo,
‘ ‘ * Čikagos burmistras R. Daley, San nei laiko, nei pinigo, — sako Va-

i Francisko burmistras G. Christo-‘liukas.
ipher, buv. sen. W. F. Knowland, Šio komiteto veikla, kaip ir 
Illinois gub. O. Kerner, buv. Kan-: kiekvienas didesnis darbas, yra iš- 
sas gubernat. F. Hali, Pasaulio laidingas užsimojimas, kuris ne- 

įAdvokotų Sąjungos pirm. L- gali būti uždėtas ant mažos gru- 
i Wright ir kt. pės pečių. Ikišiol išlaidas padeng-
* Komitetas dar vis ragina rašyti i davo patys komiteto nariai, o da- 
į lašku kongresmanams bei sena- bar yra kreipiamasi į visus geros 
toriams paremiant rezoliuciją. | valios lietuvius prašant prisidėti 
Taip pat gera sumesti trumpučius bent maža auka. Tokias aukas rei- 
laiškus ir JAV prez. J.T Kennedy kia nukreipti komiteto ižd. G. Pe- 
bei State Departamento sekr. DJtrauskui, 3442 Madera Avė., Los 
Rusk. Tikimasi, ši rezoliucija tu- Angeles 39, Calif., USA
retu būti svarstoma dabar vyks- Reikia tikėtis, jog su visų Me
tančioje JAV kongreso sesijoje, tuvių talka, prisidedant taip pat 
Tai pažymėjo kongr. Lipscomb ir latviams, estams bei reikalą su- 
sen. Kuchei su jais kalbėjusiems prantantiems amerikiečiams, Lie

tuvos laisvės bylos eiga pajudės 
E. Šul.

Vakarai”, “Rusija” ir pan.
Bet ir tinkamą žodi radę ir visi 

dėl jo prasmės sutarę, jei imsime 
ir surašysime paeiliui laiko raido- 

jje vieną po kito iškylančius Įvy- 
iKius, ar sudarysime grandinę? Ar 
gi kas nors juos sieja? Ar turi 
Krypti? Ar kur nors Keliauja? i

Gamtos mokslai sakosi susekę 
dėsnių, kuriais gamta ir visata 

! tvarkosi. Pavyzdžiui, žemė apie! 
i ašį, pagal neišvengiamus astrono- ■ 
mijos Įstatymus apsisukdama, vie- 

j ną šoną saulėje pakepina, kuomet 
■kitą tamsoje pamauuo. Ar yra pa-i

toje tėvynėje. Tomis žiniomis ne tik mes pasinaudojame, gale- j našių neišvengiamų Įstatymų! 
žmonijos istorijai? Ar mūsų tau
ta, pasišiiožiusi Geaiminio-Vytau-; 
to laikais, turėjo neišvengiamai' 
pabraidžioti Liublino unijos tam-į £jetuvįų Vasario 16 gimnazija Vakarų Vokietijoj, kur mokosi gra- lietuvių atstovams.' 
syoeje . Ar po sviestos i epriK au- . būrys moksleiviu. Kairinis priestatas suplanuotas torontiečio Neseniai šios rezoliucijos klau- i prieki, 
somos Lietuvos turėjo būtinai architekto dr. A. Kulpavičiaus. . simu rašė ir didžioji Amerikos
ateiti tamsi tarybine? r J

Kai prisirenka gausiai lašų de-; 
besyje. jie pasidaro persunkus ir 
lietumi nuūžia žemėn. Sunkumo į 
Įstatymas, sakysime, sulieja lašus; 
Kristi žemėn. Sunku ir mūsų tė-< 
vynei, bet kažkodėl joks svorio 
Įstatymas nesujungia ALTos.
VLKo, TALKos ir kitų veiksnių L-gt Bendruomenės Tarybos pre- pagrindini LF kapitalą, kuris pa- šio baisaus vėžio apsisaugoti. Kas jungą 1955 m. ir grįžęs pareiškė
vienu apjungtu mostu priešui zįjjįumas sėkmingai užbaigė ne- silieka visada pastovus, nuspren- nori pats turėti teisę i savo auką, žurnalistams:
Pulri; . . . . . •• . . ■ lengvą Lietuvių Fondo statuto re- džia pinigų investacijos kelius ir aukoja LF tiesiog: kas nori per- “Man jau užtenka ... Mes turi-

uai Įstatymų žmonijos istorijai Pagavimą, o JAV Liet. Bendruo- būdus ir taip pat dalyvauja kas- duoti tą Savo teisę Liet. Bendruo-” me reikalų su vyriausybe, kuriai
•ier% v ir De^iai j ^S1VaJZ?U0' meriės Tarybos nariai korespon- metinio gauto -pelno paskirstyme menei, bažnyčiai, ar kitai organi- Dievas, šeima ir paskiras asmuo
jami. Maironio silpnas Kella.s> deiieiniti būdu ta statutą jau pa- lietuviškiems ‘reikalams, tam zacijai aukoja per Liet. Bendruo-. nieko nereiškia. Tai valstybė, ku- 

prūsams ir kuršiams, nes jie ne- 
beprisikeltinai sugriuvo.

Štai. Įvyko du pasauliniai karai 
. i ir gyvename kita — labai pavojin- 

uKewvwms - ze-i šaltaji. Dideliuose plotuose 
I Buvo išrinkti šeši vyrai miiicinin- i vyksta perversmmgos atmainos, 
i kais ir jau su vokiečių kariais ėjo i kur ištikrųjų silpnas afrikietis ke- 
i nakties patruliavimui. Įliasi, o tvirtas europietis griūna,
r . Kaimuose buvo išrinkti nauji seniu- Žmogaus protas Čia norėtų ne pli- ,' _ , Q irod inlria fnndn šiuo

darbą — kurti Lietuvos nai ir po du milicininku savisaugai pa- ko Įvykių sueiliavimo (senos mą- su K„a jokia lonao; ,
’ ’ ’ 'laikyti. idos “istorinės tiesos“), bet ju\ . . ■ .

Lietuvoje buvę lenkai bei šlėktos prasmės. Kodėl taip pasaulyje de- :|okl®.ms .tlksalms,_ kūne nei a at
riju miestelio dr. Simonas Jonavičius. į ir; jų simpatikai sujudo organizuoti dąsi? Kodėl baltai Lietuvai poli- ^ldziia!i!;1,PU? ,paJam”T ^‘OkeSCa< ! nrL r\Va Valdvha 'ir "kitos ' kdrnisrioę
kunigas Antanas Grajauskas, stud. Pū-: savo valdžią. Ir kone kiekviename ; tinę nebriklausOmvbė užtemsta, o JAV įstatymus. LF nevaizo Py ■ . ■ . - ;n;P;„fVvoi kuriu nzdavinvs hus ši antra Y F

> jokios valstybinės ribos: gali rem- vaciai ir organizuotai iniciatyvai. Kurių uždavinys ous si antią Lr
V’ėha 1918 m spalio ūkanota diena veikla, bet Lietuvos kaimo milicija ir;’’"T^kiYVsroiYaYiešioc i lietuvio lietuvišką veiklą betkur pasau- Kadangi JAV Liet. Bendruo- organizavimo perijodą Įgyvendin- 
veną m. spai.o ūkanotą d.ena Tokia ^touja t esiog į Imtuvui: laišva ^ūsu į menės vienas svarbiausiųjų tiks- ti. Kviečiame visus atsiliepti, ku-

sųui pieua n id^ina ganuu. rai- - Lietuvoie LF nradžioie.'lu vra lietuvybės išsaugojimas ir ne norėtu ir galėtu kuo nors pn-
Data P. kone 44 metu laikotarpio j “mus^verc.ė. juos Jos pĮetoji.nas, tai jai suteiktas la- sidėti prie LF organizavimo, sius-

alonu būtu žinoti, ar vra dar nors J » P ■ . k. vai. o palūkanos lietuvybei trem- bai svarbus vaidmuo toje komisi- kite savo adresus: JAV Liet. Ben-
vienas gyvas iš tų kūrėjų kurioj nors, ■ . uęsd. gdii uuu u dniąu išlaikvti” tebe°alioia i ieio l-nri eVircivc canfu L-acmat>. drunmenės centre v-hai arha ca-
pasaulio daly? ! matanti.. Laimingas tas. kuris to- -J - a j •

Valerijus Sibulis. ; Ii mato! Ar jų turime? Gal paleng- KAPITALO SAUGOTOJAI 
155 Montrose Avė , i vintų mums kelią i ateitį? Patys aukotojai (paskiri asme-Į
Toronto 3, Ont., Canada' Žinoti pliką istorini faktą. kadJnys. Liet. Bendruomenė, liet, or- 

—M• • J ; •.I • I M■ ■ Į- I ■ I' _ į įiiĄ j■ į ii;.. ’

ŠEIMŲ SVEIKATOS' TARNYBOS 
ONTARIO PROVINCIJOJE

p; Prezidento brolis 
apie sovietus

JAV teisingumo min. Robert 
Kennedy buvo oficialiai pakvies
tas aplankyti Sov. Sąjungą, tačiau 
atsisakė, tikėdamasis tai padaryti 

JAV ganizacijos ir bažnyčios) saugo Dėkui Dievui LF sugebėjo nuo vėliau. R. Kennedy lankė Sov. Są-

KAPITALAS LIETUVAI - palūkanos lietuvybei tremtyj 
Baigti Lietuvių Fondo paruošiamieji darbai DR- a. Razmą 
Aukotojai, iniciatoriai.

Kunigas, gydytojas ir studentas 
sudarė lietuviška valdžią Seirijuose

Atsiminimai po 44 metų
1918 m. pradžioje daug Lietuvos šininkas, stud. Pūkelevičius — 

augštesnio mokslo ir savo tautą my- m^s< vandens ir ] 
linčių sūnų, pradėjo sugrįžti iš Rusi
jos, kurie karo eigoje buvo ten nu
blokšti. Kaš gali skubėjo grįžti i Lie
tuvą ir stot 
nepriklausomos valstybės.

Taip tarpe grįžtančių buvo ir iš Sei- į

. tvirtino^ Kelių savaičių laikotar- tikslui aukotojai išsirenka LF ta- menę, bažnyčią ar kitą organiza- ri sudarosutartiš, kai jai reikia ir 
>

. Mums vra savižudvbė 
vo tautą ir jos gyvybinius rei- pasitikėti jų šypsenomis. ..” 
kalus.

PRASIDEDA LĖŠŲ 
TELKIMAS

Su 1962 m. pradedame antrą spauda pasižyminčio Stalino tipo. 
LF organizavimo darbo perijodą Paprastas pilietis nesijaučia sau- 
— pinigini vajų, kuris pareiką- gus ir ta grasinanti valdžios jėga 
lauš sumanumo, entuziazmo, kant- visur jaučiama’’. Taip kalbėjo R. 
rybės. kietaus darbo ir visų tai 
kos. Tam tikslui atsiekti bus suda-

pyje LF bus inkorporuotas Illi-J rybą, kuri savo keliu sudaro vai- ciją. Tik tas neaukos LF. kuris jas sulaužo, jeigu tai tarnauja jos 
mois valstybėje. •?-;'’;-'Ą'-:fdybą; ir kitas reikalingas komisi- doleriuką myli daugiau, negu sa- ■ tikslams. Mums yra savižudybė

į “Komunizmas tebeturi visas 
blogąsias savybes ar jis būtų 
Chruščiovo tipo ar labiau prie-

REMTI LIETUVIŠKĄ , i jas. LF nariu tampa kiekvienas,
KULTŪRĄ ' : kuris paaukoja fondui betkokią

L. Fondo tikslas — įamžinti lie-! auką. Balsavimo teisę gauna tas.
1 tuvių kultūrą, fondo pajamas nau- kuris paaukoja nemažiau kaip 

dojant literatūriniams, auklėja- SI00. Nuo kiekvieno paaukoto 
miesiems ir labdaringiems dar- šimto dol. tenka vienas balsas. 

■ Kome m kad jokia fondo šiuo principu, užakcentuojamas 
i finansų dalis nebūtu naudojama kiekvieno aukotojo aktyvus dajy-

J _ t ‘ - ■ vavinias LFonde. iškeliama kiek-
: leidžiami nuo pajamų mokesčių.; vienos finansinės aukos reikšmė

Kennedy 1955 m.

kunigas Antanas Grajauskas, stud. Pū-! savo valdžią. Ir kone kiekviename j tūlė nepriklausomybė užtemsta, O, 
kelevičius ir kiti. lenkiškame dvare prasidėjo lenkiška juocĮai Afrikai sušvinta?

viena iii. spaliu uxamna uiuna ---------r?--------- ------------- ----------------- ------------------ ------------------ ;

vokiečiai pasiduoda. Tuo laiku SeirK vėliau šauliai tą veiklą lengvai likvida-;
ju" miesto ir apyl. komendantu buvo v^- 
žiaurus prūsiškas militaristas, Vaikš-' 7 
čiojo po miestelį su bizūnu.. Ir kas malonu būtų žinoti, ar yra dar nors 
prieš jį nesuspėdavo ant greitųjų ke
purės pakelti — imdavo keikti ir bi
zūnu plakti.

Vokiečių pasidavimo dienoje tas vo
kietis komendantas su keliais karei
viais palydovais atvyko pas kun. A. 
Grajauską ir dr. S. Jonavičių ir pareiš
kė savo pasidavimą, kartu leisdamas 
sudaryti vietine valdžią. Taipgi leido 
ūkininkams atsiimti 
valius. .

Dr. S. Jonavičiaus 
jausko patvarkymu, 
telio į visas puses buvo pasiųsti žmo
nės su pranešimais, kad vokiečiai pa
siduoda ir lietuviai sudaro savo val
džią: “Pribūkite į miestelį! Kieno yra 
surękvizuoti ir dar neišgabenti gyvu
liai, galėsite atsiimti. Pasirašė: dr. S. 
Jonavičius. kun. A. Grajauskas ir vo
kiečių komendantas.

Iš kaimų i miestelį žmonės ėjo ne
labai drąsiai. Nes kaip nevieną sykį 
buvo vokiečių apvilti kokiais nors pa
žadais ir pristatyti prie kokio nors sun-; 
kaus darbo. Taip ir šį kartą buvo la
bai atsargūs, nors šaukime buvo ku
nigo ir gydytojo parašas. Vienok žmo
nės atvykę į miestelį įsitikino, kad nė-. 
ra apvilti, o tikrai šaukiami sudaryti 
savo valdžios. Kieno dar gyvuliai bu
vo pas vokiečius, tiems grąžino atgal.

Seirijų bažnyčios šventoriuje pa
ruoštoj estradoj pasirodė dr. S. Jo
navičius, kun. A. Grajauskas, stud. 
Pūkelevičius ir vokietis komendantas, 
šis vokiečių kalba pareiškė miniai 
žmonių, kad nuo šios dienos jisai pa
veda tarybai visą krašto tvarką. Tą 
komendanto kalbą lietuviškai vertė 
iš Vesaluvkos kaimo A. Grtizdis, ku
ris kaip vertėjas buvo laikomas prie 
vokiečių, o vėliau tapo Lietuvos gi
rininku. Tuo momentu kun. Jonas 
Reitelaitis, keleto asmenų lydimas, 
atėjo su trispalve Lietuvos vėliava. 
Ją čia pašventino, o žmonės suklaupę 
meldėsi, dėkodami Dievui, kad žiau
rioji vokiška okupacija ir rekvizicijos 
pasibaigė.

Dr S. Jonavičius, kun. A. Grajaus
kas ir studentas Pūkelevičius pasakė 
griausmingas kalbas. Vienbalsiai bu
vo pripažinta taryba ir jos valdžia. 
Kun. A. Grajauskas išrinktas kaip 
tarybos pirm., dr. S. Jonavičius — 
saugumo ir policijos — milicijos vir-

rekvizuotus gy-

ir kun. A. Gra- 
iš Seirijų mies-

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad

j uatijas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W.

Toronto 3, Ont 
Telefonas LE. 4-8431

Turėtumėte žinoti apie didelį skaičių Ontario provin
cijos turimų sveikatos tarnybų, kurių tikslas yra pa
dėti jums arba jūsų šeimos nariams. Patartume šį 
skelbimą išsikirpti ir laikyti savo informacijai.

DANTŲ TARNYBOS
Sveikatos Departamento Dantų Skyriui priklauso šios 
tarnybos:
• Dantų tarnybos Ontario Protinėse Ligoninėse ir 

Centrinė Dantų Lįaboratorija.
• Geležinkelių vagonų — dantų kabinetų — opera- 

vimas. Jie aptarnauja mokyklų vaikus tam tikruo
se neorganizuotos teritorijos rajonuose.

• Dantų patarnavimai organizuotų teritorijų vai-
kams, teikiant paramą vietinėms sveikatos tarny
boms. ‘

UŽKREČIAMŲ LIGŲ KONTROLĖ
Tai tvarko Epimiologijos Skyrius, kuris remia visas 
savivaldybes jų pastangose tyrinėjant užkrečiamų 
ligų kilmės priežastis.

SVEIKATOS VIENETAI
Sveikatos Vienetai yra miestų bei kaimų savivaldy
bių unijos, kurių tikslas parūpinti veiklesnes sveika
tos programas bendruomenėms. Šios unijos gali su
sidėti iš valsčių, apskričių arba miestelių grupių, 
kartu su savo miestais, šie vienetai veikia vietinių 
Svekatos Tarybų žinioje, kurie paskiria Vienetų 
personalą, susidedantį iš daktarų, slaugių, veterinarų, 
sanitarijos inspektorių bei raštininkų.
APLINKUMOS SA NITACIJ A
Sis skyrius administruoja ir teikia patarimus vieti
niams sveikatos organams, kiek tai liečia maisto sa- 
nitaciją. pieną ir pieno produktus, valgyklas, atmatų 
pašalinimą, poilsio bei mokyklų sanitaciją. kaimų ap
rūpinimą vandeniu ir kanalizacija, vabzdžių bei grau
žikų kontrolę ir kitus sanitacijos atvejus.

INFORMACIJA IR REKLAMA
Čia formuojami planai, kaip Ontario gyventojus būtų 
galima geriau supažindinti su jų naudai skiriamais 
sveikatos patarnavimais.

PRAMONĖS HIGIENA
šis skyrius propaguoja sveikatingumą pramonėje. 
Darbdaviai yra skatinami parūpinti medicinos patar
navimus. nukreiptus į bendros sveikatos išlaikymą.

LABORATORIJOS
Jų darbo didžiuma užima užkrečiamų ligų bakterių

tauta ir Lietuvoje. LF pradžioje lu vra lietuvybės išsaugojimas ir rie norėtų ir galėtų kuo nors pri 
Kapitalas Lietu-: jos'plėtojimas, tai jai suteiktas la- sidėti prie LF organizavimo; siųs

joje, kuri skirstys gautą kasmeti- . druomenės centro v-bai arba Ba
nio pagrindinio kapitalo pelną 
lietuviškiems reikaalms.

BETKOKSFONDAS
GALI ĮSIJUNGTI

LF statuto §8 sako; ‘‘Aukotojas.
duodamas didesnę kaip trijų tūks- _______________________ ___
t a > jčiu dbl. auką, gali nurodyti. yiškai spaudai, . aukojusiems po: tūks-

vo apylinkės valdybai arba ^LF 
Lai k. org. komiteto sekr, A Rū
gytei. 5746 So. Justine St., Chi
cago 36. III..USA. Tel. PR. 6-3209.

' PADĖKA
Pabaigoje dar kartą dėkojame lietu*

įsigali iš lėto
Vienintelė pasaulyje vieta, kur 

komunistai iš lėto įsigali, liko 
Laos. Šiaurinės Laos provincinė 
sostinė Nam Tha turėjo būti eva
kuota. nes masės raudonųjų iš 
šiaurės t Vietnamo visiškai priar
tėjo prie miesto. Amerikiečiai su 
savo lėktuvais padėjo evakuacijai.

Komunistų tikslas paimti visą 
šiaurini Laos prieš trijų Laos ku
nigaikščių susitarimą dėl be nd ros 
neutralios vyriausybės.

ANGLIES KASYKLŲ
GAMYBA Kanadoje praėju-

.y tyrinėJĮtną. Jų svarbi funkcija y ra i r pieno bei 
į j dėns bakteriologinė kontrolė.

MEDICINOS STATISTIKOS;^.^<:;^
Šis skyrius veikia kaip patariamasis organas visiems 
kitiem^ departamento skyriams, analizuodamas duo
menis bei planuodamas specialius tyrinėjimus.

VAIKŲ LOPŠELIŲ SKYRIUS
Šis skyrius prižiūri visos provincijos lopšelius, kiek 
tai leidžia auklėjimo normas bei gyvenimo sąlygas.

VIEŠOSIOS SVEIKATOS SLAUGYMAS
Pagrindinis šio skyriaus uždavinys yra sudominti ber 
padėti vietinėms sveikatos tarnyboms organizuojant 

į viešosios sveikatos slaugymo tarnybas:

MOTINOS IR VAIKO SVEIKATA
Šis skyrius rūpinasi laukiančių motinų bei kūdikių.

•. priešmokyklinio bei mokyklinio amžiaus vaikų svei
katos reikalais. '-y ':b; ?Į

DVASIOS SVEIK AT A
Šis skyrius išlaiko eilę protinių ligoninių, jų tarpe ir 
ligonines-mokyklas protiniai nesveikiems vaikams.

APSAUGA NUO DŽIOVOS
Ontario provincija yra laiminga, kad vadovaujant Ap
saugai nuo Džiovos Skyriui, ji yra išvysčiusi išsamią 
džiovos kontrolės programą. Savanoriškų grupių iš
laikomos sanatorijos veikia visose provincijos dalyse. 
Prie jų pacientų išlaikymo išlaidų padengimo labai 
efektyviai prisideda Ontario vyriausybė, kuri taip pat 
teikia subsidijas ir naujų ligoninių statybai.
Kadangi Rentgeno spinduliai medicinos mokslo ran
kose tebėra pats efektyviausias ginklas ligos suradi
mui. vyriausybė visoje provincijoje išlaiko kilnoja
mus peršvietimo vienetus.

REHABIL1TACIJA
Įsteigus naująjį Rehabilitacijos skyrių, jo veikla 
glaudžiai koordinuojama su kitomis medicinos bei 
giminingomis tarnybomis, kurių reikalingi buvusieji 
džiovos bei proto ligų pacientai.

MAITINIMAS
Ši sekcija yra pagrindinė patariamoji tarnyba. Svar
biausia jos veikia, įskaitant vadovavimą maitinimo 
konferencijoms viešosios sveikatos slaugėms visoje 
provincijoje ir tokioms bendruomenės tarnyboms, 
kaip patarimai šeimoms, mokyklų sveikatos patar 
navimai ir kūdikių klinikų gerovė.

t ■ T A .

ONTARIO SVEIKATOS DEPARTAMENTAS
Parlamento Rūmai, Toronto, On t. Hononrable Matthew B. Dymond. M.D. C.M.. Min.Meris

taip pat ir tikslą, kuriam jo pini- j tantinę ar mažiau, žadėjusiems aukoti 
gai ar jų realizuotas pelnas turi . greitu laiku,* kurių turime apie 60 ąs- . . .... .v. .

j būti naudojami LF valdyba vyk-! menu. Be ui aukotoju lf idėja seniai metais buvo žemiausia nuo 
Ldo tokio aukotojo nurodymus, bet -au u mirusi .Jie ir yra šio fondo 1906 m. Priežastis mažas ang- 
io auka jam nesuteikia *LF navio padėka pri- liti sunaudojimas, nes anglis pa-

i teisės”, čia aiškiai pasakoma, visicjllsK inįciato™mjų ^kėčia žibalas ir alyva.
j ei ka> noi i. uad j o auka hu- s. .raU() a t or i u i. i n iCia tori u ’ sekr. A. Į

tų panaudota specifiniam lietu-1 Pušytei. JA V Liet. Bendruomenės Ta- ior Ave.. Cleveland 3. Ohio. VSA.
viskam reikalui, aukodamas L. rybos suvažiavimui Niujorke 1961 m., 2. Kas nori pats reprezentuoti pa-
Fondui gali tai nurodyti. Tada į jo išrinktam tarybos prežidiumui su aukotą auka Liet. Fonde, aukas siun- 
jam nereikia rūpintis nei saugo- pirm. St. Barzduku ir sekr. V Kaman-jčia: a) Lithuanian Foundation, No. 
jimu savo numatytos aukos neirtui, kuriuodu įdėjo daug darbo ir sky-: 89463, Standard Federal Savings and 
turėti Organizaciniu vargu bei iŠ-' daug laiko redaguodami ir multi-j Loan Assoc., 4192 Archėr Ave., Chica- 
laidu. Ta&darba atliks LF. plikuodami LF statutą. |go 32 m.. USA. arba b) Lithuanian

t v O dabar visus kviečiame i talka. Kas ; Foundation No. 17192, St. Anthony. LF palūkanų skirstymo komisi- jau dabar gali paaukoti betkokią auką! Savings and Loan Assoc.. 1447 So. 
joje Liet. Bendruomene tines pu- . Lietuviu Fondui, tesiunčia i sekančius 49:h Coiurt. Cicero 50. III.. USA.
sę narių. Bet tik tokie planai bus; bankus:’ '
LF remtini, kurie gaus komisijos i i. Kas nori siųsti auką per Liet, 
daugumą balsų. Tik svarbieji ir. Bendruomenę, siunčia: The Superior 
bendrieji mūsų išeivijos bei liet. Savings and Loan Assoc.. 6712 Super- 36. III., USA 
kultūriniai reikalai susilauks 
nansinės LF paramos.

LF STATUTĄ BUS 
GALIMA KEISTI

“Įstatai gali būti keičiami LF 
metiniame susirinkime paprasta! 
balsų dauguma, jei pakeitimai LF i 
Tarybos rekomenduojami. Meti
nis susirinkimas Įstatus gali pa
keisti be Tarybos rekomendaci
jos dviejų trečdalių balsų daugu
ma. Abiem atvejais pakeitimai 
Įsigalioja Liet. Bendruomenės Ta
rybos pritarimu. Pakeitimai. Įsi
galioja be LB Tarybos pritarimo, • 
jei sekantis metinis LF narių su-j 
sirinkimas juos priima trijų ket-i 
virtadalių dauguma”.

Čia aiškiai pasakoma, kad jo
kia maža grupė balsų, ar net pati 
Liet. Bendruomenė niekados ne
galės pasinaudoti vetavimo teise. 
Viską nulems aukotoju dauguma.

DVIEJŲ GALVOSENŲ 
SUVESTINĖ

Sis LF statutas yra dviejų gal- j 
vosenų kompromisinis darbo vai
sius. Vieni norėjo, kad LF būtų 
visiškoj L. Bendruomenės juris
dikcijoj, kiti, kad jis būtų visiš
kai savarankiškas. I

Du fondai būtų vienas kitą mė-! 
ginę sunaikinti ir būtų buvę mū
sų visuomenės skaldymo, o ne 
bendradarbiavimo priemonė. I

LF statutą galima gauti JAV Liet. 
Bendr. Centro valdyboje arba pas A. 
Rūgytę. 5746 So. Justine St. Chicago

fi- ■

Mohawk Furniture
137 RONCESVALLES AVĖ. 2448 DANFORTH AVE.
Telefonas 5374442 Telefonas OX. 9-4444
Atidaryta nuo 10 vai. ryto Atidaryta nuo 9 vai. ryto
iki 10 vai. vakaro. iki 9 vai. vakaro.

TIESIOG IŠ BALDŲ PARODOS 
1962 metu MODELIAI v

yra išstatyti abiejose krautuvėse 
nupirkti 5 fabrikų visi baldai 

ir parduodami
labai nupigintomis kainomis. 

Didelis pasirinkimas.

Geriausia proga įsigyti 
naujausios mados baldus.

Valome, taisome ir atremontuojame Įvairius baldus. 
Kviečiame visus atsilankyti netik iš Toronto, bet ir plačių applačių apylinkių.
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Pavergtoje tėvynėje
WELLAND, Ortt.^Vasario 16, tai data primenanti ‘S 

mums ir ateinančiomis kartoms, 
kad Lietnva dar gyva.” Dr. H.
Nagys ■

WELLAND, Ont. Lietuviai pasaulyje
*~ifcuat. '*•-'Mttinrmilii -všsSiftib W

’ PROGA. — Vasario 17 d. Hagar St, J 
Welland, Ont., šios kolonijos lietuvių < 
Bendruomenė mini penkioliktąsias Va- k 
sario 16 metines tremtyje. Pirmasis 
minėjimas įvyko 19.8 m. pas p. Rad- 
vilus. Port Colborne, Ont. Susirinko vi- 
si Welland kolonijos lietuviai. K Stan- 

-------- _____ kevičius, kalbėdamas į susirinkusius k 
Duose “Kraujas ir pelenai” ir “Trečioji ag|no dalyvauti kovoje dėl nėprikl.

Lietuvos atstatymo nesigailint jėgų, % 
nei darbo, nei pinigo. Visti širdyse de- k 
gė ta iš Eu.-opos atsivežtoji lietuviška 
ugnis ir daugumai riedėjo ašaros 
skruostais. Pirmieji keli metai tikrai V 
buvo vaisingi šioje kolonijoje; tuomet 
į Vasario 16 minėjimą susirinkdavo vi- k 
si bendruomenės nariai ir labai daug p 
atvykdavo ir iš kitų kolonijų. Wellan- M 

Tr«§kūnuese pastatyta nauja viduri- jit4iai suaukodavo Tautos Fondui ir C 
šalpos reikalams netoli t’kstan^ ^^s, 
o su papildomomis aukomis prašokda- 
vo ir tūkstantį. Bet metai po metų vis- 
kas pradėjo smukti žemyn: vieni teisi- 
nosi namų statyba, kiti į mokslą lei- k" 
ūžiamais vaikais, mašinomis, baidais 
ir kitais rūpesčiais. Dabar jau daugu- W 
ma turi namus ir mašinas it jau vaikai V 
kaikurių baigė augštuosius mokslus ir 
uždirba neblogą pinigą, bet lietuviški k 
reikalai kažkaip tapo apmiršti. Tautos 
Fondui 1961 m. Welland vos surinko

**** ttETVVA. — STAMBIAUSIAS atre spektakli “Okeanas
BALDV GAMINTOJAS H. Vancevičiaus.

wlzvestijos” visą puslapi paskyrė te- n* įnircia <lekoratore pripažinta dail. 
mat — “B^lJai — estetika — ekono- j. čeičytė už “Kraujo ir pelenų” de- 
mika”. Lietuvą jos pavadina stambiau- koracijas bei šio spektaklio meninį api- 
siu baldų gamintoju pasaulyje. Sov. puvioaimimą. 
Sąjungoj 3 pr. metais vidutiniškai vie
nam gyventoju; buvo pagaminta baldų 
u’ 5.95 rK, o Lietuvoje — už 13,40. 
Cituojama taipogi, kad prieš porą me
tų JAV kiekvienam gyventojui baldų 
teko u> 11 ?b. Iš ta da omą išvada, kad 
Lietuva yra stamb’au‘s*°s balda gamin
tojos n^saub jo. D'iaD'fsmą atšaldo sa- 
ty os “šluotoje”. Čia p ina rašinių apie __ ______
s? nta*Y, ku rems mMrstdaro durys, *R^esIr laimė-’, 
apie stdus su g. invan'tomis kojomis, 
kė^es. neatlaikančias lietuviško pilie- MOKYKLOS RŪMAI TROSKŪiNUOSE 
čįo svorio ... 

RA^YT SIMONAITYTEI 65 M 
Raš iojų sąjungos klube VHniuįe 

buvo su neštas lite atūfinis vakaras J. 
S^nonalt? tės 65-tosioms gimimo meti
nėms pagerbti. Veka; a atida-ė poetas 
E. Matuzevičhis, jubiliatei palinkę la
mas daug kūrybinės ugnies,- energijos 
i-- ilginusm metų. A. Venclova pasigy
rė. kad jis yra daug prisidėjęs prie 

mos’os knv«ns Išleidimo. ^ yra kitokios nuomonės:“Jau pačią 
Buvo paskaftrtos sreikūiimo telegra- st^apino dieną patvino kai kurie ko- 

- ] ndoriai, paaiškėjo, kad išdažytos dar ___________ _ ______ _ ________
neišdžiūvusios sienos ir dėlį to Jupaši $41. Susilpnėjusi sveikata, ligos ir jau 

ar . x baugumai senatvėatėjo prie durų; h
dauguma Wellando lietuvių jau apėjo t 
ligonines ir įvairios operacijos nubloš- ] 
kė į neviltį. į nepasitikėjimą savimi H 
ir kitais, žinoma, tekių negalima kai-4 
tinti ir smerkti; jiems tiktai didžiausia | 
užuojauta. J

Jau keletas, pasak dr. Vydūno, nu | 
 T -- r-------------- ------- r -----------------. — J-——— Kt'lKlVV aiiapuo, JlCXliO MUvO Į 

_ - _ fontanas”... Tegu užeitu kas nors iš sulaukti Lietuvos laisvės, kuria taipį
tijos XXII suvažiavimo garbei pra- statytojų ir pažiūrėtų, kaip atrodo “ce sielojosi. Bet yra tokių, kurie sako: H

ėjusių metų Lietuvos teatrų pastaty- mentuoti” koridoriai II ir III aukšte. kam tas _____    ......
mus. geriausiais spektakliais pripažino Jais, tiesa sakant, neįmanomas judė- vienais metais ir kad mūšų dauguma
Vilniaiis Valstybmio akademiRK) dra- jimas, neš dulkes graužia akis. Sienos jau i Lietuvą nebegrįš ir kad meš Lie- »
mos teat o spektaklį “Kraujas ir pė- t-upa, lupasi dažai, prie jų net neprisi-
lenai”, ku»i re'Tsavo aYtistė K. Kvman- lietus.. Beveik visose klasėse nusiplau
laite ir Kauno valstybinio dramos te- na g. indų dažai..-vkst-

VASARIO 16-sios MINĖJIMAS

Geriausi aktorių darbai: J. Kava 
liausko akad. dramos teatro spektak.

- vasario 17 diena,
4* *

patetine”, L. ZeKiaus Kukli n as Kauno 
valsL dramos teatro spektaklyje “Oke
anas”, V. Bdickio laikrodininkas Vii- 
maus rusų dramos teatro “Kremliaus 
kurantuose” ir M. Didžpelrytės Asta 
Klaipė los dramos teatro spektaklyje

nė mokykla. Statybos darbams talkino 
mokiniai, mokvtojai ir apyl. gyvento
jai, vad. Utenos statybos valdybos spe
cialistų. Priėmimo komisija, apžiūrė
jusi patalpas, nutarė, kad statyba tei- 
sin^ai atlikta ir pilnai užbaigta. Tačiau 
mokyklos dir. J. Markuckas. ūkio da
lies vedėjas A. BernadiŠius ir komjau- 
nhno o ganizacijos sek. L. Ivanauskai-

r’šriojos n; rmos'os k'ėv^ns išleidimo.•’* te. yra ..kitokios nuomones: “Jau pačią

mos, kurias atsiuntė rašytojos drangai, 
j. Sh i *naity4ė paskaitė ištrauka iš mo- 
ši.mios spaudai ant bsios autobiografi- 
u ? ap s:<kos dalies. Ištraukų iš jos kū- 
r'bos dnvė arilstė N. Vosylių ė ir akto
rius I>. B atkauskas. Koncertinę prog- 
r a ims d.vii atliko pianistė M. Dvario- 
n '^ė. operos sol. I. Jasiūnaitė ir akto
rė E. Rimkaitė.

GILIAUSIEJI SPEKTAKLIAI mo, ir prie įėjimo į mokyklą trykšta keliavo anapusf jiems nelemta buvo 
’ Speciali komisija, peržiūrėjusi ko m- “f— ------ ------------------........

|A T5, Miunchene 15, Memmingenė l,0bw.
Jry. V U<Ol yUCo Į marchtel 1, Springe 9, Vechta 24.

FILADELFIJOS ATEITININKAI LIET. BENDRUOMENE ruošiasi 
kovo pradžioje rengia a.a. dr. A. Šapo- rinkimams. Sudaryta rinkiminė k-ja, 

i kos minėjimą. , į kuria. įeina: P. Chmieliauskas, J. Pau-
J , KUN. L. JANKUI, darbščiajam BAL i««*kevičius, J. Barasas, M Sprogys ir 
% Fo reikalu vedėjui, sausio 27 d. suėjo Voroneckas.
V 50 m. Jis gimęs 1912 m. sausio 27 d. HIEMER VIRTO VIZGIRDA.— Leo 

m.ii ubii.Mi 'Ai.i “ Pagumerčių km., Kėdainių apskr. Hiemer, 1941 m., 23 m. amž., buvo pa-162 Hagai;St^ Slovak Hall^ elland, Ont. I radzia 5 V. p.p. k Augštuosius mokslus išėjo Kaune, Pa-; šauktas į kariuomenę ir tik dabar, po 
vasario augštesn. komercijos mokyk-i 21 m., grižo į savo gimtinę Vokieti- 

% loję. Atitarnavo ir kariuomenėje; bū- jon, augšt. Pfalco srity. Pabėgės iš so- 
Programoje* • W damas sanitaru. Ilgiausių metų iškilia- vietų nelaisvės, jis pateko i Lietuvą,

jam labdaros darbininkui! lietuvių buvo globojamas, dirbo ūkyje,
Paskaita St. Bakšys, Hamilton, Ont. KUN. A. BUČMYS, prieš metus Įsto- 1955 m. vedė 23 m. amž. lietuvaite AI-

K jes j lietuvių pranciškonų ordiną ir Uloną ir pernai susilaukė sūnaus? Jis 
Kalifornijoje atlikęs noviciatą, vasa- Lietuvoje turėjo Vizgirdos pavarde ir

W rio 2 d. atliko įžadų apeigas ir numa- jam pradėjus daryti žygius grįžti Vo
ži tomas vikaru į Torontą, Prisikėlimo kietijon, sunku buvo įrodyti tikrąją— 

parapijom
k;r NEBĖRA LIETUVIŠKO GIEDOJI- 

MO. — “Darbininke” Bostono korės- 
nondentas rašo: “Jau kuris metas šv. 
reironeiuvių oaznyeioje moKinių pa- 
maldose panaikintas ir lietuviškas vai-

Men i n ė dalis :
Tūtom? o Vyru Kvartetas, vad. mm. St. Gailevičiaus, Toron
to; Niagara pusiasalio akordeonistė B. Bogušylė, St. Ca
tharines, Ont.; Niagara pusiasalio skautu tautinių šokių 
grupė — vadovauja p. Z. Ulbinienė, Niagara Falls, Ont. 

ir šokiai, žaidimai bufetas, loterija ir kt.

Vasario 18 >d., Įprastu laiku, Knights of Columbus salėje 
Tėvas Barnabas Mikalauskas, OFM. atnašaus šv. Mišias 
Už žuvusius ginant Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę.

dažai... Atėjo žiema. Reikia kūrenti, 
bet..; Atsivėrė daugybė spraga, ku
rias statybininkai prėmimo dienai bu
vo laikinai užtaisę. Neveikia gaisrinės 
avarinis motoras, orui pūsti ventilato
ries. Dūmtraukis netraukia dūmų. Iš 
artezinio šutinio einąs vamzdis vos-nė- 
ves sudurtas, todėl nebeišlaiko spaudi-

viskas vienas ir tas pats kiek-

tuvos iš Sov. Rusijos jungo neišvaduo

vokiečių tautybę.

• Kolumbija
Petro lietuvių bažnyčioje mokinių pa- STOVYKLA LIETUVIU JAUNIMUI, 
maldose panaikintas ir lietuviškas vai- — T. Mykolas Tamošiūnas ir šiemet 
kų giedojimas. Dabar jose nieko lietu- suorganizavo jaunimo stovyklą Baran- 
viško nebeliko, tik lietuvių darbu ir pi- kilėje, pajūryje. Atvyko jaunieji iš Me- 

į nigais statytoji bažnyčia”. delino ir Bogotos, lydimi savo tėvų,
' K. BALTRUŠAITIS, 84 m., mirė kurie taip pat buvo pasiryžę praleisti 

sausio 30 d. Kennebunkporte, Me. Ve- atostogas drauge su savo vaikais. Pa- 
I lionis buvo didelis lietuvių pranciš- talpas šiai stovyklai parūpino Baranki- 
konų rėmėjas. Pusbrolis poeto Jurgio lės klebonas Tėvas St. Matutis.
>alti ūsaičio. - SVEČIAS IŠ JAV. — Buvo atvykęs

J. VAIČAITIS, gyv. Peterson, N.J., South Windsor, Conn., tabako au
kure sausio 19 d. ir palaidotas is sv.. g-ntojas w j Jurgėlas susipažinti bei 
Kazimiero bažnyčios. Velionis buvo se-. užmegzti ryši su lietuviais Kolumbijo- 
iosios kartos ateivis, parėmęs stambia : je 0 taip pat pademonstruoti spalvo- 
auka naujosios lietuvių bažnyčios sta- j fjinia lietuviu ūkininku gyveni-
iybą.

STP. STRAZDAS gyv. Bostone, mi- netik jis su savo žmona gražiai ka|ba 
re sausio 8 d. Velionis buvo gimęs lietuviškai, bet ir jų vaikai, kurie jau 
1884 m. siaur. Lietuvoj, spaustuvinm- baįge un-tus. Jis nesigaili pinigų ir lie

tuviškai veiklai paremti Amerikoje ir 
lankomuose kraštuose, kaip Argenti
noje, Brazilijoje, Urugvajuje ir Ko
lumbijoje. Medellinė svečias buvo ap
sistojęs savaitę pas visuomenininkus 
dantų gydytoją P. Leimontaitę ir adv. 
Joną Totoraičius, kurie mielai kiekvie
ną lietuvi veikėją su lietuvišku vai
šingumu priima ir globoja. J. Jurgėlas, 
narodęs filmą ir nufilmavęs tautiečius 
bei įdomesnes jii gyvenvietes, Tėvo M. 
Tamošiūno lydimas, išvyko į Kolum
bijos sostinę Bogotą, o iš ten-žadėjo 
dar vykti Venezuelon.

INŽ. V7YT. ČYPAS su žmona Biru
tę, sūnum Algiu ir dukrele Aukse iš
vyko gyventi į JAV7, čypai buvo akty
vūs lietuviškoje veikloje. Birutė buvo 
populiari Medelline kaip dainininkė 
solistė. Ji dalyvavo netik lietuviškuo
se parengimuose, bet ir yra davusi solo 
koncertų teatre, per radiją ir televiziją 

I kolumbiečių publikai. Lietuvių koloni- 
SENELIŲ PRIEGLAUDOSE lietu-; jai didelis nuostolis. Jie apsistos pas 

kino pa- vįy yra: Berchtesgadene 4, Dornstadte s?.vo gimines Saladžius Kočesteryje.

%.

E.

Nuoširdžiausi linkėjimai E. KUDABIENEI 20-ties 
metų teatralinio darbo sukaktuvių proga. Linkime ir toliau 
tęsti ši gražų darbą. < • mo JAV. Jis gimęs Amerikoje, tačiau

Janina ir Stasys Bubuliai ir 
Petrė Baltrukonicnė

lietuviškai, bet ir jų vaikai, kurie jau
kas. jaunystėje reiškęsis ir poetu.

Vokietijo
J. GLEMŽAI, VLIKo Vykd. Tarybos, 

veikiančios Vokietijoje, pirmininkui, 
sausio 20 d. suėjo 75 metai

A. VITKUS, gyv. Bad Zwischenann, 
žuvo susisiekimo nelaimėj. Velionis 
buvo ūkininkas, kilęs iš Kitaučių km., 
Rozalimo valse,, Panevėžio apskr.

GAUTINGO SANATORIJOJ dar te- 
besigydo 11 lietuvių, iš jų 10 vyrų ir 1 
moteris. Sanatorijoje po sunkios ligos 
gruodžio mėn. mirė Mykolas Radzevi
čius. Velionis buvo gimęs 1910 m. Aly- 

kontrolės komisija ^LIETUVIU KATALIKU SIELO V A.
- - - _ . DOS vadovų suvažiavimas įvyko sau-

Hamiltone,. sekančia 3 įF 4 ^.d. Dięburge. Suvažiavimą 
sukvietė prel. Ladas Tulaba iš Romos.

Nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. p.p. rinki- Dalyvavo: kun. J. Petrošius iš Pary- 
mai vyks A V parapijos salėje. 58 Dun-, ^iaus, kun. A. Kazlauskas iš Londono 
dum St. N., Hamilton, Ont.: nuo 4 vai. jr A Bernatonis iš Vokietijos.

Ontario
SVEIKINAME JAUNUS Kovo krepsirne. Aišku, jeigu mes nebeisime į pa- ■ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ■

šaulio sąžinę ir nejieškosime Lietuvai i atkūrimo minėjimas yra’rengiamas šį šininkus. laimėjusius Montrealyje Ka- 
laisvės visokiais būdais, niekas mums sekmadienį, vasario 18 d., šia tvarka: nados lietuvių krepšinio meisterio var- 
jos neatneš. Kiekviena valstvbė Euro- 11 vai. r. iškilmingos pamaldos VAV da. Mūsiškiai nugalėjo Toronto Aušra 

“ K. B.
KLB HAMILTONO RINKIMINĖS 

KOMISIJOS PRANEŠIMAS
Rinkiminė komisija skelbia Hamilto- 

no ir apyl. lietuvių visuomenės žiniai, 
kad rinkimai į KLB Hamiltono apylin
kės valdybą ir

■ 1962-3 metų kadencijai įvyks 1962 m. 
. vasario 18 d..
tvarka:

; poje ar Azijoje budi savo tėvynės sarparap. bažnyčioje; 5 vai. p.p. LN Del- ir Montrealio Taurą. 
Į gyboje ir nori išsilaikvli. Braška im-.ta kino salėje aktas su menine progra- 
perijos, komunistiniame pasaulyje ma. kurioje dalyvaus choras, taut, šo- 
taip pat neramu ir jie atvirai pradėjo kių grupė ir “Aukuras”. Pagrindinis 
kovą vieni prieš kitus. Amerika, kuri j kalbėtojas — dr. A. Nasvytis iš Cleve- 
viską grindė doleriais, jau įsitikino, lando, “Leave your Tears in Moscow 
kad ir doleris mažai reiškia prieš žmo
gaus norą laisvai gyventi: jau už pini
gą vargiai nuperkamas draugas, šian
dien visa žmonija, visos tautos gyvena 
tarp gyvybės ir mirties. Vyksta didy
sis tautų apsisprendimo laikotarpis, ir 
įvairių valstybių- vyrai jieško būdui 
kaip žmonija išgelbėti nuo pražūties ir 
sunaikinimo.

Ar galime mes, lietuviai, ramiai žiū- JT ir kt. įstaigoms, 
rėti ir būti viskam abejingi, kai Afri- j 
koš ir Azijos tautos viena po kitos išei
na nepriklausomam gyvenimui? Ar ga
lime tikėti, kad mus 100r< raštingus 
ir apsišvietusius su sena istorija, kultū- 

anksčiau KLB Calvary apyl. ir Calga- ko aukų lapais tam naciam fondui iš. ra ir tradicijomis, gali kas nors visam 
rio Liet, draugijos lietuviai, prisilaiko Cal ario ir apylinkės lietuvių. Ratelis 
dainiau prie vienos ar kitos organi- į paaukojo ir vietoje atvykusiai iš Vo- 
zacijos veik vengė vienas kito, tai da-: kietijos lietuvių šeimai įsikurti, o jos 
bar pobūviuose to nesimato. Vieni pas sū n ei ui skautui išrašė “Skautų aidą” 
kitus lankosi ir kartu linksminasi; su-J vieniems metams. LM ratelio pastan- 
eina ir tų organizacijų valdybos nariai • gomis buvo parengtas gražus praneši- ma. Tiktai mes turime budėti ir belsti 
pasitarti. Taip buvo susitarta sutikti - mas ter vietinę radijo CKXL stotį apie į pasaulio sąžinę, 
ir globoti atvykusią iš Vokietijos ser-’ Lietuvą su lietuviškomis dainomis ir 
gančią tbc šeimą. Šiuo laiku tu orga- muzika Vasario 16 minėjimo proga, ku- visam pasauliui, kad Lietuva buvo, yra 
nizacjjiĮ v-bos tariasi suruošti, bendrą ; rį rengė abi Calgario lietuvių organize- ir bus gyva. / M/S-s.
Vasario 16 minėjimą. Tai būtų jau di-; ei jos atskirai, ir garsino Lietuvos var- 
d- lis pasisekimas. Organizacijų v-bos da visą dieną. Ratelis neatsisakė padė- 
nogali surasti vieningumo, nors lietu-] ti ir KLB Calgary apyl. valdybai su-j 
viski reikalai visiems lietuviams vie-i ruošti rugsėjo 8 pamaldas Calgąry ka- i 
nodai turėtų rūpėti; ■ 'Kažkokia katė ■ tėdroje. šy. Marijos gimimo šventės it! ū AŠTUNTOSIOS JONINĖS NI AG A- jas seniesiems ir šių dienų jaunimo 
lakšto per kelią. Gerai, kad čia Calga- ’ Tautos šventės proga už žuvusius už j ROS PUSIASALYJE. — Jau astuoni mėgiamiems
ryje veikia dar Lietuvių Moterų rate- ‘ tautą, už tikėjimą, už laisvę, kaip kad metai kaip šiam pusiasalyje vilniečiai
lis ir bažnytinis lietuvių komitetas. Pa- j J1E. vysk, V. Brizgia buvo patarta laik- ! rengia Joninių iškilmes: Jos įvyks bir- šventė: Praėjusiais metais šiose iškil- i
starieji be jokių užsigavimų dirbą | naščiuose. Tam tikslui buvo paruoštas želio 23 d . toje pačioje vietoje: Mer- mėse dalyvavo apie 60% jaunimo. Iš 1
bendrą lietuvybės darbą. Tai tikri lie-] labai įspūdingas pranešimas bažnyčios’riton Community Center Hali. Mer- 
tuvių vienytojai Calgaryje. Ir lietuvių ! vadovybei, tik gaila, per pamokslą jis: riton. Ont. 
dauguma jų pastangas palaiko ir kvie-: nebuvo paminėtas. Calgary LM rate-L Norint ką nors nepaprasto paruoš- 
čiant susirenka nemažas dalyvių bū- ! lis dirba tyliai ir vengia garsintis. Lin- ti reikia ištisus metus dirbti. Tą pil- 
relis. Taip labai gražiai buvo surenglas kėsime jam sėkmės ir ištvermės. Dar nai numato vilniečiai ir l>cmaž 7?“ 
Motinos Dienos minėjimas. Kąlėųų ęg-: svarbų paminėti suruoštą KLB Calgary ’ mętųs ląiko šiai šventei ruošiasi. Pro- 
lutė. Calgary jaunimo pobū\ is. Visur s apyl. vaidybos kariuomenės dienos mi- gramai jau iškviesta Viena stambiųjų

ADELEI
mirus Lietuveje, 

jos brolį Albiną ir Eugene Ramanauskus 
bei gimines nuoširdžiai užjaučiame

O. K. Čeliauskai
K. J. Šlekaičiai

CALGARY LIETUVIŲ VEIKLA
Calvary lietuviai no senovei vis abs?- ‘ sirūpinęs jaunuomene, mot°rų ratelis 

jingį lietuviškai veiklai 1951 m. laiky- .neužmiršo pagelbėti ir Skautų Džiarn- 
sena kaip ir panorėjo šiek tiek. Jei borėš Fondui savo auka. Be to, parin-

laikui primesti savo valią ir mus pri
verst! garbinti kas svetima ir ne mū
sų. Taip ilgai nebus, šitame didžiajame 
tautų apsisprendimo laikotarpyje Lie
tuva išliks gyva ir taps nepriklauso-

Vasario 16 — tai momentas priminti

knygos autorius. Amerikos liet, dele
gacijos narys, lankiusios JAV prez. J.
F. Kennedy. Kitų kalbėtojų nebus.

Visi Hamiltono ir apylinkės lietu
viai, atvykę tą didžią dieną į minėjimą, 
parodys nepalaužiamą ryžtą kovoti su 
Lietuvos okupantu. Tą užantspauduosi
me rezoliucijose, kurios bus pasiustos ... . . ... ...

; Kanados. JAV vyriausybių galvoms.: M- lkl 7;?° vaL vak rinkimai vyks ■
■ Lietuvių Namuose. “Delta 1---- —

talpose. 1083 Main St. E. ’
Kandidatu i apyl. v-ba sarašas: i

SUDBURY, Ont.' į Niagara Falls, Ont
3. Kažemėkas VI... 36 m., prekybininkas VASARIO 16 MINĖJIMAS. — L.B.-

J 4. Kežinaitis V., 48 m., darbininkas ! v ba vasario 17 d. rengia Vasario 16
5. Lukošius Petras. 48 m., tarnautojas iškilmingą minėjimą. Programoje:
6. Mikšys Kazys, 48 m., darbininkas trumpa paskaita; meninė programa,
7. Mileris Kazys. 41 m., mokytojas įkuria atliks Tumo-Vaižganto šeštad, _
8. Vizbaras Pranas, 49 m., darbininkas ‘ mokyklom mokiniai, vad. p. L. Remei- vis. Po: ilgesnių kaikuriais klausimais
S. Zadlauskas Karolis, 48 m., darbin.

Kandidatų i kontr. kom. sąrašas: j
L Mingėla Ant.. 48 m., darbininkas
2. Pašilvs Vacį.. 38 m., darbininkas

įteikimo iškilmėse L. Šukytė pakviesta U,S„E®!.d kkj lietuvius dal-vYauti ir ?a
i išpildyt! meninę programą. Stukas Dionizas. 39 m., darbininkas, j j

! Balsuoti galima nedaugiau kaip už 7: prG0<j Rį 6.30 vai vak.. <■ -- ♦ -
asmenis; apyl. vaMybon ir nedaugiau ; ūrasjdės 7 vai. punktualiai. Valdyba

i kaip už 3 asmenis kontrolės komisijom ‘ UŽSISAKĖ ^TŽ”. — Per LB vald

Visos organizacijos ir bažnyčioje ir J 
salėje, prašomos dalyvauti su savo vė- 
liavomis:?;;;<’;“V-V-;“

JAUNA SOLISTĖ L. ŠUKYTĖ ne 
tik puikiai reiškiasi scenoje, bet taip 
pat lankydama McMaster un-tą Hamil
tono, pasižymi ir moksle. Praeitais me
tais Ji gavo stipendiją pasitobulinti 
prancūzų kalboj Montrealio un-tę: šie
met V. Vokietijos konsulatas paskyrė 
S1000 stipendiją, pasitobulinti voktė-J 
čių kalboj Miuncheno un-te. Jaunoji 
solistė laisvai valdo, keturias kalbas. 
1963 m. “Draugo” literatūros premijos

SUSiRINKIMAŠ IR IŠLEISTUVĖS. 
— Sausio 27 d. p. Gudaičių namuose 
įvyko Niagaros liet, klubo narių susi
rinkimas, kur buvo aptarta klubo svar
besnieji reikalai ir peržiūrėta iždo sto

; kienės: kanklių muzika P. Smežio. Ve-į pasisakymų nutarta pasiųsti S50 i Vo
giau šokiai; gros geras orkestras ir:kietiją pašalpos reikalingiems senes- 
^VęiĮ^ivairu^^
i B, V-ba kviečia Sudburio ir apylin

nio amžiaus savanoriam kūrėjam.
Taip pat neužmiršta ir vietinių skau- 

tii jiems paskirta $17,35 et. Baigus4. Stonkus Juozas. 49 m., darbininkas minėti mums taip brangia sukakti. Mi- b' 

Balsuoti galima nedaugiau kaip už 7: proOd Rd.. 6.30 vai vak., o programa ruoštos Vyt. Mačikūno išleistuvėms 
atžymėti. Vytautas, kaipo klubo narys,

j ■ savo braižymu’pąišymu klubo reika- 
Nuoširdžiai kviečiame visus Hamilto-. *>fjęįnaiidfMįarni valaus laikotarniu už-1 ląnio yra gražiai pasidarbavęs. Jis iš- no ir apylinkių lietuvius gausiai daly- Sė ’T ž ” Mūsti kolorXj labai! d^<> HYDRO Niagaros regione inži- 

„ . ,b ... . j vauti šiuose rinkimuose. ; į mažai beliko neskaitančiu "T. ž Vai-' nierii, dep. virš 12 m. Dabar perkel-
Tai tikrą senimo ir jaunimo bendra Rinkiminė komisija ‘ dyba ir kun. A. Sabas stengiasi ir Ii- i HYDRO centro įstaiga Torontan.

PASIRUOŠIMAS TRADICINIAM kusius prikalbinti prenumeruoti liet,; Geriausio pasisekimo naujoj vietoje! 
pasiruošimo matosi, kad ir šiamet da-! BALIUI v\ksta pilnu tempu.»spaudą J. Kr. i
ivvaiK npnmhn [Valdyba, matydama sėkmingą aukų i

, .. , . .. — fantu rinkimo pradžia, tikisi gražiai.
Jau yra sudaryta premijų komisija; iruojti idomaus vakaro praleidimui 

.v per 7°Vkl,H‘° .amZiaiLS Jaunimo rasinių . m kovo mėn 3 d Mieliems kaukiu 
konkursui, kuris bus pravestas irgi m^ėjams malonu pranešti, kad pre',

- oaži/tTvnnii, rS° genau mijos kaukėm jau yra gautos: I - S25.
buvo Liet, moterų ratelio suruoštos; nėjima. kuriame jau dalyvavo gana lietuvių meninių pajėgų. ' vprtintoiu komRiinn mina- 1 “Mo- P ~~ S15 — S1° Kaukes premi-
prcgramėlės. kuriose džiaugėsi jau- gausus Calgario apyl. liet, būrelis Tai Norint patenkinti senimą ir jaunimą. f J . Matusevičiūtė iš juos komisija, sudarytą iš rimtų as-
netoliai ir vaikučiai, patys jas išpildv- buvo džiugus kaip ir vienybės ženklas yra susitarta su Vyt. Babecku iš Ha- T . 2 Hamiltono šeštad mok me^- TaiP Pat yra ®auta *r laimės;
darni. Jaunimo pobūvyje buvo dar ro- švęsti tautos sukakčių minėjimus vi- miltono. kad šioms iškilmėms gros jo T vf;vjvc. o c» Catharines iošt' stal’ukM suaukotų mūsų verslininku, | 
a™; „avetVeKuVai « cVa,.t„ , sicms lietuviams kartu. orkestras padidintame Sąstate. Tai vie- M;-Gverzdięnė? 4. ilgametė f V’ P' ,___________________ ____ , ____ _

Korespondentas i nas geriausių apylinkes orkestrų gro-; v^n^s mokvloja E. Jakubiliė-’ VAJUS TAUTOS NAMAMS 43 sa-jbe to, bendrą iškylą-gegužinę ir Naujų | gijęs anW modernišką kirpyklą, ku- 
:nė iš St. Williams, Ont.: 5: VKLS vaitėje davė $900. o nuo pradžioskMetų sutikimą. : rioj dirbs 10 asmenų: Zabulionis turi

Krašto Valdybos pirm. K. Baronas iš $47.200. Papildomai $500 pridėjo J. ir; Pr. rudenį Liet, kariuomenės minė : kepykla ir dvi krautuves.
Hamiltono. E Szwanick. jau turį LN S500. Nau-i jįme pirmą kartą kalbėjo Kanadoje! Beveik visi Otavos lietuviai jau su-

Konkurse turi teisę dalyvauti visi iš- jais nariais su $100 įstojo G. Breichma- • mokslus ėjusios kartos atstovė Ramu-: sitvarkę: dirba savo profesijose ir be- 
eivijos mokyklinio amžiaus jaunuo- i nienė. J. Tolys, A. Steigvilas ir X. Vi-Į na Ramūnaitė. šioji karta, būdama • veik visos šeimos gyvena nuosavuose 
liai. Artimoje ateityje pasirodys tuo; siems LN v-ba siunčia gražiausią pa- [ dviejų kultūrų gali visą mūsų lietu- namuose. 4 -

reikalu oficialus valdvbos kreioimasisJ dėką! viškąjį veikimą pagyvinti savo dina-] Dr. Rimšaitė Kalėdų metu buvo iš-
mizmu, naujom idėjom, nauju vėiklos ’ vykusį lankyti giminių į Argentiną; 
būdu. Į šią naują kartą mūsų akys; apie savaitę ji važinėjo po P. Ameri- 
krypsta su didžiu lūkesiu ir viltimi/ kos valstybes. . Otaviškis

N. METV SUTIKIMAS buvo suruoš
tas erdviose A. ir J. šimanskių namuo
se. Sausio 2 d. kun. dr. V. Skilandžiū- 
nas pašventino Ramūnų namus. Į įkur
tuvių vaišes buvo pakviesta visa liet, 
kolonija. Vyt. Radžius, buvęs veiklus 
LB valdybų narys net iš Ročesterio 
parsivežė lietuvaitę-jaunamartę P. “ 
džiai įsigijo nuosavus namus.

INŽINIERIAI, GYDYTOJAI, 
STUDENTAI. — Otavą galima 

vadinti “inžinierių kolonija”: jų

ST. CATHARINES, Ont

U

domi paveiksliukai iš skautų gyveni 
mo Montrealyje. kuriuos LM rateliui ; 
teikėsi surasti ir paskolinti gerb. kun. • 
St. Kulbis. Tai buvo labai įspūdingas ! 
visų dalyvių džiaugsmas. Bažnytinio1 
liet, komiteto kviestas iš Edmontono! 
kun. Grigaitis prieš tai atlaikydavo 
šv. Mišias ir aktyviai dalyvaudavo su- •• LIETUVIAI ŪKININKAI. — Šioje 
ėjimuose. Žinoma, neapsieita be jau- apylinkėje lietuviai pradėjo kurtis 
nimo tėvų, ypač mamyčių, talkininką-j ūkiuose depresijos laikais. Prieš 20 
vimo. Šia proga ir kitomis progomis — metų čia gyveno 6 šeimos. Mažytę Ikš 
savo mėnesiniuose susirinkimuose — • tuvių koloniją praturtino pokarinė
surinktus ir suaukotus pinigus ‘ . 7
ry ir apyl. LM ratelis yra pasiuntęs: apyl. yra apie 30 lietuvių ūkininkų, “torontiškių” ūkyje ant Grand Riv
per BALFą nepasiturinčioms moterimsDidžiuma turi mišrius ūkius. Žemė
ir jaunimui remti. Kaip labiausiai su- prie molio, bet kaip sakoma, “kur dir

OTTAWA, Ont.
Otavos lietuvių bendruomenė maža liant naujų šeimų su mokyklinio am- 

skaičiumi '4- apie 100 narių, bet ga- žiaus vaikais;
į na judri LB vaidyba, kurią š.m. sųįda- ■ VrALblNĖŠE ĮSTAIGOSE, be jau 
ro: 'pirm. J. Šimanskis, ižd. dr. Rim-: minėtų inžinierių, dirba apie 10 as- 
šaitė; sekr? S. Balsevičienė- kasmet! menų. Auto mechanikų turime 5 ku- 
suruošia bent 4 pagrindinius minėji- rių 2 — J. Morkūnas ir J. Ambrozas —

į mus — Vasario 16, Motinos Dienos J turi nuosavus garažus. Verslus turi dar 
‘Kariuomenės šventės, Kalėdų eglute, 12 lietuviai: J. Šimanskis, neseniai įsi-

rioj dirbs 10 asmenų: Zabulionis turi

Caister Center, Ont
va sunki, ten ir grūdas sunkus”. Veš 
liai auga pašarinės žolės, ypatingai lū-: 
cerna. Išviso nėra tai išgarsinta ši ūkio 
šaka, kaip pvz. tabako.

Praeita vasarą G. Sukaitis ir kiti su-.

GĖLĖS VISOKIOMS PROGOMS — vestuvėms, 
gimtadieniams, laidotuvėms ir t.t.

Pristatome į namus. Kalbame lietuviškai,
Tel. LE. 4-4645, po 6 v. v. tel. LE. 3-4037 
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; reikalu oficialus valdybos kreipimasis. •
Kor. ' IŠVYKSTA STEIGVILAI. — Žinomi 

?(mūsų kolonijos prekybininkai Steigvi- 
• . . - .. -- * - -—--z - SL V SUSIRINKIMAS.Sausio 27 j iai? turi maisto krautuve 344 Main St.

Calga-į imigracija. Šiandieną Caister Center rengė ūkininkų gegužinę Juozaičių d. SLA 278 kuopos narių numatytas j w., nupirko didelę universalinę krau- 
..4^- -’'y;- *. T'_ver susirinkimas neįvyko— tapo atidėtas, tuvę tabako augintojų rajone, Gleen-
kranto, netoli Caledonia, Ont. Suva- Antras susirinkinmas šaukiamas va- mayer, Ont., apie 10 mylių nuo Leng- 
žiavo netiktai Caister lietuviai, bet ir 18 d., sekmadienį, 4 vai. p.p.„ ton; prie 19-to kelio. Naujai pirktą pre- 
iš plačios Hamiltono apylinkės, kur p. Polgrimo namuose, 172 Glendale į kvbą A. Steigvilas perima š.m. kovo 31 
priskaitoma nemažiau 20 ūkininkų šei- Ave . St. Catharines, Ont. Darbotvarkė- ’ d. Savo krautuvę Hamiltone jis par

amų. Si gegužinė buvo reikšminga kaip je: valdybos ir revizijos komisijos rin- ‘ ‘
pirmutinė sutraukusi kone visos apy- kimai ir kiti svarbūs SLA einamieji 
linkės ūkininkus, duodama progą susi-; reikalai. Fin, sekr. ir šįkart priims na- 
tikti ir sueiti į artimesnę pažintį. .rio mokestį.

A.A. PR. PLU9INIENĖ -- Caister, RAMOVĖNŲ SUEIGA. — Vasario 
ir kitų vietovių lietuviai rinkosi pr.m. 25 d., sekmadienį, 3 vai. p.p. p. A. Šva- 
gruodžio 4 d. į Hamiltono lietuvių baž- žo namuose šaukia savo narių susirin- 
nyčią atiduoti paskutinį patarnavimą kimą Lietuvių Veteranų Sąjunga “Ra- 
ir maldą a.a. Pranciškai Plušinienei. f movė” Niagaros pusiasalio skyrius. Po 
kuri mirė 1961 m. gruodžio 1 d. po; susirinkimo — vaišės prie parengtų 
ilgos ir sunkios ligos. Paliko mylimą stalų, 
vyrą Viktorą, du sūnus ir dukrą gra
žiai išauklėtus. skautėj pasirodymas. — Kovo

Po iškilmingų pamaldų palaidota j 3 d. slovakų salėje. Page ir Welland 
Hamiltono kataliku kapinėse. g-vių kampe, St. Catharines. Ont. ren-

š.m. sausio 20 d. a.a. Pranciškos Plu- gia vi^ą pasirodymą Niagaros pusia- 
šinienės atminimui kun dr J Tada- 
rauskas atlaikė šv. Mišias su ekzekvi- . _
jomis. Per pamaldas giedojo sol. V. skautų šokėjų grupė. Iki šiol jau bu-

• Verikaitis. Dalyvavo šeima, kaimynai j v<> kdtos grupės susikūrusios, bet po 
ir draugai, Po pamaldų visi buvo pa- vieno kito pasirodymo iširo. Reikia 
kviesti pietų V. Plušinio namuose J tikėtis, kad ši grupė bus patvaresnė.

į Kun. dr. J. Tadarauskas sukalbėjo Linkime sėkmės! V. Virdžys 
; malda už a.a. Pranciškos vėlę, o V. Plu-1 
šinis pasakė padėkos žodi dalyviams ( 
savo vardu ir likusios šeimos.

Ilsėkis amžinybėje, Lietuvos dukra. 
Kanados žemėje, kurią taip buvai pa 
kilusi ir kurią tavo darbščios rankos

• daug metų pureno. Prisiminsime tave 
(maldoje, nes to užsitarnavai. AJ8.

Lietuviška sveikatos produktų krautuvė
Natūralūs vitaminai, mineralai, vaistžolės bei jų ekstraktai ir daug kitų 
sveikatos atstatymui ir kūno svorio reguliavimui preparatų.

NATURAL HEALTH PRODUCTS
744 QUEEN ST. W., Toronto 3. Telefonas 3S4-375S

(Tarp Bellwoods ir Claremont gatvių)
Toliau gyvenantiems siunčiame paštu. Atidaryta: 10 v. ryto iki 7 vai. v.

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame 

bankelyje "Talka"
IŠDUODAMOS ASMENINĖS PA
SKOLOS iki $3.009, morgičių pa 
skolos iki 50% turto vertės. Nemo
kamas gyvybės draudimas. PILNAS 
ČEKIU PATARNAVIMAS.

Darbo dieuos: pirmadieniais- penktadieniais 9 vai.-1 vai. p.p. 
.Apttėdieuiais ir penktadieniais 5 vai.- 8 va], vak.

20 KING STREET EAST, ROOM 13. • Telefonas JA. 74575.

susirinkimas neįvyko

ton, prie 19-to kelio. Naujai pirktą pre-

duoda. Naujoje vietoje Steigvilų arti
miausi kaimynai lietuviai bus šiur- 
nos. Atsisveikindamas su Hamiltonu 
A. Steigvilas paskyrė S100 LN ir pa
reiškė: ‘‘Hamiltone ilgai gyvenau, tad 
noriu, kad ir ateityje jam šiek tiek pri
klausyčiau”.

Linkim mieliems Stėigvilams geriau-

Ra-

pa- 
tu- 

rime net 9. Liet, inžinieriai Įsteigė čia
šio pasisekimo naujajame versle. Jo; savo sąjungos skyrių, kurio naują val- 
krautuvė nuo bal. 1 d. vadinsis Tony's i dybą sudaro: pirm. J. Danys, nariai 
General Stores. Sk. St. • G. Mitalas ir dr. Jurkus. Med. daktarųSk. St. G Mitalas ir dr. Jurkus. Med daktarų 

turime tik vieną dr. V. Kubilių, kuris
A K VII Į C Onf* dirba sanatorijoje. Dabar

▼ ILiLlz Viii* Otavos un-tas sudarė sutartį su sana
g-vių kampe, St. Catharines, Ont. ren-

salio skautai. Programoje pirmą kartą 
pasirodys pr. metais susiorganizavusi

torija: studentai medikai galės atliktiA. RINKŪNAS,‘TŽ” red., bus pa , , 
skaitininku Oakvillės Liet. Bendruo- i°ie praktiką; tikimasi, kad sanatorijos 
menės ruošiamam Vasario 16 minėji-1 vyr personalas, tuo pačiu ir dr. Kū
me, kuris į vyksšeš tądien į, vasario njWlius, bus įtrauktas J medicinos fakul- 
d. vakare. A. Rinkūnas pakviestas da-i]cJ° profesorių sąrašą. Liet, studentų 
lyvauti su p. Rinkūniene ir po paskai
tos turės progos arčiau susipažinti su 
Oakvillės ir apyl. lietuviais minėjimo 
proga ruošiamam subuvime.

MOTEFUSK v RGB v A & B TAILORS
SIUVĖJAS A. Beresnevičius
Parduodami vyriški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita. 

1299 DUNDAS STREET WEST, TORONTO, TEL. LE, L14S2

DELHI, Ont
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

paskelbimo paminėjimas įvyksta šia 
tvarka: Vasario 16 d., penktadieni, 
nuo 5 vai. ir 5 min. iki 5 vai. 35 min. 
per Tillsonburgo radijo stoti bus trans
liuojama lietuviška programa.

Vasario 17 d., šeštadienį, 7 vai. v. 
Delhi vengrų salėje iškilmingas Lie
tuvos Nepriklausomybės šventės pa
minėjimas: žuvusių už Lietuvos laisvę 
pagerbimas, paskaita, kurią skaitys J. 
Gustainis iš Toronto, meninė dalis, ku
rioje dalyvauja sol. V. Verikaitis; po 
to šokiai, bufetas, loterija ir kt.

Vasario 18 d., sekmadienį, lietuvių 
bažnyčioje pamaldos už žuvusius už 
Lietuvos laisvę, kurias atlaikys ir pa
mokslą sakys kun. klebonas dr. J. Gu
tauskas.

Visi lietuviai yra prašomi gausiai 
dalyvauti, nes tai yra mūsų tautinės 
garbės ir pasididžiavimo šventė.

KI/B Delhy apylinkės valdyba

PADĖKA
Dėl mūsų mylimos Motinos ir Žmo

nos mokyt. Rožės Račienės mirties vi
siems, užprašiusiems šv. Mišias už jos 
vėlę, visiems išreiškusiems mums užuo
jautą, visiems padėjusioms mums šioje 
liūdesio valandoje nuoširdžiai dėko-

teturime 5: inž. R. Trečiokas, šiuma; 
chem. A. Ramūnas; med. J. Gutaus
kas; humanit. Grigaliūnas iš Toronto

Qję ir psicholog. R. Ramunaite. Gimnazi
jos mokyt, tėra viena Rūta Danytė. 
! LIET. MOKYKLA pas mus šiemet 
i veikia penktadienio vakarais Mokinių 
'8; jau du metai moko V B. atsikėlęs 
j iš Toronto. Mokyklai duoda patalpas 
savo namuose ir ją globoja p. Daniai, jame. 
Mokiniai paruošia programas liet, pa- Martynas Račys h- dukros
rengimams. Otava labai laukia atsike- Gražina Janušienė, Julija ir Marija
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ŽIBURĖLIAI
mpsu-mažiesiems

L i e t u va no r i but i I ai s va ka i p Ame r i ka
“Jauna, laisva, pati savęs valdovė, priklausoma su sostine Vilniumi. 
Tautų eilėn įstojo Lietuva, į Kiekvienais metais vasario 16 
Savu krauju vergijos nusiplovė, mes minime tą nepriklausomybės 
Sutraukus pančius ištverme sava” paskelbimo dieną ir pasižadam 

M a i r o n i s i dirbti ir stengtis visomis jėgomis.
kad Lietuva vėl nusikratytų rusų

Daugiau kaip šimtą metų tru- priespaudos ir būtų laisva, 
kusi rusų priespauda nepalaužė .
lietuvių tvirto noro būti savaran
kiškais, laisvais žmonėmis. i

Kai po I Didžiojo karo Ameri
kos prezidentas Wilsonas paskel- ■ 
bė, kad kiekviena tauta gali lais
vai gyventi ir valdytis, lietuviai, 
kaip ir daugelis kitų tautų, grie
bėsi vyti priešus iš savo krašto ir į 
kurti nepriklausomą valstybę. Ir 
rusai ir vokiečiai nenorėjo Lietu
vos palikti. Bet Lietuvos savano
riai juos iš Lietuvos išvijo. 1918 
m. vasario 16 d. Lietuvos Valsty
bės Taryba paskelbė visam pasau
liui, kad Lietuva vėl tampa ne-

Lietuvę aš ginsiu!
Tenai žydi sodai. 
Gieda lakštingėlė, 
O karštai aš myliu, 
Savo tėviškėlę!
Mūsų tėviškėlė,
Žiedais nubarstyta. 
Gailiom ašarėlėm 
Visa apšlakstyta...
Su visais paukšteliais,
Ten ir aš sugrįšiu, 
Didelis užaugęs —■ 
Lietuvą aš ginsiu!

S. Slavinskienė

1S-

Milžinas Džiugas miega
Lietuviška legenda

Prie dabartinių Telšių kadaise [laidojo, niekas nežino) kažkur
gyveno milžinas. Senieji žmonės,; ėjo, sako, i Nidą; kiti pasakoja, 
bekasdami žemę, sako, buvo ra- - kad i Prūsus, kur pradėję veržtis 
dę dideli akmeni su jo vardu. Mil- į priešai Į mūsų žemę. Išsirovęs 
žinąs vadinosi Džiugas. I ąžuolą, išklojęs jų pulkus ir pas-

Jis gyveno kažkur netoli Tel-' kui nuėjęs miegoti, giliai giliai 
šių, braidžiodamas po girias lyg Į šimtmečius nusnausti. Kur jis 
per smilgas. Dažnai nueidavo į i miega, niekas nežino. Kartais, kai 
Nidą pas savo draugus. Kai šok- jis giliai atsidūsta, sudreba, sū
dą vo i jūrą pasimaudyti, tai vii- dejuoja žemė, ežerai sušiurpina 
nys kalnais risdavosi per marias, bangas. Ir visi laukia, gal jis atsi- 
Sugrįžęs rovė ąžuolus, tiesė ke-i bus. gal vėl ateis i mūsų žemę, 
liūs, kad žmonėms būtų geriau LBet jis miega, ir nežinia, kada jis 
gyventi. Ištroškęs gerti, prigul- ' kelsis. A. J. (Ateitis)
davo kur prie ežeriuko; tik kliust, į
kliust, ir ežeriuko nėra. Tada ei-- . •
davo nusnūsti. . I Partizanas kalba tau

Kartą jis atėjo prie Šatrijos: 
kalno ir apsidžiaugė. Tikras pa- Į 
galvėiis tas kalnas, tik gulk ir ; 
miegok. Taip ir išsitiesė savo ko-; 
jas nukišdamas net iki Telšių. Kai 
užmigo, pradėjo taip knarkti, kad 
drebėjo žemė.

Išsigando apylinkės kaimai, į 
manė, kad pasaulio galas. Subėgę 1 
žiūri miega milžinas, geriausius jų; 
kviečius užgulęs. Bėginėja aplin- į 
kui, šaukia, bet kur tau — milži- į 
nas nė krust. Tada vienas atsinešė j 
iš kaimo kopėčias, pasistatė ir i 
šiaip taip pasiekė ūsus, žmogelis ■ 
čiupo ūsą ir patempė. Milžinas 
kad šoks, kad suriks, net visi žmo
nės išgriuvo. Apsidairęs aplink 
žiūri prie kojų kaip skruzdės į 
bėginėja žmonės. Norėjo jau pyk
ti, bet šie jam šaukė:

— Tu išgulėjai mūsų kviečius? 
Jei neatsilyginsi, tuoj trauksime 
kitą ūsą.

Milžinas nusižiovavo per visas 
girias ir tarė: , ; ?

— Duonos bus. visko bus, už
dirbsiu už dirvas, tik neraukite 
antro ūso.

Nuėjo jis Į tolimas lenkų žemes 
ir grižo su didele kviečių našta. 
Pats iškūlė, susivilkęs didelius 
plokščius akmenis sumalė ir mil
tais užvertė visą kaimą.

Taip milžinas gyveno su žmo
nėmis taikoje ir ramybėje, kol 
vieną kartą milžinas įsimylėjo 
merginą. Bet ta mergina mirė, ir 
Džiugas tiek raudojęs, kad priver
kęs Telšių ežerą, paskui jai kapą 
pylė, nešė iš pajūrio balčiausią 
smėli, susipylęs i pirštinę. Viena; 
tokia pirštinė iškrito netoli Tel
šių, ir ten palikęs kalnas dar ir 
dabar Džiugo kalnu vadinamas.

Palaidojęs mylimąją (kur ją pa-

LAISVĖS KELIAS ATVEDĖ | ABSTRAKTINĮ MENA
Dail. J. Račktts, neseniai turėjęs 

savo kūrinių parodą Toronte, suor
ganizavo Toronto ir Montrealio ab- 
,s|raktinio ir jų<n artimo meno atsto, 
vų parodą, kurioje išstatyta 150 kū
rinių. Parodoje (Albert White Asso
ciates, 381 Adelaide St. W., Toron
to) dalyvauja 4 lietuviai: Bakis, Bu
kauskas, Račkus ir Valius. Arčiau 
gyvenančius dailininkus pavyko už
kalbinti ir gauti atsakymus i pateik
tus klausimus. Redakcija

1. Dalyvaujate Kanados ab
straktinio meno parodoje. Kaip 
galima būtų aptarti šios rūšies 
meną, t.y. kuo jis būtingas?

J. Bakis:
Abstraktus menas nevaizduoja 

daiktiškos tikrovės. Menininkas 
suprastina tikrovę iki abstrakci
jos, arba linija ii- spalva išreiškia 
emocini momentą. Ta prasme jis 

i vUri savyje ir muzikos ir literatū- 
i ros elementų. Čia dailininkas nė
ra šaltinis; jis yra fontanas, šal
tinis yra jo tautinė, kultūrinė ir 
religinė tradicija. Visuomenė ga- 

.! Ii gėrėtis tuo fontanu ar juo nesi- 
gėrėti. '

J. Račkus:
Keliais sakiniais jo negalima 

aptarti, nebent atskiru straipsniu. 
Galima būtų tik pasakyti, kad ab
straktinis menas atmeta įprasti
nes formas, Įgalina kūrėją sujung
ti save su gamta ir perduoti savo 
išgyvenimus bei jausmus ne kaip 
gamtos kopiją, o kaip savitą kū
rini. Toks kūrinys neturi figūra- 
tyvinių formų. Jame atsispindi ta
pybiniai sprendimai, spalvų deri
niai, jautrumo išraiška ir pan. Ne
visuomet dailininkas turi temą; 
jeigu ją turi, išreiškia ją atitrauk- 
tine forma.

2. Ko turėtų jieškoti žiūrovas

Kalneliai mano brangūs, 
Kalneliai Lietuvos, 
Priglausit mane jauną 
Po mirtinos kovos.

Nei sesė nei motulė 
Manęs neapraudos, 
Raiboji tik gegulė 
Galvūgaly kukuos...

Pavasaij žibutė
Krūtinę man papuoš,’ ■ * ? 
Sugrįžusi lakštutė 
Kaip sesė man lakštuos.
y ? O jei sugris sesulė, 

Širdis jai pasakys.
į'y Kad šiuos žaliuos kalneliuos 
A Prisiglaudė karys.
Karys, kurs savo žęmę C-'"--, 
Suviigino krauju. 
Kad laisva būt Tėvynė, 
Kaip laisvas esi tu.

Kur būsi, kur keliausi. 
Atmink iki mirties:

į Mes gyvastį aukojom 
Už laisvę mūs šalies. y

Garbinga mūsų žemė! 
Garbinga Lietuva!
Jos garbę skleiskit žemėj — 
Tu — sūnus ir dukra!

z V. ■ Šmaižienė

Kalėdoms praėjus
Kalėdos jau toli.
Močiute mylimoji.
Dalelė tau karti
Ten Sibire, brangioji.

. Kalbėsiu poterėli
Į Kūdikėli Krisiu.
kad skausmo ašarėlės
Per veidelius nekristu.

Dalytė Norkutė,
Delhi. Ont.

Stasys-.^

Bį> Pažangūs S
mokytojai ir
Vydūnas
pamaldose sS^^S 

j 4.
Kaip visos mados, taip ir netikėjimo mada ilgainiui 

keitėsi. Inteligentas ne tik galėjo užeiti j bažnyčią, bet 
kažkaip net priderėjo, kad bent iškilmingu pamaldų 
metu ten pasirodytų. Bet inteligentas negalėjo maišytis 
su paprastais žmonėmis, eiti i jų vidurį ar prieki. Švie
suomenės vieta buvo bažnyčios galas, vadinamas “bo- 
binčius".

Šviesuoliai “bobinčiuje”
Ateidavo jie bažnyčion visi kartu arba susirinkdavo 

panašiu laiku — sienoj vietoj, šalia vienas kito. Vasarą 
tokia vieta buvo šventorius, po medžiais — pavėsyje, daž
niausiai prie šventoriaus sienos. Pakitusi mada reikalavo, 
kad šviesuolis nesiklauptu, nesižegnotų ir nesimelstų. 
Turėjo stovėti net pakylėjimo metu, laikytis laisvai, ran
kas kišenėje arba sunėręs užpakalyje. Šviesuolis gale jo 
žvalgytis, šypsotis, kartais persimesti žodžiu su savo 
draugais. Buvo įprasta, kad jie išeidavo iš bažnyčios 
anksčiau, dažniausiai prasidėjus pamokslui, kuris buvo 
sakomas po Mišių. Jie ir ateidavo žymiai pavėlavę, kar
tais tik pusei Mišių.

Mokyklinio jaunimo rašinių konkursas
Vilniaus Krašto* Lietuvių Są

jungos St. Catharines skyrius, 
plėsdamas rezistencinę veiklą už 
rytines bei pie.tinęs Lietuvos sie
nas su sostine Vilniumi ir jo sri
timis ir norėdamas šią mintį lietu
vių tarpe palaikyti gyvą, skelbia 
mokyklinio amžiaus jaunimo raši
nių konkursą Vilniui geriau pa
žinti ir jo reikšmei išpopuliarinti.

Konkurso sąlygos:
1. Tema laisva, bet būtina apie 

Vilnių bei jo kraštą. (Vilniaus 
kraštu laikome visą buvusią len
kų okupuotą Lietuvos dalį).

2. Rašinys neilgesnis kaip du 
mašinėle rašyti “standard” pus
lapiai ir tik lietuvių kalba..

3. Pasirašytas slapyvardžiu, o 
atskirame voke turi būti tikra au
toriaus pavardė, adresas, amžius, 
lankoma mokykla ir skyrius.

4. Rašinį prisiųsti iki 1962 m. 
balandžio 15 d. šiuo adresu:

Lithuanian Association of Vilnius 
Region, St. Catharines Branch, 11 
Erie Street, St. Catharines, Onta- 
rio, Cįmada- ty/. t ?

’5. Už geriausius tns rašinius 
skiriamos piniginės premijos: I 
— $25, II—$15, III—$10. Pre
mijos bus įteiktos 1962 m. birže
lio 23 d. Niagaros pusiasalyje vil
niečių rengiamose Joninėse.

(Vertintojų komisijos sąstatą 
žiūr. “TŽ” šio nr. St. Catharines 
korespondencijų skyriuje}.

Kreipiamės į visus patrijotus 
lietuvius ypač tėvus ir mokytojus 
paraginti minėtą jaunimą šiuos 
rašinėlius parašyti ir atsiusti.

Mums žinomoms mokykloms Šį 
kreipimąsi siunčiame laiškais, ki
tas mokyklas ir tėvus prašome 
naudotis šiuo skelbimu laikraš
čiuose. Už atkreiptą dėmesį iš 
anksto dėkojame.

VKLS-gos St. Catharines 
skyriaus valdyba -

vitos išraiškos skleidimas. Man 
rodos, realistiniame mene nėra 
pakankamai laisvės išraiškai. To
kios laisvės’išdava ir yra kėlias į 
abstraktinį meną.

4. Ar nemanote, kad abstrakti
nis menas tėra laiko mada, kuri 
greitai praeis?

J. Bakis:
Geras menas nėra mada. Jį pa

gimdo komplikuotos laiko konste
liacijos. Jei atomas sunaikintų pa
saulį, toks menas, be abejonės, 
praeitų. Meno esminiai principai 
per amžius nėra pakitę: juos nau
dojo Rembrandtas, Mykolas An
gelas ir tebenaudoja šių dienų 
Kūrėjai.

J. Račkus:
Jei mada, tai. . . gana ilga. Ab

straktinis menas gyvuoja jau 50 
metų. Jo pradų buvo jau ir gilio
je senovėje — pvz. kiniečių raš
menyse, egiptiečių jieroglifuose. 
Jis naujas dabartiniu savo pavi
dalu bei priėjimu prie dabarties 
problemų. Tai laiko balsas, lygiai 
kaip savo metu buvo modernūs 
meno sąjūdžiai — romantizmas, 
realizmas, impresionizmas, eks
presionizmas. .

5. Ar abstraktinis menas turi 
gausių šalininkų lietuvių dailinin- 
Kiiose ir visuomenėj?

J. Bakis:
Turime visą eilę stiprių daili

ninkų, kurie yra daugiau ar ma
žiau abstraktūs ir visuomenėje 
randa gana palankų pritarimą.

J. Račkus:
Visi garsieji lietuvių meninin

kai buvo kontakte su tarptauti
niais meno sąjūdžiais, pvz. Čiur
lionis, Soutine, Galdikas, Jony
nas. ElskUs, Dargis ir kt. Be to, 
yra visa eilė dailininkų, artimų 
abstraktiniam menui. Jaunieji 
dailininkai linksta daugiau į ab- 

__ straktinį meną. Visuomenė šio 
nerimto — nerimtame. Suprasti ?ar nesuPr^pt3, bet gala^“ 
betkokiai mūsų kultūros apraiš
kai reikia pasiruošimo; visų nau
jų sąvokų supratimui reikia pa
stangos ir inteligencijos: ar tai 
būtų matematikos, fizikos, muzi
kos, literatūros ar meno sąvokos. 
Menas gali būti geras ar blogas; 
nesvarbu ar jis daiktiškas, ar ne.

J. Račkus prie savo paveikslų

R. AugnstinaviČiūtė, B. Norkutė, 
D. Norkutė — Delhi, Ont., šeštad. 
mokyklos mokinės. Jų eilėraščiai 
atspausdinti šiame “Žiburėlių” 

''...-j skyriuje.

abstraktiniame mene: idėjos, for
mų žaismo, matematikos ... ar 
laikyti šios rūšies kūrinius be
prasme mįsle, formų išdykavimu?

J. Rakis:
Matematikos tektų j ieškoti ma

tematikoj. Išdykavimo mene yra 
daug: rimto — rimtame mene J

kūmo jau yra — atsiranda ir pir
kėjų. Ateis laikas, kad abstrakti
nis menas bus artimas visuome
nei, kuri paprastai nesuskumba 
eiti kartu su menininkais. Be to, 
įsikūrimo problemos lietuviams 
neleido arčiau domėtis, meno kū
riniais. Kanadiečiai, vnač mont- iiudvniuu ai uain.non.ao, ai . v. .

Prasmės sąvoką yra žiūrovo prob- realieciai, gana palankus abstrak-

G. Butkutė - Čapkauskienė 
radijo solistė

Pastebėjęs Montrealio “Gazet
te” ir Verduno “Guardian” žinią, 
kad mūsiškė solistė Gina čap
kauskienė dainuos per CKVL-FM 
radiją, nusprendžiau su ja pasi
kalbėti ir gautas informacijas pa
teikti “TŽ” skaitytojams.

Sol. G. čapkauskienė yra pir
moji lietuvaitė solistė, pakviesta 
dainuoti per FM radijo stoti. I

— Sveikinu, kad jūs pakviesta'
dainuoti per FM radiją. “Gazet-! 
te” pranešė net jūsų pasirinktą 
programą. Pasirodo, jūs mėgsta-, 
te Mozartą ..; į

Nevien tik Mozartą. Sekantį 
kartą dainuosiu Šuberto dainas, j .

— Skaičiau, kad Jūs dainuosite:
kartą per mėnesį. Iš pradžių jūs ‘ - - . „
dainavote sekmadieniais, o dabar, gegužes pabaigoje dainuo 
jau dukart iš eilės dainuojate šeš
tadieniais. Ar Jums atrodo, kad 
šeštadieniais daugiau žmonių 
klauso?

—- Jeigu sąlygos leis ir bus lai-

siu per vieną Niujorko radiją. 
Ten tektų dainuoti tik kanadiečių 
dainas.

j — Ar Jūs dar tebestudijuojate 
— Nežinau, daugiau ar ma- dainavimą?

- - - - - - ■ — Dar tebestudijuoju pas prof.
Pauliną Donaldą.

Tuo pasikalbėjimą ir baigėme.

Lėktuvai
Lėktuvai skrenda virš kalnų.
Virš jūrių marių vandenų.
I brangią žemę Lietuvos.
Mūšų tėvynės mylimos.
Ten sesės verpia ir dainuoja, 
Gėlelės žydi ir linguoja.
Ten Nemunas nuo amžių teka.
Paukšteliai čiulba, ulba, šneka.

Rita Augustinavičiūtė 
Delhi, Ont.

Žvaigždutė
Krinta žvaigždutė 
Iš augšto dangaus. 
Lyg ta akutė 
žiedo brangaus.
Kur lik pažiūri 
Vis balta, balta.
Sakyk, žvaigždute, 
Ar tau nešalta?

Birutė Norkutė, 
Delhi, Ont.

lema ar jis žiūri i Rembrandtą, ar 
Picasso.

J. Račkus:
Žiūrovas abstraktiniame mene 

turi pats rasti savo santykį su kū
riniu. Jieškojimas Įprastinių for
mų neįmanomas, nes tokių formų 
abstraktiniuose kūriniuose nėra. 
Daug kas tariasi radęs vieną ar ki
tą pažįstamą pavidalą. Bet tai tik 
atsitiktinis dalykas. Bandymas 
Įžiūrėti vieną ar kitą daiktą Įpras
tam pavidale yra klaidingas. Rei
kia pergyventi kūrini jo visumo
je. Tą pati kūrini skirtingi žmo
nės gali skirtingai pergyventi.

Abstraktiniuose kūriniuose yra 
ir matematinės harmonijos 
džiaugsmo. Tokios krypties atsto
vas yra pvz. Mondrian, kuris reiš
kėsi geometrinėm figūrom. Jam 
artimas yra Beaulieu, mūsų Bū-, j. Bakis 
kauskas ir kt; ?■; ’ y į

3. Kodėl pasukot į abstraktinį! ■ 
meną, kuris visuomenės taip sun-j 
kiai suprantamas ir priimamas?
yį J. Bakis:

Pasukau į abstraktų meną to
dėl. kad esu savo amžiaus vaikas. 
Tačiau manoji kūryba, nors ir yra 
atitrauktinė. tebėra daiktiška. Jei 
dalis visuomenės šios rūšies me
no nesupranta, reiškia, ji nededa 
pastangų. Priversti jos negalima 
ir nevalia. Intei’gėhęiją yra indi
vidualinė pasta nga, r c masinis 
produktas.

J. Račkus:
Normalus dailininko kelias — ____....

vis naujų formų jieškojimas ir sa-; vaizdų iš Union Pier. Michigan.

žiau; tuos reikalus tvarko ir lai
ką nustato stoties vadovybė.

—- Kaip radijo stotis pasirenka r--------- j—-i -* —»------
solistes? j Sol. G. Capkauškienei padėkojau

— Pirmiausia reikia padainuo- suteiktas informacijas ir palin- 
ti audicijosė. Pasakyti, kad gali ^ejau jai visokeriopo pasisekimo 
dainuoti, ar parodyti muzikinį į siekiant dar geresnių ,rezultatų 
diplomą nieko nereiškia. Reikia; ateityje. J. Malaiška
parodyti, kaip moki dainuoti ir ■ 
reikia dainuoti ne tai. ką nori ar 
kas tau patinka, bet tai ką jie no- 

; ri; tokiuose egzaminuose, ypač 
koloratūroms, jie parenka sun-

’ kiūs dalykus:
— Ar radijo solistėms reikia 

priklausyti unijai?
— Dainuojant tik kartą i mėne

si nereikia.
— O kaip su programa? Ar ją 

lustato stotis ar Jūs pati pasiren
kate? -JŪ'AN: ./

— Aš pati pasirenku programą, 
.ik reikia žiūrėti, kad dainos ar 
arijos nebūtų perilgos ar per- 
erumpos, nes programa praside- 

Manekenas da ir baigiasi sekundės tikslumu, 
, t.y. reikia žiūrėti, kad laiko nelik-

1 A Aa! i tu perdaug arba jo trūktu. Be to,Atsiųsta paminėti I dalykai turi būti klasikiniai, nes
i i Laisve, nr. 27. 1961 m., gruodis. FM duoda tik klasikinę muziką.
'Turiny: Kazys Škirpa, Gairės i tautos — Kaip ilgai programa UŽtrun- 
sukilimą: Jonas Julius Bielskis, Infor- ka? .
macija laisvinimo darbe: Jonas Gri- — Penkiolika minučių, bet iš 
nius. Rezistencija lietuvių, literature- jos reįkia atskaityti dvi minutes, 
je; Skyriai: Rezistencijos dienos ir - - - • —
žmonės: Darbai ir idėjos: Idėjos spaų* 
doje.

Ateitis, nr. 1. 1962 m. Turiny: J. Lei- 
nienas. Frof. dr. Juozas Eretas; Dievas 
trijų modernių poetij kūryboje; J. Juo- 
zevičiūtė. Z. Acalinaitė. R. Juozevičiū- 
tė. Rita Jaraitė — 1961 m. MAS žie
mos stovykla: A. Liūlevičiūtė, Kas yra 
ateitininkas? Gausu žiemos stovyklos

tiniam menui.

— Kaip ilgai programa užtrun-

— Penkiolika minučių, bet iš

kurias sunaudoja pranešėjas.
-- Ar. išskyrus FM radiją, ki

tur nedainuosite?

Kultūrinė kronika
“EGLUTE” skelbia naujų prenume

ratorių vajų. Kiekvienas, kuris iki š.m. 
kovo 4 naujai užsiprenumeruos “Eg
lutę”, galės gauti “Svirplio muzikanto 
kelionių” abi dalis už pusę kainos: $5 
vertės knygas gaus už $2.50. Prenume
rata metams $4. Adresas: “Eglutė”, 
Immaculate Conception Convent, RFD 
2, Putnam, Conn., USA.

PREMIJA “LITUANUS” ŽURNA
LUI.— Illinois Liet. Gydytojų dr-jos.
1961 m. kultūrinė premija $1000 pa
skirta “Lituanus” žurnalui. Dr-jos kul
tūros k-jai vadovauja dr. V. Šaulys.
1962 m. premija taip pat bus paskirta 
artimiausiu laiku.

J. G. HERDER UND DIE DAINOS
— dr. A. Šešplaukio-Tyruolio dalinė 
disertacija bus atspaudinta mokslo lei
dinyje “Comentiones Balticae” IV t., 
kuris išeis šiemet. Redaguoja ptof. dr. 
Z. Ivinskis, kuris šiem metam paskir
tas Baltų Instituto direktorių, o pavad. 
dr. A. Maceina.

SOL. PR. BIČKIENE pakviesta iš
pildyti koncertinę programos dalį To
ronte, PLB rengiamame dramos pre
mijos Įteikimo koncerte. Premijos lai-

1 mėto ja — B. Pūkelevičiūtė.

Naujieji skaitytoja i dar gali 
pasinaudoti nuolaida

Nuo spaudos vajaus pradžios daugelis tautiečių pasinaudojo šie
metine nuolaida ir užsisakė “Tėviškės Žiburius” 1962 metams.

Kaimiečiai buvo nuostabiai pakantrūs. Niekas niekam 
viešai nedalydavo pastabų. Ką gi, “šviesus žmogus ’ ge
riau žino, kaip jis turi elgtis. Gal taip juos mokė vadi
namas mandagumas, kurio jie rūpestingai laikosi prie 
stalo ir kitur. Rodos, mandagumas nekliudytų ir bažny
čioje kitaip elgtis, bet ką gi padarysi.

Su ta mada buvo savotiškai susigyventa, kaip su klasių 
skirtumais. Susigyvenom ir mes, gimnazistai. Mūsų mo
kytojai beveik visi, nors nevisuomet, ateidavo i bendras 
mokinių pamaldas ir laikėsi visai taip, kaip miesteliuose 
pradžios moky klų mokytojai, paštininkai, krautuvininkai 
ar kiek akis pratrynę, ypač vieną kitą klasę baigę ir kiek 
daugiau žemės turi, atseit — “šviesuoliai” ūkininkai. Kito
kio pavyzdžio mums, mokinukams, neatėjo net į galvą 
laukti. ' -

Rašytojas Vydūnas katalikų pamaldose
Vieną kartą į Ukmergę atvyko Vydūnas. Gimnazija 

jį priėmė gražiai, sakyčiau, iškilmingai. Jis skaitė mo
kiniams ir mokytojams keletą paskaitų. Mano, trečioko, 
subrendimas buvo nedidelis, o Vydūno stilius gana augš- 
tas. tad mažai ką supratau. Bet mačiau su kokia pagarba 
į jį žiūri vyresnieji ir kaip atidžiai, kaip rimtai jo klausosi.

Buvo gegužės mėnuo. Vakarais rinkdavomės į moki
nių bažnyčią. Į pamaldas swidavv> pastovėti ir nemaža 
įv'airuj miesto ponų. { vakarines punaldas, kartu su mo
kytojais, atrijo ir Vydūnas. Mokytojai paliko stovėti prie 
durų, o Vydūnas, atsiskyręs nuo jų, atėjo į patį bažnyčios 
vidurį, įsimaišė tarp mokinių ir atsiklaupė abiem keliais. 
Buvo išstatytas Svč. Sakramentas, ir Vydūnas iškhipėjo 
Su mumis per vij&s pamaldas.

Mes žinojome, kad jis protestantas, o mūsų mokytojai 
krikštyti katalikai. Vy dūno elgesys buvo mums nelauktas. 
Prieš mokytojus, kurie mūsų jausmams sudarė opoziciją.

jautėmės ly g pažeminti ir paniekinti, o Vydūno akivaiz
doje — išaugę. Nežinau, ar visų buvo panašios nuotaikos, 
ix t gerai prisimenu savąsias. Tuo metu turėjau savų re
liginių alH-jėniu. ir kitu pavyzdžiai manė vienaip ar ki
tam veikė.

Vydūnas atėjo į mūsų pamaldas ir antrą vakarą. Ir 
yėl panašiai jis klūpojo tarp mokinių. Prisimenu vietą, 
kur jis buvo — vidury lxižnyčios, dešinėje, netoli vieno 
pilioriaus. Jis buvo kiek prieky, ir aš galėjau jį stebėti 
pro šoną. Mačiau jo veido profilį: jis buvo paskendęs 
maldoj, buvo visas suklupęs — ne tik jo keliai. Ir aš tada 
galvojau: jis, rašytojas, garbina Dievą kaip mes, moki
nukai, kaip mūsų paprasti tėvai; garbina pamaldžiau 
negu mes, nors jis nebuvo katalikas, kaip mes.

Buvo didelė pagunda pažiūrėti atgal, ar mūsų moky
tojai ten, tarpdury, vis dar tebestovi tarsi kokio protesto 
ženklan, lyg norėdami pasijuokti iš mūsų ir Vydūno. Bet 
nežiūrėjau. .Šiuo metu man buvo nebesvarbu mokytojai, 
nes mano akyse — tuo mano amžiaus metu - rašytojas 
buvo daugiau, negu dešimt mokytojų.

’ Senasis tonas lūžta
Jei neklystu, Vydūno pavy zdys padarė įspūdžio mo

kytojams ir miesto ponams..Artuoju ar kiek vėliau kaiku- 
rie jų pradėjo atsiklaupti bent pakylėjimo metu.

Ilgainiui ir ši mada keitėsi. Po 1930 vis daugiau naujų 
. /nokytojų ir studentų pradėjo slinkti iš “žibinčiaus” į 

bažnyčios priekį. Kiti susiburdavo beveik prie grotelių, 
netoli zakristijos, kur seniau rinkdavosi bajorai. Nevienas 
jų įsimaišydavo į eiles tų vynt ar motenj. kurie Mišių 
metu ar po to rikiuodavusi prie Dievo stalo. Tai buvo 
ženklas, kad senasis tonas lūžta. Lūžo jis pamažu, su 
tam tikrais svyravimais.

Kviečiame senuosius skaitytojus atkreipti dėmesį savo bičiulių, dar 
neprenumeruojančių “TŽ”, kad jiems laikraštis tekainuoja $3. Šia 
nuolaida jie gali pasinaudoti užsisakydami laikraštį iki vasario 15 d. 
Ta pačia nuolaida kviečiami pasinaudoti ir tie, kurie norėtų užsa
kyti “TŽ” kaip dovaną savo bičiuliams.

SAUSIS — SPAUDOS MĖNUO. TAD VISI TALKON!

Vardas ......
Pavardė .. ...
Adresas ......

□ Prašau siųsti man “TŽ” susipažinti.
□ Prašau siuntinėti man “TŽ” 1962 m. kaip naujam 

skaitytojui už $3.00.
□ Prašau siuntinėti “TŽ” 1962 m. kaip dovaną už

$3.00 šiuo adresu: ...„.I..............______________

—-------- - -------------- 1—__ž. • *
(Pasinaudokite šia atkarpa)



€ PSL. TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 1962. II. 15. — Nr. 7 (631)

Mann & Martel ud.
TORS
• Tel. RO. 2-8255

REAL
2336 Bloor St. W.

Swansea
$1.200 įmokėti, 6 dideli kambariai, 
2 virtuvės, kietos grindys, nauja 
dujų krosnis, tuojau galima užimti. 
Pilna kaina $11.900.

Jane - East Drive 
$1.500 įmokėti, naujas mūrinis 7 
kambarių moderniškas namas, 4 
miegamųjų, dviejų augštų, alyva 
apšildomas, aliumininiai antri lan
gai, privatus įvažiavimas, arti su
sisiekimo ir krautuvių. Pilna kaina 
$16.632. Geras morgičius. Su di
desniu $3.000 įmokėjimu vienas 
morgičius balansui $87 mėnesiui.

Jane - Annette 
$2.500 įmokėti, 7 didelių kambarių, 
atskiras mūrinis namas su garažu ir 
vieta kitai mašinai. Kvadratinis 
planas. Nauja krosnis. Geros išsi- 
mokėjimo sąlygos, arti susisiekimo 
ir krautuvių. Pilna kaina $16.700.

Swansea — arti Bloor 
$3.000 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas su garažu ir privačiu įvažia
vimu, moderniška virtuvė, alyva 
apšildomas, gerai sutvarkytas rū
sys. Viena skola balansui.

Swansea

Jane - Annette 
$3.000 įmokėti, 5 kambarių mūrinis 
bangalo su garažu, didelė moder
niška virtuvė, gražus kiemas, du
jom apšildomas, nauja krosnis. Su 
didesniu į mokėjimu viena skola ba
lansui. Tuojau galima užimti.

Baby • Jane
$11.9000 pilna kaina. Mūrinis 6 
kambarių namas, 6 metų senumo, 
privatus įvažiavimas, tuojau gali
ma užimti. Viena skola balansui — 
$50 mėnesiui įskaitant ir procentus.

Oakwood - St. Clair 
Originalus dupleksas, $8.000 įmokė
ti, gražių plytų, atskiras, mūrinis 
namas su privačiu įvažiavimu ir 
dviem garažais. 12 didelių kamba
rių, moderniškos virtuvės ir vonios, 
vandeniu alyva apšildomas, arti su
sisiekimo. Viršutinis butas išnuo
motas už $125 mėnesiui.

Maisto produktų krautuvė 
su namu

$3.500 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas su krautuve, 2 virtuvės, 
alyva šildomas. Antras namas nuo 
kampo, viena skola balansui.

Darba telef. RO. 2-8255 Namų telef. LE. 6-1410
P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo 
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turi

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

SPORTAS
i šeštadienį, i v. p.p., St. Christopher 
! House Aušra MB žais su St. John’s II 
pusf. rungi.; sekmadienį, tuoj po pa
maldų B-C lygoje Aušra žais su Tri
dents ir Andys su latviais.

Praėjusios savaitės rungtynių pasek
mės: B-C lygoje Aušra Sr. pralaimėo 
latviams 70-75, Church lygoje Aušra B 
nugalėjo St. Pauls B 44:6 ir Aušra MB 
nugalėjo St. Pauls MB 26:14 ir St. 
John's ( Vytį) 34:4. CYO lygoje Aušra 
M nugalėjo St. Patricks 16:12.

Vasario 25 d., 6 v.v.. Prisikėlimo au
ditorijoje įvyks didžiulis Jonės Kvie- 
tytės ir Co. modernaus išraiškos šokio

VYČIO ŽINIOS
Krepšininkės B-A pirmenybėse ne

lauktai,bet pelnytai nugalėjo B-A ko
mandą. Nors B-A žaidė savo geriausia
me sąstate, tačiau nepajėgė pralaužti 
rytiečių zoninio dengimo. Taiklūs me
timai, įvairus ir sėkmingas puolimas 
jau pirmame puslaiky atnešė rytietėms 
aiškią persvarą — 16:6. Antrame pus
laiky vykusiais Pruriskytės prasiver
žimais ir tolimais Rutkauskaitės meti
mais pirmo pusiaikio persvarą rytietės 
dar padidino, kartu laimėdamos rung
tynes įtikinančia pasekme 42:19. Su 
šia pergale Vytietės užsitikrino sau. , _
pirmenybių eigoje pirmąją vietą. Žai-, koncertas. Koncertą globojatėvų-rėmė- 
dė: Balsienė 12, Rutkauskaitė 8, žolpy-; jų būrelis. Visi iš anksto maloniai kvie
tė 6, Prunskytė 11, Kasperavičiūtė 2, - čiami atsilankyti ir smagiai praleisti
Anskytė 3. Šį ir kitą antradienį vytie- 
tės žais paskutines pirmenybių rungty
nes. Abiejų rungtynių pradžia 8.30 v.v. 
Rungtynės žaidžiamos Eastern Comm, 
mokykloje.

Kanados liet, pirmenybėse Vyčio 
moterų komandoje žaidė: Balsienė 39, 
Radzevičienė 30, Prunskytė 25, Kaspe- 
ravičiūtė 8, žolpytė 4, Anskytė 1. Vy
rų komandoje žaidė: Statkevičiuš, A. 
Švažas, Švažas, Gvildys, Pręikšaitis, Ba
cevičius, Šileika.

CYO pirmenybėse jaun. rytietės pas
kutinėse rungtynėse įveikusios OLPH 
32:12 išsikovojo antrą vietą. Žaidė: Jo
nynaite 11. Supronaitė 13. Bilkštytėfl: 
Čirvinskaitė 2, žolpytė 5, Renkauskai
tė. Savaitės bėgyje rytietės pradės žais
ti baigminius peržaidimus, kurie nu
lems galutinį laimėjimą. Pirmenybių 
eigoj rytietės žaidė 10 rungtynių, iš 
kurių 7 1 aim ė j o ir 3 pralaimėjo. Sezo
no metų komandoje žaidė: Jonynaitė 
85, Supronaitė 67, žolpytė 41. čir
vinskaitė 16. Renkauskaitė 12, Bilkš- 
tytė 9. Kruminaitė 3, Kybartaitė 2^ 
Vaičel iūnaitė, Žėkaite. Linkevičiūtė. 
Ražauskaitė. '

Church pirmenybėse Vyčio berniu
kai pralaimėjo pirmaujančiai St. Chris
tophers komandai 31:6, Taškus pelnė: 
Ignatavičius 4, Duliūhas 2. Jaun. vy- 
tiečiai pirmenybės užbaigė 3-čioje vie
toje ir šią savaitę žaidžia pusiaubaig- 
minios peržaidimus su antros vietos 
laimėtoju Aušra. Rungtynės įvyks ant
radienį 7 y Vy pas Aušrą ir šeštadieni 
1 vai: p.p. St. Christopher salėje.

Dail. T. Valiaus suprojektuoti LSK 
Vytis sidabriniai ženkliukai jau paga
minti ir bus įteikti 1962 m. nariams 

' rėmė ja ms. 'čč/ ■. V -
Mūsų rėmėjams K. Kaknevičiui ir J. 

Gustainiui nuoširdžiai dėkojame.

aVsros žinios
Šios savaitės rungtynės. Pirmadienį. 

8 v.v. Harbord Coli Aušra Jr. žais su 
St. Clares; antradienį. 7 y\v mūsų sa
lėjęs Aušra MB žais su’St. John’s (Vy
tis) I pusfinaly rungtynes; taip pat 
antradienį, 8 v.v. Neil McNeil HS Auš
ra B žais su St. Pauls I pusf. rungt.;

sekmadienio popietę.
KOVO ŽINIOS

Sporto klubo valdyba sveikina Meš
kauską. Bakaitį, Blekaiti, Breichmaną, 
Vinerskį, Enskaitį, Kybartą ir jų va
dovą J. Bulioni, laimėjus Kanados lie
tuvių krepšinio pirmenybėse jaunių 
klasėje. pirmą vietą ir išsikovojus tei
sę dalyvauti S. Amerikos žaidynėse Či
kagoje.

C Y O lygoje praeitą savaitę žaidė 
prieš bu v: meisterį ‘"Lady of Lodr’s". 
Mūsų jauniai laimėjo rezultatu 50:40. 
Dabar iš 11 komandų mūsiškiai yra 
pirmieji. A. G.

SPORTAS ČIKAGOJE
Čikagos Neris laimėjo Ii vietą Vid. 

Vakaru sporto apygardos vyrų krepši
nio pirmenybėse Detroite sausio 27-28 
d.d. Nėris supliekė Čikagos Arą ir pra- 

I ėjusių metų apygardos meisterį Čika
gos Jurą: Baigmėje • neatsilaikė 
prieš Clcvelando Žaibą, kuris užėmė 
į vietą. č’;?- A- -i A A?:-.’yč t y tą- .y

R. Valaitis, Nęrieš krepšininkąs, s. 
Amerikos liet, krepšinio rinktinės da
lyvis, išvyko atlikti karinės prievolės. 
Jis jau nežaidė Vid. Vakarų sporto 
a py gard os pirmenybėse Detroite.

LFK Lituanicos futbolininkai, daly
vaudami salės futbolo pirmenybėse, 
jau sužaidė 4 rungtynes iš kurių surin
ko 4 taškus ir Stovi IV-je vietoje (iš 
8) pirmenybių lentelėje. Lietuviai tu
ri 1 laimėjimą, 1 pralaimėjimą ir 2 
lygiąsias. Sausio 28^ d. jie sužaidė ly
giomis 2:2 su pirmoje vietoje sto
vinčia Lions komanda. A

Z. žiupsnys išrinktas Vid. Vakaru 
sporto apygardos pirmininku. Po iš
rinkimo į šią poziciją jis pasitraukė iš 
LSK Neries pirmininko posto. Jo vietą 
užėmė buvęs klubo pirm. Z. Degutis. 
Z. žiupsnys taip pat yra ir FASK-to 
revizijos komisijoje. E. š.

Dar galima pasinaudoti nuo
laida. taikoma naujiems ska i- 
tytojams, užsisakant “TŽ”.

Šiems metams tik $3.00.

ED. KONDRATAS 
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ

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

Didelis pasirinkimas angliškų medžiagą kostiumams bei paltams.

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas narnų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių.

Duodamos 5% paskolos perkantiems namus.
BLOOR — JANE. S5.000 Įmokėti, mūro, atskiras, 2 augštų. 8 kambarių,

■ pirmame augšte 4 kamb. ir vonia iš 3 gabalų, antrame augštė taip pat. 
Viskas atskirai. Gražus kiemas. Garažas. Savininkas paima pinna skolą 
5+5*5 metų balansui, šio namo viešoj rinkoj nėra. Prašoma kaina 
S22 000

PARDUODAMA ANTRA SKOLA ant naujo namo $3.900 iš 20% 3 metams. 
Labai geras kapitalo investavimas.

NETOLI PRISIKĖLIMO BAŽNYČIOS. $6.000 įmokėti, atskiras, gero mūro,
8 kambarių per 2 augštus. 2 mod. virtuvės, alyva vand. apšild. garažas, 
šoninis privatus 9 pėdų Įvažiavimas. Kaina. $20.900.

PARKDALE. $7.000 Įmokėti, 2 metų senumo, pirmos rūšies 5 ir 5 kamb. 
dupleksas, rūsys baigtas, 4 kamb. ir virtuvė, bet nėra leidimo tripleksui. 
2 mūro garažai, gražus kiemas. Kaina $33.000.

BLOOR — JANE. $5.000 įmokėti, atskiras, 7 kambarių, vand. alyva apšildo
mas, 2 mod. virtuvės, garažas, šoninis privatus 10 pėdų įvažiavimas. 
Kaina $20.000.

J. KUDABA Namų telefonas RU. 3-2105 
Kreipkitės visais reikalais j EXTRA Realty Ltd. čia ekstra patarnavimas.

^■—■1 ........ ... !■■»■■■■■ ............ .. ■■■■»! ■■■ ■ . I ■ WW.U. .1 WUWiQI Hf

TORONTO, Ont.
. j

V. Treigys iš Delhi, Ont., sėk
mingai atostogauja Floridoj. “T 
2” jis ten vėl surado naujų skai
tytojų Susilaukė kelių bičiulių iš 
Kanados.

Al. Gimantas iš Detroito, JAV, 
atsiuntė visą eilę adresų. Jiems 
siunčiami “TŽ” susipažinti.

Spaudos vajaus metu atsiranda 
vis naujų skaitytojų, kurie užsi
sako ‘*TŽ’’. Vajaus mėtas jau eina 
prie galo. Neužsisakiusius kviečia
me pasinaudoti vajaus nuolaida:

H. Chvedukas, mokėdamas pre
numeratą, pridėjo $3 auką. Vi
siems rėmėjams nuoširdus ačiū.

J. R. Simanavičius televizijoje
Praeitą sekmadienį 11 vai. ryto 

per televizijos 9 kanalą apie 10 
min. kalbėjo buvęs ilgametis To
ronto apyl. pirm, ir Baltų Fed. vi- 
cepirm. J. R. Simanavičius. Savo 
pasikalbėjime su stoties komenta
tore J. R. Simanavičius trumpai 
paminėjo Vasario 16 švente, metė 
žvilgsnį į praeitį ir į dabartinius , 
mūsų kultūrinius laimėjimus iš- cą $60.000. Lietuviai to festivalio 
eivijoje. Tenka pasidžiaugti, kad 
šio pirmojo mūsų tautiečio dides
nis asmeninis pasirodymas televi
zijoje nebuvo sugadintas bloga 
anglų kalba, J. R. Simanavičius 
kalbėjo visai geru akcentu, ypač 
ten. kur neskaitė iš rašto.

Prisikėlimo choras ' 
šiais metais žymiai sustiprėjo. 17! 
naujų choristų papildė praretėju-! 
sias choro gretas ir šiuo metu jau j 
45 asmenys patvariai lanko repe
ticijas.

Choro vadovo, muz. kun. B. 
Jurkšo, neabejotini muzikiniai ga
bumai ir didelės pastangos, atro
do, “užkrėtė” visus choristus nau
ju uolumu ir entuziazmu. Labai 
uoliai lankomos repeticijos ir ryž
tingai mokomasi gana sunkūs ir 
sudėtingi dalykai. Choras ruošia
si šv. Kazimiero minėjime, išpil
dyti didingą Ch. Gounod kūrini 
“Babilonijos vergija”.

Pasigėrėtinas choro drausmin
gumas darbo metu ir šeimyniška 
nuotaika pertraukų metu. Seniū
no pareigas sumaniai eina B. 
Kudzmavičius, o jam talkina at- 

Iskirų balsų seniūnai: E. Kerbe- 
| rienė, A. Vilimienė, J. Bukšaitis 
ir A. Kuolas.

Vasario 24 d. choras ruošia tra
dicinį parengimą. Meninė progra
ma bus visai nauja ir pritaikinta 
linksmai vakaro nuotaikai. Bus 
bazaras, kuri kruopščiai ruošia 
choro moterys; vertingos Įėjimo 
premi jos, vaišės ir gera šokių mu
zika publikos neapvils, o publika, 
įvertindama choro pastangas ir 
didelį choristų pasiaukojimą lie
tuviškos giesmės ir dainos srityje, 
gausiu savo atsilankymu duos 
drąsos choristams dirbti ir tobu
lėti. A. K.

A.a. Pr. Norkaitienė
po ilgesnės ligos Lake view. To
ronto priemiestyje, savo dukros 
rūpestingoje globoje, mirė sulau
kusi 68 m. Velionė yra iš Sudar
go, Šakių apskr. Ilgą laiką gyve
no Vokietijoje. Jos vaikai Kana
doje turėjo labai daug vargo ją 
pasiimti pas save dėl silpnos 
sveikatos. Kanadoje sveikatos de
partamento ji buvo nusiųsta į 
Westono sanatoriją. Kanadoje tik 
pora metų išgyveno. Velionė bu
vo tiesaus būdo, giliai tikinti mo-, , . - .
tevis. Palaidota iš šv. Jono liet, kauskas Į yvr valtininko; T. Gali- 
bažnyčios lietuvių kapinėse vasa- n’s ir -V- Kryžanauskas į pąskilti-, 
rio 10 d., dalyvaujant gausiam i nH^“ JaiPsn“v

o——- r---i įginga vadovavima apdovanotos:
Toronto Lietuvos Nepilki. Tai-į A Besasparvtė. G. Rinkūnaitė ir 

kos komitetas, kuri sudaro tauti- į) Tamošauskaitė
i ninku linkmės grupės, vasario 10 i Paukštyčių d-vės dr-kė ps. R. 
d. surengė Vasario 16 minėjimą - Kuprevieienė iš pareigų pasitrau- 
banketą Liet. Namuose. Kalbėjo; kė. Nauja dr-ke paskirta A. Besa- 
P. Bastys, konsulas J. Zmuidzi- Sparytė“< 
nas. Pagrindinę kalbą pasake i v.

kuolas. Meninėj daly pąsi- Marija” ir gerbiant didžiuoju sa- 
rode: sol. B. Marijosius, Renkaus-; liutu išnešamos vėliavos.
kaitė ir Skrinskaitė. ? Meninę dalį išpildė: v.s.v.sl. D.

Toronto Meno Sambūris “Šie- Skrinskaitė. s. Renkauskaitė. A.
tymas” repetuoja K. Ostrausko • Vėlyvis ir si. V. Rusas. Meninin- 
veikalą “Kanarėlę”, kuris bus su-Į kus palydėjo gausus plojimas, 
vaidintas Prisikėlimo par. salėje i °"“"" “

. balandžio'l““““;
Pad ė k a i

Tėvams pranciškonams nuoširdus ‘

Lietuvių studentų Į 
žinios

Studentų rėmėjų būrelis oficia-! 
iiai įsteigtas vasario 11 d. Jo tiks-j 
las — remti liet, studentų veiklą j 
ir studijas. Iš studentų susirinki
me dalyvavo — St. Vaštokas, K. 
SkrupsKelis, A. Kuolaitė ir St. Vė
jy Vytė. Jie išdėstė studentų nuo
monę kaikuriais klausimais.

Liet, studentų balius rengia
mas vasario 24, šeštadieni, Prince 
George viešbutyje, 91 York St. 
Praazia 7 vai. v. Gėlės ponioms ir 
panelėms bus duodamos nemoka
mai. Bus renkama baliaus karalai
tė. Dėl bilietų žr. skelbimą 8 psl

Tarpt, studentų festivalis. — 
Jau eilę metų Toronto un-to stud, 
taryba ruošia festivalius, kurių 
tikslas yra arčiau supažindinti 
įvairiaspalvę universiteto studen
tiją su tautų papročiais. Nuo per
nykščių metų prijungtas dar ir ki
tas tikslas — paremti Tarpt. Stu-

REALTORS

527 Bloor St. W. Tel. LE. 2-4404

uentų Centro namų statybą. Na
mus finansuoja tarpt. Rotary klu
bas, remiamas un-to tarybos, kuri 
jau davė un-to rajone sklypą, ver-' 

programoj dalyvavo pirmą kartą. į 
Jis Įvyko vasario 8 ir 9 d. Pedago- Į 
ginio instituto patalpose. Abi die
nas 500 asmenų salė buvo pilna 
rinktinės Įvairių tautų visuome
nės. Programoje dalyvavo 13 tau-! 
tų - Negrai parodė originalią! 
būbnų muziką. Ištikrųjų nebuvo ■ 

i būbnai. bet skardinės ir nupjau- • 
i tos Statinės. Indiečiai vyrai I.
pašoko labai originalų derliaus 
šoki. Lietuvių taut, šokių grupė 
“Gintaras" penktadienį gerai pa
šoko Žiogeli ir Vestuvių polką, o 
šeštadieni, didesniame sąstate, 
Gyvatarą ir Malūną. ‘

Kitą festivalio dali sudarė taut.
j grupių paroda, kurioje šalia mi- 
i nėtų tautų dalyvavo dar vengrai 
ir Afrikos negrai. Gana kuklus 
lietuvių skyrius buvo Įrengtas 
centrinėje salės vietoje. Ekspona
tų tarpe daugiausia buvo audinių 
pavyzdžiai ir knygos anglų kalba 
apie Lietuvą. Tautiniais drabu
žiais apsirengusios lietuvaitės S! 

Į Ramanauskienė - Skirgailaitė ir 
būriui giminiu ir pažįstamu. j Pažangumo žymeniu uz parėL| A. Emnaite davė paiškinimus ir.i

Skautai minėjo Vasario 16 \
Skautai-tės vasario 11 d. Prisi- * 

kėlinio salėje paminėjo Vasario 
16. Oficialioji dalis pradėta tun- 
tiniuko pasveikinimu ir vėliavų 
įnešimu. Nepriklausomybės aktą 
perskaitė s.v.v.sl. J. Kuprevičius, 
o tolimesnę programą vedė v.$. V. 
Skrinskas. Įsakymų metu skau
tės įžodį davė Beržinskaitė ir vii-, 
kinkų — V. Vadauskas. V. Taniu-i 
laitis, V. Adomavičius. J. Žolpis, 
R. Stukas, R. Rickevičius, A. Paš- 
kauskas ir K. Strimaitis.

Į vyresniškumo laipsnį pakelti: 
valtininko V. Sėndžikas, Alg. Mal-

dalino informacini lapeli anglų
kalba “Lithuanians’’. Daug pa
roda domėjosi ir gyrė, ypač Azi- j 
jos ir Afrikos studentai. Lietuvių: 
pasirodymą šiame festivalyje or
ganizavo Liet. Studentų Sąjungos 
valdyba, gavusi kuklią Studentų i 

Užbaigta sugiedant “Marija; Rėmėjų Būrelio paramą. Parodos;
—..u:.-* reikalais rūpinosi liet, skautai,

akademikai. Daugiausia pasidar
bavo: archit. Alg. Danelis, Alg.
Slapšys. K. Dainora. K. Augusti-' 
navičius, S. Beresnevičius.

. < .. Iš kitų tautų kukliai h’ nelabai
Sesės turtingai paruošė vaišes, j pastebimai buvo vengrai su sa- 

Greitsi visi paruošti skanėstai-vo labai Įdomia piešinių paroda.
, dingo ir patys jauniausieji su tė- Tai vienintelis aiškiai antikomu- 

__ _ _ _ ___ ____ ______ [ vėliais traukė namo, o jaunimas nistinis skyrius visoje parodoje, ’ 
skautiškas aūū "už duotT nemokamai rinkosi i muzikos studiją pasišok- nes piešiniai išimtinai vaizdavo 
salę Vasario 16 šventei paminėti.

Tuntu vadija

Perkant ar parduodant bet kokį nekilnojamą turtą, kreipkitės 
į šią gerai žinomą firmą.

Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, įvairaus dydžio apar
tamentų, biznių. farmų sklypų etc.
Sąžiningas ir skubus patarnavimas.

Geriausias morgičių gavimas bei sudarymas visame Toronte.
BLOOR — JANE
$4.000 įmokėti, 8 kambarių per du 

augštus, atskiras, mūrinis namas, 
kvadartinis planas, vandens aly
vos šildymas, 2 modernios virtu
vės, 2 vonios, garažas, didelis kie
mas, atvir. morgičius, arti Bloor.

BLOOR — SWANSEA
$5.000 įmokėti, 6 kambarių, gražus, 

naujas, atskiras mūrinis namas, 
kvadratinis planas, alyvos šildy
mas, užbaigtas recreation kamba
rys su parketo grindimis, gara
žas su privačiu įvažiavimu.

INDIAN RD
$5.000 Įmokėti, 13 kambarių, atski

ras mūrinis dupleksas, naujas 
vandens šildym.. recreation kam
barys rūsyje. 6 kambariai pirma
me augšte, dvigubas garažas, arti 
Bloor.

SWANSEA
$6.060 Įmokėti, C metų senumo pui

kus atskiras mūrinis 5 kambarių 
bungalo<aliuminia ’js langai ir du
rys, garažas su privačiu įvažia
vimu, modernus viduje, 17 metų 
atvira ' skola. C

EGLINTON—MOUNT PLEASANT 
RD. Rūkalų - dovanų krautuvė 
S8.000 Įmokėti. Puikus mūrinis na

mas susidedąs iš apačioje krautu
vės ir 2 kambarių ir II a. butas 
4 kambarių. Pastatas anie 20 me
tų senumo. Labai gera vieta. Sa
vaitinė apyvarta virš $700. Gali
ma padaryti daug daugiau. Ge
ra proga įsigyti nuosavą verslą.

RONCESVALLES AVE.
$10.000 Įmokėti, valykla ir 4 atski

rų butų mūrinis namas, puiki sa
vaitinė apyvarta plius nuoma už 
butus, garažas, vandens šildymas: 
gera vieta, lengvas pelningas 
darbas. ■ . Yf -čč; •

HIGH PARK — RONCESVALLES 
TRIPLEKSAŠ
$15.000 įmokėti, 17 kambarių, tik

4 metų senumo. Atskiras mūri
nis pastatas. Vandens - alyvos šiL 
dymas. 3 garažai. Privatus ivažia: 
vimas. Labai "gera nuomą. Arti 
prie susisiekimo bei krautuvių. 
Vienas gražiausių pastatų High 

. Parko rajone.

■ JANE

BLOOR

$8.000 įmokėti, mūrinis pastatas su 
self-service maisto produktu 
krautuve. College - Havelock 
gatvių rajone (prie pat Prisi
kėlimo bažnyčios). $1.300 sa- 
vaitinė apyvarta, 4 kambarių 
butas antrame augšte. Dų ga
ražai ir privatus įvažiavimas. 
Viena skola balansui.

$3.500 Įmokėti. Naujas 5 r ainharių 
bungaiovas College - Duffe
rin rajone. Recreation kam
barys rūsyje. Didelis kiemas. 
Mūrinis antras pastatas už 
namo, tinkamas kaip garažas 
sunkvežimiams ar kitokiom 
mašinom. Ideali vieta asme
niui turinčiam :Trucking - 
('artage —paving ar delive
ry bizni. Viena atvira skola 
balansui. Prašo $19 500.

$4.000 Įmokėti, High Parko rajone 
arti Bloor gatvės, atskiras 

...mūrinis -7 kambarių per. du 
augštus namas. Viena skola 
balansui. Pilna kaina tik 
$15.900.

$4.000 Įmokėti. High Parko rajone 
prie pat Bloor gatvės. Atski
ras rupių plytų 8 kambarių 
namas per du augštus. Karš
to vandens alyvos šildvanaš. 
Kvadratinis planas. Garažas 
ir privatus įvažiavimas. Pra
šoma kaina $24.500.

$4.000 Įmokėti. Rusholme - College 
rajone. Atskiras, mūrinis. 8 
kambarių per du augštus na
mas.Dvi modernios virtuvės. 
Garažas fr šoninis įvažiavi
mas. Atviras morgičius iš 
6’2 %. Pilna kaina $22.500.

$7.900 įmokėti. High Parko rajone. 
Visai naujas, atskiras na
mas Puikūs 8 kambariai per 

•du augštus. Išbaigti du kam- 
; bariai rūsyje. (»aražąs ir pri

vatus i valiavimas. Pilnakai- 
ųa -S28.000. ;

$15.000. Įmokėti. Originalus trijų 
šeimų pastatas — tripleksas 
— 17 kambarių. Patogiam 
muomavimui rajono prie pat 
St. Clair - Bathurst. Du bu
tai išnuomoti už $265 mėn

Be to, turime labai dideli pasirin- 
k’mą įvairaus dydžio apartmėnti- 
niu namu.' ■ < .-."e.<7P. KERBERIS

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

P.S. Didelis pasirinkimas tripleksų, 
sikspleksų ir apartamentinių namų.
y---.' ' PASITEIRAUKITE DEL

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

• f • • Tn£.;'2-4404ūūtč"'č?<<::č- 
N amų telefonas l E. 6-9165

KITI N’ \\ Y1DL.

si' paruošti skanėstą

F* S EN KUS Rec I Estate RO. 7-8131
ti. Šokiams grojo A. Gatavecko vengrų sukilimą ir po to ėjusius 
orkestrėlis F. j suėmimus bei išvežimus. A. R. 1717 BLOOR STREET WEST, TORONTO 9

Namus, sklypus, ūkius: vasarvietes, verslo iniones perkant ar parduodant 
Jums mielai patarnaus J. MATULIONIS ir F. SE?

SAVININKAS VYT. STOČKUS

morgič Atrodo galima bus pirk-

dais. Geras susisiekimas ir leng
vai išnuomojama.

80 Perth Ave. Tel. LE. 4-3241
(i pietus nuo Bloor, prie Dundas)

GENERAUNIS AUTOMOBILIU PATAISYMAS: Taisomą: motorai, 
greičių dėžės, stabdžiai, paviršiaus (body) išlyginimas ir dažymas. 
Paviršiaus išlyginimui vartojamas tik švinas. Visi darbai garantuoti.

TELEVIZIJOS ANTENOS
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS. Antenos nuo $17.50, 
Televizijos bokštai nuo $45.00. Garantuotas darbas ir vaizdas 
kanaluose 2, 4, 6, 7, 9, 11. .'V 
Skambinti: LĖ. 6-4004 iki 10 vai. vak. Leonui BIELSKIUI.

REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. (prie Lansdowne Ave.)

Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450
Namu telefonas BE. 3-51)96

RUSIIOLME — COLLEGE ' morgič. Atrodo galima bus pirk-
$3.000 įmokėti, atskiras, raupį ply- ti už apie $15-16.000 su visais bal

ty, per du augštus 9 kamb., dvi dais. Geras susisiekimas ir leng-
mod. virt., dvi vonios: namas ir vai išnuomojama.
kambariai visiškai geram stovy. GAZOLINO STOTIS — GARAŽAS

TAIKOS
SAUGOTOJAI
Šiandien, labiau kaip betkada nuo 1940 metų, mes 
atiduodame ypatingę pagarbę tiems draugams - 

Kanados piliečiams Ginkluotose pajėgose, 
kurie yra pasirengę ginti mūsų 

laisves ir gelbsti išsaugoti pasaulio taikę.

DEPARTMENT OF NATIONAL DEFENCE

Statybininko sau statytas. Du ply
tų garažai. Uždara veranda. Van
deniu alyva apšildomas. Kaina 
apie $20.000.

ST. GEORGE ST. — MIMICO
S3.0Q0 imok., bangalovas 6 did ir 

šviesūs kambariai, beveik užbaigą 
ta seklyčia rūsy. Vandeniu alyva 
šild., Did. sklypas. Apie $16.000.

GEOFFREY — RONCESV ALLES
$6.000 Įmok., atsk., did. 10 kambar. 

namas. Skersinis koridorius, 3 
virt.. 3 vonios, platūs laiptai, su 
visais baldais. Vandeniu alyva ap
šildomas. 2 garažai. Prašoma kai
na $22.500.

TE LLER — QUEEN ST.
S2.500 Įmok., atskiras. 10 kamb., la

bai gerai Įrengtas, dvi virt., 2 vo
nios, vandeniu alyva apšildomas, 
du mūro garažai, didelis kiemas, 
senukai anglai gyvena keliolika 
metų. Pirmą kartą parduoda, be i

Tik SO00 - 10.000 įmokėjus galite 
pasidaryti pelningus ir didelės 
nuosavybės nepriklausomu savi
ninku, beveik Toronte ir kartu 
kurorte. Prie didelių plentų susi
kirtimo ir žymaus miestelio. Pil
na lietuvių vilų savininkų ir įvai
rių verslininkų. V/2 mylios nuo 
Simcoe ežero ir besiplečiančio 
provincijos parko. Gazolino stotis 
su 4 pompomis, garažas 8-nioms. - 
mašinoms, mechaniniam remon
tui ir dažymui. Dodge atstovybė, 
didelis sklypas, frontas asfaltuo
tas Gyv. namas iš 6 šviesių, di
delių ir dažytų kambarių, moder
ni virtuvė, alyva apšildomas. Di
delės pajamos. Pilnai ir du dali
ninkai verstųsi. Be morgičių. 
Anglas savininkas laikė 12 metų. 
Kaina apie $37.000. Inventoriaus 
sąrašas ir finansiniai daviniai pas 
irius.

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

parūpiname geresnėm sąlygom paskolų - morgičių.
Vyt. Morkis J. Koškelis A. Bliudžius
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PROGRESS Real Estate Ltd
1064 Bloor St. W. Tel. LE. 4-9286

(prie 'Gladstone Ave.).-

GERBIAMASIS

Skaitytoju laiškai JUBILĖJINIS MĖNUO ..ŠYPSENOS..:

JANE ST.
$1.500 įmok., rupių pi. gražus bun- 

galovas. Įrengtas butas rūsyje. 
Labai švarus iš lauko ir vidaus. 
Priv. įvaž., dvigubas garažas. Sku
bus pard., savininkas pirko kitą 
namą.

COLLEGE
$2.000 įmok., mūr., 8 kamb. per du 

augštus. 2 virt., 2 vonios, naujas 
šild. Viskas įrengta dviem šei
mom. Skubus ir pigus pard., nes 
prašo tik $13.500.

DUFFERIN PLAZA -
$2.500 įmok., 8 gražūs kamb., 2 mo

dern. virt.; nepereinami kamb., 
garažas ir geras įvaž., galima tuoj 
užimti, vertas pamatyti.

ANNETTE — HIGH PARK
$2.500 įmok., mūr., atsk., 8 kamb.,

2 virt., alyva šild., centrinis pla
nas. Reikia mažo remonto, par
duos už $15.000. Vienas morgičius 
balansui.

WINDERMERE — ANNETTE 
$3.000 įmok., gerų plytų, atsk., 10 

kamb., 4 kamb. ant pirmo augšto,
3 virtuvės, naujas šild., vieta ga
ražui, arti kraut, ir susisiek. Vie
nas 10-čiai metų morgičius išmo
kėti.

DUNDAS ST. W

DOVERCOURT RD.

COLLEGE

SWANSEA — BLOOR
$3.000 Įmok., 7 kamb., mur., vand. 

alyva šild., priv. įvaž. Garažas. 
Skubus pard. Vienas morgičius iš
mokėti. Prašo tik $16.500.

BLOOR — JANE
$3.500 įmok., mūr., 7 kamb per du 

augštus. 2 mod. virt., 2 vonios, 
įrengtas rūsys, vand. alyva šild. 
Galima tuoj užimti. Apžiūrėkit, 
jums tikrai patiks.

BLOOR ST. — GLADSTONE AVE.
$6.000 įmok., mūr., atsk., 10 did. 

kamb., 2 m^L viri, 2 vonios, 
vand. alyva šild., dvigubas gara
žas, vienas morgičius. Namas arti 
Bloor kraut, ir susisiek. Tikrai 
geras pirkinys.

ST. CLAIR — DUFFERIN
$8.000 įmok., naujos statybos, gra

žių pi., 17 kamb. tripleksas. Vis
kas įrengta trim šeimom. 3 gara
že, ir vienas morgičius išmokėti.

BLOOR — LANSDOWNE AVE.
$10-15.000 įmok., už gražų narna ir 

didižulę mėsos krautuvę. Viskas 
moderniškai įrengta, didelės sav. 
pajamos. Pard. dėl mirties šei
moj. Skubus ir labai geras pirki
nys. Prašoma kaina žema.

S. JOKŪBAITIS

keleto lietuvių grupė buvusi vežiojama 
po egzekucijos vietas ir vokiečių fil
muojama tikslu parodyti, jog lietuviai 
žydus naikinę Jeigu taip ir būtų buvę, 
tai ar aniems rabinams ir šiam moky-'K 
tojui yra pagrindo dėl kelių neklau
žadų kaltinti visą tautą? Iš kitos pu
sės, kodėl jis težino tik vieną lietu- 

j vaitę, pagęlbėjusią žydams, o kodėl ne-

vo pagalbos ranką ištiesė net po to, 
kai žydai Šiaulių gatvėse su gėlėmis 
sutikdami bolševikų tankus, grūmojo 
lietuviams: “Dabar mes jūsų galvomis 
grįsime gatves!”. Net stambieji jų 
pirkliai šelpė bolševikiškąjį MOPRą po 
to pirmajame bolševikmetyje, užim
dami augštas vietas, engė lietuvius ir 
sudarinėjo išvežamųjų sąrašus ir t.t.

Reikia tad užkirsti kelią visiems 
i tiems, kurie neteisingai kėsinasi sujuo- 
! dinti lietuvių tautos vardą. Taipgi tu- 
retų atsiliepti ir tie žydai, kurie lietu- 

jvių buvo išgelbėti, nes jų liudijimas 
; atskleistų tikrąją padėtį, bei atitaisytų 
[lietuviams daromą skriaudą. Antra 
vertus, mums patiems reikia išaiškinti, i 
kiek buvo tokių tautiečių, kurie vokie
čiams pagelbėjo žydų nelaimėje, ir 
kiek tokių, kurie jiems Įvairiais bū
dais padėjo. Priešingu atveju žydai | 
įbrėš juodą rėžį mūsų tautos istorijoj, 
kuri vėliau bus sunku ištrinti.

A. Kalnius
IR JUOKTIS REIKIA MOKĖTI

Juokinti žmones žodžiu ar raštu yra 
sunkus menas, daug sunkesnis negu 
rimtai kalbėti ar rašyti. Tam reikia iš- !

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Telef. LE. 4-9286. Namu - RO. 6-0417

KUN. REDAKTORIAU,
S. Narkėliūnaitė kelionės Lietuvon 

[aprašyme, “TŽM 1962. I. 4. užsiminė 
apie savo pasikalbėjimą Vilniuje su K. 
Korsaku, kuris sakęs, kad vienas buv. 
Vilniaus profesorius, išvykdamas iš 
Vilniaus, išsivežęs universiteto? medžia
gą apie Antaną Strazdą. Tai, be abejo
jimo, liečia mane. Betgi K. Korsakas 
yra netiksliai tuo reikalu informuotas. 
Tiesa, Vilniuje esu radęs nemaža nau
jos medžiagos apie Strazdą (beje, dau
giausia kaip tik ne universiteto biblio
tekoje, o Centriniame valst. archyve), 
betgi iš Lietuvos išvykdamas, išsive
žiau tik savo Dasidarytus nuorašus, o 
pati dokumentinė medžiaga liko Vil
niaus bibliotekose ir archyvuose, kur 
ją buvau antikes ir nusirašęs.

Būsiu dėkingas, jei tą mano trum
pą paaiškinimą išspausdinsite Jūsų re
daguojamame laikraštyje.

Reiškiu savo tikrą pagarbą
Vincas Maciūnas

“JŲSU GALVOMIS GRĮSIME 
GATVES”

Nepriklausomybės metais Lietuvoje 
nekaltai nenukentėjo nė vienas žydas. 
Negirdėta, kad jis būtų buvęs nu
skriaustas ir ankstyvosios istorijos bū
vyje. Taigi, jis neturėjo kuo nusiskųs
ti. Atvirkščiai, nusiskųsdavo lietuvis, 
jog jis yra neretai žydo apgaudinėja
mas, išnaudojamas ir, dar priedo, pra
vardžiuojamas “gojumi”, atseit, laiko- 

! mas prastos giminės žmogumi, 
j Tiesa, nevienam Lietuvos žydui teko [ 
nukentėti caro laikais. Betgi jis tada į pildyti dvi svarbias sąlygas — mokėti 
nukentėjo ne nuo lietuvio, o nuo ruso, 1 rasti tinkamą medžiagą ir sugebėti ją 

i kuris anuomet taip pat negailestingai ] juokingoje formoje žmonėms perduo

JUBILĖJINIAI SIUNTINIAI.

I pasiteirauja apie tūkstančius, kurie Sa-

Wasaga Beach, Stayner, Collingwood 
ir apylinkėse turime dižiausią pasirinkimą vasarnamių, famių, gazolino 

stočių, garažu, moteliu, įvairiu bizniu ir t.t.

V. (Vic) BUTRIMAS
DĖL INFORMACIJŲ RAŠYKITE: BOX 83 COLLINGWOOD. ONT.

Frederick F. MARTIN Namu: V. BUTRIMAS
Real Estate 139' Fourth St. E.

Oakview Beach COLLINGWOOD. ONT.
Įstaigos tel. Wasaga Beach 201 Tel. 2337

ti. Kai tos sąlygos neišpildomos, juokų 
pasakotojas darosi neįdomus. Tada 
jam lengva nuklysti į pavojingą kelią 
— pradėti pasakoti nešvankius daly
kus arba imti užgaulioti asmenis. Dar 
blogiau, kai juokų pasakotojas ta pro
ga pradeda rodyti piktą valią, stengda
masis suvesti kaikurias savo asmenines 
sąskaitas. Tada šeimininkui nebelieka 
nieko kito daryti kaip tik nežymiai 
priėjus patraukti pasakotoją už ranko
vės ir tyliai paprašyti: “Prietėliau, ga- 
na'!”..- .

Tokios mintys ateina žmogui paskai-

Šiais metais Lietuviu Prekybos Bendrovė švenčia penkių metu 
PREKIAVIMO SUKAKTĮ — siunčiant siuntinius lietuviams Į 
Lietuvą iš viso pasaulio.

Per paskutinius metus mūsų svarbiausias nusistatymas buvo 
duoti Jums gerą vertę ir žemas kainas. Dėka Jūsų paramai, mes 
tai padarėme ir mūsų kainos dar pažemėje per paskutinius me
tus. Atsižvelgiant, kad tai padaryta su Jūsų pagalba, mes kviečia
me Jus atšvęsti ŠĮ JUBILEJŲ su mumis. Šia proga LP B-vės vado
vybė išleidžia 1.000 JUBILEJ1NIŲ SIUNTINIŲ pirkimo kaina 
per JUBILĖJINĮ MĖNESĮ, kuris prasideda 1962 m. vasario 17 
dieną ir tęsis iki kovo 17 dienos.
JUBILĖJINIS SIUNTINYS NR. 1: JUBILĖJINIS SIUNTINYS NRr 2: 

.3^4 jardo vilnonės medž. kostiumui, jardo vilnonės medž. kostiumui, 
3 jardai viinon. medžiagos paltui, 
3 jardai poplino.
Normali kaina S47.50
Jubilėjinė pirkimo kaina yra tiktai 
S39.50. Įskaitant visus mokesčius.
JUBILĖJINIS SIUNTINYS NR. 1

—- dvigubas: 
6*t» jardo vilnonės medž. kostiumui, 
6 jardai viinon. medžiagos peltui, 
6 jardai poplino.
Normali šio siuntinio kaina $86.50 
Jubilėjinė pirkimo kaina yra tiktai 
$67.50. Įskaitant visus, mokesčius.'

5% NUOLAIDOS PER JUBILĖJINĮ MĖNESĮ VISOMS 
KATALOGINĖMS PREKĖMS, STANDARTINIAMS 
SIUNTINIAMS IR T.T.

Rašykite mums dėl katalogo ir praleiskite mūsų JUBILĖJŲ su 
JUBILĖJINIAIS siuntiniais ir JUBILĖJINEMIS kainomis. JUB1- 
LĖJINIAI SIUNTINIAI bus siunčiami Tamstai — mūsų senam 
klijęntui ir Tamstai — mūsų naujam klijentui — visi už pirkimo 
kainą ir visi su garantija.
DĖMESIO ENERGINGIEMS Į BIZNĮ LINKUSIEMS ASMENIMS! 
Kadangi mūsų veikla kas metai plečiasi, tai mums reikalinga dau
giau atstovų savo skyriams ir, jei virš aprašymas tinka Tamstai — 
prašome kuo greičiau rašyti mums.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE
341 LADBROKE GROVE, LONDON, W. 10. ENGLAND

Kino teatre |
Žmona: — Ar tavo kėdė patogi, 

brangusis? •
Vyras: — Visiškai patogi, ma

no meile..’
Žmona: — Ar tau gerai matosi

ekranas?
Vyras: — Puikiai, brangioji..
žmona: — Ar tavęs netrukdo

tas pasiutęs triukšmas už durų?
Vyras: — Ne, mano angele . ..
Žmona: —Tad, greičiau pasi- 

keiskim vietom tu, savanaudi .. .

Nereikėtų mokytis

3 jardai vilncn. medžiagos paltui,
4 jardai skalbiamo aksomo,
3 jardai poplino.
Normali kaina S59.70
Jubilėjinė pirkimo kaina yra tiktai 
$49.70. Įskaitant visus mokesčius.

Paprašius mes atsiųsime oro paštu 
nemokamai medžiagų pavyzdžius Į 
betkuri pasaulio kraštą.

— Kodėl aš neužgimiau prieš 
600 metų? — aimanuoja Stasiu
kas.

— O iš kur tau tokia mintis at
ėjo i galvą? — nustebusi klausia 
motina.

— Jeigu gyvenčiau anais lai
kais, nereikėtų mokytis viso to, 
kas atsitiko vėliau.

Sutaupė
Škotukas: — Ar atsimeni, tėve

li, sakei man, jei būsiu perkeltas 
į augštesnę klasę, tai gausiu ši
lingą? Aš sutaupiau tau tas išlai
das; nereikės duoti man tų pini
gų, nes pasilikau toj pačioj kla
sėj ...

7 aupyk ir skolinkis
Toronto Lietuviu Kredito Kooperatyve 

"PARAMA“
■ ? • /B ūš t i n ė : 

Lietuviu Namai 
1129 DUNDAS STREET WEST.

?T:,?'.Torino 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 in
validumo atveju apdraustos. » Visų narių gyvybė apdrausta san
taupų dydyje. T;
DARBO VALANDOS: pirmadieniais ir penktadieniais nuo 10-vai; ryto ligi 
1 vai. po pietų ir vakarais nuo 5.30 ligi 9 vai. vakaro: antradieniais nuo 
10 vai. ryto ligi 1 vai. po pietų ir vakare-nuo 7 vai. ligi 9 vai. vakaro; 
trečiadieniais ir ketvirtadieniais nuo 10 vai. ryto ligi 1 vai. po pietų

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

VISU RŪŠIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS 

! Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas. 

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

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

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

148 WESTMINSTER AVE. Telefonas LE. 2-5191

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

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

CLEAR-VISION T.V., Hi-Fi RADIO

Taisom ir parduodam Kanados ir vokiškus
T.V., Hi-Fi setus. Nauji ir vartoti. Sąžiningai 
ir nebrangiai taiso lietuvis profesionalas 
technikas. Savininkas Raimundas Stasiulis.

1O76'/2 BLOOR ST. W., Toronto
Po 7 vai. vak. skambinti RO. 9-9392

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

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

(buvęs Gaujas savininkas
V.O. 726 Lansdowne Ave.

(TarP R,oor ir Dupont)g ar a ge Tei. le. 3-0631
VISI MAŠINŲ REMONTO DARBAI LIETUVIAMS ATLIEKAMI 
PIGIAU LIETUVIŠKAME V.S. GARAGE. Sav. V. S t r i maltis
Automatinė transmisija pigiomis kainomis ir visi kiti taisymo darbai 

atliekami sąžiningai. Darbas garantuotas.
726 Lansdowne Ave. Tel.: LE. 3-0631, namuose LE. 74336

(Tarp Bloor ir Dupont)

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RŪŠIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

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

trempė mūšų sodybas, kaip ir šį kartą. 
Tačiau neapsakomai žiaurus likimas 
Lietuvos žydi ją užklupo nacizmo lai
kais. Ir šios tragedijos kaltę žydai 
stengiasi išplėsti net už nacizmo ribų. 
Į šį užribi ir dargi į pirmąsias eiles, 
yra skiriama ir lietuvių tauta. Ši ten
dencija jau yra paskleista didžiojoj Š. 
Amerikos spaudoj.

Ar žydai pagalvojo, jog ir šį kartą 
■■ Lietuvą trypė kietas nacio batas ir lie
tuvis netik negalėjo jų apginti, bet net 
ir užtarti, nes ir jam pačiam grėsė iš
rūkti per Aųsvico kaminą. Visdėlto ir t . - -

Į tokiam pavojui esant, nekartą jis rizi-i čius 4. “Pelėdos” nr. Labai mažai ten 
į kavo ir daug -daug žydų, ypač vaikų ir yra gražios ir tikrai juokingos medžia- 
; moterų, ištraukė iš mirties nasrų. Ir j ©oš. Dalis numerio dar šiaip taip pri- 
; tokių rizikuojančių buvo ne vienas ki- • imtina, bet nemažą dalį sudaro pačios 
tas, kaip žydų tautybės mokytojas ne- žemiausios rūšies juokai — suvedinė- 

‘ seniai “Tž” teigė, o tūkstančiai. Dar jimas sąskaitų su St. Catharines. OnU 
daugiau, šios rizikos ėmėsi net įstai-i vilniečiais, užgauliojimas artimųjų pa-j 

•gos, kurios buvo valdomos lietuvių, rapijų klebonų, pasijuokimas iš Baž- 
Antai Vaiguvos vaikų prieglaudoje, nyčios, popiežiaus, ir religinių gies- 

.• kuri buvo valdoma ir išlaikoma Šiau- tnių. Vietomis netgi minimos tikros 
: lių apskrities valdybos, buvo paslėpti i pavardės. Atrodo, atėjo laikas, kad 

7 žydų tautybės žmonės, daugiausia • kas nors pasielgtų, kaip ano pobūvio 
j vaikai. Apie tai žinojo nemaža vado-; šeimininkas: trukteltų pertoli nuėju- 
; vaujančių lietuvių pareigūnų, kuriems! siems juokdariams už rankovės ir pa- 
: grėsė nemalonus likimas ir kurie, ta-> sakytų: "Prieteliai. gana!”.
! čiau. nepabūgo ir minėtuosius žydus; Petkus
; išgelbėjo. Ir siu eilučių autoriui teko l ■ ■
•būti anų pareigūnų tarpe. L Fį f M F NTflR! IR F

Apie individualią pagalbą maistu. ■ V111W
drabužiais ir kitkuo netenka nė kai- j 
bėti, nes ją teikė kiekvienas, lietuvis. Į i 
namą Vaisių gt., Šiauliuose, kuriame; 
gyveno Vehrmachto karininkas ir vie-; 
nas rudmarškinis, nekartą slapčia atsi-wedagogas Ignas Malūnas pačiu 
lankydavo žydų iš gheto ir ten gyye- | naujausiu metodu. Išmokti skai- atpalaiduoja nančiu lietuviu jie buvo sušelpiami. . .. . ... . . i ’ ’ ’
Tokių namų Šiauliuose buvo šimtai. •J'- reikia tik puses laiko, negu ,
O kaikuriė lietuviai išdrįsdavo net per j kitaiš metodais?Tik duok elemen- amperų. Niekad nenaudok vieton sau-1 
geto -tvorų ištiekti.,P^galbęs ^pką. Ki-j skie- giklio centų; J
ti gi, gyvenantieji provincijoje sav-o • meni. Toliau vaikai patys skaitys, j keletą atsarginių saugiklių. Elektros 
šeimose buvo paslėpę nernazą vaikų. | p į ■' galinia nradėti mokVti ‘ v’el°s pravestos po kilimais arpo dūri- i 
moterų ir net vyrų; kurie savo ^elie-• mis taip pat gali būti gaisrų priežastis. ;
tuviška išvaizda ir žargonišką kalba j A-1 ^US1C*° Dažnai tikrink vielas, sujungimus ir •
visados galėjo netikėtai išduoti savo nil SKaiUmu. 
geradarius. Elementorius ruoštas 25 metus.

Tiesa, teko girdėti ir vieną kitą lie- Gausiai iliustruotas dail. V. Si- 
tuvi prisidėjus prie žydų kančių. BeL mankevičiaus spalvotais pieši- 
tai buvo retenybė — keli iš milijono, niais. Yra 112 pšl. Išleido “Atei- 
Ir kas svarbiausia, tokie "‘geradėjai^ . tįs” Broklyne, N.Y. Spaudė sale- 
vietos lietuvių buvo ignoruojami ir su-1 zįeįįu spaustuvė Italijoj. Kaina 
mekinanu. Jie dažniausiai be žinios ■ $2 5Q- Gaunama adreJsuJ. »Atei. 
kur nors dingdavo. Kur kas daugiau;?: „ niniuui a i
žydų nukentėjo nuo savo pačių tautie-; ^1S Willoughby Ave., Brook- 
čių. kurie ėjo įvairias pareigas getuo- ir pas platintojus,
se. Jie. norėdami įsiteikti vokiečiams Įsigykite tuojau. Savo vaikučiams 
ir tuo būdu apsaugoti savo “kailį”, sa- ~
vuosius brolius skundė, išdavinėjo ir 
kitokiu būdu engė. Bet, kaip teko gir
dėti; ir jie neišvengė bendro likimo.

štai dėlto lietuviui yra labai skaudu 
girdint kaikurių rabinų ir kitų žydų 
kaltinimą, kad lietuviai esą viena dau
giausiai prisidėjusių tautų prie žydų 
naikinmo. Net ir minėtas žydų moky
tojas “Tž” teigia, kad “visuose doku
mentuose figūruoja ypač trys tautybės, 
kaip hitlerininkų talkininkai: lietuviai, 
latviai ir ukrainiečiai”. Ar gali jis at
sakyt, kokiuose dokumentuose, kur jie 
yra, kas juos sudarė, kokios tų lietu
vių pavardės ir t.t.? Teko girdėti, kad

IŠMOKYS VAIKUS 
LENGVIAUSIAI SKAITYTI 
Elementorių paruošė žinomas

Peles gali sukelti gaisrą
čiai nepatektų i ugnį. Baigęs virti, geIšvalyk palėpes nuo visų nereikalin- čiai nepatektų i ugnį. Baigęs virti, ge- 

gų senų daiktų; peržiūrėk garažą ir raį patikrink visus čiaupus, ar jie gė
rusi; sudegink visą nereikalingą me
džiagą cemento dėžėj, kiek atokiau . . . . . .
nuo pastatų, kur nėra degamos žolės.: re’kia palikti -duris nors minutei ati- 
Apsirūpink ugnies gesintuvais rūsyje, daras. Jei yra įtarimas, kad dujos sun- 
virtuvėjė ir garaže. Nekabink drabužių kiasi kur nors per plyšius, atidaryk 
ar užuolaidų virš židinio ar krosnies, duris ir langus; jei nesugebi rasti vie- 
kur jos gali būti pasiektos ugnies.

Apdrauda gali negalioti, jei laikai 
daugiau kaip kvortą gazolino, žibalo 
ar kito lengvai užsidegančio skysčio 
namo viduje. Sandėliavimas šių pavo
jingų skysčių yra neleistinas ir patar
tina jų pirkti labai mažais kiekiais. 
Kaikada ugnis prasideda pelėms grau
žiant degtukus. Laikyk degtukus me
talinėj dėžutėj ir taip augštai, kad ne
pasiektų vaikai. Nenešiok palaidų deg
tuku kišenėje ir dek nuošaliau. Niekad 

į netikrink dujų vamzdžių skylių su 
j degtuku; naudok elektros lemputę, 
j Perkrovimas elektros prietaisų, įjun
gimas kelių laidų prie vieno jungiklio 
gali sukelti gaisrą — perkaitina vie-

i nuo izoliacijos ir ’ 
įvyksta vielų susijungimas. Saugikliai < 
- fuses negali būti stipresni kaip 15:

visada turėk namuose

Arabijos karaliaus 
išlaidos

Saudi Arabijos karalius Saud 
buvo atvykęs i Bostoną akių ir 
skilvio operacijai. Kol pasveiko, 
buvo apsistojęs su visa savo pa
lyda geriausiame Bostono viešbu
tyje, kur užėmė 40 kambarių. Per 
kelias savaites jo viešbučio sąskai
ta siekė S125.000. Maistas, telefo
nas ir kitos išlaidos — antra tiek.

Pasveikusi karalių aplankė pre
zidentas Kennedy. ;

rai užsukti. Prieš uždegant krosnelę

tos, kur dujos skverbiasi, užsuk čiau- 
Į pa prie skaitliuko ir pranešk stočiai, 
j Naudok prie židinio apsaugos tinklą, 
j Nestatyk žibalinės lempos ant staltie
sės, kur vaikai gali ją nutempti že- 
• myn kartu su lempa. Namų švarai pa- 
' laikyti naudok nedegančius skysčius, 
j Niekad nemėgink uždegti židinio ar 

‘ krosnies užpildamas žibalo arba dar 
•’ pavojingesnio skvsčio — gazolino.
V- €Šc. ėė." Kelson

a d ė k a : /
dėkoju visiems, kurie 
ligoninėje ir namuose, 
suruoštą pobūvį mano

Tillsonburg, Ont
P

Nuoširdžiai 
mane lankėte 
už dovanas ir
gimtadienio proga. Jūsų gerumas ir 
jautrumas labai daug palengvino mano 
sirgimo laiką, todėl ilgai liks mano 
atmintyje. Negaliu išvardinti atskirai 
visų mano lankytojų, bet visiems ir 
visoms tariu nuoširdų ačiū.

Petronėlė Gurklienė
103 Brock St. E.. Tillsonburg, Ont.

Automobilių, namų, vasarnamių, sveikatos, TJ f "į O 7 7
gyvybės, pensijų ir kt Jl<. 17 • M * UOJLJL

tTl m P -B*™“*® AgeSūra
A Vi Vi VI 49 Cameo Cres., Toronto 9.

nusidėvėjusias dalis pakeisk naujomis.
Kai verdi dujomis, žiūrėk, kad skys-

DR/J. MATULIONYTĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele)
Priėmimo valandos: pirmadieniais 
ir trečiadieniais 2-9 vai. vak., ant
radieniais. ketvirtadieniais ir penk-. 
tadieniais 9-5.30 vai. p.p.

Telefonas RO. 6-13*2

DR. M J. MEILUVIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

282 RONCESVALLES AVĖ. ' ; 
(prie Geoffrey)

Telefonas LE. 5-7025
Darbo valandos: 10-3 vai. p.p. ir
5 ■ 8 vai. vak. Šeštadieniais 10-3 v.

International 
Driving School

Will-Do Cartage
Baldų pervežimas

mieste, prieinama kaina.
Visi baldai apdrausti.

Broliai SODOMAI.

padarysite dideli džiaugsmą. (Pr.)

Komunistai pamėg
džioja “Maikį ir tėvą”

“Tėvynės Balse” nr. 94 yra Įdė
tas lygiai toks pat pasikalbėjimas 
“Maikio su Tėvu”, koks būna 
Bostono “Keleivyje”. Net pieši
nys perfotografuotas. Matyt, bol
ševikai tuo nori patraukti senuo
sius lietuvius skaitytojus prie sa
vo ‘balso”. Bet jiems nepavyks 
susipratusių lietuvių apgauti. Vi
si gerai žino, kad taip vadinamas 
“Tėvynės Balsas” yra bolševikų 
leidžiamas laikraštis, kuris yra 
skirtas laisvojo pasaulio lietu
viams vilioti. Kl. G.

ADVOKATŲ SĄJUNGOS 
pirmininkas pareiškė, kad teisi
ninkų etika yra kritusi. Paskuti-

124 GRACE ST., Toronto

Tel. LE. 4-8390

nių kelių metų būvyje daugeliui 
advokatų turėjo būti atimtos 
teisės.

?IJANINŲ

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

A. BRIŪKUS atlieka Įvairius pija- 
iiinų remonto darbus ir sustygavi- 
mns. Perka ir parduoda naudotus 
pijaninus. Telefonas LE. 7 - 3 7 8 2 .

420 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namų €L. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 6.30 vai. vak. šeštadieniais nuo 

10 vai. ryto iki 4 vai. po pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

i LIOUIFUM?
OILS LTD. 

• ••• Ataivm

H. ROŽAITIS
Greitas kure-atyvos pristatymai 

patarnavimas.
Telefonas LE. 3-4MS.

ir

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

(prie Duffcrin)
Visu rūšin automobiliu mechaninis 
remontas. Antomatinės transmisi
jos. Darbas sąžiningas ir garantuo
tas.

Sav. Ant. Paškevičius

WALDI
859 COLLEGE ST.

Telefonas LE. 2-5461
Mokome su standartinėmis, au
tomatinėmis transmisijomis ir 
Volkswagenais.
1 vai. važiavimo ir teorijos pa
mokos nemokamai.

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA 

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W. 
Rocsn 107 

Telefonas EM. 6-4182 
Toronto

J. BARAKAUSKAS
Elektros 

kontraktorius
Visų rūšių elektros 

Įrengimai ir'pataisymai. 
TeL RO. 7-9947

24 Htrmberview Rd., Toronto.

D R. E. ZUBRIENE
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

Kabineto telefonas LE. 44451 
ėlk:'vbR. ■;>.< MORKIS .

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W„ Toronto 4.

(į rytus J1UO Du ffer i n St. J

DR. V. SADAUSKIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2 ras namas nuo Roncesvalles)
- Toronto.

Telefonas LE. 1-4250
Priėmimo valandos: 9-12 ir 3-8 

vai. vak. (pagal susitarimą).

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritoiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimg ir ner
vingumų. Kolba slavų kalbomis.
470 COLLEGE ST., Toronto 

Telef. WA. 1-3924

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

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

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

Dažai ir sienoms 
f VAŠKAS, popiens; šepečiai, 

r TERPENTINAS
SKYS PAINT & WALLPAPER 

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

DRAUDIMAI
NAMŲ, AUTO, VASARVIEČIŲ, KOMERCINIAI, 
ATSAKOMYBĖS, APIPLĖŠIMO, TRANSPORTO, 
BONDS IR PAN. -------- -------

DRAUDIMO ĮSTAIGA
AL DŪDA

ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BEND
ROVES. DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE 
KANADOS PROVINCIJOSE. 10% NUOLAI
DA IMANT DRAUDIMĄ IS VIENOS 
KOMPANIJOS. -

24 VAL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
DARBO VALANDOMIS

RO. 94131
NAMŲ

RO. 6-7132
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Toronto Lietuvių Choras "Varpas0 kviečia į vasario 17 d. Prisikėlimo par. salėje ruošiamų

Kaukiu Halių - Maskaradu*
Pradžia 7 v.v. • Gros “Olympia” • Turtingas bufetas • Loterija • Įėjimas su kaukėmis nemokamas; visiems kitiems —- $1.50 • Trys premijos geriau
sioms kaukėms • Smagus pasišokimas ir linksma nuotaika garantuota! Valdyba

TORONTO, Ont.
VASARIO 16 MINĖJIMO 

programą žiūrėk šio puslapio į 
apylinkės valdybos skelbime. 
Prisikėlimo parapijos žinios 
— Vasario 16-tos paminėjimas, 

bažnyčioje bus vasario 16 d., ši 
penktadienį, 7.30 vai. vak.: Mi
šios. pamokslas, specialios pamal
dos ir gėlių padėjimas prie pa
minklinės lentos. Organizuotai su 
vėliavomis dalyvauja ateitinin
kai ir skautai. Pritaikytą dienai ' 
programą išpildo parapijos cho
ras. Mišių metu daroma speciali 
rinkliava tautos laisvinimo akci
jai. Visus kviečiame dalyvauti. 1

— Praėjusį sekmadienį 11 vai. 
Mišių melu giedojo svečias iš 
Montrėalio sol. Ant. Keblys. Nuo
širdžiai dėkojame.

— Įsteigus Liet. Studentų Rė- 
xiieju Būrelį, organizatorių pa
stangas nuoširdžiai sveikiname. 
Prisikėlimo parapijos vadovybė, 
jau anksčiau parodžiusi pritarimo 
šiai idėjai, per Prisikėlimo Para
pijos Stipendijų Fondą ateis pa
galbon su-didesne finansine pa
galba.

— Praėjusį sekmadienį muzi
kos studijoje jaunimo šokiai buvo 
labai sėkmingi, kuriuose dalyvavo1 
virš 60 lietuvių gimnazistų ir stu-Į 
dentų. Šokiams grojo gimnazistų 
orkestrėlis: R. Juknevičius —-!

Šv. Jono Kr. parapijos ži iios
— Susikaupimu ir laisvės vilty

je minėsime Vasario 16. šv. Jono 
Kr. liet, parapijos bažnyčioje pa
maldos:

Penktadienį, vasario 16 d., 7.30 
vai. vak. šv. Mišios, pamokslas, 
Himnas. Pamaldos laikys J.E. To
ronto arkivysk. P. L. Pocock. Gar
bingasis svečias pirmą kartą pasi
rodys Toronto lietuvių tarpe. Po 
pamaldų ‘ arkivyskupas pasakys 
pasveikinimo žodį. Ganytojas bus 
pasitiktas su procesija prie kle
bonijos ir bus atlydėtas per baž
nyčią prie altoriaus. Būtų gera, 
kad tikintieji jau prieš 7.30 vai. v.

- susirinktų i bažnyčią. Pamaldų 
metu giedos par. choras ir sol. V. 
Verikaitis, akompanuojamas muz. 
St. Gailevičiaus.

Sekmadieni, vasario 18 d., 11 
vai. iškilmingos pamaldos, kurio
se su vėliavomis dalyvauja kūrė
jai savanoriai, abu Toronto skau
tų tuntai ir parapijos LK Moterų 
dr-ja. Po Mišių — eisena prie pa
minklinės lentos ir giedamas Tau
tos Himnas.

— Bažnyčios lubų ir visų sienų 
išdažymo bei dalinio restauravi
mo darbai šį antradienį užbaigti. 
Už didelį ir sudėtingą darbą gili 
padėka visiems, kurie kuo nors 
prisidėjo. Dėkojame visiems au-' saksofonu, R. Russell — elektri-1 
kotojams, sekmadienį pamaldų; ne gitara ir E. Gataveckas — būg- ■ 
metu gausiai parėmusien.s bažny- i nais. Programa taip pat buvo pa- Į 
čios remontai Ateityje prisidės j įvairinta plokštelių muzika. Pana-j 

i kryžiaus kelių, lempų ir vitražų šūs šokiai lietuvių jaunimui bus ■ 
įrengimas. Šiuos darbus atliks: ir ateinantį sekmadieni, 7.30 vai.! 
dail. J. Bakis. Kai parapijos finan- vak. muzikos studijoje, 
sai leis, bus atnaujinti ir bažny-į 
čios suolai.

— šeštadienį iš šios bažnyčios 
liet, kapinėse palaidota a.a. Pr. 
Norkaitieilė. Velionės dukroms, 
sūnui ir jų šeimoms nuoširdi 
užuojauta.

Šį sekmadienį, vasario 18 d., 3 vai. p.p. 
International Institute patalpose

709 College St. (du blokai i rytus už Ossington Avė.) Įvyksta

Vasario 16 minė j imas
Programoj: dr. A. TRIMAKO paskaita. Meninę dalį išpildys sol. J. LIUSTI- 
KAITĖ, “VARPO” choras, vad. niuz. S. Gailcvičiaus, Tautinių Šokių Grupė, 
vad. p. Turūtos.

MALONIAI KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI.
Toronto Apylinkės Valdyba

DĖMESIO! DĖMESIO! DĖMESIO! DĖMESIO! DĖMESIO!

Vasario 24 d., Prisikėlimo par. salėje, 
šios parapijos choras rengia tradicinį

BALIU-ŠOKIUS
Linksma, Toronte dar negirdėta, programa • Turtingas baza- 
ras • Laimingi Įėjimo bilietai • Bufetas • Kitos staigmenos. 
Groja populiarusis “Olympia” • Pradžia 7.30 • Įėjimas $1.50.

Toronto Lietuviu Studentu

[
L — Ateinančią savaitę kunigai ! 
: lankys parapijiečius: Arlington
i Ave.. Belgravia Ave., Benson Av., Į 
! Delaney Cres., Eim Grove Ave., !
i Fuller Ave., Grimthorpe 

•• Greensides Ave., Hendric 
Hillcrest Dr., Hillmount 

_. . , . . . Kenwood Ave.. Lansdowne
, —_.Sią savaitę par. kunigai lan-! Lumbervale Ave , MacDonell Av., 
kys: Lansdowne, St. Clarens. Mar- Maple Grove Ave.. Mechanic Av..
guaretta. Brock, Mechanic ir Duf-; Melbourne Ave.. Oakwood Ave.. - 
ferin gatves. i Pinewood Ave,. Seaforth Ave..
— Buvo kreiptasi į tikinčiuo-> Tvrrel Ave., Vaughan Rd., West: 
sius savo auka įrengti bažnyčios į Lodge Ave, Whitmore Ave.. - - t. o . t- t,,-
languose vitražus. Septyni langai i Wychwood Ave. ir Wvndham St. ■ konferencija, u 8 vai vaK. Kvie 
jau yra užsakyti. Tikimasi, kad ar- _ J ..1 i ’ • — kr Rondrnnmo
timoje ateityje visi langai gerada- Dzermeikiu dukrelė Elena.
rių bus paimti, laisva auka įren
giant juose vitražus.

Šv. Jono liet, kapinių

Rd..
Ave., |
A ve..
Ave..

- MONTREAL Que.
Svarbus klubo susirinkimas. — į

Liet klubo valdyba ir direktoriai 1-
uošiasi išspręsti keletą kartų ki- Bus svarstomi aktualūs par. kiau

tų organizacijų jau mėgintą Mont- simai ir pateikta metų finansinė 
realio Liet Namų problemą. Klu- apyskaita, kurią jau patvirtino ar- 

, j oo vadovybė turi paruošusi pro- kivyskupas. Mūsų parapijos pa- 
j jektą perstatyti dabartinį klubo storacinė ir finansinė apyskaita 

įastatą taip, kad be kavinės I-me pr. metų bus paskelbta vasario 
a. dar būtų dvi salės: viena II a. J 
ir antra' mažesnė rūsyje. Kitas 

J projektas dar platesnis. Siūloma 
nupirkti greta esantį sklypą ir 

-—j statyti dvigubai didesnes patal
pas, kurios jau tikrai galėtų pa
tenkinti visus Montrėalio lietuvių 
reikalus ir nebetektų bėgioti jieš- 
kant salių didesniems pobūviams 
pas kitus.

Labai gražu, kad šios iniciaty- 
jvos imasi seniausia ir turtingiau- 
i<ia Montrėalio lietuvių org-ja — 
Lietuvių klubas. Vadovybės pa
stangas turėtų paremti visi šėri- 

ininkai. kai tas klausimas bus - - - -
svarstomas. Šėrininkų susirinki-, laimėje ir linkime greit pasveikti, 
mas tuo reikalu šaukiamas ŠĮ sek-j Stud. J. A. Rudinskas studijuo- 
madienį, vasario 18 d., 2 vai. p.p. ja farmaciją Montrėalio un-te. Jis 
klubo salėje. Būtų pravartu vi- vra uolus soaudos platintojas, 
sietus tuo klausiniu suinteresuo- Platinti spaudą jis Pradėjo būda- 

__ tiems gausiai dalyvauti. mas I-je Loyola augšt mokyklos
„ .... . . . klasėje. Ta m-la jis baigė pr. me-Gcne hudznuene 5001 Bossuet tais į pasižymėjimu Second 

Ot., tel. CL 5-0579 Montreal, Honours.
Que., yra paskirta Lietuviu Skau- ....
tu Brolijos Jamborės Fondo iga- . Giazus A asaiio 16 minėjimas 
liotine Monrealio miestui ir io ?vJko pr- sekmadieni. Pamaldose, 
apylinkei. Leiskite Jums palinkę- abiejose bažnyčiose, dalyvavo or<- 

• eeres sėkmės šiame darbe. : ganizacijos. Seimelio rengtas mi- 
y Gudelis nejimas Plateau saleje šiemet su- 

LSB Jamborės Fondo traukė yPatiP?a? da«S tautiečių;
įgaliotinis Kanadai ■ <?a. sveikino įvairių tautų, bazny- 

.. ■■ , tines vietos vyriausybes ir mies-
Banko “Litas” paskutinis vai-i to atstovai. įdomi kun. dr. F. Ju- 

dybos posėdis prieš metinį susi- cėvičiaus paskaita naujomis idėjo- 
rinkimą įvyks šį sekmadienį, va- i mis ir mintimis visiems padarė gi- 
sario 18 d., 8.30 vai. ryto banko lų įspūdį ir skyrėsi nuo daugelio 
patalpose. Kandidatų pasiūlymas šia proga girdėtų trafaretinių pa- 
: valion:uosius organus turi būti skaitų. Būtų gera, kad paskaita

nėie spaudoje. Oficialiąją dali už
baigiant priimta rezoliucija, kuri 

“Spauda ir visuomenė” — ši te- pasiųsta JT ir Kanados min. pirm.
t -> h-š svnrs^ma kcmferehčijoj Meninę programos dali atliko 
Kanados ir JAV įžymybių vasario Lietuvos oneros sol. E. Kardelie-;

116 d., 8 vai. v., Education Centre nė. pianistas muz. K. Smilgevi- 
• i o'Iėgė ? i. TėĮęyiziią neriuos i čius. AV par. choras, vad. muz. Ą. 
! 8-9 vaL v.; vasario 18 televizija Ambrozaičio ir jaunatviška skau- 
perduos programos dali 4.30-5.30 tų vyčiu tautinių šokių grupė, va
rai. p.p., radijas — 5-6 vai. v. Iš' dov. J. Piečaičio. Malonu buvo iš- 
iietuvii: dalvvaiis dr. Pr. Ancevi- girsti chorą, kuris minėjime jau 

tčius. J.' Ančevičius ir kt. Rengė- 'daugelį metų iš eilės nedalyvau- 
mėjimai bus atiduodami tik tė- jas — Canadian Institute on PUb-!davo. tačiau šiemet choristų tari 

-- - j pe matėsi ir naujų veidų.
v,— Par- vadovybė nuoširdžiai 

^usiKCiiu.o p^i.Kai ikų . | dėkoja visiems, kurie prisidėjo
^Į-ja paaukoja $lo apnioketi Q’ lprie gražiai ir tvarkingai praėju- 
kietijoj gyy. ligoniu tel senelių; Kanados PĮ)orto ^D5!įardJos 
piynume.atoms 19o- m. T2 .. !<rCpSĮnį,, varžybų; varžybose da-

“TŽ” baliaus metu pamestas i lyvąvusiems klubnms — Toronto:

i ir Montrėalio AVP Tau r-ii; varžy
bų organizac. komitetui- ir visiems 
montrealiečiams už svetingumą. 
Dėkui Tėv. Pauliui ir V. Birietai 
už apsilankymą Montrealyje šia 
proga.

A V bažnyčios dažymo bei re- 
m0nt° reikalams aukojo: K. Smil- 
gevičius $25; Alfr. Pusarauskas 

' $24: P. Povilaitis $21; P. Vizbaras 
$20; F. Jurgutavičius $10.

Aukos A V bažnyčiai. — Sausio 
mėn. per Trijų Karalių šventę — 
$60.50; I sekmad. — $226.50; II 
sekmad. — $166.54; III sekmad. 
— $161,00: IV sekmad. — $163. 
Vasario mėn. I sekm. — $191,63.

Į A V parapijos komiteto
— vasario 20 d.. 8 vai. v..

25 d.
Akademinis Sambūris ruošia 

įdomų vakarą A V salėje vasario 
17 d., šeštadienį.

Vaikų Užgavėnių balius ruošia
mas šį sekmadieni? vasario 18 d., 
4 vai. p.p. AV salėje. Ruošia sese
lės. Kviečiami daylvauti visi vai- 
k učiai.

Rengiasi tuoktis Antanas Ka
činskas, AV parap., su Claudette 
Poirier.

J. Adomoniui darbovietėje sun
kiai sulaužyta koja ir gydosi St. 
Mary’s ligoninėje. Užjaučiame ne-

Parapijos choras

Įvyks vasario 24 d., šeštadieni. 7 vai. vakaro Prince George Hotel. 
Floral Room, 91. York St.. Toronto.

Ponioms ir panelėms gėlės nemokamai.-: -
Bilietų kainos: studentų porai S3.00. nestudentų — $5.00. 

BIS RENKAMA BALIAUS PRINCESĖ.
Bilietų reikalu kreiptis: Vytas Mikėnas -— 922-7955: Donatas 
Stonkus — LE. 5-1708; Audronė" Kuolaitė — RO. 9-7051: Stefa 
Vėlyvytė — LE.6-7425; J. R. Simanavičius — LE. 4-1274; Stasys 
Vaštokas — LE. 3-6198.

. KI.K KULTŪROS DR-JOS
! metinis susirinkimas Įvyks vasa-

'' 'Išrytas iki to .. posėdžio pra- būtu išsnavsdinta mūsų periodi- 
džios.; T -fj P. i R. j

i TĖVU DIENA . A<A.A:
ŠĖŠTAD MOKYKLOJE 

į Šį šeštad.. vasario-17 d., koloni
jos šeštadieninėje mokykloje bus 
tėvų diena. Tarp: 10.30 ir 12 vai. 

į vaikučiai su klasės auklėtojais 
į klasėse lauks tėvelių atsilankant.
Ta proga tėveliai galės pasiteirau
ti apie vaikučių elgesį ir pažangą ' 
moksle. Pusmetiniai vaikų pažy-,

vaias. Po vizito, tėveliai, kartu su He Affairs, 
vaikučiais, galės vykti namo. Lau- 

; kiame! Mokyklos velėjas
> Įsteigtas stud, rėmėjų būrelis 
j Org; komiteto sukviestas viešas
į susirinkimas šv. Jono Kr. par. sa
lė jepr. sekmadieni priėmė įsta-

SPAUDOS KONFERENCIJA , 
j IR TARYBOS POSĖDIS > meniną ouoiiivjrvo vaod-iicjc pi. oeziNiiiauidix pupine; pia-

Pranešam® kad vasario 17 d. 7 rio 17 d . šeštadieni, 3 vai. p.p.. i tus ir oficialiai įsteigė Liet. Stu- 
val vak vra kviečiama spaudos salėje virš "TŽ”. Visi nariai kvie-i dentų Rėmėjų Būrelį. Valdybon

A“ k i posždži. KL Bandome' j
nes Toronto apylinkes taryba 
(rinkti atstovai ir organizacijų at-' 
stovai). Posėdžiai įvyks Lietuvių t

i įvyks vasario 18 d, 1 vai, p.p. Iš-- Namuose. 1029 Dundas St. W.
: ganytojo bažnyčioje Bloor St. W.,j Darbotvarkė: a. Pranešimas iš' 

įvažiavimo vartų konkurso data kampas Indian Rd. Pamaldas at- š apylinkės veiklos, b. pasikalbėji-; 
baigiasi vasario 16 d: Maloniai; laikys vik. Alg. Žilinskas iš Bos-i mas su VLIKo pirm. dr. A. Tri-i 
prašome visus konkurse dalyvau- tono . Pamaldų metu giedos para-įmaku tėvynės laisvinimo reika-j 
jančius atsiųsti projektus iki tos pijos choras ir bus prisiminta Va- " 
datos konkurso komisijai šv. Jo-i sario 16. Maloniai kviečiame To
no Kr. par. klebonijos adresu. i route ir apylinkėje gyvenančius 

, Kapiniųtaryba kuo gausiau dalyvauti. Taryba

čiami dalyvauti. Valdyba
I Skautai - skautės

Liet, evang. liut. pamaldos

jišrinkti: pirm. J. Karka, vicepirm.
• T. Placidas. OFM. sėkr. Gėr. Bal-

, . _ . j čiūnas, ižd. p. Rinkūnienė. paren-
šį sekmadienį 10.30 vai. ryto, pil- girnų vadove St. Liuiniienė. Re
no j uniformoj. renkasi šv. Jono vizijos k-jon: B. Sakalas, St. Bane- 
K r. parapijos salėje ir dalyvauja! lis, A. Gurevičius. Sus-mųi p i r mi
sų vėliavomis iškilmingose pamal- ninkavo A. Rinkimas. Dalyvavo 
dose. Tuntų vadija apie 50 asmenų. B.

vyr. rankinis laikrodis. Kreiptis į Aušrai. Vyčiui; Hamiltono Kovui 
pas p. Dilkų tel. RO. 2-3715.

D E K O R A T O RI U S
• įvairus dažymai
•. Natūralaus medžio išbaigimas
• Popieriavimas ir Lt.

Žiemos sezono kainos žemos.
Skambinti:

KAROLIS ABROMAITIS RO. 9-7044

Lietuviška baldu v.
Daromi nauji utinkšti baldai ir ap
traukiami seni pigia kaina. P. Lu
bys. Tel. W A. 2 7981 Namų AM. 
1-0537,

mieliems lietuviams, švenčiantiems Nepriklausomybės atkū
rimo 44ją sukakti vasario 16 d. /yyyy ■;>'?;

Te išsipildo mūsų visų didžiausias noras ir: troškimas 
greitai sugrįžti n r i e numylėtos Raitijos smėlėtųjų krantų, i 
mūsų brangias tėvynes — Lietuvą ir Estiją.

U; v'Estu žuvų krautuvė

2204 Dundas Street West.. Toronto.
(prie Roncesvalles)
Telefonas LE. 2-2692.

N O R K A I T I ir šeima.

mirus mylimai mamytei, nuoširdžiai užjaučia:

E. P. Lukavičiai
A. J. Birgciiai
A. K. Rašymai
S. J. Andruliai
N. A. Ankudavičiai

PRANEI NORK A IT IEN EI mirus, 
jos dukras Stela. Aldoną ir jos seserį Antaniną 

bei jų šeimas
liūdesio valandoje giliai užjaučiame:

A. R. P. Gvazdaičiai
A. A. Oidonohuc
A. Klemka

lais. ; ;
Tarybos nariams atskirų kvieti- į

mų nebus siunčiama. į
Toronto apyl. valdyba Į

DALYVAUS ONTARIO I
PREMJERAS i

Į Vasario 16 minėjimą, vasario 
18 d., sutiko atvykti Ontario prov. 
min. pirm. John P. Robarts ir ta , 
proga prabilti į liet, visuomenę.

Vyt. Meilus, gavęs naują pasky
rimą imigracijos ministerijos už
sienio tarnyboj, drauge su kitais 
pareigūnais lanko įvairias Kana
dos vietoves, įmones, įstaigas. At
likęs šią studijų kelionę, kovo pa
baigoje su šeima atsisveikins sū 
Torontu. D'-i

Dr. .J. Sungaila. PLB v-bos pir
mininkas. ir rašyt, J. Kralikaus-;

I kas buvo nuskridę į Niujorką ir 
Filadelfiją Kultūros Tarybos rei
kalais.-. . I

; J. Matulionis, PLB v-bos vice- 
pirm., St- Catharines. Ont., liet.

į kolonijai skaitė paskaitą Vasario 
' 16 minėjime. '

♦ ' ■ ■' I

j A. Rinkimas pakviestas kalbė-i 
' toju Oakvillėn vasario 17 d. Lie-' 
tuvos Nepriklausomybės šventės 

j proga.
J. Gustainis nakvietas paskaitai 

i Delhi. Ont.. Vasario 16 proga, o 
sol. Vcrikaitis — koncertui.

Matin. P. Šalna su šeima išvyko
■ vienam mėn. į Floridą. Jo įstaiga 
j—- 174 Weldrick Rd*. Richvale.
Ont.. tel. TU. 4-3988, veiks ir jam 
nesant. ’i '

Sol. J. Liustikaitė išvyksta kon
certuoti į Los Angeles kovo 1 d. 
Dalyvaus Lee Kilmonytė ir muz. 
Br. Budriūno choras.

Padėka
r Nuoširdžiai dėkoju dr. Antanui Pa- 
ceviėiui už rūpestingą globa ir didele

! pagalbą mano ligos melu, kun P. Azu- 
, baliui už nuolatinį lankymą ligoninėje 
ir moraline paguodą, organizacijų at
stovėms bei visiems ir visoms mane 
lankiusioms ir užjautusiėms man esant: 
ligoninėje. Veronika Moklickaitė j

PROGA kartu su 
Miss Freedom -

' "A; p. Regina Žymantaite.
Vienos savaites ekskursija pradedant vasario 24 d. kainuoja $307 
(lėktuvas, viešbutis ir lankymas numatytų vietovių). Daugiau im 
formacijų g. Įima gauti skambinant V. Bačėnui . . .

F O U R S E A S O N S TRAVEL
WA. 5-5555 iki 3 vai. p.p. arba LE. 3-3027 5-11 vai. vak.

BALTIC MOVERS
'laidų pervežimas Toronte ir tolimomis 
listancijomis. Visas vežamas turtas apj 
Iraustas. Važiuojam kas savaite Į 
Montreilj. Londoną, Windsora, HamiL 
ona. North Rav, Šndburi ir kitur.

30 DEWSON ST.. TORONTO 
Telefonas LE. 4-1403

............. F nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
“ "'"yy - suvenirą ir įvairią reikmeną krautuvėn

sa v o K red i t o Koope ra ty ve "LIT AS?
SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS. PASKOLOS LENGVAI IR 

GREITAI DUODAMOS BETKOKIAM GERAM TIKSLUI.
BANKAS VEIKIA: šiokiadieniais 1451 Crawford Bridge Ave., Verdun —

, pirmadieniais nuo 10 iki 1 vai. ir nuo 7 iki 8 vai., trečiadieniais ir penkta- 
’ dieniais nuo 7 iki 8 vai. Sekmadieniais Aušros Vartų parapijos salėje nuo 
! 10 vai. 30 min. iki 1 vai.

Visais paskolų rpiknh’s kreiptis pas v<*d. padėjėją 
PR. RUDINSKĄ tol. HU.1-2957.

Pirm* .L Bernotas, AV. 8-3111 • Vedėjas D. tuoktis, PO. 74280

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

Užsakvmai priimami ir paštu.

DISTRICT ESTATE BROKERS
177 ShėrbrooV ? St. W. VI 2-8501 
Pastatai-ŽemėDraudhnas-Paskolos

3-j u seimu S18.750; 6-šiu šeimų 
$37.000; 12-kos šeinių $73.000; 3-jų 
pukštų no 5-6 kamb.. atsk. centr. šil- 
dym.. rūsvs. Park Extention, Quer- 
bes St., netoli J. Talon CL Geros 
pajamos.

P. Adaųionis. RA. 2-2472.

408 Roncesvalles Avė. Tel. LE. 5-1944
kampas Howard Park

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

Cigarečių kartonas visų rūsiu ..X S”3 AO
— 200 štukų — M* J,U7

Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reikalingumo daik 
tUi paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai užeikite i MARGIS 
DRUG STORE. Jei jūs turite bet kokią problemą, paskambinkite mums, 

mes pasiryžę jums padėti geriausiai.
Mes turime daugvbę europietiškų mišinių, kaip trejos devynerios, ramu
nėlės, zubražolė, ‘XT termometrai ir kt. Kas nori pigiai pirkti įvairius FOTO 
APARATUS arba filmu anaratns — BOLFX. KEVSTONE-BFt.L. HOWELL 

ir kt., juos gali gauti pas mus su 25% NUOLAIDA.
GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI VISĄ DIENA. 

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. >1914.

MARGIS DRUG STORE
Moteriškos kojinės

AL GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Rna.ds narys.

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

Vakarais — HU. 0-1543.

SWANSEA. S3.00?> įmokėti, atskiras namas, vandens apšildymas, 2 garažai, 
galima siūlyti S14.9OC.

WINDERMERE AVE., S50C0 įmokėti, atskiras, naujas anš’ldymas. 2 mod. 
virtuvės 2 vonios naujas garažas. Galima siūlyti $19.500.

ARMADALE — BLOOR, $8.000 įmokėti, atskiras 8 kambariai. 2 virtuvės, 
2 vonios, garažas, pakeistas į dupleksą. Viso $24.900.

INDIAN RD. — DUPLEKSAS. $5.000 įmokėti. 10 kambarių, originalus, 
2 ■”'4:Mvmo sistemos. Galima siūlyti $21.900.

KRAUTUVE — DUNDAS — RONCESVALLES. $3.000 įmokėti. 3 aoarta- 
m-niai. ’'liūs kratUuvė. vandens a-ršildymas. Galima siūlyti $1(5.500.

KRAinriTVR — BLOOR ST.. $10.000 įmokėti, 2 modemiški apartamentai ir 
krautuvė geroj vietoj. Prašoma $32.000.

4 ę,'IXU. $5.000 įmokėti, modemiškai i-^ngtas. Nuomos $320 mėnesiui, 
plius sklynas statybai Galima siūlyti $25.000.

Pas mus randasi dane naujai registruotu pardavimų H’th Parti »r Parkdale 
rajonuose. Dėl informacijų skambinkite A GARBENIUI.




