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Žodžiai ir gyvenimas^ PERTVARKOMAS PABALTIJO KRAŠTU ŪKIS
Pagerbdami velioni dr. A. Šapoką, 

pirmąjį vyr. “Tž” redaktorių, jo pir
mųjų mirties metinių proga, dedame 
ši vedamąjį, būdingą jo rūpesčiams. 

' Straipsnis buvo skelbtas “Tž” 1960 m. 
kovo 17 d. nr. 11. .

1906. II. 13 — 1961. III. 9.

Visose gyvenimo srityse pažan
gos variklis yra mintis — idėja; 
Nieko gyvenime naujo neatsiran
da, kas anksčiau nesubręsta kie
no nors galvoje. O kad idėja pa
sirodytų tikrai naudinga bei na
ši žmogui ar bendruomenei, ji tu
ri atitikti realioms sąlygoms, tu
ri atitikti realioms priemonėms. 
Idėjos, kurios neatitinka realioms 
sąlygoms bei priemonėms pasi
rodo negyvenimiškos, neįvykdo
mos išviso arba bent tuo tarpu, 
kol tam įgyvendinti bus su
rasta priemonių. Taip yra visuose moksluose bei technikoje, taip 
yra visuomeniniame gyvenime. Be tų privalumų idėja virsta uto
pija arba fantazija, žmoniją nuo braidžiojimo utopijų bei fanta
zijų raistuose, saugo teorinės mokslo žinios, o visuomeniniame 
gyvenime jo santykių blaivi analizė. To klaidžiojimo visdėlto yra 
nemažai, nes idėjos kyla ne vien tinkamai paruoštose galvose. Dėl 
to tai pasauly tiek daug nerealių svarstymų, tiek daug neįvykdomų 
projektų, tiek daug skundų bei kalbų, kad štai to ar kito dalyko 
nėra, kad kažkas kažkur netinkamai reikalus nukreipia, kad ne
tinkamai vadovauja. Kritikos bei nepasitenkinimo žodžių visada 
daug daugiau negu realių ir gyvenamam momentui bei esamoms 
sąlygoms atitinančių planų. Ypač ryškiai tai matome visuomeni
niuose reikaluose. apie kuriuos kiekvienas turi savo nuomonę, 
kuriuose dažnas greit pamato negerovių, taisytinų dalykų, bet, 
deja, nekiekvienas pajėgia pateikti toms negerovėms išveisti re
ceptą, o dar rečiau tinkamą, atitinkantį esamas sąlygas ir Įma
nomas priemones. * \
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, Ir mūsų lietuviškosios visuomenės gyvenime matome labai 

daug šalintinų negerovių, dažnai dėl jų padejuojame, daug apie 
jas kalbame, bet to išganingo recepto vis nesurandame. Visokių 
negerovių gvildenimui, jų analizavimui bei vertinimui daug kas 
esame pasinešę. Įvairiausios organizacijos dažnai aptaria tai savo 
susirinkimuose bei suvažiavimuos^, priima atitinkamas rezoliuci
jas, bet gyvenimas dėl to nesikeičia. Nesikeičia, nes tose rezoliu
cijose ar negrinėjimuose spaudoje tebūna vien negerovių konsta
tavimas. jų išryškinimas, bet nebūna taiklaus kovos su jomis pla
no arba iškeltosios idėjos palieka nuošaly nuo mūsų Organizacinės 
struktūros ir nebūna kas imtųsi jas vykdyti. Atseit, beplanuojant 
neįvertinamos atsiekime priemonės, realūs galimumai. Taip ir 
žūna gražūs sumanymai, taip užmirštami organizacijų nutarimai 
bei suvažiavimų rezoliucijos.

Kiekvieno sumanymo bei užsimojimo pasisekimo pirmoji są
lyga yra realybės pajautimas. Be to. viskas visada liks tik žodžiuo
se. Jų kad ir išreiškiančių skaudžius išgyvenimus, kad ir labai 
gražių ir klausytojus sujaudinančių, niekad nepakanka. Liks tik 
prisiminimas kaikieno geros valios pasireiškimo ir tos pačios 
dejonės.

Visuomeniniai reikalai bei negerovės matomos kasdien, bet 
užsimojimai jas šalinti pasireiškia dažniausiai organizacinių sam
būrių laikotarpiais. Nauji planai, iškelti pavienių asmenų, kitiems 
dažnai pasirodo staigmenos, dažnai jiems svarstyti ir laiko neuž
tenka arba, be jokio pasiruošimo užklupti, kiti dalyviai greitomis 
nepajėgia jų įvertinti, tad viskas ir lieka vienos galvos planu. Dar 
blogiau, kai to plano vykdymas tenka ne plano autoriui, bet visai 
kitiems asmenims, kurie to paties taip giliai nėra išgyvenę ir dis
kusijose pilnai perpratę. Taip planai ir telieka rezoliucijų žodžiuose.

Be abejonės, būtų daug geriau, jei visos šalintinos negerovės 
bei didieji planai būtų išanksto viešai spaudoje pasvarstyti, išryš
kinti, keliamos mintys išpopuliarintos, sąlygos, galimybės bei 

’ priemonės įvertintos. Tada ir sprendimus padaryti būtų lengviau, 
ir jie gal būt neliktų vien tušti žodžiai. O savą spaudą juk turime 
ir jos vartai niekad neužkelti.

Raketiniai orlaiviai ir šnipai. j. grikis
Pabaltijys sudarys atskirę ūkinį vienetę. korespondentas Švedijoje

Savaitės įvykiai
Švedų spauda ir visuomenė su 

dėmesiu ir pasitenkinimu sutiko 
žinią, kad amerikietis John Glenn 
sėkmingai erdvėmis apskriejo Že
mę. Ta pačia proga spauda kritiš
kai Įvertino vykstančias Rytų-Va
karų erdvių technikos varžybas.

Rytams gali būti sunkiai su
prantamas dalykas, rašo “Svens- 
ka Dagbladet”, kad Amerikoje 
visiškai nesivaržoma skelbti sa
vuosius nepasisekimus. Nors nuo 
to, laikraščio nuomone, kartais 
nukenčia prestižas, tačiau kaip tik 
dėl to tasai atvirumas labiau įtiki
na. Iš to galima spręsti, kokią ver
tę demokratiniam pasauliui turi 
viešuma ir laisvas žinių perdavi
mas.

PIRMOJI PREMIJA
UŽ VIEŠUMĄ

Panašiai mano ir kitas Stock- 
holmo dienraštis “Dagens Nyhe- 
ter”. Tiems,, kurie gyvena ir kuria 
tarp Niujorko ir San Francisco, 
Glenno kelionė, laikraščio žo
džiais, palikusi kiek kartėlio. Juk 
ištisais dešimtmečiais JAV pir
mavusios beveik visose technikos 
srityse. Jau tais laikais, kai ru
sas kaimietis dar nebuvo beveik 
matęs automobilio, o vėliau Leni
nas važinėjo konfiskuotu Rolls 
Royce, vidutinis amerikietis jau 
turėjo nuosavą Fordą. Pirmasis, 
kuriam pavyko į erdves pakelti už 
orą sunkesnę važiuoklę, buvo 
amerikietis. Pirmasis atlikęs ne
girdėtą šuolį per Atlantą buvo 
taip pat amėtiketis. Tačiau, kai 
reikėjo padaryti dar didesni šuo
lį aplink žemę, laimėjo “senojo 
pasaulio” valstybė. JAV-bėms čia 
turinti būti pripažinta pirmoji 
premija kitu požiūriu. Amerikie- 
čio kelionė erdvėmis vyko visiš
kai viešai. Kai Sov. Sąjunga iš
drįs pasinaudoti tokios rūšies lais
ve. tik tada bus tikras pagrindas 
džiaugtis. — pastebėjo “DN”.

ŽAIDIMAS VYKSTA TOLIAU
Kalbant apie dabartinius JAV - 

Sov. Sąjungos santykius, tas pats 
laikraštis taikliai apibūdino kiek 
anksčiau- įvykusį pasikeitimą šni
pais. Tokios rūšies įvykiams, esą, 
neskirtina jokia ypatingai didelė 
reikšmė. Powerso ir Abelio atve
jais abi pusės pasinaudojusios 
tiek, kiek iš to buvo galima pada
ryti propagandos. Jų iškeitimas— 
jokia auka kuriai nors pusei ar 
pavojus saugumui. Vieną kartą 
sučiuptas šnipas artimoje ateity
je nenaudingas.

PABALTIJO TŪZŲ 
POSĖDŽIAI VILNIUJE

Vasario 13-14 Vilniuje posė
džiavo visų trijų Pabaltijo respub
likų “valdančiosios klasės” viršū
nėlės: kp ck pirmieji sekretoriai, 
ministerių tarybų pirmininkai, 
sovnarchozų pirmininkai, valsty
binio plano, mokslinio tyrimo ir 
kiti “vadovaujantys partiniai ir 
tarybiniai darbuotojai”. Aišku, 
jie posėdžiavo ne vieni, bet prižiū-

aišku, kam priklauso Kaliningra
do sritis. Kaikųrie ženklai, pvz. 
bendra geležinkelių valdyba, ro
dytų, jog ji priklauso “Vakarų”, 
t.y. Pabaltijo, ūkinei sričiai. Nors 
Vilniuje ir nebuvo Kaliningrado 
partinių bei administracinių at
stovų, tačiau jų vardu daug sva
resni žodi galėjo tarti “svečiai”

KAS NAUJO KANADOJE?
indėnai. Anksčiau tik nedaugelis Į nautojų tik 75.000 tepriklauso or- 
•" *■—™ . i ganizuotoms unijoms.

DAUGUMAS KANADIEČIŲ Ii
TIKI, kad skirtumai tarp JA jų turėjo tą teisę. 

Valstybių ir Rusijos gali būti iš- •
spręsti taikiu būdu. Pagal Gallup IMIGRANTŲ SUMAŽĖJIMAS SVEIKATOS SAVAITE 
viešosios nuomonės institutą, 56 yra kritikuojamas visų Kanados nuo kovo 11 iki 17 d. skelbia Ka- 
%■ kanadiečių tiki, jog taikingas ekonomistų. 1961 m. Kanadon at- nados sveikatos sąjunga. Per šia 
skirtumų išsprendimas yra gali- vyko tik 71.689 imigrantai, o iš-!savaitę bus stengiamasi supažin- 
mas. 28% mano, kad ne ir 16% vyko iš Kanados 58.800 asmenys, i dinti gvventojus su naujais gydy-
neturi jokios tuo reikalu nuomo- Gyventoju skaičius esąs vienas 
nės. pagrindinių elementų ūkinei ge 

rovei kelti.
PAPILDYTOS

RINKIMŲ TAISYKLĖS 
pagal naują rinkimų Įstatymą, ku
ris įsigaliojo 1961 m. kovo 23 d. 
Juo prailginamos balsavimo va
landos. Būsimuose rinkimuose taikyti 
bus balsuojama nuo 8 vai. ryto iki 
7 vai. vak. standartiniu laiku ir 
nu 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. va
saros laiku' Taip pat sudaromos 
platesnės galimybės tiems asme
nims. kurie numato, kad normalią 
balsavimo dieną bus išvykę, bal
suoti anksčiau. Tai galės atlikti 
šeštadieni ar pirmadieni — sa
vaitę prieš rinkimus. Ankstyves
niuose rinkimuose tiktai nedauge
lis galėjo pasinaudoti panašiomis

• privilegijomis. Pagaliau rinki
muose turės teisę balsuoti ir visi

BIUDŽETO PASKELBIMO 
laukiama kovo pabaigoje ar ba
landžio pradžioje. Manoma, kad ši

mo ir apsisaugojimo nuo ligų me
todais.

“UŽ DOLERĮ — VISKAS”
— taip kritikuojama Kanados 
eksporto politika. 1961 m. Kana
dos eksportas i komunistinius

biudzctą konservatoriai nori pn- (kraštus padidėjo virš $160 mil. ly- 
taikyti rinkiminiam vajui. Anks- ginant su 1960m.Daugiausiaeks- 
ciau mm. pirmininkas galvojo pa- pOrtuota komunistinėn Kinijon— 
leisti parlamentą vasario pradzio- už $115 mil Kubon _ $25JmilM 
X Lr balandz10 Sov. Sąjungon - $23 mik. Len-
16 d . bet dabar pakeitemuomonę kiion^L $622 mii„ Cekoslovaki-
ir rinkimu data dar nežinoma.

KANADOS DARBO
KONGRESAS pradėjo akciją 

įtraukti Į unijas ’/i mil. Įstaigų 
tarnautojų, vadinamų “baltaran
kiu”. 20 Įvairių unijų sudarė ko
misiją. kuri tiria padėtį ir netru
kus pradės darbą. Iš visoje Kana
doje esančių 540.000 įstaigų tar-

jon — $20 mil.

DARBININKŲ
DALYVAVIMO Įmonių pel

ne svarbą pabrėžė Ontario libera
lų vadas J. Wintermeyer. Esą kur 
Įmonėse pelnas dalinamas ir dar
bininkams. pakyla ir gamyba, o 
su ja ir ekonominis gyvenimas.

rimi ‘vyresniųjų brolių” iš Mask
vos. Tai — Kremliaus valstybinio 
plano technokratai ir biurokratai: 
Korobovas, Nikonovas, Furma- 
nas ir už juos mažesni. Posėdį ati
darė ir uždarė M. Šumauskas. Bu
vo svarstyti žemės ūkio mašinų 
gamybos specializavimo klausimai 
ir patvirtinti vad. Koordinavimo _—* o—----- --------
tarybos nuostatai. , iš Maskvos.

Pirmu požiūriu toks glaudus i Naujosios Pabaltijo ūkinės sri- 
Pabaltijo respublikų ūkinis bend- ties taryba nuolatinę būstinę tu- 
radarbiavimas galėtų pasirodyti rėš Rygoje. Sekantis jos posėdis 
sveikintinas žingsnis savotiško eu- ‘vyks Taline, 
ropinio jungimosi linkme. Kas iš 
to išeis tikrovėje, parodys gyveni-, 
mas. Tuo tarpu tenka pabrėžti, į 
jog šis “pabaltietiškojo vienijimo-

DU ŽINGSNIAI ATGAL — 
VIENAS PRIEKIN

Patirtis moko, jog kiekviena in- 
si” užsimojimas nėra vietinės kil- tegracija pradžioje neapsieina be 
mės. Jis pagimdytas Maskvoje,; kliūčių: darnaus, bendradarbiavi- 
taigi, ir jos naudai, kaip dalis nau-i mo ne iš karto pasiekiama. Nėra 
jo visasąjunginio plano įsteigti į abejonės, jog pabaltiečių tarpusa- 
stambesnius ūkio junginius. Mat, ‘ vę trintį Maskva, pasilikusi arbit-

PRANCŪZIJOS VYRIAUSYBĖ BAIGIA SUSITARTI SU ALŽE- 
RIJOS SUKILĖLIŲ VADOVYBE. Kruvino teroro veiksmai nesiliau
ja. Slaptoji karinė org-ja telkia prancūzų karius, policiją ir Alžerijos 
prancūzus. Ji siekia sukliudyti paliaubas tarp vyriausybės ir sukilė
lių. Prancūzijos kariuomenė tuo būdu išprovokuojama kovoti su 
Įniršusiais alžeriečiais, nors nepajėgia nugalėti pačio teroro. Pran
cūzijos vyriausybė mano, kad kariuomenė liks jai ištikima ir Įves 
tvarką. Plebiscitas dėl Alžerijos ateities numatytas balandžio 8 d. 
Manoma, kad gyventojai pasisakys už nepriklausomą valstybę sąjun
goj su Prancūzija.

JAV ASTRONAUTAS PULK. GLENN po laimingo apskridimo 
aplink žemę tris kartus tapo tautos herojum. Jis kalbėjo jungtiniame 
kongreso posėdyje Vašingtone ir pasirodė Niujorko gatvėse, kur su
tiko 4.000.000 asmenų minia. Jis taipgi kalbėjo JT posėdy. Gimta
jame mieste New Concord jį pa-“ 
sitiko visos plačios apylinkės gy
ventojai. Kelias Nr. 40 pavadintas 
jo vardu, taip pat viena mokykla.

JAV PREZ KENNEDY per ra
diją pareiškė, kad Amerika balan
džio mėn. pradės vėl bandyti ato
minius sprogdinimus ore, jei per 
šešias savaites nebus pasirašyta

tymais nusileisti Rusijai. Spaudos 
konferencijoj jis pareiškė prita
riąs Chruščiovo nuomonei, kad V. 
Vokietijai ir Rusijai reikia tartis. 
Todėl jis ir stengiąsis suvesti 
Chruščiovą su Adenaueriu.

KUBOS DIKTATORIUS
CASTRO grasina JAV išmesti iš 
laivyno bazės prie Guantanamo 

■ minius bandymus. Maskva tokį; "teisėtu keliu”". Taip diktatorius
bldlll Ueblll tlb ŪMU juilgllllub. IVldL, I VC L1111L1 IHddKVa, paoniivuoi UI MIL" • , F *■'
po XXII-jo SS kp suvažiavimo ro teisę, mėgins kiek galima dau- jsu Rusija sutartis draudžianti ato- 
visi sovnarchozai sugrupuoti i 17 giau išnaudoti savo naudai. minius bandymus, j'’--’-”-' v. ... j., . - . . ...
stambiu ekonominiu rajonu,' iš- Kita vertus, nauju liaudies ūkio j nusistatymą labai puola. Ji perei- Pranešė kitam diktatoriui — Ni-1JL V< JL d J nJ JL1 Vi j A O* 111 v O V Vx X V V<o 1 A d V< J V4. Hu V4. VU Vm V41\a\7 : . v • X XT • • . . —e • ■ Ą

skyrus Gudiją“ ir Moldaviją, ku- pertvarkymu sovietinis režimas ;tą rudenį bandė savo 40 bombų, kitai. Sutartis tarp Kubos ir Ame- 
rios kažkodėl, veikiausiai tik lai- patvirtino sena savo taktikos tai- t neatsižyelgdama į nieką. Anglija rikos yra pasjrasyta 1834^m., pa- 
kinai, pavadintos “administraci- svkle. Centralizacijos požiūriu,' ir Prancūzija tuojau pareiškė sa- gal kurią Kuba užleidžia^sią bazę 

-- - - - sustam- Chruščiovo sukurti sovnarchozai vo pritarimą Amerikai. Vad. pači- JAV ir ji galios, kol abi salys ne-
_ -..i: • u,,™ fistkpli3 trinkama dpi nrn mm. sutars kitain JAV valst. Denarta-nėmis sritimis A ir B”. I 

bintų rajonų tikslas — derinti ir
planuoti juos sudarančių sovnar- sustambinimas
chozų tarybų darbą. Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos sovnarchozai 
sudaro vad. “Vakarų” ekonomini 
rajoną. Įdomu, kad i ji neįeina 
Gudija, nors pastaruoju metu bu
vo pastebima tendencija ir ją 
jungti pAe Pabaltijo. Nežinia, ar 
tatai reikt

buvo du žingsniai atgal, dabar ju fistai kelia triukšmą dėl oro nuo- sutars kitaip. JAV valst. Departa- 
vienas žingsnis! dijimo ir dėl aiškaus rengimosi \ mentas Sako, kad be Amerikos 

priekin. ° karui. Amerikos kariai ragina i sutikimo jų niekas iš tos bazės ne-
Ka gi. tai garsioji “dialektikos' prezidentą daryti bandymus, kad • gali išvaryti. < -

švytuoklė”, kuria komunistai di-į neatsiliktų nuo rusų ginklavimosi BRITANIJOS PARLAMENTAS 
džiuojasi. Tik sunku suprasti, ko- srity. N. Chruščiovas savo radijo priėmė naują imigracijos įstaty- 
dėl ji visiškai neveikia, sakysim,> kalboj pareiškė sutinkąs, kad \ mą. kuriuo bus suvaržoma imigra-
religijos srityje. Pastaruoju metu 
spaudoje, radijuje ir visuomenės

r?, laikyti pabaltiečių ko- susirinkimuose antireliginė pro- 
muhistų gyrimosi ženklu ar Mas- paganda pasiekė isterijos laipsnį, 
kvos baime prilaikyti gudus nuo ir ženklų dar nematyti, kada toji 
pabaltiečių įtakos.’ Taip pat ne- švytuoklė pasisuks atgal.

prieš 18 valstybių galvų konferen
ciją tartusi užs. r. ministerial.

V. VOKIETIJOS KANCLERIS 
iškvietė savo ambasadorių Mask
voje Kroli pasiaiškinti. Esą amba
sadorius pertoli nuėjo su savo siū-

KANADOS IR JAV SU Sljp GI RUS
Kanadai ateina apsisprendimų dienos: pasirinkti kelia į 

JAV ar pasilikti Britų bendruomenėje
Kanada, antroji valstybė savo 

teritorija pasaulyje, atrasta 1497 
m. anglų ekspedicijos, kuriai va
dovavo italas J. Cabot, karališko
sios karūnos paunksmėje brandi
nusi tautiškumą ir savistovumą, 
įieško būdų išspręsti dabarties 
keliamus klausimus. Partijos ug
do tautiškumą ir savarankiškumą. 
Liberalų partija, buvusi valdžio
je 1935-1957 m„ siekė ūkinės 
laisvės ir glaudesnio saito su JA 
V-bėmis. Šiuo metu valdantieji 
pažangieji konservatoriai iš seno 
žvalgosi į senąją tėvynę ir iki šio 
meto liko ištikimi Britų bendruo
menės šalininkai.

šie užsienio politikos išsišako
jimai yra žinomi iš seno. Protar
piais jie iškyla paliedami kartėlio, 
šiuo metu vėl iškyla Kanados ir 
JAV suartinimo klausimas. Jis 
primena 1911 m„ kai abu kraštai 
bandė panaikinti muitų sieną. JA 
V-bių prez. Taft sutartį pasirašė, 
bet Kanados parlamentas ją pa
laidojo.

KAS VERČIA KANADĄ 
IR JAV SUARTĖTI?
Prieš 50 m. padėtis buvo skir

tinga. Anuo metu Kanada teturė
jo 7.2 mil. gyv.. kai JAV — 92 
mil. Šiuo metu Kanados gyvento
jų skaičius siekia 18,5 mil. ir su
daro 10% JAV gyv. skaičiaus. 
Per pastaruosius dešimtmečius 
JAV kapitalas sparčiai plaukė į 
Kanadą, kurios ūkinį gyvenimą 
išjudino, tačiau ir sukėlė kaiku-1 
rios baimės, kad jis nenustelbtų 
vietiniu įmonių.

Iki šio meto amerikiečiai Įdė
jo 15 bil. dol. į Kanados ūki. Pa
staraisiais metais, dėl eilės prie
žasčių. sumažėjo JAV kapitalo 
miaukimas i Kanadą, nes jis pla
čiu mostu pasuko i Europą ir kai- 
kuriuos kitus kraštus.

Kanadiečiai, ypač nedarbo sle
giami. traukia i JAV. Kasmet at
vyksta apie 35.000 gerai paruoštu 
žinovų. Kanados bedarbiai, pasi
naudoję keliautojų lengvatomis, 
“laikinai” Įsikuria JAV. nors ir 
yra verčiami du kartu per metus 
atlankyti savo pilietybės kraštą.

KRAŠTO SAUGUMAS IR 
BRITANIJOS SVYRAVIMAS 
JAV ir Kanada priklauso dau-l

rvniMTVK r\iv\ ! telis kelias — jieškoti glaudesnio 
GEDIMINAS GALVA : ūkinio santvkiavimo su JAV.

SUSIJUNGIMO KLIŪTYS
JAV iš seno linkusios glau

džiau santykiauti su kaimynu; Ei
lė amerikiečių viešai samprotau
ja, kad Šiuo metu išmušė valan
da sujungti tos pačios kilmės, iš
skyrus Quebeco prancūzus, ir tų 
pačių papročių gyventojus, nors 
tarp jų esama ir kaikurių skirtu
mų. Kanados gyventojų ir pramo
nės svarbiausias telkinys rikiuo
jasi prie St. Lawrence upės bei 
Ramiojo vandenyno pietinėse pa
krantėse. Gyventojų uždarbis 
apie 25% žemesnis, kaip JAV. 
Pramonės našumas gerokai atsili
kęs nuo kaimyno. Kas gi nutiks su 
eile Kanados pramonės šakų, ku
rios neturi savų žaliavų, o jų ga
mybos išlaidos augštesnės? Kraš
tams susijungus Kanados gyven
tojai kaikurias prekes pigiau 
pirktų, bet mokesčiai už elektros 

ruomenės narius jieškoti naujos srovę būtų pakelti. Milžiniški ža- 
atsparos. Kanadai belieka vienin-i (Nukelta į 8 psl.)

geliui tarptautinių organizacijų. 
Kaikuriais atvejais tuodu kraštu 
nesutaria, pvz. dėl prekybinių 
mainų su Kuba. Užpuolimo atve
jis juos verčia bendrauti. Kanada 
tapo JAV apsaugos sritimi. Milži
niški kariniai įrengimai statomi 
Kanadoje. Pastaroji negalėtų ka
rinių išlaidų naštos pakelti; jos 
dabar tesiekia $89 vienam asme
niui, o JAV gyventojas per me
tus moka $227 krašto apsaugos; 
reikalams. Kanada šiuo metu su
sirūpinusi ir Britanijos ūkinėmis 
negerovėmis, kurios verčia jieš
koti glaudesnio bendravimo su 
Europos ūkine bendruomene. 
Praeityje Britanija rėmėsi impe
rija. vėliau Commonwealth — sa
vosios bendruomenės pajėga. Po
sūkis į Europą ir ūkinės bendruo
menės rinka verčia Britu bend- 4
atsparos. Kanadai belieka vienin- >

čiįa iš Indijos, Pakistano ir vaka
rinės Indijos. Jis draudžia iva- 
žiuoti imigrantaips, kurie neturi 
darbo garantijos. Faktinai tai yra 
rasių diskriminacija ir tai prieš 
Bendruomenės narius.

N. CHRUŠČIOVAS TARĖSI su 
savo satelitu — R. Vokietijos val
dovu Ulbrichtu Berlyno ir Vokie
tijos reikalu. Kalbėtasi dėl sutar
ties sudarymo tarp Rusijos ir R. 
Vokietijos. Vakarai nenori tikėti, 
kad Nikita dabar išdrįstų daryti 
tokią sutartį. Faktinai tai nebūtų 
sutartis, o Maskvos įsakymas.

AIRIJOS RESPUBLIKONŲ 
ARMIJA — slapta airių organiza
cija, kuri ilgus metus kovojo už 
šiaurinės Airijos prijungimą prie 
Airijos, paleidžiama. Taip pasi
tvarkė Airijos vyriausybė Dub
line.

BRAZILIJOS KAIRIOJI
VYRIAUSYBĖ rengiasi nusavinti 
visas užsieniečių bendroves, ban
kus, priklausančius kitų valstybių 
piliečiams. Tai ypač paliestų 
Amerika ir jos piliečius.

RAUD. KINIJOS LAKŪNAS 
su rusišku lėktuvu MIG-15 nusi
leido Formozoj pas čiangkaišeką. 
Lakūnas yra apdovanotas 3.000 
uncijų aukso, taip kaip nacionalis
tai kinai yra pažadėję kiekvienam 
raudonam kiniečiui lakūnui, kuris 
nusileis su lėktuvu pas juos.

R. BERLYNAS sutiko sovietų 
Mikojaną labai šaltai. Iš vieno mi
lijono gyventojų jį su Ulbrichtu 
pasitiko ne daugiau kaip 2-3.000 
asmenų. Tai buvo panašu į “laido
tuvių procesiją”.

Lietuvos globėjo šv. Kazimiero minėjime Toronte: stud. K. Augustinavičius pranešinėja programą;
J. Batūraitė deklamuoja šventojo garbei: šeštad. m-los ved. J. Gustainis dėsto karalaičio reikšmę 
mūsų laikams; J. Timiosaitė dainuoja “Našlaitėlės dainą”.

* *
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Mūsų pamestinukai V. TALIUS

PRAEITIES UTOPIJOS IR TIKROVINĖ DABARTIS i kad visuomenė savo tobulybe pra- 
! šoka ją sudarančius asmenis — 
žmonės kolektyve yra išmintin- 

Perbėgom per keliolika minu- gesni, nuosaikesni, negu jie yra 
čių utopijų istoriją. Pamatėme,! atskirai išsisklaidę. Trumpai drū-

_____ _ _ kad jų stilius kiek keičiasi: anks- i tai: gyvenimas kartu yra tobulės- kia i gėri, tai mes negalime pa
id š utoninės mintvs kunkulia išmušamas tam tikras skaičius čiau jos buvo senoj praeityje, din-

vo Buvo knygų leidyklų, kurios skylučių. West nustebęs, kad
vertėsi vien tik utopinių romanų zniO’^s 8erai apsirėdę ir sočiai 
spausdinimu. Ne tik knygos buvo Pava ^a™ Pykinama, kad da
rkomos ir skaitomos bet taio nat bar nefa klaslH’ nes Pera darb1' 
buvo kuriamos ir utopinės kolo-- - . r . ... minis gyvenimas yra valstybes

rankose, gi darbe nėra jokio pavy
do, nes nėra atlyginimo. Kiekvie-

DR. ARŪNAS MULEVIČIUS
UTOPIJŲ AMŽIUS

žmonės gerai apsirėdę ir sočiai

nijos. Esu tikras, kad daugeliui 
yra girdėti Brook Farm, Econo

Utopinių knygų Amerikoj puikią P?5 P1 -° j*1- P”*
apžvalgą duoda Parrington saVo klauso Darbo Armijai, jis tui te- 
knygoj “American Dreams”, čia su.n^®sni0Į

“Tėvų nesidomėjimas lietuviš
ka knyga yra vienas pagrindi
nių nusikaltimų, privedęs vai
kus prie nutautėjimo’’.

B. Daunorienė, “Draugas”, 
1962. I. 26.

Mokyti tėvai, negirdėdami sa
vo vaikų kalbant lietuviškai, kal
tina kitus ir moko spaudoje, kad 
jų vaikus globotų ir “padarytų” 
lietuviais. Atrodo panašiai, kaip 
iš atneštų lentų padaryti spintą. 
Visuomenės vadovai neorganizuo
ja jaunuolių, mokykla neišmoko... 
Visi kalti dėl vaikų-jaunuolių ne- 
sidomėjimo lietuvių papročiais, 
kalba, bendravimu. Tie jaunuo
liai, dažniausiai, nemoka, lietuviš
kai kalbėti, skaityti gali tik pu
siau lietuviškai, pirmo ar antro 
skyriaus kokybe, neperskaito nė 
vienos lietuviškos knygos, nes pa
našiai daro ir jų tėvai. Knygos — 
jiems “perbrangios”, laikraščiai 
— neįdomūs, partiniai, seni bei 
kitomis priežastimis “pagristai” 
neskaitomi.

Kiek gero, gražaus, idealizuo
jančio gyvenimo tie vaikai gir
dėjo apie savo tėvynę iš savo tė
vų?

Ar visų vaikai tokioje būklėje? 
Ne. Yra daug nuolat ateinančių Į 
lietuvių jaunuolių susirinkimus, 
jaunimo chorus, pasilinksmini
mus. mokyklą, organizacijas. Ar 
kiti tėvai to nežino? Ar jie negali 
savo vaikais daugiau susirūpinti, 
nepalikti pamestinukų vietoje? 
Šeima yra lietuvybės išlaikymo 
tvirtovė ir pagrindas, šiaudinės 
dvasios šeimoje, nors būtų labiau
siai mokyti ar bemoksliai, su ko
mikais rankose, be lietuviškos 
spaudos, be nuolatinių pokalbių 
apie tėvynę, nelauktina tvirto lie- 
tuviško charakterio ateitvje. Pir- 
iua reikia duoti, o paskiau jaukti 
vaisių. Laukinių medžių vaisiai — 
visada rūgštūs.

čia nėra vieno tėvo ar vieno 
vaiko klausimas, čia yra sunkiau
sias reikalas, nes pirma reikia ei
ti-prie tėvų, nekreipiančių dėme
sio lietuviškiems reikalams, o tik 
greta to rinkti nuo jų atšokančias 
skiedras — jų vaikus.

“Plauk i tarptautinius vande
nis, neuždiisk lietuvių tarpe!”, bu
vo Įrašas lietuvio dailininko paro
dos svečių knygoje. To Įrašo auto
rius skundžiasi spaudoje lietuvių 
vaikų nutautėjimu, nesirūpinimu 
lietuviškais dalykais. Būkime at
viri su savimi, su savo vaikais ir 
su visuomene, tada nebus kam 
mesti akmeni i dirbančius tautai. 
Kaltinamieji dirba gal net dau
giau, negu jie turi laisvo laiko. 
Kodėl rašantysis negalėtų pats 
imtis iniciatyvos organizuoti jau
nimo pasilinksminimo pagal savo 
jaunuolių norus? O gal galėtų 
bent patalkinti kitiems, kurie tą 
darbą dirba? Lengviausia palikti 
kitų darbui.

Pakaktų užeiti betkurią dieną 
(net savaitės darbo dienomis) pvz. 
Į Toronto Prisikėlimo salę, savait
galiais i parapijas, i lietuvjškas 
šeštadienines mokyklas, jaunimo 
chorus, jaunimo organizacijų su
sirinkimus ir būtų galima įsiti
kinti, kad visuomenės vadovai 
dirba be poilsio, jaunimas lavina
si. Jaunimo vadovais yra jau net 
čia šeštadienines mokyklas baigu
sieji. Lietuviško jaunimo galima 
matyti šimtais. Jiems reikalingas 
nuolatinis lavinimasis. Nevien fi
ziškai, bet lietuviškai skaityti, ra
šyti bei plačiau domėtis lietuviš
kais klausimais. Pagaliau, kam 
yra nauda, jei lietuvis moka skai
tyti, bet neskaito nė vienos lietu
viškos knygos. Tai tinka jauni
mui, seniams ir universitetus bai
gusiems!

Jei šeima duos daigui gerą pra
džią, nežlugdys savo abejojimais

šalins blogi iš pasaulio. Blogis nė
ra vien tik funkciniu — blogis yra 
ne problema, o paslaptis, sako 
prancūzų filosofas Gabriel Mar
cei. Jei mūsų prigimtis mus trau-

: nis, negu gyvenimas paskirai. ; neigti, kad esame traukiami ir i 
Klausiniams, kurie liečia visą j blogį. Gal kaip tik tarp tų traukų 

žmogaus gyvenimą, retai kada ra- >r randame vietą žmogaus laisvei, 
sim vieną teisingą atsakymą. Ar- Mūsų tad žvilgsnis Į utopiją yra 
čiau prie tiesos būtu, jei sakvtu- realus, bet nebeviltiškas. Žino
me, kad vra teisingos krvptys at- gus savo rankomis rojaus nesu- 
sakvmui jieskoti. Tas krvptis mes; kurs, tačiau jis yra Įpareigotas 
vadiname principais. i nešti medžiagą didesniam pasta-

Pagalvokime, ar utopijos kris- P!jV? Karalystei. Mes ma- 
talinė simetrija, jos institucijų su-i nPme; kad žvilgsnis į ateiti, zmo- 
stingimas sutinka su mūsų visuo-' niu institucijų planavimas yra 
menišku nusistatymu? Iš patirties bandymas daryti plytas didingam 
žinome, kad institucijos yra nau
dingos, kol jos gyvos,- o jos gy
vos tol, kol remiasi gyvais žmo-j- ...
niu santykiais. Mes tikime, kad ito- kuris plytas riša. Visuomenę 
institucijos yra tik tada geros, jei cementuoja asmens su asmeniu

■ remiasi tikrais asmeniniais santy
kiais: institucijos išauga iš žmo
nių, ne iš popieriaus. Teisingai 
galime sakyti, kad popierinės in
stitucijos tėgimdo tiktai popie
rizmą.

Panašias pastabas galime pada- 
talėse: jūs'pastebėjoL'kiek'daugi ^Lbln.d£„^ieni»n_i? ,gtVve' 

ria savo miestu aprašymui. Utopi- i žmogaus netobulina, jei kolekty-; 
... —- • . • . , - . ;vas paremtas netikusiais asmens P’jaus XII Exul Famiha pa-

; su asmeniu santykiais; gyvenimas 
i kolektyve gali būti pragaras. Iš vi
so utopininkams, siūlytume per
galvoti savo kolektyvistines teori
jas, nes mūsų gyvenimas Vokieti
joje parodė, kad gyvenimas ko
lektyvinėse stovyklose nėra jau 
toks didelis dorvbiu šaltinis.

Ką galėtume pasakyti apie uto
pijų rašytojų dideli pasitikėjimą 
auklėjimu? Čia galėtume būti 

į nuomonės, kad auklėjimo gali-

i

gusiam aukso amžiuje; renesanso 
metu tolimuose, neištirtuose kraš
tuose, gi naujausiais laikais — 
kada nors ateityje. Tačiau tai tik 
paviršutiniai skirtumai. Tad klau
siame: j

BENDRIEJI UTOPIJŲ 
BRUOŽAI?

Manyčiau, kad labai ryškūs bu
vo trys bruožai: 1. utopijų kristali- 

i nė simetrija, 2. pasitikėjimas auk- 
. žiūrė

jimas i kolektyvini gyvenimą.

nujsuj nuirau . vu Harhn valanda trnmnpsnps Ipng- c »*«««««»J<«, . pdaiimejinicis .paminėsiu tik pora to šimtmečio į * iresnės. Krautuvės’ visos Wimu !r institucijomis, 3. ii 
atstovų. ! vieno tino — užsakymai daromi Jimas ■ kolektyvini gyveni

Šimtmečio gale (1872) pasirodo j X kataloPeu Drekės įeitai orista- kaip žingsni i Sera-
fmtiutnni in (nv? ėin 5 diaiOgų, prCKeS greita p Kiokvionn iifnniin cfAnoiacisarkastiška antiutopija (pvz, čia 

žmonės baudžiami, kad serga). Ją tomos iš centrinio sandėlio.
parašė anglas Samuel Butler ir Tarptautiniame gyvenime irgi 
pavadino “Erewhon” (pabandyki- X“'kur?'kontroliuoja prekfu 
te pavadinimą atbulai skaityti). Si įont oImoja prekių
knyga tuo Įdomi, kad ir literatūri-1 p ai9us' PimSai ir cia nenaudo 
niu atžvilgiu vertinga. ‘ įJa •

Daugiausia įtakos Amerikos ' MŪSŲ ŠIMTMETYJE 
utopiniam galvojimui turėjo 1888 Mūsų 20 š. garsesnis antiutopi- 
m. pasirodžiusi Edward Bellamy jom, negu utopijom. Nevienas 
“Looking Backward”. Jei nueitu- turbūt esame skaitę Aldoūs Hux- 
mėte i biblioteką ir knygų katalo- ley “Brave New World”, George 
ge pažiūrėtumėte turimas utopi- Orwell “1984”. Iš tų retų entu- 
nes knygas, atrastumėte: “Look- ziastiškų utopijų reikia paminėti 
ing Further Backward”, “Lookingr*Walden Two”/išleistą 1948 m. 
Forward”, “Berrian’s Last No- Jos autorius yra psichologas B. F. 
vėl”. Tai knygos, kurios arba Skinner, Harvard universiteto 
smarkiai giria arba smarkiai puo- profesorius (tas pats, kuris pirmas 
13 Bdląniy knvg3. rvrorlAin nnnrlnti foc “mrdrvmA

“Looking Backward” pasakoji
mas maždaug toks. Veiksmas pra
sideda 1887 m. Jaunas Bostono 
gyventojas Julian West kenčia ne
migą. kurią didina ir asmeniniai 
vargai — jis susižiedavęs su gra
žia Bostono dukra, bet vestuvės 
Įvyks tik tada, kai bus baigtas sta

turbūt esame skaitę Aldoūs Hux-

Orwell “1984”. Iš tų retų entu-

tyti jų namas. Statybą gi nuolat, bės. 
trukdo visokie streikai. Save ne
migai nugalėti jis pasamdo hipno-, 
tiką, kuris ji užmigdo specialiai 
Įrengtame, nuo triukšmo apsau
gotame, iš cemento padarytame 
rūsio kambary, štai jis vieną va
karą užmigdomas ... ir atsibunda 
tik už daugiau kaip šimto metų —- 
2000 metais. Pasirodo, buvo gais
ras. kuriame namas sudegęs iki 
pamatų — visi manė, kad jis irgi ĮI 
žuvęs. Jis buvęs taip užhipnoti 

bei netinkama kritika jo Įsigyto zuotas. kad jo kūnas per tą šimtą 
idealizmo, jaunimas bus gyvas 
Lietuvai. į

Skaityk ir duok savo vaikui 
skaityti, prisimink viską, kas bu
vo gražu Lietuvoje, vaikai nenu
sisuks nuo savo šeimos, nuo savo 
tautos, šeštadieninė mokykla ir 
organizacijos gali tik padėti šei
mai, bet pagrindas yra auklėjimas 
šeimoje. Rezultatai aiškūs dabar: 
tėvai daugiau rūpinasi savo vai
kais, vaikai arčiau šeimos idealų, 
arčiau lietuviškos visuomenės.

pradėjo naudoti tas “mokymo ma
šinas”, apie kurias dabar daug 
girdime). “Walden Two” yra tvar
koma behavioristinės psichologi
jos dėsniais, pabrėžiant kolektyvi
ni gyvenimą, auklėjimo reikšmę. 
Čia yra tik maža kolonija, tačiau 
turi tradicinių utopijų savybes — 
nėra pinigų, privačios nuosavy-

pastatui, ir todėl reikalingas. 
Kiekvieno pastato stiprumas bet
gi priklauso daugiau nuo cemen-

Kiekviena utopija stengiasi bū
ti atbaigtu kūriniu: su utopija 
pasibaigia istorija. Daugeliui uto-i 
pijų autorių tai ir sudaro nemalo
numo: kaip pateisinti pačią jų 
pradžią — argi tokia tobula visuo
menė būtų buvus iš kelmo išspir
ta? Šis utopijos atbaigimas atsi
spindi net ir architektūrinėse de-

dėmesio Campanella ir More ski- i pimo: pats gyvenimas kolektyve

jos nori būti kaip kristalai — si
metriški, nesikeičią.

Antrasis bruožas — didelis pa
sitikėjimas auklėjimu ir instituci
jomis. Utopijų autoriai yra Įsitiki
nę, kad visuomeninis blogis yra 
funkcinis: jei kuris nors vargsta, 
tai kalta ekonominė sistema; jei 
kuris neįstengia su kaimynais su
gyventi, tai jo išauklėjimo kaltė, 
kiekvienas utopijos autorius, yra 
Įsitikinęs, kad žmogus yra racio
nali būtybė arba nors racionaliai, 
padaryta mašina. . mybės gėriui toli gražu nepanau-

Trečfa žymė: veik visos mūsų dotos, tačiau būtų klaida tikėti, 
stebėtos utopijos yra Įsitikinusios, kad auklėjimas ir institucijos pa-

M. Krupavičius įUžmiršti faktai

NAIKINAMU ŽYDU GELBĖT0JAI įLIETUVIAI -

metų nė nepaseno. Jis buvo atras-' 
tas ir atgaivintas, kai buvo kasa
mi jiaujam namui pamatai.

Julian West su nuostaba žvel
gia i 20 š. galo Bostoną. Telefono 
pagalba kiekvienam name gali 
vykti muzikos koncertai; lyjant 
nereikia lietsargių, nes šaligatvjai 
aptraukiami drobiniais stogais lie
tui artėjant. Pinigai panaikinti: 
kiekvienas pilietis gauna metų 
pradžioje kortelę, kuri naudoja
ma pinigų vietoje — už patarnavi-

ŽYDAI IR NEORGANI
ZUOTA LIETUVIU 
VISUOMENĖ

Netik ’domu, bet ir naudingą pasi
žvalgyti, kas buvo manoma ir daroma 
šiuo klausimu plačioj Lietuvi)j paskirų 
lietuvių, neorganizuotos lietuviškosios 
visuomenės. Štai tos srities Faktų eilė. 
Bet tai bus tik šešėlis to, kas padaryta. 
Visiems faktams aprašyti reikėtų to
mų: bet reik manyti, kad ir paduotų 
žinių žiupsnelis apibudins vyravusias 
periferijose nuomones ir nusiteikimus 
žydų atžvilgiu.

VIEKŠNIUOSE, tik atėjus vokie- 
jčiams ir kilus gandui apie laukiamus 
S persekiojimus, žydai išsislapstė pas 
; kaimų ūkininkus, kurie noriai juos 
i priėmė. Bet tai truko neilgai. Atėjus 

. 1 vienam SS daliniui, jie buvo iš ūkinin- 
jkų išgaudyti ir uždaryti jiems ireng- 
tame gete. Esesininkams pasitraukus, 

i Laikinosios vyriausybės' komendantas

darė atsakingi komunistai valdi-i leido jiems gyventi kaip gyvenus savo

SOVIETAI PRISIPAŽĮSTA: VISUR VAGYSTĖS
Gyvenant sovietų ir vokiečių1 mai anaiptol nesumažėjo po to' dūktų vartotojams, negu jis gale-. nu 

okupacijose, teko pastebėti, kad potvarkio išleidimo; vagia nevien jo duoti, o žaliavų suvartojo dau-! tai 
komunistai buvo bemaž nepaper- “dykaduoniai” - ’ 
kami, o naciai — gana minkšti, vatininkai”, ' „
Pastaruoju laiku iš paeiti rusų ko-1 komunistai valdininkai. 1961. XI.

v ~ pdbiiidUKUb,

” -veltėdžiai ir “pri- giau, negu valstybės plano leis-į Lai . ' ‘ ‘ '
- gana minkšti, vatininkai”, bet ir augštesnieji ta”. Kiek nuostolių valstybei pa-i kapt. Mačys žydus iš geto paleido ir
• V V*’ • i • 1 1 1 • •5 TT T ’ ’ * • * • * • j . * i t • ’ w • v

munistų spaudos mayti' kad ko- 26 “Izvestija” atrado didelę afe- Į ninkai. korespondentas neapskai- ’ patalpose- žydais nuoširdžiai rūpinosi 
rupcija yra įsiveržusi i sovietinę ra su tulinėmis užuolaidomis; pa- čiavo. bet detališkai aprašė, kaip i!r Mažeikiu apskrities viršininkas kapt, 
kompartiją, kad partiniai pareigu- sirodė. kad tekstilės kombinato ’ buhalterija buvo klastojama. senoviškai dai mo° metu kai
nai leidžiasi paperkami, štai pr. Frunzės mieste direktorių komu-į “Komsomolskaja Pravda" 1961. daugely apskričiu žydu jau nebebuvo.! 
m. XI. 16 d. Pravda paskelbė, nistą papirko spekuliantai Gaze- XI. 23.. supažindina savo skai- už žydu favorizavima ir Mačiui ir Ja- '
nai leidžiasi paperkami, štai pr. 
m. XI. 16 d. “Pravda” paskelbė 
kad komunistas Kraizmanas su-

XI. 23., supažindina savo skai-
sifranc ir Epelbaum: fabrikas tytojus su Chmelnikų raj. kombi

santykiai. Gi jų tobulybė — mei
lė. čia ir glūdi krikščionijos pa
šaukimas.

Tarptautinis 
išeivių kongresas 

Romoje 
Sukankant dešimčiai metų nuo

skelbimo”, Ap. Sostas nori pakar
totinai atkreipti visos žmonijos — 
tremtinių bei emigrantų ir juos 
priimančių dėmesį i ano istorinio 
dokumento nuostatus bei dvasią. 
Tuo tikslu š.m. rugpjūčio 3-7 d. 
Romoje Įvyks tremtinių ir emi
grantų kongresas. Programos 
svarbesni momentai, Įskaitant ir 
audienciją pas šv. Tėvą, jau pa
skelbti.

Labai pageidaujama, kad lietu
viai planuoją 1962 m. vykti Eu
ropon. savo kelionę taip sutvarky
tų, kad rugpjūčio 3-7 d. būtų Ro
moje. dalyvautų šiame kongrese 
savoje lietuvių grupėje. Dalyvau
ti dera ne vien šio karo tremti
niams. bet ir seniems emigran
tams bei svetur gimusiems. Įvai
riuose tarpt. kongresuose lietu
viai iki šiol gražiai pasireiškė. Ti-

tingai savas, lietuviai neliks nepa
stebėti. .

Kongresui registruotis galima 
jau dabar. Amerikos ir Kanados

8. inž. architekto, studijavusio Pa-' lietuvius prašome rašyti? Rev. S.

numi. Iš Kauno geto ją išgelbėjo p. ij N.Y.. USA.
Binkienė. At važiavo i Šiaulius su vysk.
Brizgio rekomendaciniu laišku Šiaulių i 
jėzuitams. Apgyvendinta Teišerskio 
ūkyje kaip šeimininkė. Ji gerai kalbė
jo lietuviškai ir buvo ariškos išvaizdos!

9. Šiaulių “Star” dažų fabriko savi
ninko 9 metų sūnų. Tėvas filantropas, 
žydu gete labai populiarus. Sudaryti

7. šifmanaitę, Ireną, inžinieriaus 
dukterį. Ją priglaudė mokytojo šeima. 
prie Kuzių, Šiaulių apskrityje.

ryžiuje, iš Kauno žmoną su 6 mt. sū-į Raila. 225. S. 4th St.. Brooklyn 
i
Binkienė. 
1 
jėzuitams.

vaikus. Neklausantiems buvo paskelbta 
mirties bausmė. Nepaisant to, toli gra
žu ne visi vaikus grąžino. Paminėtina 
Lukošiūnų šeima iš Bileišių kaimo, ku
ri negrąžino dr. Epšteino 2 metų duk
relės. Vokiečiai tik kratą darydami 
pas juos ją rado. Lukošiūnas buvo 
smarkiai nubaustas. Visi rasti žydų 
vaikai sunaikinti.

Vietos lietuvių komendantas drą
siai gynė ir gelbėjo žydus. Vokiečiai už 
tai jį, apkaitinę neveiklumu prieš žy
dus, suėmė.

Daugelis dusetiškių lietuvių, vokie- . . _ ..
čių pastatytų sargybiniais prie žydų, dokumentai, ir D. Venslauskaitės rū-J 
už atsisakymą žiauriai elgtis su jais pėsčiu apgyvendintas Vaiguvos apylin-j 
buvo skaudžiai sumušti, kiti pasodinti 
i kalėjimą.

Vienas dusetiškis ūkininkas. Linas: sudarytas asmens dokumentas.
Lubanas(?), vokiečių buvo verčiamas' ” '
sušaudyti du žydus, kurie jo šeimą su
ėmė ir išgabeno į Rusiją, šis atsisakė.
Vokiečiai jį nubaudė.

Laikomi gete žydai Dusetų savival
dybės buvo maitinami taip, kaip lais
vėj gyveną lietuviai. Viršaitis Svilas už 
tai ir už protestą dėl žydų naikinimo 
buvo vokiečių apšmeižtas, apkaltintas, 
ir atleistas iš pareigų.

FREDOJ varomas iš darbų žydų bū

Už žydų favorizavima ir Mačiui ir Ja-i daržoves jiems dalyti. Vokiečiai sargy

kraštų lietuvius prašome , 
rašyti tiesiai mūsų šv. Kazimiero 
kolegijai Romoje, Via Casalmon- 
ferrato 20, .Italy.

Amerikos ir Kanados lietuviai, 
kartu sudarydami pakankamai 
gausią grupę, galėtų žymiai su
mažinti kelionės išlaidas. Smul
kesnių informacijų šiuo reikalu 
bus paskelbta vėliau. Norintieji

u.'itaomaia Kauno Magnate naujoje patogioje svetainėje,
r.aida Blumentalienę. kuri sa parūpiu- ''=<ielsį'n> 'ai pranešti ko- 
tais jai Kaune asmens dokumentais bu-: ĮCglJOS vadovybei.’
yo apgyvendinta Padubysio valsčiuje. [

12. Apie 15 asmenų buvo sudaryti' 
asmens dokumentai, daugiausia ,vv-r 
rams. Dokumentai palengvindavo 
jiems reikalingu momentu bėgti iŠ ge
to ir tuo būdu išsigelbėti (ūkininkai 
mažiau bijodavo priglausti asmenis su

i- tvarkingais dokumentais).
rys sutiko 11-12 m. lietuviuką su dar- Pačioje okupacijos pradžioje 3 šiau- 
žoviu maišeliu ant pečių, žydams pa- lių visuomenės atstovai — F. Bugailiš- 
prašius, geros širdies vaikutis pradėjo kis, dr. D. Jasaitis ir kum Lapis nuėjo

- pas Šiaulių gebietškomisarą štabsleite- 
biniai jį čia pat nušovė. rį Schoepfėrį, įvairiais samprotavimais

S. KALVARIJOS apylinkėse pas ūki- užtarė žydus ir pareiškė pasipiktinimą 
ninkus gyveno pasislėpę nemaža žydų, brutaliu jų .žudymu. §tabsleiteris tą 
Trakiškiu kaime pas viena ūkininką intervenciją įžūliai atmetė, pąsikalbėji- 
naciai surado visa Gulbiu šeima. Gul- nutraukė ir pagrasino, kad už kiši- •> . •• • • _ • >

kėje.
io. Dr. Piko sūnui studentui buvo ap§jgyventį Romoje, mūsų kolegi- 

turėtų nedelsdami tai pranešti ko- 

Jūsų Kristuje —
Vysk. V. Brizgys

Ar amerikiečiai 
pralenkė sovietus 

erdvėje?
Daug mokslininkų mano, kad 

taip. Jų nuomonei pagrindo duo
da sovietų slaptumas.

JAV dar šiais metais planuoja 
paleisti kitą astronautą erdvėn. 
Patobulintais orlaiviais astronau
tai ateityje -galės skristi apie že
mę visą dieną, padarydami iki 18 
apskriejimų. 1963-64 m. planuo
jama paleisti orlaivius su dviem 
astronautais, kurie išsilaikys erd
vėje savaites ar daugiau. 1964-65 
m. trijų žmonių orlaivis “Apollo” 
darys dar tolimesnius skridimus. 
1964-67 m. Apollo raketomis bus 
skriejama apie mėnuli ir atgal 
žemėn. 1967 m. gale tikimasi nu
sileisti mėnulyje. Nuo pirmojo

tuliui teko nemaža iš vokiečių nukęsti.
Viekšnių žydus likvidavo rugsėjošaudytas už spekuliaciją_ir valdi- ėmė perdaug, ne pagal planą, n’atu Vitebsko apyg. Redakcija ir,

\m^n- antr°j pūsėj. Dalis jų pabėgo ir 
minių laiškų, Vad kombinate" “ne 
viskas tvarkoj” — per 2 mene- ” 7." ’ ™"“** .2
SIUS išnyko 186 litrai spirito. ■ bX. ir ju daugiau nebeteko matyti: 
per kelis menesius kombinatas; ROKišKY netoli geležinkelio stoties 
pereikvojęs uždarbio fondą 36 -|vienas ūkininkas slėpė 4 žydus. 1942 
470 rb. sumai. Buvo revizija, bet; pavasari vokiečių baudžiamasis bū- 
nieko nerado, O po revizorių iŠ- rys tą ūkį kartu su šeimininku ir visa 
važiavimo buvo pašalinti iš darbo šeima už prielankumą žydams sudė
tie, kurie skundėsi. “Revizoriai iš-j gino.
važiavo nieko nerade. o tuo tarpu:. KAUNO fortų kapinyne 1944 m. ba- 
vogimas eina toliau", rašo “Kom-, landžio mėn. vokiečiai pradėjo naikinti 
som. Pravdos” korespondentas. ’ Jen Pa,a,d°‘us nužudytų žydų ir kitų

1961. XI. 30. Izvestija rašo, Į atgabenti iš geto žydai. Lavonus degi- 
kad Lipecko kasyklos viršininkas no. Nusilpusius darbininkus žydus jų 
komunistas Kosygin pasistatė sau pačių tautiečiai turėjo mesti kartu su 
namą, versdamas darbininkus dy- lavonais į ugnį. Darbą pabaigus, vokie- 
kai jam dirbti: praėjus 2 metams 
Kosygin pasistatė antrą namą. 
Gavo iš centro papeikimą, po to 
atleido iš pareigų, bet bet po me
tų ji grąžino į kasyklą Nr. 14 vir
šininku. Dabar jis pašalino iš dar
bo visus skundikus arba perkėlė 
juos i sunkesnius ir pigiau apmo
kamus darbus. Ir vėl kasyklose 
ėmė “žūti valstybinės gėrybės”, o 
komunistas Kosygin pradėjo vėl 
turtingai ir parabangiškai gyven
ti. Tas pats laikraštis rašo apie 
komunistą Ivanovą, buvusi “dar
bo didvyri”, dabar invalidą pensi
ninką. Per kratą jo bute rado
68.000 rb., o jo mėnesinis uždar- proporcionaliai nykstančioms pre- 
bis — 40 rb. Tas pats laikraštis kėms augo Michailenko turtingu- 
rašo apie “komunistą milijonie- mas. Kompartijos raikomas pa-, 
rių” Darjalovą, kuris buvo pa- peikė Michailenko ir tuo byla 
trauktas teisman už kažkokį “ma- baigėsi: aplink pilna revizorių ak- 

' ' tų, kad tai “natūralūs nuostoliai”.
Ne be prasmės pirmasis kom- ryH pamestinuku dokumentai.

somolo sekretorius S. Pavlov cen- J 5. v. Rudnikaitę, Šiaulių žydu Rim- 
tro komiteto plenume pasakė: nazijos direktoriaus dukrelę, 16 metų. 
“Daug mūsų gerų vaikinų stipriai apgyvendinta girininko Dauginio
gadina valdžia, ir ne tik juos ga- j pk, deja, savaitei prabėgus, 
dina, bet jiems atsiranda tenden-! P^,,,«HS' » s,IRrižo i Sia»,h’
cijos ir instinktai, neturintieji -a—bAivMini'rrVMi'’ ! YWflO KSUflO pT^KyDlfllflkO SUT1U
nieko bendro su komunizmu .. ,5 amžiaus. Jis buvo atvežtas savo
Taigi palengva, bet be svyravi-’jmfci^ traukiniu iš Kauno, gyveno ku•! 
mų kompartijos kadrai išsigims- rį laiką dr. Jasaičio šeimoj, o vėliau 
ta Į viską, bet tik ne Į idėjinius kO- perduotas globoti agr. Mikolaičini ii 
monizmo statytojus. J. Gbs. i kaimą.

ninkų papirkinėjimą. Jis, valdi
ninkams kyšius duodamas, speku
liavo maisto produktais ir staty
binėmis medžiagomis ir per me
tus buvo uždirbęs per 400.000 rb. 
Kiti jo sėbrai, irgi komunistai 
spekuliantai, nubausti Įvairių ter
minų kalėjimu Leningrade.

Nors 1961. V. 5 d. Sov. S-gos 
Augščiausias Sovietas išleido po
tvarki ‘"Apie sustiprinimą kovos 
su ypatingai pavojingais nusikal
timais”, o tokiais nusikaltimais 
laikomi spekuliacija, pralobimas 
ir valstybinio turto vogimas. Iš 
sovietinės spaudos matyti, kad 
“ypatingai pavojingi” nusikalti-

gausinti tulinių užuolaidų, kurios prokuratūra gaudavusios anoni-
spekuliantų grupei , davė per 
3.200.000 rb. pelno. Fabriko di
rektorius už 32.000 rb. kyši leido 
spekuliantams padaryti milžiniš
ko pelno aferą: vienas fabriko 
blokas gamino prekes tik speku
liantams. Ryšium su šia afera 
buvo teisiami 54 asmenys: kombi
nato direkcija su savo spekulian
tais: be poros “Įgimtų” spekulian
tu. visi kiti — kompartijos nariai.

‘“Izvestija” 1961. XI. 28. ati
dengia antrą aferą Kamensk - 
šachtinski mieste. Rostovo apyg. 
Korespondentas rašo: “Kamens- 
ko kombinatas davė mažiau pro-

e jų vokiečiai surado ir vietoj sušaudė,J

Įvairus
• • i Lietuva, Latvija. siuntimai Estija, Ukraina

■X — Siunčiame Jūsų sudarytus ir ap-IS IxQnuOOS. paprastu ir oro pasru 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 giyno svorio 
siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti mums 
paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą. Mūsų patamavi- 
mas greitas ir sąžiningas.

čiai pradėjo naikinti visus pėdsakų nai
kintojus. Nemaža jų žuvo. Kitiems pa
vyko pasislėpti pas aplinkinius gyven
tojus. Pasislėpusieji buvo jieškomi ir 
kaikurie surasti. Surastus žydus sušau
dė, o slėpusius ūkininkus skaudžiai nu
baudė.

DUSETOSE vokiečiai, suvarę žydus 
i getą, paliko juos saugoti lietuvių po
licijai. Policija leido jiems išeiti lyg 
dirbti pas ūkininkus. Žydai, pasinaudo
dami ta proga, savo vaikučius išslaps- 
tė pas ūkininkus. Sužinoję tai, vokie
čiai įsakė tuoj surankioti visus žydus. 
Vienus surado, kitų ne. Vėliau paskel
bė įsakymą grąžinti į getą visus žydų

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

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

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

S K YRI AI:
105 Cannon St. E^ Hamilton, Ont. 94 Douglas Street, Sudbury, Ont. 
Tel. JA. 8-6686. Ponia V. Juraitis. Tel. OS.3-5315, p. M. Venskevičienė.

SAVININKAI S. ir A. KALŪZA

žą pasisavinimą” fabrike, o da
rant kratą jo bute rasta 130.000 
rb. “Kom. Pravda” tokius komu
nistus vadina “pogrindžio milijo
nieriais” ir konstatuoja, kad to
kių dar esama.

“Pravda Ukrainy” 1961. XI. 16. 
rašo apie komunistą Michailenką, 
Ukrainos mėsos ir žuvies preky
bos kontoros viršininką: revizijos 
aktai parodė, kad “išdžiūvo” 44 
statinės silkių, per 8 mėnesius “iš
garavo” 8 tonos šviežios žuvies:

biai buvo psichiatrinėj ligoninėj su
šaudyti. ūkininko nenubaudė tik dėl 
to. kad visoj Kalvarijoj žinoma savo 
padorumu Gulbių šeima pasakė, kad 
tas ūkininkas nežinojęs apie jo žydiš
kąją kilmę ir kad jie ten pergulėję tik 
vieną naktį, žydus dar slėpė šie ūki
ninkai: Jusaitis, Jackevičius ir kt.

ŠIAULIUOSE dr. J. Jasaitis ir Ja
saitienė tarp daugelio kitų išgelbėjo 
šiuos žydus:

1. Jerozolimskienę, gimnazijos mo
kytojo žmoną, su 2 berniukais 6-8 mt. 
amžiaus. Ji nuvežta arkliais 60 km 
nuo Šiaulių' i ūki pas Jaloveckius, o 
vėliau perkelta prie Kužių.

2. Kamberiene, dr. Kamberio žmo
ną, su 5 mt. amžiaus sūnumi. Ji buvo 
išvežta arkliais už 75 km pas Zubovus 
prie Akmenės i Judrelių ūkį, kur iš
gyveno iki vokiečių pasitraukimo.

3. Chane, naujose metrikose Jane, 
elektrotectiniko 8 metų dukterį. Ji bu
vo apgyvendinta pradžioje Šiauliuose, 
vėliau pas ūkininką Padubysio valsč. 
Liutkienės globoje ir pagaliau perkel
ta į Mažeikių apskriti Bugonių ūkį, 
kur ir gyveno iki vokiečių pasitrau- š 
kimo.

4. Frenkelio odos fabriko darbininkę 
su 2 vaikais. Vyresnysis buvo priglaus
tas kaime palei Vaiguvą Šiaulių apskr. 
Jaunesnysis pradžioje buvo įkurdintas 
Šiaulių miesto ligoninėje. Kai buvo pa
tirta, kad ligoninės personalas pradė
jo kalbėti apie jo kilme, skubiai buvo 
iš ten paimtas ir atiduotas globoti vie
nai moteriai. Frenkelio odos fabriko 
meisterio sūnų, kuris buvo priglaustas 
ligoninėj, o paskui išvežtas į Vaiguvos 
vaikų prieglaudą. Jiems reikėjo suda-

mąsi į tą reikalą visiems gresia žydų 
likimas. O SD viršininkas Bocelskis pa
sikalbėjime tuo pačiu reikalu D. Jasai
čiui pasakė: “Jei tamsta kišiesi į tą 
reikalą, tai atsigulsi į tą pačią duobę 
su žydais“.

Šiauliuose žydus gelbėjo nuo mirties 
ir teikė jiems visokeriopą paramą šim
tai lietuvių. Primintini, be minėtų dr. 
Jasaičio šeimos narių, šie žmonės: adv. 
Venslausko šeima, dr. Luinienė,. kun. ... -.zv-r-. ,
Lapis, kun. Byla, dr. Prielgauskas, Ku- sPUtniko 19o7 m. spalio 4. d. SO- 
žiu klebonas kun. Kleiba, viceburmist- vietai erdvėn paleido tik 14 sate- 
ras Pauža. Kildišius, ibianskis ir kiti. litu, tuo tarpu JAV Įvairių erdvėn

(Bus daugiau) paleistų satelitų skaičius — 67.

Mohawk Furniture ltd.

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 metu MODELIAI 

yra išstatyti abiejose krautuvėse, 
nupirkti 5 fabrikų visi baldai 

ir parduodami 
labai nupigintomis kainomis. 

Didelis pasirinkimas.

Geriausia proga įsigyti 
naujausios mados baldus.

Valome, taisome ir atremontuojame įvairius baldus. 
Kviečiame visos atsilankyti netik iš Toronto, bet ir plačių apylinkių.
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A. ŠAPOKOS RŪPESČIAI 
RENGIANT SAVĄJĄ ISTORIJĄ

J. JAKŠTAS

Minint neužmirštamo Adolfo kusi kur kokią senieną, jau nusi-! 
mirties metines tegalima ramintis voktų, kas tai per daiktas, iš ko- 
vien ta banališka mintimi, kad kio periodo, kam jis buvo skirtas, 
žmogus ir miręs pasilieka gyvas kaip jis vertinti; nes dabar dažnai 
savo darbuose. A. Šapokos istori- mūsų inteligentas nežino net, kas į 
jos mokslo darbai, kuriuos jis at- per daiktas yra piliakalnis ar 
liko per trumpą gyvenimą ir ne- koks “milžinkapis”. Galvoju, kad 
dėkingose aplinkybėse, yra jo ne- būtų gera, jei, pav., Puzinas pa- 
išdildomas paminklas. Jie yra rašytų apie archeologinius palai- 
vertingas palikimas nepriklauso- kus, p. Galaunė apie architektūri
nio Lietuvos laikmečio bei jame nius ir stilių istoriją. Būtų gal ge- 
vyravusios istoriografinės kryp- ra pridėti skyrių apie pinigus, gal 
ties. A. Šapoka bus jau nuo pat dar apie kareivių ginkluotę ir tak- į 
jaunystės supratęs, kad kiekvie- tiką. Viską reikėtų iliustruoti. Ma
nas laikas kuria sau istoriją ir tos nau, kad tuo būdu galima būtų | 
minties vedinas ėmė veikti. Jo naaiškinti ir duoti supratimą apie 
dideli įnašą gražiai įvertino Z. dabar užtinkamus reiškinius. Juk 
Ivinskis straipsniu “Adolfo šapo- istorijos mokslo tikslas ir yra 
kos darbai Lietuvos istorijos sri-; svarbiausia duoti supratimą apie 
ty” (‘Aidai”, nr. 6,1961). Didžiau-; nūdienio gyvenimo reiškinių ge-i 
sias istoriografinis įnašas nepri- netinę kilmę. Jei ką turime, rei-! 
klausomai Lietuvai yra jo vardu kia žinoti, kaip tai įsigijome, ko- 
vadinama Lietuvos istorija. Nors kia buvo raida nuo senųjų formų 
iš paviršiaus žiūrint ji atrodo ko- prie dabartinių. Bet kyla klausi- 
lektyvinis veikalas, tačiau iš tik- mas, kaip iš to viso sudaryti me- 
rujų kitų autorių rašytos dalys pa
tarnavo daugiau medžiaga redak
toriui A. Šapokai. Jis savaimingai 
perdirbo, perredagavo kiekvieną 
autorių; jis buvo kiekvieno auto
riaus bendraautorius. Šapokos 
Lietuvos istorija turi jo asmeny
bės atspaudą ir palieka nepriklau
somos Lietuvos įžymus istoriogra
finis paminklas.

Kaip velioniui vyko sunkus is
torijos ruošimo darbas ir kokio
mis mintimis jis šiuo atveju gyve
no, gražiai turėjau progos sekti 
pagal jo man į Vieną rašytus laiš
kus. Mat, užsibrėžus mums, švie
timo ministerijos paragintiems.

mw

Jam labiausiai rūpėjo veiksnių vienybė ir darbas
Žiupsnelis atsiminimų • minčių mūsų didžioje istoriko 

A. Šapokos mirties metinių proga
DR. S. A. BACKIS

todinę vienumą, kurioj vietoj apie 
tai kalbėti. Labai prašyčiau ap
galvoti apie tai ir savo nuomonę; 
parašyti”. "į

Iš duodamos ištraukos aiškėja; 
redaktoriaus gerai suprastas ge
netinis istorijos mokslo pobūdis, L 
kur siekiama sieti praeitis su da
bartimi. Šapoka čia lyg nusakė 
dažnai kartojamą Benedetto Cro- ■ 
ces tezę, kad kiekviena istorija 
yra dabarties istorija. j

VADOVĖLIO
SUTVARKYMAS ;aut bene, aut nihil. Mano gi nuo-

A. Šapoka pagrindiniu redaga-^ pį mirusius reikia sakv. 
vimo tikslu laike vadovėli taip su-. •
tvarkvti. kad jis iš kolektvvinio1 “ “ktai teisybę.

Jau vien dėl to, kad apie velionį 
! dr. Adolfą Šapoką.ir norint nega-

Dr. A. Šapoka “TŽ” redakcijoj 1959 m. lapkričio mėn. 
darbo metu.

PRISIMINIMU ŠVIESOJE v
J. KARDELIS

Sena patarlė sako: De mortuis

rasyti vadovėli teko netrukus į veikalo virstu vieningu. Apie tai!
vykti į Vieną studijų tikslais. Beti Us laiške (1935. V. 17.) šiaip by-k---------- . - . ..
Šapoka ir ten man nedave ramy- įoja; »5 žmoniu rašytas vadovėlis! Įima nesakyti nieko. O kalbėti 
bes ir laiškais vis ragino rašyti įuk išeitu labai nevienodas, o kai vien gera, kaip to reikalauja pa- 

galint greičiau paskirtąją da- į,ur (pereinančiose perijoduose) tarlė, nėra reikalo, nes apie jį 
lj- Ta proga jis kiekviename lais- crĮcįirįrstu išeitu vadovėlv ne- vra pasakyta pakankamai teisy- ke vis tekalbėjo apie savo istori- ^a^ma-. 0 bes. ypač tų. kas ji geriau pažino,
ją ir dėstė rūpesčius ir kartais vienas autorius akcentuos ='Aš Velioni pažinau labai mažai,
sivylimus darbu. Alan velionies viena dalvka o kitas atsistos ant todėl man nedrąsu įtaigiau ir vi- 
pasisakymai istorijos dalykais rašyti, nors kum dr.
tiek Įspūdingi buvo, kad aš tuojau vadovėlio sutvarkvma aš supran-; P- Gaida ir yra pareiškęs pagei- 
sumojau saugoti juos ateičiai. Ta- tu ne vien spaud(į priežiūrą, bet, davimą.
riau sau, tai busianti piayarti me- jr perdirbimą ant vieno kurpalio. , Dr. Šapokos Lietuvoje nepaži- 
dziaga musu dabar ruošiamos is- ęįa daug svers ir išlaikymas dalių nau. Neprisimenu, kad kada bu
tonuos istorijai. simetrijos, nes paliekant viską čiau ji net matęs. Apie ji žinojau

Gavęs pernai žinią apie Adol- aidoriams kiekvienas savo dali iš- tiktai iš spaudos. Kiek prisimenu, 
fo mirti ir kartu paprašytas para-; ( ZZZ...L. 1- --_
syti šį-ta apie ji, suradau jo laiš- bet-gal 600 psl. žodžiu sakant..; sitikti. rodos, Tuebingene kažko kus (is viso lo, rašytų tarp 1934.J- ° . . .. ... ...... . . ..
X. 29. ir 1935. XI. 30.) ir atsidė
jęs perskaičiau juos, ypač vietas.

Apie Adolfo Šapokos, vaidmenį j 
Lietuvos istorijos srityje ir lietu-Į 
vių gyvenime gražiai aprašė ir ap
tarė jo mokslo ir visuomeninio - 
publicistinio darbo bendradarbiai

i —prof. dr. Z. Ivinskis (“TŽ” 1961.
V. 4 d. Nr. 18 ir “Aiduose’, 1961 

; m. Nr. 6, pp. 233-244), prof. Si
mas Sužiedėlis (“TŽ” 1961. V. 18, 

i V. 25 ir VI. 1 d. Nr. Nr. 20, 21, 
' 22) ir Pr. G. su J. Matulioniu (“T
Ž”. 1961. III. 16 d. Nr. 11).

Tuose straipsniuose, pasisaky- 
į muose yra apibūdinamas A. ša- 
ookos asmuo, jo mokslo darbai 
bei nuopelnai lietuviu tautai isto
rijos. kultūros, visuomeninio, 
publicistinio darbo baruose. Čia 
tepaminėsiu tik vieną kitą dalyką, 
kurie mažiau žinomi, būtent — 
nuotaikas, atmosferą, - kurioje 
brendo A. Šapoka ir kuo sielojosi.

■ LAISVĖS KOVU NUOTAIKOJ
A. Šapoka atvyko Panevėžio 

valstybinėn gimnazijom 1923_m.,
i kartu su Jonu Šapoka, giminai- 
; čiu, Juozu Dačinsku — inž. J. Da- 
i čiu ir Kaziu Dausa. Jis pateko kla- 
' sėn, kur mokėsi jo artimiausias 
draugas istorikas Paulius Šležas, 
miręs 1937 m., kun. Alf. Lipnic- 
kas-Lipniūnas. miręs 1945 m., po-

; etai-rašytojai K. Inčiūra, J. Grei- 
įčiūnas. inž. Fel. Bielinskis, rašąs
šias eilutes ir kiti. Baigėme gim
naziją 1925 m. birželio 12 d. mo
kytojų tarybos nutarimu gavę abi
turientų diplomus.

Praeities perspektyvoje (37 m.) 
atrodo, kad tai buvo viena gal ge
riausių abiturientų laidų, kuria

i Panevėžio valst. gimnazija gali di- .....
I žmogų, kun. A. Lipniūną, davė 
kitus išvardytus asmenis, kurie j___ ,-u-- __
lietuvių visuomenei žinomi. Iš tos! katos.
pačios klasės kilęs yra ir kun. K. f Neatrodė, kad jis lengvas ma- 

daktorių. tik anksčiau palikęs' damas universitetą Kaune taip 
gimnazijos suolą. Tai buvo jauki, _ i ’
darbinga, solidari klasė. Mokyto
jus turėjome gerus — prof. dr. J.

nešdavo rezoliucijų projektus. At
seit, turėdavo nemiegoti, ir pro
jektus paruošdavo. Ir Kr. Tarybos 
suvažiavimuose visada iš jo iš- 
girsdavai pergalvotų minčių, nu-j 
šviečiamu iš savo kertės matvmo,: ... x. T. , 
nors kartais ir besiskiriančių nuo xZlu2*ls Ja7e bankini. svan*3 
daugumos nuomonės. J

Apie dr. A. Šapoką kaip istori-! 
ką mokslininką tiek tegaliu paša-i

venome vidutiniškai. Beveik visi 
maitinomės iš namų atsivežtu 
maistu. Vienas kitas būdavome 
atleidžiami nuo mokesčio už 
mokslą, o stipendijų sistema 
mums dar tuo laiku nebuvo tai
koma. Vilkėjome namuose austais 
ir kaimų siuvėjų pasiūtais drabu
žiais, o kišenpinigiais buvo mūsų 
tėvų ar artimųjų sunkiai uždirbti 
ir mums taupomi skatikai. Tai bu
vo gražūs lietuvių entuziazmo, 
ryžto, nepaprasto solidarumo, 
mokslo, pažangos siekimo metai, 
kai tėvai, artmieji viską aukojo, 
kad ju vaikai mokslo Įgytu.

NELENGVOS
MATERIALINĖS SĄLYGOS
Daugeliui nelengvas buvo ma

terialinis gyvenimas, vieną kitą 
pakirto džiova, o kaikurie negalė
jo1 rudeni grįžti į augštesnę klasę. 
Savo klasės tarpe ypatingų talen
tų nematėme, tik apie vieną kitą 
kuris mokytojas komplimentų pa
sakydavo, bet į tai daug dėmesio 
nekreipėme. Atrodė, jog visi yra 
išdidūs ir tikėjo, jog “kiekvienas 
yra savo ateities kalvis” ... La
biau reiškėsi K. Inčiūra savo po
etiniais gabumais, o visi kiti kibo
me į knygas, kartais gal ir per
daug vadovėlius pamiršdami. 
Daugumos, bent išvardintųjų, šū
kis buvo daug dirbti, skaityti, 
siekti “bendro išislavinimo” ... 
Toks buvo ir A. Šapoka. Gimna
ziją jis baigė be trejukių ir visą 
laiką priklausė gerųjų mokinių 
grupei. Savo laikysena, elgesiu 
buvo ramus, šaltas, malonus, vi
suomet besišypsąs. Atrodė turi 

■ valios, ryžtingumo ir stiprios svei-

kyti. kiek tas galima buvo patirti Barauskas vienas ““Draugo” i • v • i • n i v j j i i m < Dal V ICHui 1 d Ll1is spaudoje paskelbtų dalykų. Ma- - - - - - —
nau. kad jis peranksti mirė, o Lie
tuvos okupacijos sujauktos mūsų 
gyvenimo ir darbo sąlvgos jam 
neleido pasireikšti visų savo ga- Yča j. Eliso °at Giedraitiene. M. 
lių ir pajėgumo mastu. Čia mano Grigoni, Bite-Gabriele Petkevi- 
Įspuois, kad dr. A. Šapoka moksli-1 čaj^ kun j.. Linde-Dobila, kun. 
niam aarbui buvo rimtai pasiruo- j Ruškį. J. Zikarą, klasės auklė- 
s-s- . : ; . . . . toją bei kitus. Mokiniai visi be- nesnieji klasės draugai imkitės

Kaip redaktorius. Velionis lai- veik buvome ūkininku ar netur-į pareigų, aš naujokas jūsų tarpe.
r J----------------------------------- _T± J. _ _ •------- -- ■ ■ ■-----------_

I — Y j • požiūriu —i man atrodo, kad gali tekti beveik kiame bendruomeniniame susirin-. - ■ ■
* viską perdirbti, perrašvti. O tam kime. Tai buvo savotiškai lemtim!

• «T- u- • i- •• „„. reikia laiko. Be to reikia, kad ir!gas susitikimas ir pažintis, nes ir; . .... . v.
lietusias Lietuvos, istoriją . Mi- pradedant tvarkvti būtu jau visi (Kanadoje beleidžiant išblokštųjų m žinau. Manau, kad sios mano! < 

t™ ,F ....... • dienas, su juo daugiausia esu ŠU-Į perdaug negausios ir perdaug pri-i'
sitikęs taip pat bendruomeninėse puolamos žinios, ' daugiau įspū- J 
apystovose. džiai. man neleidžia plačiau ir n

Velionis buvo nuoširdus Kana- i

simetrijos, nes paliekant viską čiau jį net matęs. Apie ji žinojau 

i ulės ir vadovėlis išeitų ne 300. su juo man pirmą kartą teko su- kraštį vedė daugiau mokslo vyro

nint dabar Jojo mirties metines,; į-ankraščiai (tik abejoju, ar pasi-j 
sumojau duotu kelias ištraukas,; seks jie sUriflkti). Koi vadovėlis; 
kurios akivaizdnai parodys "TŽ (bus galavas aš daugiau nieko ne. 
skaitytojams, kokiais rūpesčiais; dirb*iu bet vis dėIto nei iu nei: 
gyveno Lietuvos istorijos re- 2 mėn tam darbui negali kak.į 
daktorius ir kokias kliūtis turėjo ti Juk ten be tekst0 dar bus daug 
nugalėti. reikalų su visokiais priedais, že-

VEDAMOSIOS MINTYS i mėlapiais. paveikslais, taip kad 
IMANTIS DARBO viskas trukdys" ... “Aš pats per

Iš pat pradžių redaguoti istori- kokią savaitę baigsiu savo dalį iš 
ją buvo pavesta P. Šležui, taip pat viso, bet nuo jos pradėti negali- 
jaunam istorikui ir keliais raši-!’J13 ,.11-8, rflkla.ja sutrumpinti, 
niais iškilusiam. Jam vadovaujant Jaučiu, kad išėjo platoka. Kiek, 
sudaryta programa ir imta tartis sutrumnjnti. paaiškės turint visus 
dėl rašymo ir redagavimo. Pasi- rankrascius. Vitu dėlto reikėtų; 
tarimuose Šapoka tuojau iškėlė Pradeti nuo pradžios. Tą-ką esi 
redaktoriaus ypatingą pareigą de- pakasęs-, dar kartą perskaityk, ga
rinti autorių rašinius ir juos taip lut^ai 3P^ark- k *.r ,skTu^Įai, Pn‘l 
redaguoti, kad išeitų daugiau ar siųsk. Padaryk taip. Juk „labai; 
mažiau vieningas vadovėlis. Šie- svarbi mums ir viena diena . 
žas, rodos, nebuvo linkęs tokio at- Kaip matome, redaktoriui teko 
sakingo darbo imtis ir tarėsi ten- nelengva, dalia suderinti p at^0’ 
kintis vien autorių rašinių tvar-.n.1? rasinius, ištempiant juos ant 
kytojo pareigomis. Tada redakto-.vienc). kurpalio . Čia jam teko 
riaus darbas iš švietimo ministe-; Var2ti ne vien su turiniu, bet ir ; 
rijos pusės buvo patikėtas Adol- Puslapiais, nes kiekvienas auto- ---------------- -----------------------
fui ir jis man viename pirmųjų T1U.S pageidavo daugiau gauti. njų įr bolševikų neatstumkimej 
laiškų (1934. XII. 20.) apie reda- Ojų nebuvo. Kai aš jam uzsimi- ir rezoliucijas redaguodamas, jis 
gavimą šiaip kalba: “Dabar dau- n*aH aP!e mano dalies pus- taip pat vengė aštriųjų išsireiški- 
giausia tenka sukti galvą, kaip vi-AaD!1’: d8 tuojau atkirto: “Paties mų vesdamas viską į saikingumo 
si parašysimJr kaip teks galutinai; daliai skirti tiek nebus galima jo-J bei kulturingumo rėmus, 
sutvarkyti. Kadangi tai tuo tarpu ^iu būdu . Nusiskundęs ii kitų > Kas liečia Benruomenę. jai jis 
pavesta man, tai man ir tenka reikalavimais daugiau puslapių. buvo pareigingas ir darbingas, 
daugiausia rūpintis. Programą se-! y6*1?1115 “.aiS?a: Ba,s?- *Sad nyjKLB Krašto Tarvbos suvažiavi-! 
nąją Pats, žinoma, turi. Bet tuo tykios vadovėlis gali atrodyti aka- muose mudviem daugiausia tek- 
tarpu aš galvoju dar kai ką ten dėmimu kursu . Javo rašvti rezoliucijų. Kai man, ■

—*.-------*— SUSIRŪPINIMAS svečio sąlygomis, ne visada To-
VADOVĖLIO BAIGIMU ronte pavykdavo turėti šąlygas.;

Pagal pirmykštį susitarimą su i leidžiančias susikaupti ties rezo-

SUSIRŪPINIMAS
VADOVĖLIO BAIGIMU

re-i terialines sąlygas turėjo. Lanky-

J. Ruski. J. Zikara. klasės auklė-

pat gyveno iš namų atsivežtu 
maistu.. Juo mane, kartu su P. 
Šležu. Kaune, atsimenu, vaišino 
1927 m. Sportuoti nemėgo. Visuo
meniniame darbe buvo uolus atei
tininkas, bet atsisakinėjo imtis at
sakingų pareigų — girdi, jūs se-

lizmo, žmoniškumo, tolerancijos 
dvasią, tėvynės meilę, tautinę sa
vigarbą ir tautiškumo bei valsty
bingumo sąmonę. Taip mūsų tar
pe brendo graži sugyvenimo dva
sia, konkretu; klausimų svarsty
mas, pusiausvyra sprendimuose 
— savybės, kurias gražiai A. Ša
poka buvo savyje išpuoselėjęs. 
Fanatizmas, kraštutinumas mūsų 
pažiūroms buvo svetimi dalykai. 
Tokioje tad atmosferoje brendo 
A. Šapoka, • kur buvo nuolatos 
skiepijami tvirti moralės ir krikš
čionybės principai. Veidmainiavi
mas, pataikavimas buvo mūsų 
smerkiami dalykai. Teisingumas, 
tiesumas ir garbė buvo klasės 
draugų tarpe gražūs šūkiai ir sie
kimai. Teisingumo pavyzdžiu bu
vo kun. Alf. Lipniūnas bei istori
kas P. Šležas, kuris, atrodo, bu
vo artimiausias. A. Šapokos drau
gas. P. Šležas ir A. Šapoka mūsų 
tarpe buvo laikomi kritiškiausi 
kokiomis nors idėjomis persiimti. 
Juos laikėme kritiškais, o kartais 
net skeptikais vadindavome. A. 
Šapoka buvo pusiausvyros žmo
gus ir karščiuotis nemokėjo — vi
durio kelio jieškojo. Buvo justi 
pas ji palinkimas dalykus nuo
dugniai analizuoti ir nesiskubinti 
su išdavomis iš vieno kurio fakte
lio. Jis jieškojo sintožės ir nesi- 
duodavo lengvai įtikinamas. Vė
liau tai gražiai reiškės jo istorijos ' 
darbuose. Galbūt nebus be Įtakos 
likęs dr. J. Yčas, šalia A Šiookos 
įgimtų palinkimų. Dr. J. Yčas su 
sąmojum dažnai pamokų metu 
reikalaudavo iš mūsų atsakymuo
se precizijos ir sąmoningai reika
laudavo susiorientuoti tiksliai jo 
keliamais klausimais ir tiksliai į 
juos atsakinėti bei paaiškinti, ko
dėl taip, o ne kitaip reikia klausi
mus svarstyti ir juos spręsti: Ir 
taip A. Šapoka jieškojo “lietuvių 
Lietuvos istorijoje” ir jų rado, 
nes jo stiprus analitinis ir sinteti
nis talentas gimdė jo galvoje min
tis išsiaiškinti lietuvių tautos pra
eitį, jos istorijos eigą ir suprasti 
jos likimą. A. Šapoka lietuviško
mis akimis ir lietuviška sąmone 
jieškojo sprendimo, paremto ele
mentų visuma, ne atskirais duo
menimis.

DIDIEJI RŪPESČIAI
Likimas mane su A. Šapoka iš

skyrė studijų metu un-te — jis 
studijavo Kaune, o aš netikėtai 
atsidūriau Paryžiuje. Vėliau, kai 
dirbau Kaune, jis važinėjo studi-

Vilniun. Susitikdavome retkar
čiais.. Ryšį palaikė, atsiųsdamas 
savo studijas. Po to. tremtyje at
sidūręs. A. Šapoka palaikė kores
pondencijos santykius, sielodama- 

Jsis Lietuvos reikalais. Labiausiai 
jam rūpėjo mūsų veiksnių vieny
bės ir darbo reikalai, lietuvybės

- išlaikymas ir Lietuvos likimas. 
Pastaruoju reikalu ypačiai jam 
rūpėjo gera informacija svetimų
jų tarpe apie Lietuvą. Tai jis kon
krečiai įrodė, parašydamas “Li
thuania. Country and Nation" 
(1946 m.) ir “Lithuania Through 
The Ages” (1948 m.). Jis sielojo
si, kad mūsų veiksniai. LDT in
formacijos darbą gerai organizuo
tų. iniciatyvos imtųsi ką padary- ’ 
ti. Nekartą insistavo. kad reikia 
rūpintis išleisti dokumentacijos 
veikalas svetimom kalbom. Jis 
nuikiai suprato, kad vadinamame 
Lietuvos išlaisvinimo darbe mums 
reikia žiūrėti, jog svetimšalių lei
džiamuose žurnaluose, laikraš
čiuose būtų rašoma apie Lietuvą.
Jam atrodė, jog tai geriausias ko
vos už Lietuvą kelias. Su tais rū
pesčiais jis mus paliko. Mirtis 
negailestinga jauną jį dar iš gy
vųjų tarpo išplėšė. Jis didelį dar
bą Lietuvos istorijai atliko ir Lie
tuvai daug nusipelnė.

LIETUVIAI — KARSTU 
GARBINTOJAI?
Prisimena man Adomo Micke

vičiaus posakis —- “Lietuviai yra 
karstų garbintojai” ... Pagalvo
ju. kažin, ar gyvas būdamas, A. 
Šapoka buvo suprastas ir Įvertin
tas, ar jis kartais ne perdaug tu
rėjo materialinių sunkumų, jog 
staiga mirtis ji pakirto. To neži
nau, bet klausimą keliu, nes, jis 
aktualus ir kitų mūsų pajėgų at-' 
žvilgiu. Nepakanka mirusius pa
gerbti, reikia pagalvoti, ar gyvie
ji kultūrininkai, mokslininkai tu
ri pakankamas sąlygas darbą 
dirbti ir Lietuvai pasitarnauti.

A. Šapoka daug padarė ir daug 
paliko mums. Tikėtis reikia, kad 
bus žmonių, kurie jo srities bare 
dirbs ir atliks naujus uždavinius. 
Reikia svetimųjų tarpe Lietuvos 
istoriją nušviesti, lietuvių tautos 
valią būti laisva ir nepriklausoma 
valstybe pareikšti plačiai. Dar
bas nelengvas, bet didingas. Ji 
reikia atlikti. A. Šapoka tą darbą 
dirbo: reikia, kad kiti ii tęstų. Tai 
bus geriausias ir A. Šapokos pa
gerbimas ir Lietuvai patarnavi
mas. kuris velioniui labai rūpėjo. 
Dėl Lietuvos laisvės kova neleng
va, bet galima. Darbininkų reikia. 
Vienam kovotojui kritus, kiti jo 
vietoje tą darbą turi tęsti. Tai 
mūsų kartos likimas ir uždavinys.

- . .. . tingų ūkininkų — kaimo vaikai.; Rodos ir un-te taip pat laikėsi.
_ . rimtai, nesiekdamas yisi gyvenome Lietuvos Nepri- Jo rūpestis buvo skaityti, lavintis.
7 [dirbtinių efekto priemonių. klausomybės kovu prisiminimais, kalbų mokytis. Šiuo požiūriu pa- 

Tai ir visjųis. ką aš apie Velio- savanoriu vyresniu draugu paly- vyzdys buvo kun. A. Lipniūnas, 
i dėjimu i frontą ar karo mokyklą, kuris vienos vasaros atostogų me- 
; įspūdžiais. Vienas kitas vvresniu tu atmintinai išmoko visus vieno 

J klasės, draugų dalyvavo imkovosė skiečių kalbos^žodyne žodžius. ju tikslais Pralion stockholman 
. su lenkais— P. Šležas ir kt. Vie-j SINTEZES ŽMOGUS L„ . „ .......

> - ir nas kitas buvo gimę 1901-1904 m.. Septintoje, aštuntoje klasėje
n a ■ . įtaigiau apie Velioni kalbėti. Be- o dauguma-buvo gimė 1905-6-7 m. mums daug įtakos turėjo ypač

dos Lietuvių Bendruomenes na-gaIiu įiktai apgailestauti, kad man Visi troškome mokvtis ir buvome kun. J. Lindės-Dobilas ir prof.
Tikimaikad Bendro Perniažai ^ teko Pažinti ir dar: mokytojų skiepijami gražiais te- dr. J. Yčas. Savo plačiom erudi- 
MKimas taip mine. Kau DeHUI uu’; mažiau patirti jo mokslinius dar- : vvnės meilės pavyzdžiais, lietuviu cijom. minčių įvairumu ir suge-

, bus. Apgailestauju dr. Adolfo Ša- tautos didybės ir kultūros troški- bėjimais aiškiai, suprantamai jas 
bet1 Pokos perankstyvą mirtį. į mu bei siekimais. Materialiai ,gy-! pareikšti — jie mums diegė idea-

menėje mudu susitikdavome ne; 
tiktai kaip bendruomeninės idėjos! 
šalininkai ir gyvendinto jai.
ir kaip redaktoriai. Neatsimenu - 
KLB Krašto Tarybos suvažiavimo, 
kuriame munis nebūtų užkrautos 
rezoliucijų komisijos narių parei
gos. Čia man daugiausia ir teko 
su Velioniu susipažinti ir stebėti , 
jo idėjinį pasaulį.

Mano dėmesį patraukė visų pir
ma dr. A. Šapokos žmoniškumas

i ir lygus visų lietuvių vertinimas, i 
Man prisimena ne vienas jo re
agavimas į aštresnius kaikieno pa
sisakymus prieš lietuvius bolše- 
vikus-komunistus. Jis ne kartą

i yra pastebėjęs: Ir bolševikai yra i 
lietuviai. Mes nedaug turime žmo- i

pridurti. Būtent: manyčiau tarp 
kitko, kad būtų gera ten duoti 
skyrių paaiškinantį, kaip žiūrėti į i 
senosios mūsų kultūros palaikus, • Švietimo ministerija vadovėlis tu-įliucijų paruošimu, dr. A. Šapoka, 
kad busimoji inteligentija, ūžti.-; (Nukelta i 8 psl.) būdamas namie, iš ryto jau atsi-

Valstybinė Samdymo Tarnyba (The National Employment 
Service) darbdaviams ir darbo jieškantiems nemokamai 
patarnauja užpildant darbui pareiškimus

Valstybinė Samdymo Tarnyba veikia isame krašte, gali patenkinti kiekvie
ną darbdavio darbo pareikalavimą, a -'’k*' - msiau įgudusių
ar nepatyrusių darbininkų, pareigūnų ar profesionalų, pilnam laikui, daliai 
dienos ar padienių.
Per Valstybinę Samdymo įstaigą samdytojas gali gauti didžiausią pasirinki
mą iš viso krašto darbo jieškančiųjų.
1961 metais Valstybinė Samdymo Tarnyba surado darbus virš milijono 
darbininkų be jokių išlaidų, tiek samdytojams, tiek darbininkams.
Valstybinė Samdymo Tarnyba suteikia NEMOKAMAI darbo pajieškojimo 
pagalbą visų kategorijų darbininkams. Jauniems žmonėms, jieškantiems savo 
pirmųjų darbų, senesniems darbininkams, pareigūnams, profesionalams ir 
moterims, sužalotiems asmenims, žodžiu visiems, kurie jieško darbo, ši įstai
ga mielai padės.
Dėl tolimesnių informacijų aplankykite artimiausią Nedarbo Draudimo Ko
misijos — National Employment — įstaigą.

TAIKOS
SAUGOTOJAI
Šiandien, labiau kaip betkada nuo 1940 metų, mes 
atiduodame ypatingų pagarbų tiems draugams - 

Kanados piliečiams Ginkluotose pajėgose, 
kurie yra pasirengę ginti mūsų 

laisves ir gelbsti išsaugoti pasaulio taikų.

DEPARTMENT 0F NATIONAL DEFENCE
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MOK. EM JOSEN-JASINSKIENE 
Phoenix, Ariz., įsteigė šeštad. m-lą ne-! 
leisdama nutausti lietuviškai jaunajai 
kartai. Vaikučiai išmoko skaityti ir 

i rašyti lietuviškai, o taip pat — pa
dainuoti ir padeklamuoti.

PROF DR. PADALIS, skaitydamas 
paskaitas Arizonos un-te turi progos 
pakalbėti ir plačiai Amerikos visuome
nei apie Lietuvą.

D. PADALIENE pakviesta būti vado
ve mergaičių korporacijos “Alpha Sig
ma Alpha” Arizonos un-te.

LIETUVOS NAIKINIMO PARODOS 
K-TAS praneša, kad parodą gali kviesti 
organizacijos, klubai arba paskiri as-

JA Valstybės
ATSILIEPKITE OLDENBURGO
LIETUVIU GIMNAZIJOS DARBUO
TOJAI! Susidariusi klasių atstovų 

grupė ir gavusi daugumos pritarimą 
nutarė suruošti buvusių Oldenburgo 
g-jos mokytojų ir mokinių suvažiavi
mą gegužės 5 d. Toronte, Kanadoje, 
nes čia daugiausia jų gyvena.

Kviečiame dalyvauti visus mokyto
jus, gimnazistus nuo pirmokų iki aš
tuntokų. Po daugelio metų vėl bus ma
lonu susirinkti draugėn iš įvairių pa
saulio kraštų.

Visais informaciniais reikalais pra
šome kreiptis: Toronte — Edvardas menys. Paroda nieko nekainuojanti. 
Valeška, 227 Indian Rd.. Toronto 3, Rašyti: Aldona Paukštelis — 4122 Dru- 
Ont, tel. RO. 7-5350; Čikagoje: Viltis 
Vaičiūnaitė, 2851 W. 71st St., Chicago 
29, Ill., USA. Rengėjai

LIETUVIU FONDUI aukojo: dr. J. 
Motiejūnas $1000; kun. P. Patlaba — 
$100 ir pažadėjo aukoti, kol pasieks 
$1000; Liet. Mokytojų S-gos Čikagos 
skyr. pažadėjo $1000 artimiausiu laiku.

LIETUVIŲ FONDUI po $1000 at
siuntė dr. Ant. ir Al. Lipskiai ir dr. 
Ad. ir EI. Miliai.

LIETUVIŠKIAUSIAS RAJONAS Či- 
kagoj buvo Bridgeportas. Dabar — 
Marquette Park. Einant 69 gt. į va
karus nuo Westėrn gatvės matyti lie
tuviški užrašai: Tulpė, Skalsa, Mar
giniai, Nida, Kaunas, Palanga, Žemai
tija ir tokios lietuvių pavardės, kokias 
jie turėjo Lietuvoj.

INŽ J. MIKALAUSKAS iš Bostono 
paaukojo Liet, profesorių dr-jai $100.

J. GALMINAS išrinktas BALF-o 100 
skyriaus valdybos pirmininku.

mond St, East Chicago, Ind. USA.
J. PUODŽIŪNIENE, Grand Rapids, 

Mich., knygai “Palik ašaras Maskvoj” 
nupirkti ir padovanoti fondui surinko 
$108,50. Ji yra LB apyl. pirminninkė

Britanija
LIET. TARYBOS suvažiavimas nu

matomas šaukti balandžio mėn. Lon
done.

SODYBOJE atostogaus 7 Glasgow© 
lietuviai. Iš Škotijos atvyks vasaroti 
ir daugiau lietuvių. Iš Birminghamo 
užsisakė atostogauti 6 lietuviai. Atei
na užsakymų ir iš kitų Anglijos vietų. 
Iš to matyti, kad Anglijos lietuviai sa
vą Sodybą nori išlaikyti savose ran
kose.

JONAS TAČELAUSKAS, po ilges
nės ligos sausio 28 d. mirė Brad
ford© ligoninėje. Gimęs 1905 m. Laii* 
kupėnų km., Vilkaviškio apskr.

Italija | P. KLIMAS lankai pas savo pažįsta* į skaitęs Nelės Mazalaitės “Ilgesio le- kaip iŠ šios nelaisvės yra grįžę jo drau- 
t A - . genda” ir kelis liet, autorių eilėraščius, gąi lietuviai. Ypač jį domina kario Sta-

POPIEŽIAUS TELEGRAMA V AS A- jos vadovybei Castelnuove Venezuelos; SGT. CHEF. J. GRINIUS 15 metų Programa užtruko arti 4 vai., bet da- šio — pavardės nepamena — likimas.
RIO 16 PROGA. — Lietuvos Neprikl. lietuviai atsiuntė atitinkamą pinigų 
minėjimas Italijoj šiemet buvo ruo- sumą, prašydami, kad gimnazijos va- 
šiamas tik lietuviams. Romos ir apy- sarvietėj, Alpių kalnuose, būtų pasta- 
linkių lietuviai šią sukaktį minėjo šv. tytas meniškas lietuviškas kryžius. Jų 
Kazimiero kolegijos patalpose vasario prašymas būsiąs mielai išpildytas.

ą 18 d. šv. Mišias ir jautrų pamokslą pa- _
, sakė arkiv. Samorė, kongregacijos ypa 

tingiems Bažnyčios reikalams sekr. 
Prisimindamas savo 6 metus Lietuvo
je, pastebėjo, kad 1938 m. dalyvavo 
Kaune Lietuvos Nepriklausomybės 
dvidešimtmečio minėjime, kai gavo 
pirmąją savo diplomatinėje tarnyboje 
dekoraciją: Gedimino ordiną. Užbaig
damas savo žodžius, arkiv. Samorė per
skaitė šv. Tėvo telegramą:

“Jo šventenybė popiežius nuošir
džiai priimdamas Romos Lietuvių Ben
druomenės pareikštus sūniškus meilės 
jausmus ir prašydamas Dievą naujos 
pagalbos bei paguodos, ragindamas į 
uolų krikščioinšką gyvenimą ir pilną 
pasitikėjimo Ištvermingą maldą, siun
čia visiems broliškojo susirinkimo prie 
Dievo altoriaus dalyviams Nepriklau
somybės paskelbimo metinių proga 
prašytąjį apaštališkąjį palaiminimą. 
Kardinolas Cicognani”.

Po pamaldų salėje sekė minėjimas, __ ___ „
kurio metu PLB Italijos Kr. V-bos pir-' A. Moneys, o akordeonu groja B.
min. kun. V. Mincevičius tarė žodį. 1a 

Minėjime dalyvavo visi Romos ir
apylinkių lietuviai, Lietuvos min. prie 
šv. Sosto J. E. Girdvainis su sekrėt. 
St. Lozoraičiu, jr.

Kitas įspūdingas minėjimas įvyko 
Saleziečių gimnazijoj šiaur. Italijoje 
gyv. lietuviams.

Romos ir Vatikano radijų lietuviš
kųjų programų vedėjų rūpesčiu buvo 
suorganizuotos specialios transliacijos.

Minėjimus plačiai aprašė Romos 
dienraštis T1 Quotidiano” ir Vatika
no

| straipsnių šia proga paskelbė provin- MENT

cijos laikraščiai.
LIETUVIU SALEZIEČIU gimnazi-. mus Amerikoje ir Kanadoje.

• Prancūzija
UŽSIENIEČIU SESERŲ VIENUO

LIU KONGRESE, kuris įvyko Paryžiu
je,dalyvavo ir lietuvaitės seserys: Mar
celė, Felicija, M. Ksavera ir M. Jo- 
landa. Pranciškonių sės. vyresnioji da
vė leidimą šes. M. Jolandai talkinti 
Liet. Kat. Misijos pastoraciniame dar
be Paryžiuje.

J. MATORE - MAČIUKAITE praei
tą rudenį dviems mėnesiams buvo iš
vykusi į Vilnių aplankyti savo motinos. 
Turėjo progos pavažinėti ir po artimą
sias Vilniaus apylinkes.

TAUTINIU ŠOKIU GRUPE daro re
peticijas pas malonius mūsų jaunimo 
bičiulius skulptorius Martel.

Šokėjų grupę sucįaro: D. Eidimintai- 
tė, N. Harrer, Martel, A. Martinkaitė, 
Ę. Mončytė, A. Pagnier ir D. Params- 
kaitė; R. Bačkis, M. Donaldas, A. Ja
saitis, P. Klimas, P. Liutkus, A. Mon
eys. Šokių grupei vadovauja skulp.

j Venskuvienė.
Stud. D. Eidimintaitė, E. Mončytė, 

D. Paramskaitė, N. Harrer, A. Jasai
tis, P. Liutkus neseniai atvykę is Ame
rikos. Kanados ar nuo Čote d’Azur. 
Visi studijuoja Paryžiuje.

D. ŽIRGULYTE atvyko iš Čikagos 
dviem mėn. pagilinti prancūzų kalbos 
studijas, o ž. Mikšys 
suros studijoms.

A. PAGNIER vaidina “Bouffes Pa- 
risiens” teatre ESTHER (Racine) pas
tatyme, o N. Apreleff-Kasireninovai- 

L’Osservatore Romano”. Eile te — Dostojevskio “CRIME et CHATI- 
veikalo pastatyme.

teatro reži-

ištarnavo svetimšalių legijone. Prieš lyviams nenusibodo; Kr. V-bos pirm., į KARINE LIETUVIŲ KUOPA Uhler- 
metus laiko sugrįžo į Paryžių, čia da- j užbaigdamas priminė — “kol lietuviš- borne paminėjo savo 15 metų jubilė- 
bar gyvena ir dirba. kasis jaunimas lietuviškai meldžiasi ir jų. Jos ilgametis vadas yra kpt. Juo-

A. LIUTKŲ šeima atšventė 25 m. ve- lietuviškai kjlba, kol dainuoja lietu- zas Matulaitis. Ši kuopa yra tvarkinga
I viskas dainas ir šoka taut, šokius, tol netik kariniu atžvilgiu; ji ir bendruo- 

Lietuvos padėtis nėra beviltiška”. 1 meniniuose reikaluose turi daug su-
! ’ • inėjimą buvo suvažiavę lietuviai net pratimo, remia ir Vasario 16 g-ją re-
I iš 300 km. nuotolio. Išlaidoms padeng- guliariai. Neseniai vėl paaukojo jai 

a: ’ ‘ ' DM 100. Kuopoje dar yra keletas lais
vų vietų. Kr. V-ba siūlo lietuviams pa
skubėti paduoti įstojimo prašymus, nes 
į mūsų tautiečių vietas pakliūva sve
timtaučiai. Kuopos adresas:

4204 LSCo Commanding 
Cpt. J. Matulaitis - 
(22b) Post Heidesheim/Rh. 
Uhlerborn. V. Kr. V. Inf.

kasis jaunimas lietuviškai meldžiasi ir jų. Jos ilgametis vadas yra kpt. Juo-

dybinio gyvenimo sukaktį.

Vokieti io
CENTRINIS VASARIO 16 MINĖJI- tj tikimasi gauti parama iš vokiečių 

MAS. — Vasario 18 d. gražioje Mocar- vyriausybės.
to Stuttgarto dainų halėje susirinko ANTANAS VITKUS žuvo 1961 m. 
virš 500 lietuvių ir svečių. Minėjimų gruodžio mėn. susisiekimo nelaimėje, 
atidarė Kr. Valdybos pirm. kun. Br. Velionis buvo kilęs iŠ Panevėžio apskr. 
Liubinas. Sveikino: Baden • Wuertten- Rozalimo vaisė., Kitaučiu kaimo, gim. 
bergo parlamento pirm. dr. Gurk, vice- 1900 n >6., nevedęs, ūkininkas. Gi-
ministeris Schwartz ir Rottenbergo 
vyskupo atstovas prel. dr. Hufnagel. 
Dr. Schwartz pabrėžė, kad Vokietijos 
vyriausybės sluogsniai noriai remia lie
tuviškąją veiklą ir yra pasiryžę visomis 
priemonėmis Vokietijoje gyvenantiems 
lietuviams pagelbėti išlikti lietuviais 
bei puoselėti lietuviškąją kultūrą. Lat-d0 ifiieHniu— lOvyrulr l nmteris. 
vių vardu kalbėjo R. Liepinš, estų — i ncwC NUTRAUKS SAVO VEIK- 
'!^.U._Pent *r lenkų “ kan- Ju,iuSZ S’ ĖĄ. - JAV katalikų šalpos organiza- 

cija š.m. birželio 30 d. užbaigia savo 
darbus V. Vokietijoje ir uždaro savo

minių Vokietijoje neturėjo. Palaidotas 
Bad Zwischenahn bendrose kapinėse.

MYKOLAS RADZEVIČIUS, gimęs 
1910. IV. 14., Alytuje, po sunkios li
gos, mirė 1961 m. gruodžio mėn. Gau- 
tingo sanatorijoje.

Gautingo sanatorijoje dar tebesigy-

Janusz.
Pagrindinis minėjimo kalbėtojas bu-

VO dr. H. J. Dahmen, kuris labai daug ' NėwC ’Vokiet‘ijoje‘“pradėjo
prisidėjo prie minėjimo surengimo. Jis veikti tuoj po n D kar0 teikdama 
yra Vokiečių - lietuvių s-gos pirm. Me- ivairiausia • pagalba visu tautu katali- 
nineje daly styginis kvintetas pagrojo kams pabė3ėliams. BALFo ir atskiru 
Stasio Vainiūno kompozicijas. Soliste Hetuviu santykiai su NCWC buv0 vi. 
Panse - Simamūkštytė, palydima pia- soUmet nuoširdūs. Ši organizacija lie- 
nisto Manfred Gutsherr padainavo ®i(UVįams Vokietijoje ir kitose Europos 
liaudies dainas; trys jų - sukompo-j -^ daug pagelbėjo emigracijos, Įsi- 
nuotes paskaitininko dr Dahmen: ‘Olkfirim<) ir šalpos reikaluose.
tai dėkui močiutei , Vai pute pute 
šiaurys, vėjelis” ir “Vai kas sodai do

lietuvių santykiai su NCWC buvo vi

Šveicarija
“NEUE ZUERICHER ZEITUNG” , 

bendradarbais, lankąs Įvairias Afrikos 
valstybes, rašo, kad Centrinės Afrikos 
Federacijos vyriausybės galva, Sir Roy 
Welensky, esąs lietuvių kilmės. Jo mo
tina esanti kilusi iš Pietų Afrikos, o 
tėvas — Lietuvos žydas.

Australija
KRAŠTO V-BA sausio 17 d. posė

džio metu pasveikino v-bos sekr. Vyt. 
Patašių, neseniai baigusi ekonomikos 
studijas. V. Patašius Krašto v-boj 
yra trečiasis akademikas, baigęs moks
lus Sydney un-te. Pirmieji du: dr. 
V7. Doniela, dabar prof. Newcastle un-

Pabėgėlių problema V. Vokietijoje Į te ir inž. Z. Budrikis, einąs atsakingas 
’ ' ' ’ A J profesines pareigas Perth'e.dar vis nebaigta. Jų tarpe dar daug

’"?ky!®ia vargo ir daugelis’ jų reikalingi pagal- ....
bos. Todėl NCWC veiklos nutraukimą 

. 1I... ... reikia apgailestauti. Ji glaudžiai bend-
kių grupe pašoko įvairius sokius. Ispu- rada,biavo Slt vokiečiu kataliku šalpos 
dingai atrodė naujieji mergaičių taut. į or.jomis ir> uždarydama savo skyrius 
drabužiai, pasiūti H. Montgabienes. Du; Vokiet5jojei nebaigtus darbus perduos 
deho įvertinimo sulaukė Stuttgarto te-: vok:e-jH Caritu.; šalpos sritvje ir St. 
atro aktorius H. Bender vokiškai per- i R2l,haeisverein emigracijos reikaluose.' 

I LIETUVIŲ EMIGRACIJOS REIKA-i
■ LAI yra sunkūs, nes jų dauguma pa. 
į likti Vokietijoje dėl silpnos sveikatos.
Jei kuris ir mėgina, dažniausiai už- j 
kliūva pas konsulatų gydytojus — ir į 

: tik nedaugeliui pavyksta emigracines j 
kliūtis nugalėti.

! Didelio intereso emigruoti reiškia kovojo, kol, galų gale, laukiniai pasi-
* naujai iš Lietuvos atvykusieji; B AL traukė. Čia nieko nesužeidė, bet neži- 
Fas darė įvairiausių žygių, kad bent no, ar sužeidė kurį laukinį. Valstybės 
negavusieji Vokietijos pilietybės būtų įstatymai draudžia užmušti laukinį, bet 
pripažinti JT mandatiniais pabėgėliais, jej ir užmuštų, jie niekad nepalieka

s kad tuo būtų galima juos emigracijai nei sužeistų, nei nukautų — nusineša 
į JAV registruoti pagal specialų tik su savim.

Į pabėgėliams taikomą įstatymą. Deja, “Neseniai pabėgo nuo laukinių vie-
■ tos pastangos nedavė teigiamų pasėk- na moteris, kuri išgyveno pas juos 10
• miu. Mat, pagal vokiečių įstatymus metų (čia viena iš Requenos ir yra
■ naujieji atvykėliai, jei jų žmonos pri- puslaukinė). Ją pagrobė mažą mergai- 
pažintos vokietėmis* yra laikomi vo- tę. Pirmiausia nudegino kojas, kad ne- - 
kiečiais. Dėl šio įstatyminio nuostato galėtų pabėgti. Sako, kad jų yra labai 
JT Aūgštasis Komisaras Pabėgėlių Rei- daug, tiesiog turi savo miestelį, kur

i kaiams atsisakė pripažinti juos man- namai iš palapinių. Valgo miškų žvė- 
j daliniais pabėgėliais. Todėl naujieji rių mėsą: miškų kiaules, įvairių rūšių 
atvykėliai, norintieji į JAV išvykti beždžiones, tigrus ir kt., taipogi lauki- 
gaii JAV konsulate rigstruotis tik kvo- nius vaisius, tam tikros rūšies bulves 
tos keliu. Kadangi jie yra gimę Lie- ! ir ką gauna pasiplėšti aplinkumoj, 
tavoje, o jos kvota labai maža, tai [Miega hamakuose, kur apačioj dega 
jiems reikės ilgus metus laukti, kol ‘ maža ugnis, kad apsisaugoti nuo uodų 
ateis jų eilė. J ir kitokių vabzdžių. Nelaiko ligonių.

VOKIETIS JIEŠKO LIETUVIU Į Jei kuris rimčiau suserga, užmuša ir 
DRAUGŲ. — Prekybininkas vokietis palieka žvėrims. Taip pat nelaiko vy- 
Joest, gyv. Weinheim/Bergstr., krei-:resnio amžiaus moterų.— užmuša. Va
pėsi į kr. Valdybą sii prašymu surasti gia tik jaunas mergaites^ sako, kad tė
jo karo meto draugus lietuvius iš 80 nai nemaža yra baltųjų moterų - mer- 
lictuvių statybos batalijono. Joest. ga;čių. Jie turi vada, vadinamą Cura- 

: kartu su dar 5 vokiečiais kariais bu- ca. Tas. liepiąs jiems vogti, plėšti, 
vo tuomet prikomandiruotas prie šio grobti ir, jei nieko neparsineša, už 
lietuviškojo dalinio kaip specialistas— bausmę degina rankas”.
ginklininkas. Jo visi 5 vokiečiai drau-i Seselės adresas: Maria širdies Jė
gai žuvo — liko tik jis vienas. Po ilgų zaūs, F.M.M., Colegio “Maria Imma- 

j sovietiškos nelaisvės metų Sibire nešė- ciilada”, Requena, Peru, S.A.
jniai grįžo tėvynėn. Tuomet visas ba-| P. Amerikon siunčiant laiškus ne-

Eliza Gedikaitė padeklamavo Brazdžio
nio “Lietuva iš tolo” ir g-jos taut, šo-

“TRIBŪNA LATINA” Vasario 16 
proga vasario 20 laidoj paskelbė M. 
Laupinaičio ilgoką straipsni apie Lie
tuves kančias ir laisvės kovas.

ONTARIO

ONTARIO LIGONINIU
DRAUDIMĄ

Rimtai susirgusiam asmeniui yra būtina gauti lovą ligoninėje. Todėl yra 
gyvybiškai svarbu, kad kiekviena Ontario ligoninių lova būtų naudojama 
tiktai tada, kai tai yra absoliučiai reikalinga paciento gydymui. Kiekvienam 
šios provincijos gyventojui rūpi, kad ligoninių lovos būtų tinkamai panau
dojamos.

Tikslu padėti ligoninėms turėti daugiau 
laisvų lovų ...

Komisija dabar leis Ontario Ligoninių Draudimu pasinaudoti ir tiems ap
draustiems asmenims, kuriems ligoninių gydymas bus teikiamas kaip ambu
latoriniams pacientams, kuriems kitu atveju tektų atsigulti į ligoninę nakčiai.

Šiuo draudimu bus galima pasinauodti tik tuo atveju, kai ligoninė turės rei
kalingus įrengimus ir tik po to, kai vietinė ligoninės taryba, ligoninės per
sonalo patarimu, šiuos įrengimus leis panaudoti ambulatorinių pacientų 
gydymui.

Smulkesni paaiškinimai
• Draudimas padengs tiktai ligoninės sąskaitas 

už mediciniškus bei chirurginius gydymo pro
cesus, kurie kitu atveju pareikalautų paciento 
priėmimo į ligoninę. Tokie procesai, pavyz
džiui, galėtų būti tam tikros mažesnės opera
cijos, electro-shock gydymas, kraujo transfū- 
zijos ir 1.1.

Ar gydymas bus teikiamas ambulatoriniu bū
du ar paguldžius i ligoninę, paliekama ligonio, 
gydytojo nuožiūrai.

Vizitai į jau veikiančias reguliprias klinikas 
ligoninių ambulatorijose nėra dengiami.

GREITOSIOS PAGALBOS (Emergency) ambulatorinių pacientų 
draudimo praplėtimas

Pradedant 1962 m. kovo mėn: 1 diena, apdraustam asmeniui gavus ligoninės greitąja pagalba dėl 
kaulo lūžio laike 24 vai. nuo nelaimės atsitikimo, Ontario Ligoniniu Draudimas apmokės ir,už po to 
sekančius ambulatorinius patarnavimus, kaip patikrinamieji peršvietimai, gipso pakeitimas bei paša
linimas, ligi kaulo lūžio sugijimo.

Ligoninės gydymas greitosios pagalbos atvejais, kitokiais nei kauta lūžiai, 
NEBUS dengiamas virš pirmojo vizito j ligoninę laike 24 valandų nuo ne
laimės.

I

Ligoninių sąskaitų už • diagnozinių patarnavimų, kurie nėra 
gydymo proceso dalimi, arba pagal ku- 

semi private arba pn-
riuos normaliai ligonio nereikia guldy
ti į ligoninę.

1. Ontario Ligoninių Draudimas ligoninių pacientams 
apmoka už reguliarius bei normalius ligoninių patar
navimus (operacinės naudojimas. Rentgeno spindu
liai, vaistai, laboratorijos patarnavimai ir Lt.) stan
dartinio skyriaus patalpoje už tiek dienų, kiek tokie 
patarnavimai reikalingi mediciniškai.
2. Išlaikomi vaikai nustoja būti draudžiami pagal 
tėvų pažymėjimą, kai jie sulaukia 19 metų amžiaus 
arba kai susituokia. Tada jie privalo užsiregistruoti 
atskirai, kaip vedę arba nevedę. Prašymų blankai

Ontario Ligoninių Draudimas NEDENGIA... i
• jokių medicinos, chirurgijos arba pri- j 

vačių slaugymų sąskaitų/Į namus duo- | 
damų vaistų, namų priežiūros ar grei- | 
tosios pagalinus bei kitokio trans|x»rto | 
sąskaitų.

’aimami visose ligoninėse, daugumoje bankų ir Ko
misijos įstaigoje.

3. Vedę asmenys privalo mokėti šeimos draudimo 
mokesti.‘ I
4. Ontario Ligoninių Draudimo mokestis pasilieka tas | 
pats: $2 10 nevedusiems ir $4.20 šeimai i mėnesi. 
Dabar pagal šį Dianą yra apsidraudę virš 6.000.000 
Ontario gyventojų (virš 95r< viso gyventojų skai j 
čiaus).

vale patalpas.

ONTARIO HOSPITAL SERVICES COMMISSION
2195 YONGE STREET, TORONTO 7, ONTARIO

PATARIMAS: Pasitaikykite ši pranešimų savo informacijai ateičiai. /

Peru
LIETUVAITĖ MISUON1ERĖ laiške 

vienam čikagiečiui rašo:
“Vėl pradėjo užpuldinėti laukiniai 

aplinkumoj. Sužeidė keletą žmonių ir 
vieną nužudė. Buvo užpuolę ir čia Re- 

! quenoj kareivines. Visą naktį šaudė,

talijonas pateko Rytprūsiuose — Sam- patartina Įdėti dolerių, nes labai daž- 
lande sovietų nelaisvėn. Jam įdomu, nai dingsta. Geriau panaudoti čekius.

Pavergtoje levyneje
KOLŪKIO PIRMININKUI . mėnesį Kybartuose nusipirkau botus.

NEPATINKA SODAI • Apsiaviau tik trejetą kartų, ir jie išsi-
Jonavos rajono “Lenino keliu” kol-Į klijavo į tiek dalių, iš kiek buvo su

nkio pirm. Povilas Černodolia negali • klijuoti. Ar turi “Inkaro” kombinato 
pakęsti sodų ir jų žydinčių vaismedžių, brokdariai sąžinę, taip apgaudinėdami 
Iš visoje apylinkėje garsių savo didu- vartotojus? Juk jei man būtų iš kiše
nių Vainių topolių jis įsakė padaryti nės ištraukę pinigus, juos baustų pa- 
roges..-, mėšlui į laukus vežti... Su- gal įstatymą. Gal man ir nebūtų taipgal Įstatymą. Gal man ir nebūtų taip
tvarkęs topolius, pradėjo akciją prieš i skaudu mėtyti pinigus, bet esu 61 me- > 
kolvkicčių sodus, augančius jų gyvėn- tų amžiaus. Darbadienių kažin kiek 
vietėse. Praėjusį pavasari atvykęs pas ’ uždirbti jau nepajėgiu. Taigi, ir nu- 
kolūkietį Joną Autuką, pirmininkas; sprendžiau kreiptis į redakciją...” 
isakė: “Tu nedrausmingas darbiniu- Į Kombinato direktorius C. Maciulevi- 
kas! Kirsk savo sodą! . . .” Kolūkietis; čius, išgirdęs apie skundą, tepasakė: 
nepaklausė. Pirmininkas atsiuntė trak- ’ “Persiųskite tą avalynę mums. Gal pa
lovių medžiams išrauti. Traktorininkas, ’ keisime ...” Ji, mat, labai tiktų “In- 
pasižiūrėjęs į žydinčias vyšnias, pali- karo” brokdarybos muzėjui /..
ko traktorių ir pabėgo... Didysis lie
tuviškųjų medžių priešas černodolia 
už traktoriaus vairo pasodino savo pa
vaduotoją V’. Pinkcvičių. Vieną po ki
to jis išrovė žydinčius medžius ir juos * 
suvertė i purvą. Dabar černodolia 
siuntinėja raštiškus sakymus kitiems 
kolūkiečiams, rcikalaulaudamas, kad 
iie 
sodai rusui Černodoliai trukdo mccha- ųymų lite atūros kūrėjams. Pagnndi- 
linioti darbą taukuose... nj pranešimą “TSKP XXII suvažiavi

mas ir lietuvių tarybinės literatūros 
uždaviniai” padavė v-bos sekr. K. Am
brasas.

Geriausiais tarybinės poezijos kūri
niais jis laiko E. Mieželaičio “Svetimi 
akmenys”, “žvaigždžių papėdė”, “Sau- , 
lė gintare” ir rusų k. “Žmogus”. Jau
nųjų poetų grupėje linksniuojamas 
J. Marcinkevičius su “Dvidešimtu pa
vasariu”, “Krauju ir pelenais”, •’Pub
licistine poema”; Alg. Baltakis su 
“Velnio tiltu”, Alf. Maldonis su “Vi
duvasariu” ir “Veja vėtra debesėli”, 
Janina Degutyte su “Ugnies lašais” ir 
“Dienom — dovanom”.

Geriausi prozos kūriniai: J. Baltušio 
“Parduotos vasaros”, “Kas dainon ne
sudėta”. V. Mykolaičio-Putino “Suki
lėliai”, J. Simonaitytės “Vilius Kara
lius”, “O buvo taip”. A. Venclovos 
“Gimimo diena”. II. Korsakienės “lai
kinoji sostinė”. Alf. Bieliausko “Rožės 
žydi raudonai”. J. Avyžiaus “žmogus 
lieka žmogum”. “Į stiklo kalną”, A. 
Baltrūno “Tolimi keliai”, J. Paukšte
lio “Jaunystė”. J. Mikelinsko apsaky
mų rinkinys “Senis po laikrodžiu”, J.

MOTIEJUS ČEPAS, buv. Vyr. Tri
bunolo civilinio skyriaus pirm., sausio 
24 d. mirė Kaune. Velionis buvo vienas 
žymiausių Lietuvoj veikusios civilinės 
teisės žinovų.

RAŠYTOJU SĄJUNGOS POSĖDIS
Lietuvos rašytojai susirinko apsvars- 

kirstų savo sodus, nes lietuviški <vti kompartijos XXII suvažiavimo įsa-

arba taukuose...

|! UNGURIAI NEKALTI....
j Iš visų žuvį Lietuvos parduotuvėse 

?id>busią paklausą tu-'i rūkyti ungu- 
iai. Tačiau pirkėją ilgus metus ste-

: »ino jų ka slelėjęs, rūgštokas skonis,
■ nė kiek nepanašus i rūkyto ungurio. Į
■ Attndus buvo atsakoma įmantriais iš

sisukinėjimais. V’idaus vandenų eks
ploatavimo valdybos inžinierė techno- 
<ogė J. Bolotova kaltę suvertė ungu-
iams — negerą skonį turi unguriai, 

tyveliantieji mariose... Neringos žu
vininkystės ūkio meistrai apkaltino dū
mus, nes, girdi, dūmai, Įsiskverbdami 
i ungurio mėsa, pakeičia jos skonį... 
Ungurius išteisino valstybinės preky-

I bos ir prekių kokybės inspekcijos val- 
:lybos atstovas, nnvykęsį Nidą ir pa-

i baudos ungurius išnikyti pagal tech- 
oologinio proceso reikalavimus. Dū
mai. pasirodo, taip pat nėra kalti. Un-

: riirių skonį sugadindavo ilgas laiky- 
I mas nik Mito kamerose, kuriose perže- 
į ma temperatūra...

NETIKĘ “INKARO” GAMINIAI
‘Tiesa” garbina Kauno “Inkaro*’ > 

kombinato guminę avalyne, atspaus- Marcinkevičiaus “Pušis, knri juokėsi", 
dindama Vilkaviškio rajono "Draugys-: M. Sluckio “Vėju pagairėje" ir “Ge

ltės” kolūkio kolūkinės Magdės Mati• nau mums nesusHiktr 
į rosaHiones laišką: “!?W1 m. lapkričio
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Laisvosios Kinijos gerovė klesti
Šiandien pasaulio spaudoj dau- tą žemės reformą. Visiem beže- 

giausia figūruoja Raudonoji Ki- miam buvo duota lengvomis są- 
nija, tačiau nereikia pamiršti, kad lygomis pirkti Iš dvarininkų že- 
yra ir kita laisvoji Kinija — For- mės, o dvarininkams buvo palik- 
moza. į ta tik 7,5 akro. Žemės reforma pa-

Kai komunistinė Kinija šiuo sinaudojo % visų dabartinių ūki- 
metu badauja, Ciangkaišeko vai- ninku. Tik Japonijoje šiuo metu 

, doma laisvoji Kinija džiaugiasi žemės ūkis tėra augščiau pastaty- 
vienu augščiausių gyvenimo lygių tas. žemės reforma labai pakėlė 

gerovę. Ryžių derlius nuo 1949 
iki 1961 m. padvigubėjo.

Ne tik žemės ūkyje, bet ir kito
se pramonės srityse gamyba pa
dvigubėjo. Eksportuojama įvairių 
elektros gaminių, stiklo išdirbi
nių ir kt.

PERDAUG ŽMONIŲ 
MAŽAI SALAI
Formozoje trūksta užsienio ka- [. 

pitalo. Valdžia daro įvairius pa- į 
lengvinimus investuotojam. Nau-| 

1945 iki 1949 m. kraštą beveik I jai atsidarančios įmonės pirmus 
................. | penkerius metus atleidžiamos 

nuo betkokių mokesčių. Tačiau 
dėl daugelio priežasčių užsienio 
kapitalo plaukimas į Formozą yra 
gana lėtas.

Sunki problema — perdidelis 
gyventojų skaičius. Mažytė For
mozos sala iki 1970 m. turės 16 
mil. gyventojų. Tada jau reikės 
importuoti maistą, nes visa dir
bama žemė jau naudojama.

Sunkiausia kraštui našta — ka

vienu augščiausių gyvenimo lygių 
visoje Azijoje. Formozos sostinė
je Tapei gatvės pilnos automo
bilių, restoranai ir krautuvės pil
nos maisto. Statyba vyksta pilnu 
tempu, auga nauji fabrikai, pasta
tai, tiesiami nauji keliai. Dirbama 
žemė yra aprūpinta vandens at
sargom prieš sausras, taip kad kas 
metai nuimamas du kartu ryžių 
derlius.

Per praėjusi D. karą net 95% 
salos pramonės buvo sunaikinta. 
Be to, tuometinė valdžia nuo

privedė prie katastrofos.
AUGŠTAS GYVENIMO
LYGIS
Nuo 1949 m., kai sostinė buvo 

perkelta iš žemyno į Taipei, pa
žanga ėmė kilti visose gyvenimo 
srityse. Ekonominis augimas ir 
atlyginimai padidėjo beveik dvi
gubai. Gyvenimo lygis šiuo metu 
Azijoje yra augštesnis tik Japoni
joje ir Malajuose.

Aišku, didžiausia tos pažangos' rinės pajėgos. Net keturi penk 
L ’ ’ “ ’ ” ’ ’ Z" .4—
ramą. Antroje vietoje lieka gerai 
ir laisvai planuojama pramonė. 
JAV įsipareigojimai Formozai 
yra gana dideli. Laivynas saugo 

, salą nuo komunistų užpuolimo, 
įrengtos aviacijos bazės. Visos 
Formozos karinės pajėgos yra ap
ginkluotos amerikiečių ginklais. 
Virš 1000 amerikiečių karininkų 
vadovauja vietinės kariuomenės 
apmokymui.

Komunistai žino, kad Formoza 
jiems yra gana kietas riešutas. 
Nors plotu ta sala ir nėra didelė, 
bet joje gyvena 11 milijonų ki
niečių, kurie yra ne tik griežti 
antikomunistai, bet ir pasiruošę 
už savo laisvę kariauti. Nors sa
los valdžia ir nėra visais atžvil
giais demokratiška, tačiau tik jos 
vadovaujamas kraštas padarė to
kią pažangą visose gyvenimo sri-

■■ tyse. ■ ■ ■ * ■■ '■ ' ■■■■
" DVARININKAMS

TIK 7,5 AKRO
Vienu didžiausiu Formozos pa

sisekimu reikia laikyti jų praves-

Kanadoje žiemos gilios ir ilgos, bet sporto mėgėjams malonios

Čikagos padangės rūpesčiai
KODĖL TAIP NU VAIDINOME? mąji žentą. Būdama Vilniuje ji pa-
Čikagoje vyksta daugybė įvairių pa- siuntė Chruščiovui laišką į Maskvą 

rengimų. Iš jų vieni geri, kiti tik i prašydama jauniesiems leidimo su- 
aplinkiniai, tačiau kas savaitgalį, taiĮ grįžti į JAV. Leonaitė betgi, dar prieš 
nežinai į kurį pasukti. Niekad negali išvykdama pareiškė, kad jeigu leidi- 
būti visiems geras — tai eini kur la-įmas nebūtų gautas, ji pasiliksianti su 
biau širdis traukia. Buvo seniau čia vyru Lietuvoje. Dėl visko ji išsirūpino 
gerų teatrų, bet viskas nutrupėjo ir'iš JAV imigracijos įstaigos grįžimo 
tik prisiminimai bepaliko. Įsikūrė čia j dokumentus.
ir įvairių dailininkų, architektų, inži- R. Leonaitė, kuri išsiuntė visą savo 
nierių skyriai. Bet koks visų išdidumas, j bagažą į Lietuvą, galvodama ten pasi- 
kad be raudonos “kepurės” nebegalima: likti, jeigu jai nepavyktų sugrįžti į 
prieiti. Buvo vieną kartą iš Kanados į JAV, kalbėjo apie šį kraštą kaip apie 
viešnia, tokia meili, maloni, su savo j auksinių galimybių šalį. Prieš išvyk- 
eksponatais. Buvo čia atvykę įvairių'dama ji dirbo kaip pardavėja vienoje 
ansamblių, bet vis taip jau paprasta, 
kad publikos nebesutraukia. Viskas 
jau taip monotoniška, tik Kalvelis, 
Oželis ir kelios dainos, kurios per vi
są tremtį taip ir lydi.

Rengiama savoji opera 
Kastytis”. Tai didelis

universalinėje krautuvėje miesto cen
tre. J. Ptr.

SULIETUVINTAS VOKIEČIŲ 
KAREIVIS GRĮŽO NAMO

“Jūratė ir Kaip pranešė vasario 23 d. laidoje 
_____  laimėjimas. Čikagos vokiečių dienraštis “Abend- 

Šiaipjau iš tų visų judėjimų savųjų tar- • Post”, į Neumarkt, Vokietijoj esantį 
pe kyla įvairių nesantaikų, įtempimų, bažnytkaimį Burggriesbach im Ober- 
Iš šalies žiūrint, atrodo, mūsų Čikagoj Pfizer, Landkreis Beilingries, iš so v. 
būk gudrus ir ncisivelk i visokias orga- nelaisvės parvyko namo 44 metų ka- 
nizacijas, kad vėliau netektų bėgti. reivis Leo Hiemer, kuris į kariuomenę 

! Žiūrėk, vienose tik rūpi iškaulyti dau- buvo mobilizuotas 1941 m. Tada jam 
giau pinigų, skatinama gerti svaigina-; tebuvo 23-ji metai. Pabar jis grįžo 

a x________ ___ _______ciicifiinVAc 7mnni> ir voiVii vpHinocsusituokęs, žmona ir vaiku vedinas. 
Ir šio, kaip daugelio kitų vokiečių ka
reivių odisėja, tampriai susieta su Lie
tuva. Jo ir pavardė sulietuvinta ir žmo
na lietuvaitė Aldona ir, be abejonės, 
jis lietuviškai kalba, nors to laikraš
tis ir nemini. “Abendpost” stebisi, kad 
jis savo tėvynę dar pasiekė! Be lie
tuvių pagalbos Hiemer nekada savo tė
viškės nebūtų išvydęs. “Abendpost’o”

iiių gėralų ir t. t. Paskutinę savaitę 
»atvyko iš Clevelando “Uošvė”. Tai 
kaikurie čikagiečiai norėjo po vaidi
nimo gerai “apkulti” visus aktorius. 
Toks buvo blogas vaidinimas.

Lietuviai aktoriai, rašytojai, dąili- 
irius yra Suvalkų apskr. Kseivianų ‘ Tarp kitko, buvo augštai įvertin- ninkai ir kiti turėtų kelti, kas gražu, 
kaime ir Varšuvoje — apie 60 s ta lietuviu liaudies kūryba Kro- š?.ra. n!oralu’ kas .tl”ka ,musi* lšeJ’ 
veikliųjų narių ir daugybe sim-:kuvoje 1960 m. ----- „„
patikų. Gausiausi skyriai yra; tinių mažumų liaudies meno 
Vidugiriuose, Seinuose, Kleivuo- rodoje. 
se, Radziuciuose, Lumbiuose, Jo-L 
veliškiuose, Agurkuose, šlynakie- 
miuose, žvikeliuose, Barbiškiub-! 
se, Vaitukiemiuose, Punske, Var- m; Seinuose įvyko _ II
šuvoje ir kitose vietovėse. Toje suotinis Lietuvių Visuomenines ir 
Seinų apskr. dalyje, kur gyvena: ^ultūros draugijos atstovų suva- 
daug lietuviu, veikia lietuviu sek- davimas, kuris aptarė, įvertino 
lyčios ir bibliotekos, būtent: Ag- savo veikią švietimo bei kultūros rui u
radnikuose, Smalėnuose, Vidugi- srityje ir išrinko naujus organus ?iaus, nebegalima vadinti lietuviško-1 
riuose ir Kleivuose. Daugely kai- savo organizacijai. Suvažiavimas mįs? yra įvairių jaunimui ratelių ir 
mų yra lietuvių skaityklos. Vals- P^arė pataisų savo organizacijos pilna organizacijų. Gerai, tegu juda, 
tvbė* bibliotekoms bei skaitvk- statute ir perkėlė valdybos busti-j kol narių turi. Bet dar po 10 metų nei 
loms Seinų apskrity įrengti 1959 n? iš Punsko į Seinus. Iki 1961 m. ‘skutelių neliks, jei vieni į priemiesčius 
m davė ber 53 000"zlotu i960 m ’ toP valdvba nėturėjo savo laik-I išlakstys, kiti atsiskirs su šiuo pa- 
. 85 000 71 j 961 m - 80 000 raščio lietuviu kalba, tik karts šauliu, o lietuviški centrai atiteks juo-
zl Seklvčiu veiklai vaistvbė davė nuo karto išleisdavo laikrašti dūkams. Trūksta lietuviško susiprati- .Y U oaaaa be?aVe -Anšra” Tas laikraštis buvo uo‘-imo.’ Re‘k.!a laikytis kiek galima, vie- 

; noj vietoj ir nepalikti tų brangių mili
jonais kainavusių lietuviškų įstaigų, 
parapijų, mokyklų ir bėgti tolyn. j

J. Pūtėjas

GRĮŽO Iš VILNIAUS :
R. Leonaitės, grįžusios į Lietuvą, mo- į 

tina praeitą savaitę grįžo iš savo išvy
kos į Vilnių, kur ji susitiko savo būsi-

Lenkų savaitraštis apie lietuvius Lenkijoje
Lenkų savaitraštis “Gwiazda 

Polarna” š.m. II. 17 d. paskelbė 
įdomų ir objektyvų Florian Sema- 

; novskio str. “Mniėjszošč litewska 
priežastimi reikia laikyti"JAV pa-! tadalia’i visų valdžios išlaidų eina 'v „ Lietuvių mažuma 
------ * —.•—_—- bflrjiinmpnpj kurios skaičius šio- LenKljOje .kariuomenei, kurios skaičius šie

kia 600.000 vyrų. Jeigu netoks di- 10.000 LIETUVIŲ
delis kariuomenės skaičius, kraš
to gerovė dar labiau pakiltų. Visi 
ekonomistai ir kariniai ekspertai 
sutinka, kad ta kariuomenė nėra į 
užtektinai stipri užkariauti komu-1 
nistinei Kinijai ir yra perdidelė 
mažam kraštui. Tačiau ji yra rei
kalinga išlaikyti psichologinei pu
siausvyrai.

Anksčiau isivvraves nesąžinin
gumas valdžios aparate paskuti
niu laiku buvo pašalintas. Ta pati i 
Ciangkaišeko valdžia buvo kito
kia žemyne; ji daug pakrypo ge- 
rojon pusėn, kai atsidūrė saloje.

Kokia Formozos ateitis? Tai 
daug priklausys nuo tarptautinės 
politikos. Dabartinėmis sąlygo
mis, atrodo, komunistai vengs ją 
užkabinti. Juo labiau, kad ir šio
je JT sesijoje jiems nepavyko į 
JT pakliūti. Patekę į JT jie gali 

i įsidrąsinti su “neutraliųjų” ir ko- 
munistinių valstybių paramą

■ laisvinti” Formoza. V.
is-

Lietuviai Lenkijoje yra ma
žiausia mažuma — 8-10 tūkstan- 

. čių — ir ji gyvena daugiausia Lo- 
jdzės vaivadijos šiaurės vakaruo- 
' se, būtent: Seinų apskrityje ir da- 
1 linai Suvalkų apškr. Lietuvių dau
guma kaimiečiai. Seinų mieste 
yra vyriausioji Lietuvių Visuome
ninės ir Kultūrinės Draugijos 
būstinė. Ta draugija yra įkurta 
lietuvių visuomenės bei kultūros 
veikėjų 1957 m. kovo mėn. Pir
masis tos draugijos suvažiavimas 
įvyko Punske. Punsko gyventojų 
dauguma — lietuviai; Punskas va
dinamas Lenkijoje gyvenančių 
lietuvių “sostine”, nes jame yra 
gerai įrengti ir valstybės lėšomis 
išlaikomi lietuvių kultūros namai 
su didele biblioteka, su lietuvių 
knygų rinkiniu, su muzikos in
strumentais. liaudies kostiumais, 
televizija, laikraščiais, telefonu,

AUŠRA” — KAS TRYS 
MĖNESIAI

nes Kuryoa rs.ro- ••— Lenkijos tau- vijai. Nedera nuodyti jaunimo praei-| 
nn i tnni, kuri neverta kelti. i

9 P į Atsirado čia naujos knygos — Pa- žiniomis, pabėgęs iš sovietinės karo 
nevėžiečiu istorija, Ramovės istorija, ^laisvės, šis kareivis pasiekė Mažąją 

Tai puiku! Lietuvą, kur jis gyventojų buvo nuo- 
l širdžiai sutiktas ir nuo žaizdų pagydin- 
tas. Jis priėmė lietuvišką pavardę Viz
girda, pasiskelbė klaipėdiečiu, dirbo 
žemės ūkyje ir vedė lietuvaitę Aldoną,

vi

įrengiama “Mūsų Lietuva
: Bet kur vaikams mokytis knygos?

KO TRŪKSTA MŪSŲ
IŠEIVIJOS SOSTINĖJE?
Yra šeštad. mokyklos, net lituanis- į kuriai dabar 30 metų. Susilaukė šu

tiniai kursai, žymių kalbininkų veda- naus. Kai Hiemer ėmė rūpintis grj- 
mi; yra keli chorai, ansambliai, parap 
mokyklos, kurių, anot preL Krupavi-

žinių i tėviškę, niekas iš sovietinių pa
reigūnų nenorėjo patikėti, kad jis bū
tų vokiškos kilmės. Paskutinį kartą 
į savo tėviškę jis buvo parvykęs atos
togų prieš pat karui baigiantis 1944 m. 
1946 m. parašęs laišką į namus, kuris 
keliavęs ištisus metus. Nuo tada na
miškiai nieko apie jį nebegirdėję ir 
laikę jį žuvusiu.

Kai vokiečių kancleris 1955 m. Mas
kvoje sutarė su Kremlium dėl vokie
čių karo belaisvių paleidimo, Hiemer 
sumanė pasinaudoti sudarytomis len- 

I gvatomrs ir ėmė rūpintis grįžimu į
• Vokietiją. Pasisekė. Kaip praneša 
j “Abendpost”, Hiemer esąs ūkininko 
Į sūnus, kurio dar yra du jaunesni bro-
• liai. Ir motina dar tebesanti gyva, o 
tėvas prieš metus žuvo susisiekimo

j nelaimėje. J. Ptr.

1959 m. — 20.000, 1960 m. — "Aušra”. Tas laikraštis buvo uo- 
94.000 ir 1961 m. — 76.000 zlotu, hai skaitomas Lenkijoje ir uzsie- 
Seinų apskr. seklyčiose bei skai-' We gyvenančių lietuvių. Dabar 
tykiose (be Kultūros Rūmų) kny-, ~ A11;— rengiamasi regulia-
gu buvo 1958 m. — 1500 tomu,'leisti žurnalą kas trys mene- 
1959 m. — 1972 tomai, 1960 m. šiai. Prie vyr. valdybos yra 15 
—2200 tomų. Paskolytų lietuviš- • prelegentų, kurie įvairiomis te
kų knygų skaičius nuolat auga: niomis skaito lietuviams paskai- 
nuo 830 knygų 1958 m -iki 4423 [ ta?: aktyviausiai veikia prelegen- 
knygų 1959 m. ir 4323 knygų Varšuvoje.

rašomąja mašinėle su lietuvišku 1960 metais. BENDRAUJA SU LENKAIS
šriftu ir kt. Tame pat Punske yra ARTISTAI 1$ Vyriausioji minimos lietuvių
valstybinis bendro išsilavinimo Ii- SOVIETINĖS LIETUVOS draugijos valdyba bendradarbiau- 
iiat kLihL 1 Punska atvažiuoja artistai iŠ su lenkų organizacijomis, pvz.liet, kalba .ir lietuvių pradžios mo- T.jetuvos kurie čia narirodo na-'Kareivių Draugų Lyga, su Kaimo 
kykla. Pirmame minėtos dr-jos kultūriniu mainu sutarti tarp:Jaunimo Sąjungą. Liaudies Spor- šiivažiavimp dalvvavn Prefa vie- ?al ^.RUrimų mamų sutarti tarp, nr0an;7aCiįomis su l enku Lenkijos ir sovietines Lietuvos, ioi&anizacijomis, su uenhų 

Jie buvo atvažiavę su programo-1 Skautų organizacija ir kt. Lietu
mis i Balstoge ir ta proga lankėsi organizacijos bendradarbiavi- 

k 'r virtimu ’io’uviu bū- su lenkų organizacijomis esą
. v o nuoširdžiai ir karštai priimti. ■ 8eraĮ veikia normalų gerų kai- 
Lietuvių apgyventose vietovėse: uiymniu santykių formavimąsi

- v i vt*p 9 Dr •i'Dokvklo^ kiiriosp ^im- tsip lenkti - liettiviii. Lenkti, ir lie-
ta ŽinrnTreamiad nažan^liet!Iviu iaJa kalba mokosi 372 mokhiiai tuvių dalyvavimas bendruose pa- 
LSSrtinSm putiniškai vienai mokyklai ten-! rengimuose, sambūrių pasirody-
Hninf niL? 31 mokinvs). Lietuviu gimna-!™as su programomis abiem kal-
tnc kn'i zij°je *ra 50 mokiniu (perpus ma- bom. bendri pasilinksminimai ir
^^^ ^r^^ S^^ Wnegu Vasario 16 gimnazijoje) J visuomeniniai susitikimai esą ge- 

Be to, yra 11 mokyklų, kur lietu- riausiar įjungia ;i senas bendia- 
vių kalbos mokoma kaip atskiro darbiavimo tradicijas, salina ne- 
dalyko; tose mokyklose yra 498 pasitikėjimą savitarpyje. Ypač 
mokiniai. Tos mokyklos aprūpiu- jaunimas, išauklėtas savitarpio 
tos lietuviškais vadovėliais^ Len-; draugystės dvasioje, atsipalaiduo
tojoje išleistais. Makyklinėse bib-|Ja nu.° prietarų, kurie būdingi se- 
liotekose yra 3795 tomai lietuviš- ;nesnės Išartos visuomenei. J. Gš< 
kos literatūros. 1961 m. tomis) 
knygomis naudojosi 400 mokinių.; LAKŪNO POWERS PASLAPTIS 
Mokiniu tarpe yra skautu, tvar- 
komų lietuviškai. ' Amerikieti lakūna Powers. U-2 i laikė prispaudusi: iššokės su pa- £'S'SS’

Kultūros skyrius padeda plėsti, lėktuvo pilotą, gaubia daugvbė rašiutu tik iš 14.000 pėdu. pe i visą krašto ukj ir neatrodo, 
udSSsiesskSb,sd3Ks' rlapčii pirnt’iar,a-sovieta{ až; visuomcnė» ’rairiai k»-
J P ’ P J ’ Powers gavo atgal vieną savo je- mentuoja. Pagal nerašytą šnipų taip pavaizduoja vakariečiu žūrr.c

ciejus — gimnazija su dėstoma 
liet, kalba ir lietuvių pradžios mo-NACIŲ ŠULAI TEBEJIEŠKOMI

Praėjo 17 metų nuo karo pa- čiau iš lėto ta neapykanta naciam 
baigos, tačiau V. Vokietijoje tebe- nyksta, nes laikas užgydo žaizdas, 
veikia Įstaiga, kurios tikslas — iš- Sovietų iškeliamas neonacizmas 
tirti nacių kriminalistus. Įstaiga dabartinėje V. Vokietijoje neran-

r
kol nesuseks ir nenuteis visų bu-i 
vusių nacių nusikaltėlių, iki šiol i „ 
išvengusių bausmės. ; F

Rusai pareikalavo perduoti į
jiems gen. Adolf Heusinger, ku- ___________
ris yra Atlanto S-gos atstovas Va- j mokytis lietuviu kalbos 
šingtone. Keista, kad tas pats i 
Heusinger anksčiau sovietu kari- Išleista jau IlI-čioji laida; pla- 
niu vadu buvo pakviestas Mask- čiai vartojamas šeštadieninėse 
von kaip garbės svečias. Bet no- mokyklose Kanadoje, JAV, Aust- 
rėdami įnešti nesklandumų tarp Talijoje, Vokietijoje.

Ūloiicioi ilincfrimtac

bandė apkaltinti ji kaip nacių nu- vadovėlio platus paaiškinimas — proga, artimesniuose kai-

suvažiavime dalyvavo, greta vie
tinių atstovų, lietuvių atstovai iš 
Varšuvos, Krokuvos, V rodavo ir 

. . . Olštvno vaivadijos. Tie nevieti-
turi daug pavardžių ir veiks .ia jokio pritarimo. V-. K. niaf lietuviai yrą su labai mažo

mis išimtims "repatrijantai". ėmi-; 
įgrantai po II D. karo. Tame su-KREGŽDUTĖ I dalis

Elementorius pradedantiems
klorui plėsti; sudarytas lietuviš-

1962 m. — rengiamasi regulia-

atsargos, anksčiau siekusios net 
$927 mil., nukrito iki $45 mil.

Iš Nassėrio žadamų stebuklų ir 
socialinių reformų neliko nieko, 
kuo paprastas egiptietis^galėtų ža-

Pi-.s” p^crlbn statoma ant

Išleista jau IH-čioji laida; pla- ris pirmą kartą jau pasirodė su 
savo įdomia programa tame suva
žiavime; po to tas sambūris ėmė 

--------  ..._—  -------- -  —r . rodytis įvairiomis progomis, pvz. 
amerikiečių ir vokiečių, sovietai Gausiai iliustruotas. Pabaigoje Lenkijos valstybės 1000 metu su- 

sikaltėlY. Heusinger jau buvo'pra- metodinės pastabos — mokyto-; ^uose" Balstogė*je**irVarš1ivorė. 
ėjęs visus “skryningus” ir sovie-( Jams ir levams, kaip prieinamiauj 
tų kaltinimai buvo sutikti su šyp-' J ’ J 
sena.

Nacių nusikaltėlių bylos tebe
vyksta ir dabar. Tai milžiniškas 
darbas. Vien sąjunginingai, prieš 
perduodami tą uždavinį vokiečių 
civilinėm įstaigom, teisė 20.000 
nacių karo nusikaltėlių. Iš garsio
jo Niurnbergo teismo 24 kaltina
mųjų 11 buvo pakarti, 3 išteisinti. 
Šiuo metu Berlyno Spandau kalė
jime yra likę tik 3: Baldur von 
Schirach, Albert Speer ir Rudolf 
Hess.

Iš mažesnių valdininkų Niurn
berge buvo teisiami 1672, kurių 
258 nuteisti mirti, 219 — kalėti 
visą amžių ir tik 325 buvo ištei
sinti.-

šiuo metu teisiami buvę dau
giausia kone, stovyklų pareigūnai 
ir sargai, kurie pasižymėjo žiauru
mais. Daugelis tų pareigūnų dar 
yra gyvi, tačiau nesurandami. 
Yra žinoma, pvz., kad dr. Mengel, 
buvęs Aušvico stovyklos gydyto
jas paspruko P. Amerikon. Dr. 
Hans Eisele, buvęs nuteistas mir
ti. vėliau paleistas iš kalėjimo, 
pabėgo į Egiptą ir ten dirba. No
rima jį vėl teisti, tačiau jis nesu
randamas.

Yra ir daugiau pabėgusių, ta-

__________________ _ ORGANIZACIJOS,
Autorius — pedagogas A. Rin- BIBLIOTEKOS, SKAITYKLOS 

kūnas. Kaina $2.25 šiuometuLietuviųVisuomeni-
Gaunamas sp. b-vėj “Žiburiai”, nė ir Kultūros draugija turi 31 

941 Dundas St. W., Toronto 3, skyrių ir apie 700 veiklių narių. 
Ont., ir pas visus lietuviškosios Seinų apskrityje yra daugiausia 
spaudos platintojus.

šiuo vadovėliu naudotis

kūnas. Kaina $2.25.

941 Dundas St. W

tos draugijos skyrių; vienas sky-

išauklėtas savitarpio

NASSĖRIO PAŽADAI
ALKANŲ MINIŲ NEPASOTINO

Praėjo 7 metai, kai Nasseris 
paėmė valdžią Egipte ir 5 metai, 
kai Sov. Sąjunga liko vienintele 
Egipto ūkine parama. Krašte jau 
pilna rusiškų ginklų, pastatyta ke-

užtvanka, tačiau paprastas pilie- i Nim užtvanka lėtai teina į priekį, 
tis liko alkanas ir su hepasitikė- i Sovietai nepristatė pažadėtų kasi- • 

' mo mašinų.d’ir tos. kurias prista
tė. pasirodė netinkamos. Sovietų 
inžinieriai.. nors ir stengiasi, bet 
neprilygsta vakariečių inžinierių 
lygiui. Nežiūrint Sov. Sąjungos 
techninės pagalbos ir ginklų, 
egiptiečių akys krypsta į JAV. 
Amerikiečių pagalba nuo 1952 m. 
siekė $586 mil.

Iš 27 mil. Egipto gyventojų di
džiausia dalis yra žemdirbiai, ku
rių metinis uždarbis nesiekia nei 
$150. Dvarininkų žemė buvo nu
savinta. tačiau taip nesėkmingai, 
kad mažieji ūkininkai kaip buvo 
taip ir liko alkani. Pramonės ir 
prekybos suvalstybinimas atsilie-

jimu žiūri i blankią ateiti. Šian
dieninė krašto ekonominė padėtis 
yra tokia, kad nė sovietai su savo 
techniškais patarėjais jos nebeiš- 
sprendžia. Maisto kainos pakilo 
tiek, kad niekas nebeįstengia jo 
užtektinai nusipirkti. Ryžių kai
nos pakilo 35%, bulvės — 250%.

Prekybos deficitas siekia $100 
mil. per metus. Egiptas savo pre
kes parduoda komunistų kraš
tams, bet juose neranda sau rei
kalingų prekių. Užsienio valiutos

ugdyti liaudies kūrybą, organizuo- paslapčių. Pirmiausia, sovietai už i

Gyveno tironijoj- išliko nepavergtas
Tokiu pavadinimu pasirodė Iš Pasternako gyvenimo mato- 

anglų poeto Robert Conquest kny- si, kad antikomunizmas nebuvo 
ga apie tragišką Pasternako gy- jo pagrindinis nusikaltimas. 1917 
venimą. Knygoje giežia forma nu- m. revoliuciją jis sutiko, kaip su

šalęs žmogus sutinka žiemą. Jam 
atrodė — tai natūralių jėgų išsi
veržimas. Didžiausias Pasternako 
kriminalas buvo neįsijungimas 
politikon. Kai politikai buvo pa-

kad . padėtis greitai pasitaisytų.

zurna- 
įstatymą. jis privalėjo nusižudyti.įlįstas: “žemdirbys gauna gabalą 
Savo misijos pavojingumą jis ge- į derlingos žemės, bet valdžia jam 

i. . n'j-ir j •#> tiiiuiu. U/, idi |U auvgiiniiiab > iSdkv ka sell ai SUUIIIH ir kiek,
-s-’- tarpu pulk. Rudo be dar siekė $2.500 mėn. Maskvoje kaip auginti javus, kam ir už kiek

riausių šnipų, nuteistą JAV teis
mo 30 metų kalėjimo. Powers so- 

jvietams nebedavė .jokios naudos, raj žinojo. U_ž tai jo atlyginimas i isako ka sėti ar sodinti ir kiek;

™enastSi^?aS

Įvairūs spaudimai Pasternaką; pį pOwers sugrįžimo JAV kon- 
labai veikė, ir 1959 m. viename; gresas pareikalavo ištirti visą rei- 
laiške vakariečiui rašė: “Mano kala Darbo ėmėsi slantoii tarnv-i -. v ... „ . . .padėtis darosi nebepakenčiama, ba C1A Ukūnui bulo kilta paii< v,esu"'a ,r ?'a,P, ar s“z'^ Gyventojai, nematydami gerės- 
n vro hinaocnė nomi hoti-oo CTaii * 1uu " lc.J , nos. Amerikiečiu slaptoji zvalgv- nes ateities, pradeda nerimti. Jau-kiSrSiesneneg ubelkas«ah matyli t ik su savo ar timaisiais. Jo b visuon)enei detaliu irgi fe- čiamas nerimas kariuomenėje, 
' Pasrn/akas neearhino nei Va- S>''en.ln’L° Vleta, lr j skelbs. ' kuri buvo Nassėrio valdžios ram^
------ ',sa apklausinėjamas. 1-| Kaip ten bebūtų. Powers nelai- tis. Svajonės ir pažadai liko tik 

komas amerikiečių herojų. pasakomis. Jie alkio nepasotina.

“mirties adata", kuri pas ji buvo mokėti. Ūkininkas tada galvoja, 
rasta, buvusi tik tam atvejui, jei i ar jis yra tos žemės savininkas ar 
jis būtų kankinamas. Tikrų faktų: ne. Kokia jam iš to nauda?”pasakojamas visas Pasternako gy

venimas ir gale pridėta oficialūs 
9 dokumentai, tarp kurių yra ofi
cialus Pasternako pasmerkimas 
bei išmetimas iš sovietinių rašy
tojų sąjungos ir Pasternako laiš-jungti visi intelektualai, Paster-į karų politikos. Amerikiečių žur- suomenei nieko neskelbiama, ta
kas Chruščiovui. į lakas liko nuošaly, įrodydamas, ‘ nalistui pasakė: “Kiekviena vals- čiau žurnalistai jau sužinojo, kad

Visas Pasternako gyvenimas kad politika gali būti tik dalis, į tybė. komunistinė ar nekomunis- jįs nieko naujo nepasakė: kartoja 
~ " tą patį, ka buvo sakęs teismo me

tu Maskvoje
Vasario 27 d. JAV tiriamoji ko-Į 

misija paskelbė, kad Powers jam 
duotus įsakymus stengėsi išpildy
ti ir todėl jam priklauso alga už; 
visą Sov. Sąjungoje išbūtą laiką.; 
T lėktuvą tiesiai nepataikiusi jo
kia raketa, bet kažkas lėktuvo už 
pakalyjė sprogo, ir lėktuvas 68. 
000 pėdų augštyje pateko į suktu
ką: susprogdinti lėktuvo nepajė
gęs. nes didelė išcentrinė jėga jį

buvo drama. Jam reikėjo susidur- bet ne visas žmogaus gyvenimas, 
ti ir su totalitarinės valstybės bru- Vakariečių žurnalistam jis yra 
talumu ir su vakarietišku naivu-Į pasakęs: “Politika manęs nedo- 
mu. Apie jį rašoma: “Dr. živagoįmina. Man nepatinka žmonės, ne
liks vienu didžiausių įvykių litera-' siskaitą su tiesa”. Ir savo knygo- 
tūros ir moralės istorijoje. Para- j je “Dr. Živago” jis sako, kad “pri- 
šyti jį totalitarinėje valstybėje ir | sitaikymu žmogus save pasmer- 
paskleisti laisvame pasaulyje ga-Įkia; tai žmogaus mirtis”.
Įėjo tik tas. kuris turėjo genijaus 
drąsą”. ' ■ •

tinė, turi savo Živagų. Perskaity 
kite dar kartą ir suprasite”.

APATINIAI BALTINIAI --- KOJINĖS 
MARŠKINIAI --- T-SHIRTS

Tose pastabose išryškėja Pas
ternako, kaip laisvo žmogaus, fi
gūra. Jis gyveno tironijoj, tačiau 
išliko laisvas. Jo įsitikinimu, žmo
gus ir pasaulis yra verti daugiau, 
negu kad politika juos vertina.

1958 m. “Literaturnaja Gazeta” 
apie jį rašė: “Yra tik du frontai: 
kurie stato komunizmą ir tie, ku
rie priešinasi jo pažangai. Paster
nakas padarė savo pasirinkimą. 
Jis pasirinko gėdos ir negarbės 
kelią". Pasmerkimas jo nepakei
tė. Galų gale jis vistiek liko lai
mėtoju. Kuriam laikui praėjus po 
jo mirties, sovietų poetas Uja 
Ehrenburgas tūkstantinei miniai 
Maskvoje pareiškė, kad gėda so
vietų spaudai, kuri taip negarbin
gai apie jį rašė; “Pasternakas bu-

Aršūs duchoborai
Duchoborų teroras Br. Kolum

bijoje nesibaigia. Jie, kaip tero
ristai Prancūzijoje bei Alžerijoje 
sprogdina viešuosius pastatus, til
tus, geležinkelį. Atvykę Kanadon 
iš Rusijos 1899 m. duchoborai su
skilo į 3 grupes. Nepriklausomie
ji pasisavino šio krašto gyvenimo
būdą, ortodoksai dar laikosi savo, 
papročių, bet yra paklusę Kana-| 
dos Įstatymams ir ramiai gyvena.! 
Trečioji grupė “laisvės sūnūs”/ 
kurių yra 2.500, nesilaiko jokių 
valdžios įstatymų ir sukelia daug 
vargo Br. Kolumbijos provinci
nei valdžiai. Jų nuolatiniai tero
rai visiems yra įgrisę ir siūloma 
juos perkelti kur nors Kanados 
šiaurėn, kur beveik nėra jokios ci
vilizacijos. Visa eilė duchoborų 
nubausti ilgomis kalėjimo baus
mėmis. '

Atsiveža n t į 
Kanadą ar 
keliaujant

jums patars ir padės

V. BAČĖNAS
1'01 R SEASONS TRAVEL LTD.
109 Bloor St. W.. Toronto 5 

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

Aplankykite savo 
Tėvynę pavasarį!

Vykite populiariu ir draugišku

M. S. BATORY
Kniaukiančiu iš QUEBECO balandžio 4; 
iš MONTREALIO — gegužės 4. birželio 8.

Raminančiai patogi kelionė Į Southamptoną. Kopenhaga ir Gdynia (Lenki
joje), ir iš ten traukiniu ar auto mašina i visus Ryti; 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.

I>ėl vietų rezervavimo ir informacijų pasitarkite su savo 
vietiniu kelionių biuro agentu arba

GDYNIA AMERICA LINE
220 Bay Street Toronto 1, Canada



6 PSL.
AS?."". J ' i

TĖVIŠKES ŽIBURIAI 1962 III. 8. — Nr. 19 (634)
=S3SS=S5

PER VIENĄ VAKARĄ
AL. GIMANTAS

tuo kilniuoju metalu, 
papuoštos brangakme-

HAMILTON, Ontario
Įsivaizduokite jauną, savistovią, 1 trauktos 

energingą ir jokios baimės nepa-' trečios 
žistančią merginą, ką tik apkeha- niais, išpuoštos dramblio kaulu, 
vusią aplink pasauli! Tai rašytojo; geriausios rūšies marmuru ir t.t. 
F. Neveravičiaus duktė Ina. Toji Sunku būtų atpasakoti žvilgsni Į 
kelionė, tiesa, užtruko keletą me-; pasauli iš ant dramblio nugaros 
tų. Visa prasidėjo 1958 m. Šimpa-! Įtaisytos sėdynės, kurioje, linguo- 
tingoji lietuviaitė pradeda savąją jant, krypuojant (toks pats ir vaiz- 
tarnybą Amerikos Raud. Kryžių- das), žingine bandai keliauti pri- 
je. Pirmasis paskyrimas — Japo- mityviais, keliais, štai, toliau, 
nija, Raud. Kryžiaus Įstaiga vie- ankstų rytą plaukiame upe. 'fi
noje amerikinėje karo aviacijos! kintiej i indai pakrašty atlieka sa- 
bazėje. Iš San F rancisco, per Ha
vajus, ji pasiekė paskirtąjį tarny
bos postą. Po dvejų metų darbuo
tės Japonijoj, mūsų tautietė siun
čiama panašioms pareigoms Korė
jom Joje praslenka dar vieneri 
metai. Pagaliau ateina laikas grįž
ti namo į JAV. Jaunystės veržlu
mas ir energija nerimsta. Ji pati 
sau stato klausimą — kodėl grįžti 
tuo pat keliu, kodėl nepabandžius 
JAV pasiekti iš kitos pasaulio pu
sės — per Niujorką? Atsiranda 
dar viena namo grįžtanti ameri-! ta toliau — kas maudosi, kas lai- 
kietė mergina ir jos abi sutaria veliu irstosi, kas skalbia. Vaizde 
"mažą turistinę kelionę'’. Pereitų praslenka įvairūs jogai, fakirai, 
metų rugsėjo mėn. vokiečių Luft- gyvačių kerėtojai, štai, viename 
hansos galingasis sprausminis i Pašteuro institute medicinos rei- 
B-707 pakelia jas iš Tokijo aerod
romo ir pasuka vakaruosna, sku
biai palikdamas Tekančios saulės 
krantus.

Vieną šeštadienio vakarą teko 
išgyventi retą malonumą: spalvo- • 
to filmo juostoje stebėti drąsios 
turistės įspūdžius ekrane, jai pa
čiai viską smulkiai aiškinant, ma-! 
tomus vaizdus papildant. Pirma-! 
sis sustojimas — Hong Kongas.Įnes.Sa- 

* į Ekrane įau Egiptas. Kairo; vauti pakviečiamas Ūpyl. kultūros rei- lišauskas. V. Stankevičius. C. Jankaus-
• . z-x * • t 1-^1..___...tv. 4-________________________________ t

vo religinius apsiplovimus. Prie 
upės vyksta visas gyvenimas. Čia 
ir prausiamasi, ir skalbiama ir 
maudomasi ir kiti būtiniausi rei
kalai atliekami; čia, pakrantėje, 
deginami ir mirusieji. Va, ekrane 
moters lavonas. Neturtinga ji. Nė
ra kas pasirūpina mirusia. Du val
džios samdyti tarnautojai atlieka 
kremavimo darbus. Neskubėda
mi, nesijaudindami, taiso ugnį, 
daugiau degamos medžiagos už
krauna. Šalimais gyvenimas vyks-

kalams laikomos nuodingosios 
gyvatės, kobros ir dar kitokios. 
Šėrimo laikas. Du tarnautojai, re
gis, niekuo neginkluoti, be jokios 
nusaugos, sau ramiausiai, bet tik 
jiems žinomu būdu, traukia iš gar
dų tuos šliužus, čiumpa už kaklo, 
pražiodo ir įstumia gerklėn atitin
kamą maistą, vitaminais pastip
rintą. Smalsių žiūrovų čia niekad

IMIGRANTAS PRIEŠ 1MIGRACI pasižymi duosnumu ir apie tai nereiJ 
JOS MINISTER^. — Tokia antrašte kia verkšlenti, nebent norima perdaug. 
Toronto “The Globe and Mail” vasa- Mums daugiau vertinį žmenės. jų pa 
rio 28 rašo ?pie Hamilton West ra jo-; siūlytos geros idėjos ar bent jų pri 
no liberalų kandidatą V. Kroną. Jo tarimas. Nesant daugumos pritarimo, 
pasirodymas prieš min. E. Fairdough nėra drąsos ką nors, veikti. V. P. 
bus vienas iš labiausiai Hamiltone se-’ 
kainų. Per 1957 m. rinkimus ministerė : KLB HAMILTONO ŠALPOS FON- 
surinko dvigubai daugiau balsų už Ii- DO piniginė apyskaita už 
beralų kandidatą J. Munro. Liberalai

j V. Kronu yra labai patenkinti ir skei- / 
bia, kad jis kaip imigrantas daugiau ** m* 
nusimano apie imigraciją už E. Fair-:^ nnkha\ų 
clcugh.

j VAJUS TAUTOS NAMAMS 46 sa-; Iš lietuviškų organizacijų Ham. 
I vaitėje davė $200, o nuo pradžios Rinkliava prof. Stp. Kairiui- ■ A. A W V • • • - * ‘1 _ _ > - _ 1 • _

Sudburio Tumo-Vaižganto šeštadieninės mokyklos mokiniai su mokytojais. 
Iš kairės i dešinę sėdi mokytojai: L. Remeikienė, J. Gąbrėnienė, ktm. A.

’ Sabas ir mokyklos vedėja M. Venskevičienė.

WINNIPEG, Man.
i ,
j NAUJOS VALDYBOS NAUJOVIŲ-j įrašė juostom
, KAS MINĖJIMAS. — Vasario 18 d J į sceną išėjo 7 m. Vida Balčiūnaitė 
: naujoji KLB apyl. v-ba surengė Vasa- • ir padeklamavo Ralės Vaivarytės “Tė- 
j rio 16 minėjimą. Tenka džiaugtis, kadjviškėlės takais”. Visi stebėjosi jos ge- 
Į ji, jau pačioje pradžioje, sugebėjo su-j ra atmintimi; eilėraštis užtruko apie 
! burti įvairias lietuviškas jėgas šiam į W min. ir niekur nesuklydo.
; bendram darbui. Taut, šokių grupė, vad. mokyt. J.
; Vasario 16 d. vakare per Winnipego j Krikščiūnienės, akordeonu palydint K. 
radijo stotį CKSB St. Boniface, buvo) Stonkui, pašoko Rugelius ir kt. šokius, 
lietuviška programa. Vas. 18 d., 11 v.. Į Nijolė Žiminskaitė pasakė eilėraštį 
prisirinko pilnutėlė lietuvių šv. Kaži-Į “Lietuva”. Lina Čingaitė paskambino 
miero bažnyčia, kur parapijos kleb. ’ pianinu, o po jos Eug. Kalasauskas pa- 
kun. J. Bertašius atlaikė pamaldas. Pa- skaitė “Paskutini pasmerkto miriop žo- 
maldų metu J. Demereckas laikė Lie- dį” — Brazdžionio. Dr. Alf. Jauniškio 
tuvos trispalvę, o jos garbės sargyboje dukrelė, kuri pasirodo ir televizijoje, 
stovėjo keturios lietuvaitės, apsirengtu pašoko keletą dalykėlių.
sios taūt. drabužiais. Po pamaldų visi
rinkosi į parapijos salę. L.e. Tautos jau turi stiprią tautinių šokių grupę. 
Fondo įgaliotinio par. M. Barauskas į kuri galėtų ir svetimtaučių programo- 
priiminėjo aukas, pardavinėjo ženkliu-j se lietuviams atstovauti. Ją sudaro; 
kuš ir “Lietuvio pasus” TF surinkta 
Š112.21. Minėjimą atidarė v-boš pirm.
agr. J. Malinauskas. Programai vado-: Danutė Demereckaitė. Iš vyrų; J. Ma-

Egzotiškas, sausakimšai perpildy- J--------  , , ■ , _ „ , -- .
tas žmonėmis ir pastatais didmies- miestas. Gražus, modernus ir di-; kalų ved. Eug. Kalasauskas. Po trum- 
tis. šalia liuksuso, prabangos, di- delis. Beveik jo priemiesčiuose^ ir nn 
dziuiis, net —------- - __ ______
skurdas. Kaikurie vaizdai traukti i kurnu smėli beveik gali pajusti, 
visiškai ten pat, kur ir “Sussie i toks realus. Taip arti esant, būti- 
Wong” HpllywOodo filmas buvo nas šuolis ir i Šventąją Žemę. Je- 
sukamas. Toliau, lėktuvas neša! ruzalė. Betlėjųs. Mirties jūra. Vi- 
mūsų turistę i Kambodiją. Ir tai! sa tik iš arabu pusės. Jei turis- 
vienintelis kraštas; kuriame ture-į tas Įžengs i izraęlitiškąją teritori- 
ta sunkumų su kalba. Mat, ten vy-; Jo nebeisileis joks arabiškas 
ra uja prancūzu kalba ir angliškai; kraštas. Tokia yra sios dienos vė
jau žvmiai sunkiau susikalbėti. ■ alybė. Su filmo kamera tyliai 
Visur kitur su anglų kalba nebu-' slenkame augštyn siaura gatvele, 
vo jokiu nepatogumu. Iš ten ke- tai Kryžiaus kelias i Golgotą. Iš 
lionė vyko i Siamą, dabar vadina- kitos augštumos stebime šventąjį ________ _ ___ „ __ _
mą Tailandiją. (Matėte muzikini! miestą, kurio senamiestis, toks šiai dėti prie tokiu žymių kėliau- 
filmą "The King and I’’? Veiks- P-t. regis, visai nepasikeitęs dar toju, kaip M.’ Šalčius. V. Uždavi-

Vmas'vvko Siame). Toliau sekė • ™o tu laiku; kai Išganytojas min- - - - - - — -
J B- uc ’-dita,:net Himalajų kai-' Oč gatvių<grindiny

nūs siekianti Nepalio karalystė.; Tą pati vakarą jau nespėjome
.... pamatyti filmų iš Turkijos. Grai

kijos. Italijos. Prancūzijos ir 
Anglijos, bet buvo nemažiau įdo
mu stebėti Ispaniją. Portugaliją. 
Gibraltarą, Maroką. Bulių kovą

džiulis, gal net
J po žodžio jis pasako eilėraštį “Lietuj

neapsakomas, garsiosios piramidės, sfinksai. Dy-,”2u ^er-aič-i

gštumos stebime Šventąjį

Kašmiras. Sunku būtų keliais sa
kiniais čia perduoti visus tuos įs
pūdžius, SįuriuOš susidarai dideliu 
dėmesiu stebėdamas veiksmą ek
rane, bet jei jie yra pakankamai 
žavūs filme, ką jau bekalbėti apie I Ispanijoje ir Portugalijoje. Ne-

1961 metus

$615.77

Kun. kleb. dr. J. Tadarausko 
rinkliava bažnyčioje

Kasos stovis 1962 m. sausio 1 d.:
Pajamos $2149.64
Išlaidos $1607.57
Kasos saldo $ 542.07

Balansas $2149.64
J. Pk iltys, pirmininkas

V. Lvparskas, iždininkas
Padėka

Priimkite mano nuoširdžiausią padė
ką už taip puikiai suruošta vakarienę •

1136.00 bulių mano 20 m. sceninės veiklos su-

■ S48.S00.. Naujais nariais įstojo A. Gily- 
tė-Dum§ ir Alf. Aisbergas. Antrą šim-

■ tą pridėjo p. Petraška. Nuoširdus ačiū. 
Kadangi vienas jų anksčiau buvo pa
žadėjęs ir buvo skelbtas spaudoje X.. 
o dabar, kai $100 Įnešė, leido paskelb ę Palūkanos ir valiutos kurso skirt, 
ti pavardę, todėl bendras vajaus rezul
tatas padidėjo ne $300, bet $200.

JAUNŲJŲ KONCERTAS. — Bal. 
1 d., 4 vai. p.p.. Liet. Namuose įvyks 
V. Babecko muzikos studijos koncer
tas, globojamas H. Šalpos Fondo. Pia-| 
čia programą išpildys studijos moki
niai, Jessie Lowes šokėjai, sol. V. Ve- 
rikaičio ved. jaunučių choras ir G. p 
Breichmanienės vad. taut, šokių jau
nių grupė. Programoje bus apie 100 į - 
dalyvių. Visi planuokime į šį koncertą 
eTvykti. Pelnas skiriamas šalpai.

DRABUŽIŲ VAJUS. — Šalpos Fon- • moksleivių kursams 
do k-tas primena, kad dėvėtų drabu- • Dovana buv. ŠF.pirm. p. J. 
žiu vajus tebevyksta. Iki Šiol surink-j Giedraičiui pagerbimo proga

51.51
63.48

84.25Kaminskui paremti
Banketo, ruošto 1961 m. spalio 

7 d., pelnas
Rudens baliaus, ruošto 1961 m. 

lapkričio 18 d., pelnas 155.61 
8.12

34.90

kakties proga. Bendruomenės pirmi
ninkui A. Juozapavičiui, p. A. Vrub- 
liauskailei-Malulis, K. Mikšiui, K. Ba
ronui, V. Subainikaitei, St. Bakšiui, 
A. Paukščiui, p. E. Antanaitienei, J. 
Paškevičienei, Kalmantavičienei, A. 
Kaušpėdai, p. St ūkams ir p. Bugailiš- 
kiams.

Nuoširdi padėka priklauso AV pa
rapijos klebonui J. Tadarauskui, bran
giems aųkuriečiams, Lietuvių Na-

Viso $2149.64 mams, “Talkai”, Bendruomenės valdy- 
Išlaidos: į bai, sporto ki. Kovas”, taut, šokių gru-
Pasiųsta seneliams, ligoniams i pei ir jų vadovei G. Breichmanienei;

ir invalidams Vokietijoje S800.00 Šalpos Fondui, Hamiltono ateitinin- 
Į Pasiųsta vargo mokyki. Vokiet. 200.00 kams. socialdemokratams, chorui, 
KLB Šalpos Fondui Montrealy 315.00. Skautų rėmėjams.
Paskirtos pašalpos seneliams ir Sios visos išvardintos grupės įteikė

ligoniams Hamiltone 146.57 man dovaną — Z. Žilinsko alyva tapy-
j Persiųstos ŠF Centrui aukos

prof. Stp. Kairiui-Kaminskui 84.25 branginsiu.
į Pašalpa prof. Stp. Kairiui - 

Kaminskui
: Hamiltono šeštad. mokyklai ir

tą paveikslą, kuri su giliu dėkingumu

Tenka nudžiugti, kad ir Winnipegas

Aid Rutkauskienė, Vida Strikaitytė, 
H. Barkauskaitė, AV. Barkauskaitė ir

Aš dėkoju visų grupių atstovams,' 
10.00 kurie mane šiltais žodžiais pasveikino, 

į Ačiū visiems asmeniškiems draugams, 
30.00 kurie mane laiškais bei telegramomis 

pasveikino.
7.00 Negaliu užbaigti nepadėkojus vi

ta virš 230 sv. ir pasiųsta 12 siuntinių H. Bendruomenės v baį siuntiniui -J stems apsilankiusiems i pagerbimą.
lietuvių šeimoms į Suvalkų trikampi. daugiavaikei motinai Sibire 10.00 Jūsų visų gausus atsilankymas mane
Turintieji atliekamų gerų drabužių. Pašto ir banko išlaidos ' 4.75 giliai sujaudino.
prašomi juos pristatyti E. Gudinskie- j - - Priimkite mano nuoširdų ačiū!

Viso $1607.57? Elena Dauguviėtytė-Kudabienėnei, 75 Burlington St. N.. tel. JA. 
7-1967; L Klevui, 49 Delaware Ave., 
tel. JA. 81327; M. Tumaitiėnei, 164 
Stanley Avė., tel. JA. 9-3207 arba pa
skambinti telefonu ir bus paimta iš 
namu. Vajus truks iki kovo 15 d. <

ŽINANTIEJI i vargą patekusių Ha
miltone gyvenančių tautiečių, reikalin
gų pagalbos, prašomi pranešti Hamil
tono šalpos Fondo komitetui.

H. šalpos Fondo k-tas
NENUSISTOVfcJĘS PAVADINI

MAS.— Vasario 22 d. “Tž” buvo trys 
žinutės, liečiančios “L N” ir “TN”. Ku
ris gi pavadinimas yra tikras? Ar Ha
miltonas turės dvejus namus? Manytu
me, kad per tiek metų, turėtų būti nu
sistovėjęs vienas ir tikras pavadinimas.

. ~ ’ V. P. |
DIRBTI, NE DEJUOTI’". — Pasta . 

■ ba vasario 22 d. “TŽ” nr. “Reikia dirb-!

Rutkauskas ir T. Lukas, 
amai pasibaigus - apyl. pirm.

i — Brazdžionio. Grupė agr. J. Malinauskas visiems programos 
mažų mergaičių pašoko “Siuntė mario Į dalyviams, o taip pat ir atsilankiusiems 
motinėlė”. Po Trumpos pertraukos, lie- i nuoširdžiai dėkojo ir minėjimo užda- 
tuvių moterų dainos grupė, vad. mo- Lvnio kalbą baigė poeto žodžiais: “O 
kyt. V.. Šmaižienės, padainuoja keletą i \ ištik Lietuva, dar atbus gi kada, ne
darnų. Dainų grupę sudaro: G. Galinai-į veltui tiek daug iškentėjo”. Tautos 
tienė. H Barkauskaitė. EI. Januškie-1 himnas ir visi į namučius, KStr. 
nė. W. Barkauskaitė. Br. Bųjokienė. v \ 
M. Januškienė. Vida Strikaitytė ir Lu-: TAUTOS FONDUI per Vasario 16 
koševičiūtė. Vyt.-Galinaitis jų (kūnas į minėjimą VVinnįpegė surinktą: po S10: 

- ——■ ■„,■■■ : ' į dr. E. Gedgaudas: po $5; J. Činga. A.
: L J Genys, J, Januška, V; Januška. J. Kve-

- Į dar as. M; šarauskas. J. Vaitekūnas; 
inž. Ad. Maciūnas: po S3: kun.

J. Demerec-
Malinauskas, • ti. ne dejuoti”, pasirašyta K1 G . yor- * 
Timmerman: ’ ta dėmesio ir paaiškinimo. Pastaba dėl 
Ramančiaus- į reikalingumo kaukių baliaus bilietus!

K, Strikal- mintini i iš anksto yra labai gerą ir teJ 
Ziminskas; 1,05 į buvo svarstyta Skautams remti dr-jošĮ 

J et. P. Bagdonas: po SI: Ali. Balčiūnas, v-bos posėdyje Mums, dirbant skaųliš-į
L. Bartninkas. M, Bukauskas, E. Dau- kojo jaunimo reikalams, šis šūkis ne-

daug keliavusių ir pasaulį mačiu
sių, kaip mūsų minėtoji Ina Ne- į po S4 
veravičiūtė. Jos vardą galima drą- ■ J Berašius, st. Bujoka:

P A B £ K A
A. f A. ROBERTUI GALINIU!, mano mylimam vyrui ir tėvui, 

netikėtai staiga įnirus, mane ir dukras nuoširdžiai užjautusiems skau
džioje mūsų liūdesio valandoje ir padėjusioms laidotuvių metu bei 
aukojusiems šv. Mišias ir gėles Soult Ste. Marie apylinkės draugams 

- ir tautiečiams mano ir dukterų nuoširdžiausias ačiū.
Gerb. kur. A. Sabui, atvykusiam laidotuvėms iš Sudburio, už 

gedulingas š\\ Mišias ir už gražų pamokslą Blessed Sacrament bažny
čioje ir už apeigas kapinėse, nuoširdžiausias ačiū.

Mano ir a. + a. mano vyro draugui Vydūnui atskridusiam iš 
Worchester, USA. ir asistavusiam mane laidotuvėse nuoširdžiausias 
ačiū. Taip pat ’nuoširdžiausias ačiū p. Ašmonųi Vašingtone, JAV, už 
užuojautą ir laiškus. ■" \■■

•’Tėviškės Žiburių” ir “Nepriklausomos Lietuvos" redakcijoms 
už užuojautas laikraščiūose gili padėka.

Toronte ir Montrealyje gyvenantiems mano ir a.f a. mano vyro 
draugams už užuojautas, šv. Mišias ir gėlės nuoširdžiausias ačiū.

Neišreiškiama mano ir dukterų padėka p.p. Stankūnams, kurie 
tvarkė visus reikalus laidotuvių metu ir nuoširdžiai užjaučia mus ir 
padeda visuose mūsų reikaluose.

Taip pat dėkojame ir prašome Dievo palaimos visiems, kurie 
prisimena ir prisimins a. t at Roberta maldose.

Regina Galiniene
Virginija ir Rūta Galinytės

Saūlt Ste. Marie. Ontario.

... Įspūdžius asmens, kuris pats ten ! maža skirtumų, Ispanijoje mato- rimą Japonijon. Kas numatyta 
buvo, pergyveno ir viską filmo si islamiškosios kultūros liekanų, ateičiai? Kokie planai? — Diplo- j 
juostoje bandė užfiksuoti. Ar ima- ypač tas ryšku architektūroje. Vi- matinė tarnyba JAV Vąlstybės 
noma žodžiais papasakoti tas di- ta ta kelionė nuo Tokijo iki Niu- depart. I j
dingąsias budistų šventoves, jų' jorko užtruko septynetą mėnesių. I Norėtu patekti Į Indoneziją, bętj: 
vienuolynus, dievų statulas, kurių i Galime tvirtinti, kad lietuvių į čia galutini žodį tarsdjau Vašing- j 
vienos gryno aukso, kitos ap-! tarpe nedaug rasime asmenų, tiek i tonas. I

.4 dr. Pr. Vytė: 2.16 ęL J;
nvs. T. Ivanauskas. K. Arris. Tai! s2/ J- ^'kąiatiskas. J
Viš V. - ; > MūJ : ;iS- A S:pn: TI • 4 . Z -; • ti>. .u; zavadsKas.soji turiste tikrai gali garbę tpik- iv
ti lietuvaitei moteriai, kuri nė! i. ________
vienu sprindžiu nenori nusileisti barienė. P, Galniinas. Vyt. Galinailis. sicierina. Tai galbūt geriau tinka vers- 
vyriškai drąsai ir ištvermei. Beje, A. dančiukas. M. Januškai Jurgelevi-: lo bendrovėms. Mes. rodydami pavyz- 
čia galinia pažymėti, kad nemažą ! ėius. Jaur.iškienė. J. Kvedar. Ant. Kun-i di savo jaunimui, pirmoje vietoje tu- 
dali pietinės Amerikos Ina jau i caitis. A.■ KvįętinsKąs, Vyt. Krisčiūnas.j rime vadovautis sąžiningumu, bet ne- . ... ..oureuams. ^oneiKoms. oanusausKams.
buvo apkeliavusi dar prieš naskv- 8- Lukoševičius. A. Lingę. °. Lemene., galimo bandyti iš tautiečio išspausti U nepaprašo nuoširdumo ir draujus-: KJimavičiui.' A. Kairiui. kniuštai. Ku- 
uuvv uęu p.ic. om.v j Maiiįauskas. Moroziene.|doljeri sakydami: "Tik paimk bilietą; ---- ---- •” t—’--

Radzevičius. V. Rutkauskas. V. 
nkevičius. K. Stonkus. V. Šerkšnys. 

. ..... Vaičaitis. V, Zavadskienė ir K. Žen 
kpnsuiariniame skyriuje, i <e; is. Viso — si 12.2 v visiems ąuko 

Į Indoneziją; bet J: tojams•'nuoširdi padėka.
M. šarauskas

e. Tautos Fondo atstovo p. Wpg.

Didelė naujiena apie dvi žymias alaus rūšis

O’KEEFE SUPAŽINDINA
su dviem naujom įdomiom etiketėm alui

O'KEEFE ALE ir OLD VIENNA LAGER BEER

KAI JŪS SAKOTE OK FOR O'KEEFE ALE — 
JŪS MATOTE OK TIESIOG ANT ETIKETĖS. 
TAI YRA TAS PATS PUIKUS ALUS. BET DA
BAR DIDELĖS OK JUMS SAKO, KAD JŪS IS- 
TIKRŲJŲ GAUNATE O’KEEFE!

TAI YRA GAIVINANTIS ŽVILGSNIS I OLD 
VIENNA. DABAR. KAI JUS NORĖSITE ŠIO 
MĖGSTAMO ALAUS. JUS MATYSITE UŽTIK
RINTA OV ANT DIDELĖS NAUJOS ETIKETĖMS!

DIDELI DALYKAI GAMINAMI PAS O’KEEFE!
285 VICTORIA ST„ TORONTO. ONTARIO

Tilfsordbiss'g, Ont.
Padėka * i Dirsėms, B. Dirsėms. Dambrauskams,

Daugeliui iš mūsų, gyvenančių Till- Q^inskams. Gaideliui. Grincevi- 
šonburg. Delhi apvlinkėje, tenka patir- ^u^ia!P*s- Cogar, Garneliams, 

Jurėnams. Joneikoms. Janušauskams.
, * a . ... v 4 iNiunaviciUi. -i. mainui, rėmusiai, rvu-
kūmo jis donykscių hetuvui. Ištikus Ling2ičiams. Liutkams. Lau-

į nelaimei ar mirus seimos nariui.,sku- !■ rečkam5. L. Lour. Lileikiui. Mačiu- 
Lba v1S! pažįstam', savo daraus palike. ;te!ps M!knevtėiams. Mieeikoms. Mą-

■*’ i žeikozns, 3iikėnams, Ozolams. Onai- ’ 
■ čiamš. PauL iams? Pargaūškui. C. Po- 
j ciamS; Pūkams. Povilaičiams, Račiui, 
Rudokams, Rutkauskams; Stonkums, 

. i Skuodienei, Stroiiams. Simūčiams, Tar- 
l’ieraičiams. Vyšniauskams, 
iš. Vilkams, žiogams, žybar- 

J mūsų dukrytės gimimo proga. Nuošir-! tavičiams, žiivičiąms.
rio 21 d. “NL” nr. (Tada dar Jūsų ko- i džiausiai dėkojame visiems už pilną 1 Liekame Jums visada dėkingi.

Birutė ir V ladas Vytai

r •. . • • — T ' 1

jo pats gali neateiti”. Atseit, mums esi] 
; nbivikalingas, tik tavo pinigai; Atvirkš- 
• čiai —jaunimui daugiau reikalingą su 
jaugusių moralinė paramą: atsilam 
į kant Į jų parengimus, parodant jiems,; dziu. Džiaugsmingomis progomis tai 
j kad mes jais domimės ir jų darbus ver-J Pat ne* vienas nelieka nepasveikintai 
Tiname. Mūsų moralė jiems yra daug j neapdovanotaš.
t vertingesnė, negu išviliotas doleris, j Vasario 25 d. mūsų šeimai teko p; 

Dėl mūsų jaunimo, su Jumis, gerb. tirti daug džiaugsmo atsilankius gim
p, Kl. G,, pilnai sutinkame: tai yrą pa- riaičiams, draugams ir pažįstamiem^į

o darbus palikę.
p nelaukdami kvietimo ai* specialaus p] 

nešimo, su gėlėmis sū paguodos 
džiu. Džiaugsmingomis progomis

stebėta mano korespondencijoje vasa

! respondenčija nebuvo išspausdinta), kambarėlį gražių baldų mažajai ir vi-j 
Jaunimas yra apkrautas kultūriniu 
darbu perdaug gal dėlto, kad jo turi-

šas kitas gausias dovanas^ I
. Didžiausią padėka reiškiame sios! 

mė permažai. Tačiau jaunimas savo pa^ progos rengėjams p.p.: M. P. Janu-j 
reigas atlieka visu 100%. išskyrus tuos, liams. E. G. Rugieniams. Q. D. šiur-i 
kurie niekur nepriklauso. nonls. P E. Razokams.

Dėl siūlomo energingesnio darbo > Dėkojame visiems prįsidėjusiems. 
i v-bai. tenka priminti, kad mūsų 7 as\ ypač tiems, kurie, nepabūgę pusnynų, i 
i niyni-' v-ba sudaro 3 asmenys su šejmo- atvažiavo su skaniais užkandžiais ir gė-! 
mis. kiti 4 be. seirhų. Jie aukojasi už rįmais. Ačiū p. žiogienėi už lietuviška i 
tuos, kurie augindami savo atžalyną. i(juoneip, kuria turėjome progos vįsi 
laukia, kad už juos pasirūpintų bevai-, 
kiai. Kur buvo šeimų galvos mums su-' 
kvietus tėvų susirinkimą 1961 m. gruo
džio 9 d.? Čia ir yra mūsų pagrindinis 
dejavimas, o ne piniginė problema. 
Hamiltoniečiai. reikalui esant, visada'

į pasivaišinti.
Ačiū už viską p.p.: S. R. Augustina 

vičiams, S. J. Augustinavičiams. A. E 
; Augustinavičiams, Augaičiams, Bendi 
i kams, Bertuljams, Ba’aišiams, Balčiu 
j nams, Baltramaičiui, Čibirkienei. V

CALGARY, Alta.
KANADIEČIO PASKAITA LIETU

VIAMS. — Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimą kalgariečiai minėjo visi 
kartu, susitarus abiem lietuvių orga
nizacijų valdybom. Kalbėti buvo pa

kviestas CFCN radijo stoties direkto- 
Įrius V. N. Love. Paskaita buvo įdomi
■ minčių naujumu ir istorinėmis išvado- 
' mis. Kalgariečiams, pripratusiems gir- 
Idėti tik savo kalbėtojus, kanadiečio at
pasakota Lietuvos istorija kitų tautų 
tarpe visai kitaip atrodė.

Kalbėtojas apgailestavo, kad Lietu
va yra ant didžiųjų kelio, bet mano, 

Į kad Vakarų kultūros pasirinkimas bu
lves tikras kelias. Rusijos imperializ-; 
: mas bei komunizmas stiprinąs rusų na- j 
i cionalizmą, bet pavergtoms tautoms sa- i 
j varankiškumas esąs už viską branges- 
'n:s. Ne diktatorai, bet žmonės turi 
į spręsti savo likimą. Rusija neišsilaikys 
: už geležinės uždangos, žmonių noras 
laisvai gyventi ir turėti modernaus gy
venimo patogumus prasivers pro visas 
užtvaras. Istorija nestovi vietoje. Va
karu kultūra, būdama pranašesnė, pra

siskverbsianti i tuštumą ir pakeisianti
■ žmonių galvojima ir diktatorių pastan- 
j gas užkariauti visą pasauli. Lietuviams
reikia prisiminti ne tik Nepriklausomy- 

j bes dieną, bet ir jos prasmę. Gimtojo 
krašto pasiilgimo nereikia maišyti su 
nacionalizmu. Jauniesiems pažinimas 
savo tėvų krašto praeities padės geriau 
suprasti šių dienų pasaulio įvykius.

N. V. Lovei buvo Įteikta knyga “Pa 
lik ašaras Maskvoj” susipažinti su pas
kutiniųjų metų Įvykiais Lietuvoj.

Po paskaitos buvo priimta rezoliuci- 
!ja. Jaunieji pagrojo ir padainavo. Bu- 

v o tekamos aukos Tautos Fondui. Bcn- 
jdrą susirinkimą pravedė P. Stakėnas. 
į Reikia tikėtis, kad kalgariečiai, kaip 
į jaunieji taip ir senieji, ilgai nepamirš 
I tos dienas Įspūdžių. G.

DR. IRENE ZELTINŠ 
DANTŲ GYDYTOJA 

pranešamas naujas adresas:
750 M AIN ST E„ HAMILTON. Ont. 

prie Sherman)

Priėmimo valandos: 9-1 ir 2-6 vai. 
vak. Pirmadieniais — 9-1 ir 2-8 
vai. vak. Ketvirtadieniais — 2-8 
vai. vak.
NAUJAS TELEFONAS LI. 7-3122

VISAIS DRAUDIMO KLAUSIMAIS PRAŠOM KREIPTIS I

DRAUDIMO AGENTŪRĄ
Vist ROSIU DRAUDIMAI

Atstovaujamos 15 draudimo kompanijų. Sutraukite visą savo 
draudimą į vieną kompaniją per viena agentūrą, tuo sutaupysite 
10r< nuolaidos, išrūpinamos per banką automobiliams ir kitiems 
reikalams paskolos. Nelaimingu atveju turėsite lietuviškai kalban 
tį adjuster. Visi draudimo polisai išduodami per 48 vai. ir grei
čiau. Mėnesinis mokėjimas už draudimus. Pigiausios kainos.
RAŠTINE:
II. L. Namuose “Delta" Bldg 
128O’/2 King St. E., kamb. 1 
Telefonas LI. 9-8643.
Skambinant prašau palikti 
savo telefono numerį.

REZIDENCIJA:
105 Murray A ve., 
Grimsby. Ont..
Telefonas WIĮ. 5-8483.

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

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

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

Taupyk ir skolinkis
IŠDUODAMOS ASMENINAS PA-Kooperarimame skolos morgwij p>

bankelyje '‘Talka skolos iki 56*7 turto vertės. Nemo
kamas gvvvbės draudimas. PILNAS 
ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais - penktadieniais 9 vai. • 1 vai. p.p* 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. • 8 vaL vak.

26 KING STREET EAST, ROOM 13. • Telefonas JA. 7-5575.
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Jaučiuosi keliauninkas, kartimi perėjęs tarpeklį
Dviguba laureatė B. Pūkelevičiūtė apie mūsų- menę, 

kūrėję ir visuomenę
va ir privačiais ištekliais. Tikimės, 

j tačiau, kad "Žirginėlių” kelionė 
įbus laimingesnė.

— Ar nekilo mintis Įdeklamuo-
■ ti Į plokšteles mūsų poetų kūri
nių?

— Kilo ir ši mintis, ir daug ki
tokių gražių minčių. Svajoti — 
valią, valužė!... šiuo metu, de
ja, negaliu plačiau šiuo klausimu 
išsitarti.

— Mes buvome sužavėti Mont- 
realio L. Dramos Teatro gastro
lėmis Toronte. Ar galima tikėtis 
netrukus ir vėl išvysti Jus su vai
dilomis mūsų scenoje?

— Dėkui už šiltą žodi. Viešna-

Kovo 11 d. B. Pūkelevičiūtė atvyksta 
Torontan į jai PLB Valdybos rengia-1 
mą pagerbimą atsiimti skirtos premi- j 
jos už jos scenos veikalą “Aukso žąsis”, • 

Autorės šakotas kūrybinis talentas 
peržengė vidutiniškumo ribą, įrikiuo-! 
damas ją i kūrybos vėliavnešių eiles.« 
Ji yra ne tik gabi rašytoja — romą-! 
nistė, poetė, dramaturge, publicistė, 
kritikė, bet ir režisorė bei aktorė. Taip 
pat nesvetima jai ir muzika, kuri įsi
smelkia jos kūrybon, suteikdama jai 
skambumo.

Kuriai kūrybos galiai ji yra paklus
nesnė, tuo tarpu dar sunku pasakyti. 
Laurus ji, tiesa, pradėjo skinti už lite
ratūros darbus (“Astuoni lapai”, “Auk-; 
so žąsis”), betgi už režisūrą ir vaidybą į 
ikišiol premijų dar niekas ir neskyrė. į 
O jeigu tokia būtų, tai iš jaunosios į 
kartos vaidilų Pūkelevičiūtė ir ją nu
sineštų.

Jos kūrybiniai lobiai, atrodo, yra la-1 
bai gausūs, nes pasiskirstę į atskiras 
šakas. Jeigu, tačiau, juos — literatūros 
darbus (jų tarpe yra ir poezijos rin
kinys-“Metūgės”), surežisuotus ir su-Į 
vaidintus scenos veikalus, jos pastan- į 
gomis įgrotas plokšteles (“Baltaragio 
malūnas”, “Milžino paunksmė” ir “Žir
ginėliai”), straipsnius ir recenzijas — 
surinktum, tai pamatytum kūrybos lo
bį, kokiuo tik retas kūrėjas galėtų 
pasigirti.

B. Pūkelevičiūtė yra kaunietė, atvy
kusi į Kanadą, kaip ir mūsų daugis, 
sielvarto ir nedalios keliais, kurių bent 
dalis yra nusidriekę jos romane “Aš- 
tuoni lapai”.

Toliau teprabyla pati laureatė bent. 
pateiktų klausimu ribose.

— Incenizuotas “Baltaragio ma
lūnas” — pasaka. Įgroti “Žirginė- j 
liai” — pasakos, laimėjusi premi- Į

• ją “Aukso žąsis” — pasaka. Šaky-1 
kite, kokie motyvai paskatino Jus 
pasukti Į pasakų kūrybos sali?

— Aš ir pati dabar, ties Jūsų!

Posūkis buvo pasąmoningas ir suma —- atgal negrįžo. “Baltara- 
man sunku ji konkrečiai motv- gio malūną’ ir “Milžino paunks- 
vuoti. Bene — grįžtu i vaikiška mę” leido Montrealio LD Teatras, 
mentalitetą? . .. ' ' Pastarosios plokštelės žygis bai-

O gal mes visi kažkur, širdies gėsi ypatingai skaudžiu nuostoliu, 
gilumoje, spinduliuojančios vai- Laimei, aktorių grupė nėra pavie- 
kystės per visa amžių neistengiam i nis asmuo ir todėl jai atsiranda 
galutinai numarinti? Todėl fan- galimybių savo nedateklius su- 
tastiška karalystė — kur noksta švelninti. Didžiausias musų rams- 
aukso obuoliai, kur čiulba devyn- buvo pavasariniai teatro baliai, 
balsės oaukštės ir žėri krištoli-' be kurių pagalbos “Milžino pa
nes pilys — nuolatos mus šaukia! unksmė” nebūtų galėjusi pasiro- 
ir vilioja. • dyti. ,

Juo gūdesnė realybė, juo švie- v. . v. ... 
sesnė svajonė. Nors pasakų šalies! syki jaučiuosi, kaip ka 
nėra ir nebus, tačiau gera bent ninkas, kartim perėjęs tarpeklį, 
valandėlei įsivaizduoti, kad kaž- ‘ i 
kur viešpatauja grožis, darna ir 
teisėtumas: kad slibinai nuveikia-j 7 .
mi. kad ašaros nušluostomos. kad! mūsų leidimo talkininkai toron- 
skriaudos — su kaupu atlygina-1 tiečiai pp. T. Valius ir V. Skudra 
mos. Pasaka yra tokia skaidri, atliko milžinišką darbą tiktai "už 
šviesi, teisinga, išmintinga, tokia ačiū . Jeigu mums butų tekę, 
“neregėta - negirdėta”, kad ji per jiems bent kukliai atsiteisti — vi- 
šimtmečiuš nemiršta. Lygiai, kaip są grupę “Milžino paunksmė fi- 
nemiršta žmogaus širdies ilgesys nansinę prasme būtų galutinai su- 
— nesibaigiančio, nesudrumsto • žlugdžiusi.
džiaugsmo troškimas. Pernai, teatrui dar giliau skęs-

Taigi. turbūt, ir aš -- norėjau tant skolose, mums atėjo mintis 
pasakos slėbv pailsėti. Ten neuž- išleisti plokštelę vaikams. Idant 
pučia vėjas I naujo sumanymo nereikėtų me-

— Kada “Aukso žasi” manote Hams atidėti, šį projektą teko įgy- 
paskraidinti i scena? Ivendinti grynai privačia iniciaty-

1 kiant oficialaus aprobavimo, są-, 
matų patvirtinimo gali perdegti! 
ir entuziazmas. Antra vertus, ku-! 
ri visuomeninė organizacja pa
tvirtintų, sakysime, augščiau mi
nėtų plokštelių sąmatas ir suteik
tų savo globą tokiam rizikingam 
žygiui?

Su visuomeninėm institucijom 
pagrečiui bendradarbiauti esame 
kelis sykius mėginę. Tačiau sun
ku buvo suderinti žingsnius. Po 
kelių mėnesių teko timptelėti va
deles.

— Kaip kūrėja, ko pageidauja
te iš mūsosios eilinės lietuviškos 
visuomenės?

— Literatūros darbe iš skaity
tojo moralinės paspirties esu 
apsčiai turėjusi. Negaliu nusi
skųsti, kad likau “nesuprasta”, 
kad man būtų reikėję savo viltis ---------- y ------ - —..........
sudėti tiktai į “ateinančias kar-: ilgainiui atimsime jam žmogišką 

. . . . . i tas”. Todėl lietuviškai visuome-! savigarbą, o jo kūriniui — ža
gęs Toronte mums taipogi paliko nei savo širdyje turiu pačius gra-! vesi. . *** i
ypatingai šviesius prisiminimus, žiausius jausmus. ' j Aišku, ne kiekviena pastanga

: Tamstų padangėje dažniausiai j Teatro salėje susitikau su ly- yra vertinga vien dėl to, kad ji 
■ vaidindavome pirmuosius savo iš-igiai prielankiu žiūrovu, kuris ne- lietuviška, bet, iš kitos pusės — 
! vykų spektaklius ir Torontas kartą mus stebino savo subtiliu- ne dėl to ji būtinai nevertinga, 
į mums visados būdavo tarsi kryž-] mu, jautriai pasitikdamas veika- — Jei ne paslaptis, kokie Jūsų

viena i __
mo apraiška, kuri mane stebina ir 
vienkart — neramina ...

Kartais man atrodo, kad lietu
viškoji visuomenė ir lietuvis me
nininkas išeivijoje nebesantykiau-

A. Tyruolio sonetai - SACRA VIA
Šitaip A. Tyruolis pavadino sa- kimas sunkiasi iš kiekveno sone- 

vo kelionių įspūdžius, patirtus 19-‘ 
50 Šventųjų Metų proga. Savo

to.
Be gilios religinės minties

ia kain Iveus su ivoiu Visuomenė Pergyvenimams išreikšti jis pasi- anuose šventųjų Metu keliuose 
dažna? jaučiasi iš.naidoXkė"a ™ko poetas labai jautriai pergyvena ir
o menininkas — tos išmaldos pra- 2 posmai po 4,eilutes tėvynės meilę, ir tremties neda-
šytoju. Lietuviškai knygai skiria- ^.antl.os sopjih. h teisybę sa
mas skatikas nesyki laikomas tik-f’"^ y j ’ ° I— .1 -.„1..... — -
tai labdarybe, lietuviško koncerto ■ bernaus meno atstovas taip giliai nemylės, kaip jausmin- 

* ’ i tnrhi Aconf ‘įtrtuirnniiein ir»
ar spektaklio aplankymas — tik
tai pareiga arba auka. Argi iš tie
sų visos mūsų knygos neįdomios, 
visi mūsų koncertai žemo lygio, 
visi paveikslai menkaverčiai? Ar
gi lietuvis menininkas nenuskaid
rina išeivio buities, argi jis tiktai 
naudojasi gera visuomenės valia, 
nieko jai neteikdamas?

Nuvertinę lietuvį menininką,

o menininkas — tos išmaldos pra- to formą — 2 posmai po 4,eilutes tėvynės meilę, ir tremties neda-

— Artimiausiu laiku: kai tik 
pakils pietvakarių vėjas. Visa bė
da, kad žąsys sunkiai skraido, o 
auksinei — gal dar kebliau bus 
pakilti nuo žemės.

— Puikiosios “Baltaragio ma
lūno”, “Milžino paunksmės” ir 
“Žirginėlių” plokštelės iš Jūsų ir 
Jūsų scenos kolegų pareikalavo 
milžiniškų pastangų.' O kaip gi su 
finansais, ar nereikėjo išlaidas 
padengti iš savo kišenių?

— Ak, čionai tektų" pereiti i 
minorinę tonaciją, o aš taip ne
noriu (ypač šiandien!) aimanuoti... 
Todėl tolimesnių eilučių prašy
čiau nepalaikyti ašarom, o tiktai 
— visuomenės informacija.

Visų trijų plokštelių kaštai sie- 
pateiktu klausimu, susimąsčiau. Į ^ia $11.000. Be abejonės, šitokia 
Posūkis buvo pasąmoningas ir suma — atgal negrįžo. “Baltara- 
man sunku ji konkrečiai motv- gio malūną’ ir “Milžino paunks-

Pastarosios plokštelės žygis bai-

j ke^.-v kurioj žalios šviesos sulau- įus bei eksperimentus, kurie teo-! kūrybiniai užsimojimai ateičiai? 
kę, išdrisdavome kelti sparnus ir riškai galėjo būti skirti tiktai — Aš visados bijau apie savo

Tačiau, atgal pažvelgdama, ne- 
kalnu kėliau

Antrą syki panašų darbą užsimo- 
ti ir jam savo draugus raginti — 
vargiai besiryžčiau. Juoba, kad

Pernai, teatrui dar giliau skęs-

Kryžių 
statulų, šventovių . 
niekintojai

Ar netikėjimo banga buvo tokia kultūringa? Ar ji 
ribojosi tik "kova už sąžinės laisvę" žodžiu ir Įtikinė
jimu. kaip tai buvo Vakarų kraštuose? Deja, spaudos 
puslapiai, kai imi juos plačiau apžvelgti, atskleidžia kitą 
buvusia tikrove.

Kieno tai darbas?
.Šio šimtmečio pradžioje prasidėjo religinių ženklų nie

kinimas. Pakelės kryžiai vienur-kitur staiga neteko kruci
fiksų. Jie buvo numušti akmenimis arba stačiai nuplėšti 
ir suskaldyti. Koplytėlių langai išmušti, šventųjų statulėlės 
išvartytos, išniekintos. Namuose šventieji paveikslai kai- 
kur rasti perplėšti arba šventųjų akys išbadytos. Žmonėse 
kilo susijaudinimas:

— Kieno tai darbais? Argi rusai būtų pasiuntę savo 
agentus niekinti tų šventenybių? Apie dvidešimt metų 
žmonės kovojo su caro valdžios pareigūnais. Šie rovė 
kryžius, koplytėles arba kirto, o žmonės naktimis staty
dino naujas. Rusai buvo priversti sustabdyti savo akciją. 
Negi jie būtų dabar vėl atnaujinę savo piktą kėslą?

Iš tikro, tai buvo rusų kėslas, liet einąs iš kitokių šal
tinių. Iš Rusijos ėjo revoliucinė, netgi priešcaristinė srovė, 
kuriai buvo reikalingi beatodairiški žmonės. Revoliucinė 
srovė siekė vadinamos "pažangos” ir socialinės gerovės. 
Ji išėjo su šūkiu: “Šalin religija — tamsos ir prietarų šal
tinis! Šalin buržuazijos ramstis!"

J. Šliūpo Įtaka
Šiais šūkiais Įdrąsintas. Į nusikalstamą šventvagišką 

darbą Įveltas žmogus nebeturėjo kito kelio, kaip eiti 
tolyn, eiti su šia srove ir tarnauti jai. Taip Į šią srovę buvo 
Įtraukta visa eilė besimokančių jaunų žmonių.

į tolimesnius pasviečius.
Su maloniais torontiečiais tu-! 

rėsime laimės netrukus susitikti: 
kovo 11 koncertiniu būdu atliksi
me “Aukso žąsies” ištrauką. Tie
sa. tai nebus MLD Teatro gastro- 
lė: ja dalinsimės pusiau su Čika
ga. Du aktoriai: Jonas Kelečius 
ir Kazys Veselka (kuris dabar jau 
čikagiškis) atvyks iš pasaulio lie
tuvių sostinės, o mudu su Leonu 
Barausku — iš Montrealio.

— Būdama teatralė, kaip verti
nate mūsų scenos mėgėjų grupes 
šiame žemyne?

— Man būtų neįmanoma išeivi
joje egzistuojančias scenos gru
pes iš tolo vertinti. Montrealis. 
geografiškai nuošaly stovėdamas, 
mažai regėjo kitose kolonijose pa
statytų spektaklių. Gi įspūdis iš 
nuotraukų ar spaudos atsiliepimų 
dažnai gali būti klaidingas.

Todėl vis dažniau galvoju, kad 
bū tu gera kada nors suruošti teat
ro “festivalį”. Sveika konkuren- rie sielojamės ir rūpinamės, kad 
ei ja naudinga ir aktoriui, ir visai i jie nenutautėtų ir nepaskęstų sve- 
grupei, nekalbant apie stebėtojo i timųjų jūroj.
įspūdi, kuris tokiu atveju būtu O rūpintis —- tikrai yra ko, jei 
gyvas, šviežias ir tiesiogiai išgy- nenorime^kad anoji aimana, kuri 
vėntas.

— Tarp kultūrinių ir visuome
ninių apraiškų ugdytojų turėtų 
būti tam tikra darna. Ar Jums ne
atrodė, jog visuomenės veiklos 
organai permažai teikia pagalbos 
I ~

— Būtų idealu, jeigu kultūri-! padangėse spindėjus žvaigždele, 
nės ir visuomeninės institucijos! kuri musu tewu tewams szwiete; 
savo veiklą galėtu lygiagrečiai j tamsi, neperregima ūkana apsiau- 
ugdvti. viena kita ' paremdamos. i te musu linksma senoweje žeme: 
Deja, tas viltis per eilė metų te-:wisokie“argai, sunki, o ilga wer- 
ko palaidoti. Nesakyčiau, ‘ _ 
veiktumėm nedarniai“ arba kad nima laimingesnio ir newargingo

litin teatrine prasme išprususiai 
1 auditorijai.

Tačiau, nutolstant nuo grynai 
asmeninių sentimentų ir perei
nant i bendresnę plotmę, būtų

planus kalbėti. Ne dėlto, kad juos 
dangstyčiau slėpiningumo skrais
te, bet dėlto, kad ištartas žodis, 
tarsi, gali nupūsti trapią jų išsi
pildymo galimybę. A. Kalnius

j talką patys sau
PRANYS ALŠĖNAS

Vaikų laikraštėlis “Eglutė” 
skelbia naujų prenumeratorių va
jų. Tas skelbimas galėjo neat
kreipti dėmesio tų, kuriems toji 
“Eglutė” siūloma prenumeruoti 
ir skaityti, nes ne jų dispozicijoje 
nei pinigai, kuriais laikraštėlis 
užprenumeruojamas.

Todėl susidomėjimas tuo vaju
mi ir aplamai lietuviškuoju vaikų 
laikraštėliu turėtų priklausyti ne 
vaikams, bet tėvams, auklėtojams, 
mokytojams ir visiems tiems, ku-

ezijos architektūrinė priemonė, Į kė Maironis, kad niekas tėvynės 

tartų esant atgyvenusią ir šiems'gaš poetas. Taigi ir šių sonetu 
laikams netinkamą. Bet gi A. Ty
ruolis į ją pažiūrėjo tradicijona- 
listo akimis ir dėlto neapsiriko, 
nes ši forma atitinka aną senovės 
dvasią, kurios poetas ir buvo pa
gautas savo įspūdingos kelionės 
metu.

Tiesa, dėl soneto struktūros ri
botumo jis negalėjo suteikti pil
no tematinio vaizdo ir plačiau at
verti savo vidaus pasaulio, kurio 
skaitytojas turbūt labiausia pa- „ r —
geidautų. Betgi šiam negalavimui medžiagos iš kurios jis nulietas,’ 
pašalinti knygos gale j i? pateikė [gi eilėraščio — nuo žodžių iš.ku- 
kiekvieno soneto paaiškinimą, ir i riu jis sustatytas. Taigi, sakysim, 
tai bent dalinai palengvina skai-'du sonetai — “Viva- ii papa” ir 
tytojui susitelkti ties soneto tu- j “Kastoro ir Poliukso šventovė” — 
rinb-E į šiuo atžvilgiu yra nevienodi: pir-

Tačiau anos poezijos pilnatvės, j masis yra duslesnis ir grubesnis, 
i i z. • 0 anįrasjs — graudesnis. Ir taip

antroji knygos dalis yra skam
besnė kaip pirmoji.

0 visdėlto, kad -ir skaitytojų 
dauguma poezijos nedavertina, 
betgi šie A. Tyruolio sonetai, o ir 
daugelio kitų poetų veikalai, tu
rėtų būtinai rasti daugiau vietos 
lietuviškose knygų lentynose. Gy
venimas be poezijos yra gyveni
mas be žado.

A. Kalnius
Alfonsas Tyruolis, 'SACRA VIA”, .
Romos sonetai. Išleido "Ateitis” 
1961 m. Spausdino ’Draugo” 
spaustuvė. Kaina S1.50.

apie kurią, be abejonės, svajojo ir 
pats autorius dėl Įspūdžių gausy
bės ir dėl forminių varžtų nepa
sisekė perteikti. Sunku būtų pa
lyginti bet kuri sonetą, sakysim, 
kad ir su Maironio “Vakaras ant 
ežero Keturių Kantonų”, kuris 
juk taip pat yra gimęs kelionių 
eigoje.

Betgi savo minties gilumu bei 
prasmingumu “Sacra Via" lenkia 
daugelio poetų kūrinius. Dainos 
apie žemės trauką čia nerasi, že
mė ir jos vertybės yra tik priemo
nės, tik laiptai kopti i dvasinių vi
lionių pasauli. O tų vilionių dvel-

autorius, žengdamas per trem
ties gyvenimo “pilkų dienų ari
mą”, žvelgia i savo tėvynę pro 
“aukso vartus”, pro kuriuos ilge
sys veržias i svečias šalis, kuriose 
gal “ .. .niaukias jo akių šaltiniai 
ir draikosi mirties ūkai...”

Ne visos šios knygos eilutės 
vienodai ritmingai teka pro skai
tytojo lūpas, kaip ir ne kiekvienas 
varpas vienodai skamba. Varpo 
skambumo grožis priklauso nuo

Lietuvių chartos. yra jo tautinė 
garbė. Gimtąją kalbą užmiršęs 
arba jos neišmokęs svetur gyven
damas, žmogus sunyksta.

Nenorėdami greitai tokios tra
giškos padėties susilaukti, savo 
vaikus turime leisti i liet, šešta
dienines mokyklas. kalbėti su jais 
lietuviškai, leisti pirmos šv. Ko
munijos i liet, parapijas ir t. t. 

Tačiau dar to visko maža. Rei
kia vaikams prenumeruoti jų dva
siai tinkamą laikraštėlį šiuo at
veju—“Eglutę”,

Norėtųsi į tai atkreipti ypatingą 
netik vaikų tėvų , bet ir šeštadie
ninių m-klų mokytojų dėmesį. 
Ypač pastarųjų pastangomis būtų 
galima žymiai padidinti to simpa
tingojo ir itin naudingo mažie- jA- Šapokos veikalas ’Senasis Vilnius 
siems ir jauniesiems žurnalėlioJsusilauks leidėjo.
tiražą, o ir vaikus — pripratinti j PROF. J. ERETAS, gyv. Šveicarijoj. 

Į pamilti savą. spaudą ir pamėgti si pavasari išeis pensijon nebedės- 
' ją skaityti. ’ J lys Bazelio gimnazijoj. Galimas daly-

Pvz. kad ir Toronto šeštadie- kas. jis kuriam laikui persikels i JAV. 
ninėje m-kloi yrą net 500 moki- Siuo.inetu renka medžiaga a.a. prof. K. 
nių. Ar didelis skaičius jų tarpe pakšt0 monografijai.
prenumeruoja “Eglutę”? Atrody-j tel valius laimėjo Toronto šv 
tų. kad ne kažin koks. O juk ga- ; Jono liet, kapinių vartų konkursą ir 
lėtų pas tokią gausingą mokyklą'gavo S400 premiją. Vertintojų komisiją 

I ‘ E°'lu- sudarė: kun. P. Ažubalis, skulpt. E. 
čiu”. Kaip to pasiekti? Gal reikėtų Docienė, arehit. V. Kvedaras ir A. Rm- 

■ ’ ’ kūnas. .
dirbame nevienodų i kuomi mes senoweje buwome. ir ti klasėse skaitymą iš■.“Eglutes”į dr. inž. a. KŪLPAVICIUŠ parašė 

■ retoj jau dainoj, ar pasakoj, ran- puslapių? i plačią ir originalią analitinę studiją
' ” • - - : X. Taigi.'i talką "Eglutei”. O. ka“ apie Lietuvos baroką; nagrinėja jo es- „ p vcvT DR-ms iiioriifirn^

! tu i talka ir natvs sau’ i me. apraiškas, naudodamasis matema- . LIET’ KAS’iT DR J°S hleraturos... tu, lt alką .n pa tys .sau, v V . rn..nd„ l švente ir premijų įteikimas įvyks Atve-
sėdžių. svarstymų bei diskusijų! “Sžeip — wiskas pragaiszo, oį Adresas: Eglutė, Immaculatal “ * lykyje. balandžio 29 d.. Apreiškimo
111 icijLivjma '-ouoiitauiiU'. uuiainuv, V j ***^^v< »» *^****-v^*.

dar vėliau — realios paspirties.! kalba, taipogi niksta 
Gi laikas bėga, kaip vėjas. Lau- i O lietuvių kalba lietuviui, anot ! tams — $4.

.išsprūdo iš mūsų tautos atgimimo 
pranašo dr. J. Basanavičiaus lū
pų pirmame “Aušros” numeryje 
1883 m. ir mumyse kartotųsi. O 
tenai parašyta:

,_______ ____ __ __i : “Jau daug szimtų metų praėjo,
kultūrinės veiklos darbininkams?! kaip paliowe Lfetuwos giedriose 

— Būtų idealu, jeigu kultūri-; padangėse spindėjus žvaigždele, 
nės ir visuomeninės institucijos! kuri musu tewu tewams szwiete;

S KULTŪROS IR 
| KNYGŲ 

PASAULYJE
DR. A. ŠAPOKOS knyga ‘’Vilnius in 

the life of Lithuania” jau paruošta pre
sui ir neužilgo galės būti atiduoti vie
šumai. Knygos viršeli nupiešė dail. T. 
Valius. Yra vilčių, kad ir didysis dr. 
A. Šapokos veikalas ’Senasis Vilnius”

Bazelio gimnazi;

kad guwe. iszdilde isz atminties atmi- lankančius ateiti 300-400 
„ „ * čių” ”

žygiuotumėm skirtingais keliais, musu gywenimo: užmirszome, [mokytojams laikas nuo laiko įves- k 
Greičiau — <‘ 
tempu.

Visuomenės veiklos aparatas: di paminėta, minawota: "isz pra 
labai lėtai juda: tiktai po eilės po-! eities musu". ■

Įmanoma susilaukti nutarimo, o ■ ir tas musu wienintelis skarbas j Convent; R. F. D. 2, Putnam, I dail. j. bakis kuria vitražus To- 
i Conn.. USA. Prenumerata me- ronto šv. Jono Kr. dievnamiui. kuris 

! buvo dekoruotas irgi pagal jo nurody- 
mus. ■■■/■'

J. Kvictytė, moderniojo išraiškos šo
kio puoselėtoja, vadovauja šokėju gru- 

. pėi. kurį sėkmingai pasirodo Toronto 
[ lietuviu ir nelietuviu visuomenei.
I ‘ ■ .'■■■■

j “AMERIKA” — ukrainiečių katalikų 
[ dienraštis Filadelfijoje vasario 21 d. 
\ išspausdino prof. L L Sandui straipsni, 
. kuriame mini Pr. Alšėno straipsnius 
i apie ukrainiečius “Tž'\ ‘ Liet. Dieno-
■ se” ir “Draugo” literatūriniame priede.
■ ■ ■ . ' ' ’

J. LINGIS, gyvenąs Švedijoje, be 
i kitų darbų, dėsto lietuvių kalbą Stock- 
! holmo ir Upsalos un-tų studentams fi
lologams. Stockholme jis yra surin
kęs labai vertingą lietuviškų leidinių 
biblioteką, kuria kartais pasinaudoja 
ir kitų kraštų žmonės.

GUERILLA WARFARE ON THE 
AMBER COAST, knygą anglų k. apie 
Lietuvos partizanų kovas išleidžia 

• "‘Voyages Press” leidykla. Medžiaga 
knygai daugiausia paimta iš J. Luk- 

: šos-Daumahto 1951 m. atneštų doku
mentų ir pasakojimų. Kaina $3. Užsi
sakyti galima Voyages Press, 35 

i West 75th Street, New York City 23 
t N. Y. USA. •
I “LIETUVIAI ADELAIDĖJE” — to
kiu pavadinimu knygą ruošiamasi iš- 
leisti Australijoj įsikūrimo dešimtme
čiui paminėti. Atskirus knygos skyrius 
rašo: P. Andriušis, V. Radzevičius, J.

‘ Mockūnas, B. Ncmeika ir kt.
LANDSBERGIS ESTIŠKAI. Estų Ii- 

; teratūros žurnalas “Mana” 1961 m. 2-3 
nr. išspausdino A. Landsbergio no
velės “Graikijos vėjas” estišką ver
timą. žurnalo “Mana” redaktoriai do
misi pabaltiečių kultūriniu bendradar

biavimu ir prieš porą metų buvo pas
kelbę Pabaltijo rašytojų anketą tuo 

; klausimu.
Į ALG. ŽEMAITAITIS, jaunas Niu 
Jorke aktorius Off-Broadway vaidini- 
J me “Didvyrių šešėlis” kurį laiką turė- 
Į jo vieną trijų svarbiausių Laszlo Raij- 
: ko vaidmenų.

Jonas Šliūpas čia suvaidino savotiška vaidmenį. Jis 
pats jau nuo sestos gimnazijos klasės, perskaitęs eilę be
dieviškų raštų, apsisprendė kovai prieš religija. Patekęs 
Rusijos universitetan, susirišo su socialrevoliucininkais. 
netgi su anarchistais. Dėl revoliucinio darbo turėjo nu
traukti studijas ir bėgti i Prūsus. Čia ir išleido minėtąjį 
savo “atsišaukima i dievučius ir betikius'. “Atsišauki- 
mas" iš Prūsų slapta buvo pergabentas į Lietuva, ėjo 
per rankas.’ diegė savo sėklą ir pamažu brandino vaisius. 
Kryžių daužymas, statulų skaldymas, šventųjų paveikslų 
plėšymas' kaip tik ir buvo tie pirmieji rusiškojo anarchiz
mo vaisiai Lietuvoje. Kiti baisesni pasirodė vėliau.

Peiliukai ir protakai
Marijampolės gimnazijoje 1908 m. Įvyko Komunijos 

išniekinimas Keletas mokinių parsinešė iš bažnyčios kon
sekruotą ostiją, badė ją peiliukais, tariamai norėdami 
pamatyti, ar tekės iš jos kraujas. Šis Įvykis išėjo viešumon, 
pateko net i spaudą. Socialistinė ir liberalinė mūsų spau
da mokinius teisino: esą. jie tai padarę iš mokslinio 
smalsumo. A. Jakštas Į tai atsakė: "Tokius dalykus, kaip 
Eucharistija, reikia tyrinėti ne su peiliukais, bet nors su 
protukais. jei pilnai subrendusio proto dar nesusilaukta .

Vienų padaryta kvailystė, pasak Shekespairo, kaip 
saulė ima keliauti per pasauli ir šviesti kitiems. Marijam- 
poliškių mokinių kvailystė buvo pakartota Telšių gim- - 
nazijoje. o vėliau ir Šakių. Čia vienas mokinukas baž
nyčioje, pakylėjimo metu, iškėlė klumpę ant lazdos. At
seit, ir jis daro pakylėjimą! Jo draugai pradėjo kikenti. 
Tai pastebėjusi viena moteris ir stumtelėjo vaikinuką. Jo 
iškelta klumpė atsidūrė už keletos žmonių, o jis pats nėrė 
nosim i grindis. Ši kartą jam nepavyko pasirodyti didvyriu 
draugų akys<'. Tada jis sugalvojo kitą dalyką. Kartą par
sinešęs i namus šventvagiškai priimtą komuniją ir draugų 
akivaizdoje pradėjo ją tyrinėti. Nepjaustė peiliuku, kaip 
inarijampoliškiai, tik pasityčiojo: nieko čia nesą, tik duo
nos gabalėlis. Be draugų tos kvailystės jis nebūtų daręs. 
Bet draugai jo neišgelbėjo — jis buvo išmestas iš gimna
zijos. Šis smūgis padėjo jam iš karto surimtėti.

Rašalas švęstam vandeny
Vėliau tokie dalykai buvo inspiruojami komunistų. 

Kaune buvo verlxiojami paaugliai į slaptus komjaunuo
lius. tarp kurių buvo ir V. Sendzikas. Jam bnx o pavesta 
atlikti t<»kius veiksmus: ištepti dvokiančiais dažais Kauno 
lxtžnyčių prieangio kryžius, kad žmonės negalėti} jų bu
riuoti; užteršti kuri nors bažnyčios kampeli, tartum

išeinama l ieta; išmušti akmenimis bažny čios langus. Vie- 
na kartą jam ir kitam komjaunuoliui buvo pavesta visose 
Kauno bažnyčiose įpilti į švęsto vandens indus rašalo. 
Jam buvę koktu vėliau prisiminti šiuos darbus. Jis pra
dėjęs galvoti, kad tai visdėlto labai žema ir niekinga. 
Bet tada, jauname amžiuje, jis daug nesvarstęs. Už tuos 
"žygius jis buvęs net gerai įvertintas ir gavės atsakingeš- 
nes pareigas komjaunuolių sekcijoje.

Vienų bedievybė. buvo tikrai vaikiška — tik drąsos, 
.paradav imas, kitų — įkvėpta organizuotos laisvamanybės 
ir palenkta politiniams tikslams. Kas buvo palenktas nie
kinti šventenybes politiniais tikslais, tam buvo sunkiau 
išsivaduoti iš organizuotos srovės. Nedaug buvo tokiu 
Lietuvoje, kaip V. Sendzikas, kurie metė komunizmą ir 
grįžo į tikinčiųjų eiles. Greičiau pakeičia savo kryptį tie. 
kurie buvo atsitiktinai įtaigoti mestis į vaikišką prieš- 
religinę avantiūrą.

Senieji niekintojai dabar pasikeitę
Šakiškės kvailystės autorius šiandien pats lanko baž- 

nvčia ir savo vaikus leidžia i katalikiškas mokvklas. Gal- 
jis nėra uolus tikintysis, tačiau niekas nepasakytų jį nesant 
apsisprendusiu už religiją. Iš marijampoliškės istorijos 
didvyrių vienas apibūdinamas taip: ramus, tylus, kiek 
užsidaręs. Sunku pasakyti, ką jis galvoja, bet nei žodžiu 
nei veiksmų niekur prieš religiją nepasireiškė. Jo vaikai 
IKikrikštyti ir auklėjami religiškai. Gal tai jo žmonos nuo
pelnas, bet neabejotinai lydėjo ir jo pritarimas. Žmonės,- 
pažinę jį seniau ir dabar, mėgdavę sakyti:

— Žiūrėk, ar kas galėtų tikėti, kas jis kitados tokius 
dalykus buvo daręs!

Pažinau antrąjį anų marijampoliškių, jau senyvą žmo
gų. Jis atrodė vienišas, kiek uždaras. Neturėjau progos 
išsikalN'ti religiniais klausimais. Bet kunigui jis buvo 
labai pagarbus, sakyčiau, net jieškąs jo artimybc's. Šiaip 
jis mėgsta knygą ir labai rimtai eina prie Ix'tkurio klau
simo.

Anarchistiniai ir šventvagiški religijos niekinimai bu
vo tik vienas epizodas to rev^oliucinio sūkurio, kuris turėjo 
tarnauti socializmo, o vėliau komunizmo tikslams Lie
tuvoje. šis faktas įpūsti istorijoje dar nebuvo iškeltas, 
nei įvertintas. Valančiaus "atsišiuikimai", kurio religiniais 
tautiniais motvvais skatino žmones ginti bažnvčias nuo 
caro rusų pasikėsinimo. kažk<x1ėl mūsų raštijoje vadinami 
”|)olitiniais". o J. Šliūpo *’Atsiš«iukimas", kuris politiniais 
motyi ais kurstė anarchistinę kovą prieš kry žius ir baž
nyčias, nelaikomas politinu?

“LITUANUS". Liet. Stud. S-gos žur
nalo. dabartinė būklė tokia, kad ji ne
pajėgi be visuomenės pagelbos toliau 

į tą žurnalą leisti. “Lituanus” dabar turi
mų lėšų užtektų išleisti atsilikusiems 
dviem 1961 m. nr. Šie numeriai reikia 
išleisti, kad išlaikytų pašto pigesnį 
persiuntimo leidimą; kitaip kainuotų 
dvigubai. 1962 m. 1 nr. ižde nebus pi- 

inigų. “Lituanus” turės sustoti ėjęs, 
i Reikalinga skubi pagalba.

KUN. V. MINCEVIČIUS Romoje iš
vertė italų kalbon arkiv. Jurgio Ma
tulaičio dienorašti; dabar verčia jo 
laiškus. Ši medžiaga arkivyskupo ka
nonizacijos bylai.

DR. J. DEVEIKĖ tarptautinės teisės 
istorijos kongrese Paduvoje skaitė 
pranešimą: "Bona Sforza — Lietuvos 
valdovė 1519 -1544”. iškeldama tos 
nuostabios italės nuopelnus Lietuvai 
ir jos Įtaką Lietuvos Statutui, žemės 
reformai, pusininkų institucijai, o taip 
pat ir lietuviškai virtuvei, nes italų 
motta. tortai, bomboli, ravioli, lazag- 
na. gnochi — tai mūsų babkos. tortai, 
pončkos. lazankos. koldūnai, tarkuo
tieji kleckai. Sekančią diena jos duoti 
paaiškinimai žurnalistams tilpo vielos, 
spaudoje. Po ilgų derybų dr. J. Be
veikė išgavo sutikimą iš Valstybinės ir 
Rytų kalbų bibliotekų Įsigyti, Lietuvių 
Enciklopediją. Lietuvių žinyną ir su
daryti lietuviškų laikraščių skyrių.

PIRMIEJI MECENATAI dail P 
Augiąus monografijai išleisti, nupirkę 
dabar vykstančioje parodoje jo darbų: 
P. Aųgustinavičius. J. Lieponis, dr. Ga
rimas su žmona. P. Cepulskienė. L. 
Narbutis, A. Merkelis. B. Prapuolenis 
ir V. Urbonienė.

lykyje. balandžio 29 d.. Apreiškimo 
par. salėje. Niujorke. Dr. J. Dičpini- 
gaitis Liet. Raš. dr-jos premijų fondui 
atsiuntė stambiausią auką S100. Pre
mijų fondui pinigai dar renkami.

DAIL. BR. MURINO individuali ta
pybos ir akvarelės darbų paroda Įvyks 
kovo 17 d. Čiurlionio galerijoj. Jauni
mo Centre. Čikagoje. Bus išstatyta per 
50 kūrinių ir visi nauji, jų tarpe 25 
aliejinės tapybos darbai.

BR. RAILA, žurnalistas ir liter, kri
tikas. gyv. Los Angeles, šiuo metu 
įtemptai dirba prie didesnio literatū
rinio darbo.

ST. JAKŠTAS, gyv. Brooklyne, N. 
Y., ruošia platesnę studiją apie lietu
vių-lenkų kautynes ties Suvalkais 1920 
m.

S. NARKĖLIŪNAITĖS Įspūdžiai iš 
jos apsilankymo Lietuvoje, pavadinti 
“New Yorkas — Vilnius ir atgal” iš
leisti “Vienybės” atskiru priedu ir iš
siuntinėti to laikraščio skaitytojams.

“TĖVIŠKĖS AIDAI”, Australijos 
liet. kat. savaitraštis, leidžiamas Mel
bourne, sausio 30 d. išleido 300-tąjį 
nr. Laikraštis eina jau 7-nerius metus.

E. GAPUTYTĖ SU A. TROIN Lon
done, Anglijoj. The Ravinsky Gallery, 
buvo atidariusi meno darbų parodą. 
Skulptorė E. Gaputytė gimusi Šiauliuo
se. Ji gyveno ir studijavo meną nevie
name krašte — jų tarpe ir Kanadoje. 
Nuvykusi Anglijon 1956 m. apsistojo 
St. įves miestelyje. Cornwall ir atidarė 
savo meno galeriją — The Sail Loft 
Gallery. Bradforde parodoj dalyvauja 
A. ir M. Dičpetriai — tai vyras ir žmo
na — savamoksliai dailininkai.

BERNAS,—Šveicarija išsirinko nau
ją himną, sukurtą 1854 m. mirusio vie
nuolio cisterso Alberto Zwyssig. Po 
trijų metų bandymo visuotiniu balsa
vimu šio himno likimas bus galutinai 
nuspręstas. Himnas dabar vadinamas 
šveicarų psalme.

Atsiusta paminėti
Eglutė, nr. 2 .vasaris. 1962 m. Lei

džia Lietuvių kultūros institutas. Pre
numerata metams $4-

. We accuse! The Soviets and their 
Satellites of Murder and Kidnapping. 
Indictement by the Association of the 
Free Press, Muenchen 23, Postfach 
208. Published on December 15th, 
1961. Tai pavergtųjų tautų žurnalistų 
V. Vokietijoj atsišaukimas, pateikiąs 
sovietų nusikaltimų faktus. Pasirašo 
dr. Frank Tiso, pirm., buv. Slovakijos 
pasiuntinys Maskvoj, ir dr. Zoltan 
Makra. gen. sekr.
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Mann & Martel Ltd.
REALTORS

2336 Bloor St. W.
Swansea

$1.200 Įmokėti, 6 dideli kambariai, 
2 virtuvės, kietos grindys, nauja 
dujų krosnis, tuojau galima užimti. 
Pilna karna $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 imokėjimu 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.

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

A. Šapokos rūpesčiai...
(Atkelta iš 3 psl.) 

rėjo būti baigtas 1935 m. vasarą 
ir nuo mokslo metų pradžios mo
kyklose naudojamas. Tad redak
torius raginte ragino bendradar
bius duoti rankraščius iki gegužės 
1 d. Jis ypač ragino mane, nes 
manoji dalis (pagoniškoji Lietu
va) turėjo eiti pirmoji. “Su vado
vėliu, brolau, skubink“. (Laiškas 
1935. IV. 19.). “Pats šviet. Minis- 
teris kelia skandalą, kad jis iki 
mokslo metų pradžios turi būti. 
Mes kauniškai jau rašom. P. Kli
mas š. mėn. 10 d. laiške man ra
šė. kad irgi padaręs daug ir neil
gai trukęs baigsiąs. Paties dalis 
yra pirmoji, taigi būtų reikalinga 
anksčiausiai- Lig geg. 1 d. gal ne
spėsi, bet bent iki 15 pasistenk. 
Juk mes esam jau tiek užsianga
žavę. visi apie tai žino ir. jei ne- 
parašytumėm, būtų labai nepa-! 
togu“.

Kitame laiške (1935. I. 2.) apie!
tą pati baigimą šiaip sielvartauja: 
“Kai pradedi žmogus galvoti, kiek 
reikės Įdęti darbo kol jis bus ga
tavas. nefbaisu. Manau, kad rank
raščiai visi turi būti gatavi jokiu 
būdu ne vėliau, kaip iki V. 1 d. 
Kitaip rudeniui atspausdinti ne
bus galima jokiu būdu. Tuo pat 
metu turėtų būti paruošta žemė
lapiai ir bent daugumas iliustra
cijų surinkta. Mes čia visi apsikro
vę savo darbais ir neturim laiko 
tuo rūpintis. Užsiangažavus, rei
kia rūpintis, ką darysi. Bet kas iš
eis dirbant atitrunkamu laiku, ne
žinau. žinai, brolau. Pats irgi rū
pinkis, dirbk ir galvok taip pat 
apie techniškąją pusę. Galvok, ką 
nori atvaizduoti žemėlapiais ir 
kaip juos pagaminti. Be to. gal
vok. kokių savo daliai norėtum 
įdėti iliustracijų“.

NEPATENKINTAS
REDAGAVIMU .

Jau 1935 m. Įpusėjus, kai vado
vėlis turėjo būti beveik atspaus
dintas. redaktorius karčiai skun
dėsi neturįs visų rankraščių, ne
sulaukiąs nubraižytų žemėlapių. 
Ryškus istoriko nusivylimas, kad 
reikia eikvoti laikas be vasarinio 
poilsio ir be vilties už kokio mė
nesio matyti iš spaudos išėjusi 
vadovėli. 1935. VI. 29. jis rašo:! 
“Darbu esu. trumpai tariant, ne
patenkintas, nes keista mano ro
lė. Atrodo, negaliu palikti nevie
nodumų (metodiškų), o tvarkyda- 

• mas savotiškai galiu nusikalsti 
bendradarbiams. Sakys, tai kam 
reikėjo rašyti, jei iš naujo rašo
ma? Pagaliau, aš savo redakto
riaus pareigų nė nesugaudau. Su 
šv. ministerija ir gi sunku susi
kalbėti. Užklausti, jie nieko tikro 
neatsako, o kai viską saviškai pa
darysiu. nežinau, kaip bus apro
buota ir ką už tai gausiu. Bet su
silaikyti jau negalima. Atsisakiau 
nuo atostogų ir dirbu. Dirbsiu vi
są vasarą Kaune“. Po mėnesio 
(1935. VII. 29.) ta pati nusiskun
dimo gaida: “Pas mane, žinai.

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. W. . Tel. LE. 1-1161
Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių.
BATHURST — GLENCLAIRN

$2.000 įmokėti, 5 kambarių mūro bangaliukas. Prašoma kaina $13.900.
BLOOR — PACIFIC

$3.500 Įmokėti, 7 kambarių mūro atskiras šiltu vand. apšildomas. Du 
garažai, platus privatus Įvažiavimas. Prašoma kaina $17.000. Savininkas 
paima pirma skolą balansui. Skubus pardavimas. Geras pirkinys.

JANE — BLOOR
$4.000 įmokėti, atskiras mūro 8 kambarių per 2 augštus. Kiekviename 
augšte prausykla Vand. ai. šild.. 2 mod. virt. Garažas. Prašo $19.000.

SWANSEA PRIE BLOOR '
$3.000 įmokėti, 5 kambarių mūro bangaliukas. vand. alyva apšildomas. 
Prašoma kaina $15.9000.

J1ESKAU ligi $6.000 pirmos ar antros namų skolos — morgiėių — pirkti, 
terminas 5 metams ar mažiau.

ŠIAURĖJE PARDUODAMAS 6 butų namas. Apačioj krautuvės ir kiti pre
kybos namai. Labai gerom sąlygom ir prieinama kaina.

f

J. KUDABA Namų telefonas RU. 3-2105
Kreipkitės visais reikalais. Čia gausite rimtą ir sąžiningą patarimą.

. Tel. RO. 2-8255
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.^

naujienos nekokios. Vadovėlio jo
kiu būdu sutvarkyti negaliu, nes 
neturiu visų rankraščių. Ivinskis 
dar nedavė skyrių apie 16 a. re
formas (valakų, pavietų) ir refor
macijos. Taip ir sustojau. Politi
nę istoriją baigiau tvarkyti iki 
Zigm. Augusto mirties. Šležas 
taip pat davė tik pradžią ir išva
žiavo. Dėl to supranti, kad mani 
gerokai smutna. Laikas neproduk- ! 
tingai slenkamo taip norėtųsi gau
ti nors kiek pailsėti. Žemėlapiai 
taip pat nenubraižyti. Taip laukti, 
kad vadovėlis pasirodys už mėne
sio. negali būti nė kalbos. Norė- 

! čiau. kad jis pasirodytų bent iki 
Visų šventų. Atostogauti nei kiek 
išvažiavęs dar nebuvau ir nežinau, 

: ar kada galėsiu. O taip norėtųsi. 
! Jaučiuosi net,gerokai pailsęs”.

KALBOS TAISYMAS 
IR PABAIGTUVĖS

Į. Redaktorius turėjo vargo ir su 
! kalbos taisytoju, kuri turėjo pa
rūpinti Šv. ministerija. Po ilges
nio delsimo davė mokytoją L. 
Kuodi, su kuriuo Šapoka turėjo 
maloniai, kartais ir nemaloniai, ! 
bendradarbiauti. Apie tai jis ra
šo (1935. X. 2.): "Šv. Ministerija 
jokiu būdu neprirenka žmogaus, 

i kurio taisymu pasitikėtų. Dauge- ! 
i lis buvo kandidatų, p. Dr. Puzinas I 
\ net buvo pradėjęs dirbti, bet vėl 
i atsisakė dėl stokos laiko. Dabar 
1 diena iš dienos laukiama Kaunan 
atkeliamo p. Kuodžio ir, tur būt, 
jis tą kalbą taisys“.

Pagaliau po didelio ir vargi
nančio triūso vadovėlis redakto
riui jau rodėsi baigtas ir paruoš
tas spausdinti. Si; šia viltimi jis 
rašo: (1935. XI. 30 d.): “Vadovėlio 

i reikalai Įkyrėjo man iki gyvo kau
lo, bet tekstas rinkti vis dar ne
pradėtas. Vis negalima sulaukti 
rankraščių iš kalbos taisytojo (p. 
Kuodžio). Bet vis dėlto jau yra 
vilčių, kad kitą savaitę_gal jau bus 
galima duoti rinkti. Klišes jau 
•beveik baigiu dirbti. Du žemėla
piai taip pat jau baigti ir pradėti 
spausdinti, o trečias jau baigia
mas. Apskritai, man atrodo, kad 
be kokio vasario mėn. laukti jo 
negalima.“

Redaktoriaus viltis susilaukti 
išspausdintą vadovėli vasario m. 
(1936) neišsipildė. Jis pasirodė 
vos vasarai Įpusėjus ir jau nuo 
mokslo metų pradžios mokyklose 
naudojamas.

šios kelios ištraukėlės liudija 
ganėtinai, kad velionies redakto
riaus kūrinys buvo jojo opus mag
ni sudoris ir pelnytai turi jo var
dą. Šapokos Lietuvos istorija, ku
rios išėjo du leidimai ir šiandien 
jau nebegaunama, turi priminti 
kiekvienam josios turėtojui, kad 
ji Nepriklausomosios Lietuvos su
brandinto istoriko darbas ir bran
gus tos epochos palikimas būsi
moms kartoms. Kartu ji palieka 
nevystamas vainikas ant kapo jos 
vyriausio autoriaus ir redakto
riaus.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 
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TORONTO, Ont
Paminklinių vartų projektai -
Toronto liet. šv. Jono kapinių 

Įvažiavimo konkursui pasibaigus, 
pereitą sekmadieni par. salėje bu
vo suruošta konkurse dalyvavusių 
projektų paroda. Joje buvo išsta
tyta viso 25 atskiri kūriniai. Juos 
galima skirstyti Į 4 grupes: obelis
kai, kryžiai, koplytėlės ir kitokį 
kūriniai. Obeliskų grupei priklau
so abu konkursą laimėję kūriniai. 
Pirmą premiją laimėjęs dail. T. 
Valiaus projektas yra stilizuotas 
apie 20 pėdų obeliskas, kuriame 
autoriui pavyko gerai sujungti 3 
svarbius elementus: Rūpintojėlį - 
6 pėdų augščio, liet, kryžiaus or
namentiką ir aplinkai tinkanti 
augšti. II premiją laimėjęs dail. 
N. Kulpavičienės projektas yra 
apie 30 pėdų mūrinis obeliskas 
su liet, kryžiaus ornamentika vir
šuje. Dar vienas Įdomesnis dar
bas obeliskų grupėje yra modelis 
su iš keturių pusių pritvirtinto
mis metalinėmis šventųjų figūro
mis. Kryžių grupėje išsiskiria pro
jektas su trimis augštais kryžiais 
primenančiais Vilniaus Tris Kry
žius. Iš kitų projektų pažymėtina 
koplytėlė su lietuviška ornamen
tika viršuje. Savotiškas projektas 
skliautinė koplytėlė su kybančiu 
kryžiumi. Įvairių kitų projektų ei
lėje išsiskyrė kruopščiai atliktas 
medinis smūtkelio modelis.

Apskritai, konkursas rodo, kaip 
mūsų architektai ir dailininkai su
maniai bandė išspręsti sunkų už- 
davini: išreikšti lietuviškus moty
vus akmens ir geležies medžiago
se. * A. R.

LONDON, Ont.
LIETUVOS VĖLIAVA vasario 16 d. 

nuo 10 vai. ryto ligi 4 vai. p.p. plevė
savo prie Londono, Ont., miesto val
dybos pastato svarbiausioje miesto gat
vėje. Leidimą išrūpino apyl. valdybos 
pirm. J. Butkus.

SKAUTAI RĖMĖJAI, vadov. pirm 
V. Gudelio, užsakė dvi “Skautų Aido” 
prenumeratas liet, saleziečių gimnazi
jos, Italijoje, ateitininkams ir vieną 
prenumeratą skautams Vokietijoje.

ONA RATKEVIČIENĖ vieną TŽ” 
prenumeratą padovanojo liet. ligo
niams Vokietijoje. Ratkevičiai nuolat 
remia visokeriopa lietuviška veikla.

I). E.

LETHBRIDGE, Ont.
Per Vasario 16 minėjimą 1961 m. T. 

Fondui aukojo: po $5: Vyt. Arelis. S. 
Noreika ir P. Rajus: po Š2: J. Daugir
das ir N. Žalys: po SI: T. Arelis, V. 
Kazokas. B. Makušis. Šileris, V. Ka- 
valiasukas, J. Paskacimas; išviso — 
S25.25.

Per Vasario 16 1962 m. TF aukojo: 
po $5-: Vyt. Arelis, S. Noreika ir P. Ro
jus: po S2: J. Daugirdas; po SI: B. 
Dabulis, A. Dabulskis, K. Sudeikot, J. 
Žebrauskas. V. Kazokas, J. Umeris, J. 
Kanys, J. Petrenska, A. Umeris ir M. 
Umerienė. Minėjimo pelnas — $11.45 
ir iš apyl. kasos paskirta $1.05. Aukų 
išviso 1962 m. surinkta $40.

TF ir savo vardu nuoširdžiai dėko
ju Vyt. Areliui už toki gražų pasidar
bavimą renkant aukas pavergtos tėvy
nės vadavimo reikalams. Taip pat nuo
širdžiai dėkoju visiems Lethbridge lie
tuviams už aukas.

V. Vaidotas.
TF Atstovy bės Kanadoje pirm.

TIMMINS, Ont.
LIETUVOS VĖLIAVA ROTUŠĖJE. 

Šioj apylinkėj yra užsilikusi maža gru
pelė lietuvių; kelių naujai atsikėlusių 
asmenų iniciatyva suruoštas Vasario 
16 paminėjimas. Jis buvo pradėtas lie
tuviškos vėliavos iškėlimu miesto rotu
šėj ir pamaldomis vietinėj airių bažny
čioj. Sekmadieni, vasario 18 d., vietinė 
prancūzų radijo stotis CFCL užleido 
pusę valandos lietuviškai programai. 
Jos metu Miss MacDougall perskaitė
angliškai paruoštą kalbą, trumpai api
būdindama lietuvių tautos pasiekimus 
nepriklausomo gyvenimo laikotarpyje 
ir dabartinį vargo kelią. J. Paransevi
čius kalbėjo į lietuvius, primindamas 
šios dienos gilią prasmę ir ragindamas 
išlaikyti lietuvišką dvasią. Lietuviškos 
dainos ir maršai, nors trumpam,-kiek
vieną nukėlė Į savo gimtinę. Valandė
lė baigta Tautos himnu.

Ta pačia proga buvo suruošti šokiai, 
į kuriuos susirinko gražus būrys seno
sios ir naujosios kartos lietuvių.

PADIDĖJO KOLONIJA. — Pasku
tiniu metu lietuvių kolonija padidėjo 
keliom šeimom. Prieš porą metų iš 
Anglijos atvyko Jasaitis ir Margelis su 
šeimom. V. Bernotas su šeima persi
kėlė iš Kirkland Lake ir dabar iš Ota
vos yra atvykęs B. Zabulionis, kuris 
ruošiasi ir šeimą atsivežti. Reikia ti
kėtis, kad lietuvių veikla čia pagyvės.

V. P.

ED. KONDRATAS 
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ 

siuvėjas
1113 IHJNDAS STREET WEST • TORONTO • TEL. I.E. 3 5454 

Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų kostiumams bei paltams.

MOTERIŠKŲ RŪBŲ A & B TAILORS
S I U V ĖJAS A. Beresnevičius
Parduodami vyriški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita. 

1299 DUNDAS STREET WEST. TORONTO. TEL. LE 11432
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SĖKMINGA KAZIUKO MUGĖ
Kovo 4 d. Prisikėlimo b-oj per pa

maldas šv. Kazimiero šventės proga 
skautai-tės ir ateitininkai dalyvavo su 
vėliavomis. Po pamaldų salėje įvyko 
skautų-čių rengta Kaziuko mugė. Įėjus 
metėsi į akis bebrų inscenizuota Gedi
mino pilis, skautų stovyklos vaizdelis 
su gyvuoju Lietuvos žemėlapių, o ap
link visos mugės vaizdas.

Jūrų skautai ir bebrai surengė laivų 
parodą, o šalia jos — parduotuvę su 
riestainiais iš Lietuvos. DLK Gedimino 
vilkiukų dr-vės “Vanagai” sakė: “Mes 
apdraudos agentai, apdraudžiam visus 
ir nuo visko; einam savi pas savus”; gi 
“Krokodilai” apsikrovę stalus skanu
mynais šaukė: “Mes kalbam lietuviš
kai”. Čia pat “Vandenių” laivas su 
brangenybėmis, o “Audrų” valtis šauk
dama “savi pas savus” pardavinėjo 
įvairios rūšies limonadą. Skautų tieki
mo skyr. buvo apsikrovęs įvairiais 
ženklais, knygomis ir pan. Stovyklavie
tės ir džiamborės fondai rinko aukas, 
o sk. vyčių spaudos kioske buvo kny
gų, fotografijų, albumų, drožinių.

DLK Mindaugo dr-vės skautai tik 
vieni visoj mugėj tokią mandrią ‘būdą” 
teturėjo — joj visko lūžte lūžo. Vyr. 
skaučių dr-vė apsikrovusi įvairiais 
rankdarbiais, o “Neringos” skaučių 
dr-vė — “bičių avilys” pardavinėjo vi
sokius reikmenis.

Pati didžiausia rugiapjūtė vyko res
torane, kurį aptarnavo skautininkės. 
Jų triūsą Įvertino svečiai, skaniai raity
dami dešreles su kopūstais. P. Dabkus 
valgykloje rodė spalvotas nuotraukas 
iš stovyklos gyvenimo 

Sp. b-vės "Žiburiai" 
šėrininkų susirin

kimas
Spaudos b-vės “Žiburiai” meti

nis šėrininkų susirinkimas šaukia
mas š.m. kovo mėn. 10 d., šešta
dieni, 3 vai. p.p. priestate virš 
“Tėviškės Žiburių’ redakcijos, 
941 Dundas St. West, Toronto 3, 
Ont.

Darbotvarkė:
1. Susirinkimo atidarvmas,
2. Paskutinio susirinkimo proto

kolo skaitymas,
3. Valdybos pirmininko ir iždi

ninko pranešimai,
4. Reviz. komisijos pranešimas, 

Diskusijos dėl pranešimų, 
1961 m. ataskaitos ir Revizijos! 
komisijos akto priėmimas, '
1961 m. pelno, paskirstymas,
1962 m. sąmatos priėmimas, 
Valdybos ir Revizijos komisi
jos rinkimai.

___ ______ ! 10. Einamieji reikalai, 
Mergaitės, žaidusios miesto lygoje. 11. Susirinkimo uždarymas.

užbaigė sezoną su 6 pralaimėjimais ir Nustatytu laiku nesusirinkus 
2 laimėjimais. Komandą sudarė J. Ka- kvorumui, po valandos šaukiamas 
minskaitė. N. Gurgždytė. B. Kybartai- kitas susirinkimas, kuris bus tei- 
tė. D. Vaitonytė. S. Valevičiūtė. T. Tu- sėtas neatsižvelgiant idalvvaujan- 
maityte, L. Stanevičiūte. M. Arstikai- x: ckaičiii " *
tvtė. D. Domeikaitė, R. Pyragiūtė. B. c. . . .. . . . .
Jakubaitvtė Šennmkas. negalįs susirinkime

Jauniai. CYO lygoje, laimėjęs prieš J dalyvautu gali raštuįgalioti save 
Cathedral komandą 49:15, pasiekė pu-! atstovauti kitą Šios bendrovės Šė- 
siąubaigmę. A. G. Iržninką. Valdyba

F

SPORTAS
VYČIO SPORTO KLUBO 

praeitos savaitės rėmėjai — J. Brakas 
ir P. Gulbinsaks.

Vyčio klubas lėšų yra labai reikalin
gas. Apie tai klubo atsišaukime rašo
ma: “Šiuo metu lėšų iš parengimų jau 
beveik nebegalima sukelti. Todėl atsi- 

į stoję prieš neišvengiamą finansinę kri- 
‘ zę, susiduriame su ryškia galimybe, 
jog dvylika metų sėkmingai gyvavęs, 
narių, prieauglio nei patyrusių vadovų 
netrūkstąs vienetas vien tik dėl lėšų 
stokos gali būti priverstas nutraukti 
tolimesnę sporto veiklą — metinės klū-;

‘ bo išlaidos — $2.500. Esame nepapras-' 
tai susirūpinę šia galimybe ir kaip iš-1 
eiti numatome pastovių narių-rėmėjų j 
organizavimą. Nario rėmėjo metinis; 
Įnašas — S10. Garbės nario — S25”. I

KOVO ŽINIOS

WELLAND, Ont.
APYLINKĖS VALDYBA DĖKOJA. 

— Vasario 16 minėjimo meninę dalį 
išpildė Toronto vyrų kvartetas vad. 
muz. St. Gailevičiaus ir p-lė Bogušytė. 
Kvartetas sužavėjo klausytojus ir buvo 
iškviestas kelis kartus.

Kun. B. Mikalauskui, OFM, paskai
tininkui St. Bakšiui, p-lei B. Bogušy- 
tei ir Toronto vyrų kvartetui su muz. 
St. Gailevičium Welland LB vardu di
delė padėka.

Valdyba atsiprašo, kad programa bu
vo trumpesnė kaip numatyta, nes Z. 
Ūlbinienė dėl Įvairių priežasčių su savo 
šokėjais negalėjo atvykti, bet vistiek 
ačiū už gerus norus. Valdyba taip pat 
dėkoja visiems Wellando lietuviams 
už suaukotas gražias ir vertingas do
vanas loterijai ir visokeriopą pagalbą 
rengiant ši minėjimą ir paties minėji-
mo metu: N. Zinaitytei už išpardavimą 
loterijos bilietų, M. Izokaitienei už 
darbą virtuvėje, V. Zinaičiui, J. Paą
žuoliui, A. Stankevičiui, V. Jasiulio- 
niui ir kitiems už atliktus įvairius 
darbus. Padėka J. Sarapnickui ir Bo
gušiui už atvežimą paskaitininko ir me

St. Catharines, Ont.
DĖL VASARIO 16 MINĖJIMO AP

RAŠYMO. — V. V. aprašė “TŽ” va
sario 22 d. laidoj Vasario 16 minėji
mą St. Catharines kolonijoj. Straips
nelyje sakoma: “Po paskaitos oficia
lioje dalyje dar Zubrickienė ir Simo
naitis paskaitė po eilėraštį.” ... Kodėl 
straipsnelio autorius nepasako tiesos? 
Tikrumoje juk buvo melodeklamacijos, 
akomponuojant muz. p. A. Paulioniui. 
P. St. Zubrickienė neskaitė eilėraščio, 
nors jis buvo ir labai ilgas, bet atminti
nai meniškai padeklamavo. Šios me
lodeklamacijos labai patiko publikai 
ir melodeklamatoriams buvo daug plo
ta.

Toliau straipsnelyje užkabinama au
kų rinkimas Tautos ir Nepriklausomy
bės Talkos fondams. Rašo: “Atrodo, 
kad šiame reikale valdyba pasirodė 
perdaug susmulkėjusi, jei susidarė 
net du vienodos vertės fondai. Ar 
ateityje einant tuo keliu neprisieis

Kanados ir JAV
(Atkelta iš 1 psl.) 

liavų ištekliai Kanadai teikia 
daug vilčių, jei jie bus išmintin
gai naudojami. JAV kapitalas pa
spartintų žemės turtų — žibalo, 
dujų, aukso, nikelio išteklių nau
dojimą, bet sukeltų kaikurias vi
suomenines Įtampas, kurių neži
no Kanada.

Kviečių perteklius abiejuose 
kraštuose sudaro sunkiai išspren
džiamą klausimą. Šioje srityje JA 
V-bės turėtų didesni galvosūkį.

Kraštams susijungus, Kanada 
taptų netik ūkiniu JAV padaliniu, 
bet būtų paliesta ir socialinių ne
gerovių, kurias Kanada sugebėjo 
apvaldyti.

Politinis susijungimas galėtų 
ilgėliau užtrukti — iki kanadie
čiai apsispręstų: netekti suvere
numo ar padidinti krašto saugu
mą bei gerovę. Muitų sieną pa
naikinus, Vašingtonas svarų žodi 
turėtų Otavoje užsienio politiko
je. Kanados likimas yra kanadie
čių rankose, nes tik jas pakėlus 
būtų sukurta didesnė gerovė kraš
te, bet palaidotas valstybės suve
renumas.

o
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Šėrininkas, negalis susirinkime

nininkų be jokio užmokesčio. Taip pat . 
dėkojame "‘TŽ” ir “NL" redakcijoms i 
užjgąrsinimą mūsų minėjimo spaudoje, ; 
tai mums padėjo sutraukti netik W.el- 
lando bet Port Colborne, St. Cathari
nes, Niagara Falls, N.Y., Buffalo ir ki
tų miestų bei kolonijų lietuvius.

Be to valdyba praneša, kad artimiau- Į 
siu laiku bus renkamos aukos lietu
vybės reikalams: jeigu kas pasibels i 
Jūsų duris nepagailėkite keleto dole
riu.-'

PARENGIMAS. — Kovo 24 d , 53 
Ontario Rd., Welland, Crowland Ho
tel Hall (sav. G. Sinkus) rengia lietu
višką subuvimą su silpnais ir stipriais 
gėrimais, muzika ir šokiais. Kviečiame 
atsilankyti. Pradžia 6 v. v.

SERGA: A. Zinaitis ir A. Pranaitis, 
kurie jau grįžo iš ligoninės ir gydosi 
namuose.

VIETINIS DIENRAŠTIS. — The 
Evening Tribune” paskutiniame pus
lapyje keliais žodžiais priminė, kad lie
tuviai mini savo 44-tas Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo sukaktuves.

M. .Š.

tenkinti ne du lapu, bet kelis. ..” 
Darydamas šiuos priekaištus p. V. V. 
apsilenkia su faktu, kad bendruomenę 
sudaro atskirų pažiūrų bei partijų žmo
nės, o fondai irgi yra atskirų partijų 

i ir jų sambūrių dispozicijose. Išstaty- 
j mas betkuriam vienam fondui aukų 
lapo, būtų šališkumas ir atskirų parti
jų protegavimas, ir tas pažeistų bend
ruomenės organizacijos principus ir 
pakenktų jos bendram tikslui. Tai tu
rėdama galvoje valdyba ir išstatė 
abiem fondam aukų lapus. Ir ateityje, 
neabejoju, jeigu tokių fondų atsiras
tų ir daugiau, valdybos bus pareiga 
ir daugiau aukų lapų išstatyti. Valdy
ba neprivalo spręsti ir vertinti, kuris 
iš esamų fondų yra geresnis, tai spren
džia patys aukotojai, pasirinkdami kam 
kuris fondas arčiau širdies, tam ir au
koja. Pas mus, St. Catharines Tautos 
Fondui aukojo 48% visų aukotojų, o 
Talkos fondui 52%. Tai rodo, kad mū
sų kolonijoj žmonių pažiūros dalinasi 
beveik pusiau.

Dėl kaikurių šventės metu Įsilinks
minusių elgesio turiu pareikšti, kad 
nieko ypatingesnio neįvyko, šventė 
praėjo gana gražiai ir jaukioj nuotai
koj. Jeigu kokia smulkmena ir pasitai
kė. tai- neverta nė dėmesio, kad apie 
ją kalbėtume ir rašytume spaudoje. 
Nepcmirškime, kad mūsų lietuvišką 
spaudą netik mes skaitome, bet ją 

I paskaito ir tie, kurie interesuojasi 
j naujų ateivių gyvenimu. Tai kam čia 
I garsinus.

šiais aukščiau paminėtais klausimais 
Į jokias diskusijas toliau neisiu, nes 
nenoriu užimti brangaus kampelio lai
kraštyje ir varginti malonius skaityto- 

i jus nuobodžiomis replikomis.
A. Gverzdys

M. lath, apyk pirmininMs
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REALTORS

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

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

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

Geriausias morgičių gavimas bei sudarymas visame Toronte.
HAVELOCK — BLOOR
$1.800 pilna kaina, maisto produk

tų ir rūkalų krautuvė, apyvarta 
apie $500 savaitėje, galima padi
dinti. Nuoma $65 mėn. Parduoda 
dėl senatvės.

BENZINO STOTIS — GARAŽAS 
$2.000 įmokėti, puiki vieta. Toron

te. Benzino parduoda apie 70.000 
galionų metams. Iš mašinų taisy-w 
mo apie $12.000 metams. Žema 
kaina. Skubus pardavimas.

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.

INDIAN RD. — BLOOR
$5.000 Įmokėti, 13 kambarių, atski

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

SWANSEA
$6.000 Įmokėti, 6 metų senumo pui

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

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.

APARTAMENTINIS NAMAS
S75.000 tiktai prašoma kaina už šį 

puikų modernų trijų nietų senu
mo. 10 atskirų butų murini pasta
tą, Vandens alyva šildymas, pri
vatus įvažiavimas, garažai. Virš 
S12.000 metinių pajamų. Labai 
puikus pirkinys.

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

P.S. Didelis pasirinkimas tripleksų. 
siksplęksų ir apartamentinių namų.

LE. 2-4404
Namų telefonas LE. 6-9165

PASITEIRAUKITE DĖL KITU NUOSAVYBIŲ.
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

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

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

Will-Do Cartage
Baldų pervežimas

mieste, prieinama kaina.
Visi baldai apdrausti.

Broliai SODOMAI.

124 GRACE ST., Toronto

Tel. LE. 4-8390

TELEVIZIJOS ANTENOS
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS. Antenos nuo $17.50, 
Televizijos bokštai nuo S45.00. 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. (prie Lansdowne Ave.)

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

<■

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 
šild.. Did. sklypas. Apie S16.000.

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.
S2.500 Įmok., atskiras, 10 kamb., la

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

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

parūpiname geresnėm sąlygom paskolų • morgičių.
Vyt. Morkis J. Kaškclis A. Bliudžius

BATHURST — KING 
$800 įmokėti. 6 kambariai. Dvi vir

tuvės. Viena skola balansui 
tik $70 mėnesiui. Pilna kaina 
$9.500.

DELAWARE — COLLEGE
S3.500 įmokėti. 7 kambarių per du 

augštus. atskiras, gero mū
ro namas. Dvi virtuvės. Gara
žas. Viena skola balansui. 
Prašo $19.500.

BLOOR — JANE
S4.000 Įmokėti. Atskiras namas, 8 

kambarių per du augštus. 
karšto vandens alyvos šildy
mas. Dvi vonios. Dvi moder
nios virtuvės. Garažas ir šo
ninis įvažiavimas. Viena sko
la bal. Pilna kaina $20.500.

DIXONKIPLING ___ _
S5.400 įmokėti. Naujas 6 didelių 

kambarių bungalow. Dviejų 
mašinų garažas. Didelis kie- 
ipas. Privatus įvažiavimas. 
Viena skola balansui. Pilna 
kaina nužeminta nuc $22.000 
-iki $18.900.

HIGH PARK — ANNETTE
$10.000 Įmokėti. 3-jų metų senumo 

originalus trijų šeimų namas
— tripleksas. Karšto vandens 
alyvos šildymas. Didelis kie
mas ir šoninis Įvažiavimas. 
Pilna kaina $32.900.

RUSHOLME RD .— COLLEGE
S24.000 pilna kaina. Atskiras mūri

nis 10 kambarių, dviejų augš
tų namas, karšto vandens aly
vos šildymas. Dvi modernios 
virtuvės. Garažas. Recreation 
kambarys. Reikia Įmokėti 
apie S7.000. Balansui tik vie
na skola.

BLOOR — RUNNYMEDE
$12.000 Įmokėti. Naujas trijų šeimų 

namas — originalus triplek
sas. Modernus karšto van
dens šildymas? Trijų mašinų 
garažas ir privatus Įvažiavi
mas. Kiekvienas butas turi 
balkoną. Nepraleiskite pro
gos Įsigyti modernų pastatą
— gerame rajone.

Be to, turime labai didelį pasirin
kimą Įvairaus dydžio apartmenti- 
nių narnų. .

JA.

OILS LTD. 
Atstovai

H. ROžAITIS
Greitas kuro-alyvos pristatymas ir 

patarnavimas. 
Telefonas LE. 3-4908.

morgtč. Atrodo galima bus pirk
ti už apie S15-16.000 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 kartu 
kurorte. Prie didelių plentų susi
kirtimo ir žymaus miestelio. Pil
na lietuvių vilų 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.
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PROGRESS Real Estate Ltd
1064 Bloor St. W. Tel LE. 4-9286

(pri? Gladstone Ave.)

RONCESVALLES — PEARSON 
$2.000 įmok., 6 did. kamb., mūr, 

atskiras, 2 mod. virt., vieta gara
žui, lengvos išmok, sąlygos.

ANNETTE — WINDERMERE AV. 
$3.000 įmok., mūr., atskir., 10 kam

barių. labai švarus, naujas šild.,
• 3 virt. Vienas 10-čiai metų morgi- 

čius. Arti krautuvės ir susisiek. 
Vertas apžiūrėti.

JANE — BABY POINT
$6.060 Įmok., rupių pi., atsk.. 2 mo

dern. virt., vand. alyva šild., šoni
nis jvaž., garažas. Arti kraut, ir 
susisiek. Puikus nuomavimui, tik
rai gražus namas.

PACIFIC AVE. — BLOOR
$6.000 įmok., 8 kamb., atsk., mūr., 

nepereinami kamb., vand. apšil
dymas. did. kiemas, garažas ir šo
ninis įvaž. Vertas pamatyti.

DUNDAS — RONCESVALLES 
$3.000 Įmok., mūr., atsk., 7 kamb. 

per du augštus, 2 mod. virtuvės, 
naujas šild.. garažas. Galima tuoj 
užimti. Pamatykit, jums tikrai pa
tiks.

BLOOR — SWANSEA
$6.060 Įmok., 7 kamb. per du augš- 

tus, rupių pi., kvadrat. planas, 
naujas vand. šild. Vienas morgi
čius. Skubus pardavimas.

BLOOR — JANE
$5.000 Įmok., rupių pi., atsk., 7 gra

žūs kamb., kvadrat. planas, vand. 
alyva šild., įrengtas rūsys. Vienas 
morgičius išmokėjimui, švarus ir 
gražus namas.

RUSHOLME RD. — BLOOR
$10.006-$12.000 įmok., 17 kamb., 

naujos statybos originalus trip- 
leksas. Dideli kamb. Idealus nuo
mavimui, augštos pajamos, geras 
investavimas. Vertas dėmesio.

DURIE ST. — ANNETTE
$5.000 įmok., 9 kamb. per du augš

tus, mūr.. atsk., 2 mod. virt.. 2 
vonios, vand. alyva šild. Garažas 
ir šon. ivaž. Galima tuoj užimti.

BATHURST ST. — ST. CLAIR AV. 
$15.000 Įmok., rupių pl., 6 butų 

apartamentas, viskas išnuomota, 
augštos pajamos, ideali vieta. Ga
rantuotas investavimas.

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

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

Wasaga Beach, Stayner, Collingwood 
ir apylinkėse lurime dižiausią pasirinkimą vasarnamių, farmų, gazolino 

stočiu, garažu, moteliu, ivairiu bizniu ir t.t.

V. (Vic) BUTRIMAS
DSL 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

I Skaitytoj ii laiškai
j “ČIKAGOS LIETUVIU VAIZDAI

IR VARGAI”
E, Sukutis rašo: Anksčiau planuotas 

kongresas liepos pradžioje yra “out”, 
kadangi pagal kongreso komiteto na
rio L. Balzaro pareiškimą spaudoje, 
yra pertrumpas laikas, nesuspės tinka
mai pasiruošti nei paskaitininkai nei 
sekcijos. Šioje vietoje dėlei tokio tei
gimo tenka suabejoti, nes kai šis klau
simas buvo svarstomas, buvo likę dau
giau kaip pusė metų laiko, o per pusę 
metų nepasiruošti 45 min. paskaitai 
nedaug kas nesugebėtų.

Rodos parašyta labai autoritetingai, 
bet deja, neteisingai, nes:

1. kult, kongresui rengti komit. po
sėdis datos pakeitimo klausimui ap
svarstyti įvyko š.m. sausio 14 d. Pirm, 
p. P. Gaučiui pateikus tą klausimą lie
čiančią medžiagą ir apibūdinus susida
riusią padėtį bei esamas sąlygas, atsi
klausė komiteto narių nuomonės, o po 
to davė savo pasiūlymą, būtent: k. 
kongresui datą iš š.m. rugsėjo 2-3 d. 
nukelti į š.m. lapkričio 24-26 d. Buvo 
Siūlymų nukėlimo nedaryti ir palikti 
seną datą. Esant dviem pasiūlymam 
buvo balsuojama. Už rugsėjo mėn. da
tos nukėlimą į lapkričio mėn. balsavo. 
9 posėdžio dalyviai; susilaikė — 2. Po
sėdyje dalyvavo 11 asmenų. KK datą ■ 
nukelti į liepos mėn. net nebuvo siū
lyta. Aš manau, kad taip balsuodami 
komiteto nariai žinojo ką daro ir ko
dėl taip daro.

I -2. Paskaitų paruošimas iš prelegen- 
j tų atims taipogi nemažai laiko, nes la
bai mažas skaičius mūsų intelektualų 

'dirba savo pasirinktoje specialybėje, 
o daugumas duonos kąsnį užsidirba 
fabrikuose. Paskaitų paruošimui reikės 

į vogti laiką nuo poilsio valandų. Pa- 
i ruoštas paskaitas reikės multiplikuoti 
; ir išdalinti sekcijoms, o sekcijos turės: 
Į a. įvertinti ir pasisakyti KK temomis* 
j išeinant iš savo srities požiūrio; b. nu
statyt, kas ir kaip vykdo kultūrinės ^s- netolerancija kliudo ir vie- 
veiklos planą: c. aptarti savo srities nybėi. Todėl kalbas dėl vienybės bene 
specifinius reikalus; d. paruošti aptar- tektų pirmoje eilėje pradėti kalbomis 

įtus klausimus rezoliucijoms — nutari- aPie toleranciją. Toleruodami vieni ki- 
;mams tus gal galėtumėm ir susivienyti ir ne
! 3. L. Baizaras po kiekvieno posėdžio pelitiniam darbui, bet ir kitiems 
duoda pranešimą spaudai, o duomenis vie^^ems mūsų reikalams.
ima iš to posėdžio protokolo, bet ne iš J. Kairys, Vokietija
erdvės, kas buvo ir šiuo atveju. KODĖL MASKVA NENORI KARO?

tinkame visoje mūsų tautos istorijoje, 
pradedant priešmindauginiais laikais, 
kovojant už atstatymą Lietuvos nepri
klausomybės prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą, nepriklausomybę atstačius ir t.t.

Raudonoji okupacija Lietuvos yra 
žiauriausia iš visų mūsų tautos turėtų. 
Betgi ir jos metu lietuviai nebuvo ir 
nėra vieningi. Atsirasdavo tautiečių, 
kurie talkininkavo mūsų priešui jo už
simojimuose okupuoti kraštą, okupuo
jant jį ir okupavus.

5. Yra tikra,’ kad absoliučios vieny
bės nebūna ir toje pačioje partijoje. 
Pavyzdžiu gali būti ir Lietuvos tauti
ninkų partija, kuri dar Lietuvoje su
skilo į taip vadinamus smetonininkus 
ir voldemarininkus. Viršų paėmė sme- 
tonininkai net patį Voldemarą, pirmąjį 
Lietuvos ministrą pirmininką, kalino, 
trėmė ir pan.

Nebuvo ir nėra vieninga ir Sovietų 
Sąjungos komunistų partija, ką liudi
ja nuolatiniai jos valymai, savo partie
čių nuteisimai, jiems galvų kapojimai 
ir t.t.

6. Ir hitlerinėje Vokietijoje, kur at
rodė buvo atsiekta didžiausios vieny
bės, buvo surengtas 1944 m. liepos 20 
d. perversmas.

Taigi, aršiausios diktatūros nepajė
gia suvaržyti net savo partijos žmonių 
minties ir kitas laisves.

7. Bedirbdamas visuomeninį ir politi
nį darbą įsitikinau, kad tokios vieny
bės, apie kurią vis tebesvajoju bei ku
rią bene turėjo galvoje ir čia mano 
minėti sveikintojai VLIKo sesijos bei 
apie kurią jie savo sveikinimo kalbose 
kalbėjo, greičiausiai nesudarysim.

8. Venas dalykas, kuris visada būtų 
galimas ir mums taip pat būtinas, tai 
tolerancija, apie ką paminėjo ir p. Son
gaila. Netoleravimas kitaip tikinčių, 
kitaip galvojančiu bei manančių, ki
toms partijoms ar organizacijoms pri
klausančių ir lietuvių tarpe yra dide-

Bėgliai į Rytus
Atsiranda ir tokių. Laikas nuo 

laiko paskiri vakariečiai susižavi 
komunistiniu “rojumi” ir patrau
kia i rytus. Komunistai, betgi ne-

Geriausi pasaulyje 
kariai ŠYPSENOS

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 ligi 59<. Už asmenines paskolas ima 
tik 8%. Už paskolas - morgičius — 7%. • Paskolos mirties ir in
validumo atveju apdraustos. * Visų narių gyvybė apdrausta san
taupų dydyje.
KASOS VALANDOS: dienos metu nuo lš> vai. iki 1 vai. 39 min. 
kiekvieną dieną, išskyrus šeštadienius ir sekmadienius, o vakare 
nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penk
tadieniais.

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

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

Skambinkite LE. 3-4912.

VISU Rėšiu AUTOMOBILIŲ
BODY TAISYMAS
Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

Lietuvis savininkas A. Šimonis.
41S 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 AVĖ. - Telefonas LE. 2-5191

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

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

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

vs (buvęs 
Wally’s)

Naujas savininkas

726 Lansdowne Ave
(TarP Bloor ir DuP°nt) garage Td. le. 3-0631

VISI MASINU REMONTO DARBAI LIETUVIAMS ATLIEKAMI 
PIGIAU LIETUVIŠKAME V.S. GARAGE. Sav. V. S t r i m a i t i s
Automatinė transmisija pigiomis kainomis ir visi kiti taisymo darbai 

atliekami sąžiningai. Darbas garantuotas.
726 Lansdowne Ave. Tel.: LE. 3-9631, namuose LE. 7-4336

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RUSIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

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

JT kariuomenėje Konge dažnai 
girdime apie Indijos kariuomenės 

paleidžia“ ju Iš* akit77r*’y^'Ikūrę' d?lioius vadi"an?us. gur^is1Tai 
stovyklą, kiir visi pabėgėliai iaiJ «era gryni indieciai, bet Himalajų 
komi vienoje vietoje. Panaši st0.' fe»ties kariai, žinomi jau prieš 
vykia yra Bautzene, netoli Dres-’^92 met4-.Daugiausia jų iki šiol 
deno. Ten yra apie 250 vakarie-; ?udav? brltll kanuomeneje Dar 
čių pabėgėlių, kurie yra apgyven-' Į D ^ar?1.n]^u . ^kis buvo 
dinti specialiuose butuose, dirba i ^yo Gurkhali ■—gurkos atvyko 
vokiečių įmonėse ir gauna regu- — gąsdino vokiečius. II D. karo 
liaru atlyginimą. ™etu SurkU buvo net 40 batalionų

Apie tą stovyklą žinių suteikė Europoje, Afrikoje, Azijoje ir ki- 
britu kareivis Derek Alderson,!tU1^ , . v
kuris pasitraukė i R.' Vokietiją G,ur.ku simbolinis ginklas yra jų 
1959 m. Jam buvo pasiūlyta pasi-1..kukn - tai maždaug 12-15 co- 
rinkti Bautzen arba būti suimtu hų lenktas peilis, kuri jie visada 

nešiojasi. Apie juos, kaip ir apie 
svetimšalių legioną, yra begalės 
legendų. Gurkos pasižymi savo 
žvalgais ir dažnai su savo peiliais 
prasiveržia pro priešo linijas. Jų 
mėgiamiausias valgis — ožkiena 
ir veršiena. Kaip indiečiai, jie 
neliečia jautienos mėsos — kar
vės laikomos šventomis. Gurkų 
karinė drausmė yra plačiai žino
ma; garsus jų solidarumas — jie 
niekad nepalieka sužeisto draugo 
kovos lauke. Vienas augštas britų 
karininkas pasakė: “Tai geriausi 
kariai pasaulyje ir, ačiū Dievui 
jie yra mūsų pusėje.” V. K.

— gąsdino vokiečius. II D. karo 
metu gurkų buvo net 40 batalionų

Vanduo ir alus

už sienos perėjimą. Jis pasirinko 
stovyklą. Alderson rengėsi vesti 
vokietaitę, tačiau sužinojęs, kad 
jo tėvas serga, vėl perbėgo i va
karus.

Spėjama, kad iš tos stovyklos 
yra parenkami patikimesnieji ir 
ruošiami šnipinėjimui bei propa
gandai Vakaruose. V. K.

Fordas konkuruoja 
su Volkswagenu

Fordo b-vė Detroite pradėjo 
gaminti šiek tiek didesnes maši
nas už Volksvageną bandydama
sumažinti jų populiarumą. Tie ■ 
nauji automobiliai vadinsis Car-i ' Irgi pokalbis 
dina! ir pasirodys ši rudeni.' —Mary t, tark tik vieninteli žo- 
Amerikoje jų kaina bus apie i delį ir padarysi mane laimingą. 
§1600. Automobiliai turės 60 ark- 
io jėgų varikli. Dabartiniai Volks- 
vagenai turi 40 arklio jėgų:

- Durnius ..

užimti Sibirą, vos už vartų, pusiau 
tuščią, pasakiškai turtingą teritoriją, 
kuri, manoma, galėtų jau tuoj išmai
tinti 150-200 milijonų Kinijos prieaug
lio, o tas jai būtinai reikalinga, kad 
neuždustų savo dabartinėj teritorijoj. 
“Badas — ne teta: jis gena vilką 
lauk iš miško’’, sako senas rusų prie
žodis: badas visada buvo didelis is
torinis faktorius, kuris ir du geriausius 
draugus paverčia priešais, kai vienas 
turi ko valgyti, o kitas — ne. Dėlto 
Kinijos-Rusijos karas yra istorinė bū- 

. tinybe, nors abi pusės to nenorėtų ir 
Red. prierašas. — Ryšium su šiom S bilijonus. Bulšių nemokšos, jeigu jie bandytų atidėlioti.

pastabom reikia paminėti, kad kultu- kada iš viso mokėsi gramatikos, turėtų; Deja, mūsų spauda kažkodėl per
gros kongreso pirmoji data buvo 1962 žinoti, kad vietoje “nenorime” daug nazai nušviečia tuos priešingumus tarp 

abiejų komunistinių imperijų, kai fak
tų yra nemažai. Jau eilė metų kaip 
Kinija siunčia savo radijo transliaci
jas ispanų-portugalų žargonu net į 
P. Ameriką įrodymui, kad Rusija per 
43 metus po revoliucijos nedaugiau 
pasiekusi, kaip Kinija per 14 metų.

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
veiklos planą; c.

i Reiškiu savo pagarbą

Čikaga. 1962. II. 25.
i : ■I • v, i • Red. prierašas

L. Baizaras, sekretorius Maskvos dažnai girdime, kad Ru- 
: sija nenorinti karo, kai tikrovėje 
; ji gi ginklų gamybai išleidžia bilijonų

SEGUIN
Advokatai — Notarai

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

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

“negalime'’, nes• m. liepos 1-2 d. Ji buvo sutarta 1961 geriau tiktų žodis -
m bai. 29 d Toronte bendrame JAV gi jei jie galėtų, būkite tikri, nelauk- 
jr Kanados LB vadovybių posėdyje, tų nei minutės užgrobti pasaulį!

HŽiūr. “Tž” 1961. XI. 30, nr. 48), Vė- Taip, nes atsirado naujas faktorius 
liau kultūros kongresui rengti komi-; KINIJA, .didelis Rusijos varžovas. Ki-

; tetas priėmė kitą datą — rugsėjo 1-3 nijos įtūžimui davė pradžią Korėjos 
d. Kanados LB vadovams pareiškus karas, kur gen. MacArthuro malūne

■ nepasitenkinimą bei siūlymą persvars-; tapo sumaltos jų elito divizijos, be nors Kinija yra, girdi, neturtinga ša-' 
jtyti kongreso datą, kultūros kongresui: pergalės ir be naudos, rusams iš paša- lis, negalinti nei iš tolo lygintis su Ru- 
rengti k-tas 1961 m. gruodžio 10 d. po-: ių siundant. Plyšys dar prasiplėtė prie sijos gelmių lobiais. Kai P. Amerikos 
sėdyje yisdėlto nutarė negrįžti į pir- Stalino įpėdinių; “neskubant” pasida-- kraštai esą irgi neturtingi, jiems dėl 
mykštę dalą dėl pertrumpo laiko (“T į Tinti su kitais atomo paslaptimis, nors to geriau tiktų kinų komunizmas.
ž” 1952. I. 4., nr. 1).Pagaliau 1962 m. pažadų, atrodo, būta. Rezultatai tokie. Taip pat Afrikos žemyne Rusijos ir 
sausio 14 d. posėdyje kultūros kongr. kad šiandien Kinija pradeda vesti vi- Kinijos diplomatai atvirai šnairuoja 
rengti k-tas priėmė lapkričio 24-26 d. sai savarankišką “pagerinto” komuniž-J jau keli metai, lenktyriiuodami su sa- 
datą (“TŽ” 1962. II. 1., nr. 5). -mo politiką ir pati savo kieme bando vo parama. Kinai, pjudydami negrus

Papildomu laišku L. Baizaras pra- pasigaminti primąją atominę bombą, prieš baltuosius, niekados neužmirš-j 
neša, kad kultūros kongreso data nu-• Atsisakydama tęsti gimdymų kontrolę, ta pridurti, kad rusai, girdi, esą taip 
statyta š.m. lapkričio 22-24 d., p ne ji parodo turinti ir agresinių planų i pat balti (atseit, pasirinkite mus), 
lapkričio 24-26 d., kaip per klaidą I plėštis į kaimynų teritoriją. į Yrą,
anksčiau buvę pranešta.

J no. kad šiandien prieš Rusija stovi du j širdies nušluoti atominiais 
AR LIETUVIAI ĘUyO_ KADA ' varžovai: Amerika ir i - ’ ; ----- i—

NORS VISIsKAI VIENINGI SAVO ; įr siekiant rusams pasaulio hegemoni-. pėjo perdaug išplėsti savo Įtakos Afri- 
POLITINIAME GYV ENIME? , jos reikėtų abu sumušti. Taigi ir karą koj ir Azijoj. Bet kaip rusai galėtų 

(Keletas pastabų į p. dr. J. Sungailos, • reikėtų pradėti dviem frontais, atseit, i būti tokio karo metu saugūs dėl savo 
PLB Valdybos pirm., ir į p. V; Adam-; ir prieš Ameriką ir prieš Kiniją iš ■ užnugario Europoj, atseit, dėl pavo- 
kavičiaus, PL JAV Bendruomenės vi- karto, o tokio plataus karo Maskva 
cepirm., kalbas, pasakytas praeitų me- J---- ------ _
tu VLIKo sesijoje. Žiūr. “TŽ” 1961. 
XII. 7 d., pusi. 3, ir “Draugas” 1961.

XII. 12 d., psl. 3., ir 21 d., psl. 8).
Buvo labai džiugu konstatuoti faktą,

kad VLIKo praeitai sesijai parodyta _ , , .
daug susidomėjimo iš plačiai lietu- is
viams žinomų asmenų, ir kad kai kurie 
iš jų posėdžiavusiam VLIKui perdavė 
savo sveikinimus ir linkėjimus. Iš to
kių dalyvių man krito į akis ypač PLB 
Valdybos pirmininko p. dr. J. Songai
los ir PL JAV Bendruomenės vicepir
mininko p. V. Adamkavičiaus kalbos, 
konstatavusios lietuvių susiskaldymą 
išeivijoje, kvietusios mesti asmenines 
ambicijas, srovinius ginčus ir jungtis 
vieningan frontan kovai už Lietuvos 
laisvę. Jie perdavė ir savo atitinkamus 
linkėjimus.

Į jų kalbas tebūnie leista man pa: 
reikšti keletą pastabų, būtent:

1. Kad esame susiskaldę, niekas ne
siginčija, bet juk tatai išplaukia iš mū
sų visuomenės diferencijacijos. Kaip 
pati visuomenė nėra vienalytė, taip ir 
jos pasireiškimai per aktyviuosius jos 
narius yra skirtingi.

2. Mūsų susiskaldymas nėra atsira- 
vien išeivijoje. Pvz., VLIKe liku- 
politinės partijos ir kovos sambū- 
ir iš jo kadaise išstoję daugumoje 
susikūrusios Lietuvoje.

lapkričio 24-26 d., kaip per klaidą plėstis i kaimynų teritorija. ,i Yra. ypač Amerikoje. teorinių
l - KREMLIAUS maharadžos puikiai ži-j prielaidų, kad rusams vis labiau prie

:'■■■ ■ 1 J ”” ' ginklais
varžovai: Amerika ir raudonoji Kinija; i kinus, kaip konkurentus, kol jie nes- j 

Kinlin hoopmnni. nbin nArdrnirf išnlpkfi .Cflvn itakns;-Afri-

dęs 
sios 
riai 
yra

i 3. Vienybės nėra net PL Bendruo
menėse. Kaikurios iš jų pasidarė sro- 

’ viškesnės už daug kieno badomą VLI- 
j Ką, nors jau vien savo prigimties dė
lei jose viso to ir neturėtų būti.

4. Lietuvių politinį susiskaldymą už-

International 
Driving School

VVALDI
859 COLLEGE ST. 

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

PIJANINŲ 
TECHNIKAS
A. BRUKUS atlieka Įvairius pija- 
ninu remonto darbus ir sustygavi- 
mus. Perka ir parduoda naudotus 
pijaninus. Telefonas LE. 7-3782.

dar nėra pajėgi vesti ir, galbūt, nebus 
niekados pajėgi, nebent jos mokslinin
kai padarytų staigių ir triuškinančių 
išradimų ginklo technikoje. Tačiau to
kie netikėtumai, turint šiandien po 
ranka net tarpkontinentines raketas

kad Maskva yra 2-3 metais suvėlavusi 
pradėti trečiąjį pasaulio karą, (o taip 
buvo pvz. krizės metu dėl Suezo kana
lo), ir jos strateginė padėtis, visai 
nežiūrint kaip ji to nenorėtų pripa
žinti, dabar apgailestautina, — ji ini
ciatyvos karui imtis nebegali.

Bet jeigu, nežiūrint to, darytume 
teorišką prielaidą, kad Rusija drįstų 
pradėti žygį prieš Ameriką (Atlanto 
S-gos neišskiriant), tada Kinija vargu 
ar lauktų sau geresnės progos pasinau-

jaus staigios amerikonų invazijos, iš
naudojant retą padėti? Be to kinai 
karo fronte staiga galėtų pasirodyti ir 
su atominiu ginklu, net raketom, nes 
“geraširdiški” britai, kurie su savo 
kolonijų kviečių pyragu jau antri me
tai išgelbsti kinų revoliuciją nuo bado, 
kilus rusų-kinų karui, beveik tikra, Į 
duotųsi išprašomi, o gal net ir pa
tys pasiūlytų patylomis “paskolinti” 
šimtuką-kitą atombombų. Gal komer
cinis britų genijus net galėtų prašmu- 
geliuoti per Hong Kongą kaiką ir iš 
jankių atominių atsargų (iš Formozą 
saugančio laivyno), šiems neva“nieko 
nežinant”.: mat, jei komunizmo gigan
tai nuleistų sau daugiau kraujo, į 
sveikatą išeitų laisvajam pasauliui. 
Be abejonės. Kremliaus smegenys tai 
permato jau dabar’ Gudrios britų di-

doti. Visai nežiūrint, kad ji taip pat Į plomatijos nuolaidos kinams, neva pa-
komunistinė, bet siaurai suspausta su 
jos 670 ‘milijonų dūšių, su metiniu 
derliumi dar 12 milijonų galvų, būtų 
norom nenorom priversta nepraleisti 
vienintelės ir tai paskutinės niekuomet 
nepasikartojančios istorinės progos —

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

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

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

raudonėjusio feldmaršalo Montgomerio 
misteriški vizitai kinų diktatoriams, 
siuntimas kviečių iš Kanados, Australi
jos gali kelti nemažai susirūpinimo. Iš 
visko atrodo, rusai turės palaukti! 
Eina gandai, kad jie karštligiškai dirbą 
išradimui miego dujų, bespalvių, be 
kvapo, paralyžuojančių 12-15 valan
dų sąmonę, o kol jie atsigaus, raudono
ji armija oro desantais spėtų užimti 
raktines pozicijas priešo žemėse: su 
nesugriautais miestais, pilnais turto ir 
nutukusių buržujų, šimtais milijonų, 
tinkamų vežti raudonais gyvulių va
gonais darbams į Sibirą. Bet ar tuo 
atveju rusai sau pirmuoju taikiniu 
pasirinktų Kiniją? Tai klausimas, ku
ris kelia daug neaiškumo.

St. Bijūnas

George BENy B«A« 
ADVOKATASNOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont. 
Telefonas LE. 4-8431

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Roesa 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

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

(prie Dufferin)

Visų rūšių automobilių mechaninis 
remontas. Automatinės transmisi
jos. Darbas sąžiningas ir garantuo
tas.

Sav. Ant. Paškevičius

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kontraktorius

Visų rūšių elektros 
įrengimai ir pataisymai. 

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

Blaivininkas savo paskaitoje 
pateikia pavyzdi:

— Įsivaizduokite, kad kieme 
stovi dvi statinės: viena su van
deniu, antroji — su alumi. Priei
na asilas. Iš kurios jis gers?

— Iš pirmosios, — pasigirsta 
klausytojų balsai.

— Visai teisingai. O kodėl?
— Todėl, kad jis asilas.

Geri atsakymai
— Prašau pasakyti susisiekimo 

priemonę, kuria dažniausiai nau
dojamės, — sako mokytojas.

— Kojos, pone mokytojau, r— 
skuba atsakyti mokinys.

— O dabar pasakykit, kokių 
yra kūnų, kurie netirpsta vande
nyje?

— Žuvys, pone mokytojau.
Teisme

— Tamsta išmušei šiam pilie
čiui dantį. Ar turi kuo pasitei
sinti?

— Taip, pone teisėjau; jo dan
tis buvo kiauras — jam būtų te
kę ji ištraukti ir sumokėti. Aš ne
mokamai tą padariau ...

Apie telegrafą
Mažasis Linas giriasi draugui:
— Aš žinau kas yra telegrafas. 

Tai toks ilgas šuo. Kai mūsų te
ta Čikagoj užmina jam ant uode
gos, jis loja Bostone ir mano tėtė 
sužino, ką teta nori pasakyti.

— Bet tu nežinai, kas yra be
vielis telegrafas? ,

— Žinau, tai tas pats, tik be 
uodegos ...

Prisikepei — suvalgyk
Moterys suruošė kepimo kur

sus. Viena kursančių guodžiasi 
vyrui:

— Kiekviena turime iškepti po 
tortą.

— Turbūt paskui leidžia suval
gyti, — pasiteiravo vyras.

— Leidžia?! Turim suvalgyti! 
Kur ji dėtum?

Namu^ automobiliu
ir kitokie visu rūsiu

draudimai
PRANO BARAUSKO agentūra

arba

RO. 6-0811
Toronto 9.

DR. J. MATU LION YTĖ
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. MORKIS 

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-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

Telefonas LE. 14250
Priėmimo valandos: 9 -12 ir 3-8 

vai. vak. (pagal susitarimą).

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingumų. Kalba slavų kalbomis. 
470 COLLEGE ST., Toronto

Telef. WA. 1-3924

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

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

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

Dažai ir sienoms
haai/k.ic*! VAŠKAS,popieris! šepečiai,

TERPENTINAS
SKY’S PAINT & WALLPAPER 

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

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

DRAUDIMO IŠTAIGA
AL DŪDA

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

24 V AL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
NAMŲ

RO. 6-7132
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mirties metinėse, kovo 10 d., 
šeštadienį, 10 vai. ryto bus 
laikomos šv. Mišios P-risikėli- 
mo parapijos bažnyčioje. Pri
simindami taurųjį velionį, 
pagerbkime jo brangų atmi
nimą gausiai dalyvaudami 
šv. Mišiose ir pasimelsdami 
už jo vėlę.

Šv. Jono Kr. parapijos žinios Į
— Šiuo trečiadieniu prasideda 

gavėnios laikotarpis, šioje bažny
čioje kiekvieno penktadienio va
karą 7.30 vai. šv. Mišios, o sekma
dieniais — 7 vai. vak. — Įvyksta 
Graudūs verksmai, kurių metu iš
statomas Švenčiausias, sakomas 
pamokslas ir užbaigiama palaimi
nimu. Bažnyčia yra suprastinusi 
privalomą gavėnios pasninką, bet 
ragina tikinčiuosius gavėnios lai
kotarpiu sustiprinti savo krikščio
niškąjį gyvenimą, maldą, atgailą, 
labaarą. Kaip lietuviai, gavėnios 
metu daugiau melskimės už savo 
tautą ir jos žmones.

— Ši trečiadieni. Pelenų dieną, 
rytinės pamaldos 7.30 ir 8 vai., 
vakare — 7.30 vai. Pamaldų metu 
šventinami pelenai, kuriais pa
ženklinama tikinčiųjų galvos pra
dedant atgailos laikotarpi.

— Gavėnios rekolekcijos para
pijos bažnyčioje ■— kančios savai
tėje. Jas ves kun. dr. V. Rimšelis, ! 
MIC, iš Čikagos. (

— Arkivyskupo raštu kat. ko
legijų statybai bei išlaikymui, pa- ronto arkivvksupijoje 
rapijai uždėta $3.000 suma, įsmo- 
kėtina 3 metų laikotarpyje.

— Praėjusi pirmadienį parapi
jai oficialų vizitą padarė naujasis 
Lietuvos konsulas dr. J. žmuidzi
nas su ponia. Parapijos vardu Lie
tuvos atstovui Kanadoje linkime

Į Naujieji kviečia senuosius skaitytojus
“TŽ” vajaus metu senieji skaitytojai kvietė naujuosius jungtis 

didžiojon skaitytojų šeimon. Dabar naujieji “TŽ” skaitytojai, pa- 
kirus “ senųjų kvietinio ir užsimokėję prenumeratą, kreioiasi į tuos 
senuosius «’"-i‘y o jus ku-ie rt?r nėra atsilyginę už 1962 m. prenu
meratą. Sakoma — dvigubai duoda, kas greitai duoda. Tad “TŽ” 
laukia Jus atsiliepiant su šia atkarpa:

Vardas, pavardė -----—-
Adresas .. —.------- ----------  - ------------ ----- --------
Adresas ........... ... ----- ------ --------------
□ Siunčiu S?5 už 1962 m. prenumeratą. - '
□ Siunčiu skolą $ už metus.

Pridedu auką laikraščiui paremti $ .
Pašto perlaidas arba čekius siųsti:
Tėviškės Žiburiai, 941 Dundas Št. W., Toronto 3, Ont., Canada.

Baigiasi terminas kandidatų 1 Lietuvos konsulas dr. J. žmui- 
sąrašams pristatyti ‘ Į džinas su ponia aplankė “TŽ” re-1 

Tenka priminti, kad artinasi dakciją, administraciją, “žiburių” 
i terminas kandidatu sąrašams pa- i spaustuvę ir visiems palinkėjo 

Jaunučių ir jaunesniųjų mer-; teikti i Toronto ir Krašto tarybas......................
gaičių ateitininkių susirinkimas— I [ “ ................
ši sekmadieni L. Vaikų Namuose, 
57 Sylvan Ave., 4 vai. p.p. Visos 
dalyvauja uniformuotos. Kviečia
mos visos lietuvaitės mergaitės 
stoti Į šią lietuvišką ir katalikišką 

j org-ją. . ' Valdyba
I “Verslo” sąjungos investacijos 
I sekcijoje kovo 9 d., 8 vai. vak. 
j Liet. Namuose bus nagrinėjama 
tema: Pelningiausios ir visiems 
prieinamiausios investacijos.

“Verslo” s-gos tikslas per in
vestacijos sekciją kuo daugiau su
pažindinti ir išaiškinti šio krašto 
verslo galimybes, kad ateity- dau
giau lietuvių galėtų jomis pasi
naudoti. “Verslo” sąjunga

SLA 236 kp .susirinkimas 
— kovo 11 d., sekmadieni, Liet, 

i Namuose. Bus rinkimai Į 1-----
Pild. Tarybą. Susirinkimo pradžia 
nukeliama Į 12.30 vai. p.p., kad 
kaikurie nariai, atvykę pamal 
doms i miestą, galėtų atlikti baisa 
vimo pareigą. Kuopos ponios pa-

Šv. Jono Kr. pašalpinės dr-jos 
susirinkimas — sekmadieni, kovo 

111 d., 3 vai. p.p., salėje virš “Tž".
o

Prisikėlimo. parapijos žinios
— Ši trečiadienį, Pelenų dieną, 

prasideda Gavėnios metas. Visi ti
kintieji kviečiami Gavėnią pra
leisti susikaupime, apsimarinime 
ir maldos dvasioje. Visus, ypačiai 
jaunimą, kviečiame susilaikyti 
nuo Šokių ir triukšmingų sueigų. 
Pelenų dieną - Mišios: rytą — 7, 
7.30 ir 8 vai., vakarą — 7.30 vai. 
Per vak. Mišias — pamokslas. Ti
kintieji pelenais bus paženklinti 
per visas Mišias. Taip pat per vi
sas Mišias bus klausomos išpažin
tys ir dalijama Komunija. Pelenų 
dieną — pasninkas. Gavėnios me
tu, išskyrus penktadienius, To- 

kitomis
savaitės dienomis pasninkas nėra i ruoš kavutę, 
privalomas.

— Parapijos metinės rekolekci 
jos bus dvi savaites — nuo balan
džio T d. iki balandžio 15 d. Pir- 

. mąją savaitę — moterims, antrą 
geriausios sėkmės, sveikatos iri—vyrams. Rekolekcijas ves Tė- 
Augščiausiojo palaimos.

— Sekmadieni po pamaldų su 
dideliu susidomėjimu daug lietu
vių aplankė šv. Jono lietuvių kapi-

Į Toronto tarybą kandidatų są
rašai turi būti pateikti iki š.m. 
kovo 10 d. 12 vai. nakties. Sąra
šus siųsti: H. Stepaitis, 43 Hills
view Ave., Toronto 9.

Kandidatų sąrašai i Krašto ta
rybą turi būti pateikti iki š.m. 
kovo 11 d. 12 vai. nakties. Sąrašus 
siųsti: V. Taseckas, 168 Bartlett 
Ave., Toronto 4. Apyl. v-ba

Išleistuvės
Kovo 22 d., 8 vai. vak. Prisikė

limo salėje ruošiamos p. Mėl
iams išleistuvės. Ruošia PLB val
dyba, “Paramos” valdyba ir bičiu
liai. Komitetą sudaro: J. Strazdas, 
F. Senkus, inž. E. čiuplinskas. inž. 
J. Sližys, T. Valius, J. Grigaliū
nas, prof. St. Kairys ir J. Matulio- 

jci nis. Vaišių komitetą sudaro po- 
' nios: A. Ščepavičienė, V. Sližienė. 
įV. Balsienė. Užsirašyti išleistu- 
j vėms galima: “Paramos" raštinėj 
j— tel. LE. 2-8723, F. Senkaus 

Real Estate Įstaigoj—RO. 7-8131 
J" ir pas komiteto narius. Užsirašy-i 

F ti prašoma ligi kovo
Pavasarinis kuopos pobūvis bus

sėkmingo darbo.
KLK Kultūros dr-jos naujoji 

valuyba pasiskirstė pareigomis: 
pirm. J. Andrulis, vicepirm. kun. į 
P. Ažubalis, vicepirm. T. Placi-< 
das. OFM, sekr. VI. Sonda. ižd. ____ _______ t_____ r_____ r__________ o j_____________
S. Čepas, narys G. Balčiūnas ir madieni paminėjo šv. Kazimierą tu kapelionas Tėv. St. Kulbys, ŠJ. 
parengimų vadovas A. Bumbulis, organizuotai dalyvaudami pamal- Skaučių “Neringos” tunto vado-

Dr J ir A Sungailu šeima pr Mose šv Kazimiero bažnyčioj. Pa- vybėj Įvyko pasikeitimų: iš parei- 
šeštad turėjo jaukią ‘švente —' raPDos sevtainėje Įvyko bendra gų pasitraukė I. Kličieiiė ir adju- 
naujagimio krikštą. Ju džiaugsme tunnį a«eiga’ metl! dange-( tantė S Pakulytė.^Nauja tuntinin- 
dalyvavo didokas‘būrvs giminiu Jlul Įteikti specialybių ženklai. Su- ke paskirta dr. I. Gražyte ir adju- 
ir linine bičiuliu iš Tnmntn ir ki" eigoje dalyvavo virs 100 skautų- tante R. Semogaite. Linkime nau- 
totaįe buvo bū7s v‘lk‘ul;M ir vadovybei našaus darbo,
konsulas dr J. žmuidzinas su no- Pa“ks?yc11?- ,fal rodo-. kad įkau-.i Šv. Ka-'inūcro parapijos jauni- 

tisKOS’os eiles nemažėja. Stebėto- nias ši sekmadieni rengia slidžių 
jais buvo gražus būrys tėvų ir iškylą i kalnus. Kviečiamas visas 

rvriKsio tėvais uuvu zviu. šapu- y-vr; skautų bičiulių. Sueiga užtru- parapijos jaunimas dalyvauti. Re- 
kaitė ir inž. K. Gaižutis iš JAV. i k? truputi daugiau kaip pusvalan- gistruotis pas E. Kalakauską LA.

Ldi. tad ar nevertejo vadovybei 1-6101. R. Baršauskaitę RA. 2-
A. Gavėnaitis su ponia atšventė truputi ilgiau leisti pabendrauti 5824 ir Laurinaiti 321-7463. Iš- 

savo 15 metų vedybini jubilėjų. j jaunimui pravedant skautiškus vykstama po specialių 8 vai. Mi- 
Pokylis Įvyko šv. Jono Kr. par. sa-Į žaidimus ar pan.? Atrodo, kad įg gy Kazimiero bažnvčios. 
Įėję. Dalyvavo apie 200 bičiulių. į mes jau perdaug visur skubame. į

j Skautams Mišias laikė, pamokslą tais' rengiamas

konsulas dr. J. Žmuidzinas su po 
nia ir Vyt. Meilus, kuris su po 
nia išvyksta i V Vokietiją.

Krikšto tėvais buvo Aid. Šapo

ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS 
Atidarydamas minėjimą stud. K. Au- i

I? d " ! gustinavicius skambiu žodžiu apibūdi-J 
P *.'* . ; no minėjimo prasmę, iškeldamas šv. 
Kenkėjai ; Kazimierą kaip Lietuvos jaunimo glo-

- kovo 17 d., šeštadieni, taip pat L. v ndnaitis «vv V Vokietiioi i bėją’ Po irumP°s: Įžangos pakvietė su- "1- xt   V. t»anaius, gvv. V. VOKieilJOJ, kalbėti įnvokaciją kun. B. Pacevičių.
Trumpą, bet turiningą ir aktualią pa-j 
skaitą skaitė šėštad. m-los ved. J. Gus-

MONTREAL, Que.
Skautų - skaučių tuntai pr. sek- pasakė ir sueigoje dalyvavo skau- -

Spaudos balius, kiekvienais me- 
; “Neprikl. Lietu

vos’’ leidėjų. Įvyko pr. šeštadieni 
slovaku salėje. Jis jau yra tapęs 
tradiciniu montrealiečių gausiau
siai lankomu parengimu, tad ir

■ ši nnėt susilaukė visokeriopo pa- 
Į us^kL'o.

UrnEo “Litas" naujoji valdyba 
pasiskirstė pareigomis: J. Berno- 

i tas — pirm.. D. Jurkus — I vice- 
’nirm. ir banko vedėjas. A. Vaza- 
linskąš — II yicepirm., P. Rudins- 
kas — šekr. ir ved, padėjėjas ir J. 
Kardelis — narys veiklai plėsti. 
Kredito komisijos pirm, išrinktas 
J. Juškevičius ir revizijos komisi
jos pirm. — J. Bulota.

voldvba nutarė samdyti ved. 
padėjėją nuolatiniu banko tarnau- 

. toju. Be sekretoriaus ir ved. pa
dėjėjo pareigų. nutarė jam paves
ti vykdyti pilnas banko operaci
jas šv. Kazimiero par. skyriuje — 
išmokėti indėlius, išrašinėti če
kius, priimti pareiškimus pasko
loms ir t.t.

Operacijos bus pradėtos, kai tik
■ bus susitarta su Parapijos adm. 
i kun. dr. F. Jucevičium dėl patal
pų. ’ -

Stp. Kęsgailą. KLB Kr. V-bos 
nirm.. Vasario 16 oroga lankėsi 
Londone ir ten skaitė paskaitą.

! Montrealio šauliai, pagerbdami 
Lietuvos globėją šv. Kazimierą 
ir prisimindami savo kūrėją VI. 
Putvi, sekmad. dalyvavo pamal
dose su.vėliava. Po pamaldų turė
jo pasitarimą A V pos. kambaryje.

Susituokė AV bažnyčioje: Ant. 
Kačinskas su C. Poirier ir Br. Jau
telis su D. Stankute.

Pakrikštyt- A V bažnyčioje: H. 
»r G. Valiuliu dukrelė Rimos ir 
Marijos vardais. Krikšto tėvais 
buvo atvykę iš Hamiltono Alf. ir 
3. Juozapavičiai.

Nauįo AV parapijos komiteto 
pirm, yra Br. Staškevičius, choro 
seniūnas Alf. Gudas; nauju nariu 
įėjo J. Klisevičius. Par. vadovybė 
dėkinga buv. k-to pirm. P. Vaup- 
vū ir choro seniūnui A. Urbonui 
iž pagalbą parapijai.

Pirma karta .... t ... . . v .
Toronte

KIZYzOYį Namuose. Tam tikslui paimtos abi fi;rb’a<- "Pree FiiroDe” tarnvboie ^albetI įnvokaciją kun B. Pacevicių. coUc m uiroąs riee tsurope tarnvooje. Trumpa .bet turininga ir aktualia pa-
: vii sutinęs sales. . -ap- į KLB Toronto apyl. kviečiamai. !Skaita skaitė šeštad. m-los ved. J. Gus-:
‘ A 936 kuopos dabartinis pir- k°vo ^3 d. šv. Jono Kr. par. salėje tainis. palikdamas daugiau laiko meni- 
mininkaT St Jokūbaitis vi-a no-: kaIbės Toronto liet-visuomenei’ in£i daliai-. mminKas &l. JOKUOaiUS yra no J Atsidarius scenai tvarkingose unifor-
minuotas kandidatu 1 bLA pila. Pabaltijo moterų taryba Kana- mose pasirodė Prisikėlimo par vaikų

ves Į Toronto miesto Social Plann- ciarniai sugiedojo himną i sv. Kazimie- 
ing Council ruošiama konfėrenci- ra J. lumosaitė maloniu lyrinių balsu 
ją - diskusijas kovo 9-10 d. Tary-

E. Podhieks. O. G.

“The Canadian Register", On-

i vai jėzuitai.
— Nuoširdžiai sveikiname T. tarybos viceprezidentus. Tai pir-įdoie vra Pakviesta" atsiusti atsto- choras, vad. kun. B. Jurkšo. Pradžioje 

Kornelijų Bučmį, OFM, atvykusi ’ mas kartas, kada SLA narys, gyv. Įu J • p - - - - - - — s.-.
pagelbėti Prisikėlimo par. pašto-1 Kanadoje, gali kandidatuoti Į JA | 

nių paminklinių vartų projektus, racijoje. Naujasis kunigas, kilęs V-bėse esančios apdraudos cent- 
Didelė pagarba ir padėka visiems, iš Kretingos, studijavo Vokietijo-■ rinės pild. tarybos pareigavietę. 
dalyvavusiems konkurse. Parūpi- Į je ir Romoje; Laterano un-te yra Balsavimas atliekamas kiekvie- 
jos vardu sveikiname premijas į gavęs teisiu daktaro laipsni. Atvy- 1——- -a., .„^,.,„1.;
laimėjusius dailininkus: T. Valių! kęs Į JAV."virš 4 metų dirbo Los 
ir N. Kulpavičienę.

— Praėjusią savaitę vitražus 
bažnyčios languose užsakė: dr. A. 
D. Barkauskų ir. A. Dausų šeimos. 
Jau užsakyti devyni vitražai.

— ŠĮ sekmadieni, kovo 11 d.. 5 
vai. p.p. parapijos salėje Įvyksta

Didelė pagarba ir padėka visiems.

nos kuopos mėn. narių susirinki
me. Toronte jis Įvyks kovo 11 d., 
sekmadieni, 12.30 vai. p.p. Liet. 
Namuose. ^iZ

Detroito liet, teatras, vad. reži- 
sorės Z. Mikšienės, kovo 24 d. Pri-

Angeles šv. Kazimiero liet, para
pijoje. 1959 m. Įstojo Į pranciško
nų ordiną. Atlikęs novicijatą Ka
lifornijoje, buvo atsiųstas Į mūsų 
parapiją. Džiaugiamės nauja jėgai s?4r®s z'- MiKsienes, kovo z^a. rn- 
ir linkime T. Kornelijui sveikatos 1 skėlimo saleje suvaidins T. Brap- 

’ir sėkmės i don trijų veiksmų įdomią komedi-
jąunesniųjų ateitininkų susirin-j _ šeštad.. kovo 10 d.,10 valJą “Karo!io teta’ “ 
knnas.

Toronto liet. šv. Jono kapinių 
paminklinių vartų konkurso 

rezultatai

ja~ diskusijas kovo 9-10 d. Tarv-
bai atstovaus S. Butkevičienė ll ->Alalda” iš operetės "Prie koplytėlės".

• Publikai prašant, užbaigai vaikai pa
dainavo savo garsųjį "Jūreivių mar- 

t- - —— c -— ,.ša". J. Batųrąitė su Įsijautimu padekia--! 
tario katalikų savaitraštis, kovo 3 mąyo eilėrašti apie šv. Kazimierą. i 
d. laidoj platoku straipsniu apra- Prisikėlimo par. vyru choras." vad.J 
Šė Vasario 16 iškilmes Toronte irgi kun. B. Jurkšp. subtiliai pagiędo- 
ir įsidėjo nuotrauka premjero J. i° Gruodžio "Tėve mūsų”. Prisijun- 
P Robarts SU grupe lietuviu. 8US moterims, choras atliko Anoliseį

■ "Barkarolę" ir labai Įspūdingą Ch.
Dėl galimo potvynio Ontario Gounod "Babilonijos vergiją", kurios 

vvriausvbė ragina miestu bur- ‘zangiį, sa!\r°fonu alhko A. Rtpkevi-

■ “Barkarolę" ir labai Įspūdingą Ch.

Įžangą saksofonu atliko A. Ripkevb 
ėius. Tai 13G ps. parafrazė, labai arti
ma tremtinių daliai. Joje atsispindėjo 

. . ir lietuvių tautos likimas, . Chorams;
^Utovežimius,' akompanavo D. Kautiašienė: I

laivelius. Įrankius, antklodės,! Kanados Liet. Kataliką Federacijos i

. , • 14. 1 ■ 1 * i * ” -——------ ---------------------—'■ **—'•' ;• j -v .---- j! jaus atveju Toronto gvventojai OFM. padėkojo visiems programos iš-
mų j važiavimo projektų konkur- bendrai aplankyti jo kapą. ruošia liet, šeštad. mokyklos va-'oaį; skambinti EM 3-1211 local pildvtojams .ir visiems svečiams, kuriu 
so vertintojų komisija, susidedam L i. ™ ;& • -ii
ti iš pirm. kun.^P. Ažubalio ir na-. teohetinės pamokos, kaip Įprasta,! bai Įvairi ir Įdomi. I programos

V. Kvedaro, savo posėdyje, Įvyku- Vaikučiams — Vaikų Namuo-, Kr. parap. jaunimo choras, jau-:

Spa’v ^Uis —- kinamaskooinĖs 
oasaulinio garso rašytoją HENRYK 
SIENKIEWICZ autoriaus knygos 
“Quo Vadis", Angliškomis antraštė-

Tiktai 2 savaites
i a o kovo 8 i k i 22 d.

CIVIC SQUARE
kino salėje.

87 QUEEN ST.. W. (prie Bay)
Bilietus galima užsisakyti kasoje 
nuo 2 vai. iki 8 vai. vak. Telefonas 
368-5380. Pradžia 8 vai. vak. punk
tualiai, šeštadieniais ir sekmadie
niais 2—5—8 vaL vak.

' Teatrą kviečia 
, ■ , • ,, . , , ...v. - Toronto lietuvių Caritas, organi- mistrus sudaryti potvyniu komi-
ryto bus metines gedulo Misios uz zuojas priešvelvkine liet, šalpą, tetus. patikrinti ir surašvti turi-i j 
ą.a. prof. A. Sapoką. Jisus tikm-: \ " • mas priemones -

j ciuosius maloniai prašome gausiai Į šeštad. mokyklos koncertas laivelius 1Vauauu^ mo

t, , - t r • r • P^^ti Komuniją. Kovo 25 d., 4 vai. p.p. Prisikė- srnėli. maista. maišus ir t.t. Pavo- Toronto sk. varau pirm. T. Placidas.
Toronto sv. Jono lietuvių kapi-po Mišių, kune gales, kviečiami limo salėje Įvyks koncertas. , kuri i - -

nili įvažiavimo nroipktil konfcur- ‘ honHrai anldnlrvti in kana UrU sJjlnd mAl-vl-inė vo’.i
Pirmosios Komunijos ir ka- dovybė. Programa numatyta la- 77431J o"po' kovo¥654261' ^uv0 Pasirinkusį pilna salė. , 

. . . ,. , ^-—tinės pamokos, kaip Įprasta,! bai Įvairi ir Įdomi. I programos jarba 365-4262. Taipgi galima ^nėjimas buvo užbaigtas visiems
nu: skulpt. E. Docienes ir archit. įjUS gį sekmadieni po 10 vai. Mi-ldalĮ išpildys mokiniai: šv. Jono: gkambinti policijai 'EM 9-‘?881 bendrai sugiedojus lanja. Marija .
V Kvnd.rn c.vn nncčdvin.vvkn- _. jaunimo Choras, >U- P01,CGal ; p« mmCJimO y.SI progoms ^yv«l
šiame 1962_m. vasan° z8 d., per- : se, gimnazistams— aktorių kam- nieji pianistai, deklamatoriai. II j Fel. Senkus išrinktas “Para'- siO "fž" r Dsi nuotraukos u šv Ka- 
žiūrėjusi 25 pateiktus projektus. jjariuose. i daly išgirsime sol. V. Verikaiti. i mos" kredito kooperatyvokredito i Zįmięro minėjimo st Dąbkaus.
nutarė paskirti pirmąją premiją __ prigį^ėlimo par. suaugusių' Toronto lietuviams pažįstamą komiteto pirmininku.

Lietuviu studentu■. v ■ v

žinios
Liet. Studentų Rėmėjų būrelio 

į reikalais galima skambinti valdv-_______ _

kul r“^'1481 ir p“ Lietuviška baldu 
Artinasi egzaminai. — Toron-

žiūrėjusi 25 pateiktus projektus, tanuose, ‘ jdaly išgirsime sol. V. Verikaiti

projektui, pasirašytam slapyvar- ‘nu^i'nasĮrodes^Dm^šv5 Smuikininke virtuoze M. Wrub- ’ džiu “104" ir antrąją premiją.9.n<*as.’ puikai pasiroaęs per sv.Kazimiero minėjimą, rengia nau-

CHARTERED ACCOUNTANT

III . 1-4377 HU. 9-2454

DE K OR A TO R1 U S
• Įvairūs dažymai
e Natūralaus medžio išbaigimas
• Popieriavimas ir t.t.

Žiemos sezono kainos žemos.
Skambinti:

KAROLIS ABROMAITIS RO. 9-704?

Pad ė k a 
Nuoširdžiai dėkojame Toronto liet, 

■bankeliui “Parama" už auką S500 Lie-Į 
oidenburgo gimnazijos buvusiu VaikJJ Natriams. Kilnu, kad Jūs 

mokytoju ir mokinių suvažiavo — 
mąs rengiamas gegužes ,5 d. To i kad mūsų darbai neš šimteriopą vaisių, j 
ronte. Užsiregistruoti pas E. Va^jums giliai dėkingos Kristuje. 
Iešką, 227 Indian Rd.. Toronto 3,; Nek. Pr. Marijos seserys
Ont. Tel. RO. 7-5350. Rengėjai - >» J ATITAISYMAS. — “Paramos val- 

“Paramos” ištaiga nuo kovo 9. d-vbon išrinkti ne L. Adomaitis, o Ado- .. , . S. 0 . zs m^virinc ir np P Jnrkcnitię n .T Prpik-

lewska ir daug žadančius pianis-
' projektui, pasirašytam slapyvar- £re S tus: T Gurevičiu ir R. Karką,
džiu “Koplytstulpis”. Atidarius "
laimėjusių vokus paaiškėjo, kad 1 * choristams ’kad musu Oldenburgo gimnazijos buvu:
projektas 104 yra dail. Telesfo- SSčhS mokytojų ir mokinių suvažia
ro Valiaus, o projektas Koplyt- P. „PXdniinin , P Nphn. mas rengiamas gegužės,5 d. r.jimų giedojimo mene. Nauji cho-
npS ristai maloniai laukiami!

“ A , — Padaryta Toronto tretininkų
“Moteris , moterų žurnalas, ' kongregacijos vizitacija, kuria at-

........ ............. liko T. Paulius Baltakis, OFM. _______ ____________
- Pakrikštyta Henriko ir Irę- d. atidaryta: dienos metu nuo jo ■ ir ne l> Jm-kšaitis. o J. Preik- 

nos Petkų dukrelė Rima Irena: vai. iki 1.30 vai. p.p. kasdien, iš- ■_ _ J
dr Juozo ir Angelikos Sungailu ■ skyrus šeštadienius ir sekmadie- i išnuomojami du kambariai ir virtuvė 
sūnus Markus Algimantas. i nius, o vakare nuo 4.30 iki 8.30 antrame augšte be baldų, prie gero
- Ateinančia savaite parapijos' vai. tiktai pirmadieniais ir penk-1 į““™ ™", '»«■ Skambinu

kunigai lankys'Bailio! St.. Bed- tadiemais. , w 6 le. __ ____
MdPlve AConeTstRdčrŽent' »'»«"«' Au"“sta' N. Pr “ari: "SS.S SS
M Morain gAveS.'.- DunMd ToZ''°'

Ave-. Elm Kd.. Lrskine AV., b air-!te rQpindamasi Liet Vaiku Na- Dairūs medžio darbai bei remontai na- 
lawn Ave., Forman Ave., Glen-<mu r(fikalais Ta prOga aplankė muosc: virtovės irc"Simai’

i 
lam St., Havelock St., Hillsdale j

>*«., j j. Yaremko, Ontario pilietybėsi _
, Ledbury Ave., | mjn domisi tautinių grupių

stulpio — dail Noros Kulpavičie

red. Iz. Matusevičiūtės, netrukus 
pasirodys pirmuoju š.m. nr. Dail.
N. Kųlpavičienė nupiešė naują 

•viršeli ir rūpinasi menišku žurna
lo apipavidalinimu, žurnalą lei-

- džia KLK Moterų dr-jos centro
. valdyba, vad. pirm. A. Sungailie- 

nės. Nuo šių metų žurnalas bus 
leidžiamas 5 kartus per metus. 
Renkamas “žiburių" spaustuvėje.

Rimas Pinkas, atsikėlęs iš Aust
ralijos i Torontą ir čia dalyvavęs 
visuomeninėj veikloj, išsikelia gy- Ave?.'Haddington Ave.JJal-1 
venti 1 Kaliforniją. - ---- - - ’

Alus naujose bonkosc pradėtas! Ave.. Jedburgh Rd.. Latimer Av., j 
pardavinėti nuo kovo pradžios. Lawrence Ave., -’ ~”' ~'
Naujos bonkos gaminamos iš stik- Lisgar St., McKenzie Cres., Mill- ■ spauda .¥m .užsisakė “tž’^ir pa- i 
lo ir plastikos. Jų sienos yra trigu- wood Rd., Monteith St, Queen pra§ė net po keletą egz. tu nr.. [ 
bai plonesnės už senųjų bonkų ir St.. Roselawn Ave., Roxborough ■ kuriuose rašoma apie Ontario ■ 
trigubai stipresnės. Bonkų išvaiz- St.. Rusholme Park Cres., Russell i premjerą ir ji pati.
da panaši i vaistams naudojamas Hill Rd., Sterling Rd., Stibbard 
bonkas. Alaus kiekis liko tas pats, i Ave., Summerhill Ave.

liko T. Paulius Baltakis, OFM.

laiptai, langai, kambarių pertvarkymas 
’i ir išorės darbai.

J. AUSTINSKAS, tcl. LE. 11554

to un-to studentams egzaminai 
prasidės balandžio pradžioj ir 
truks apie 4 savaites.

Gimnazistams egzaminai—prieš 
Velykas. XIII skyriaus abiturien
tams — birželio vidury, šiemet, 
daug lietuvių abilturientų’ yra 
Įvairiose Toronto gimnazijose, 
prekybos ir technikos m-lose. Tė-. 
vai turėtų atkreipti dėmėsi, kaip j 
jų vaikai ruošiasi: j

šiemet studentai, sėkmingai —j 
su honour — perėję i augštesnius • 
kursus bus apdovanoti ir liet, or-j 
ganizacijų. Abiturientai turėtų I 
pasispausti, nes i daugeli un-tų 
pakeltas Įstojimo vidurkis — 65 
ir daugiau taškų. -

Toronto liet, studentai turi Stu- 
I dentų s-gą. ateitininkų s-gą ir 
skautų “Vytis" korp! Visi nori pri- 

į sioėti prie liet, veiklos, bet stoko- 
i ja laiko ir organizacinio patyrimo.

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

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

GREITAI DUODAMOS BETKOKIAM GERAM TIKSLUI.
BANKAS VEIKIA: šiokiadieniais 1451 Crawford Bridge Ave., Verdun — 
pirmadieniais nuo 10 iki 1 vai. ir nuo 7 iki 8 vai . trečiadieniais ir penkta
dieniais nuo 7 iki 8 vai. Sekmadieniais Aušros Vartų parapijos salėje nuo 
10 vai. 30 min. iki 1 vai.

Visais paskolų reikalais kreiptis pas ved. padėjėją 
PR. RUDINSKĄ tel. HU. 1-2957.

Pirm. J. Bernotas, AAr. 8-3111 • Vedėjas I). Jurkus,.PO. 7-4280

BRONIUI SAPLIUI su šeima, 
netekusiam brangios mamvtės Lietuvoje, 

nuoširdžią užuojautą reiškia

BALTIC MOVERS 1E ,
A. Thompson, Dovercourt apyl. Baldu pervežimas Toronte ir tolimomis ’Geluvoj ii Kanadoj baigę moks* 

atstovas Ontario prov. parlamen- distancijomis. Visas vežamas turtas ap- hjs turėtų domėtis studentu proo- 
♦p lihpr^lac kalhpHnmnc nnrU draustas. Važiuojam kas savaitę i lemomis.. Nuolatinis kontaktas 
mente anie mini Yaremkos vad Windsor, Hamil-itnrn semi ir jaunu akademiku pa-
n f-n!e?P,e m °: Y \ąreniKOS Vad. (on5» North B,y. Sudburi ir kitur. , ... .. . J... • a „

Nuolatinis kontaktas

Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos 
Toronto skyrius

A. t A.
• KUNIGI NOAI SAPLIENEI mirus Lietuvoje, 

jos sump Bronių Saplj su šeima 
oširdžiai užjaučia

I. Krasauskas
J. Cicėnas

pilietybės ministeriją, pareiškė! 
priekaištą, esą ji naudojama kon-! 
servatorių partijos naudai. Kaip 
pavyzdi jis nurodė premjero kai- į 
bą lietuviams Vasario 16 proga: i 
esą ji galėjo būti paruošta piliety- j 
bės ministerijoj, nes premjeras 
narodęs platų lietuvių reikalų pa
žinimą. Be to^ A. Thompson priki
šo. kad taut, grupių spaudoje vai- j 
diniai skelbimai pasirodą su min. 
J. Yaremko atvaizdais. Socialistų 
NDP vadas D. MacDonald pareis-j 
kė: “Juokiasi puodas, kad katilas į 
juodas". Min. J. Yaremko pasitei
sino nareikšdamas. kad pilietybės: 
ministerija rūpinasi tik naujųjų 
‘'teiviu integracija ir aplamai pi
lietybės reikalais Ontario prov. ,

30 DEivsoN ^T TORONTO laikytų lietuviškumą ir draugišku- 
Telcfonas LE. 4-1403 * mą. Krb.

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir ^vairią reikmenų krautuven

zz
1212 Dundas St W. Tel. LE. 2-9547

J BERŽINSKAS 
Užsakymai priimami ir paštu.

AL GARBENS
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. 9-1543.

SWANSEA. $3.009 imokėti. atskiras namas, vandens apšildymas. 2 garažai, 
galima siūlyti $14.900.

WINDERMERE AVE., S5.0C0 įmokėti, atskiras, naujas apšildymas. 2 mod. 
v rtuvės. 2 vonios, naujas garažas. Galima siūlyti $19.500.

ARMADALE — BLOOR. $8.000 įmokėti, atskiras 8 kambariai. 2 virtuvės, 
2 vonios, garažas, nekristas į dunleksa. Viso $24.900.

INDU N RD. — DUPLEKSAS, $5.000 įmokėti, 10 kambarių, originalus, 
2 a-šūdymo sistemos. Galima siūlyti $21.900.

KRAUTUVE — DUNDAS — RONUESVALLKS. S".000 įmokėti. 3 aparta- 
m-n’ai. plius krautuvė, vandens apšildymas. Galima siūlyti $16.500,

ERAi TUVE — BI.OOR $T.. $10.000 įmokėti, 2 modemiški apartamentai ir 
krauiuvė geroj lietoj Prašoma $32.000.

4 ^EIMU. $5.000 įmokėti, moderniškai įrengtas. Nuomos $320 mėnesiai, 
plius sklynas statybai. Galima siūlyti $25.000

Pas mus randasi daug naujai registruotų pardavimų High Park ir Parkdale 
rajonuose. Dėl informacijų skambinkite A GARBENIUI.




