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Didieji ir mažieji
Didžiuosius esame įpratę linksniuoti svarstydami politines 

problemas. Jie ten vyrauja pirmose eilėse, stengdamiesi mažuo
sius pasitelkti savo siekiams arba juos nustumti šalin. Bet didžiuo
sius ir mažuosius randame netik politikoj — jie pasirodo beveik 
visose gyvenimo srityse. Netrūksta jų ir mūsų lietuviško gyvenimo 
baruose. Gyvoj visuomenėj iškyla vadovaujantys asmenys natū
raliu keliu prasiverždami į priekines eiles savo intensyviu darbu, 
drąsa, gabumais ir pasiaukojimu visuomenės gerovei. Tokius as
menis visuomenė paprastai gerbia, seka jų žodį ir ypač darbus. 
Savo pakilumu jie imponuoja, darosi iš toliau matomi ir girdimi. 
Tokie didieji yra tarytum pačios visuomenės gelmių balsas, jos 
troškimų išraiška ir kartu tos pačios visuomenės aktyvusis elemen
tas, judinąs visą masę.

Tokio tipo didžiųjų išeivijos gyvenime esame susilaukę ištisą 
eilę ir tai daugelyje sričių. Per gana trumpą laiką jie išaugo iš 
visos masės ir užimponavo savo pajėgumu. Ypač ryškiai tai galime 
konstatuoti stebėdami visuomenini gyvenimą. Tremties pradžioje 
visų akys krypo i tuos, kurie anksčiau valstybės aparate užėmė 
vadovaujamas vietas. Iš jų buvo laukiama iniciatyvos, direktyvų 
ir pagalbos. Deja, gyveninio patirtis kitką parodė. Tie tariami di
dieji daugeliu atvejų pasirodė nedideli, nesugebą orientuotis nau
jose sąlygose, o tie, kurie sugebėjo, pirmiausia žiūrėjo savo kailio. 
Visuomenė greitai pastebėjo, kad jų didumas nėra užtarnautas, o 
tik prisegtas kaip privilegija, nepajėgianti savęs pateisinti. Jų vie
ton atsirado kiti žmonės— ir be vardo, ir be titulų, ir be praeities 
garso. Jie stovėjo užpakalinėse eilėse ir nepretendavo i didžiuo
sius. Tik reikalo verčiami stojo i pirmąsias eiles ir veikė kiek pa
jėgė. Pasirodė, kad jų iniciatyva rado atgarsį. Nekartą ji buvo 
išbandyta priekaištų ugnyje, kol pagaliau tapo visiškai patikima. 
;lr taip didieji tapo mažaisiais, o mažieji — didžiaisiais.

Nekitaip yra ir dabar. Po keliolikos metų blaškomo gyvenimo 
galime konstatuoti, kad oficialiai laikyti didžiaisiais daugeliu atve
jų savo didumo egzaminų neišlaikė. Daugelis jų pasitraukė iš apy
vartos ir pasuko nusivylimo keliu. Į pirmąsias eiles atėjo nauji 
žmonės nesidangstydami jokia oficialumo skraiste. Atėjo netgi 
tie, kurie nebuvo tokiai veiklai pasiruošę. Dažnas jų nemokėjo net 
padoraus susirinkimo protokolo surašyti. Jie ėjo per tą pačią trem
ties ugnį, tačiau joje nesudegė, nusivyliman nepuolė ir parodė 
daugiau ištvermės nei oficialūs didieji. Ir šiandieną organizacinia
me veikime matome jautriai tempiančius visuomeninės veiklos ve
žimą tuos žmones, kurie nepretenduoja į jokį didumą. Jie patys 
prisipažįsta kartais turį daugiau drąsos nei mokslo, tačiau paimtos 
naštos nęmeta šalin. Jie mato, kad be jų vežimas nejuda. Ir tai 
tenka laikyti gerū ženklu, atsverianęiu pasitraukusiųjų paliktas 
tuštumas. Tai rodo, kad mūsų išeivijoj yra rezervų, kuyie neleis 
išsekti lietuviškair>į cvvvhei. Jei pasitraukia vadinamieji didieji, 
ateina mažieji, r-ol yre magė kmeivių, bus ir generolų.
susidaro beviltiška padėtis, kąi lieka generolai be kareivių.

Būdinga, kad šitokia padėtis atsiranda kritiškais gyvenimo 
laikotarpiais, kai didieji vadai būna arba nušalinami arba patys 
pasitraukia. Tada visas atsakomybės svoris atitenka mažiesiems. 
Jie tada tampa pagrindine atrama. Prisiminkime pvz. kad ir spau
dos draudimo laikotarpi. Juk didžiąją kovos naštą tempė mažieji 
knygnešiai. Lietuvos nepriklausomybės kovose ir valstybės atstaty
me mažieji buvo didžioji atrama. Į vadus tada ėjo ne geriausiai 
pasiruošę, o daugiausiai drąsos turį. Lietuvos lenkinimo procese 
didieji pasidavė pirmieji; didžiausią atsparumą parodė kaimas ir 
tas užuitas mužikas, išdrįsęs būti ištikimu savajai tautai. Tas pats 
dedasi ir šiandieną bolševikinėj okupacijoj. Vadinami didieji su
lindo kompartijom pasistengė gauti galimai lengvesnes vietas ir 
tapo lengvai prieinami komunistinei įtakai. Tuo tarpu kolchozuos- 
na suvarytieji vietoje privilegijų temato vargą bei pusbadi gyve
nimą. Nežiūrint to. jų atsparumas rusinimui ir bolševikinimųi yrą 
žymiai didesnis. Kai lietuviai a la Paleckis ir kiti yra parsidavę 
Kremliui ir lankstosi “didžiajam broliui”, vargšai kolchozininkai 
tebėra ištikimi savajai žemei, Lietuvai ir religijai.•

Ir išeivijos gyvenimas ima vis daugiau atsiremti Į vadinamus 
mažuosius. Jais remiasi ir parapijų išlaikymas, ir Šeštadieninės 
mokyklos, ir laikraščiai, ir parengimai, ir visuomenės lėšos. Dažno 
iškilaus šviesuolio kambaryje nerasi lietuviškų leidinių, nematysi 
parengimuose, neprisišauksi jokiam lietuviškam darbui. Galbūt 
jie nusivylę sava ja visuomene, bet. antra vertus, visuomenė yra 
nusivylusi ir jais. Mažieji jų pasigenda, jaučia jų izoliaciją, bet 
dėlto tuštumų višdėlto nelieka. Mūsų išeivija yra dar pakankamai 
gyvybinga užpildyti spragoms. ' Pr. G.

KAS
FEDERACINIAI RINKIMAI 

kainuos kanadiečiams apie $22 
mil. Valdžia išleidžia iki $10 mil., 
o likusią sumą — partijos. Dau
giausia išleidžia konservatoriai — 
$5 mil., liberalai — $3 mil., kitos 
partijos — žymiai mažiau.

QUEBECO PREMJERAS
J. LESAGE išleido įstatymą, 

kuriuo apribojamos parlamento 
rinkiminio vajaus išlaidos. Ateity
je kiekvienas kandidatas Quebc- 
co prov. galės išleisti lik 50 et. 
nuo balsuotojo. Tuo norima už
kirsti kelią įvairiem papirkimam 
Kiekvienam kandidatui bus pa
skirtas valdžios atstovas, kuris 
nrižiūrės išlaidas. Nusikaltę bus 
baudžiami ir atimamos teisės kan
didatuoti.

KUBON EKSPORTUOJAMA, 
pasak premjero Diefenbakerio. 
lik nekarinės medžiagos. Tačiau

Augštieji svečiai Vasario 16 minėjime Toronte: Ontario premjeras J. P. Robarts kalba minėjimo daly 
viams: J.E. Toronto arkivysk. koadjutorius P. L. Pocock sako pamokslą šv. Jono Kr. bažnyčioje; dr. A. 
Trimakas, VLIKo pirm, paskaitos metu.

POPOVAS SIAUTĖJA LIETUVOS VIBŠOIĖSE

Savaitės įvykiai
SGI ŠLVZKAi Sil LO 1S VALSTYBIŲ NUSIGINKLAVIMO KON- 
rERENCJJA. JAV ir Britanija atsisakė tokioj konferencijoj daly- 

; vauri, bent dabartiniu mementu, ir pasiūlė susirinkti tik užsienio r. 
j.ain. Rusai nusiginkluoti nemano; jiems reikalinga nauja propagan-
■ la. Rusai daro savo išvadas ir puola vakariečius, kad šie esą ne- 
: gori nusiginkluoti. Rusų idealas — nuginkluoti visą pasaulį ir pasi- 
.ikri vieniems su bombomis.

DE GAULLE ir ADENAUERIS buvo susitikę Baden-Badene ir 
-urėjo ligok’ pasitarimą dėl Bendrosios rinkos, Atlanto S-gos, Ber- 
v:>6 ir Sov. Sąjungos.
‘ PRIE VOKIETIJOS KRANTU staiga pakilo jūra ir 40.000 vokie
čiu turėjo Palikti Savo namus: apie 60 asmenų žuvo.

PRANCŪZIJA IŠ ALŽERIJOS®-----—---- ——— —
; ititraukia apie 20.000 karių pa- bejosi su prez. Kennedy ir priėmė 
t gal susitarimą su sukilėliais na- ■ pakvietimą vykti į Rusiją pava- 
į ;ionalis‘ais. Vasario 25 d. paskiri; sari. L

-a. diena kovoms sustabdyti. Al- JT APKALTINTOS JAV, 
erijoj dar pasiliks 421.000 pran- kad jos vėl ruošia sukilimą Kuboj 
rūzų kariuomenės. Šalia to auga prieš diktatorių Castro. Kaltini- 
'en. Šalau slaptoji armija. SalanĮmą palaikė visos komunistinės, 
laukia visą Prancūziją gen. strei
kui. ■ . .. "

BRITŲ GVJAN& vyksta ne
ramumai. Sukilimas įvyko prieš 

j kairįjį nūn. pirm. Cheddi Jagan. 
•į Nusiųsta britų kariuomenė ir lai- 

i vynas tvarkai palaikyti, o kartu ir 
Nuotraukos J. Dvilaičio apsaugoti Jaganą.

BRAZILIJA NUSAVINA JAV 
; TURTUS. Jau perimta 8 mil. ver- 
| tės telefonų bendrovė. Pasiūlyta 
' atlyginimo — $400.000. Bendrovė 
veikė daugiau kaip 30 metų.

ITALIJOJ sudaryta “centro - 
kairiųjų” vyriausybė su tuo pačiu' 
run. pirm, krikščioniu demokr 
A. Fanfani.

K ATANGOS PREZ. COMB Ė 
ir vėl negavo vizos į Ameriką.!

ią , kaip kitus už Kongo min. pirm. Adoula, kuris; 
spekuliaciją” . . . neseniai lankėsi Amerikoj, ir kai- į

valstybės. 50 balsų kaltinimai at
mesti. Azijos-Afrikos tautos susi- 
iaikė. Kuboj šiemet blogas kavos 
derlius, kurio net neužteks komu
nistinėms valstybėms, Amerikos 
sustabdymas betkokios prekybos 
su Kuba padėtį dabai apsunkina. 
Castro valdžion įeina vis daugiau 
sovietams palankūs žmonės.

RUSAI MĖGINA SIAURINTI 
vakariečių oro kelią tarp Berly
no ir V. Vokietijos. Yra trys oro 
koridoriai, kuriais gali vakariečiai 
palaikyti savo susisiekimą. Rusai 
pareiškė, kad jiems yra reikalin
gi du koridoriai. Vakariečiai spau- 

j dimo nepaiso ir naudojasi visais 
i trimis koridoriais. Civilinius lėk- 
i luvus lydi vakariečių karo lėk
tuvai. Britanijos užs. reik. sekr. 
pareiškė. kad “kiekvienas so vie
tų .mėgimma^ įs.:to«iėu Y- Berlyne 
bus sutiktas jėga”. ’

SOVIETAI LIGŠIOL
NEPRzlNEŠĖ savo piliečiams 

nei pavergtoms tautoms, kad jie 
mainais gavo savo šnipą Abelį, nu-

.V v ”O f j i.'t'C U. UZSIO-
nięčiąms jie tvirtina; kad taikos 

I sumetimais išleido Amerikos Ja
ckūną ir stud. Pryor. Ikišiol so- 
j vietai tvirtino, kad šnipų kitose 
Į valstybėse neturi . Lakūnas Po
wers y ra apklausinėjamas JAV 
senato komisijos ir kitų įstaigų, 
nes daugelis klausimų ligi šiol bu
vo neaiškūs. kodėl jis buvo pri- 
verstaš nusileisti su savo lėktu
vu Rusijoj. Eina derybos dar dėl 
vieno amerikiečio — M. W. Ma- 
kinen. laikomo bolševikų kalė- 
jime.

Nauja šluota gerai šluoja...; 
Tas posakis skiriamas Borisui Po- i 
L J J “ . ‘ ‘
teriui Lietuvoje. Sprendžiant is j 
paskutinių įv; 
pagrindinis uždavinys — sukom
promituoti dabartinės Lietuvos 
valdžios viršūnę stalininio pobū
džio antireliginiais ir antisemiti
niais išsišokimais.

NAUJAS MASKARADAS
Dar nebuvo pasbaigę Klaipėdos 

kunigų bylos atgarsiai, kai Vilnių- 
jC prnsu.čjO 
Kaltinamųjų suole buvo demonst- 

mos tautinės dainos, šokami taut. **
šokiai. Dėl tokios jaunimo demon- 
stracijos sov. organai nukreipė sa- ""
yo smūgius į pačią žydų bendruo- ||||g ■ ž C? : . ■ y
menę. "3: ||| ' ,“ 7C

TYLĖTI ARBA '■ "’V 'W' '• •
SMARKIAI SAUKTI ;
To akivaizdoje,— rašo "Judisk 

Tidskrift". — Izraelis ir vadovau- 
jantys žydų organai Vakaruose tu- 
ri dvi galimybes: tylėti, kad rusai 
nesustiprintu persekiojimo, arba 
viešai prabilti ir kreiptis tiek i 
sovietų vyriausybę, tiek į pasaulio 
opiniją. Buvo apsispręsta už pa- 
starąjį būdą. Tačiau sovietai ne- •'*’ / / ' . ' 3'*-’
oaisė Izraelio. Amerikos ir Angy I' L' 3-
'ijos žydų vadų protestų nei Va- 
karų spaudoj sukelto triukšmo.; 
Vilniaus bvla rodo, kad jie tos ,Ii-j %. L
niios ir toliau nori laikytis. i ?, ?

Paskelbus teismo sprendimą. 
tą pati vakarą per Vilniaus radį-į x •••■ * a y'
ia kalbėjo augščiaųsiojo teismo- ■ 'y
•»irm. pav. J. žvirblis. Jis savo I

•’uožtu oasmėrktūosius išvadino B
“veltėdžiais” ir “spekuliantais”.
Š;os rūšies kaltinimus tenka imti IgHSO, '
’ąbai atsargiai, štai įspėjantis pa- Į 
vyzdys iš okupuotos Estijos; kur; , 
taip pat vyksta akcija mrieš “pa-! Naujasis Lietuvos kcasukš Kanadai dr. J. Žmųidzinas, pri-
razitus ir “veltėdžius . statytas Toronto visuomenei apyl. pirmininko, prabyla Vasa-

PAVOJINGI ATVIRUKAI j rio 13 minėjime. Nuotrauka J. Dvilaičio
Tegu skaitvtojas man atleidžia.

SrW'S TAMSIOSIOS PRANCŪZIJOS SIENOS — 
keistos išvaizdos tipai, kurie ant 
nuotraukos linki linksmu Kris- Charles de Gaull?
taus Gimimo ar Prisikėlimo šven
čiu”. Štai kaip apibūdintas tikin
čios estu senutės Eufrozinos Rei- 
tel “nusikaltimas”. Ji buvo suim
ta už tai. kad vakarais, po darbo 
fotografijos atelje. namuose ji 
gamino religiniais motyvais iliust
ruotus atvirukus ir juos pardavi
nėjo “visoje respublikoje”. Jau

anksčiau ji buvusi du kartu už tai 
jiao Kvo<*«io eiunamao w.xoux x v-, . .. . suimta ir bausta. Dabar “Soviets-
povui, naujajam Maskvos gaulei-l Musi? korespondemas Švedijoj kaja Estonija” pareikalavo ją nu- 

t e.----- j bausti'“visu griežtumų”, kad ne-
ykių-,atrodo, jog jo Joje pasirodė straipsniai, kuriuo- tvirkintų jaunimo. Na, ir. aišku, 
._j se rabinai kaltinami sugedimu, o; ,^us n^.. 4^

žydu bendruomenė — priešvalstv-J oor,no5.ra. 
bine veikla. , - ■ spe^iiacija . . .

Minėtas žurnalas sovietų prieš- į 
žydiškus veiksmus siejo su pačių 
žydij tautiniu judėjimu Sov. Są-' 
jungoje. Spalio 2 Maskvoj apie i 
12,000 jaunų žydų buvo susirinkę j 

f f . .

kęs jų orkestras iš Leningrado 
konservatorijos. Buvo dainuoja-'ratyviai pasodinti 8 “valiutos spe

kuliantai”, atrodo, visi žydų tau
tybės. Jų tarpe ir kunigų bylon 
Įpinta Z. Kerelienė - Zismanovič. 
Sausio 30 prasidėjusi byla pasi
baigė vasario 10 net keturiais 
mirties sprendimais. Sprendimai 
neapskundžiami, tačiau pasmerk
tiesiems palikta teisė Įteikti ma
lonės prašymus.

Šioji Vilniaus byla užsienio žy
dams nebuvo staigmena. Dar pra
eitų metų gale Stockholme lei
džiamas žurnalas "Judisk Tids- 
krift” aliarmavo dėl naujai pa
aštrėjusios sovietų politikos žydų 
atžvilgiu. Pernai spalio 3 ilgalai
kėm is kalėjimo bausmėmis buvo 
n u t ei st i t rys žymūs Leningrado 
žydų bendruomenės vadai neva 
už rvšius su “užsienio agentais”. 
Lapkričio pradžioje pasiekė žinios 
apie žydų veikėjų suėmimus Ki
jeve, Minske, Taškente. Rygoj 
Lėningrade kiti trys buvo pa
smerkti miriop tariamai dėl spe
kuliacijos valiuta. Panašus teis
mas vyko Maskvoj. Ruvo užda
ryta vienintelė rabinų mokykla, 
o taip pat apie 12 sinagogų. Spaų-

NAUJO KANADOJE?
KANADA TURĖTŲ ;nami skirti jį nuo “raganų vaikys

PERIMTI Britų imperijos va- mosi” taktikos, kuria pasižymi 
dovavimą. jei Britanija įsijungtų John Bifch Society JAV. “Neda- 
į Europos ekonominę sąjungą. — ryk išvados apie savo kaimyno lo- 
siūlo Kanadoje gimęs lordas Bea-: jaCi’^a Kanadai, jei jis kartais ne- 
verbrook. Tą pasiūlymą jis at- sutikiu su tavo nuomone", sako 
soausdino “Daily Express”, turin-, W. S. Kirknatrick. Prekybos Rū- 
čio 4,3 mil. tiražą, pirmame psl. imu pirm. “Palik Kanados nolici- 
Jis priešinasi Britanijos įsijungi-! iai medžioti komunistus”. Vieton 
mui į Europos Jungt. Valstybes, to nariai yra raginami daugiau

DIRBANČIOS MOTERYS
KANADOJE sudaro 18% vi

su dirbančiųjų, tuo tarpu JAV — 
26%.. Prancūzijoje — 29% ir 
Japonijoje — 41%. 

, e.-;c
VITAMINŲ TABLEČIŲ

VARTOJIMAS esąs perdaug
paplitęs kanadiečiuose; — pareiš- Windsore, Ont., sudarytas komi

tetas: pirm M. Kizis. vicepirm. E. 
Butavičienė, ižd. V Kačinskas, in-

i Lietuvis - kandidatas 
y į parlamentu

V. Kronas ne j ūdom os nuosa
vybės pardavėjas Hamiltone, libe
ralų partijos išrinktas kandidatu 
į busimuosius feder. parlamento 
rinkimus. Nominaciniame susi
rinkime dalyvavo apie 200 asme
nų. Su V. Kronu varžėsi M. Po- 
toma, vietinės darbininkų unijos 
United Steelworkers of America 
pirm. V. Kronas. 43 m., rinkimuo
se turės išeiti prieš dabartinę imi
gracijos ministerę Fairclough va
karinėje Hamiltono apylinkėje. 
Ontario liberalų partijos pirm. R. 
Firth pabrėžė, kad Kanadai reikia 
daugiau ateivių, o dabartinė vy
riausybė jų skaičių labai sumaži
nusi.

informuotis apie komunizmą.
CSc.

Kanados Lietuvių 
Dienai rengti

kė sveikatos min. W. Monteith. 
Daugelis gyventojų, suvilioti skel
bimu. išleidžia milijonus dol

Slaptoji karinė organizacija paaštrino 
terorę. - Šimtai užmuštų, tūkstantis 
sužeistų, - Darbininkų sęjungos skel
bia streikus. - Jėgų bandymas prieš 

pat Alžeriios klausimo sprendimę.
_ __ __ ____  'oii išką’ aniungti Europos kai-Į Pranęūztipašaioininkuhikraš- 

nieTuš besitęsianti karą. Jis siekia kurias valstybes, nors šiandieną lis “Le Canard Enchalnė" rašė: 
jos prieštaraują šiam žygiui. /‘Penktoji respublika jau ne sąn- 

Penktoji rėsoublika verda. Ją tvarka, o miela. Niekas neeali da
bar nasakvti kokia žvaigždė iš jos 
kils”. '

SIAUBAS ALŽERUOJE
Sausio mčnuo Alžc’-ijoj? buvo 

kruvinas: 550 užmušiu ir arti 
1009 sunkiai sužeistu. Ton žudo

mi svauso moterys -n1 vaikai. 
Kulkosvaidžiai. rank»yAS grana
tos ir dinamito nlasP”’'’’. sprog- 
menys kas diena nasncrk’a mirti 
vaikus, senius ir suau^js’i’s. Ora-

(Nukelta į 3 nsL}

skelbtoji 
Prancūzijos didybė atsidaužia i 
kampuotą tikrove, nors jos kūrė-: 
jas nelinksta. Ir šiuo stitemu me,! 
tu jis nedaro nuolaidų Atlanto 
3-gąi iki ji nėbrs perlvarkvta ir 
prancūzams suteiktas žodis jos 
vadovybėje Jis siekia išsnresti 
Alžerijos klausimą ir baigti 8-sius

T. Matulionis - arkivyskupas
Iš Lietuvos buvo gautas laiš- 

nis pakeltas i kardinolus Buvo 

patvirtinimo nerasta. Vėliau ne

dirbtiniem vitaminam, kurie daž- fonnacijos vad. B. Bamkonyte. kas mjnjs kad vysk. T. Matulio- 
. _ _____ _ ! nai visai nėra reikalingi Vitamį-; nalalpų — R Puida, ūkinių rei- nis pakeltas i kardinolus Buvo

pr metais Kanada nardavė Kubai nu tabletes esą reikėtų vartoti tik kalu — A Butavičius, sporto — bandyta patikrinti žinia, tačiau 
net už $5 mil. lėktuvų motorų, gydytojui patarus. R Dumčius, meno — J Sodaitiš !
sintetinės gumos, plieno, elektros • roiiainin mitalu f p.nainnn aiškėjo, kad J E. vvsk. T. Matu-transformatoriu ir sprogstamu “OPERATION FREEDOM” jrei^imų reikalų— E. Fuidiene. |ionis oakeltas , arkivyskupus Jis 
medžiagų. JAV visa tai vadina ka- sąjūdis yra pradėtas Kanados Pre- Aumatoma suruošti dailės paro- ir t0|jau gyvena kaip tremtinys 
rinėmis medžiagomis ir yra pasi- kybos Rūmu kovai su komuniz-. dą, sporto šventę. Kanados ir JAV Šeduvoje baigiąs 8-tą dešimtį 

mu Kanadoje. Jo nariai yra ragi- studentų susiartinimo šventę. metų amžiaus. Savo dvasia jis te-

lionis pakeltas į arkivyskupus. Jis

piktinusios.

kaitina vakariečiai ir sovietai, 
krašte esančios kairės ir dešinės 
srovės. Kaikurie vakariečiai mie
la i norėtu jo vietoje turėti lėle. 
envWai žino, kad nūdienė Pran
cūzija yra atsargi. be» kietas rie-, 

........ _____  ... kurio nesūtraiškys komu-,
’ni rvšium su dirbtine kunigų by- nistii penktoji kolona Prancūzi-

naaugštinimu Komunistai siekė kovon. Socialistai svyruoja. Jie 

nuogąstaudami diktatūros iš abie-1 
jų pusių. '

bėra ryžtingas ir nepasiduoda jo- 
į kiem snaudimam. Lietuvos kata
liku būklė nastaruoi’i rr'Mn pla- 

piai b'ivo nušviesta užsienio spau

da Vilniuje irwsk. T Matulionio ’os komunistai ir dešinieji stoja 
paaygštinimu Komunistai siekė kovon. Socialistai svyruoja. Jie 
sukompromituok kunėms »r kt. “r^mia” nenkta resnubliką tik 

i ’ikinčiuosius. o išėjo atvirkščiai- 
1 juos išaugštino pasaulio akyse.



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 1962. II. 22. — Nr. 8 (632)
r

Bendroji Europos Rinko
THE LIGHTS OF HOMELAND

Published by Lithuanian *R. C. Cultural Society of Canada 
' ' ’ SAVAITRAŠTIS

Vyr. red. K. Dr. Pr. Gaidamavičius. Pavaduotojas A. Rinkūnas 
Leidžia Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija. Prenumerata 
visur metams $5.00, pusmečiui $3.00. Įmokėję nemažiau $10 laikomi 
garbės prenumeratoriais. Už skelbimų turinį redakcija neatsako. 
Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra. Autorių pasirašyti straips
niai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.

941 Dundas Street West • Toronto 3, Ontario • Canada 
Telefonas 368-6813.

RELIGINIAME PASAULYJE
• Lietuvių kunigų ir kitu Vii-1 paskyrė naują ministeri prie šv. 

niuje nubaudimo proga “L’Osser- Sosto, L. Orkomies, kuris jau itei-
. vatore Romano” paskelbė strains- kė savo skiriamuosius raštus po

nį, sugretinanti sovietini religijos piežiui.
persekiojimą su hitleriniu. Jame į • Vienuolis .gynybos ministeri- 
sakoma: “Naujoji šventovė, (Klai-jaj. —- Tėvas‘Jonas Murray, jėzu- 
pėdos) kaip ir kiti tikybiniai pa- itas, profesorius, žymus ameriki- 
statai, priklauso valstybei ir ti- nio gyvenimo vertintojas, pa- 
kintieji, statę juos savo aukomis, kviestas Į krašto apsaugos minis- 
turi mokėti didelius mokesčius.! terijos komitetą Pentagone. Jis 
Antai klebonas šaukiamas teis- paruoš kariuomenės auklėjimo 
man už tariamus nusikaltimus, programą.
padarytus statant pastatą, pri
klausanti valstybei. Tai rodo cėj — meilės šventėje svarstė ra- 
“spekuliacijų” pobūdį, už kurias " 
Vilniaus teismas nubaudė su to
kiu griežtumu”.

• Keturi nauji vyskupai paskir
ti Lenkijoje: B. Dabrowski — 
Varšuvos arkivyskupo pagalbinin
ku; J. Wosinski — Plocko; J. Ob- MIC, išbuvęs šešis metus kalėji-

Breslavo.
• A. Schweitzer, Nobelio laure

atas, parašė laišką Bostono unita- 
rų sektai, pareikšdamas norą jai 
priklausyti, ši sekta nepripažįsta 
šv. Trejybės ir laiko save ne
krikščioni mis, o laisvatikiais.

• Šešiolika tikėjimų vienoj aga-

sės problemą. Ruošiantis Bažny
čios santarybai. kardinolas A. Bea 
Romoje sukvietė Įvairių tikėjimų 
iš Įvairių kraštų atstovus.

į •’Sov. Sąjungoj tikėjimas dar 
gyvas, sako kun. J. Hermanovič,

z .. , —— — j — — - — — —— — — — ■— •— --7- . 

lak — Alenšteino; P. Latuska — me. Jis paminėjo ir Lietuvą. Ru- 
Breslavo. į sijos žmonės einą mylių mylias,

kad pasiektų dievnami, kurių taip 
mažai belikę.

® Metinė Katalikų Bažnyčios 
apžvalga padaryta naujame šv. 
Sosto leidinyje,'kuris padidėjo 84 
osl., pasiekdamas viso 1826 psl.

Naujoj laidoj enciklopedijos.“Le- Palyginus su 1960 m.', arkivysku

Jungtinių Europos Valstybių ūkiniai pamatai
Šiandien vienas populiariausių 

tarptautinių prajovų yra Bendroji 
Europos rinka. Apie ją daug ra
šoma, daug kalbama ir ginčijama
si, daug vilčių i ją dedama. Vieni 
jos bijosi, kiti stebisi. Vieni norė
tų prisidėti ir eiti su ja kartu, kiti
— ją sužlugdyti. Vakarų kraštai, 
stebėdami jos pasisekimus, norė
tų jei ir neprisidėti, tai bent pri
sitaikinti. Jau net Amerikoj yra 
balsų bei pasiūlymų prisidėti prie 
BER, nors vyriausybė nori susi
tarti tik dėl bendros ūkio politi
kos. Ir mums tas jau kelia savotiš
ko nusistebėjimo, kad tik šešios 
Europos valstybės — Prancūzija, 
Vokietija, Italija, Belgija, Olan
dija ir Liuksemburgas — galėjo 
užimponuoti turtingajai pasaulio 
valstybei.
- Laisvojo pasaulio priešai — 
bolševikiška Rusija — jau senai 
ją stebi ir pykčiu netveria dėl jos 
pasisekimo. Pašonėj auga nauja 
jėga komunistams nedraugiška. 
Sovietų atakos prieš Vokietiją 
reiškiasi Įvairiomis formomis Ru
sijos grasinimai Suomijai ir bend
rai skandinavų valstybėms turi 
ryšio su BER.

ISTORINIS APENDICITAS
Anglijos noras prisidėti prie 

BER pilnateisiu nariu reiškia isto
rini posūki. Anglija jau seniai 
yra išdidžiai nusisukusi nuo Euro
pos reikalų ir ja domėjosi kiek 
tai nekenkė jos pasaulinei impe
rijai, šiandien tos imperijos nėra 
ir saulė jos žemėse jau nusilei
džia. Reikia jieškoti atspirties 
Europoje. Nors kitos buvusios ko
lonijos, kurios dar sudaro istori
ni apendicitą, pavadintą Britų 
Commonwealth, ir dominijos ke
lia triukšmą dėl pavojaus netekti 
be muito rinkų, bet tai padėties 
nepakeis. Ūkiškai savarankios 
buv. kolonijos Britanijos nuo kri
zės neišgelbės. Padėtis ūkiškuose 
reikaluose žodžiais nėra patvarko-

J. M. ŠIUGŽDA pasilikti ir ateičiai pasaulio kul
tūros centru.

Britanija, kol jos imperija ne
buvo sugriuvusi, turėjo būti iš
skirta iš Europos unijos. Ūkiniam 
Europos susitvarkymui jis ėmė 
pavyzdi iš Amerikos. Tokiu būdu 
apsivienijusi Europa būtų pajėgi: 
apsisaugoti nuo Europos vidinių 
karų; išlaikyti neutralumą pasau
liniams konfliktams iškilus; apsi
ginti nuo Rusijos; nusiginkluoti; 
konkuruoti su Amerikos ir Brita
nijos pramone ir išvengti ban
krotų. Tautinės mažumos būtų ap
saugotos nuo išnaudojimo ir nu
tautinimo. Kolonijomis būtų tei
singai pasidalinta.

Kitas politikas kėlęs Europos 
Jungtinių Valstybių idėją buvo 
Prancūzijos valstybininkas Aristi
de Brand. Būdamas Prancūzijos 
užsienio min. 1929 m. Tautų Są
jungoje iškėlė buvusio savo prem
jero Eduardo Herriot minti kurti 
Europos Jungtines Valstybes ir 
pateikė planą. Mirus Briandui 
1930 m. jo planas ir pasiliko 
planu.

NVOKANli
— PRIE DARBŲ

1948 m. 19 Europos valstybių

bent retkarčiais reikia žvelgti i 
netolimą praeitį.

Kaip žinome, Europa susideda 
iš daugelio tautų ir valstybių. Gy
vena susigrūdę, dažnai net ir su
simaišę, ir dėl to kivirčų ir peš
tynių buvo apsčiai praeity, ne
trūksta jų ir šiandien. Karai ali
no visas Europos tautas ir savo 
padariniais sunkiai gulė ant jų 
pečių. Seniai jau buvo kilusi min
tis apjungti visą Europą po vie
na politine vadovybe ir tuo baigti 
visus karus bei nesusipratimus. 
Vieni to norėjo pasiekti remda
miesi savo asmens ar savo šeimos 
didybe, kaip Karolis Didysis, Na
poleonas, Hitleris. Kiti gi rėmėsi 
idealistiniu nusiteikimu ir seno
sios Romos imperijos pavyzdžiu. 
Įdomi tai istorija, bet ji pertoli 
mus nuvestų

DU DIDIEJI 
VARDAI

Daug kas bus girdėjęs gLafo 
Coudenhove-Kalergi vardą. Jo tė
vas buvo austrų diplomatas, mo
tina — japonė. Jis pats — Čekos
lovakijos pilietis; 1923 m. parašė 
knygą "Pan Europe"; 1947 m. su
darė “Europos Parlamentinę Uni- darbiavimo organizaciją”. Tai bu- 
ją”, kuri veikia ir dabar. vo padaryta Įtakoje JAV užsienio

Jo tikslas buvo sudaryti Euro-r.min.Marshallo,kaiEuropaibu- 
pos federacinę uniją, kuri išlaikys vo pažadėta duoti pašalpos bffi- 
tų taiką ir Europos nepriklauso- joną dolerių. Tai organizacija, 
mybę stiprios Amerikos ir augan-! kuri daugiausia rūpinosi tų pa
čios bolševikinės Rusijos akivaiz-šalpų reikalais.
doje. Europa, apsivienijusi poli-' Po kelių mėginimų kurti Euro- 
tiškai, kariškai ir ūkiškai, turėjo po j apsiviėnijimo organus bei ko-

mitetus atėjo eilė kurti ir Euro* 
pos anglies n* plieno sąjungą. Jos 
kūrėjas yra prancūzas, buvęs 
Prancūzijos min. pirmininkas ir 
užsienio r. min. Robert Schu
man. Sutartis tarp Prancūzijos, 
Vokietijos, Italijos, Belgijos, 
Olandijos ir Liuksmeburgo buvo 
pasirašyta 1951 m. balandžio m. 
.18 d. Paryžiuje.

šios sąjungos tikslas buvo tvar
kyti anglies ir plieno pramonę, 
ir išvengti beprotiškos konkuren
cijos tarpusavyje. Pirmais ketu
riais metais plieno gamyba padi
dėjo 36%. Visa gamyba atsistojo 
pasaulyje antron vieton po Ame
rikos gamybos.

Kai ši Anglies ir plieno sąjun
ga ryškiai parodė savo veikimo 
rezultatus, 1955 m. susirinko Ita
lijon anų šešių valstybių vyriau
sybių nariai ir nutarė eiti toliau 
— steigti platesnę ir reikšminges
nę ūkinę sąjungą. 1957 m. Romo
je buvo pasirašyta nauja sutartis, 
kuria Įsteigta Ūkinė Europos są
junga, paliekant veikti Anglies ir 
plieno sąjungą atskirai. Tapo 
Įkurta Euratom sąjunga panau
doti atominę energiją taikos rei
kalams. šias tris sąjungas apjun
gia šie organai: ministerių taryba.

Europos parlamentas, teismas. 
Pirmasis ir dabartinis Bendrosios 
rinkos pirm, yra Vokietijos prof. 
Walter HaUstein. Buveinė parink
ta Briusely, kurioje dirba 1.800 
įvairių tarnautojų: ekonomistai, 
diplomatai, Įvairūs verslininkai, 
darbo reikalų žinovai.

Tai taip Įsikūrė Ūkinė Europos 
sąjunga arba populiariai vadina
ma “Bendroji rinka”.

Kai ji jau pradėjo veikti, rezul
tatus tuojau pajuto kitos Europos 
valstybės, nes “Bendoji rinka” 
panaikindama savo viduje muito 
mokesčius, paliko juos kitiems. 
Atsverti “Bendrajai rinkai” susi
kūrė Laisvoji Europos prekybos 
sąjunga, kurion Įėjo Britanija, 
Švedija, Austrija, švecarija, Nor
vegija, Danija, ir Portugalija. 
Trumpai vadinama EFTA — Eu
rope Free Trade Association, 90 
mil. gyventojų. Bendroji rinka 
apima 170 mil. gyventojų.

Bet Laisvosios sąjungos veiki
mas nepasižymėjo rezultatais, ir 
jos nariai jau prašosi priimami 
i Bendrąją rinką. Manoma, kad su 
laiku visi anie septyni nariai Įeis 
į Bendrąją rinką , kuri ir bus pa
grindu Europos jungtinėmis Vals
tybėmis. .

xicon fuer Theologie u. Kirche” 
unitarai iglausti tarp laisvamanių, 
monistų ir pan. A. Schweitzer, ai- 
zasietis, buvo liuterininkas. Vyks. 
Lilje, irgi liuterininkas, savo laik- 
arštyje “Sonntagsblatt” pažymi, 
kad A. Schweitzer jau nuo seniau 
nukrypo nuo liuteranizmo ir pa
stebi, kad šiuo keliu nueina tie, 
kurie Kristų ima laikyti tiktai pa
prastu iškiliu žmogumi.

•- Metropolitas Nikalojus, val
dęs ortodoksų vyskupijas Kruti- 
zy ir 'Kolomna, vėliau užsienio kinčiuosius nuo religijos. Atėiz- 
tamybos vadovas Maksvos patri-J mas savo suvedžiojančiomis ideo- į 
archate, Įnirę- vienoj Maskvos Ii- i logikomis esą užmuša žmonių šir- l 
gonh.ėj‘siknkęs 69 m.' Buvo gi ! : ūkejiEų. Drąsi;?a.itis daly-
męs Kaime popo šeimoje 1892 m. i kas esąs tas. kad tikintieji moka 
sausio 13 d. civiline pavarde Alo- i išlaikyti savo tikėjimą. Skatina 
yzas Boris Jaruševič. Profesoria- Bažnyčią padėti vargšams, darbi- 
vo -Petrapilio, seminarijoj; 1922 ninkams, sergėti,moterystės šven- 
m. Įšventintas vyskupu; 1943 ni. tumą ir respektuoti sekmadie- 
dalyvavo su patriarchu Sergijų is-■ nius. 
tariniame priėmime pas Staliną, i « Buvęs Brazilijos komunistų 

Abraomas Schmuelow gimęs partijos vadas Įstojo i benedikti- 
Jeruzalė^ iš žydų tėvų, tapo kata- ' nu i vienuolyną. Tai Armandaš 
likų kumgu-benediktinu ir dabar Rodrigues, kuris atsivertė 1954 
vadovaują rytų apeigų parapijai. ■ 
kurią sudaro arabai ūkininkai, ir, 
dėsto kalbas kunigu seminarijoj.1 , » » i i • 5
Katalikybę jis atrado neiaisvės Kyr komyrsizmas toleruoja Kolomzmar 
metais Vokietijoj; kur buvo pa-Į 
kliuvęs kaip britų armijos karys. Britų kolonija Hong Kong ne-f Jeigu bent 2% tos sumos būtų pa- 
Už cigarečių dėžutę gavo N, Tęs- susilaukia jokiu priekaištų iš Ki- 
tamentą ir atrado Kristų. Buvo nijos komunistų. Ir tai kapitaliz- 
pakrikštytas Londone, Įstojo Į i mo dėka, neš Hong Kong yra pre- 
Jeruzalės benediktinų vienuoly- i kybos centras. Komunistai iš 
na, vokiečių vadovaujamą. Dabar Hong Kong turi naudos, o taip 
jis Izraelio valstybėje yra vieniu- pat ir kapitalistų ten investuoti 
telis katalikų kunigas, kurio pa- pinigai-atneša greitus ir didelius 
se Įrašyta — “žydas”.

• Socialinė katalikų konferenci
ja Kanadoj šaukiama rugsėjo 14- 
16 d., Windsore, katalikų un-te. 
Konferencijos pirm. vysk. G. 
Carter. ?./<-

• Pax Romana kongresas š m. 
Įvyks Urugvajuj, Montevideo 
mieste, liepos 25-30 d. Bus nagri
nėjama tema “Universiteto atsa
kingumas visuomenei”. Delegatai

’)ijos nuo 335 pakilo iki 350, vys
kupijos — nuo 1363 iki 1370; kar
dinolų buvo 85. patriarchų 163, 
arkivyskupų ir vyskupų 972, apaš
tališkų vikariatų ir prefektūrų 
246. Popiežius Jonas XXIII Įstei
gė daug naujų vyskupijų; <

• Popiežius savo laiške Vokieti
jos vyskupams sako suprantąs, . . . . . . -
momento sunkumus, kurie vargi-f rna; reikalingi pinigai, rinkos, ati- 
na vokiečių tautą. Apgailestauja ' ’ ‘ " ' - - ’
materializmo plėtimąsi, kuris už
krečia institucijas ir atitolina ti-

tinkami tarifai, nes dirbtuvės tu
ri dirbti, darbininkai — uždirbti, 
žmonės — maitintis. Reikia par
duoti. reikia ir pirkti. Dovanai 
niekas nieko neduoda. Ir Anglija, 
išdidumą pamynusi, prašo pri-

Politika kartais suartina priešus
Ką bendro turi Portugalija su 

Albanija? Politiškai tie du kraštai 
yra gana toli vienas nuo kito. Vie
nas jų — Portugalija, kurios 9 
mil. gyventojų, dauguma katali
kai, valdomas kietos diktatūrinės 
rankos; kitas — Albanija, kur 
1,5 mil. gyventojų yra daugiausia 
mahometonai.

Tačiau tarp tų dviejų kraštų 
yra tam tikro panašumo, kuris at-

Užmiršti faktai
e —_____ J -. . - • -

M. Krupavičius <■

LIETUVIAI - NAIKINAMI ŽYDU GELBĖTOJAI

!š kur atsirado toji galybė ir 
jėga? Kas davė senutei Europai 
tiek daug energijos ir gyvumo? 
Kur glūdi tos visos jėgos ir lyg 
naujos gyvybės esmė?

ATSAKYMO ŠAKNYS 
PRAEITYJE

Ners ries istorijos nelabai mėg
stame, bet be jos negalime apsiei
ti. Kerint suprasti geriau dabartį.

nuošimčius.
Per paskutinius 10 metų virš 2 

milijonų kiniečių paliko komu
nizmą Kinijoje ir pasirinko “kolo* 
nizmą” Hong Konge. Toks pabė
gėlių skaičius sudaro daug rūpes
čio vietinei valdžiai, nes trūksta 
butų, ir darbo, ir maisto. Dabar 
Hong Konge gyvena 3,2 mil. ki
niečių, tačiau prieauglis taip greit 
didėja, kad iki 1967 m. gyv. skai- 

svarstys un-to vaidmenį kaip so- i čius padidės iki 5 milijonų, šalia 
dalinę tautos sąžinę. i vargingų barakų, kuriuose pri-

• Kinijos kardinolas T. Tien, įgrūsta pabėgėlių, stiebiasi augs- 
komunistų ištremtas ir gyvenąs! tyn liuksusiniai viešbučiai, lanko- 
Vokietijojęį pranašauja: Jei ko- i mi turtingų turistų ir Įvairių spe- 
munistai pasiliks valdžioje, už 40 kuliantų.
metu ten kunigų jau nebus”. Visa Hong Kongo prekyba sie- 

Suomija*; liuteronų kraštas, kia iki $1,5 bilijono kas metai.

likta Hong Kongui mokesčių pa
vidale, tai susidarytų $30 mil. me
tams, kurių užtektų žmoniškiau 
apgyvendinti ir pavalgydinti vi- 
sus pabėgėlius. ta/’ta:

Berlyno pabėgėliams buvo or
ganizuojama pagalba ir propaguo
jama, kad tai atsakymas komuniz
mui. Ar kiniečiai pabėgėliai kito
kie? - V- K.

George BEN, B.A.
ADVOKATAS-NOTARAS

■ , praneša, kad
1 persikėlė

į n airį as patalpas
1134 DUNDAS ST. W.

Toronto 3, Ont.
Telefonas LE. 4-8431

Įvairūs
siuntiniai Esti ja, Ukraina

IX V• Siunčiame yJūsų sudarytus ir ap-
IS l^a Ii G O OS • paprastu ir O TO POSTU draustus Įvairius 
siuntinius. Turime pardavimui Įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS MA

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

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

Telefonas LE. 1-3098
DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. ryto iki

7 vai. vakaro. Seštadeiniais nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po pietų

SKY
105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. 
TeL JA. 8-6686. Ponia V. Juraitis.
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Mokslas d a bar s u - 
traukia hemoroidus 

be skausmo ir 
nepatogumo

Surastas vaistas, kuris palengvina 
skausmus bei niežėjimą ir sutraukia 

hemaroiduš.

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

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

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

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

Dabar ši nauja gydymo priemonė 
yra pasiūloma žvakučių (supposi
tory) arba tepalo (ointment) pavi
dale vadinamu Preparation H.
Klauskite šio vardo vaistų visose 

vaistinėse — pinigų grąžinimo ga
rantija.

KAUNO KOMENDANTO 
PULK BOBELIO ŽYGIAI 

Laikinosios vyriausybės Kauno ko
mendantas pulk. Bobelis savo rizika ir 
atsakomybe, nėsiklausdanias vokiečiu,; 
VII. 18,'nuvyko Į devintą fortą, išlais
vino visas žydų moteris ir vaikus ir 
tarnavusius Lietuvos kariuomenėje žy
dus vyrus. Be to, išgelbėjo adv. Cim- 
kauską, kuris šiuo metu yra Vokieti
joje, pirklĮ MisurskĮ, inž. Benjammo- 
vičių ir kitus. Jis švelnino kiek galė
damas žydų būkle ir išdavinėjo apsau
gos raštus. Tokių raštų gavo ir daug 
Kauno žydu. Paminėtini čia žydų ko
miteto nariai ir pareigūnai. Jų buvo j 
apie 50 žmonių. Po kelių dienų pulk. į 
Bobelis buvo iš eitų komendanto pa
reigų pašalintas, žinotina. kad pulk. 
Bobelis, kaip ir kiti lietuviai komen
dantai. buvo Laikinosios Lietuvos vy
riausybės komendantas, skirtas tik 
toms pareigoms, kurias jis ėjo nepri
klausomos Lietuvos respublikoje, va
dinasi, ne policijos pareigoms. Jis ne
buvo vokiečių pareigūnas, nors vokie
čiai daug ko iš jo reikalavo: pavyz
džiui, reikalavo iš jo ir Kauno miesto 
burmistro Palčiausko įsteigti žydams 
geto Vilijampolėje, ši Įsakymą Bobe
lis ir Palčiauskas pasirašyti atsisakė.

Kauno komendanto pasielgimo su 
žydais — pavyzdys ne vienintelis. Vi
sose apskrityse augštesni lietuviai pa
reigūnai tos linijos laikėsi.

ŽYDAI IR BUVUSIŲ 
VYRIAUSYBIŲ NARIAI 

1942 m. rudenį buy. Lietuvos respub
likos prezidentas dr. K. Grinius ir du 
buvę ministerial: J. Aleksa ir M. Kru- > 
pavičius dėl Įvairių vokiečiu Lietuvai j 
daromų skriaudų įteikė Generalkomi-1 
sarui Lietuvai von Rentelnui raštą — 
protestą. Tarp kitų ten iškeltų klau
simų pareiškiama, kad “Lietuvių tauta 
su dideliu susijaudinimu... neprita
ria (vokiečių) priemonėms, taikomoms 
Lietuvos žydams”.

Šie trys vyrai kalbamąjį protestą 
įteikė ne savo vardu, bet visos lietuvių 
tautos. Tą faktą jie taip grindžia savo 
kalbamame rašte - proteste: “šiandien

ŽYDAI IR LIETUVOS 
EPISKOPATAS BEI 
DVASININKIJA

Lietuvos episkopato ir katalikų dva
sininkijos pagalbos žydai pradėjo šauk
tis jau antrą trečią nacių-bolševikų 
karo diena. .Vokiečiai, pvz.. už nužu
dytą karininką nužudė 150 gatvėse su
gautų žydų — vyrų, moterų ir net vai
kų. Panašių egzekucijų gal mažesne 
apimtimi buvo įvykdyta visa eilė. Įgaz- 
dinti žydai kreipėsi į arkivyskupą J. 
Skvirecką, prašydami pagalbos. Arki
vyskupas pasiuntė prel. K. šaulį tuo 
reikalu kalbėtis su vokiečių karo vado
vybe. Įvairiose įstaigose padaryti jo 
žygiai nedaug davė naudos, bet vis tik 
šis tas buvo laimėta, būtent: laisva as
mens iniciatyva žmonių žudymas, vadi
nasi, ir žydų, buvo uždraustas. Ta tei
sė buvo pavesta išimtinai vokiečių ka
ro lauko teismams. Tuo būdu arkivys
kupo įsikišimas atvėsino ir kiek sušvel
nino kelias dienas fronto atmosferą.

ĮSAKĖ ŽYDAMS PERSI
KELTI Į GETĄ

Kai Kauno miesto komisaras Krame- 
ris, mažo išsilavinimo fanatikas nacis, 
žiaurus ir gobšus žmogus, su žydų rei
kalams SD valdininku Jordanu įsakė 
Kauno žydams ligi VIII. 25. persikelti 
į Kauno priemiestį Vilijampolę, jiems 
įsteigtą getą gyventi, žydų delegacija, 
sudaryta iš dr. Elkės ir advokatų Gold- 
bergo ir Garfunkelio, kreipėsi į vysk, 
dr. V. Brizgi, prašydama jį išrūpinti iš 
vokiečių to įsakymo panaikinimą. 
Vysk, Brįzgys atsakė, kad katalikų dva
sininkija padarys žydų gelbėjimo rei
kalu visa, ką tik galės, kartu pridur
damas, kad daug iš to nereikia tikėtis, 
nes naciai yra bedieviai, ir nėra pagrin
do manyti, kad jie Lietuvos dvasininki
ją palankiau traktuotų, negu savo vo
kiškąją. Ir teisybė, vysk. V. Blizgio in
tervencija šiuo atveju jokio teigiamo 
rezultato nedavė.

ŽYDU VADAI BANDĖ 
NUVILKINTI GETO 
REIKALĄ

Tuomet žydų visuomenės atstovai pa- 
į ruošė vokiečiams memorandumą. išaiš- 

_______ įkibdami Vilijampolės geto nepatogu- 
lietuvių tauta yra pastatyta į tokias są-; mus ir prašydami, jei geto yra būtinas 
lygas, kuriose ji neturi jokios oficia- *r neišvengiamas dalykas, tai steigti jį 
lios institucijos, jokios visuomenės or- Kauno senamiesty tarp Nemuno ir Ne- 
ganizacijos, kari įgalėtų pareikšti jos r’es su šiomis ribomis: Kanto ir Seimo 
nusistatymą opiais ir svarbiais lietuviu gatvėmis pro Čiurlionio-g-vę ir Neries, 
tautai klausimais. Dėl to mes, žemiau memorandumą jie atnešė vysk, 
pasirašiusieji, esame priversti pasisa-: Brizgiai peržiūrėti ir pasitarti dėl jų • 
kyti šiuo skaudamu klausimu. Esame sumanyto žygio. Vysk. V. Brizgys, su- 
višiškai įsitikinę, kad mūsų nuomonė sipažinęs su paruoštu memorandumu 
šiuo klausimu pilnai atitinka ir plačio- *r turėdamas patyrimo iš pirmo savo 
sios lietuviškosios visuomenės nusista- žygio pas vokiečius geto reikalu, žydų 

atstovams pasakė, jog yra maža vilčių 
betką laimėti, bet patarė derėtis, kad

sirado po dabartinių politinių Įvy
kių. Pirmiausia, abu kraštai yra 
neturtingi, kalnuoti; vienas prisi
glaudęs prie Ispanijos, kitas — 
prie Jugoslavijos ir Graikijos. 
Abiejų kraštų diktatoriai—- Sala- 
zaras ir Hoxha kovoja su sa
vo sąjungininkais: Portugalija 
puola Angliją, o Albanija neteko 
Maskvos malonės.

Praėjusią savaitę abu kraštai 
pagrasino palikti savo draugus 
ir pereiti priešo teritorijom

Albanijos premjeras Hoxha, 
Chruščiovo apšauktas “antimark- 
sistiniu imperializmo šalininku” 
tikisi Kinijos pagalbos. Komunis
tinė Kinija, betgi, pati turi ekono
minių sunkumų, ypač maisto at
žvilgiu. Kai Sov. Sąjunga nutrau
kė Albanijai savo ekonominę pa
galbą, neliko nieko kito, kaip 
kreiptis i Vakarus. Hoxha pasira
šė su Italija sutarti, padvigubi
nančią prekybą tarp tų dviejų 
kraštų. Taip pat pasiūlė užmegzti 
diplomatinius ryšius su Graikija. 
Pradėjo pasitarimus su Anglija ir 
pažadėjo atsilyginti už 1946 m. 
paskandintus du anglų laivus Al
banijos užminuotame Corfu ruo
že. j /AW’ , <

Portugalijos Salazaras pagrasi
no pasitrauksiąs iš JT. kadangi 
jos nepasmerkė Indijos už Goa 
užėmimą. Jis užpyko ant Angli
jos, nes pagal 1386 m. sutarti 
Anglija buvo prisiekusi ginti Por
tugalijos teritorijas užsienyje. 
Taip pat nepasitenkinimas kilo ir 
dėl J A V. kad jos negynė. Portu
galija pagrasino, kad Azorų salo
se esančios amerikiečių bazės gali 
būt i panaikintos. ,

Pagaliau Salazaras viešai pa
reiškė, kad Portugalija pripažįsta 
raudonąją Kiniją. Portugalijos 
spaudoje pasirodė vedamieji, kad 
Portugalija nėra Sov. Sąjungos ar 
kom. Kinijos priešas. Kom. Kini
jos pripažinimu Salazaras tikisi

doje vyskupai buvo priversti įspėti ku
nigus, kad prašantiems krikšto žydams 
pirmiausia išaiškintų, kad krikštas nė
ra apsauga nuo nacių teroro. Kas ir 
po tokio paaiškinimo prašėsi krikštija
mas, liepta nustatyta tvarka krikšty
ti. Ne visus žydus krikštas apsaugojo. 
Bet atsirado tokių žmoniškų vokiečių 
komendantų, kurie žydų naikinimo 
nuostatų apsikrikštijusiems netaikė: 
jie ne tik išlaikė savo gyvybę, bet ir 
į geto nebuvo varomi. Tuo būdu krikš
tas išgelbėjo nuo pražūties nemažą žy
dų skaičių. Du tokie pirmiausia apsi
krikštiję žydai — dr. Zivas, “Jude Er- 
wache” knygų autorius, ir šachovas 
buvo priimti į Kauno kunigų semina
riją. Po kelių savaičių juodu pakvietė 
ateiti į SD įstaigą, šachovas nuvyko ir, 
priėmęs SD tarnybą, daugiau į semina
riją nebegrįžo. Dr. Zivas į SD nėjo, 
bet, išėjęs iš seminarijos, slapstėsi pas 
įvairius kunigus.

NACIŲ PAREIGŪNAI 
ATSKYRĖ 9000 .

1941 m. spalio mėn. 9-10 d.d. Kauno 
geto žydai nuo mažiausio ligi seniau
sio buvo suvaryti į geto aikštę, esą, tai 
darbo jėgoms patikrinti. Čia atvyko 
SD ir SS valdininkai. Vienas augštes- 
nis pareigūnas, atsistojęs viduryje gat
vės, liepė žydams rikiuotis į koloną 
po keturis ir žygiuoti pro jį. Neskirda- 
mas nei amžiaus, nei lyties, nei tinka- , .
mumo darbui, lazda jis skyrė žydus Par0dyp SaV0 gyventojams, kad 
vienus į kairę, kitus į dešinę. Atskyręs 
apie 9.000 galvų, uždarė į atskirą geto 

(Nukelta į 7 pslp.)

jie turi stiprių sąjungininkų.
Politika keičiasi pagal vėjo 

krypti.

J—4807

sios lietuviškosios visuomenės nusista
tymą”.

Už ši protestą 1942 m. gruodžo 5 d.
Krupavičius ir Aleksa per kalėjimus ir *uo budu bent nutęstų laiką ir palai- 
gestapo “prieglaudas” buvo išgabenti i kytų savo visuomenėje vilčių nuotai- 
Vokietijos gilumą gestapo “globon”, o Tačiau vadams patarė į klausimą 
Grinius dėl senatvės ir nesveikatos tik turėti realiai ir pasirengti pačioms 
iš Kauno į provinciją išsiųstas.

Sis Aleksos, Griniaus ir Krupavi
čiaus nubaudimas sukėlė visą Lietuvą 
ant kojų. Von Rentelnui pasipylė, kaip

blogiausioms galimybėms.
VIENI SLĖPĖSI.
KITI KRIKŠTIJOSI

žydai pradėjo jieškoti naujų gelbė-

JUBILĖJINIS MĖNUO...
JUBILĖJ1NIAI SIUNTINIAI...

Šiais metais Lietuvių 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 pažemėjo per paskutinius me
tus. Atsižvelgiant, kad tai padaryta su Jūsų pagalba, mes kviečia
me Jus atšvęsti šį JUBILĖJŲ su mumis. Šia proga LP B-vės vado
vybė išleidžia 1.000 JUBILĖJINIŲ SIUNTINIŲ pirkimo kaina 
per JUBILEJINĮ MĖNESĮ, kuris prasideda 1962 m. vasario 17 
dieną ir tęsis iki kovo 17 dienos
JUBILĖJINIS SIUNTINYS NR. 1: 
30 jardo vilnonės medž. kostiumui, 
3 jardai vilnon. medžiagos paltui, 
3 jardai poplino. 
Normali kaina ___ __..._____$47.50
Jubilėjinė pirkimo kaina yra tiktai 
$39.50. Įskaitant visus mokesčius.
JUBILĖJINIS SIUNTINYS NR. 1

— dvigubas:
60 jardo vilnonės medž. kostiumui, 
6 jardai vilnon. medžiagos peltui, 
6 jardai poplino. 
Normali šio siuntinio kaina $86.50 
Jubilėjinė pirkimo kaina yra tiktai 
$67.50. Įskaitant visus mokesčius.

JUBILĖJINIS SIUNTINYS NRr 2: 
3% jardo vilnonės medž. kostiumui,
3 jardai vilnon. medžiagos paltui,
4 jardai skalbiamo aksomo, 
3 jardai poplino.
Normali kaina ____ ______ S59.70
Jubilėjinė pirkimo kaina yra tiktai 
$49.70. Įskaitant visus mokesčius.

iš maišo, protestų ir solidarizavimo su jimosi kelių: buvę lietuviams bolševik- 
minėtų nubaustųjų išdėstytomis minti-'mečiu lojalūs žydai pradėjo apsirūpin- 
mis raštai. Jie buvo siunčiami su šim- ti žymesnių lietuvių rekomendacijų 
tais parašų. Rašėsi intelektualai, rašė- laiškais, pradėjo slėptis kaimuose pas 
si ūkininkai ir darbininkai. Tų raštų 
čia turima tuo tarpu tik vienas — bū
tent: vienatinės liet, organizacijos — 
Savitarpinės Pagalbos. Jame, be kitko, 
taip rašoma:

“Savitarpinė Pagalba, kaip vienin
telė lietuvių visuomenės organizacija, 
laiko savo šventa pareiga pareikšti 
Tamstai, pone Generalini Komisare, • kurie slėpė, ir tiems, kurie slėpėsi, 
kad memorandume (Aleksos, Griniaus Tuomet žydai stvėrėsi kitos priemonės, 
ir Krupavičiaus) išdėstytos mintys ne tokios, kuri galėjo apimti ir žydų ma- 
tik jų, pasirašiusiųjų asmenų, nuomo- sės, t.y. krikšto, eiti į katalikų tikėji- 
nė, bet ir visos lietuvių tautos aiškus mą. Krikšto prašymas greitu laiku vir- 
nusistatymas". I to masiniu reiškiniu. Šio fakto akivaiz-

laiškais, pradėjo slėptis kaimuose pas 
ūkininkus, kad ir visai negausiose iš 
bolševikų meto išlikusiose vienuolių 
bendruomenėse, parapijose, klebonijo
se ir t.t. Suprantama, kad tuo būdu 
daug pasislėpti negalėjo, nes didesnė
mis grupėmis niekur nebuvo galima 
pasislėpti, antra, buvo vokiečių pa
skelbtos skaudžios bausmės ir tiems.

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

5% NUOLAIDOS PER JUBILEJINĮ MĖNESI VISOMS 
KATALOGINĖMS PREKĖMS, STANDARTINIAMS 
SIUNTINIAMS IR T.T.

.....

Rašykite mums dėl katalogo ir praleiskite mūsų JUBILĖJŲ su 
JUBILĖ.JINIAIS siuntiniais ir JUBILĖJINĖMIS kainomis. JUBI- 
LĖJINIAI SIUNTINIAI bus siunčiami Tamstai — mūsų senam 
klijentui ir Tamstai — mūsų naujam klijentui — visi už pirkimo 
kainą ir visi su garantija.
DĖMESIO ENERGINGIEMS f 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 BENDROVĖ
341 LADRROKE GROVE, LONDON, W. 10. ENGLAND
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NAUJĄJĮ LIETUVOS KONSULĄ PASITINKANT
Patyrę apie naujojo Lietuvos ( __ __ ________ __ f __ __ , ____
konsulo Kanadai atvykimą į dencijai pasirinktas iš tradicijos laikyti konsulavimo pradžia, tai 
Torontą, kreipėmės SU eile ar bUVO ir kitų motyvų? ’ nnnctahn ir ri&ncrn- inlrin
klausimų. Nors ir labai už
imtas įsikūrimo rūpesčiais, 
gerb. konsulas nedelsdamas 
sutiko į juos atsakyti. Dėko
dami už jo paslaugumą, pa
teikiame “TŽ” skaitytojams 
gautas informacijas.

Redakcija
_ __ , •— Džiaugdamiesi Jūsų pasky-

dį, Kuriame iškėlė lietuvių kovą’žė, kad vyksta kova netik prieš rimu Lietuvos konsulo pareigoms, 
norėtume paklausti kodėl šis rei
kalas taip ilgai užtruko?

— Dėkodamas už J ūsų , Gerbia
mas Redaktoriau, palankumą ma
no paskyrimo Lietuvos konsulu 
Kanadoje atveju, gailiuosi nega-

Plačiai paminėta Vasario 16 Toronte
ONTARIO PREMJERAS APLANKĖ LIETUVIŲ PARAPI

JAS IR DALYVAVO MINĖJIME.
Nepriklausomybės šventė buvo i muoju žodžiu ir kun. P. Ažubalio 

paminėta penkiadienį, šeštadienį! paskaityta invokacija. Naujasis 
ir sekmadienį. Penktadienio vaka-; konsulas dr. J. Žmuidzinas, pri- 
re buvo atlaiKyios pamaldos abie-j statytas apyl. pirmininko, tarė 
juose lieiuvių dievnamiuose: Pri-1 kondensuotą žodį, primindamas, 
siKeimio ir šv. Jono Kr. Dalyvavo; kad Vasario 16 yra ir tautinės są- 
tautiečiai gana gausiai. Naujasis žinės šventė. 5 šauliams konsulas 
arkivyskupas, P. L. Pockok, lai-;prisegė pasižymėjimo ženklus, 
kęs pamaldas šv. Jono Kr. naujai!Dr A. Trimakas savo paskaitoje 
restauruotoje šventovėj, tarė žo- apžvelgė laisvinimo veiklą, pabrė- 

uz tikėjimą ir kvietė melstis už Lietuvos komunistinimą, bet ir 
persekiojamuosius. Pamaldose! rusinimą, kuris nuolat stiprina- 
dalyvavo, be lietuvių, eilė kana- mas. Jis pasisakė prieš išeivijos 
oiecių, kurių dalis — nekatalikai. dalies pasyvumą. Esą galvų. 
Parapijos rengtame priėmime sa- rios bando savo pasyvumą teisin- 
lėje dalyvavo ir apie 50 kanadie- ti tuo, kad laisvės prošvaisčių ma- Kanadoje atveju oaiiiuosi nega- 
' augsių pareigūnų, jža, o priešas galingas. Jos siūlo lėdamas kompetėtingai atsakyti i
Kalbą pasakė dienraščio “The Te-į nieko nedaryti, palaukti, gal pats jqsu kun Daktare pirmai! klau-
ciu svečiu -

legram leidėjas J. Basset, pa
brėždamas, kad kanadiečiai galė
tų pasimokyti iš lietuvių Kaip 
branginti laisvę, šis priėmimas 
buvo paminėtas visuose trijuose 
Toronto dienraščiuose; “Tele
gram” ir “Star” Įsidėjo dar ir po 
nuotrauką.

Šeštadienį apyl. valdyba 7 vai. 
vak. L. Namuose suruošė spaudos 
konferenciją, kurioje dalyvavo 
VLIKo pirm. dr. A. Trimakas, du 
ukrainiečių —- “Vilne Slovo” ir 
“Homin Ukrainy”, estų — “Meie 
Elu”, latvių — ‘Latvija” ir liet, 
laikraščių redaktoriai ar atstovai.

Dr. A. Trimakas išdalijo tam 
tikslui Vasario 16 proga atspaus
dintu informaciniu atsišaukimu

‘ku-
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— Ar Torontas konsulato rezi-! Jei patį įsikūrimą galima 
--------------------------------------- -J 

j. J stačiai nuostabu ir džiugu: jokių 
— Savaime suprantama, kad sunkumų nepatyriau. Priešingai, 

! Lietuvos Diplomatinė Tarnyba, i viskas labai sklandžiai klostėsi ir 
mane paskirdama konsulu su re- ! turbūt labiausiai dėl to, kad lie- 
zidencija Toronte, šiuo klausimu! tuviai torontiškiai nuoširdžiai pa
su manim nesitarė, o po paskyri-] dėjo, ypač didelio bei nuoširdaus; 
mo dar neturėjau progos tai su paslaugumo tautietis p. Augusti-i 

‘ ja išsiaiškinti. Lietuvos Diploma- nas Kuolas. Jam ir visiem l it:?“ 
tijos Šefas p. Stasys Lozoraitis, reiškiu gilią padėką. ....... u
kuris yra pasirašęs mano paskyri- _ Kokius numatote artimos ‘ vra“' pakankama? pa'sistūmė'iusi itUrint $er“s norUs ir padėjus kiek 
mo įsakymą, tėra savo rašte man! ateities darbus? ’ teieiamon ousėn ir reikalinei lei- ( pastangų, galima papuošti savąjį
pažymėjęs, kad atitinkamų Lietu- _ '__
vos Diplomatinės Tarnybos narių zįįU tikiuosi 
nuomone Lietuvos Konsulatas tu- v ’ 
retų pasilikti Toronte. Atrodo, JV 
jog čia vadovautasi tiek tradicija, 
tiek gausesniu bei artimesniu lie
tuvių gyvenamų vietovių špieti-

JACHTA IS LENKIJOS f cijas, panoro Įsigyti ir jai patiku-
Į JAV si originalą. Parašė Lietuvon, su-

Pažįstamas tautietis JAV jau tarė ^gas• ir šiandien, pasirink-
i kuris laikas stengiasi išrūpinti Jei-1 tas paveikslas jau gautas. Regis. 

kltiem dimus atvykti savajam broliui iš neturėta jokių persiuntimo ne-
■ Lenkijos. Atrodo, kad visa byla sklandumų. Taigi, ir tokiu kelių.

laikas visa sutvarkys ir grąžins sjmą: kodėl konsulo paskyrimas 
tautai laisvę . Bet esą reikia žino- - - - - - -' ■
ti, ‘kad laisvės niekas niekam ne
davė ir neduos, jei dėl jos neko
vojamą”

ilgai užtruko? Jei mano žinių šal
tiniai neklaidingi, tatai įvyko dėl 
tikrai rimtų ir sunkiai įveikiamų 
kliūčių, susijusių su šios tarnybos

.—~ yia paKaiiKamai pasisiumejusi -------r-—----- ;j teigiamon pusėn ir reikalingi lei-! Pa5tan?4’galimą papuošti savąjį 
Visų pirmutinis, po eilės vi- dimai bus gauti. Lenkijoje gyve- butą lietuviškosios žemes bran- 

— visų trijų Balti- nąs tautietis čia atvykti nori gana genybėmis.
i jos valstybių konsulų pasitarimas, originaliu būdu. Kelionei per At- JIEVUTĖ PIRMAME

— Kuriais reikalais interesan- lamą pats statosi laivą - jachtą, —
1 tai galės kreiptis Jūsų įstaigon? kuri bus pritaikyta galimiems ne-

— Visais konsulariniais reika- tikėtumams plaukiant per, vande- i t< 
muši apie Torontą. Manau, kad ir kurių dėl jų didelio įvairumo jįįta
tas veiksnys, jog čia reziduoja du lr gausumo eta neisvardinsiu. bet «-8alto !vyKl> vasalus laiku

PUSLAPYJE
Užmiršome Jievutės Paulekiū

• kliuciu, susijusiu su sios tarnybos tis bus
Po paskaitos padaryta pertrau- padėtimi. Tik Lietuvos Diploma- Gylio? 

burine mnfii hnvn ciirinktne t a ‘ xz

kiti Baltijos valstybių — Estijos 
ir Latvijos — konsulai turėjo 
reikšmės šiuo atžvilgiu.

— Ar Jūsų kaip konsulo padė
tis bus tokia pati kaip a.a. Vyt.

ka. kurios metu buvo surinktos 
aukos net dviem fondam — Tau- ____o___ ___ ___ r____ ........................ ................
tos ir Nepriklausomybės (Talkos išiuo klausimu sprendžiamai pasi- minėtu Baltijos konsulu.
grupių). Surinkta: Tautos Fondui sakyti ir. mano nuomone, šis klau- ' . - -
— $882,69; Neprikl. Fondui — simąs dabar jau Ivg nustojęs ak- dūrėtTorontežengdamaspirmuo- 
$114,50; nepažymėtos paskirties tualumo. ' ‘ sius konsulavimo žingsnius?
aukų — $66,33 (perduota apyl. 
v-bai). Suėjus svečiams kanadie
čiams. min. J. Yaremko pristatė 
Ontario premjerą J. Robarts, ku
ris pasakė lietuviams reikšmingą 
kalbą. Jis netik priminė kaiku- 

dintų informacinių atsišaukimų riuos Lietuvos istorijos faktus, *
8 vai. v. posėdžiui susirinko bet lietuvių ateivijos Įnašą Kana- 

apyl. tarybos atstovai. A aid. pirm, dai; suminėjo keletą vardų mūsų 
S. Juozapavičius padarė platų pra- profesorių, dirbančiu Kanados un- 
nešimą apie nuveiktus per 1961: tuose. Lietuviams ‘Vasario 16 
m._ valdybos darbus. Vėliau pa-!proga jis skyrė daug dėmesio, 
kvietė Kalbėti dr. A. Trimaką. ■ Prieš atvvkdamas i minėjimą, 
VLIKo pirm, nušvietė VLIKo premjeras aplankė abi lietuviu 
veiklą JAV, P. Amerikoj ir Euro-! 
po j. Džiaugdamasis pranešė, kad 
Vasario 16 proga prez. Kennedy 
priėmė lietuvių delegaciją ir už
tikrino JAV paramą Lietuvos by
lai. Taip pat ir Niujorko burmist
ras Wagneris priėmė lietuvių de
legaciją. P. Amerikoj su dideliu 
pasisekimu darbuojasi p. Čibiras.

Tarybą Vasario 16 proga dar 
sveikino latvių bendruomenės ir 
latvių laikraščio “Latvija” vardu 
A. Kundrats, pabrėždamas, kad 
latvių likimas buvo bendras su lie
tuvių tauta praeityje toks paliks 
ir ateity. Posėdyje dalyvavo 30 
asmenų.

Sekmadienį abiejose katalikų 
parapijose atlaikytos iškilmingos 
pamaldos dalyvaujant organizaci
joms su vėliavomis. Evangelikams 
pamaldas atlaikė pastorius Žilins
kas iš Bostono. Radijo programa 
"Tėvynės prisiminimai”, vad. J. 
R. Simonavičiaus. skyrė daug lai
ko Vasario 16; žodi tarė ir VLIKo 
pirm. dr. A. Trimakas. 3.15 vai. 
p.p, International Institute salėje 
pradėtas iškilmingas aktas apyl. 
pirm. S. Juozapavičiaus atidaro-

rijos Šefas ar Lietuvos Atstovas \ — Konsularinio darbo prasme 
Vašingtone tėra kompetetingi' ir apimtimi bus tokia pat kaip ir

— Su kuriais sunkumais susi-

sius konsulavimo žingsnius?

UKeiuniaius piauKiani pei vauue-: . . , . .. .
nyna. Atrodo, kad tokia kelionė; te\s,M. dienu Pelenes, romantini 

J - ; nuotyki — istekejimą uz milijo-
‘ nieriaus Rockefeller!©? Tada išti- 

SEN\ KUCHEL SMERKIA si laikraščių ir žurnalų puslapiai 
buvo pilni aprašymų ir nuotrau
kų, vis pabrėžiant jos lietuvškąją 
kilmę. Ir vėl Bobo grįžo į pirmuo
sius amerikinių laikraščių pusla
pius; šį kartą ne su tokiu triukš
mu, bet jau keliuose laikraščiuo
se, žymioje vietoje, vėl teko skai
tyti apie jos naująsias “vedybas”. 
Spaudos balsai neužmiršo pažy-

tremties sąlygų padiktuotais, gy
vy biškai Lietuvą liečiančiais klau-. 
Simais. Norėčiau pridurti, kad , -
kiekvienas lietuvio kreipimasis* Kaikunems mūsų tautiečiams 
bus mielas ir jam bus teikiamas ar net ir laikraščiams bus staig- 
patarnavimas mano galimumo ri- ■ mena patyrus, jog kalifornietis 
©ose. senatorius Kuchel, taip daug pa-

— Leiskite paklausti apie Jūsų! tarnav§s lietuviškiesiems^ Teika- 
tarnybos kelią llam? savąja rezoliucija JAV Ka-

.■ ipitolyje, nedviprasmiškai pasisa-
nybą mėti, kad ji yra Jievutė Paulekiū.

X. 7.) Lietuvos Pasiuntinybės j Radįj0 ir televizijos interview 
Lonaone konsularimo skyriaus metu KJuchel pareiškė ,kad minė- ri71anpt„ 
vedėjas, vicekonsulo ir 2-jo pa- tosios dr.jos tfkslai kai JAV ^džiaugtis... 
siuntinybes sekretoriaus titulu stojimas į JT ir Atla'to S.gosj
(tada ir Kan3dos hetuvių konsuJa- teisina j0 pažiūrą i tą organi- Įtakingas dienraštis
Savo diplomatinę tarnybą baigiau J; i apie Lietuvą
pirmuoju pasiuntinybės‘sekreto- LįCTUVOSŽYDO i “The New York Times” vasario 

■i 16 laidoj paskelbė vedamąjį 
i “Hopes of a Captive Nation”, ku- 
■ riame primena Lietuvos nepri- 
i klausomybės dieną. Esą sovietų 
pavergtos tautos, ypač Baltijos 
kraštai, įtemptai seka pasitarimus 
dėl Berlyno. “Didžiausia jų—Lie
tuva, šiandien mini 44 savo nepri
klausomybės metines”. Pavergto
sios tautos, turinčios savo Jungt. 
Tautas, esą žino, kad jų likimas 
susijęs su Įvykiais Sov. Sąjungoj 
ir Europoj. Pasikeitimai komunis
tinėj santvarkoj esą kelia naują 
galutinio išlaisvinimo viltį ir ga
limą grįžimą Europos bendruo
menėm Pasitarimai su Maskva, 
kurie, atrodo, kelia baimę, kad ga
li būti pripažinta dabartinė būk- 

i lė ir kartu sovietinė imperija iki 
Elbės upės. Pavergtieji esą bijo, 
kad jie gali būti palikti rusams. 
Baltijos valstybės, nors įjungtos 
Sov. Sąjungon, JAV tebesą pripa
žįstamos nepriklausomomis. Pri
pažinimą Amerika esą tvirtai re
mia. Tai matyti iš Valstybės Dep.

BIRCH DRAUGIJĄ

linija, kaip ir Sov. Sąjunga. ja, tai jau trečiosios “vedybos".
Tai nuotykiai, kuriais nėra ko 

džiaugtis...

LIETUVOS ŽYDO 
SENTIMENTAI

Lietuvą okupavus ir mane iš jos Paskutiniu metu mūsų spaudo- ! 
atleidus. . _ je pagausėjo Įvairios nuomonės:

— Įdomu būtų žinoti apie Jūsų apie Lietuvos žydus. Prie visos j 
tėviškę ir išeitą mokslą. tos medžiagos galima būtų pridė-:

— Gimiau 1898. VI. 10 d. Ke- įį ir sekančia žinute. Vienas tau- 
turvalakiuose, Vilkaviškio apskr. tietis Niujorke susipažino su Vil- 
Baigiau Montpellier (Prancūzijo- niuje gyvenusiu žydu Widell. 
je) teisių fakultetą ir 1929 m. esu Lenku okupacijos laikais jo arti- 
igijęs Paryžiaus universitete tei-! mas giminaitis buvo atstovu sei- 
sių daktarato du diplomus. me. Varšuvoje. Įdomus jo teigi-

— Rodos, dalyvavote visuome- mas, kad Stalinas, visai to neno- 
ninėj ir literatūrinėj srity? rėdamas. išgelbėjo visą eilę tur- 

. — Daugiausia pokariniu metu tingų vilniečių žydų šeimų nuo 
Regina Žymantaitė — Miss Freedom Įteikia dovaną Ontario prem-' teko^pirmininkauti Įvairiom lietu- vėliau sekusių hitlerinių ekzeku-

-r . t - >
Sibiran buvo ištremta ir visa eilė 
vilniškiu žvdu šeimų, kuriu dalis

parapijas. kurių klebonai ji su- 
palydovais vaišingai priėmė. JĮ 
lydėjo min. J. Yaremko, A. Malo
ney, J. Matulonis, P. Augustina-i 
vičius. Minėjimo dalyviai premje-; 
ra pasitiko didelėm ovacijom,! 
juoba, kad jis kalbėtojų tribūnoj! 
pasirodė su Lietuvos ženkleliu; 
švarko atlape. Dar kalbėjo bur-' 
mistras Phillips, sumaišydamas 
lietuvius su ukrainiečiais. Kiti! 
augštieji svečiai buvo pristatyti 
pranešėjos p-lės Bleizgytės.

Miss Freedom R. Žymantaitė 
Įteikė dalyvių vardu premjerui 
dovaną Augustino “Gražioji Lie
tuva”. o ponioms Yaremko ir 
Žmuidzinienei po rožių puokštę.

Meninę dali išpildė taut, šokių 
grupė “Gintaras".- vad. V. Turū- 
tos. ir palydima akordeonisto A. 
Žiobako, sol. J. Liustikaitės, i 
akompanuojamos muz. St. Gaile-i licuui.iun.u uotai

SU Gaiievičiaus.Pprimtos^rezOliib! PaVr r ’ r1’ Sa+U^-° ^OterU "Dirva" 1928 m. išleido mano no- se šiuo metu rodomas naujas fil- sekr D. Rusk pareiškimo, Lietū-
ciįos JT gen. sekretoriui ir Kana- ^sl Per Pabal- T-oa buvo tokio seimmin-1 vejes “RVt0 kraujas” ir “Spaudos i mas, kuriame Rūta Lee - Kilmo-; Vlll Dienos paskelbimo daugelyje
dos premjerui J Diefenbakeriui ° ^ar ~ ^Ya darybos, bu-, pon<jas"'i93i m _ poema proza Invtė. montrealietė. turi svarbiau-' valstijų ir prez. Kennedy pnemi-

btanas". sK ’Sp’S moterį, role. Tai -Ser- į ™ hetuv.u deletes.
himnu Vnri ir Ahnroc mąt ąuema iu męvU nuo rąpąnijp i cnoras auiho ip^ninę. oaiĮ; venauj įsitikinimu, kūryba ren- gants 3 spalvotas ir pana-vision r

pigiuos artimiausiu laiku, radęs lei- būdu trauktas, su tokiomis Holly-! MneLVn npnnfpn 
įaėją, atspausdinti, užvardindamas wOodo garsenybėmis, kaip Frank! vii-

° kinta Helsinkiu
Chruščiovas privertė atsistaty-

! jerui J. P. Robarts Vasario 16 miėnjime Toronte: prie jos stovi To-. vių bendruomenės organizacijom, 'cijų. Mat, birželio išvežimų metu, 
ronto apyl. pirm. S. Juozapavičius. Nuotrauka J. Dvilaičio Pvz-Bavarijos Vangene LB valdy-

j bai (ją sudarė: a.a. prof. V. Bir- į________ ________ 7_________
jžiška, prof. Vikt. Biržiška, dr. sugebėjo vėliau iš Sibiro pasiekti

P a ba 11 i e č i u m ot ė ry s m ū s u a m ba s a d o r ė šc aas. gen. i aiiat-Aeipsa. as n ki ), rmaza vilniečiu zvdu šiuo metu

10 m. Pabaltijo Mot. Tarybai Kanadoje
keSf^rto^imSuJ^Kai ’ tee^^OtiSip Reception ne Lenkijos žydais.
Pabaltijo kraštus ištiko tas pats Ii- i kviečia P. Moterų Tarybą paruoš-; 01 ! ; RŪTA LEE

• I kimas, jų kaimyniškas santykiavi-! ti naujų Kanados piliečių priėmi-! ':;:C!!NAUJAME .FILME.'
imas nenutrūko. Estai, latviai irimo vakarą.

iz—§ m_ sausj0 23 d. P. Moterų

... - x ne-
—» o-.-- Tallat-Kelpša, aš ir kt.), imaža vilniečių žydų šiuo metu gy- 

; trumpai — Tiubingeno apygardos vena Australijoje, kurie turi labai 
: valdybai. Vestfalijos Grevene Lie- daug sentimentu Lietuvai. Jie, 

Kasmet Coordination Commit-} vadina ^ietu^
metus Montrealyje KLB Politi-

į hiam Komitetui.
Kai dėl kūrybos, tai pasirodė;

Į du. jos leidimai: Marijampolės JĄV ir Kanados kino ekranuo-

per Pabaltijo Moterų Tarybą, Šie- vo pakviestas G. Allen, estų vyrų
himnu .kuri gied o j o ir choras ir 
publika.y y;, >' Bv.

KODĖL
LAUKTI

PAVASARIO?
S Padarykite ta i daba r

NAUDODAMIESI NAMŲ PAGERINIMO PASKOLA
Namų pagerinimo paskolą galima gauti per jūsų banką, 
pagal National Housing Act, pakeitimams ir pataisy
mams išorėje ir namo viduje, ir daugybei kitokių pato
bulinimų. Jūs galite pasiskolinti iki $4.000 ir iki de
šimties metų išsimokėjimui. Tokią paskolą gali gauti ir 
tie namų savininkai, kurie nuomoja nuosavybes.

Moterų Tarybos Kanadoje susida-! naujieji Kanados piliečiai — 60 į 
rymo Toronte. Dešimtmetis bus žmonių ~ buvo P. Moterų T-bos ■ ® 
atžymėtas š. m. gegužės 5 d., ir i narių pavaišinti kava. ,
bus švenčiamas Estų Namuose. ! P. Moterų Tarybos pirmininkės j 
Tikimasi, kad lietuviška visuome-!keičiasi kasmet. Viena tautybė! 
nė atsilankydama pareikš pritari- pakeičia kitą iš eilės. Šiuo metu!' 
mą trijų tautų bendravimui.

P. Moterų Tarybos narių tar
pusavio santykiai geri, bendradar
biavimas nuoširdus. Kelis pasku- grupių pirmininkėms yra: 
tinius metus jieškoma būdų ąrti-i Kehkla — estų. p.Krasts — lai
miau pažinti vieni kitus. Tuo tiks-i vių, p. S. Butkevičienė — lietu- 
lu 1960 m. buvo suorganizuota vių. Sekretorė yra p.Elks, latvė; 
ciklas paskaitų apie Pabaltijo ižd. p. S. Barauskienė ir narė p. 
kraštus, tačiau susidomėjimas jo- O. Riisna, estė.. 
mis nebuvo pakankamas. 1961 m. Taryboje dalyvauja po sėpty- „ .
buvo mėginama tęsti mažesnia-! nias nares iš kiekvienos tautinės kuris pranešinėja oro pasikeiti
me moterų ratelyje. grupės. Tautinės grupės palaiko mus. Satelitas yra maždaug 500

Kaikada P. Moterų Tarybai ten- artimą kontaktą su buv. narėms.! mylių nuo žemės ir skrieja 17.000
ka atstovauti visoms trims tau- kurios dėl kurių priežasčių pasi- mylių per valandą greitumu, ap
tems kanadiečių tarpe. Bendras. traukė iš aktyvaus darbo. Lietu- skriedamas žemę kas 100 minu- 
likimas riša mus ir bendru vardu vių grupės stiprumas glūdf suta-: čių. Oro pranešinėjimų stotis gau- 
yra lengviau patraukti šio krašto! rime ir vieningume. Pabaltietė i na padarytas nuotraukas, iš kurių 
pareigūnų dėmesį bei supažindin-; ———
ti juos su mūsų problemomis. : Alžyras. — Du prancūzų lėktu-

Kartą per metus P. Moterų T-! vai bombardavo alžeriečių sukilė- 
-ba ruošia popietę su kviestiniais i lių stovyklą Maroke. Du užmušti, v • • ▼ • V • v • Ą v _ __ 2 -

šia. mano įsitikinimu, kūrvba ren-! gants 3”, spalvotas ir paria-vision ! 
' gi uos artimiausiu laiku, radęs lei- būdu t rauktas, su tokiomis Holly- ]

mis nebuvo pakankamas. 1961 m.

p. Herma, estė, perdavė pareigas 
p. Kopmaniš — latvei. Vicepir
mininkėmis ir drauge tautiniu

P-

|knyga “Runcė ir Dandierinas”! Sinatra. Sammy Davis, jr.. Dean
Šia proga būtu galima uriminti Martin. Peter Lawford. Joey Bi- 

skaitytojams jau skelbtą konsulą- shop .j anaisiais Crosby broliais ir ; 
Į to adresą: Mr u J; U Žmuidzinas,; kt. Eilėje laikraščių jau teko ma-, dinti jam nedraugiškus suomių 
Consul of Lithuania, 153 Eveivn Dii nemažas Rūtos mtografijas kandidatus tačiau Suomija paro- 
Avė.. Toronto 9. Ont.. Canada, reklamuojančias tą filmą. Laukti 
Tel. 766-6600. 1-i——s =

Satelitas 
pranešinėja orę

B Padarykite tai dabar
NAUDODAMIESI ŪKIO PAGERINIMO PASKOLA
Ūkio pagerinimo paskolą, valdžios remiamą, galima 
gauti per jūsų banką iki $7.500 iš penkių paprastų nuo
šimčių ir iki dešimties metų išsimokėjimui.
šios paskolos apima plataus masto ūkio Įrengimus bei 
pagerinimus ūkyje namo ir kitų trobesių.

■ Padarykite tai dabar
NAUDODAMIESI SMULKAUS VERSLO PASKOLA 
Pasiteiraukite apie valdžios remiamas paskolas tobules
niam smulkaus verslo Įkūrimui per turinčius leidimą 
bankus — iki $25.000 ir iki dešimties metų išsimokė
jimui.

Patarimams ir pagalbai skambinkite savo 
vietinei-National Employment Office

Spausdinama leidžiant Hon. Michael Starr, 
Minister of Labour, Canada

t . . ■.... . ... . •’ dė. kad nemėgsta komunizmo,m pirmieji kritiku atsiliepimai. • . 6 , ? .
i Galimas dalykas, kad šis filmas i Komunistai prarado 3 vietas par- 
. tolimesnei Rūtos karjerai gali su-! lamente, o su komunistais ėję kai- 
i vaidinti labai svarbų vaidmenį, i rieT socialistai neteko 13 vietų. 
Prieš filmui pasi rodą n t. e i lė nuo- > Suomija pasisiūlė nupirkti JT 
latinių bendradarbių JAV laik-1 akstO^ŪįmiL, nors

dėta galvoti net apie Suomijos įsi
jungimą i Europos ekonominę sa- 

SI.MONTO PAVEIKSLAS junga ‘ ‘
J:- IŠ LIETUVOS ‘

Sovietinamoje Lietuvoje išleis-1
tas dail. Šimonio darbų reproduk-! Čikaga.—JAV krašto apsaugos 
cijų rinkinys. Tą leidinį jau teko min. McNamara savo kalboje per
matyti visoje eilėje tautiečių šei- spėjo Chruščiovą, kad JAV su sa
mų, kuriems artimieji iš tėvynės vo sąjungininkais ruošiasi veikti 
atsiuntė viena ar kita proga. Vie- prieš komunistų sąmokslus ir pri- 
no mūsų rašytojo žmona, jau nuo dengtą agresiją. Kariuomenėje 
seniau būdama Šimonio gerbėja, i jau yra mokoma partizaninės tak- 
vartydama čia gautas reproduk- į tikos.

Vasario 8 d. amerikiečiai sėk- j raščiimse'iabai simpatingai atsi i Chruščiovas tam priešinasi. Pra- 
liepė apie lietuvaitę artistę.mingai iššovė satelitą Tiros IV

galima nustatyti kur formuojasi 
debesys ir iš to aspėti orą.

Nuo 1960 m. buvo iššauti erd-
vėsna 3 Tiros satelitai, kurie sa-

svečiais. Ji yra užmezgusi ryšius. 40 sužeistų. Prancūzijos vyriausy- vo paskirtį atliko, pranešdami 
cii brnctn rontnJ ho Vad tipdii lakūnai na. anip alpinančias audras ir kilns
rų
su kaikuriomis šio krašto mote-; bė paskelbė, kad tiedu lakūnai pa- 

organizacijomis. ' j sielgė prieš vadovybės valią.
apie ateinančias audras ir kitus 
oro pasikeitimus.

TAMSIOSIOS PRANCŪZIJOS DIENOS
(Atkelta iš 1 psl.) PERVERSMO BANDYMAI laužti neramumams Paryžiuje, so-‘

jp kitu miestu ■ kapinėse iš Prancūzija yrą politinių prieš- į cialistai ją apkaltino žiaurumu ir;
taravimų tėkmėje. Ch. de Gaulle kursto darbininkų trumpalaikius 
sukūrė pogrindį kovoti prieš vo- streikus. Prancūzų publicistas , 
kiečius. Šiandieną prancūzų ka- Raymond Aron pažymi, kad de 
riai vadovauja pogrindžiui nu- Gaulle dabartinis ramstis yra ne 
versti de Gaulle. Gen. R Salan ir partijos, bet 80rr neorganizuotų 
kiti buvo neveiklūs Prancūziją iš-; gyventojų. Moralinė parama yra 
laisvinant, bet de Gąullį Įsodino •-- *—* • 
Į V respublikos sostą. Šiandieną 
jie šaukia: pakarti de Gaulle! Sa- 
lano priešas Ph Castille tapo jo 
ištikimiausiu bendru. Buvusios vi
durio partijos, vadovavusios IV 
respublikai, sėdi ant slenksčio ir 
laukia progos atsiimti tai, ką 
jiems paglemžė V respublika. So
cialistų radikalų partijos vadas 
Pierre Mendes France, kurio pro-

Mohawk Furniture
no 
anksto iškastos duobės laukia ne
žinomu inamiu. Arkiv. Leon Du-

Įval įspėjo prancūzus ir arabus: 
gėda į nusikaltimą atsakyti nusi
kaltimu. Už šiuos žodžius katalikų 
arkivyskupas buvo pašieptas, ti
kinčiųjų pavadintas mahometonu. 
Ant bažnyčių sienų pašiepėjai de
gutu užrašė: “Mohammed Duval”.

FLN — arabų Tautinio Išsilais
vinimo Frontas, kuris praeityje 
klausė Maskvos ir Pekino patari
mų, pastaruoju metu bando jieš- 
koti kelio į Paryžių. Netolimoje 
praeityje jie tikėjo galį ginklu ke
lią į laisvę prasiskinti. OAS siau
bas, kuriam vadovauja prancūzai 
gen. Salan, pulk. Godard, Lagaii- 
larde ir Susini, suartino de Gaulle 
Prancūziją ir Alžeriją. Tai pa- 

! lengvino slaptas derybas. Alžeri- 
į ja yra didelės svarbos netik stra- 
’ tegiškai, bet ir ekonomiškai. Sa-

svarbi, bet be organizuotos kovos 
nelaimima. Kariuomenėje ikišiol 
pavyko išlaikyti drausmę. Daugu
ma tautos de Gaulle remia, bet 
kovą veda penktajai respublikai 
ištikima policija.

Ūkiškai atkutusi Prancūzija 
laukia dar naujų politinių bandy
mų iki galutinai bus išspręstas 
Alžerijos klausimas ir palaidotos 
europiečių viltys Alžeriją išlaiky-

seneliai semitai atvyko iš Ispani- j ti prancūzų valdžioje. OAS yra 
jos. pranašavo1961*m. rugsėjo 25 nelemto nusivylimo ženkle, nihi- 
d.. kad de Gaulle viešpatavimo lizmo. kuris nūnai vyrauja Alžeri- j 
dienos jau suskaitytos. OAS ėmus joj. Ten nesubrendę jaunuoliai 
siausti, sprogdinti ministerijas yra ne tik žudikai, bet ir politikai, 
redakcijas, radijo stotis, naikinti kurie nieko nesukūrę viską bando 
priėsūs. grobti numatytas aukas, griauti. Prancūzijoje yra kaikurių; 
socialistai su radikalais sudarė ko- nihilizmo ženklų, bet jie dar ne- _ __ _ __ _ - • * • - . •’ •

, icharos žibalas vamzdžiais pasie- mitetą respublikai gelbėti. Kai po- sudaro rimto pavojaus netvirtai 
.............. ■ 'liciia panaudojo priemones pa- šio meto respublikai.1022! kia Viduržemio jūrą.

137 RONCESVALLES AVĖ.
Telefonas 537-1442
Atidaryta nuo 10 vai. ryto 
iki 10 vai. vakaro.

2448 DANFORTH AVE. 
Telefonas OX. 9-4444 
Atidaryta nuo 9 vai. ryto 

iki 9 vai. vakaro.

TIESIOG IŠ BALDŲ PARODOS 
1962 metų MODELIAI 

yra išstatyti abiejose krautuvėse, 
nupirkti 5 fabrikų visi baldai 

ir parduodami 
labai nupigintomis kainomis. 

Didelis pasirinkimas.

naujausios mados baldus.
Valome, taisome ir atremontuojame įvairius baldus. 

Kviečiame visus atsilankyti netik iš Toronto, bet ir plačią apylinkių.



Pavergtoje tėvynėje Ontario

LIETUVIŠKA PRAMOGINE

SPOPTO KLUBO “KOVO” SUSI- 
RINKIMAS šaukiamas ši sekmadienį, 
vasario 25 d., A V par. salėje tuojau po 
11 vai. pamaldų. Bus aptartas tolimes
nis sporto klubo veikimas. Taip patf DAINOS KONKURSAS _ _

MUZlKa *
kęletą metų Lietuvoje buvo skelbė konkursą «»<**>?• skirtoms d Iaimėjusi pirmą vietą Kanados lie- 

sudalyti 0u p.ajnogines muzikos o.- damoms parašyti. Redakcija nusiskun- 
ke0 aL Vienas jų prisiglaudė V aisty- džia, kad mokiniai neturi n iei- 
b’iiėje (i&a muųijeje, o antrasis yra namų dainų. Ypač pasigendama dainų 
Radijo, ir televizijos komiteto žinioje, ęu nesudėtingomis vyrų balsą parti j o 
Filiui manijos ^orkestras daugiau dė. mis vyresniųjų klasių chorams. Premi- 
meslo ski. ia sovietinių ir u/stenio tau- Joms paskirta ,6^0 rb. Konku so verte 
t*; konjpo'itorių pramoginei muzikai, gerokai ,sumažina jo propagandinis 
AntiĮsls, jauno muziko R. Racevičiaus ““
v;>4evau)ąni'*s, savo p ogi amas ruošia 
iš lietuviu kompozitorių kūrinių.

šiojJ murik<^.s je daugiausia yra 
<davc« lėlių operečių autorius kompoz.
B. Go bulskis — “Ekš?. <Hnt:»”, “Ke
turis iptt'Junfas momeufus” pramo ri- 
ųlam o.Į^t uL “Kęlionės. serenadą”, 
•‘lutę inez/b” įftst ųųjenthiiam kvarte
tui, dainas ‘žvaigždėtą naktį”, “Snin-

1*4 įėjusiais metais į pramoginės mu- 
z tikos perėją kompozitorius R. Ži- 

gailis, suku dąmrs dainą. “Baltos aka- 
ei jos”,, pjesę orkest ui, “Ant žirgelio” 
ir ršvelitinį vala ą” su “Linksmuoju 
pajūriu“. > 
ri F- BHoras davė ‘rLopšinę” ir ,“Smal- 
suolfiįs“,. o orkestro vadovas R. Racevi- 
eiSs —, u v aka. o prieblandoje” ir “Opa- 
pa *. Abu jie vykusiai panaudojo liau
dies motyvus, savo dainoms suteikda- 
m lietuvišką charakterį.
- OrgesVo da bą ge okai trukdo etati-
4; f j - - -

KAZIMIERO MINĖJIMAS. — |tys, K. Baronas ir A. Paulius. Dar ne- 
Ateitininkai, padedami skautų-čių, bei pilnai suvestais duomenimis, vakarie- 
šeštad. mokyklos, ruošia šv. Kazimie- nė davė per $100 pelno. K-tas nuspręs, 
ro minėjimą AV parapijas salėję kovo kąm šiuos pinigus paskirti.
4 d. 5 vai. po p. Bus atitinkama paskai- Baigiant, malonu konstatuoti, kad E. 
ta ir meninė dalis, kurią atliks pats Kudabienės pagerbimas praėjo visišd 
jaunimas. 4 j kos visuomenės ir o-jų vienybės ženk-

■/kViiTiP/b te- Hgai gyvuok, mieloji p. Elenute,KAZIUKO MUGE. - Per užgavėnes įr dar u metus dirbk įlna sveika.
manoma suruošti Kaziuko mugę. Tai tos mū tautaį, sk st
bus ir paskutinis pasilinksminimas:
_ 2 . ; . .. < reikia DIRBTI, NE DEJUOTI.

Lietuviai pasaulyje
i Britaniją

ED. KETVIRTIS, Amerikoj gimęs JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS. — Šią 
lietuvis, šiems metams išrinktas Bos- vasarą numatyta surengti rugsėjo mėn. 
tono liet, piliečių klubo pirmininku, į Europos . lietuvių jaunimo suvažiavi- 
pradėjo rimtai mokytis lietuvių kalbos, iną. Kviečiami 16-30 m. amž. jaunuo-

DAILY .NEWS, vienas populiariau
sių Amerikos dienraščių, išeinąs Niu-

ir laikosi lietuviškų tradicijų. Kartais nininkų, kurie stengiasi skautams pa- riausio vaiko 1961 m/konkurso re- 
šiek tiek pasilinksmina per š. Juo- dėti sustiprėti materialiai. Stovyklos į zuitatus. Pirmą vietą $2.500 laimėjo 
zapą ir tai daugiausia privačiai. KL.G. ’ ir aplamai skautų veikimas be lėšų yra * lietuvių-ukrainiečių kilmės R. T. Ulis,

MČkINIV KONCERTAS, — Bal. 1 
d. įvyks V. Bab?cko muzikos studijos 
koncertas, kurio pelnas skiriamas šal
nai. B? studijos mokinių, koncerte da
lyvaus ir paskiri lietuvių jaunimo me
no vienetai. Koncertą globos Hamilto-

Šalnos Fondo komitetas.
H. Šalpos Fondo k-tas primena Ha-

JA Valstybės
* ■ » X -

tuvių krepšinio pirmenybėse Monrea
lyje. Šiuo metu jie pirmauja Hamilto
no kat. parapijų turnyre, kur žaidžia
11 komandų. , . • • • t ’ •. :

Klubo valdvba kviečia visus, kurie Prteš ilgą gavėnios laiką. Hamiltonie —--------- — -----------------------------
domisi sportu, dalyvauti susirinkime. čiaĮ per gavėnią jokių šokių neruošia LSRD-je yra keletas aktyvių visuome- jorke, sausio 14 d. laidoj paskelbė gra-

A. G. * “ ‘ ............ ” A * ’ “ ’

MADŲ PARODA. — Vasario 25 d.
par. salėje bus. rodomos naujausios
mados pavasarinės skrybėlaitės.'Skry-
bėlait?s ir modelius duoda moderni ir
turtinga pasirinkimu Jay’s Hats krau
tuvė, 12 King St. W.

Po parodos bus kosmetikos de
monstravimas, kurį atliks Patricia Ste
vens grožio studija, 15^ John St. N.

Šią parodą ruošia Kat. Moterų dr-ja,
kuri kviečia pasižiūrėti visas lietuves niHtono lietuviams, kad šiuo metu yra
moteris. Tuo pačiu metu bus dr-jos su- —H
sirinkimas ir kavutė. Pradžia 4 vai. p.p.
įėjimas nemokamas^ Malonėkite nesi-
vėluoti. Kat. Mot. dr-jos v-ba

KAZIUKO MUGĘ RUOŠIA kovo 4
d. skaučių “Širvintos” tuntas tuojau

* j po pamaldų parapijos salėje. Kviečia-

•ksl^s; .“Dainų turinyje turi atsispin
dėti, šių dienų mokyklos gyvenimas — 
pa tfjos keliami mokykliniam jauni
mui uždaviniai, mokymasis, gamybinis 
rhūklnfų darbas, komjaunimo ir pi<»- 
nieritį organizacijų bei spafukų veik
la, sportas, turizmas, tarvbimo mokslo 
pasiekimai ir aplamai turiningas ta- 
.iybtnių vaikų ir jaunimo gyvenimas. 
Laukdamos dainos, šlovinančio^ Parti
ją, Tėvyne, liaudį...” Kitais žodžiais 
tariant, lietuviškos mokyklos neturi 
pakankamą, skaičiaus domu komparii- 
jai ir “plačiajai tėvynei” šlovinti, ne. 
užtenka jų taipogi komjaunimui ir 
/paliukams. Repertuarą, mat, gerokai 
kumarino pagal paskutine madą į 
Šiukšlyną išmestos dainos Stalino gar
bei ... I

y'> , ’ .. ; b .? ‘.PU paiuaiuų paiapijvo aaicjc. Avrcvia- A1CVUI, veidware AVt.
ST. ŠIMKAUS DAINŲ RINKINYS me visus tėvelius ir mūsų lietuviškąją: tęl. JA. 8-1327 arba M. Tumaitienei

. 7 — -.... .......— -- ------— —v Y .™ —e,Y -i----- rvvc., ra. žiemos meiu nėra iauai pratus, levams
tinm proga Valst. grožinės literatūros šinti įvairiais skanumynais ir pabandy- į skambinti minėtais telefonų nr. ir bus vra nelengva visas organizacijas rem- M. X .,1.4a 2 JC 1 A Ž aS a A aZ _ B — J; 2—. — - _ 4. * A A, *--   i- — 1 A — A A. i — Aa.-I *• - . - AM *. ’ * *^ -**'- ’ ■* «

iii rinkinį “Plaukia .sau laivelis” Rinkiny- me, kad tėvai nori savo dukreles įra-:‘15 d.
t;jis paprastai išpildo ope:os solistai, *e yra 39 kūriniai: kompozitoriaus har- syti į skautų organizaciją skambintų R 
n# s daugumas jų vra netinkami šiai wow?notos liaudies dainos ir originali Bagdonienei, tel. LL 9-7641 arba D 
muzikos sričiai, kur rėkia nedidelio, St, Šimkaus kūrybą. Leidinio pradžioje Gutauskienei, tel. JA. 9-6982. Į jau 
bet ^^zaus tembro balso. ’ id etas mužiko k. Kavecko įvadas — nesnes skautes registruojamos mer
\ ‘ “Stasys Šimkus ir jo dainos”. ! gaitės nuo 7 m., amžiaus,

riNĄĮJJI KOMP. A. BUDRICNO —ykst— | Hamiltono skaučių vadovybė
KURINIAI t

Rompoz. sąjungos narai buvo supa-; I
lindinti šū naujais A. Budriūno kuri- | 
n:ais. Kompozitorių dėmėsi patraukė ! 
“Baladė apie tris kareivius”, sukurta | 
•rigal Er51i^??lairio t » patie> vardo ei- jJ 
lė ršti. Jr išpildo solo — bosas, cho- I 
ras ir liaudies insl -umentų orkestras, i J 
.Ęnjhdė n įturtins Įirudies dainų ir šo-, | 
kių -a.usąmblio repe tuarą. A. Budriu- I 
nas tam r<at suk’ ė naują dainą vyrųjį 
choru; Užvėjai” ir harmonizavo že- i 1 
mhKių:Kl<aiHies dainą “Koks tai leng-H 
vas .podėlis”.

?• -i - ■' t . •. ■ : ri

4 AL NERIES PAKRANTĖJE
;^K. Požėlos gątyėįe, Neries krantinė- i9 
ję; yilųiuje, baigti statyti ir įrengti ■ 5 
^ĮTestn Statvbos projektavimo institu-J 
t>Frutr|ai< PĮanus šiam naujam našta-ji 
(ui .pąriiošė instituto bendradarbiai — ■ I 
ąrcitŪ. E. Čhlrimauskas ir inž. C. Ger. j 
iia1u.s< &\vo išvaizda naujasis pastatas į 
gerokay skiriasi nuo kitų langų platu-11 
mu, _apšvietihiu ir vidaus planine‘1 
struktūra, šviesiam fasado tinkui pa-,! 
naudotas baltas cementas ir baltasis I 
AhvkščRĮ smėlis. G indvs padarytos 1 
^naujai pagamintos medžiagos — re- j 
fino.

T ALISTU 
, KONCWTAS v 
Konservatorijos salėje Vilniuj 

natų vakarą surengė smuikininkas Ak. 
Gricius ir pianistė E. Stankutė, šalja 
L. Beethoven sonatos .D-dur b.uvo at
likta amerikiečių kompoz. H. Fering- VASARIO 16 st. cathariniečiai at- 
son antroji sonata fjs-moll. anglų kom- šventė vasario 10 d cniAio
poz. Ę. Elgar sonata e-nwll ir P. Krės- Rengė — apyl. valdyba. Paskaitai hu

nui. Abu programos dalvviai neseniai mas ir jau ne pirmą kartą buvęs šioje

Pianistė E. S tarkų tė .šiuo metu dėsto: to J. Matulionis. Už tokias įdomias ir reigūnai?
GERI VAIDINTOJAI. — Danis Mor

ris High School mokiniai vasario 2 d

moms į Suvalkų trikampį. Turį tokių 
drabužių prašomi jų neišmesti, nes 
r Aa^škų matyti, yra šim- bant galima ko nors atsiekti. Čia dar
tai tautiečių, kurie Jų reikalingi. Dra
bužius prašome pristatyti E. Gudins- 
kienei, 75 Burlington St. W., tel. JA. 
7-1967; L. Klevui, 49 Delaware Ave.,

Kompoz. St Šimkaus 75 gimimo me- visuomenę šią mugę aplankyti, pasivai- • 164 Stanley Avė., tel. JA. 9-3207 arba

neįmanomas. Spaudoje jau buvo nu-' 5 am^ iselin, N J. Jo tėvas, Al- 
siskųsta, kad skautų parengimus ma- bertas Ulis, lietuvis, tarnauja konduk- 
žai lanko. Be to, buvo korespondento • toriumi Pennsylvania Railroad b-vėje. 
— V. P. keletą kartų padejuota, kad į 
visuomenė mažai remia skautus. Čia 
dejavimas nieko negelbės. Reikia dau
giau dirbti. Sakysim, kad kovo 3 d. 
kaukių balius pavyktų, tai reikia iš- <
platinti visus bilietus j tą parengimą! ^igrlvoTJAV° ir apsi^vT-
O kas neturės laiko gali ir neateiti, bet • - - - -
skautams dėlto nebus nuostolių.

Reikia imti pavyzdį iš LN pirm. St.! 
Bakšio ir kitų. Tik labai aktyviai dir-

liai,. pirmoj eilėj moksleiviai ir stu
dentai. Nuvažiavimas įvyktų Lietuvių 
Sodyboje, prie Londono.

I JAUNIMO SUVAŽIAVIMĄ L. So
dyboj pirmuosius kandidatus pranešė 
DBLS Manchesterio skyrius. Tikimasi, 
kad ir kiti DBLS skyriai paseks tuo 
pavyzdžiu ir praneš apie jų apylinkės 
jaunimo dalyvavimą. Suvažiavimo da
lyviai Sodyboj bus nemokamai aprū-

so-;

KUN. B. SUGINTAS vadovauja net
43 Vasario 16 gimnazijai remti būre- pinti pragyvenimu, bet kelionės iš- 
liams. Kas mėnesį jis pasiunčia po laidas turės patys apmokėti.
S8^ • .. -X ir . ‘ LIETUVIU SODYBAI reikia 300

i ST. ir E. LISECKAI iš V enezuelos vasarotojųt bet jie turi būti lietuviai!
Pernai lietuvių vasarojo 158. Norint 
Sodybą išlaikyti, tas skaičius turįs bū
ti padvigubintas. Sodyboje liepos mė- 

I nuo yra laikomas lietuvių vasarojimo 
mėnesiu, tačiau užsakymai priimami 
betkuriam laikui.

KUN. A. KAZLAUSKAS, grįžęs iš 
kunigų direktorių suvažiavimo Vokie
tijoj, papasakojęs, kad buvo nutarta 
kreiptis į pop. Joną XXIII kenčian
čios Bažnyčios atstovavimo reikalu 
visuotinėj santaryboj ir prašyti daž
niau kelti balsą prieš komunizmą, pa
gerbti kankinius Lietuvos vyskupus.

LIETUVIU SODYBOJE sausio mėn. 
įvyko motociklų lenktynės. Iš įvairių 
vietų dalyvavo 120 motociklistų ir per 
3000 žiūrovų. :

Nors Sodyba iš tokių lenktynių di
delio pelno ir neturėjo išskyrus nuomą, 
bet tai buvo gera propaganda lietu- 

į viams. Įvykis buvo plačiai aprašytas 
vietos spaudoj bei įdėta nuotraukų.

V. KAVALIAUSKAS ir B. SĄGURS- 
KAS, Rochdalės lietuviai, kurie Sody
boje vasaroja nuo pat jos Įsikūrimo, 
ir š. m. patys pirmieji užsakė kamba
rius vasaros atostogoms. Tai “pirmo
sios kregždės”. Laukiama ir daugiau

no Los Angeles, Calif. Su tėvais kartu 
atvyko ir šeima.

PREL. M. KRUPAVIČIUS, adv. R. 
Skipitis, inž. Adamkavičius, agr. J. 
Bertašius, inž. V. Naudžius, L. Prapuo-

>- 
misjją telkti lėšoms pirkti 1000 egz. 
knygos “Palik ašaras Maskvoj”, kuri 
bus Įteikta JAV senatoriams ir kon- 
gresmanams.

LIETUVOS ŽYDAS PARDAVĖ
KL G I DANGORAIŽI. — Čikagietis Henry 

, LITUANISTINES VARŽYBOS SUŠAUS Em°Zybsętaū 

pasisekimu buvo pravestos vasario. 11 dangoraižj ’ Niujork() mjeste Pruden- 
.! sa’ tial apdraudos b-vei už S65 mil. Jo tė- 

. . . ■ . . , vas kilęs iš Lietuvos.
no 16. Iškilmingoje sueigoje buvo : Eį,ENA gVABIENĖ sausio 31 d. mi- 

” i rė Niujorke. Palaidota vasario 5 d, iš 
Alg. Pasiimi, o vai. p.p. parapijom sa- Ąpręg^jfno parapijos bažnyčios šv. Jo-

turiu pabrėžti, kad mūsų jaunimas 1 js if žurnf j ‘.Vaičiūnas sudarė ko 
% tQGAi 1 ACn • Minti.dirba ir kitose organizacijose: ateiti

ninkai, sportininkai “Kove”, dramos 
mėgėjų grupėje “Aukuras”, tautiniuo
se šokiuose ir kt. Skautų veikimas 
žiemos metu nėra labai platus. Tėvams

Ic’dyklą išbrido jo solo dainų.ir duetų ti laimės loterijoje. Taip pat praneša- i paimta iš namy. Vajus truks iki kovo (i. 
. * - •• — _ H. šalpos Fondo ic-tas j

f ■

TAUTOS NAMAMS vajus 44 savai-
\ Jęp davė $600 įr pasiekė $47.800. Nuo- 3- “Širvintos’ ir “Nemuno 
širdziaušia padėka geriesiems Jakai- skautiškoje šeimoje paminėjo Vasa-: 

: čiams. už įrašymą LN nariu jauniausio r\01^- Iškilmingoje sueigoje buvo, 
^sūnaus Jono, o mielajai Johanai Koll užrištas geltonas kaklaraištis jaun. sk.
■ irgi už įneštą šimtinę sūnaus Runny Alg. Pašiliai. 5 vai. p.p, parapijos sa- K«wai,1JMd ua«ijviW
yardu. Taipgi nuoširdus ačiū X. už teje buvo pravestos lituanistinės var* no kapinėse. Paliko duktė ir sūnus Jiųo-
įstojimą nariu su .$100. , žybos tarp abiejų tuntų. ■ . žas su šeima.

Iš senųjų LN narių, po SlOO.pridėjo Varžybų eiga buvo suskirstyta i tris jAy aviacijos kap. E. Milauckas iš‘
Stp. Normantas, turėjęs LN .S200, įr pagrindines grupes; 1. Lietuvos isto- £įcer0> dabar gyv. Kalifornijoje, pers-
po, antrą šimtinę pridėjo J. Seniūnas rMa? 2; ^tetuvių literatūra, 3. nepri knygą “Palik ašaras Maskvoje”, 
(r P. Balakauskas. Priimkite LN v-bos klausoma Lietuva. Varžybose dalyvavo 
vardu giliausia padėką! } PP 4 atstovus. “Nemuno” tuntui atsto

vi enas grąižaušių pavyzdžių yra J. J vavo skautai: G. Breichmanas, A. Sto- 
Kolfivgyv. su 11 m. sunumi. Paprasy 
ta padėti statyti TN, įteikė S100.

’w ž. i i neviuiuie, lYj uxu taiut u xxaumi:>A«aM^-. LN Y-B0S EKSTRA .POSĖDIS vasa-: ą^aškų vertinimo komisiją sudarė: 
fįo 7 d. buvo skirtas Trank Čeponis i skautams remti dr-jos v-bos pirm. A. 
and. .Associates Ltd., Toronto, pasiū- į paukštvs, senesnės kartos skautas Rei- 

į.Iymrn apsvarstyti. Inž. Pr. Čeponis l kenis ~šeštad m.los ved j MikšvsJ 
J pasiūlė TN pradinį planą paruošti ne-: kun dr j. Tadarauskas ir Stanaitis, 
mokamai. Planas tiktų LN narių susi- Į individualinėSe varžybose I vietą lai-

• rinkimui apsvarstyti, morgičiąms gauti j mėjQ sk Arūnas Stįškus kun. dr. j. 
. ir namų kainai apskaičiuoti. Be to. inž. i Tadarausko $10 premija: II — G.f
Pr.. Čeponio b-vė pasiūlė atlikti žemės ; BrėjchmanaS - 

: gręžimo ir grunto tyrimą LN sklype į v_įos knv<*a
; taipgi be atlyginimo. > mė”; III — sesė Teresė Tumaitytė -—

v"b°s posėdyje inž. Pr. č. pa- skautams remti dr-jos v-bos S3. Grūpi-
! reiškė, kad jo b-vės sudaryti TN pla-; n^se varžybose pereinamąja taure; 
’nai Hamiltono miesto v-bos visų rei-‘skirta LN laimėjo ‘.Nemuno- tunto 
i kalingų skyrių jau patvirtinti. Jis pa- r kautai
: tikino v-bą. kad šiuo pasiūlymu jis no- Greitai laukiame platesnės dvikovos
• ris pasitarnauti lietuvių visuomenei. paveržti laimėtajai taurei. Tikimės.

Svečiui išvykus. A-ba pasiūlymą ap- kad mieloji visuomenė, kuri šį kartą 
svarstė ir nutarė ji priimti. Geriausio ■ ^uvo labai negausi, ateityje ši taip ver- 
plano atrinkimui v-ba nutarė prašyti. jjngą ' darbą įvertins daug daugiau. 

: PLIAS Toronto skyr. v-bą padėti su- į Varžybose gali dalyvauti visi jaunuo- 
j darant inžinierių ir architektų komisi-1 Įįai 12-20 metų amžiaus. Atitinkama 
ją. kuri referuotų LN v-bai visų pateik- Įgrupė pasiruošusi varžyboms, visada 
tu planų geras savybes ir neigiamų- gali pranešti -Nemuno” tunt-kui P.

, . . . . . mus- ! Breichmanui. Sudaręs teisėiu komisija
smama, bet nepateismama ir visai i LN v-bos nariai negaili nei laiko, nei | varžvbas praves. kurios nulems toli- 
neprit'nka šventes nuotaikai kaikurių | darbo, kad TN išaugtų tokie, kad irjm ’ pereinamosios taurės vietovę, 
•įsilinksminusių” elgesys. Ir tai jauj didžiausiam lietuviui pesimistui išrie-: Tokiose varžvbose galima daug ko pa-, 
nepirmas kartas. Ar ne laikas galų ga-j dėtų susijaudinimo ir kartu tautinio: simokvti netik jaunajam atžalynui, bet f 
le susiprasti ir susilaikyti? Ar būs gra-, pasididžiavimo ašara juos pamačius. • lahqi ir naudinga varrvhac
žu. kai pradės mus tvarkyti tvarkos pa- Neatidėliokime ir tuojau pinigus LN i rir suaugusiems varzyDas sle’ 

V. V. šėru pirkimui siųskime_St. Bakšiui, 38; Varžybų organizatoriui “Nemuno” 
>r- ^tenley Ave., Hamilton, Pnt., arba . ĮU.n^0 tuntininkui P. Breichmanui už jo 

ris nign ^cnooi moKimai vasariu d. s^atnbinjcime J?™ T\?T . j darbą tenka mūsų didžiausia pagarba
suvaidino “Son* of Bernadette” Vie- ALYVOS SUTARTIS per LN sausio bei padėka. Taip pat varžybų komisi- Z “The T Catharini mėn. atnaujino V. Siliklis ir J. Paške-: jai, --Širvintos” ir “Nemuno” tuntų
Standard” plačiai aprašė ir Įsidėjo vie-! viėiūs. LN Kultūros Fondas už juos ga- skautams-ėms ir visiems rėmusiems šį 
nos scenos fotografiją, kurioje matosi vo P<> $5. Nuoširdus ačiū! J vertingą darbą nuoširdžiausias lietuviš-
ir lietuvis .Ray Paulionis, vaidinantis' . ifttJVIšKU KNYGŲ St Rakšvs ^as ačiū.
malūnininko Soubirous role. Recenzen- Der saus;0 mAn išplatino už S73 Lan- Rašant sias žinutes, gautas pranėši-... T. __x^. I Per sausio men. ispiąuno uz Lan kJjd varž bu pagrindinis dalyvis

. - kydamas lietuvius TN reikalais pasiu- r
“As Soubirous the miller. Ray Pau- j po viena antra knvga. Malonu, kad skautas G. Breichmanas, varžybų dieną
i:—~ ‘ , .. žaisdamas krepšini, buvo smarkiai uz-■ hetuvia< savąją knygą palaiko. ; gautas jr nuvežtas į ligoninę Mielajam 

ŠAUNIAI PRAĖJO PAGERBTUVĖS.! Gedui nuoširdi užuojauta. V. P.
— Vasario 10 d. liet, o-jų sutarimu bu-i 

teatro veikėjai režiso-1
rei E. Dauguvietytei - Kudabienei 20;

.Mieliems st. cathariniečiams !
STASEI ir KAZIUI GALDIKAMS, j

jų giminaitei brangiajai auklėtinei RIMAI ŠLEPERTAITEI |

Lietuvoje tragiškai'mirus, 
liūdesio valandoje gilią užuojautą reiškiame

J. ir P. Skeivelai,
E., ir L. Pusliai ir
J. ir J. Diliai

Nuoširdžiausią užuojautą reiškiame į
STASEI ir KAZIUI GALDIKAMS, - J 

jų mylimai auklėtinei RIMAI ŠLEPERTAITEI ’

tragiškai mirus Lietuvoje.
: ? ? Jūsų liūdesys — mūsų liūdesys. j

Albinas Pantimis, Jonas Kalninis. I 
Aleksas Viskosa, Kazys Stundžia ir 
Pranas Meškauskas

ST. CATHARINES, Ont.

ton arifa iš siuitos smuikos ir fortepio-; vo pakviestas si. cduiariniecių meta
nui. Abu programos dalvviai neseniai mas ir jau ne pirmą kartą buvęs šioje 
yra baigė valstybine konservatorįja. į. padangėje puikus kalbėtojas iš Toron-

— 2 — *- __ a z. '  —j 1. _ ! 4.^ t t f .'a. 1 * — —. r _ j j ___ i—

muziką Vilniaus pedagig. institute, o.? turiningas paskaitas tenka visų kiaušy-’

nėję konservatorijoje.
TRETJAKOVO GALERIJOJE
Maskvos Tretjakovo galerijoje su 

ruoštoje parodoje buvo išstatyti trijų maioas ,,r Pasa« sve"\ei 
fiAfHvi.. HniifniniA. i-drinini- A MoL-ii.! pamokslą. Pamaldose daly 
naitės lino graviūra 
S. Rozino raižinys

pasiųlė ir kitiems savo pažįstamiems. 
Knygą jau perskaitę apie 20 karininkų. 
Visi jie reiškia didelį nusistebėjimą 
Sov. Sąjungos žiaurumu.

M. IR ST. MICHELSONUS, bostoniš- x 
kius, jų 50 m. vedybinės sukakties; kregždžių 
proga, pasveikino prez. John Ken-' 
nedv.

BR. KAROLIS PUZA, OFM, baigęs 
naujokyną paskirtas darbuotis T.
pranciškonų vienuolyne Brooklyne, ------ ----- - ----- --------------- -—

LIETUVOS KOMUNISTAI Bostone i savaites išbuvo ligoninėje. Vos jis par-
brukasi nariais Į lietuviškas dr-jas. vyko i namus, kun. V. Šimanskiui, 

. Mat, kompartijos nariai JAV turėjo i MIC, teko daryti operaciją.
- Skautams remti dr-jos išsislapstyti. Išsigandę ir mūsiškiai šiuo metu Buenos Aires —Avella- 

ZeJ komunistai rangosi ir slepiasi. Bostone neda namuose baigia sveikti kun. V.
i esą net užsimaskavusių bolševikinių į Palubinskas, MIC. Jis yra Aušros Var- 
šnipų, nors jie lengvai atpažįstami. ! tų parapijos klebonas.

i po 4 atstovus. “Nemuno” tuntui atsto-

; sius, A. Enskaitis ir Raškauskas: “Šir- 
! yintos” — sesės: T. Tumaitytė, L. Stsf- 
i nęvičiūtė, Kybartaitė ir Kaminskaitė.

Varžybų organizatoriui “Nemuno” 
tunto tuntininkui P. Breichmanui už jo

Išsigandę ir . mūsiškiai

Argentina
KUN. J. MARGIS,MIC, Rosario liet, 

klebonas ir marijonų vyresnysis, dvi

šiuo metu Buenos Aires — Avella-

PADĖKA
Tėvui R. Šakaliui. OFM, nuoširdžiai dėkoju už didelę 

pagalbą, kurią esate parodęs, nepaisydamas xiideliu sun- ? 
kurnu.:?" ?'•?•••. ?<■•?•"■• ?? ■'

Aleksandra Pūkienė

smuikininkas A. Gricius dirba valstybi- ■ tojų pagarba. Po paskaitos oficialioje? 
’ dalyje dar Zubrickienė ir Simonaitis: 
! paskaitė po eilėrašti. Sekmadienį vie-' 

los kleb. Tėvas Barnabas atlaikė pa-; 
maldas ir pasakė šventei pritaikintą;

jietūviu dailininku kūriniai: A. Makū-! PaniOKSią. ramaiaose aaiyvavo organf-1 
naitės tino graviūra “Autoportretas".: za??.os sa savo. v?V.avom?s- , • 
t uv įėjimas i minėjimą buvo nemoka-: , .. .Rozmo raizinjs V. Mickevičius-, _ . .• renk ’ - aūk_. np. Da.i tas laikraštyje apie R. Paulioni rašo:
Kapsukas tarp streikuojančiu Satkūnu :^as-Oet ,renRamos aukos net pa - - -. _
dvaro-darbininkų 1905 m.“ ir J. Mikė? °*. d« Fon? Honis did a tough job extremely well,
no skulptūra “Jaunoji pianistė”. Šiais ..'j kafj P;am„ rpika]p valdvha He could habe been a little older, per- 

ga,eriios pavelksl • hi:first i
Ir statulų kolekcija. sidare net du vienodos vertės fondai. ance- «IS ?oat^ul steP contrasted

DAILĖS PARODA Ar ateityje einant tokiu keliu neprisi- strangely w.th the care-worn move-;
. Vilniaus dailės murėjuje buvo su- eis tenkinti ne du lapu, bet kelis, nes : n,enls of his w,f®- °” whole,: .. . . - .. ... _ .. į. . — , .. ..... .

rengta taikomosios ■ dekoratyvinės dai- ir kitos partijos dirba tam pačiam he made the most of the few dramatic m sceninio darbo sukakties pagerbimo . KJ AKA A Cl I
lės paroda, kurioje išstatyta keramika, tikslui. , speeches he hadr. Be to. vaidintojų są-. vakariene. Musų tautiečiai jubiliatę . UŽBAIKI IE bAVU NAMĄ bU
audiniai, metalo, gintaro, medžio me-į Prie nepraleidžiamų pro pirštus da-: Eaš.e ran(Įam? Lynn Bushauskas -; _ 
niniai dirbiniai, baldų ir monumentą- Tykų yra dar vienas svarbus liečiantis i Pusauskaitę. R. Paulioms irJL. Bušaus- ko^net 
liosioš tapybos ‘pavyzdžiai. Eksponatų st. cathariniečius. B-nės valdyba, norė- 
skaičnis siekė 1200. Parodos uždavinys dama sukelti lėšų padengti susidariu- 
—r išpopuliarinti dekoratyvnę dailę, sioms išlaidoms, po minėjimo surengė 
kad. ji būtų plačiau panaudota naujųjų, toje pačioje salėje šokius, loteriją ir džl 
pastatų dekoravimui. ? bufetą. Kad tą padarė yra pilnai patei

tos laikraštis

->?;P A D Ė K A:'-.- < -?:
Už suruoštą staigmeną mano vardo dienoje, apdova

nojusiems gėlėmis. tortais bei kitomis gėrybėmis ir bendrą 
subuvimą, nuoširdžiai dėkoju —

S. K. Mileliams,
G. B. Šopiams,

• • ,_?■■ S. Ž. Gašlūnams,
V. A. Mažeikiams.

S. Eismantienė su vyru

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

NATURAL HEALTH PRODUCTS
144 QUEEN ST. W., Toronto 3. Telefonas 364-3758

(Tarp Bell woods ir Claremont gatvių)
fcolįau gyvenantiems siunčiame paštu. Atidaryta: 10 v. ryto iki 7 vai.

Aplankykite savo

Vykite populiariu ir draugišku

M. S. BATORY
4;

gcgn’ės 4. birželio S.
išplaukiančiu iš QUEBECO balandžio 
iŠ MONTREALIO -----

Raminančiai patogi kelionė j Southampton?. Kopenhagą i- Gdynia (Lenki 
joje), ir iš ten traukiniu ar auto mašina i visus Rytų Europos kraštus.

Batory — tai modernus, be dėmelės švarus laivas, su ne
paprastai gražiai išpuoštais svečių kambariais ir patogio
mis erdviomis kabinomis. Jūs pasidžiaugsite šiltu drau
giškumu. tradiciniais puikiais valgiais ir mandagiu patar
navimu. siekiančiu patenkinti keleivius ir jiems padėti.

275 svarai bagažo nemokamai.

Dėl vietą rezervavimo ir informacijų pasitarkite su savo 
vietiniu kelionių biuro agentu arba

GDYNIA AMERICA LINE
226 feay Street . / • Toronto 1, Canada

į pagerbė gausiu atsilankymu — susirin-:
>

kaitė gražiai kalba lietuviškai ir yra X)ficjaiiįą; dali pradėjo .pagerbtuvių ; 
aktyvūs lietuviškų jaunimo organizaci- k<o-\-pirm. K. Mikšys, paprašydamas? 
jų dalyviai. Tuo tik reikia didžiuotis ir kun. kleboną^sukalbėti maldą. Pagrin-j

■ džiaugtis. d. Jdinę kalbą pasakė pats pirmininkas.5
E. Kudabienei buvo įteiktas dail. Ži-Į

’ lAFlKlk.ilAl Jinsko paveikslas su dedikacine lentele 1 „ ... M e vWINlNIrtlj, Man. > bei Įrašu: “E. Dauguvietytei - Kuda tuFlte SURklOI apSIldOIMO kambarį?’
, bienei jos 20 m. sceninio darbo su- z

! ĮDOMI PASKAITA. — Sekmadieni, kakties proga. — Hamiltono lietuviai”.; v--...... . ‘ " k* A | 1 »• t > *•
vasario 25 d. tuoj po pamaldų par. sa- Šiai dovanai pirkti o-jos sudėjo S123. FGCfeOtlOn KQIUDCiri; dSFOtUVC# pGSTOQGJ KQtllbQrj.
Įėję agr. dr. Povilaitis kalbės Įdomia įteiktas paveikslas su rėmais ir įrašu: 
tema “Žmogus visatoje”. Visi labai kainavo S103.95. Dovanai pirkti auko- 
maloniai kviečiami dalyvauti. jo: “Aukuras” $18. AV .parapija. Liet.

! MOKYKLOS VAIDINIMAS.Seš- N'-mai. talka”, Bendruomenė, Kovas, 
f tad. mokyklos mokiniai, režisuojami V. šokių grupėj šalpos Fondas, cho- 
; Šmaižienės, suvaidino kun. B. Pacevi- ras» ateitininkai, skautų rėmėjai po $10
čiaus parašyta “Drama miške”. Vaidi- *r socialdemokratai $5.

I no: karalių — Al. Dielininkaitis; Mari- Sukaktuvininkę sveikino žodžiu kun.
1 ją, neatvykus B. Jančiukaitei. jos rolę 0r- Tadarauskas^ Alf. Juozapavičius, 
visai prieš tai nežinojusi, puikiai su- Ed. Sudikas, J. Pleinys, Alf. Paukš- 
vaidino E. Federavičienė; angelą — St. K. Stanaitis, St. Bakšys. K. Baro- 
Lukoševičiūtė, motiną — M. Tiujokai- nas* Stasevičius, Br. Blekys ir raš
te, vaikuti— R. Balčiūnas: nykštukus: socialdemokratų v-ba. Taipgi šia
V. Januška, R. Rutkauskas. V. Virkutis ! Pro$a jubiliatę pasveikino keli jos 
ir B. Mališauskas: zuikius: P. ir A.! <teaugai iš kitų vietovių laiškais ir

Elektros apšildymu

Be sprogimo pavojaus elektriniai apšildymo vienetai galima gauti dau
gelio tipų instaliavimui pas kvalifikuotus elektrinių Įrengimų kontraktorius 
visur, visada ir nebrangiai.

PAPILDOMA TARNYBA HYDRO 
KLIENTAMS TORONTE IR LEASIDE

Stankevičiai, E. Federas, A. Rutkaus
kas; snieguoles: R. Kuncaitytė, L. Rut
kauskaitė, N. Žiminskaitė ir M. Virku- 
tytė (susirgusi neatėjo); stirną — D. 

j Čingaitė, lapė — te- Rutkauskaitė, vil
ką — V. Balčiūnaitė; eglaites: L. Fe- 
deraitė ir I. Galinaitytė. šokius pa- 

; ruošė J. Krikščiūnienė.
( Padėkos žodį tarė kun. J. Bertašius.

ŠEŠTAD. MOKYKLOJE sutiko mo
kytojauti St. Ramančauskas.-

telegramomis.
Į visų kalbas retu nuoširdumu atsa

kė p. Elenutė, visiems padėkodama. 
Esą nuoširdus visuomenės dėmesys jos 
darbams įpareigoja ją ir ateityje iš 
lietuviško scenos darbo nesitraukti.

Po oficialios dalies, grojant orkest
rui, svečiai jaukiai praleido šį iškil
mingą vakarą.

Pagerbtuvių k-ta sudarė: pirm. K. 
Mikšys, ižd. St fcakšys, nariai — Aid. 
Matulis, V. Subatnikaitė, Alf. Paukš-

Galite dabar Įsigyti šildytuvus ir kitus reikmenis, ar patobulinti elektros 
laidus per TORONTO HYDRO WIRING AND FINANCE PLAN.
Ar pageidaujate papildomo patogumo instaliuoti išorėje elektros skaitliuką? 
Tą taip pat galite padaryti per TORONTO HYDRO WIRING FINANCE 
PLAN. Lengvai ir patogiai mokėjimus galite sutvarkyti savo HYDRO 
sąskaitoje.

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame 

bankelyje "Talka"
IŠDUODAMOS ASMENINĖS PA
SKOLOS iki tt.MO, morgičių pa. 
skolos iki 50% turto vertės. Nemo*

Darbo dienas; pirmadfeuiais • penktadieniais 9 vai. • 1 vai. p.p. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai.-8 vaL vak.

20 KING STREET EAST, ROOM 13. • Telefonas JA. 7^575.

Pasikvieskite kvalifikuotą elektros kontraktorių,
? * ' T

elektriniu reikmenų atstovą, arba pasitarkite su

TORONTO HYDRO-ELECTRIC SYSTEM
14 CARLTON ŠK TORONTO 2, TELEFONAS 303-2261
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MYKOLAS KRUPAVIČIUS ~ 
"Kunigas Dievo, ir žmonių tarnyboje77

J. GOBIS

ši didžiulė knyga turi tris da
lis: 1. Kunigas visuomenėje, 2. 
Kunigas sakykloje ir 3. Kunigas 
liturgijoje. Prel. M. Krupavičius 
yra kapelionavęs vidurinėje mo
kykloje, vikaravęs, profesoriavęs 
kunigų seminarijoje ir klebona
vęs; be to, jis yra vadovavęs lie
tuvių katalikų politinei partijai 
ir ministeriavęs. Nė vienose pa
reigose jis nebuvo rutiniškas: jis 
domėjosi pastoracinėmis ir socia
linėmis problemomis, skaitė ati
tinkamų specialistų ir reformistų 
raštus, ir iš jo knygos matyti, kad 
jis jų daug skaitė, tad ir jo kny
ga yra moksliška, ir ne vien moks
liška, bet ir aedificans (stiprinanti 
skaitytojo dvasią); ji yra Įdomi, 
aktuali ir ne vien kunigui, bet ir 
pasauliečiui. Autorius yra refor- 
mininkas: jis labai aktyviai daly
vavo Lietuvos valstybės atkūri
me; jo vadovaujami krikščionys, 
demokratai Įvykdė žemės refor
mą, pakeitusią Lietuvos veidą, 
kurio komunistai nė per 15 metų 
neįstengia atkeisti, vienkiemių 
panaikinti. M. Krupavičius yra 
refonnininkas ne vien visuome
nės, bet ir liturgijos srityje. Įkvė
pimo savo reformoms jis semia 
iš popiežių enciklikų ir j u aiškin
tojų: tad jo reformos ar tik refor
mų idėjos neišeina iš Bažnyčios 
doktrinos ir iš Bažnyčios doktri
nos ir disciplinos ribų. Autorius 
yra karštas Lietuvos patrijotas, 
tad ir jo knyga skiriama laisvai 
Lietuvai, kurioje kunigai ir pa
sauliečiai semsis idėjų bei Įkvė
pimo iš kalbamosios M. Krupavi
čiaus knygos ir pagal ją atstatys 
Lietuvą. Pirmiausia jie imsis 
smurto priemonėmis sužaloto lie
tuvių tautos relig. gyvenimo at
statymo; “kunigai ir pasauliečiai 
gyvens vienu gyvenimu ir vienais 
rūpesčiais” (25 p.). Tam tikslui 
autorius taip plačiai rašo apie ku
nigą liturgijoje. “Bažnyčia — tai 
kunigo ir pasauliečio junginys” 
(79 p ). “Mes turime čia gyvenda
mi parengti visa tai, kas bus rei
kalinga atkovotoje laisvoje Lietu
voje”, rašo M. Krupavičius (438 
p.). Bet jis neatkreipė dėmesio, 
kaip katalikai turi nusistatyti lie
tuviu komunistų atžvilgiu atkovo
toje Lietuvoje. Ar Lietuva turės 
būti “valoma” nuo komunistų 
taip. kaip komunistai ją valė nuo 
tikrų ir tariamų fašistų, ar kaip 
hitlerininkai ją valė nuo žydų, ar 
bus j ieškoma kokios koegzistenci
jos demokratinėje plotmėje?

“Dievo trūkumas, tas gyveni
mas be Dievo yra visų mūsų laiko 
žmonijos negalavimų, kančių, 
nervingumo, skurdo ir vargo svar
biausia priežastis, žmonijai lai-' 
mę. taiką ir pasisekimą gali grą
žinti tiktai vienas Dievas ir Die
vo mokslu paremtas gyvenimas” 
(428 p.). Ši-knyga ir moko, kaip

Stasys Yla

* ’ •

Ideologiškai 
suskilę htokšlo 

draugai
5. ■ '

Ukmergės gimnazija buvo Įkurta katalikų .švietimo 
draugijos 'Saulės", bet netrukus buvo perimta valstybės. 
Iš draugijos parinktų pedagogų mes, Įstojusieji 1920, 
radome bene vieną kapelioną Felicijoną Daniusevičių, 
kuris buvo tikroji ir gyvoji gimnazijos dvasia, jo kolega, 
tos pačios gimnazijos mokytojas St. Gruodis, jj teisingai 
apibūdino: mokinių tėvas, vadovas ir kartu draugas. Tų 
mokslo metų pavasari, gegužės 10, jis susirgo smegenų 
uždegimu ir staiga buvo išvežtas i Kalino ligoninę. Po 
trijų savaičių atėjo žinia: kapelionas mirė. Mokiniai su
sirinko i pamaldas už jo vėlę ir visa bažnyčia kukčiojo 
iš gailesčio.

Kankliečių moksleivių veikloj
Kol jis buvo gyvas, rodos, niekas nedrįso atvirai už

gaulioti religijos klasėse. Nedrįso liesti ir jo globojamų 
ateitininkų. Netrukus po to gimnazijos vadovyliė uždrau
dė jiems rodytis mokykloje.

Mes, jaunesnieji,. buvome gera medžiaga betkuriai 
gerai 'organizacijai. Visi iš katalikiškų religingų kaimo 
šeimų. Norėjome ką nors veikti, ir jau antroj klasėj, sek
dami turbūt vyresniuosius, sugalvojome leisti klasės laik
raštėlį. Redakcinėj komisijoj buvome keletas, su kuriais 
pasidarėme ypatingi draugai.

Vieną vakarą, baigiant antrąją klasę, kažkas pakvietė 
užeiti į Meilų butą, netoli bažnyčios. Didelis kambarys 
buvo pilnas trečiokų, ketvirtokių, ir vienas kitas mano 
klasės — antrokų. Susirinkimą pradėjo Žižys, septintokas. 
Didelis vyras, ramus ir orus, mus iš karto pagavo jau pa
čia išvaizda, o ką jau kalbėti apie žodį.

Pradėjome rinktis dažniau. Daugis buvome nedrąsūs 
kalbėti. Bet vienas išsiskyrė. Atrodė truputį vyresnis už 
mus. kresnas, stambesnės sudėties. Jis atsiliepdavo į 
betkurį klausimą, ir mūsų akyse ėmė augti lyg koks did
vyris. Pasirodo, jis buvo toj pačioj klasėj, kaip ir aš — 
tik paralelinėj, kuri pamokas turėjo iš ryto, o mes po 
pietų. Jis buvo netgi iš tos pačios Žemaitkiemio parapijos, 
tik mūsų kaimus skyrė koks 10 kilometrų. Jo niekad

naujomis formomis, pagal naujus 
reikalavimus, prieš akis turėdami 
modernaus žmogaus dvasinius 
reikalavimus: kalbėkime šių lai
kų kalba. Turinys bus senas, bet 
forma nauja, nauja minties srovė, 
nauji palyginimai, nauji pavyz- 
ižiai”.

Autorius gilaus kalbos filosofo 
akimis pažvelgia į Šių laikų žo- 
Ižio krizę. “Žodis tapo tuštumos 
ridu. Visi matome ir suprantame, 
bet net nesistebime, jog taip toli 
pasistūmėjo visuomenės ir indi
vidų gyvenime melo procesas, bet 
užtat stebimės miestų griuvėsiais 
■r nūdienio žmogaus kančiomis, 
užmiršdami, kad tie griuvėsiai ir 
kančios yra ne kas kita, kaip žo
džio skriaudimo ir niekinimo pa
sėka. Pirmiau buvo nužudytas žo
dis, o paskui pats žmogus” (255 
j.). “Technika atnešė siaurą spe
kuliaciją ir turtingą terminologi
ją, kurią plačiai naudoja žmonės 
ir dėl to, suprantama, siaurėja 
apyvartoje humanistinis žody
nas .,. v tačiau svarbiausia tai, 
kad žodžiui atimama galia tikro
vei reikšti, nes nei žodžiu nei žo
dyje žmogus nesusitinka su ab
soliutu, tad turime reikalą su ne
apgyventu žodžiu, su žodžiu be 
žmogaus ir be tiesos” (263 p.), 
“šiandien grožinė literatūra dau
giau narkotiku laikoma. Imamės 
knygos, kad užmirštume save,ir 
visą pasauli, kad ji mus perkeltų į 
pasaulį gražesni ir mielesnį negu 
mūsasis. Literatūra — tai dar vie
na pabėgimo vieta, kurios įieško 
konkretesnės tikrovės nuvargin
tas žmogus, — tai literatūros fik-

Li etų via
Abstraktus menas, aplamai, pa

šaliečiui sukelia kažkokį paslap
tingumą, nes paveiksle automa
tiškai nebeatpažistam mums jau 
gerai žinomų dalykų. Ištikrų- 
jų, menas su tokiu gamtos, žmo
nių, pastatų ir kitų daiktų atpaži
nimu mažai ką bendro teturi, nes 
ir realistiškiausi dailės darbai juk 
ir tėra didesnio ar mažesnio laips
nio abstrakcijos. Mes Įpratę dai
lėje j ieškoti alegorijos ar kitokio 
pasakojimo, nors dailė mums gali 
suteikti labiausiai estetini pergy
venimą per spalvos, formos, erd
vės ar visų šių tinkamuose deri
niuose iškylančią reikšmingą vi
zija. nenusakomą žodžiais.

Šiuo metu Toronte Albert 
White Assoc, baldų salione vyksta 
kanadiečių dailininkų abstraktaus 
meno paroda, gausi dalyviais bei 
jų darbais. Mums ši paroda yrą 
Įdomi dar tuo, kad ją suorganiza
vo mūsų tautietis dail. G. K. Rač- 
kus, kuris pasirūpino pritraukti ir 
kitus savo kolegas lietuvius. Be 
jo, čia išstatyti po ketvertą Bakio, 
Bukausko ir Valiaus darbų.

Pačiam organizatoriui Račkui 
čia kaip ir tęsinys jo pirmo pla
taus viešo pasirodymo Toronte. 
Iš ką tik užsidariusios “vieno as
mens” parodos Moos galerijoje 

Dievo mokslu paremti gyvenimą, 
kad jis nebūtų toks nervingas, 
skurdus, vargingas..., ypač “at
kovotoje Lietuvoje”, kuri yra da
bar bedievinama visomis totalita
rinės valstybės smurto priemonė
mis.

"Katalikybė tai ne tik kultas, 
bet ir liudijimas tiesai visu gyve
nimu” (15 p.). “Susipratęs katali
kas priklauso Bažnyčiai ne dėl to. 
kad jo tėvai ir sentėviai priklau
sė, bet dėl to, kad Bažnyčioje ran
da Kristų ir Jo gyvenimą” (11 p.). 
“Visuomeninis darbas yra reika
lingiausias, o neretai ir vieninte
lis veiksnys, kurio pagalba žmogų 
dar galima priartinti prie Bažny
čios ir tikėjimo. Tuo būdu visuo
meninis veikimas tampa religinis. 
Jei kunigas jo vengs ir šalinsis 
nuo tos tiesioginės savo pareigos, 
tad pildys karščiausius Bažnyčios 
priešų troškimus” (108 p.). “Poli
tika yra kažkas šventa. Politika 
reiškia pasaulį tvarkyti pagal Die
vo valią. Politika yra rūpinimasis 
kitais ir rūpinimasis visuma. Nė 
vienas žmogus negali pačiose sa-> 
vo vidaus gelmėse jausti .tiek at
sakingumo, ūž pasaulio formavi
mą, kaip katalikas, kuris yra pa
šauktas dirbti pasaulio išgany
mui”, sako prel. Muehler (149 p.). 
Tačiau “nepolitinis protavimas, o 
antgamtinis gali sielų ganytojui 
nurodyti tikrą elgimosi kelią”, sa- Į 
ko prel. M. Krupavičius. Antra į 
vertus “Saugokimės, kad neatsi- 
durtumėm ant laiko idealams 
priešingo kelio, kuris veda i vi
suomenines ir ekonomines refor
mas, kurios dėl pažangos tapo ne
išvengiamos”, sako Foguzzaro 
(2’26 p.). M. Krupavičius yra toks 
karštas reformininkas, jog kartais 
nesukontroliuoja savo minties ir 
pvz. perdaug pagarbina dabartį; 
antai 22 psl. rašo: “Praeitis — 
muzėjaus eksponatas, o ne gyve
nimo variklis. Nesuprantą dabar
ties ganytojai mato savo išgany
mą ir išgelbėjimą tik praeities 
grąžinime, o tuo tarpu dabartis, 
kokia ji bebūtų, ima mus i savo 
geležini glėbi ir neišleidžia”. Au
torius neigia praeities Įtaką da
barčiai ir pervertina dabarties 
“geležini glėbi”. Ne visada dora 
ir protinga “eiti su gyvenimu”. 
Kartais reikia dabarties srovei 
energingai pasipriešinti. Be to, 
oraeitis visada turi Įtakos dabar
čiai; tik laikinai dabartis gali, iš
sprukti iš praeities glėbio, bet ne
trukus vėl susijungia su ja. Auto
riaus teigimas daro įspūdi, kad 
praeityje nieko gero nebuvę, o 
dabartyje — viskas gera.

248 psl. autorius aiškiau išreiš
kia savo mintį ir rehabilituoja 
praeitį; jis rašo: “Skelbkime se
nąsias šv, Rašto tiesas, senąją 
dogmatiką, senąją dorą, senąją li
turgiją,' senąją mistiką, bet viską1

prieš tai nebuvau sutikęs, tik čia — kankliečių susirin
kime. Pavardė tuo metu nebuvo reikšmingas dalykas, bet 
ji įstrigo dėl jo dažno dalyvavimo diskusijose ir pirmi
ninko kartojimo: “Tai ką pasakysi, Laurynai Kapočiau?

Laurynas Kapočius — komunistas
Neilgai jis buvo mūsų tarpe. Kiti net nepajutom, kaip 

jis, baigęs antrą klasę ar trečią, persikėlė į Kėdainių 
gimnaziją; berods, norėjo peršokti klasę. Jo vardą vėl 
išgirdome, kai iš Kėdainių gimnazijos suolo jis atsidūrė 
kalėjime. Už ką? Už priklausymą komunistų grupei. (Da
bar L. Kapočius yra Sov. Sąjungos ambasados II sekreto
rius. Vašingtone. Red.). Tada man dingtelėjo, kad jis ir 
pas Meilus atsinešdavo knygų, paveiksluotų beždžionė
mis ir kažkokiais “ebrijonais". Pamenu, tada įstrigo man 
tu knvgu užrašas: "Išleista Keleivio Bostone" arba “Kul- 
tūros B-vės Šiauliuose’.

Kaustytas vyrukas, — galvojome, — mėgsta knygas ir 
ne betkokias, o storas ir moksliškas. Kad tos knygos buvo 
mokslu pridengtas religijos griovimas, mums nei i galvą 
neatėjo. Siu knygų parūpindavo dėdės keleivininkai iš 
Amerikos arba Kultūros būreliu vadovvbė. v

Kibome j plaukus net mokytojams
Buvo atsitiktinumas, kad mane nusitempė draugai j 

kankliečių (jaun. ateitininkų) susirinkimą, o no. i kultūri
ninkų būrelio. Kiti mano draugai atsitiktinai pateko ten. 
Nežiūrint skirtingų būrelių, mes dar ilgokai buvome 
draugai; skirtis pažiūromis pradėjome apie ketvirtą klasę. 
Mes, ateitininkai, kibome į plaukus net mokytojams, kai 
jie klasėje užkliūdavo religijos, o mūsų draugai kultū
rininkai šaipėsi. Bet tai buvo tik klasėje. Šiaip mes visi 
kartu iškylavome, sportavome arba skautavome.

Iš mano klasės Dutkus, nebaigęs gimnazijos, išvyko į 
Braziliją ir ten pradėjo leisti kairios krypties laikrašti. 
Bergas, Dičkus, Paukštaitis akivaizdžiai tolo nuo religi
jos. Klasė ilgainiui pasidalino pusiau: vieni aiškūs pro- 
rcligininkai, kiti priešroligininkai.

Vieni kunigų seminarijon, kiti — kalėjiman
Savo draugus palikau baigęs penkias klases. Keturi 

draugai nuėjom atsisveikint Baronienę, — mokytoją, di
rektoriaus žmoną. Jai buvo didelė staigmena: “Argi iš- 
tikro i kunigų seminariją? Pagalvokit, ar verta!” Mes 
buvome pergalvoję ir tvirtai apsisprendę. Be to, žino
jom, kad ji mūsų žygio tikrai nelaimins. Buvome ir šiaip 
jos nusivylimas, kad ne kultūrininkai! Po metų mus atse
kė į seminariją penktasis iš mūsų klasės. Dar po metų 
devymi mūsų klasiokai Imvo suimti ir pasodinti į kalėjimą 
kaip ir Laurynas Kapočius — už komunizmą. Ar Baro
nienė ir jų gailėjosi, nežinau, {jet tai buvo j6s ir kitų

mokytojų darbo vaisius, gal nc^rėtas ir nesiektas, bet 
logiškai Jšbrendęs. >

Kai jau buvau kunigas sutikdavau vieną arba antrą 
iš tų devynių. Jie buvo išleisti iš kalėjimo ir beveik visi 
pasirinko matininkų profesiją. Vasaromis jie dalindavo 

• kaimus ir dvarus, o žiemą braižydavo Kaune. Dažniau 
sutikdavau vieną mano buviisių mėgiamiausiųjų, ypač 
antroje klasėje. Jis man patiko dėl savo ramaus būdo, 
santūrumo ir protingumo. Gyvenime jis būt tikrai dau
giau pasiekęs, negu matininko karjeros. Būvi) gabus 
raštui, bent man taip atnxlė, kai dirbome klasės laikraš
tėlyje. Mudu nūn susitikdavome teatre ar gatvėje ir nie
kad neprasilenkdavome. Kartais stabtelėdavome ilgiau 
ir sušnekdavome. Jis nesigėdijo viešai kalbėti su suta
nuotu žmogum. Neturėjo ir tipiško partinio siaurumo ar 
antireliginio fanatizmo ženklų savo charakteryje. Atrodė, 
kad jo kairumas išgaravo ir likt) praeity kaip jaunystės 
avantiūra.

Bet mane nustebino žinia, kai bolševikai okupavo 
Lietuvą, kad mano draugas paskirtas komisaro pavaduo
toju, atseit — vicekomisaru. Argi aš būčiau apsirikęs, 
manydamas, kad jis nieko bendra nelx*turi su ta partija? 

‘ l •

Susitikimas su draugu ir komisaru
Tuo metu buvo baigta spausdinti mano knyga "Nera

mi dabartis ir ateitk*s perspektyvos". Rašiau ją karui 
prasidėjus. Karas ir taika buvo tikroji šios knygos tema
tika. Knygą bolševikai sulaikė dar spaustuvėje. Man šovė 
į galva mintis nueiti pas savo draugą. Gal jis bus toks 
galingas — nuims draudimą platinti. Be to, rakau, pa
žiūrėsiu, kaip jis jaučiasi komisaro kėdėje.

Nuėjau i ministeriją ir buvau greit priimtas. Draugas 
nenustebo mane pamatęs. Pasakiau reikalą.

— Gaila, ne mano žinioje. Kreipkis pas Kežinaitį, 
spaudos (ar cenzūros) direktorių, — pasakė ir maloniai 
atsisveikino.

Pas Kežinaitį ant stalo gulėjo manoji ir J. Ereto kny
ga "Strategija ties Madridu", tik ką atspausta "Žaibe”.

— Nutarimas jau padarytas, — kalbėjo Kežinaitis, — 
konifskuoti ir sunaikinti.

. Vizitas pas klasės draugą manęs neįtikino, kad jis 
būtų "atgijęs komunistas”. Jautėsi lyg paimtas iš gatvės 
ir pastxlintas į jam svetimą kėdę. Maty tu užteko to, kad 
jaunystėje buvo paženklintas “kankiniu” už komunistinę 
idėją.

Mano draugii, mokytojų, kaimynų religinis lūžis savo
tiškai jaudino. Jaudino jų asmeninė tragedija ir akivaiz
dus ji] konfliktas su tikinčiąją tautos dauguma. Netikėji
mas man rodės suvaržė tų žmonių laisvę, surišo jų ran
kas, o nevieną dirbtinai pririšo ir prie kurio nors politinio 
vežimo.

cijų pasaulis. Literatūroje mato
me priemonę išslysti iš realaus 
gyvenimo. Dar pavojingiau yra 
tai žodžiams priskiriama vienin
telė funkcija, funkcija kurti fik
cijoms”, sako M. Krupavičius 
(262 p.).

439 psl,. autorius rašo: “Kas pa
daryta (laisvuose kraštuose) su 
mūsų kalba? Ji paversta kažko
kia atmatų duobe. Į ją metame 
visokių kalbų graužtukus. Supras
ti dažrtą liėtuvi reik turėti kelių 
svetimu kalbų žodynus”. Atrodo, 
kad aųtbfjūs lyg ir perdaug šie- 
lotūsi lekšine lietuvių kalbos pu
se įr permažai rūpintųsi jos sa
kinių lietuviškumu; pvz., “Pa
mokslus padaro vertingesniais” 
(rusiškas abliatyvo pavartojimas). 
(293 p.). “Gyvenimas tapo sun
kesniu” (307 p.), irgi rusiškas 
abiatyvo pavartojimas. Pla
čiau inteligentų žargone ir 
spaudoje sakoma ir rašoma “Svei
kinu su Naujais Metais” (..s 
noviin godom). “Prie ko čia aš?” 
“Kame dalykas?” — ”Aš skaitau 
jį geru lietuviu.” Čia nė vieno 
svetimo “graužtuko” nėra, o vis- 
dėlto sakipiai rusiški. Svetimybė 
sintaksėje .labiau deformuoja tau
tinę minties išraišką negu sve
timybė leksikoje.

Aplamai’ imant šios M. Krupa
vičiaus knygos Įtaka lietuvybei ir 
“atkovotoje” Lietuvoje gali būti 
ne mažesnė negu betkurio premi
juoto romano. . . ,

Mykolas Krupavičius. KUNI
GAS DIEVO IR ŽMONIŲ TAR
NYBOJE. Lietuviškos Knygos 
Klubo leidinvs. Čikaga 1961 m., 
723 psl.

i abstraktaus meno
dalis darbų tiesiog atkelti pas Al
bert White. Gausių dalyvių tarpe 
Račkus savo tapimais ir monoti- 
pais atrodo stovis arčiausiai da
barties dailės avangardo.

Tel. Valius irgi pasirodo su pra
eitoje “vieno asmens” parodoje 
matytais monotipais ir piešiniais. 
Naujas tik — didėlio formato 
spaudinys nuo stiklo istorine te
ma. Prisimename prieš keletą me
tų jo atliktą didelės elegancijos 
medžio rėžinį; “Cartier atranda 
Kanadą”. Ta pati tema vyrauja ir 
šiame darbe, tik kitoje techniko
je ir visiškai skirtingu sprendimu.

Retai kada išvystamas J. Bakis 
duoda suvirinto vario plokščių 
žmogaus augščio figūrinę kompo
ziciją “Šokis”, sūabstraktintą be
veik iki neatpažistamumo. čia, 
kaip ir kitame panašaus pobūdžio 
vario, .skardos darbe, jaučiamas 
geras erdvės ir, dar labiau, atL 
trauktinės formos pajautimas. 
Tas pats būdinga ir spalvingoje 
keramikoje “Gaidys”. Lietuviško
je visuomenėje Bakis labiausiai 
žinomas kaip keramikas. Linkėti
na, kad dailininkas ir toliau dau
giau reikštųsi šioje šakoje. Čia jo 
didelis žavingumas.

Montreal ietis Bukauskas To
ronte matomas bene pirmą kartą.

Ramūna Paplauskaitė - Ramu- 
naitė, baigusi Otavos un-to chemi
jos ir humanitarinių mokslų fa
kultetus bakalauro laipsniais. Be 
to, išlaikė valdžios nustatytus kon
kursinius žurnalistikos egzaminus 
ir dabar dirba kaip redaktorė že
mės ūkio ministerijoj; vakarais 
studijuoja psichologiją magistro 
laipsniui gauti.

DU MILIJONAI
BEMOKSLIŲ yra šiuo metu 

Kanadoje pagal suaugusių švieti
mo konferencijos duomenis. Treč
dalis mokinių palieka mokyklas 
nebaigę 8 skyrių. Bemoksliais mi
nėtas leidinys laiko visus, kurie 
moka skaityti ir rašyti, bet negali 
vykdyti raštiškų nurodymų

parodoje
Nors ir negalima iš kelių darbų 
spręsti apie dailininką, betgi jau 
aišku, kad jis gerai jaučia formą 
ir tapybinę erdvę. Jo darbai gry
nai bedaikčiai, t.y. nereiškią 
Įprastinės tikrovės. Žinoma, dar 
jaunas dailininkas tebėra jieško- 
jimo kelyje. Dar pernai datuoto
se drobėse išraiška konstruojama 
plokštėmis, gi jau šiemečiai pilni 
laisvų linijų ir liejamų plėmų bei 
atsitiktinumo elementų. Iš šioje 
parodoje matytų darbų galime 
teigti, kad Bukauskas atėjo į dė
mesio vertų lietuvių dailininkų 
tarpą.

Paroda truks iki vasario 28 d., 
Adelaide gt. ties Spadina Avė. 
galima aplankyti ir sekmadieniais 
nuo 2 iki 5 vai. P. Alba

Atsiųsta paminėti 
rir. 2, 1962 m.

vasaris. Turiny: B. Krištanavieius, Mo
tina ir mokytoja: Alfonsas Grauslys, 
Gera būti arti Dievo: A. Tamošaitis, 
S J, Pasaka -— nepasaka: Petronėlė 
Stočkutė-Abromaitienė, Mažoji trem
ties Lietuva: D. Petrutytė, Laisvė ir 
drausmė ir kt.

Vytis, nr. 2, vasaris, 1962 m. Lietu
vos vyčių organas.

ACEN News, No. 80-81. November 
December, 1961.

Moderniojo šokio entuziastai
Pasikalbėjimas su Jone Kvietyte

P. ŠTUOPIS

Radau ją Toronto YM-YWHA 
baleto studijoje bedirbančią su 
baleto grupe, kurią sudaro 3 vy
rai ir 4 merginos (kanadiečiai). 
Sudėtingi, grakštūs ir meniški šo
kiai, atsispindėdami studijos veid
rodinėje sienoje, paliko stiprų Įs
pūdį.

— Mėgėjai ar profesionalai?
— Profesionalai, — atsako J. 

Kvietytė. — Šie jaunuoliai ruo
šiasi baleto karjerai, o kaikurie jų 
jau ir dabar iš to gyvena ir kitus 
moko. Grupės vardas — “J. Kvie- 
tytės modernaus šokio grupė” 
(Co). Ji sudaryta praeitą pavasa
ri; turi savo muzikos direktorių 
pianistę Lois Pearson ir reikalų 
vedėją Garbut Roberts. Iki šiolei 
grupė jau spėjo pasirodyti viešai 
su dalimi savo repertuaro Toron
to Hart House teatre, Hamiltone, 
“Y” koncertuose su simfoniniu 
orkestru ir televizijoje. Susilau
kėme gero Įvertinimo.

— Kokie Jūsų ateities planai?
— Šį pavasari" grupė pasirodys 

viešai jau su pilnu repertuaru, — 
atsako J. Kvietytė. — Pirmiausia 
pasirodysime “Aušros” klubo va
kare vasario 25 d.; balandžio 
mėn. — naujame Civic Square te
atre ir du kartu Hart House te
atre. Planuojame pasirodyti To
ronto televizijos 9 kanale “Better 
Late" ir CBC 6 kanale “Parade” 
programoje.

— Kuo išsiskiria Jūsų moder
naus baleto stilius? Ar tai nėra 
“išraiškos šokis”, kaip anksčiau 
sakydavote?

— Ne, atsako p. Kvietytė. — 
“Išraiškos” terminas tinka viso
kiems šokiams, nes jie išreiškia 
kokią nors mintį, idėją, jausmą. 
Tai bene seniausia žmonių “kal
ba”, senesnė ir už žodinę kalbą. 
Mūsų “modernus” šokis — tai 
mūsų laikų baleto stilius, kuris 
pasižymi didesne dinamika, grei
tesniu tempu, suprantamesnėmis

Jonė Kvietytė šokio metu

KULTŪROS IR 
| KNYGŲ 
‘% PASAULYJE

LITU ANUS žurnalas ,dėl redakci
jos persikėlimo Čikagon ir eilės tech
niškų priežasčių, šį kartą ilgau suvėla
vęs, jau baigiamas ruošti spaudai. Bus 
spausdinamas Brooklyne.

HONOLULU “THE SUNDAY STAR” 
savo sekmadieninio priedo “Hawaiian 
Life” viršelį papuošė lietuvaitės daili
ninkės Br. Jameikienės vitražo “Trys 
karaliai” spalvota reprodukcija. Br. 
Jameikienė nuo 1958 m. yra įsikūrusi 
Havajų salose, kur vietos un-te skaito 
paskaitas apie Vakarų meną ir studi
juoja Tolimųjų Rytų meną.

LIET. RAŠYT. DR-JA laiškais krei
pėsi i eilę asmenų, prašydama būti li
teratūrinės premijos mecenatais ir pa
aukoti po $20 Pirmieji atsiliepė: prel. 
Pr. Juras, dr. A. Starkus ir dr. Z. Prū
sas.

DAIL. P. PUZINAS įsteigė savo me
no mokyklą Great Neck, L.I. Jis savo 

į studiją turi Niujorke ir šešerius metus 
dėstė tapybą Long Island Art League 
mokykloje.

KRETINGA VOKIEČIŲ ROMANE. 
— “Die Raute”, Lietuvos vokiečių laik
raščio “Heimatstimme” kultūrinis prie
das rašo, kad kretingiškė Elisabeth Jo
seph! parašiusi romaną “Unser Pas
tor”, kurio vaizdai esą paimti iš Kre
tingos.

A. ČESONIS sausio 7 d. atsiliepė 
Baltimorės dienrašty “The Sun” dėl to 
laikraščio vedamojo, kuriame buvo 
svarstoma, kaip sustiprinti pasaulio 
taiką. Esą, jeigu Chruščiovas duotu 
laisvę Budapešte, Varšuvoj, Prahoj, 
Sofijoj ir Bukarešte, pasaulis būtų ar
čiau taikos. A. česonis pabrėžė, kad 
laikraštis nutylėjo Vilnių, Rygą ir Ta
liną. “Lietuvos kankinių kaulais nu
sėtas visas Sibiras. Ir ši barbariška ne
teisybė nepatraukė jūsų dėmesio. Prie
žasties mes negalime suprasti. Ar tai 
savotiškas tylos sąmokslas tylėti apie 
agresijos, deportacijų, tautžudystės nu
sikaltimus? Ar tai neišmanymas apie 
tikrąsias sąlygas anoj Europos daly?”

A. KUPRFATCIAUS pianino koncer
tas bus balandžio 8 d. Town Hall, Niu
jorke. Koncertui remti yra sudarytas 
komitetas.

ir natūralesnėmis formomis, es
miniais judesiais, atsisako puoš
nių kostiumų bei papuošalų. Tai 
mūsų amžiaus stilius. Aš nė vie
na einu tuo keliu iš lietuviu tar
po: Montrealyje labai sėkmingai 
toj plotmėj dirba B. Vaitkūnaitė. 
Ir mes turime savo repertuare jos 
vieną sukomponuotą šoki “Evo
liucija”.

— Ar šalia viso to dar ką nors 
daugiau dirbate?

— O taip! Dėstau šokio meną 
Toronto universitete, Loretta Col
lege School ir YM-YWHA; pasta
rojoj vietoj esu ir viso šokių sky
riaus vedėja. Be to, turiu daug 
mokinių privačiai —' jaunučių ir 
vyresnių. Tad darbo pilnos ran
kos.

Tuo pasikalbėjimą baigėm ir 
atsisveikinom. Galima dar pridur
ti, kad Jonė Kvietytė yra baigusi 
Lietuvoje Danutės Nasvytytės šo
kių mokyklą; gavusi diplomą kaip 
teatro šokėja Vokietijoje, Ham
burge, garsiojoj Rudolf von La
ban šokių mokykloje. Jos grupės 
pasirodymai kanadiškės spaudos 
buvo įvertinti labai palankiai. 
“Tai gražus, sklandus ir stiprus 
baletas” (Rose MacDonald, “The 
Telegram”). “P. Kvietytė yra nuo
stabi asmenybė, kuri, kaip šokėja 
ir choreografė, turi eilę dovanų ir 
žino, kaip jas panaudoti su me
nišku vientisumu ir vaizduote ... 
Dažnai blykstelėjo detalių, kurios 
turėjo genialumo žymių” (Udo 
Kasemets, Toronto “Daily Star”). 
“Nuostabiai ištreniruota grupė— 
Kvietytės šokėjai — patraukė vi
sų širdį savo atlikimo precizija” 
(H. Whittaker, “The Globe and 
Mail”).

“Aušros” sporto klubo rengia
mame vakare vasario 25 d. Toron
to lietuvių kolonija turės gražią 
progą šią J. Kvietytės baleto gru
pę pamatyti.

KUN. DR. J. GUTAUSKO MALDA- 
KNYGtS rankraštis. įteiktas “Žiburių” 
b-vei Toronte. Valdyba apsvarstė jos 
spausdinimo bei išleidimo reikalus ir 
tikisi atiduoti rinkon balandžio mėn. 
Maldaknygė skirta mokykliniam jauni
mui ir paruošta prisitaikant prie Ame
rikoj gimusio jaunimo. Iliustracijas 
paruošti sutiko dail. Tel. Valius.

PREL. P. JURAS vėl paskyrė $500 
išleisti vieno rašytojo spaudai ruošia
mam religiniam veikalui.

KOMPOZ. VL. JAKUBĖNAS parašė 
dvi ryškiai kontrastingas melodijas J. 
Tysliavos kūriniams. Eilėraščiui “Vė
jas lekia ir kvatoja” pritaikė išdaigiš- 
kai ekstravagantišką melodiją, dedi
kuotą Monikai Kripkauskienei; kitam 
— “Mano deimantai” — svajingai ro
mantišką, skirtą tenorui St. Barui.

KAN. A. STEPONAITIS, gyv. Los 
Angeles, išleidžia savo atsiminimus, 
“Lietuvoj ir. pasaulyje”. Spausdina 
“Darbininko” spaustuvė, Brooklyne. 
Tai — kelių šimtų psl.-knyga.

INŽ. V. VIDUGIRIS pakeltas bandy- 
mų vedėju raketų bazėse. Jis dirba 
AMF b-vėj Kalifornijoj, kuri stato po
žeminius raketų lizdus; vadovauja 34 
inžinierių grupei, kurios uždavinys iš
bandyti raketas.

THE CHICAGO PUBLIC LIBRARY 
užsisakė įvairių lietuviškų knygų už 
$118,75. Biblioteka savo lietuviškų kny
gų skaičių nuolat didina.

VAIKŲ SKYRIUS “Drauge” pava
dintas “Tėvynės žvaigždute”. Skyrius 
papuoštas nauja vinjete. Red. J. Pla- 
čas, pavad. M. Steikūnienė.

KREGŽDUTĖ I dalis
Elementorius pradedantiems 

mokytis lietuvių kalbos
Išleista jau III-čioji laida; pla

čiai vartojamas šeštadieninėse 
mokyklose Kanadoje, JAV, Aust
ralijoje, Vokietijoje.

Gausiai iliustruotas. Pabaigoje 
vadovėlio platus paaiškinimas — 
metodinės pastabos — mokjrto- 
jams ir tėvams, kaip prieinamiau 
šiuo vadovėliu naudotis.

Autorius — pedagogas A. Rin- 
kūnas. Kaina $2.25.

Gaunamas sp. t>-vėj “Žiburiai”, 
941 Dundas St. W., Toronto 3, 
Ont., ir pas vįsus lietuviškosios 
spaudos platintojus.
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$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.

Jane - Annette 
$3.000 įmokėti, 5 kambarių mūrinis 
bangalo su garažu, didelė moder
niška virtuvė, gražus kiemas, du
jom apšildomas, nauja krosnis. Su 
didesniu įmokėjimu 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.

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

SPORTAS
VYČIO ŽINIOS į Kasperavičiūtė yra 3-čia, Sabaliauskai-

Dr. J. Yčo taurė, skirta Kandos lie-. 94a.
tuvių moterų krepšinio metinių pirmo- Mūsų rėmėjams G. Stanioniui, V. 
nybių laimėtojoms, liko visiškoje vy-; Pulkauninkui, S. Pyževienei ir dr. A.idiiuvLujuins. ii n. u vj- -------------------------- - —  7-
tiečių nuosavybėje. Šią taurę, dėl ku- į Barkauskui širdinga: dėkojame. A.S. 
rios varžėsi Kanados sporto apygardos 
krepšininkės septynerius metus, vytie- 
tės laimėjo tris metus iš eilės. Dr. J. 
Yčui dėkojame už simbolinę paramą 
lietuviškam sportui.

CYO pirmenybėse Vyčio mergaitės nes su St. Pauls B; sekmadienį, tuoj 
laimėjo pirmąsias pusiaubaigmines . po pamaldų mūsų salėje Aušra Sr. žais 
peržaidimų rungtynes prieš St. Helens: su Andys, o UNF salėje 1 vai. p.p. 
34:13. Žaidė: Jonynaitė 19, Bilkštytė Į Aušra Jr. žais su Tridents Jr.
2, Supronaitė 5, Žolpytė 6, Čirvinškaitė j Praėjusios savaitės rungtynių pasek- 
2, Renkauskaitė, Kruminaitė. Antras mės: B-C lygoje Auš.ra Sr. pralaimėjo 
rungtynes su ta pačia komanda vytie-i Tridents 60:62; Church lygoje Aušra 
tės žais šį sekmadienį 3 vai. p.p. Lo- MB nugalėjo St. John’ - Vytį, 19:10 ir 
retto mokykloje. B-A rungtynių pra- 37:7; Aušra B nugalėjo St. Pauls B 
ėjusią savaitę nebuvo.

AUŠROS ŽINIOS
šios savaitės rungtynės: antradienį, 

7v.v. mūsų salėje Aušra MB, žais I-sias 
finalų rungtynes su St. Chris; po jų 
Aušra B žais Il-sias pusfinalų rungty-

41:28.
Church M-B pirmenybėse berniukai Si sekmadienį, 6 v.v. Prisikėlimo 

pralaimėjo abejas pusiaubaigmines auditorijoje Jonės Kvietytės ir Co. mo- 
peržaidimų rungtynes prieš Aušrą. Pir- dernaus išraiškos šokio koncertas. J. 
inose rungtynėse vytiėčiai puikiai at- Kvietytei ir Co. nuoširdus ačiū už pa
laikė pralaimėdami tik 19:10. Antrose, rodytą mūšų klubui prielankumą per- 
neturint 3 pagrindinių žaidikų, teko 
pralaimėti skaudžiau — 29:7. Džiugu, 
kad jaun. krepšininkai daro pažangą, 
ką rodo šių ir pirmųjų susitikimų pa
sekmės. Taškus pelnė: M. Karalius 2, 
Duliūnas 2, Laurinavičius 6, 1, Igna
tavičius 6.

Berniukų komandoje šiame sezone 
žaidė: Ignatavičius 51, Supronas 14, 
Laurinavičius 11. R. Šimkus 6. M. Ka
ralius 6, Duliūnas 4, Akelaitis 2, R. 
Kaknevičius 2, R. Šimkus, R. Karalius, 
V. Kaknevičius, Nagevičius. Dovana

leidžiant visas koncerto Įplaukas spor
tuojančio jaunimo reikalams.

KOVO ŽINIOS
Krepšinis. — Jauniai CYO lygoje 

vis dar pirmauja. Praeitą savaitę iško
vojo pergalę prieš Cathedral komandą 
rezultatu 51:10.

Mergaitės miesto lygoje po nepavy
kusių keturių rungtynių pagaliau iš
plėšo du laimėjimus. Sėkmės sekančio
se rungtynėse!

Stalo teniso vyrų sekcijos turnyras
skirta H. Matušaičio geriausiam krepši-idėl pereinamos, taurės numatomas pra- 
ninkui, atiteko S. Ignatavičiui. Pasi- vesti sekančia savaitę. Nori dalyvauti
baigus pirmenybėms bus sudarytos dvi 
berniukų komandos, kurios žais orga
nizuojamose lietuviškose pirmenybėse. 
Taip pat sekančiais metais dvi berniu
kų komandos dalyvaus Church lygos 
pirmenybėse.

Ontario stalo teniso pirmenybėse pr. 
sekmadienį dalyvavo 5 vytiėčiai. Ge
riausiai pasirodė A. Krasauskas, var
žybose su forais pasiekęs pusfinalius. 
Stalo teniso sąjungos paskelbtoje On
tario provincijos geriausių žaidikų lem 
telėje vyrų A klasėje Gvildys eina ket
virtuoju; vyru B klasėje Nešukaitis 7 
ir Vaičekauskas 14. Moterų A klasėje

registruojasi pas A. Grajauską, tel. 
JA. 2-2698. Tiksli data ir vieta bus 
pranešta kiekvienam dalyviui.

Kovo susirinkimas —- vasario 25 d., 
AV par. salėje, tuojau po 11 vai. pa
maldų. Nariai ir prijaučiantieji prašo
mi gausiai dalyvauti. A. G.

TORONTO, Ont
Leidėjas — konservatorių 

kandidatas
“TŽ” RĖMĖJAI

KLK Moterų dr-jos, 
Prisikėlimo skyr. narių susirinki
mas vasario 11 d. buvo gausus.

Mokyt. I. Grabošaitė skaitė pa-
L. Katalikių Moterų d-jos Delhi skaitą “Motina mokytojos rolė- ’ 

skyrius “TŽ” paaukojo $20. Ije”. Prelegentė iškėlė didelę šei-i 
Toronto Prisikėlimo Katalikų' m<>s, ypač motinos, Įteką vaikui 

Vyrų dr-ja atsiuntė $15 Vokieti- jo pirmuosiuose 5 gyvenimo me- 
jos ligonių bei senelių prenume- tuose. Kalbėjo vaiko^proti- 
ratai apmokėti.

Kun. A. Sabas iš Sudbury at
siuntė keletą nauju prenumerato
rių.

E. Daniliūnas, spaudos platin
tojas Londone, Ont., surado visą 
eilę naujų “TŽ” skaitytojų.

Vajaus proga pasinaudojo dau
gybė tautiečių — užsiprenumera
vo “TŽ” sau ir savo bičiuliams.

Visiems rėmėjams “TŽ” nuošir
džiai dėkoja.

Povilas Budreika, miręs 1961
m. sausio 6 d., testamentu užra
šė Lietuvos gen. konsului J. Bud-

1 riui Niujorke ketvirtąją dali savo 
palikimo “su viltimi, kad Jūs savo 
nuožiūra panaudosite, kaip rasite 
geriau kovai su Lietuvos okupan
tu”.

Tai pirmas toks atsitikimas. 
Šiomis dienomis palikimo admi
nistratorius, velionies brolis Juo
zas, atsiuntė čeki $340,75 sumai. 
Nesvarbu suma, bet patrijoto lie- 

1 tuvio valia. - .
Velionis Povilas Budreika, gim.

. , _ . 1909 m. birželio 17 d. Utenos ap-
kinys. “žmogus, kuris atstovaus skritvje, buvo baigęs VD un-to tei- 
Spadir.ai, atstovaus visai Kana-isiu fakultete. I Kanada atvyko 
dai”. Jis pasisakė už pasiūlytąjį 1948 m. iš Vokietijos.
Kanados imigracijos Įstatymą, pa
gal kuri nauji ateiviai bus Įsilei-

Spadina apyl. vietoj susirgusio 
Ted Rea konservatorių partija no
minavo John Bassett, 46 metų, 
augšto ūgio vyrų, kandidatu bū
simiems feder. rinkimams. Jis yra 
“The Telegram” dienraščio leidė
jas ir CFTO-TV stoties b-vės pir
mininkas.

Nominacinėje kalboje jis tarp 
kitko pareiškė, kad jam būtų gar
bė atstovauti Spadina apyl., nes 
joje gyvena didžiausias rasinių, 
religinių ir kalbinių grupių tel-

Fel. Valys, teisininkas, gyvenęs

nio pajėgumo nustatymą. Ragino 
motinas skirti daugiau laiko vai
kams, skaityti jiems knygas tuo 
Įpratinti juos pačius prie skaity
mo. Mokyti juos tvarkingo pamo
kų paruošimo, mažiau duoti tele
vizijos žiūrėti.

Valdyba dėkoja mokyt. Grabo- 
šaitei už paskaitą V. V.

VI. Germanavičius grįžo iš P. 
Amerikos, kur buvo nuskridęs 
prekybiniais reikalais. Aplankė 
savo gimines ir daug tautiečių. Iš 
kelių aplankytų kraštų geriausiai 
laikosi Argentina. Šiaipjau daug 
skurdo. Prasilavinę lietuviai esą 
gerai iskūrę — versluose, pramo
nėje ir valdinėse tarnybose. Tu
ristams pragyvenimas pigus, bet 
vietiniams žmonėms brangus. Ku
bos Castro propaganda gana stip
ri — visi stulpai bei tvoros pilni 
užrašų “viva Castro”. Lietuviai 
esą nesijaučia saugūs, bet keltis 
kitur nelinkę, nes žino, kad teks 
dirbti Įmonėse. Turi susitaupę 
kapitalo, bet iškeltus i dolerius 
labai sumažėja.

Tautinių grupių spaudos klubas 
metiniame savo "sus-me pagerbė 
atsistojimu a.a. dr. A. Šapoką. 
Naujon valdybon išrinko: pirm, 
lenką Fr. Glogowskj, I vicepirm.

/CMOLKAN
X/ RE AL

t* M.ij e m*

527 Bloor St. W
REALTORS

Tel. LE. 2-4404
Perkant ar parduodant bctkokĮ nekilnojamą turtą, kreipkitės 

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

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

Geriausias morgičių gavimas bei sudarymas visame Toronte.

BLOOR

Will-Do Cartage 
Baldų pervežimas 

mieste, prieinama kaina. 
Visi baldai apdrausti.

Broliai SODONIAI.

124 GRACE ST., Toronto

Tel. LE. 4-8390

džiami ne pagal kvotas, o pagal Švedijoj ir Toronte apie 11 metų,! italą Janucci, II vicepirm. slova- 
jų kvalifikacijas ir pajėgumą sa-i ~
ve išlaikyti. Ruošdamasis rinki- j Talijoje.
mams jis jau atsisakęs savo kaiku-: 
rių pareigų: laimėjęs pasiliktų tik' 
su “The Telegram” leidimu susi
jusias pareigas.

Vasario 16 proga J. Basett da
lyvavo pamaldose šv. Jono Kr. 
bažnyčioje ir priėmime, kur pa
sakė Įsidėmėtiną kalbą. A. V.

Toronto un-to technikos fakul
tetas vasario 23 kviečia visuome
nę apžiūrėti naująjį pastatą Gal-j 
branth Building 35. Št. George St. j 
7 vai. vak; — 10 vai. vak. Inžinie
riai kviečiami atsilankyti vasario 
24 d., šeštadienio rytą 10 -12.30 
vai.; bendri pietūs — 1 vai. 41 
Willcocks St.; kaina S2.

Pr. Alšėnas parašė laišką kata
likų savaitraščiui “Our Sunday 
Visitor” apie komunizmo grėsmę 
Amerikos žemynui. Paskelbė sau
sio 21 d. laidoje. Kunigų ir kt. by
los Lietuvoje proga Pr. Al. išsiun
tinėjo laiškus visai eilei laikraš
čių. Ikišiol pasinaudojo “The Te
legram”.

Noksi, ateitininkų stovykla
šią vasarą bus N. Wasagoje. T. 

pranciškonų vasarvietėje^ nuo lie
pos 7 iki 22 d. Bus priimami lie
tuviai, 
nuo 12 iki 18 m. Jei susidarys pa
kankamas skačius jaunučių at-kų, 
8-12 m., jie stovyklaus nuo liepos 
22 iki 29 d. Norintieji galės pasi
likti dar 2 sav. “Aušros” stovyklo
je nuo liepos 29 iki rugpjūčio 12 
dienos.

!su šeima Įsikūrė Geelonge, Aust-;ką prof. Kirschbaum, ižd. lenkę 
Brodski, sekr. slovėną Mauko.

Amerika sveikina Lietuvą
Malonus Pone chargeVasario 16 d. JAV prez. Ken

nedy priėmė 20 asmenų liet, dele- d’affaires:
gaciją B, Rūmuose. Deleg. pirm. Keturiasdešimt ketvirtųjų Lie-
L. Šimutis pristatė prezidentui (UV0S atkūrimo, kaip laisvos ir ne-
delegacijos narius. V. Adamkavi- 
čius LB v:bos vicep. trumpu žo- priklausomos valstybės, metinių
džiu išreiškė padėką už priėmimą, proga ąs perduodu Jums, kaip j 
o P. Grigaitis Įteikė memoranda-" ’ 
mą ir žodžiu pažymėjo pagrindi-

Lietuvos atstovui, geriausius JAV i 
x _ ___  vyriausybės ir gyventojų linkėji-

nes jo mintis. Atsakydamas prezi-j mūs lietuvių tautai. Nors jos ne- 
dentas sveikino lietuvių pastan- ? priklausomybė yra užgniaužta 
gas Lietuvai išlaisvinti iš sovieti- į prievartiniu įjungimu į Sov. Šą- 
nio kolonizmo, kurį jis pats iškė-’jungą, lietuvių tauta nenustojo į 
les JT. irodžiusi pasiryžimo išlaikyti savoj

Kongrese Vasario 16 invokaci-’ idealus ir tautinį paveldėjimą, 
jas skaitė kun. dr. J. Vaškas, MIC, i Amerikos gyventojai gėrisi jūsų 
ir prel. M. G. Kemėšis. Daugelis tautiečių pasišventimu laisvei, 
kongreso narių ta proga pasakė JA Valstybės, atsisakydamos pri
kalbąs. pažinti Lietuvos prijungimą prie

Lietuvos atstovas Vašingtone J. Sov. S-gos,/pareiškia savo para- 
Kajeckas Vasario 16 proga gavo’ mą Lietuvos bylai ir pasitikėjimą, 
iš JAV Valstybės Dept. sekreto-! kad lietuvių tauta ištvers, 
riaus ši laišką: j Nuoširdžiai Jūsų, Dean Rusk”

OAKVILLĖS L! ETŲ V! A!

DELHI, Ont.
SUVALKŲ TRIKAMPIO LIETUVIŲ 

ŠALPA rūpinasi Liet. Kat. Moterų 
Dr-jos Delhi skyr. valdyba, vad. D. 
Norkienės. Skyrius renka padėvėtus, 
bet dar gerus drabužius, kuriuos vė
liau pasiųs Punsko ir kitų sričių lietu
viams. Visi šios apyl. lietuviai prašo
mi prie šio kilnaus darbo prisidėt, pa
aukojant atliekamų drabužių tiems, ku
riems jų taip stinga.

IŠVYKO Į ŠILTUS KRAŠTUS pail
sėti ir saulutėje pasišildyti eilė šios 
apyl. lietuvių. Dar prieš Kalėdas į Flo
ridą išvyko pp. Treigiai. Neseniai juos 
pasekė Stradomskiai. Dadurkos, Mate
liai, žebertavičiai. Net Kalifornijos 
Los Angeles miestą pasiekė p. Mažei
kienė ir Žilvitienė, nuvykusios ten lėk
tuvu. Smagių atostogų, gero poilsio iš-

ED. KO N DR AT AS 
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ

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

Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų kostiumams bei paltams.

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

Duodamos 5% paskolos perkantiems namus.
BLOOR — JANE, $5.000 įmokėti, mūro, atskiras, 2 augštų, 8 kambarių, 

pirmame augšte 4 kamb. ir vonia iš 3 gabalų, antrame augšto taip pat. 
Viskas atskirai. Gražus kiemas. Garažas. Savininkas paima pirmą 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 triplcksui. 
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 i EXTRA Really Ltd. čia ekstra patarnavimas.

i:-....... . DR. ANGELĖ KAZLAUSKIENĖ da
L .berniukai ir mergaitės, lyvauja kaip paskaitininke Oakvillės 

ir apyl. Kanados R. Kryžiaus kursuose. 
Jos 4 paskaitos liečia dantų higieną. 
Faktas, kad iš keliolikos Oakvillės ir 
apyl. dantistų R. Kryžiaus vadovybė 
pasirinko mūsų tautietę, rodo koki ge
rą vardą spėjo susidaryti šioje apylin
kėje jaunoji dantų gy<j., pradėjusi dar
bą vos prieš pusantrų metų.

B. ARMONIENĖS knyga “Palik aša
ras Maskvoj” įteikta Oakvillės viešajai 
bibliotekai. Vasario 10 d. Oakvillės LB 
valdyba atsilankė pas vedėją Mrs. E. 
Young ir įteikė jai knygą su specialiu 
įrašu. Mrs. Young padėkojo už vertin
gą dovaną bibliotekai ir pažadėjo kny
gą kuo greičiausiai padaryti prieina
mą skaitytojams.

DR. P. ANCEVIČIUS skaitys paskai
tą apie komunizmą žydų moterų orga
nizacijai Toronte — “The National 
Council of Jewish Women of Canada”. 
Tai viena didžiausių ir įtakingiausių 
žydų moterų or-jų Kanadoje. Ji suor
ganizavo ciklą paskaitų apie komuniz
mą. pavadintą “A Look at Commun
ism”. Kalbėtojais dar pakviesti: Mark 
Gayn, vienas “The Toronto Star” re
daktorių ir to dienraščio žinovas sovie
tinio komunizmo klausimais; Bill Ste
venson, buy. “The Globe a. Mail” ilga
metis koresp. Tol. Rytuose, dabar vie
nas jo redaktorių; F. Salzberg — vie
nas buvusių Kanados komunistų parti
jos vadų ir jos vieninteliu atstovu On
tario parlamente, pasitraukęs iš komu
nistų eilių po 1956 m. antikomunisti
nės revoliucijos Vengrijoj. Paskaitų 
ciklas apims Sov. Sąjungos socialinę 
struktūrą, užsienių politiką, intelektu
alinį gyvenimą ir komunistinę Kiniją. 
Dr. Ancevičius kalbės tema “The Par
ty-line thinking in the Soviet Union”. 
Jo paskaita įvyks kovo 14 d.

INGA ANCEVIČIUTĖ — MAGIST
RĖ. Rotary klubas vasario 5 d. posė
dyje pagerbė oakviliečių Ancevičių 
vyr. dukrą Ingą lingvistikos magistro 
laipsnio gavimo proga. Sausio 30 dT. In
ga gavo MA lingvistikos laipsnį, išlai
kiusi su “first class honours” rašo
muosius ir atsakomuosius egzaminus 
Berkeley College, San Francisco un te. 
Oakvillės Rotary klubas globojo Ingą, 
kai jinai, baigusi Trinity College To
ronte, kaip V. Vokietijos vyriausybės 
stipendininkė/gilino vokiečių ir rusų 
kalbų studijas Heidelbergo un-te. To- 
ronto-Dominion banko direktoriui Mr. 
Kerr painformavus rotariečius apie 
klubo globotinės atsiekimus Oakvillės 
Rotary Club pasiuntė Ingai sveikini
mo telegramą. Ingos tėvai ta proga pa
siuntė savo dukrai rožių puokštę. Kiek

vykusioms iš šaltos snieguotos Kana
dos!

TABAKO SUPIRKIMAS vyksta lėto 
kai. Sunkiau parduodamas geresnės rū
šies tabakas. Lengviau superka pras
tesnės rūšies tabaką. Už tokį tabaką 
kartais sumoka nuo kelių iki keliolikos 
centų daugiau už svarą, negu jam nu
statyta kaina. Kadangi š.m. iš viso ta
bakas dėl vasaros gamtinių.sąlygų yra 
lengvesnis, jo bendras kiekis mažesnis, 
negu buvo manyta anksčiau, tai ti
kimasi, kad firmos supirks visą — ki
tiems metams nereiks atidėti.

GRAŽINAMA BAŽNYČIA. — šv. 
Kazimiero bažnyčiai J. Vitkauskas iš 
Woodstocko padirbo ąžuolinį Dievo 
stalą ir suolą presbiterijoje. Netrukus 
bus pertaisomos, sumoderninamos 
klausyklos. Kor.

SUDBURY, Ont.
J. M. CEBATORIAI pakrikštijo sa

vo pirmąją dukrelę Rūtds Marijos var
dais. Kūmai buvo A. Milčius ir Ona 
Stepšienė. Vaišės praėjo labai jaukioj 
nuotaikoj, kuriose dalyvavo gausus bū
rys artimųjų šeimos draugų.

AGOTA PRANSKŪNIENĖ atšventė 
savo vardines ir gimtadieni kartu, nes 
sutampa. Puikiai paruoštose vaišėse 
dalyvavo daug šeimos draugų.

RIČARDAS RACTNSKAS pirmą kar
tą pasirodė Sudburio televizijos prog
ramoj kaip akordeonistas. Linkime, 
kad dar ir ateity pasirodytų. Krsp.

Internotionol 
Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST.

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

VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ

anksčiau Inga išlaikė su pagyrimu eg
zaminus kvalifikuotos vertėjos. Pažy
mėjimas, išduotas San Francisco ling
vistikos mokyklos, duoda teisę būti j 
vertėja iš sekančių kalbų: rusų, vokie-- 
čių. prancūzų, lenkų, lietuvių ir anglų, j

Inga yra gimusi Vilniuje 1934 m.! 
liepos 7 d. Likimo jai buvo lemta mo
kytis įvairiose mokyklose ir kraštuose. 
Vid. mokyklą baigė Oakvillėje, b Hon
ours BA gavo Toronto un-te. 18 mėn. 
studijavo Heidelberge. 1958 m. ištekė
jo už zelandiečio Derek Cunningham- 
Blank ir persikėlė gyventi į San Fran
cisco, kur Berkeley College buvo pa
kviesta dėstyti vokiečių kalbą. Pereitų 
metų spalio mėn. Inga susilaukė duk
ters. bet ir tapusi motina nenutraukė 
studijų bei mokymo un-te. Ok.

ELEMENTORIUS ‘Ė’
IŠMOKYS VAIKUS 

LENGVIAUSIAI SKAITYTI 
Elementorių paruošė žinomas 

pedagogas Ignas Malėnas pačiu 
naujausiu metodu. Išmokti skai
tyti reikia tik pusės laiko, negu 
kitais metodais. Tik duok elemen
torių, ir paskaityk pirmąjį skie
menį. Toliau vaikai patys skaitys.

Vaikus galima pradėti mokyti 
skaityti jau 4 metų, kai tik susido
mi skaitymu.

Elementorius ruoštas 25 metus. 
.Gausiai iliustruotas dail. V. Si- 
mankevičiaus spalvotais pieši
niais. Yra 112 psl. Išleido “Atei
tis” Broklyne, N.Y. Spaudė sale
ziečių spaustuvė Italijoj. Kaina 
$2.50. Gaunama adresu: “Atei
tis”, 910 Willoughby Ave., Brook
lyn 21, N.Y., ir pas platintojus, 
įsigykite tuojau. Savo vaikučiams 
padarysite didelį džiaugsmą. (Pr.)

OILS LTD. 
Afttovas

H. ROžAITIS
Greitas kuro-afyvos pristatymas 

patarnavimas.
Telefonas LE. 3-4908.

A & B TAILORS 
A. Beresnevičius 

Parduodami vyriški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita.
1299 DUNDAS STREET WEST, TORONTO. TEL. LE. 11432

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, ąrti 
Bloor.

SWANSEA
$6.000 Įmokėti, 6 metų senumo pui

kus atskiras mūrinis 5 kambarių 
bungalo, aiiuminiaus langai ir du
rys. garažas su privačiu įvažia
vimu, modernus viduje, 17 metų 
atvira skola.

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 apie 20 me
tų senumo. Labai gera vieta. Sa
vaitinė apyvarta virš $700. Gali
ma padaryti daug daugiau. Ge
ra proga įsigyti nuosavą verslą.

RONCESVALLES AVĖ.
S10.000 Įmokėti, valykla ir 4 atski

rų butų mūrinis namas, puiki sa
vaitinė ąpyyarta plius nuoma už 
butus, garažas, vandens šildymas, 
gera vieta/ lengvas pelningas 
darbas.

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

4 metų senumo. Atskiras mūri
nis pastatas. Vandens - alyvos šil
dymas. 3 garažai. Privatus įvažia
vimas. Labai gera nuoma. Arti 
prie susisiekimo bei krautuvių. 
Vienas gražiausių pastatų High 
Parko rajone.

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

P.S. Didelis pasirinkimas tripleksų^ 
sikspleksų ir apartamentinių namų.

PASITEIRAUKITE DĖL KITU NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

$8.000 įmokėti, mūrinis pastatas su 
self-service maisto produktų 
krautuve. College - Havelock 

rat ile < prie nat Prisi
kėlimo bažnyčios). $1.300 sa- J 
\ aitine apyvarta. 4 kambarių 
butas antrame auešte. Du ga
ražai ir privatus įvažiavimas. 
Viena skola balansui.

$3.500 Įmokėti. Naujas. 5 kambarių 
bungalovas 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 - 
Cartage — paving ar delive
ry biznį. Viena atvira skola 
balansui. Prašo $19.500.

$4.000 įmokėti. High Parko rajone 
arti Bloor gatvės, atskiras 
mūrinis 7 kambarių per du 
aiigšt us namas, i 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 šildamas. 
Kvadratinis pianas. Garažas 
ir privatus įvažiavimas. Pra-. 
soma kaina $24.500.

$4.000 Įmokėti. Rusholme - College 
^rajone. Atskiras, mūrinis, 8 
kambarių per du augštus na
mas. Dvi modernios virtuvės. 
Garažas ir šoninis įvažiavi
mas. Atviras morgičius iš 
612%. Pilna kaina $22.500.

$7.000 įmokėti. High Parko rajone. 
Visai naujas; atskiras na
mas. Puikūs 8 kambariai per 
du augštus. Išbaigti du kam
bariai rūsyje. Garažas ir pri
vatus įvažiavimas. Pilna kai
na $28.000.

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

Re to, turime labai didelį pasirin
kamą įvairaus dydžio apartmenti- 
niu namu.

J. RUKŠA
LE. 2-4404

Namų telefonas LE. 6-9165

F. SENKUS Real Estate RO. 7-8131
1717 BI OOR STREET WEST, TORONTO 9 

Namus, sklypus, ūkius, vasarvietes, verslo Įmones perkant ar parduodant 
Jums mielai patarnaus J. MATULIONIS ir F. SENKUS

A and B Motors
80 Perth Ave. Tel. LE. 4-3241
(į pietus nuo Bloor, prie Dundas)

GENERALINIS AUTOMOBILIŲ PATAISYMAS. Taisoma: motorai, 
greičių dėžės, stabdžiai, paviršiaus (body) išlyginimas ir dažymas, 
Paviršiaus išlyginimui vartojamas tik švinas. Visi darbai garantuoti.

SAVININKAS VYT. STOCKUŠ -

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

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. (PEie I-ansdown^ Ave.) 

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

morgič. Atrodo galima bus pirk, 
ti už apie $1546.000 su visais bal
dais. Geras susisiekimas ir leng
vai išnuomojama.

GAZOLINO STOTIS — GARAŽAS 
Tik $8.000 • 10.000 Įmokėjus galite 

pasidaryti pelningos ir didelės 
nuosavybės nepriklausomu savi
ninku. beveik Toronte ir kartif 
kurorte. Prie didelių plenty susi
kirtimo ir žymaus miestelio. Pil
na lietuvių viki savininkų ir įvai
rių verslininkų, 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 
mus. &

RUSHOLME — COLLEGE
$3.000 įmokėti, atskiras, raupį, ply

tų, per du augštus 9 kamb., dvi 
mod. virt., dvi vonios, namas ir 
kambariai visiškai geram stovy. 
Statybininko sau statytas. Du ply
tų garažai. Uždara veranda. Van
deniu alyva apšildomas. Kaina 
apie $20.000.

ST. GEORGE ST. — MIMICO
$3.000 įmok., bangalovas 6 did. ir 

šviesūs kambariai, beveik užbaig
ta seklyčia rūsy. Vandeniu alyva 
sild., Did. sklypas. Apie $16.000.

GEOFFREY — RONCESVALLES
$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.

TULLER — QUEEN ST.
$2.500 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 1 mus.

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. Kaškeiis A. Bliudžius
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JANE ST. — DUNDAS ST. W.
$1.500 įmok., rupių pi. gražus bun- 

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

SWANSEA — BLOOR
$3.000 įmok., 7 kamb., mūr., vand. 

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

COLLEGE — DOVERCOURT RD.
$2.000 įmok., mūr., 8 kamb. per du 

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

DUFFEfilN PLAŽA — COLLEGE 
$2.500 įmok-, R gražūs kamb., 2 rno- 

derti. virt., nepereinami kamb., 
garažas rr geras įvaž., galima tuoj 
ūžimti, 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 metu morgičius-išmo
kėti.

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

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

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

kamb., 2 mod. virt., 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
žai ir vienas morgičius išmokėti.

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

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

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

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

Wasaga Beach, Stay nėr, Collingwood 
ir apylinkėse turime dižiausią pasirinkimą vasarnamių, farmų, gazolino 

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

V. (Vic) BUTRIMAS
DEL 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

EDVARDAS SULAITIS
Vienas labiausiai nemėgstamų Iriau ir kitataučiams parodyti, 

žmonių Čikagoj yra kun. Bene
diktas Sugintas, žinoma, ne dėlto, 
kad jis būtų blogas asmuo. Visai 
ne: dėlto, kad jis perdaug geras. 
Tai apaštališko būdo žmogus, ku
ris tikrai gyvena ne sau, o ki
tiems. Jo pagrindinis užsiėmi
mas, jeigu taip galima išsi
reikšti, yra aukų rinkimas mūsų 
gimnazijoms Europoje. Jis turi 
suorganizavęs 43 ratelius, kurių 
narius jis kas mėnesi pats aplan
ko. Automobilio neturi, tad nau
doja autobusus ir savo stambias 
kojas. Ne be reikalo jo 60 metų 
amžiaus sukakties proga bičiuliai 
padovanojo batus.

Iki šiol Vasario 16, saleziečių 
ir Punsko lietuvių g-joms kun. Su
gintas yra pasiuntęs $90.000. Ta 
suma pati neatėjo: ji buvo, gali
ma sakyti, per prievartą sukaup
ta. Jis ir gražiuoju minkština šir
dis, o kartais ir aštresniais žo
džiais “pakariauja”. Tad nenuo
stabu, kad kaikurie tautiečiai, pa
matę kun. Sugintą jų apylinkėje, 
stipriai užrakina duris ir net lan
gus užsidangsto.

Nors kun. Sugintas nėra pir
mos jaunystės, gimęs 1895 m., ta
čiau i atsargą iš lietuviško šalpos 
darbo nemano greitai pasitraukti. 
Pats augęs 18 vaikų šeimoje ir tu
rėjęs pajusti sunkią dalią jaunys
tėje, nori padėti, kad mūsų jauni
mas galėtų eiti Į mokslą, kad jie 
turėtų geresni duonos kąsni. Pa
tinka kam ar ne, jis eina šauklio 
pareigas gero gyvenimo liūliuoja
mų tautiečių tarpe. Bet nevienam 
šiandien kyla klausimas — kas 
bus kai kun. Suginto nebus?

7 aupyk ir skolinkis
Toronto Lietuviu Kredito Kooperatyve 

"PARAMA"
Būstinė:
Lietuviu Namai
1129 DUNDAS STREET WEST,
Toronto 3. Ontario. • Telefonas LE. 2-8723.

Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%. Už asmenines paskolas ima 
tik 8%. Už paskolas - morgičius —7 7%. - Paskolos mirties ir in
validumo atveju apdraustos. * Visų narių gyvybė apdrausta san
taupų dydyje. ; ; .. . V. '
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.

VISŲ RŪSIU AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS
Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas. 

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

PLUMBING and HEATING
J. 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
LE. 2-7733

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

1076'/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

Naujas savininkas

726 Lansdowne Ave
^4 XX (Tarp B,oor ir Dl,p°nt> garage Tei. le. 3-0631

\/ / (buvęs
▼ •kJ# Wally’s)

VISI MAŠINŲ REMONTO DARBAI LIETUVIAMS ATLIEKAMI 
PIGIAU LIETUVIŠKAME V^. GARAGE. Sav. V. Strimaitis
Automatinė transmisija pigiomis kainomis ir visi kiti taisymo darbai 

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

■»■■■■ >■■■■■ ....................... ................... .. ............. I ■■■   ■■I.BI—■—U II M—■■■■■!■

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ ROSIU ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

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

Operų klausimas čikągiečių tar
pe nuo seno yra diskusijų centre: 
vieni — prieš, kiti — už. “Prieši
ninkų” yra žymiai daugiau. Esą iš
leisti arti $20.000 svetimos ope
ros pastatymui nėra prasmės. Šio
je vietoj, nenorėdamas užsitrauk
ti operos gerbėjų bei vadovų rūs- 

; tybės; pasitenkinsiu pacituoda- 
įmas iš dr. P Mačiulio rašinio “Ar 
prasminga statyti nelietuviškas 
operas” “Darbininke”, 1962. nr. 
7: “Čikagos miesto didžiąją operą 
dažnai lanko grupės artistų, ku
rie ... operas geriau už mūsiškius 
ir sudainuoja ir suvaidina. Tad 

■ nei savo dideliu užsimojimu nei 
• pasiaukojimu kitataučių nė nemė- 
’ ginam nustebinti. Be didelio ope- 
! ros pastatymo darbo dar reikalin- 

-] gas nemažas pinigas, surenkamas 
iš žiūrovų ir vadinamų mecenatų 
po šimtinę ir kitą. Išmesti po 18 
tūkstančių dolerių mūsų lietuviš
kai bendruomenei ne juokai!”

“Savo kultūros, kad ir nedide
lius “deimančiukus”, galime ge-

(Atkelta iš 2 psl.) 
dalį. Sekančią dieną juos visus nuvežė 
į. netoli esantį 9-tą fortą. Ten jie tu
rėjo patys išsikasti griovius. Visi jie 
buvo plikai išrengti, iš kulkosvaidžių 
sušaudyti ir tuose grioviuose užkasti. 
Visą šią operaciją atliko vokiečiai, ru
sų karo belaisvių padedami.

VYSKUPŲ PASTANGOS
Šio įvykio metu Kaune į savo metinę 

konferenciją rinkosi Lietuvos katalikų 
vyskupai. Pirmą konferencijos dieną 
vyskupų konferencija įgaliojo vysk, 
dr. V. Brizgi nuvykti pas pirmą gene
ralinį tarėją generolą Kubiliūną žydų 
reikalu. Į pasiteiravimą, ar lietuviškoji 
administracija daro ką nors žydų rei
kalu, Kubiliūno buvo atsakyta, kad šį 
reikalą paėmė savo žinion SD ir ki
tiems į jį kištis draudžia. Į prašymą, 
kad gen. tarėjai padarytų žygių, jog 
žydai nebūtų žudomi, jog lietuviai po
licininkai nebūtų verčiami dalyvauti 
žydų egzekucijose, jog būtų sustabdy
tos varžytynės pardavinėti žydų daik
tus, kurias ruošė vokiečiai parduoti, 
kas jiems netiko, gen. Kubiliūnas atsa
kė, kad tarėjai ką galėjo, padarė šiuo 
reikalu. Vysk. Brizgys paliko gen. Ku
biliūnui raštą, prašydamas jį perduoti 
vokiečių Generaliniam Komisarui. Šis 
žygis nieko nepadėjo, nors trijuose ge
tuose žydus buvo liautasi žudyti. Pro
vincijoje žydai buvo žudomi greitu 
tempu, taip kad, išskyrus tris getus, 
dar prieš žiemą visur kitur žydai buvo 
išžudyti. Vyskupams liko vienas kelias 
— įspėti, kad lietuviai niekur nedaly
vautų žydų egzekucijose, nedalyvautų 
net egzekucijose žiūrėtojais, nepirktų 
iš vokiečių žydams priklausiusių daik
tų. Daugelyje vietų šie paraginimai 
buvo paskelbti iš sakyklų.

VISUOTINIS LIETUVIŲ 
PASIPIKTINIMAS

Reikia konstatuoti, kad ar tai savai
me, ar tai propagandos dėka, kuriai 
nemaža pasidarbavo slaptoji lietuvių 
spauda ir pasauliečiai inteligentai, vi
soje lietuviškoje visuomenėje vokiečių 
elgesiu susidarė visuotinė pasipiktini
mo nuotaika. Vokiečiai pasijuto savo 
kruvinoje akcijoje prieš žydus pasili
kę vieni. O tai jiems labai nepatiko. Jie 
nirto, pirmiausia, dėl to, kad subyrėjo 
jų norai ir pastangos <4neatmezgamai 
surišti Lietuvos likimą su Vokietijos 
likimu", o antra, kad nepasisekė nai- 

• •• v j . . Į kinti žydus lietuviu rankomis, ko na-minėjimas betkada Čikagoje įvy-1 rfai dėl sumetimu labai troš-
kęs, buvo Liet. Studentų Sąjun-iko ir pasauliui paskelbė, esą, žydus 
gos Čikagos skyriaus suruoštas : Lietuvoje -naikiną ne jie, bet patys lie- 
vasario 11 d. Jaunimo Centre. Jis!tuviai. Po pirmu nepasisekimų Įtrauk- 
truko tik 1 valandą. Įskaitant ofi-iti “geruoju” lietuvius i žydų žudymo 
cialią dali ir meninę programą, darbą pačiai ėmėsi apgaulės ir prieyan 
Šio minėjimo kalbėtojais buvo tos? reikalaudavo pvz. iš valsčių prista- 
Lietuvos konsulas dr. P. Dauzvar- - 
dis ir "Laisvosios Lietuvos” laik
raščio red. A. Kaulėnas. Meninėje 
dalyje pasirodė JC t. šokių grupė.

Minėjimas sutraukė nepilną 
šimtinę žmonių iš kurių pusė bu
vo jaunimas. Žinantį kad Čikago
je yra virš 200 lietuvių studentų, j 
galima teigti, jog tai gana maža i 
dalelė. Pasirodo, kad jaunimui J 

i Vasario 16-sios minėjimai jau yra 
savo svarbą atgyvenęs dalykas.

ruošdami dažniau koncertus, me
no parodas, dainų šventes ir net 
tautinius šokius ... Todėl atrodo, 
kad gal mums, kaip sakoma, ne
vertėtų persitempti, statant ope
ras, kurios gal ir duoda kaikam 
progos pasirodyti apšviestoje sce
nos rampoje, vieną kitą daininin
ką ar dainininkę pareklamuoja, 
bet ar prasminga tiek brangiai už 
tokias reklamas mokėti?” — klau
sia dr. P. Mačiulis.

Kas žino, gal kas nors Įrodys, 
kad reikalinga. Vienokiu ar kito
kiu atveju, balandžio mėn. yra 
statoma nauja opera — “Aida”. 
O žmonės bilietus iš ankto perka...

Plačiai diskutuojamas ir kultū
ros kongresas. Apie ji daug rašo
ma spaudoje, keičiamos datos, 
vyksta sekcijų pridėjimai ir pan.

Neseniai kongresui rengti ko
mitetas nusprendė kongresą nu
kelti į Padėkos Dieną, populiariai 
vadinamą “kalakutų” diena. Čia 
buvo atsižvelgta į Kanados lietu
vių pageidavimą, nerengti jo rug
sėjo mėn. -pradžioje, nes tada bus 
Kanados Lietuvių Diena. Anks
čiau planuotas kongresas liepos 
pradžioje yra “out”, kadangi, pa
gal kongreso komiteto nario L. 
Balzaro pareiškimą spaudoj, “yra 
pertrumpas laikas, nesuspės tin
kamai pasiruošti nei paskaitinin
kai, nei sekcijos”.

šioje vietoje dėl tokio teigimo 
tenka suabejoti, nes kai šis klau
simas buvo svarstomas, iki liepos 
pradžios dar buvo likę daugiau 
kaip pusė metų. O per pusę metų 
nepasiruošti 45 minučių paskai
tai nedaug kas nesugebėtų.

Kaip žinome, šis kongresas bu
vo pradėtas organizuoti prieš be
veik porą metų. Taigi, galima su
tikti su mūsų liaudies posakiu, 
kad ilgą jiešmą bedrožiant, šuo 
kepsnį nusineša.

nuotaikas žydų atžvilgiu. Rabinas Snie
gas, kuris dažnai užeidavo pas vysk, 
dr. V. Brizgi, nekartą žodžiu dėkojo 
už visų katalikų, ypač dvasininkijos, 
laikymąsi, pareikšdamas, kad katalikų 
laikysena negalės būti žydų kada nors 
pamiršta. Ir tikrai, pvz. Kauno arkivys
kupijos ordinariatas įvairiomis progo
mis duodavo vokiečiams pajusti, kad 
vokiečių elgesį su žydais jie seka ir 
jam nepritaria.

Vokiečių SD iš sugautų žydų ir iš 
nediskretiškų lietuvių susekė, kad ir 
getuose gyvenančių žydų ne vienas ap
sikrikštijo ir kad krikštijami žydų kū
dikiai. 1942 m. rudenį į vysk. V. Briz- 
gi kreipėsi Kauno SD žvalgybos sky
riaus viršininkas, pareikšdamas, kad 
žydus krikštyti draudžiama ir kad tuo 
reikalu kurija turinti išleisti kunigams 
draudimo aplinkraštį, kurio egzemplio
rius turįs būti jam pristatytas. Vysku
po jam buvo atsakyta, kad žydus krikš
tyti Lietuvoje jokia teisėta institucija 
nėra draudusi. Jis atsakė, kad tai esą 
draudžiama Reiche. Paaiškinus, kad 
Reicho įstatymai čia neveikia, jis at
sakė nesąs teisininkas, į ginčus nesilei- 
džiąs, o tokis aplinkraštis jam esąs rei
kalingas ir kad ortodoksų metropoli
tas Sergijus tokį aplinkraštį esąs išlei
dęs. Buvo atsakyta, kad Sergijaus el
gesys katalikų vyskupams nėra pavyz
dys ir kad rimtai prašančiam krikšto 
negalima atsakyti, todėl ir kunigai ne
galės būti paraginti nekrikštyti. Tada 
jis jau plačiau paiškino, kad Berlyną 
pasiekusios žinios, esą, Lietuvoje žy
dai yra krikštijami, kad jam esą įsaky
ta tokį elgesį sustabdyti.

(Bus daugiau)

Pulsas dar reikalingas ...
Prancūzų garsus humoristas 

Eugenijus Labiche gulėjo mirties 
patale. Gydytojas priėjęs kalbino:

— Duok, tamsta, man savo 
pulsą.

— Mielai. Bet tamsta turi tuo
jau grąžinti, nes šią akimirką jis 
man dar reikalingas, — atmerkęs 
akis nusišypsojo rašytojas.

Nepaprasti nuotykiai
Melagių klube:
— Žinote, pas mus vieną žiemą 

taip staigiai krito termometras, 
kad užmušė po juo tupėjusią viš
tą, — pasakojo vienąs.

— O mano tėvas kartą nuėjo i 
rūsį atsinešti kastuvo; užsidegė 
dujinę lempą; grįždamas i viršų 
dujas užsuko, o liepsna taip ir li
ko pavirtusi i ledą, — tvirtino 
antras.

— Visa tai niekis. Mano mama 
kartą išnešė i lauką puodą karšto 
vandens ir išpylė. Vanduo taip 
greit užšalo, kad paėmus ledą dar 
buvo šiltas... ‘

Pats trumpiausias Vasario 16

tyti išvardytų lape buvusių lietuvių po
licininkų ir karių nustatytą skaičių, 
nenurodydami kuriems tikslams. Atvy
kus jiems į nurodytą vietą, varydavo 
žydų šaudyti. Kai atsisakinėjo, grasino 
sušaudyti kartu su žydais. Vėliau lie
tuviai,, sužinoję tuos- vokiečių gudru
mus.

Skaitytoju laiškai
CHRUŠČIOVAS AUGŠTOS būtų labai pavojingas žaidimas su ug

nimi— įžeidimas galingo diktatoriaus 
šrado, kad (o tokie, kaip žinome, juokauti iš sa- 

bolševikų diktatorius yra kilęs iš caro ves neleidžia), esančio Vokietijos pa- 
Rusijos didikų. Įdomu, kodėl kiti mū- šorrėje. Netik diplomatiniai protestai, 

triuški- bet ir spaudimas visų rūšių būtų labai

KILMĖS DVARININKŲ AINIS?
Čikagiškės ’‘Naujienos

su laikraščiai tyli, juk tai — 
nantis istorijos faktas, būtent, kad di 
džiausios komunistų partijos bosas, ku- 
ri remiasi proletariato diktatūra, pats’ 
yra kilęs iš aristokratijos viršūnių. Ma
no nuomininkas austras plačiai skaito 
vokišką spaudą. Pats savo akimis skai
tau: “Bunte Illustrierte, Muenchen”, 
nr. 44. Jis deda Vernerio R. Galle do
kumentuotą reportažą, “Mėlynas krau
jas pas raudonąjį diktatorių". Vokie
čių tikslumas yra pasaulyje plačiąi ži
nomas, tad juo labiau, turint galingą
ją Rusiją pašonėj, tuščiais žodžiais ne
svaidoma, ypač prieš jos viršūnėj sė
dinti asmenį. Ten įrodoma, kad Chruš
čiovai yra sena Rusijos bajorų šaka, 
išvedanti kilmę iš 15 š. Raudonojo dik
tatoriaus. Senelis Nikalojus, g. 1839 m., 
buvo visos Rusijos tribunolo teisėjas 
ir įtakingas caro dvare asmuo. Bet jo 
sūnus Sergejus, g. 1872 m., prarado
dvarus ir titulą už dalyvavimą sąmoks- į 
le prieš carą, bent buvo įtartas tame' 
sąmoksle. Jis baigė dienas dideliame 
skurde, o taip pat ir šio sūnus Nikita, 
revoliucininkas ir bolševikas, kuriam 
teko pereiti ilgą, sunkų kelią, kol Ka- 
ganovičiaus, o vėliau ir paties Stalino 
dėka pavyko prasimušti į Kremliaus 
viršūnes. Šiandien Chruščiovui, kovo
jančiam prieš daug konkurentų į rau
donojo caro sostą, jo aristokratiška

| kilmė turi būti tikrai karti piliulė, dėl
to jis taip dažnai tvirtina esąs kilęs iš

. mužikų, čia iš angliakasių, čia iš fabri
kų proletariato (revoliucija ir karas 
sunaikino dokumentus bei metrikų 
knygas jo' gimtoj Kalinovkoj, Ukrai
noj). Jam užteko, sunkumų, ypač kru
vinų Stalino valymų dienomis, kad jo 
žr'ona Nina buvo duktė vieno caro pul
kininko. Lietuviams galėtų būti labiau
si: i įdomu tai. kad Chruščiovų prosenį

t bnjc: as nekėlė Mnskvos didysis 
ku.agaikšus UI, mūsų Vytauto 
dukters Sofijos anūkas, 1493 m.

Kaip gera būtų, kad “Tž" galėtų 
susitarti su tuo vokiečių žurnalu ir, 
galbūt, už keliolika dol. gautų teisę 
persispausdinti plačiau. Visos žinios 
patikrintos pagal genealogijos doku
mentus pas Sergejų von Chruščiovą, 
gyv. šaka Heidelbergo, kuris yra ne- 
taip jau tolimas Nikitos giminaitis ir 
dabar Vokietijoje yra vieno banko di
rektorius. Žinių autentiškumu mažai 
tegali būti abejonių, nes antraip tai

greita ir neišvengiama pasekmė.
St. Bijūnas

SLAPYVARDŽIAI
Ką nori straipsnių autoriai pasakyt 

rašydami: “Gaila, kad jis nepasirašė 
savo pavardės, būtumėm tada kitaip 
pašnekėję.”

Tokie ir panašūs išsireiškimai mūsų 
spaudoje labai dažni. Ką straipsnio 
autorius nori komentuoti: kito mintis 
ar jo pavardę? Atrodo, kad kiekvie
na proga, kai rašantysis pritrūksta 
minčių ir žodžių, griebiasi to paties 
arkliuko: “Jei būt pasirašęs savo pa
vardę, tai aš netiek turėčiau pasakyti”.

Vienas nepasirašo savo pavardės to
dėl, kad nenori tapt nepopuliariu: ki
tas todėl, kad nenori būt perdaug po
puliariu: Yra tam dar ir rimtesnių prie
žasčių.

Kultūringų žmonių tarpe yra pri
imtas faktas, kad tiek literatūroj, tiek 

Į žurnalistikoj yra vartojami slapyvard
žiai “pen name”. Nors tai būtų niekas 
daugiau, o tik grynas manierizmas, 
kiekvienas turi teisę i tai.

Ką reiškia tas pravardžiavimas sla
pukais ir pan.? Jei aš pasirašysiu pa
varde ir ji taip pat bus smalsuoliui 
nežinoma ir nieko nepasakys, kokių 
statistikų jis norės daugiau? Aš ma
nau, kad norint visiškai tokios rūšies 
komentatorius patenkinti, reiktų ma
žiausiai prie pavardės dar parašyt, 
kokią poziciją užėmiau Lietuvoj ir ko
kiai partijai priklausau. Bima

ir šaukiami neatvykdavo. >

FALSIFIKUOTI FILMAI ' 
IR ŽYDAI į
GESTAPININKAI 1

Tuomet vokiečiai siųsdavo žydų šau
dyti aprengtus lietuvių policininkų ar 
karių uniformomis rusų belaisvius ir J 
vokiečių karius. Tuos maskaradus žy- • 
du naikinimo metu filmuodavo. Tuo 
būdu rengė “argumentus, dokumenta
ciją" įrodyti pasauliui, esą, ne jie, vo-1 
kiečiai, bet lietuviai išnaikinę Lietuvos Į 
žydus. Tuo reikalu jie rengė net kny
gas — kaip lietuviai žudė žydus. Jos 
buvo pavesta parašyti žydui gestapinin
kui, žydų spaudos žurnalistui Serebro-' 
vičiui, kuris visą laiką, kai jo tautie
čiai sėdėjo getuose ir masiškai buvo 
žudomi, laisvas vaikščiojo su prigrūs
tu portfeliu po Kauno gatves. Serebro-1 
vičius tuo gautu iš vokiečių uždaviniu 
didžiavosi, gyrėsi pažįstamiems lietu
viams ir rodė jiems portfelyje nešioja
mą knygoms gautą iš vokiečių medžia
gą bei foto nuotraukas. Kiek Sereb- 
rovičnii pavyko savo darbo atlikti, nė
ra žinių, nes vokiečiai ir šį savo ištiki
mą vergą ir žydų tautos išsigimėli vie- 

gražią dieną sunaikino.

REIKALAVO 
UŽDRAUSTI ŽYDUS 
KRIKŠTYTI

Getuose gyveną žydai buvo labai ge
rai informuoti apie katalikų dvasinin
kijos ir bendrai lietuvių laikyseną ir

na

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

W. A. LENCKIOKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

420 Roncesvalles Ave. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namą CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vaL 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.

B.A., L.L.B.
TEISININKAS — 

ADVOKATAS - NOTARAS
100 ADELAIDE ST. W.

Roc4i 107
Telefonas EM. 6-4182

Toronto

PIJANINŲ 
TECHNIKAS
A. BRIčKUS atlieka įvairias pija- 
ninu remonto darbus ir sustygavi- 
mos. Perka ir parduoda naudotus 
pijaninus. Telefonas LE. 7-3782.

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

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

Sav. Ant. Paškevičius

J. BARANAUSKAS

Elektros 
kontraktorius

Visų rūšių elektros 
įrengimai ir* pataisymai. 

TeL RO. 7-9947 
24 Htrmberview Rd., Toronto.

Atsiveža n t i
<■

Kanadą ar
keliaujant

jums patars ir padės

V. BAČĖNAS
FOUR SEASONS TRAVEL LTD.
109 Bloor St.. W., Toronto 5

WA. 5,5555
Po darbo LE- 3-3027

Pats nusinuodyčiau
Lloyd George, kalbėdamas mi

tinge, pareiškė nesąs linkęs su
teikti lygias teises moterims.

Bematant pašoko viena ir ėmė 
šaukti:

— Jei tamsta būtum mano vy
ras, nunuodyčiau!

— Jei būčiau tamstos vyras — 
pats nusinuodyčiau, — atsakė jis.

Kalėdinių dovanų pasakaitė
Ateina moteriškė j drabužių 

krautuvę ir prašo megztinuko sa
vo ... šuniukui. Pardavėjas ima 
klausinėti apie šuniuko ūgi, sto
rumą, bet pirkėja vis nesugeba iš
aiškinti. Pagaliau jai siūlo:

—Gal, gerbiamoji ponia, atvyk- 
tumėt su šuniuku, tuomet leng
viau būtų parinkti megztinuką.

— O ne! Aš noriu jam padaryti
' staigmeną.

dilini, automobiliu
ir kitokie visu rusiu

draudimai
PRANO BARAUSKO agentūra

arba

RO. 6-0811 “6:.08!2
Toronto 9.

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. 6-1372

DR. V. 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.

DR. E. ZUBRIENĖ 

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORRIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(į rytus nuo Dufferin St.)

DR. V. SADAUSKIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

129 GRENADIER ROAD 
(2-raš namas nuo Roncesvalles) 

Toronto.
Telefonas LE. 14250

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 skaudėjimų ir ner
vingumų. Kalba slavų kalbomis. 
470 COLLEGE ST., Toronto 

Telet 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
nArG/iJef VAŠKAS, popierisi šepečiai, 

TERPENTINAS
SKY’S PAINT & WALLPAPER 

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

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

DRAUDIMO IŠTAIGA

MMMMU

24 V AL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612

AL DŪDA DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BEND
ROVES. DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE 
KANADOS PROVINCIJOSE. 1®% NUOLAI
DA IMANT DRAUDIMĄ Iš VIENOS 
KOMPANIJOS.

NAMV

RO. 6-7132
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STUDENTŲ BALIUS-SOKIAI
Bus šauni loteYija. 

Ponioms ir panelėms 
gėlės nemokamai.

įvyks vasario 24 d.z šį šeštadienį, 7 vai. vakaro 
Prince George Hotel, Floral Room, 91 York St.

TORONTO
Šv. Jono Kr. parapijos žinios ;
— Penktadienį, Vasario 16 d., j 

Mišias vakare atlaikė J.E. arkiv.' 
P. F. Pocock ir tarė nuoširdų žodį i 
dalyviams. Parap. salėje įvyko1 
priėmimas, kurio tikslas — lietu
vių reikalams laimėti daugiau ka
nadiečių bičiulių ir atsidėkoti tu
rimiems. Pobūvyje dalyvavo fede
racinės ir prov. valdžios atstovai, 
miesto, JAV vicekonsulas, poli
cijos, spaudos, televizijos, švieti
mo, socialinių įstaigų pareigūnų; 
iš lietuvių dalyvavo: konsulas su 
ponia, LB, organizacijų atstovai, 
par. choras ir asmenys talkinę po
būvio paruošime. Keletos metų 
patirtis parodė, kad įdėtos pastan
gos lietuviškam reikalui nenuei
na veltui. Tik šių kontaktų dėkai 
parapijai pavyksta pagelbėti lie-

DĖMESIO! DĖMESIO!

Bus renkama baliaus princesė.' rSaKl^Xi-' MONTREAL, Que. 
Ją vainikuos Miss Freedom - savaitgaus
R. Žymantaitė. itis — narys. Kandidatų sąrašus mokyklinio jaunimo ženkle, šeštadieni

’ , . prišon-.e įteikti iki kovo ii d. bet- pamokų abiejose šeštad. m-ose jvy*
ko Vasario 16 minėjimai. Rosemounto ‘ k°‘i «QJDS Ę!r dr- V. Kudirkos m-oje minėjimą pra.

■ ranL’kllL, W8 Bartlett^Ave., To- dėjo ved. mokyt. Blauzdžiūnienė. Svei- 
I kino kun. dr. F. Jucevičius, Kultūros
F. įgaliot. L Rimkevičienė ir tėvų k-to 

. . . . vardu J. Išganantis. Tvlos minute mo-
Latvių, estų ir ukrainiečių laik- kiniui J. Rasytiniui deklamuojant "Ne- 

’’"Šciai Vasario 16 proga paskel- žinomam kariui” buvo pagerbti žuvu- 
bė straipsnius ir nuotraukas, šieji už tėvynę. Meninė dalis buvo 
Ypač plačiai rašė “Latvija — ‘ 
Amerika“ ir “Vilne Slovo”. Infor
macinius Str. parašė J. Matulio- jo m«os ved. A. Blauzdžiūnas. Mokyt. 

A. Stankevičius vaikams suprantama 
kalba nupasakojo didingą Lietuvos ke- 

CBC radijas pakartotinai minė- Sveikino Seimelio prezidiumo at- 
io Vasario 16 minėjimą, kuriame stovas s- Geležiūnas ir tėvų k-to pirm, 
kalba pasakė Ontario premjeras.!^: Ram?nauskas- Didžiausi įspūdi 
nhtokai anrašė ir visi trvs Toron- klausytojams paliko S. Geležiūnas, ku- ■ laioKai amase ir visi trys 1 oi on- ris Vokietijos stovykių Kanadą 
to deinrasciai. Radijo komentato- rasiekė bl-ld9mas IU sk. mokinys. Mo- 
mis J. ( ollingwood Read plačiau kinių pasirodymai buvo įvairūs ir gra- 
kalbėjo apie Lietuvą. jžiai parengti. Nevienam suaugusiam

_ ... - 'dalyviui spaudė ašarą matant mūsų
A.a. ,‘tąsys Vaitiekūnas mažąjį atžalyną taip nuoširdžiai gie-

i mirė Our Lady of Mercy ligoninė- dant Tautos himną. Mok. ved. A. Blauz- 
je sekmadienio naktį. Velionis džiūnas paragino mokinius dalyvauti 
Kanadoje išgyveno arti 35 metų. VKLS-gos St. Catharines skyr. jauni- 

j Dirbdamas aukso kasyklose buvo mo rašinių konkurse.
i sunkiai sužeistas; turėjo paraly- Tokiuose gražiuose minėjimuose ma- 
! žuotas kojas. Lankantiems jis nie- tos*. daug mokyklų mokytojų įdėto dar- 
kada neužsimindavo apie savo pa- bo š,r^.,es- dėkingi jiems už 
dėtį ir buvo visada geroj nuotai-įpas,sventims? au*,ejant mus,J at2a,yną' 
koj. Arli dvidešimt metų jis pra-; vaiku• Užgavėnės — nemažes- 

! l«ido ligoninėje. Pašarvotas Ryaninis įvykis mažųjų gyvenime. Surengė 
ir Odette laidotuvių name Dun- i s-s^iės Av parap. salėje. Virš 30

j vo girdėti l>tuv’šifs dainas,.inscenL 
zuctas pasakas, stebėti *ardimus. Pasi
žiūrėti susirinko -grabus būrys didesnių 
ir mažesnį ju bičiuliu. Jausmingą žodį 
tar^ iš Putni n atwkusi vienuolyno 
’ v . 'T *'**iv?a Kult. Fondo 
igal. I. RimkevKienė. Tėvai ir vaiku
čiai skirstėsi dėkodami seselėms už 
triūsa.

kandidatų sąrašus mokyklinio jaunimo ženkle, šeštadienį

ko Vasario 16 minėjimai. Rosemounto 
dr. V. Kudirkos m-oje minėjimą pra-

Bilietų kainos: studentų porai $3.00, nestudentų — S5.00. 
Bilietų reikalu kreiptis: Vytas Mikėnas — 922-7955; Dona-! 
tas 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.

DĖMESIO! DĖMESIO!

Vasario 21 d., šį šeštadienį, Prisikėlimo parapijos salėje šios parap. choras 
RENGIA TRADICINĮ

BALIU - SOKIUS
Linksma, Toronte dar negirdėta, programa • Turtingas bazaras • Laimin
gi iėjimo bilietai « Bufetas ® Kitos staigmenos • Groja populiarusis "Olym
pia" • Pradžia 7.30 • Įėjimas s1.50. ATVYK, NESIGAILĖSI!

Parapijos choras

• ronto 4. Tel. LE. 5-6659.
Tcr. apyl. rink, k-ia

Įvairi: deklamacijos, šokiai, dainos.
A V par. mokykloje minėjimą prade

lis, klišes parūpino “Tž”.

Prisikėlimo parapijos žinios
_ ____ _ ________ —Gilią užuojautą reiškiame K.

tuviams. Penktadienio iškilmės;K. Kaminskams, mirus dukrelei; 
bažnyčioje ir salėje buvo paminė- Birutei 7 m. amž. Palaidota iš, 
tos visuose trijuose Toronto dien-: Prisikėlimo par. lietuvių šv. Jono 
raščiuose. kapinėse. .i

— Iškilmingose sekmadienio! — Pr. penktadieni iškilmingai 
pamaldose 11 tai. su vėliavomis! buvo paminėta Vasario 16-oji. Mi- 
dalyvavo: kūrėjai savanoriai. Kat. į šių metu giedojo par. choras. Ei- ; 
Moterų dr-ja, abu skautų tuntai ir: senoje prie paminklinės lentos or- 
šaulių kuopa, šaulės ir kat. mote- i ganizuotai su vėliavomis dalyvavo 
rų dr-jos narės prie paminklinės ateitininkai ir skautai. Gedulo 
lentos žuvusiems padėjo gėlių. pamaldas laikė kleb. T. Placidas,:

— Už a.a. Alfonso Augučio vė- o pamoksią pasakė T .Tarcizijūs. 
lę šv. Mišios ši sekmadieni 11 vai. Ateitininkams ir skautams nuošir-!

— Šią savaitę par. kunigai lan-i di padėka už organizuotą dalyva-
ko: Gladstone. Coolmine, Dover-' vimą! Pr. sekmadienio pamaldos i 
court. Rusholme Rd., Lakeview; irgi buvo skirtos Neoriklausomy-' 
ir Argyle. i bės šventei atžymėti.

— KLK Moterų dr-jos šv. Jono i — Nuoširdžiai sveikiname nau-
Kr. par. skyr. susirinkimas — šį jai paskirta Lietuvos konsulą Ka- 
sekmadienį par salėję po 11 vai. - j . .. . . ■

pamaldų. Paskaita kun. dr. Pr.
Gaidos.

— Sutuokta: Henrikas Gelažni- 
kas ir Aldona Lunienė.

nadai dr. J.. Žmuidziną ir ponią. 
Linkime Dievo palaimos atsakin
gose pareigose. i

— Pr. sekmadienį, lydimas imi
gracijos ir pilietybės min. J. Ya-

— Pakrikštyta: Irena Goria remko. Prisikėlimo par. lankėsi! 
Ona Puodžiūnaitė. ; Ontario min. pirm. John P. Ro-

Kapiniu vartų konkursas )arts. Garbingasis svečias pasigro- ;
Liet, kapinių įvažiavimo vartų i laikinąja bažnyčia, erdviomis i 

projekto konkurso terminas bai- • sal®s patalpomis ir pareiškė nusi- 
gėsi vasario 16 d. Su pasigėrėji-! stebejimą per toki trumpą laiką 
mu tenka konstatuoti lietuvių me-! 1
nininkų ir architektų susidomėji
mą konkursu. Yra gauta 13 pro
jektų. Už geriausią projektą ka
pinių taryba yra paskyrusi Š400.

“Paramos” susirinkimas
Liet. Kredito Kooperatyvo “Pa

rama” visuotinis narių - šėrininkų 
susirinkimas šaukiamas 1962 m. _____ _ v ______ _____
vasario 25 d.. 3 vai. p.p. Prisikėli-i nas kunigas * j
mo Dar. salėje — 1021 College St. —Šį šeštadienį, vasario 24 d., 9

Visiems nariams išsiuntinėta \ vai. ryto, bus laikomos ekzekvinės i 
susirinkimo dienotvarkė kartu su' Mišios už neseniai Lietuvoje mi- i 
metine apyskaita. Negavę prašo-! rusią a.a. Oną Roževičįenę. šv.! 
mi paskambinti “Paramos" rašti- Mišias užprašė F. B. Roževičiai.

i stebėjimą per tokį trumpą laiką 
pasiektais rezultatais. Svečius pri-; 
ėmė T. klebonas su parapijos ku
nigais, par. komitetu ir būreliu 
lietuvių veikėjų. !

— Šios savaitės antroje pusėje i 
■ T. Placidas išvyksta į JAV daly- i 
vauti liet, pranciškonų vadovybės į 
posėdžiuose. Grįš ateinančios sa- 

j vaitės gale. Yra vilčių, kad Prisi- 
; kėlimo par. bus paskirtas dar vie-

■ iV ■

JOiĖS KVIETYTĖS
McsJernaiis Išraiškos šokio
KONGERTAS.

Vasario 25 diena 
sekmadieni,
6 vai. vai.,

Programą išpildys 8 moder
naus išraiškos šokio 
profesionalai.
Bilietai: $1.50 ir $1.00. 
Jaunimui — nemokamai. 
Koncertą globoja PPSK Aušros
Tėvu-Rėmėju Būrelis.

: das-Dllfferin gt. VeiionieS kūnas; mažiukų išpildė programą. Smagu bu- 
antradienio vakare išvežamas i či-;

: k^gą, k”" gyvena jo artimi gimi
nės.

L. Padėka
Xuoš;r<T.iai dėkojami0 Prisikėlimo

■iv i-p h^n’ii Tėvui OFM i”
visiems Tėvams pranciškonams už $250 
auką, o Toronto Mėdižoloj f ir Žūki iu-

; tojų klubu: už $25 Lietuvi ' Vaikų Na- 
! mams.

Visiems tariame gilo lietuvišką ačiū. ’ 
Nek. Pr. Marijos šėserys •?

PIGIAI PARDUODAMA (dėl išvyki
mo) lova — continental bed. fcun yra 
t* :jų pėdų pločio su foam rubber čiu
žiniu ir “Haddon Hali ’ snirųokl^e 
baze. Viskas kaip nauja. “Viking” TV 
'•m-atas (Elecfroliome*. consol mode
lis, Swedish walnut spalvos su trimis 
garsiakalbiais. Galima prijungti patefo
ną ir klausytis plokštelių. Mažai naudo-

; tas ir geram stovy. Kilimas, šviesus 9x 
12 pėdų, tinka vaikų kambariui.

Skambinti po 6 v. v. 249-1114, V.’ 
Rimas.

. KATT-TT"7»o p1R_ §į sekmadie- 
v-'l. - ” šnik a-nas parapijos jau- 

sus' ' s. Kun. dr. F. Juče- 
ičius ras‘:vi t'vus paskatinti jaunimą 
:sirink':r.e dalyvauti.
* aunu Užgavėnių balių su 

įdomia pros ama ruošia LK Moterų 
• dr-ja visa io 24 d., 7 v.v. AV salėje. 
Tr.i tradichus balius. Dalyvauti malo
niai kviečiama v sa Montrealio visuo
menė. ’•

AV bamveičs '•mnontui aukojo: Ip. 
Ta uteris S2 4; V. Gustainis S10; P. Iva
nauskienė S10; H. Moreau S10 ir P. 
Klezas $4.

TAUTOS FONDO Montrealio sk. val
dyba nuoširdžiai dėkoja visiems auko
jusiems Lietuvos laisvinimo reikalams 
Nepriklausomybės paskelbimo minėji
mo proga.

KLK Moterų Dr-jos Prisikėlimo pa ra p. skyrius 
kviečia kovo 3 d. į Prisikėlimo parap. salėje 
ruošiama tradicini

Lietuviška baldu
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap- • Nuoširdi padėka priklauso Br. Luko-
traukiami seni pigia kaina. P* Lu- ševičienei už taiką rinkliavos metu, o 
bys. Tel. WA. 2-7981. Namų AM. taip pat ir dail. A. Vazalinskui už me- 
1-0537. niškai nupieštą plakatą.

Ta proga aukų buvo surinkta $20G.
Aukų rinkimas bus tęsiamas toliau.

Visus mielus tautiečius kurie dar 
netu ėjo progos paaukoti tėvynės lais- 

rtikaHrs, malcuiai prašome 
tai padaryti vėliau-

I v £5\w i Aukas kiekvienu metu iš jūsų pri-
Raidų pervežimas Toronte k tolimomis ims: Br. Staškevičius. K. Ctto arba M. 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap- šuhnistras. Kiti aukų rinkėjai bus pa- 
draustas. Važiuojam kas savaitę į skelbti vėliau. Vardinis sarašas auko- T _ -1 -k JI II’.
toną. Nonh Bay. Šųdburi _ir kitur.

Telefonas LE. 4-1403

Užgavėnių Baliu
nei LE. 2-8723. Reikalu ved.

. , .■ . i
“Dainos” susirinkimas

šį sekmadienį, vasario 25 d.. 3 vai.
p.p., pas narę S. Matulevičienę, 
235 Pacific Avė., tel. RO. 2-1214.J 
Visos narės ir viešnios maloniai , 
prašomos atsilankyti; V-ba Ban'kgst Brock Ave Duferin st

Atidėti rinkimai i Gladstone Ave., Lauder Ave.
, .KLB Toronto apyl, tarybos rin- VarguerettaSt Muir Ave New-; _ pak.rikštv,as wtauto i/Ma- 
kimai. turėję įvykti kovo 11 d„ sham St., Northcliffe Blvd.. Ro- - T kx-. . pa,llilię Anta
dėl nepakankamo kandidatų skai-; semount Ave.. Sheridan Ave. ir „į. Felikso ir Birutės Kasperavi- 
ciaus. nukeliami į balandžio 8 d. • Westmount Ave. x- T
Kandidatų sąrašų įteikimo termi- — Visus maloniai kviečiame at- •
nas pratęsiamas iki 1962 m. kovo kreipti į šiame “TŽ” puslapy skel- vvr. moksleivių ateitininkių su-
10 d., 12 v. nakties. Sąrašus siųs- biamus Prisikėlimo par. organi-;sirinkjmas_šisekmadieni,vasa- 
ti: H. Steoaitis. 43 Hillsview Ave., 7acijų parengimus ir 
Toronto 9. Ont. Rink, k-ja išgales paremti. Paren

Šeimos artimieji maloniai kvie
čiami dalyvauti.

— Vaikų choro repeticija — ši 
sekmadienį. 2.30 vai. p.p. muzi
kos Studijoje.

Ant stalų spurgos ir žagarėliai!
Pačių ponių gaminti karšti cepelinai, kugelis ir kitokie skanumynai!
Loterija. Šokiams gros lietuviškas “Olympia” orkestras.

Įėjimas $1.50, studentams — $1. Pradžia 7.30 vai. vakaro.

.. ’ :ias skiriamas organizacijų veiklai Šiauliečių sambūrio metinis su-1 I izvf>nviii ęfurlpnfrll- Ateinančią savaitę parapijos paremtj & ok ,,„i UlCrUYlU biUUcnTU
Atkins Ave , p —Nuoširdžiai sveikiname Eu- į p.p.. Liet. Namų II a. priestate.

sirinkimas — vasario 25 d., 3 vai.
žinios

' genijų Amaro ir Feliciją Drangi- Kviečiami visi šiauliečiai bei pri- _
nvfp .ęiikfirusiiiš židinį i milčinntieii Valdvba KOLEGOS LIETUVIAInytę sukūrusius šeimos židinį. ! jaučiantieji. Valdyba

Vyrų susirinkimas STUDENTAI!
Lietuvos Nepriklausomybės 44Vasario 25 d., sekmadieni, tuoj . ue“,v.os *epriKiausomyoes/«- 

po 11 vai. pamaldų, muzikos stu-į W m.etiniU prKoga- P^.^menaiiie su. 
dijoje ivyks Prisikėlimo par. Kat. į didele pagalba ir budėsiu ie u- 
y J * THuc c-f nrlovkfne 7HV11C111C ir nannr

Toronto 9. Ont.

Monfreali. Londoną. W indsorą, Hamil- jusjų į,.JS paskelbtas vajui pasibaigus. 
~ 30 DEWSON ST.. TORONTO Aukokime kas kiek išgalime, bet au- 

kokime visi!

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

//

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

THsakvmai oriimami ir oaštn
vius studentus, žuvusius ir dabar 
kenčiančius terorą, vergiją už Lie
tuvos laisvę. Ir mes, būdami lais
vajame pasaulyje ryžkimės eiti jų 
keliais! Tor. LSS valdyba

Ši šeštadieni visi susitinkame

Vyrų dr-jos susirinkimas. Bus ak
tualia tema referatas ir naujai 

ir inns naaa) i'-"0=”7i 'vu'------ įsteigto Stipendijų Fondo valdy-
iren^imu3 pel n° Va ’ P P- VaiM ^aiT1U0se ; bos rinkimai. Nariai ir prijaučian-

! ■ Jaunesniųjų ir jaunučių mer-H’ prašomi gausiai d^uti-.
I gaičiu ateitininkių susirinkimas vaiayna ------------ - .— ___
taip pat šį sekmadienį. 4 vai. p.p.. Skaučių tunto sueiga įvyks ši studentų baliuje — žiūrėk skel- 
Vaiku Namuose. Nariu dalvvavi- sekmadienį, vasario 25^d., 3 vai.! bimą viršuje.
mas būtinas. ‘ Vad. ; p.p. Liet. Namuose. Skautėms da-; Liet, studentai Toronto univer-
....... , , , : lyvavimas 'būtinas. ! isitete dar nėra užregistravę nė ’

i,,l(a Andzelienc dalyvavo kau-i “Šatrijos”,tuntas . vieno klubo ar organizacijos. LS
Kių baliuje, rengtame Varpo i Technikos institutas kviečia 

i choro, pr. šeštadieni, įdomia savo i Si šeštadieni, vasario 24 d. 1 - 6 
kauke pavaizduodama ‘ T. žibu-val; v Ryersoflo institutas bus 
nūs . Jai teko III premija. I ir II i atvjras publikai — “open house”, 
laimėjo arabas ir kammkre- Qera prOga visiems lietuviams 

• vpač moksleiviams, susipažinti su
“TŽ” leidėju susirinkimas ^Uį?t0 k’jrsais* kuriM.Yra aPj? 

Vasario 17 salėje virš redakci-!?- Per Ryersono radijo stoti
jos įvyko metinis KLK Kultūros £; frequent Modulation) 
dr-jos susirinkimas. Dalyvavo i mc., 1-1.30. vaL p.p.., bus ga-

K. K. KAMINSKUS, 
jų dukrelei B I R U T E I mirus, 

liūdesio valandoje giliai užjaučiame

M. L. Malinauskai 
V. E. Zdancevičiai

N

IŠPARDAVIMAS/
persikėlus į naujas patalpas

vieno klubo ar organizacijos. LS 
S-ga ruošiasi tai padaryti.

Studentų, vakarai su šokiais 
prasidėjo Prisikėlimo muzikos 
studijoje. Groja liet, jaunuolių 
orkestras. Vakarai vyks kas sek
madieni 7.30 vai. vak. iki Užgavė
nių. Dalyvauti gali visi lietuvi*’ 
jaunuoliai.-ės — studentai bei 
moksleiviai.

Stud. V. Mikėnas. III k inž..

savo Kredito Kooperatyve "LITAS0
SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS. PASKOLOS LENGVAI IR 

GREITAI DUODAMOS BETKOKLAM GERAM TIKSLUI.
ravimas VEIKIA: šiokiadieniais 1'51 ('rawford 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.

V’isais paskali! mikala»s kreiptis nas v*M. padėjėjų 
PR. RUDINSKĄ tcl. IIU. 1-2957.

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

Vokiškų ir kt. radijo aparatų, patefonų, tran- 
sistorinių radijo, rekordavimo aparatų, radijo 
ir TV lempų, baterijų, plokštelių ir dovanų.

Prieš perkant pasiteiraukite kainas pas mus. Vartoti apara
tai priimami perkant naujus. Išsimokė iimas iki 2-jų metų. 
Krautuvė atidaryta iki 8 vai. vak.. šeštadieniais iki 6 vai. vak.

HI-TONE RADIO LTD.
1414 QUEEN ST. W.

(vienas blokas i rytus nuo I^ansdownc Ave.)

Telefonas 537-2802
Jums mielai patarnaus J. PREIKšAITIS ir K. O2ALAS

ur-|Ub bUbii illrumdb. iJdiyvdVUf-. . .... .. . -i omu. v. iihavikis. m r\.
gausus būrys narių. Pradžioje bu- J’1a ?,r.^ti lietuviškos muzikos Kanadoj gimęs aktyviai reiškiasi 
vo prisimintas a.a. dr. A. Šapoka; $ .as’° j .Si!ok«r VTj P^e.r.arn.0!® lietuvių studentų ir kitų org-jų 
cnVnlhnnf mnlrln Flv-irvo nirrw T ' ArOUn(l t GC \ V 01 1(1 With MUSIC J RrttTfQC cf Il/li illCkl OC.sukalbant maldą. Dr-jos pirm. J. 

! Andrulis pakvietė pirm. J. Pra- 
kapą. sekr. P. Bražuka. Buvo iš
klausyti pranešimai: valdybos pir- 

i mininko. iždininko, rev. komisi- 
’ jos. redaktoriaus, administrato
riaus. Diskusijose nariai pasisakė 
i vaikiais laikraščio leidimą lie
čiančiais klausimais. Naujon val- 
dvbon išrinkti: J. Andrulis. V. 
^onda. Ger. Balčiūnas. A. Bum
bulis. S. Čepas: kandidatais — 
Vyt. Sendžikas ir Vvt. Krikščiū
nas. Reviziios komisi’on. V. Auš
rotas. J. Mažeika ir J. Prakapas.

Romas Vaštokas. studijuojąs 
archeologiją, dirbą Toronto un-toTelcviziios studiioje “A”. 4.30 v. „

p.p.. pasirodys Toronto liet. taut, asistentu ir ruošiasi nia^is’T"* 
r. - . . , , . . . . , laipsniui. Jis yra padaręs nirmi-
Lietuviai moksleiviai, ynač ku-|nio žmogaus kaukolės modeli ku

rie domisi radnu ir televizia. yrairjs Vra Toronto muzėjuje. Vasa- 
^T,\^te,tVFad,lo s!oįfsx?’r ros metu R. Vaštokas Quebeco 
na A , 1 vai., kur stud. St. Vas- nrov vadovaus archeologiniams 

‘okas aprodys modernius Įrengi- kasinėjimams.
min’ , u, , Regina Žymantaitė, lankanti

Ryerson institutas yra 1 blokas, Jarvis Collegiate, kaip Miss Free- 
' šiaure nuo Dundas ir Yonge gt !
kampo, 50 Gould St.

šokiu grupė, vad. Turūtos.

nrov. vadovaus archeologiniams

Regina Žymantaitė, lankanti

Papildymas.—“Tž” 7 nr. užuo- 
iaūtoje a.a. Pr. Norkaitienės ar
timiesiems praleistas jos sūnaus

eshk Antano vardas.

; dom buvo pakviesta dalvvauti če- 
i k” baliuje, kur buvo iškilmingai
■ primta.

In«*a An«*evičiūtė Berkeley Col-
■ le"e. Los Angeles. Calif., gavo fi- 
jlAioprjjos magistro lainsni. Ji yra 
i ištekėjusi už neozelandiečio ir toj
i kolegijoj dėsto vo’-in^jų k jos tė- ’

DEKORATORIUS
• įvairus dažymai
• Natūralaus medžio išbaigimas
• Pnoieriavimas ir Lt

Žiemos serono Vainos žemos.
SkambiofL .

Karolis Abromaitis RO. 9-7044 vai gyvena Oakvillėje

A L G ARBENS
REAL ESTATE

Kanados. Ontario ir Toronto Real Estate Boa.ds narys.

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

Vakarais — HU. 9-1513.

SWANSEA. S3.000 i^nkėti, atskiras namas, vandens apšildymas. 2 garažai; 
galima siūlyti $14.900.

WINDERMERE AVE., $5.000 Įmokėti, atskiras, neitos ansildymas, 2 mod. 
virtuvės. 2 vonios, naujas garažas. Galima siūlyti $19.500.

ARMADALE — RLOOR. $$.000 Įmokėti, atsiras 8 v^bariai. 2 virtuvės, 
2 vonios, garažas, nakeistas j dupleksą. Viso $24.900.

INDIAN RD. — DUPLEKSAS, $5.000 įmokėti, 10 kambarių, originalus, 
2 onš;ldymo sistemos. Galima siūlvti $21900.

KRAI TlTVE — DUNDAS — RONCESVALLES. <3.000 imokėti. 3 aparta- 
m^nta’. nlius krautuvė, vandens a^ildymas. Galima siūlyti $16.500.

KR ’ IHTUVE — BLOOR ST.. $10.000 imokėti, 2 moderniški apartamentai ir 
krautuvė geroj vietoj. Prašoma $32.000.

1 SVIMU, $5.000 įmokėti, modemiškai i~<m<rtas. Nuomos $320 mėnesiui, 
plius sklynas statybai. Galima siūlyti $25.000.

Pas mus nmdasi dan<* nauiai reclstniotu paMavimn P**rk Ir Parkdale 
rajonuose. Dėl informacijų skambinkite A GARBENIUI.




