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Už ka ?
Kiekviena tauta, kol gyva, susideda iš dviejų svarbių elementų 

— visuomenės ir jos vaaų — veikėjų. Nėra tautos be gyvųjų jos 
narių — visuomenės ir be vadų — veikėjų. Tiesa, tam tikrais 
ypatingesniais momentas, tauta gali likti be vadų — veikėjų, 
bet jei tauta gyva — ji greitai tuos vadus — veikėjus susiranda. 
Jeigu gi tauta per ilgesni laiką vadų — veikėjų neturi ir susirasti 

, nebepajėgia, tai ryškiausia žymė, kad tokia tauta jau paseno, 
išseko ir artėja prie savo natūralios mirties. Kitataučiai ją užval
dys ir likviduos. Arba ji ir pati savaime mirs kitataučių užgošta.

• • •
Lengva yra tautai turėti vadus — veikėjus tada, kai gyvena 

nepriklausomą gyvenimą savoje valstybėje. Visuomeninė veikla 
tada yra vidaus politikos bangų nešama. Valdančiosios partijos 
veikėjai pasidaro valstybės vadais. Tokiu atveju iš savo visuome
ninės veiklos jie turi ir asmeninės naudos — gauna geras algas 
ir naudojasi jiems teikiama pagarba. Nelieka neatlyginti ir opo
zicijos veikėjai, šalia atlyginimo pinigais iš vienokių ar kitokių 
šaltinių ir šalia pagarbos iš savųjų tarpo, jie dar turi vilti kada 
nors patekti ir Į valdžią.

• • •
Visai kita išeivijos padėtis. Finansiniai visuomeniniai veiklos 

motyvai čia visai atkrinta. Atkrinta ir viltys, ką nors valdyti' vals
tybiniu mastu. Tiesa, išeivijos veikėjai susilaukia tam tikros pa
garbos, bet toji pagarba dažniausiai būna užtemdyta asmeninių 
ar idėjinių priešų intrygų, nesveikos kritikos ir netgi tiesiog 
kiekvieno. Jeigu nepriklausomos valstybės veikėjai yra lyg gra
žiais drabužiais pasipuošę, tai išeivijos darbuotojai stovi prieš sa
vąją visuomenę lyg apnuoginti. Kiekvienas jaučiasi turis teisę 
be jokios tolimesnės atsakomybės išpilti ant veikėjo paplovų ki
birą. Ir kyla tada klausimas — už ką? Už ką veikėjas turi paau
koti daugeli poilsio valandų, kurios taip reikalingos jo sveikatai 
po sunkaus dienos darbo? Už ką jis turi atsisakyti atostogų? Už 
ką jo šeima turi dirbti dvigubai Sunkiau, nes turi atlikti ir tuos 
darbus, kuriuos būtų atlikęs veikėjas, jei jis būtų namie? Už ką?

Tas negailestingas realybės klausimas daugeli mūsų išeivijos 
veikėjų yra išėmęs iš kovotojų eilių ir uždaręs i asmenini židinį. 
Aktyviųjų veikėjų gretos juo toliau juo daugiau retėja. To išva
doje pradedame trūkti vadų pagrindinėse mūsų išeivijos lie
tuviškojo gyvenimo pozicijose. Pastaruoju metu toji nelaimė yra 
nuėjusi tiek toli, kad pradedame kaikur trūkti veikėjų sudaryti 
mūsų visuomeninėms ir tautinėms veiklos viršūnėms.

----- - Per dešimti metų .r PLB kūrimą yra Įdėta daug darbo. Kanados 
LB išaugo į vieną pajėgiausių vienetų. Mažesnėse kolonijose Ben
druomenės organai yra židiniai apie kuriuos telkiasi lietuviškasis 
veikimas. Didžiosiose kolonijose KLB apyf. valdyba yra netik 
pagrindinius darbus dirbantis, bet ir vienijantis veiksnys. Ben- 
druomeninams organams nusilpus visas lietuviškasis veikimas 
pradės eiti atgal. Po gražaus veikimo nradės atgyti savitarpis 
susiskaidymas rr grupines kovęs,

Turint prieš akis didelę bendruomeninės veiklos reikšmę iš
eivijoje, visai kitoje šviesoje atsistoja ir klausimas “Už ką?”. Yra 
už ką aukotis, būtent už didžiąją idėja, kuri suteikė jėgų V. Ku
dirkai rašyti lietuviškai gulint mirties patale; už jėgą išvedusią 
savanorius į kovos lauką, patraukusią partizanų vadą J. Lukšą- 
Daumantą prasimušti į laisvąjį pasauli ir vėl grįžti į tėvynę tikrai 
mirčiai. Toji didžioji jėga yra laisvos lietuvių tautos idėja. Už 
ją tad verta aukotis. AR.

premijos įteikimoPasaulio Lietuvių Bendruomenės literatūrinės premijos įteikimo 
«vilmės mementai Toronte. Dr. J. Sungaila įteikia laureatei B. 

Pūkelevičiūtei $1000 čekį. Kun. J. Borevičius, SJ, Kanados LB Kul
tūros Fondo pirm, sako sveikinin o kalbą. Sol. Pr. Bičkienė savo 
menu daug prisidėjusi prie iškilmės augšto lygio.

Nuotraukos J. Dvilaičio

Pasaulio lietuviai sužiuro į Torontą
Iškilmingai Įteikta PLB dramos premija 

rašytojai Birutei Pūkelevičiūtei
Į Torontą sužiuro laisvojo pa- 

saulio'lietuvių akys — čia kovo 11 
d.. 5 vai. p.p. buvo įteikta PLB 
valdybos $1000 premija B. Pūke
levičiūtei už draminį veikalą jau
nimui “Aukso žąsis’’. Šiai iškil
mei be rašytojos atvyko iš Čika
gos ir Mohtrealio aktoriai: J. Ke- 
lėtis, K. Veselka. L. Barauskas ir 
būrys montrealiečių bičiulių. Dr. 
J. Sungaila, PLB j^irm.. taręs 
įžanginį žodį (žiūr. a psl.) ir per
skaitęs v e r tin t o j ų komisijos 
sprendimą, pakvietė laureatę B. 
Pūkelevičiūtę į sceną. Pilnutėlė 
Prisikėlimo salė liudininkų stip
riai plojo sujaudintai laureatei.

balsas, maloni ir nuosaiki laikyse- i 
na scenoj, ryški interpretacija ža-' 
vėjo klausytojus, kurie ilgokai 
stengėsi nepaleisti jos nuo scenos. 
Muz. St. Gailevičius akomponavo 
ramia, patyrusia ranka. Laurea-

Sungailos, kuris įteikė jį pavaduo- tė B. Pūkelevičiūtė labai įspūdin- 
damas JAV LB centro v-bos pirm, gai paskaitė ilgoką ištrauką iš 
J. Jasaitį, negalėjusį atvykti. Pro- premijuoto veikalo “Aukso ža
gai tinkamą žodį dar tarė Kana- sis”. Iš jos dar nebuvo ryški ve-1 
dos LB Kultūros Fondo pirm, 
kun. J. Borevičius. SJ. ir Lietu
vos konsulas dr. J. Žmuidzinas. 
kuris pabrėžė, kad kūrybinio žo
džio- žmonės dažnai savo tautai 
yra reikšmingesni už kariuome
nės vadus ir valstybės vyrus. Lau
reatė p'adėkojo nuoširdžia, sklan
džia ir stilinga kalba (ji bus pa
skelbta atskirai).

Koncertinėje dalyje iškilmės mi, kad visas veikalas netrukus 
dalvviai gėrėjosi soliste P. Bičkie- pasirodytų scenoje. Žiūrovų tar
ne Iš Čikagos, kuri padainavo ei- pe. kin ių buvo apie 600 su kau

damoji veikalo mintis, bet visi 
juto skambų, ir tai netuščią, ei
liavimą: frazės tokios ryškios, 
lengvai Sminga žiūrovo širdin; Tai 
dar"ekspresyviau buvo justi ketu
rių aktorių suvaidintame frag
mente. Žiūrovai sekė jį labai įdė
miai dr norėjo, kad-dar nesibaig
tų. Autorę ir aktorius jie palydė
jo gausiomis katutėmis, linkėda-

IMIGRAVO LIETUVIU
per 1961 m. į Kanadą išviso 86 
asmenys. Tiesiai iš Lietuvos, pa
gal imigracijos statistiką, atvyko 
tiktai 2, 1960 m. — 8.

KUBOS SUVALSTYBINTA 
PRAMONĖ smunka. Iš 23.000 
darbininkų, dirbusių kasyklose 
1958 m., liko tik 15.000. Pusė 
kasyklų nuo 1958 m. užsidarė ar
ba smarkiai sumažino savo gamy
bą. Pasitraukus amerikiečiams 
technikams, atėjo rusai, kurie ir 
ligi šiol nesupranta cheminio ir 
metalurginio proceso. Pirmiau 95 
cc visos Kubos gamybos supirk
davo Amerika, dabar perka sovie- 

' tų blokas daug žemesnėmis kaino- 
I aus. Kaikur ue rusų specialistai 
i nufotografuoja įrengimus ir išva
žiuoja, pažadėdami atvežti gerės

imus. Išvažiuoja ir negrįžta.

INDIJOJ NEHRU PARTIJA 
laimi, nors ir mažesniu skaičiumi.

I Palankus komunistams Krišna 
i Menon išrinktas komunistams re- 

si gėrėjosi tokia iškilia meno; miant. Padėtis Indijoj nesikeis, 
švente, reikšminga viso pasaulio į .
lietuviams. Pasibaigus iškilmei,!
Montrealio svečiai drauge su ren- BURMOJ VĖL PERVERSMAS, 
gėjų pareigūnais PLB valdybos Kariuomenės vadas gen. Ne Win 
ouvo pavaišinti ir išlydėti atgal į įvykdė perversmą: premjerą U 
Montrealį, kuriam šį kartą teko Nu suėmė, o parlamentą paleido, 
laurų garbė. Bv. : Kraštą valdo karių grupė.

Savaitės įvykiai

KAS NAUJO KANADOJE?
' SEPERATISTŲ SĄJŲDIS 
Quebeke pradėjo vajų lėšom telk
ti. Sąjūdžiui vadovauja dr. Mar
cei Čhaput, kuris į žurnalistų 
klausimus angliškai neatsakinėja. 
Sąjūdžio tikslas — Quebeka pa-l 
daryti nepriklausoma valstybe.

KANADOS POLITINĖS
PARTIJOS praktikuoja rin 

kimus kiekviename un-te, sudary
damos specialius studentų parla
mentus. S. m. liberalų partija lai
mėjo 16 un-tų; 1958 m. nelaimė
jo nė viename. Konservatoriai š. 
m. laimėjo tik 6 un-tuose. Atrodo, 
kad jaunimas labiau linksta į li
beralų partiją. Ateinančiuose rin
kimuose turinčių teisę balsuoti 
bus arti 10 mil. gyv.. iš kurių 
virš mil. praėjusiuose rinkimuose 
buvo dar per jauni balsuoti.

UNIJOM PRIKLAUSANČIU 
darbininkų Kanadoje yra 1.447.- 
000. Per paskutinius 10 m. unijų 
narių skaičius padidėjo ¥2 mil., 
nors darbo jėga padidėjo 1 mil.

UŽSIENIU REIKALU
MINISTERIS H. Green vado

vauja Kanados delegacijai 18 tau
tų nusiginklavimo konferencijoje 
Ženevoje. Jo patarėju yra gen. 
Burns, buvęs JT kariuomenės va
das po Suezo kanalo krizės.

“RED OR DEAD?”
— pastatė klausimą Gallup, vie
šosios nuomonės institu'as. Kana
dos ir JAV gyventojams Kanado
je 65% gvv. pasisakė už atominį 
karą ir tik 11% geriau pasiduotų 
komunizmui nei kariautų. JAV 
81% pasirinko karą, 6% — ko
munizmą. Neapsisprendusiu Ka
nadoje — 24%. JAV — 13%.

I .

■j.'. ■

APIE ŽEMĖS ŪKIO KRIZĘ SOV. SĄJUNGOJ N. CHRUŠČIOVAS 
KALBĖJO PARTIJOS CENTRO KOMITETE 6 ^AL'-NDĄS. Ap- 
važinęjęs Įvairias respublikas jis Viešai prisipažint^ kad yra' blogai. 
Sako, jei nebus sutvarkyti žemės ūkio reikalai, bus rimtai pakenkta 
komunizmui. Trūksta visko, o ypač mėsos. Jis nurodė ir priežastis: 
blogas kolektyvinių ir valstybinių ūkių vadovavimas, ir neproduktin
ga žolės sėjomaina. Bet svarbiausias priežasties jis nedrįso paminėti: 
tai pačios kolektyvinės sistemos. Įdomu, kad Lenkijoje, kur žemės 

‘ • - jj • p: ‘vęjios’i ;v:k?se. •; : hi .'..".a daug dau-> ę lioiūvisKų Kurt uų ir ko■ o. ą . ... o 4. i 
operos ištraukų. Jos išlavintas hainilionicčių. oakviiiečių . Vi-1 giaU ir geriau, žinoma, neapsiėjo ir be “pagarbinimo” tėvo Stalino, 

I kuris už viską dabar yra atsakingas. Patariama ateity: padidinti 
I žemės ūkio mašinų skaičių kolchozuose, trąšas ir geriau apmokėti 
kolchozų vergus. Vakariečių manymu, sovietai turės sulėtinti be-

■ protišką ginklavimąsi. Aprūpini-®———■ ■' %----——---------- -
Imas gyventojų pakankamu mais-i JAV PREZIDENTO ŽMONA 

iškaičius vak. Berlyne dar nesu- tu darosi aktualus ir bolševizmo per Romą išvyko į Indiją ir Pa- 
. .. . 1 mažėjo, nors persikėlimu i vak. imperijoj. Kaip pats Nikita išsi- kistaną. Romoj, be Italijos prezi- 

MūslĮ korespondentas Vokietijoje Vokietiją ir nesti:įga. O nesiima-i reiškė, “asketizmas neturi rasti dento. matėsi su popiežių.
' žėjo dėlto, kad vak. Berlyno mies-■ vietos komunizmo tarpe”. ANGOLOJ, Portugalijos kolo-

----------------- r---------- j— ----- ,—r ,. . .... . . , . .. t KINIEČIU RAUDONIEJI ni joj Afrikoj, vėl kilo neramumai. 
Berlynas su 481 kv. km. ploto ir namai buvo prievarta ištuštinti, o leme jieskoti naujų darbo jėgų. Chruščiovo paskutinėj kalboj ko- Sukilėliainumalšinti.atimtigink- 
2.3 mil. gyventojų priklauso fak-; prisiartinti prie sienos neleidžia | siūlydama palankiausias sąlygas. įžiūri komunizmo išdavi- lai ir ju atsargos,
tiškai Vakarų Vokietijai, ir tik; Pankowo policininkai. Bet už tai visokeriopas lengvatas. .Nekrito 1(1<J. duUodkvnut in-'
tarptautinės 1945 m. sutartys dar j vak. Berlyne niekas nedraudžia' iki šiol ir investacijų dydis, lik dustrializacijos ir skubios revoliu- 

" ’ ’ i pasižiūrėti “gėdos sienos”, kuri i nežinia.dr šiemetfeder. Vokieti- lcįjoS .ypač

druonfenės S1000 čekį iš dr. J.

PRIE RIBOS, KUR BAIGIASI VAKARO PASAULIS
Viena didžiausių feder. Vokic-1 

tijos užs. politikos problemų, ir to- ■ 
liau pasilieka vak. Berlynas. Lygi1 ------- ----- . . .
ir keistai skamba Berlyno prisky-j žėjo dėlto, kad vak. Berlyno mies- vietos komunizmo tarpe”
rimas užsienio politikai: juk vak.' kaip ir nemato, nes visi pasienio to savivaldybė visoj Vokietijoj 

t i • i ;. _ - :  l 1 . Yi" .i: „ 1 Arvi linčl-nf i nnn m y* Viza y A A: i

ANGOLOJ, Portugalijos kolo
nijoj Afrikoj, vėl kilo neramumai.

liną, nes esą atsisakoma greitos in- TIBETO DALAI-LAMA, gyve
nąs Indijoj kaip emigrantas, vėlneleidžia laikyti vak. Berlyno ir i pasižiūrėti “gėdos sienos”, kuri■ nežinia, ar šiemet iecter. vokieti- ;cįjos. ypač Azijos kontinente. xj jai’na;

de jure feder. Vokietijos dalimi, staiga perskyrė gimines, pažįsta- jos Bundestagas isdns susirinkti Chruščiovas atsikirto, kiniečių1 i-;n]inn m Amoniu peanrin randn
Kaip tik dėl to ir vak. Berlyno Ii- mus. kuri beveik 40.000 berlynie- posėdžiui vak. Berlyne. O xlel tu- pažiūros esančios “komunizmo nn<:;n<; Kimine nirimariini 'nirimai
kūnas nėra vokiečių, o keturių čiu iš rusų sektoriaus atėmė tar- ristų tenka pastebėti, kad viena parodija". Nesutarimai tarp šių Pg
praūžusio karo sąjungininkų ran- nybas. turėtas vakarinėje dalyje, jiįĮ l ūšis Berlynan tikrai nebevyks. ųjvjejų komunistinių valstybių di- ' .

į koše. arba, geriau pasakius, tik Ir ka kita gali vakariečiams liu- būtent, visi tie vokiečiai, kuriems i^ėją. “ ‘ V. VOKIETIJOS AMBASADO-
; vieno, būtent, Sov. Sąjungos. Idyti ši siena, vietomis taip pana- Berlynas tarnavo kaip susitikimo žfpijoi KOVOS RIUS KROLL atšauktas iš Mask

neleidžia laikyti vak. Berlyno ir

dvti ši siena, vietomis taip pana- Berlynas tarnavo kaip susitikimo 
ši į nacių kacetų tvoras, jei ne be- vieta su giminėmis, gyvenančiais; 
viltišką. liūdną tikrovę, kuri už ’
j°Spyghuotųa vielų tvora su 500! soj fe^er. Vokietyoj veikiančios. ■ ' k’ėt’jos užsienio politika. Jis siū-
mtr. nulygintu ruožu tęsiasi pagal organizacijos, kurios savo kongre-1 KOVOia su vienais SUKnenais

ka, kuris buvo skaitomas visose umma prasme, ir Kai n. voKieu- visą feder. Vokietijos ir taip va- sus eme rengti vak. Berlyne. Pn- k § JUžpuolami kaiėiimai ir JaDaM,‘ - -
vyskupijos bažnyčiose ir ragino jos gyventojai, bijodami tokio dinamos “Vokiečių Demokratinės dekime prie jų svečius is užsienio: hldomi politiniaii kaliniaiJ araįaY inukanntlBerlyn^-
visus katalikus: darbdavius ir dar- vienašališko sprendimo pasėkų. Respublikos” sieną. Bet dėl šios vyriausybių, parlamentų, tarptau-;-uuu. Kamilai arauai. į rritaviia paci
bininkus palaikyti unijas, nes be ėmė masėmis bėgti vak. Berly- ' “geležinės uždangos”, kuriai šykš-' tinių organizacijų atstovus, po 
ju socialinis teisingumas esą ne-!nan. marionetinei Pankowo vy-iii rusų zona i,.„

REMTI UNIJŲ
DABININKUS siūlo Sault 

Ste. Marie katalikų vysk. A. Car
ter. Jis paskelbė ganytojinį laiš
ką. kuris buvo skaitomas visose

vieno, būtent, Sov. Sąjungos.
UŽTVERTI KELIAI LAISVĖN
Iki 1962 m. pradžios Chruščio

vas ketino ir grasino išspręsti Ber
lyno klausimą komunistams pa
lankia prasme. Ir kai R. Vokieti-

KOVOS vos ir atleistas iš šių pareigų. Jis
rusų zonoj. Bet už tai išpūolusių y* . i.ū1.,. Vls1; su vlsais; prancu- ^avė spaudai pasikalbėjimus, ku-
turistu eiles papildo didžiosios, vi-izai sukilėliai kovoja su prancūzų rju turinvs nesiderina su V. Vo-

- X 1 • - iniVllIVO UUlllina. U1O 01UJ; bais. Prancūzų tvarkos pareigu- 'lė prJipažinti rytųFsieną su Lenki
jai kovoja su vienais sukilėliais ja jsiieįstj abi Vokietijas į JT ir

vos ir atleistas iš šių pareigų. Jis

Derybos tarp arabu sukilėliu ir . BRITANIJA PASIPRAŠĖ pri- 
bininkus palaikyti unijas, nes be eme masėmis oegu vaK. Deny- geležines uzuangos . Kuriai svks-! v.vuO. p i vbė . • ■ imama į Euratom — Europos Ato-
ju socialinis teisingumas esą ne-man. marionetinei Pankowo vy-: ii rusų zona nepagailėjo paaukoti, rugpjūčio 13 specialiai užsukusius . nesugJeba sutrukdyti siapta ka- mo Ene^jos Bendruomenę ir 
gali būti įgyvendintas. Jo vyskū-;riausybei nieko kito neliko, kaipišimtus tūkstančių hektarų dirba- vak- Berlynan. Jei nebūtų tos ge- • . . sukjiAiiu oreanizaciia Pa-1 Anglies ir Plieno Bendruomenę, 
pijoje yra daugiausia sezoniniai užtverti visus kelius į laisvę. Taip mos žemės, mažai kas jaudinosi, dos sienos ’. kažin ar būtų berly-;..................... • - ■ •- ■ nurkMim.. mri«n Rriuni
darbai ir bedarbiu skaičius vra Į pernai, rugpjūčio 13, iškilo Berly- retai kas važiuodavo jos pamaty- • niečiai turėję laimės pasveikinti į 
°ana didelis. ' ne spygliuotų vielų ir betono tvo-1 *i. Tuo tarpu “gėdos siena” Ber-1 tokias įžymias asmenybes kaip JA^

• i'ra. kuri vėliau apjuosė visą vaka- lyno širdy, ypač prieš Branden-, 'bių viceprezidentą, teisingumo
i • • « Y Y • T • • • Y • . Y 11 _ 2   _ A- . A _2 1” 2 I WY 1 Hlcf/AVY T? T< l'YYVI A >-VY

ONTARIO PREMJERAS J R °- , įvo ^ebu sunkumu išarusi zo- ypatingo dėmesio centre. Kas tik! “gėdos siena” paliko gana gilų 14 d. Chruščiovo* siūlymu’’turėjo! 
mos patekti į vak. Berlyną,* taiiuo rugpjūčio 13 nuvyko Berly-;Įspūdį.. Į- -------- I
.šiandien tiesiog nebeįmanoma.1 nan. būtinai keliolika minučių!. Kad “naujų turistų vizitai va-,žiuoja tik užs

GĖDOS SIENA
Bet lazda turi du galu. Taip ir 

šioji tvora Berlyno mieste vaka- 
'riečių pavadinta “gėdos siena”.

liaubu dar nėra, bet joms jau pa
siruošta.

______ _______ ________ _ ___ . .... . I NUSIGINKLAVIMO
rine miesto dalį. Ir jei iki tol ne- burgo vartus, tuoj pat atsidūrė. ministerį R. Kenendy. kuriam KONFERENCIJĄ Ženevoj kovo

ministeris ypač rūpinasi švietimo 
reikalais. Provincija 1962 m. nu
tarė skirti net $330 mil. mokyk
loms. kurių $45 mil. teks un-tams.

Viena svarbiausių kliūčių Britani
jai įsijungti į Europos organizuo
tą rinką yra žemės ūkio politika. 
Bendrosios Rinkos valstybės yra 
nusistačiusios prieiti prie bendros 
žemės ūkio politikos per 8 metus, 
Britanija gi prašo 12 metų. Dery
bos prasidėjo kovo 22 d.

JAV PREZ. KENNEDY pasiun
tė Chruščiovui pasiūlymą dėl Ru
sijos ir JAV bendradarbiavimo ti
riant erdves taikos reikalams. At
rodo. kad Rusija dar neviską žino; 
Amerika siūlosi jiems tas žinias 
suteikti. Tai ir bus dar vienas 
“bendradarbiavimas”.

TARPTAUTINE TEISININKU 
KOMISIJA pasisakė dėl Berlyne 
bolševiku išvestos sienos. Esą jos 
nastatymas prieštarauja R. Vo
kietijos konstituciiai. Komisija 
vra patariamasis JT ekonominės 
ir socialinės tarybos organas.

GRIŽO I BRAZILIJĄ buvęs ir 
staigiai atsistatydinęs jos nrez. Ja
nin Qnadros. Ji pasitiko tūkstanti
nė minia. keMama ovac’ies.

« AJUNGOJ v'JTEISTAS 
MIRTI “lūnu naišeliu karalius”, 
kuris juos gamino ir nardavinėjo 
Maskvoje Daugiausia medžiagos 
gaudavo iš Rygos. ^Tūtcistas už 
taip vadinamą spekuliaciją.

suvažiuoti 18 valstybių galvos: va- 
tiesiog nebeįmanoma.1 nan. būtinai keliolika minučių I Kad “naujų turistų ’ vizitai va-i žiuoja tik užs. r. ministerial.

skyrė tyliai meditacijai prie ri- • Berlyne, jų kelionės prie I Amerikos ir Rusijos ministerial 
bos, kur baigiasi Vakaru pasaulis i “gėdos sienos”, jų kalbos prieš I prieš konferenciją turės visą eilę! 
ir prieš akis išnvra siaubingi “tau- berlyniečių minias, jų pasitari- pasikalbėjimų. Amerika siekia | 
tų kalėjimo” reljefai. ,nai Berlyno senate ir pagaliau i bendro nusiginklavimo ir atomi-i

namo parsivežti įspūdžiai nėra I nių ginklų bandymų sustabdymo.:
KO SIEKIA RUSAI? 'malonūs nei rytiniam Berlynui, Sovietai vėl kelia Berlyno klausi-i
Galima būtų spėti, kad rusu zo- nei Maskvai, išduoda raudonosios, mą. norėdami paspausti vaka-1 

nos valdytojai savo drakoniškais į spaudos puslapiai. i čius.
žygiais, be kita ko, tikėjosi paska
tinti vak. Berlyno gwentojus jieš- Paaiškėjo atbėgėlis iš okupuotos Lietuvos
kelionių į vak. Berlyną, paveikti

ONTARIO MOKYKLOSE
SVARSTOMAS 13-to skyriaus

panaikinimas. Daugelis mokytojų r^j0: masinjs bėgimas sustabdy- 
mano. kad dabartinis 13 metų tas pavojus netekti specialistų, 
kursas galeoj būti išeinamas per kur,u ejiės dienas iš dienos retėjo,
ga turėtų būti sustiprinta jau nuo! LTūma hūtn "buvo ualTmaTalhZti ko,i didesnio saugumo feder. Vo-j 
I skyriaus. Jeigu 13 skyrius ir i kietijoje. atbaidyti turistus nuo
liktu tai jis būtų tik specialiems ^^tlkS bį L?*; ZT-
da!ykam. liuotu vielu ir lengvuju k4» Pinigų nwtitutus. kad ne neinves-

• ! svaidau pasienv. kitaip * tariant. tuotu v’k Berlynan. įsneti Bon-

mano, kad dabartinis 13 metų

12 metų. Visa mokomoji medžia-
tas. pavojus netekti specialistų

pašalintas. Tačiau apie tikrą lai-

ATLYGINIMO
MINIMUMAS moterim oa-l TECHNIKOS MOKYKLOMS jei Pa n kovo vyriausvbė būtų pa-

mai Berlyno senate ir pagaliau i bendro nusiginklavimo ir atomi- 
namo parsivežti įspūdžiai nėra ■ nių ginklų bandymų sustabdymo.

. - . . .. , ‘ Neprikl. švente Švedijos lietuviai panos _ vynausvbę nebandyti kurtis minA?n kBkliaj VasArio 2-

J . GRIKIS Mūsų korespondentas Švedijoj
Salima kalbėti apie kokią bendruome
ne. tai tik kaip apie rezignavusią ir ty-

gal įstatymą — 621^ et. valandai, skiriama vis daugiau reikšmės, i sirūpinusi išrauti su šaknim visas Berlyne. Kitais zonzjąis. padaryti stockholme, Daiafoerenine patalpose, liai susitaikiusiąsu kažkokiM bejėęiš- 
Šiuo metu daugelyje vietų jis yra Visoje Kanadoje statoma nauju «as priežastis, kurios vertė pilie- v .. B^r*.vnvsl ūkiškai nenajėgiu. netoli centrinės stoties, ivyko metinis kn likimu. Niekas tiksliai neHno. kiek■ • - s . . . . • ■ ............... ...... r- - politiniu atžvilgiu nereikšmingu *’•* — «*-»--------- *-------lio*..,;., finMhibU
nių. ynač viešbučiai ir restoranai, vietovėse. Visas projektas kainuos nes. darbovietes ir be nieko bėgti ac vaKaneciams
tapęs maksimumu. Daugelis įmo-%Ai nrtstatmna priestatu net 245 čius atsižadėti turto, palikti giini- 
i ’ * 5 .................. _ j ' ‘ '
išnaudoja darbininkus, mokėda- apie $269 mil. Fede'r. valdžia tam v_ »Bvv»ir’
mi tik apie 40 et. į vai. Toronte paskyrė $28 mil. Ypatingas dė- 4w.ww N MEKU TARNYBŲ
atrasta, kad vengrų pabėgėliai i mesvs kreipiamas į specialybių Dabar °i rugpjūčio 13 siena ne
dirbo restorane 91 vai. į sav. už įsigijimą suaugusiems, kurie ne- daro garbės tiems, kurie isakė ją 
$35. gali gauti darbo. , įrengti. R. Berlyno gyventojai jos

politiniu atžvilgiu nereikšmingu

nebebūtų verta kariauti.
V. BERLYNAS JIESKO
DARBININKU
Kiek komunistų viltys išsipil

dė. sunku pasakyti. Bet gyventojų

si,H susirinkimas. Dalvvavo anie pora iį'io melu lietuviu esama Švedijoje, 
dešimčių tautiečiu iš Stockholmo ir V-boję šiemet buvo finomi 49 adresai, 
apylinkių. Karta i metus susispiečia Pernai vasara Stocholmo dienraštis 
būrelis, išklauso valdybos pranešimo. “Da«ens Nyheter”, aprašinėdamas na- 
perrenka jos narius, po to dar trumpai haltiečiu gyvenimą Švedijoje, skelbė, 
prie stalo vienu kitu žodžiu pasikei- ’<»« anvtikriai esanti šimtinė lietuviu, 
čia su kaimynu ir skirstosi be didelių Mūsiškių tarpe tas skaičius laikomas 
kalbų, planų ar pasiryžimų. Jeigu dar (Nukelta i 6 psl.)

SLR susirinkimas. Dalvvavo anie pora
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SURIKIUOTI VISAS JĖGAS LIETUVAI LAISVINTI
JAV spaudoje tebevyksta aštrus girtčas dėl sudarymo lietuvių 
delegacijos pas JAV prezidentę. Ginčo šalys — ALTa ir JAV Liet. 

Bendruomenės Centro Valdyba

Mielus panelę KLEOPATRĄ L. RUZGYTĘ 
ir poną inž. ALGI BUINEVICIŲ,

RELIGINIAME PASAULYJE
• Senatvėje tapo kunigu. — A. 

O’Hahilly, gimęs 1884 m., ilgus 
metus kovojęs už Irlandijos lais-

. vę, pastaruoju laiku buvo mate
matikos profesorius Cork un-te. 
š.m. Dubline buvo įšventintas ku
nigu; eidamas 78 metus.

• Ekskomunisto Douglas Hyde, 
buv. “Daily Worker” laikraščio 
redaktoriaus, duktė Rovyena apsi
sprendė būti vienuole. Hyde bu
vo komunistų vadas Anglijoj; at
sivertė prieš 13 metų. Dabar jis 
yra katalikų laikraščio redakto
rius. Rowena, 19 metų, nori būti 
misijonierė Azijoj. Tėvas pareiš
kė didelį pasitenkinimą.

• Dvi indėnės mergaitės Kana
doje tapo vienuolėmis: Jane Ka- 
kaycewan ir Marija Ačneepines- 
kum įstojo į pilkųjų seselių vie
nuoliją. Pilkosios seserys prie 
James Bay turi keturias mokyklas 
ir ligoninę.

» Visuotinės santarybos paruo
šiamąją komisiją sudaro 725 na
riai iš kardinolų, arkivyskupų, 
vyskupų, prelatų, teologų. Ji 
kruopščiai ruošiasi visuotiniam 
suvažiavimui/ Centrinę komisiją 
sudaro 60 kardinolų, 5 patriarkai, 
27 arkivyskupai, 6 vyskupai ir 4 
vienuoliai. Be to, yra 14 pagalbi
nių komisijų. Vyskupų komisijoj 
atstovaujami šie kraštai: Argenti
na, Australija, Belgija, Brazilija, 
Anglija, Irlandija, Italija, Ispani
ja, Amerika, Jugoslavija. Kana
da, Kolumbija, Lietuva, Lenkija, 
Libanas. Meksika, Olandija, Pran
cūzija, Vokietija.

» Laimėti kovą prieš komuniz
mą yra geriausias būdas siųsti 
daugiau

tvirtina T. J. Ryder, SJ, Fordham 
un-to profesorius. Komunistinės 
tironijos pavergti protai gali būti 
laimėti tik šiuo keliu. Vadinama 
“Rusijos Bažnyčia” šiandien yra 
komunistų darbas. Partija kontro
liuoja ortodoksų Bažnyčią, o jos 
vadai esą priversti jai lenktis.

• Kardinolus turi 32 kraštai: 
Italija — 30, Prancūzija — 8, Is
panija — 6, Amerika — 5, Vokie
tija —3, Brazilija — 3, Kanada 
— 2, Anglija — 2, Argentina — 
2, Airija — 2, Portugalija — 2. 
Po vieną kardinolą turi — Armė
nija. Austrija, Australija, Belgi
ja, Čilė, Ekvadoras, Kolumbija, 
Kuba, Kinija, Indija, Vengrija, 
Japonija, Libanas, Meksika, Olan
dija, Peru, Filipinai, Lenkija, Si
rija, Tanganika, Urugvajus ir Ve
nezuela.

• Katalikų žurnalistų 52 meti
nis suvažiavimas šaukiamas gegu
žės 15-18 d. Niujorke, Statler Hil
ton viešbutyje. Pagrindinę kalbą 
pasakys Bostono kardinolas R. 
Cushing. Suvažiavimo pagrindinė 
tema: “Katalikiškas laikraštis da
barties gyvenime”.

• Naujas apaštalavimas. Tėvų 
jėzuitų seminarijos studentai stu
dijuoja Hollyvvoodo filmus. Jie 
nagrinėję moralines, literatūri
nes, psichologines ir pastoracines 
filmo puses. Vadovauja tos srities 
specialistas Marc Gervais, SJ, bai
gęs meno mokslą Amerikoje ma
gistro laipsniu. Filmas privalo do
rinti ir kultūrinti žmogų. Anot 
kun. J. Poitevin: “Filmas privalo 
būti evangeliškuoju įrankiu, ve
dančiu į Kristų”. Be to. filmas 
kaip tikras menas, turi būti aksti-

MAŽAS KUPSTAS
VEŽIMĄ VERČIA

Išsirūpinimas audiencijos pas 
JAV prezidentą Vasario 16 pro
ga ir ruošimas atitinkamo rašto 
jam įteikti buvo paskutinis lašas 
sklidiname politinio veiksnio ne
veiksmingumo inde. Skaudu, kai 
mes savąsias žaizdas visiems ro
dome, bet dar skaudžiau matyti 
mūsų politinius veiksnius nesuge
bant pateisinti į juos dėtų lietu
vių visuomenės vilčių. Mūsoji vi
suomenė yra veikiama gyvenamų
jų kraštų kaikurių negerovių, ta
čiau ji dar labai jautri dėl lietuvių 
tautos nelemties. Ji norėtų, kad 
mūsų žodžiai būtų svaresni ir 
veiksmai paliktų ryškius pėdsa
kus. Ji jaučia, kad nūdieniai po
litiniai veiksniai užsisklendė nuo 
lietuvių visuomenės ir tebeklai
džioja, lyg nesugebėdami sau tin
kamos vietos rasti. Mūsų politi
niai veiksniai nesugebėjo netik vi
sų lietuvių kovoje apjungti, bet ir 
sukurti ryšiuos visuotinės laisvi
nimo politikos. Šiuo metu negana 
susirinkti Lietuvos nepriklauso
mybei paminėti, rinkliavas daryti 
ar vis teirautis sostinėse, kurios 
neišdavė Lietuvos, apie tenykštes 
pastarojo meto nuotaikas.

LAISVINIMO VEIKSNIU 
NETIKSLINGUMAI

Jie visi sudaryti panašiu būdu, 
remiasi “demokratija be varžy
bų”, ‘ sutariančiomis” partijomis, 
organizacijomis, grupėmis ir net 
Lietuvos valstybės teritorinėmis 
draugijomis. Veiksniuose esan
čios srovės ir srovelės save laiko 
nekontroliuojamomis ir bandan
čiomis save sutapdinti su lietuvių 
visuomene, šios klaidos neišven
gia net ir JAV LB, nesugebėjusi 
apjungti visų lietuvių, sukurti ati
tinkamą orumą. Ji griebiasi politi
nės veiklos nuslydus nuo lietuvy
bės ugdymo ir kultūrinių reikalų.

Lietuvių politinių veiksnių or
ganizacija jau atgyveno savo die
nas, nes istorinio garso susigru- 
pavimai pasišauna atstovauti ne
samai partijai, srovei ar sambū- ! vii,; bnuiA —

nuolatinį pražuvimą smulkmeno
se bei intrigėlėse. Grupių susiri
kiavimai, išsirikiavimai buvo da- 

finansiniu išlaikymu. Abejotina, romi. siekiant ne bendrojo laboj r

GEDIMINAS GALVĄ .

bet siekimu galios.
ALTai tebuvau retu talkininku. 

Pirmininkaudamas pabaltiečių ir 
tarptautiniams sąjūdžiams Čika
goje siūliau ALTai veikliai įsb 
jungti i šią sritį ir platesnėn dir- 
von sėti lietuviškosios kovos grū
dą. Kai ALTąs informacija ir 
menkutėlė propaganda buvo pa
laidota, veik prieš dešimtmeti, 
1952. 11. 30, įteikiau raštą, kuria
me aiškinau būtinybę leisti dvi
savaitinius informacijos ir perijo- 
dinius propagandos leidinius. Lie
tuvos etnografinių žemių studijų 
klausimas buvo ALToš pradėtas, 
tačiau greitai jo atsikratyta. Iš vi
suomeninių centų sukurtos sine- 
kūros pateisino tik savo buvimą, 
bet nepasižymėjo veikla. Visais 
klausimais ALTa tylėjo.

i Mūsų politiniai veiksniai pri-

kad eilė sunykusių partijų turės 
progos atsikurti ateityje.

Kaikurių politinių veiksnių pir
minis sąstatas jau pakitęs, bet sie
kiama jį išlaikyti šnekant apie ne
samą vienybę. ALTos organizaci
ja nepakitėjo per pastarąjį dvide
šimtmetį, nors seniai išryškėjo 
jos neveiksmingumas ir neracio
nalus naudojimasis visuomenės 
centais. Per dvidešimtmetį jos 
priešakyje stovėjo tie patys asme
nys, kuriems negalima prikišti 
blogos valios, bet, deja, jie suak
menėjo ir pasimetė laiko tėkmėje.

VLiKo pirmininkas : dejuoja 
trūkumu lėšų suorganizuoti infor
maciją. Bet, ar ji būtų tinkamai 
sukurta ir vedama turint lėšų? 
ALTa šioje srityje nuleido infor
macijos ir propagandos ginklus ir 
ėmė neveiksmingume plūduriuo-Į z
ti. Abi organizacijos turi bendrą {mena Krėvės žodžius, kuriuos ta- 
bruožą, nes iki šio meto nesumo- ’ “TZ
jo nuo ko pradėti ir nesugebėjo 
sukurti visuotinos laisvinimo po
litikos. kuri remtųsi šio meto tik
rove Lietuvoje, tarptautinėje poli
tikoje ir mūsuoju ryžtu tesėti.

VALSTYBINGUMO
PASIGEDIMAS

VLIKe talkindamas pastebėjau 
partijų atstovų nekompetetingu- 
mą, neatsakingumą pareigose ir

rė Šarūno lūpos: “Kas man šian
dien tėvynė? Visas pasaulis man 
— išmirę tyrai, jei jame aš nega
liu vykdyti savo norų, savo suma
nymų”. Šarūnas siekia, kovoja, 
mūsų gi veiksniai tariamuose ap
kasuose tūno, tikėdamiesi, kad 
lemtis jiems uždės karūnas už ne
veikią. Jie pamiršo, kad jų lau
kia lietuvių tautos istorijos teis
mas, kuris tars neklastotą spren
dimą.

Užmiršti faktai

sukūrusius šeimos židinį, nuoširdžiausiai sveikina 
ir daug visokeriopos laimės linki

Ruzgių šeima Toronte ir 
tetos, dėdės, pusbroliai ir pusseserės: 

St. Catharines, Ont., Philadelphia, Pa., ir 
Drexell Hill, Pa., USA, ir iš Lietuvos

Chicago, Ill.

Kanados Lietuviu Fondo v 
statutas baigiamas ruošti

Kanados LB Tarybos suvažiavi
me 1961 m. spalio 9-10 d.d. buvo 
sudaryta Lietuvių Fondo statutui 
paruošti komisija į kurią Įėjo: P. 
Januška, Stp. Jakubickas, V. Ig
naitis. Komisija palaikė nuolatini 
ryšį su Lietuvių Fondui ruošti 
komisija Amerikoje ir, kiek leido 
sąlygos, derino darbą priimtiną 
abiejų kraštų lietuviams prasme. 
Komisija š. m. vasario 24 d. pasi
tarime paruošė Kanados L. Fondo 
statuto projektą taikomą Kana
dos lietuviams. Projektas pasiųs
tas LB Kr. valdybai susipažinti.

STATUTO SVARBESNIEJI 
PUNKTAI

K. L.F. veikia lietuvių švieti
mui, mokslui, kultūrai kelti, ska
tinti bei ugdyti ir lietuvių globai 
remti.

Pagrindinį kapitalą sudaro au
kos, palikimai, paveldėjimai ir 
beprocentinės paskolos. Jis ne-

M. Krupavičius '

LIETUVIAI - NAIKINAMU ŽYDU GELBĖTOJAI

daugiau religinių programų į i nu sveikam intelektualiniam gy-! riui, kurie mažiausiai rūpinasi sa- 
anapus geležinės uždangos. —! venimui. tvojo atstovo veiksmingumu ir jo

“RYTAI BE VAKARU - NULIS”
Tokia antrašte pasirodė vokie

čių istoriko Werber Keller knyga: 
“East minus West —- zero.” Ta
me veikale išnagrinėta visa Rusi
jos istorija ir prieita išvados, kad 
visa, ką šiandien Vakarai kultū
ros, mokslo ir technikos srityje 
pasiekę, yra padaryta be mažiau
sios rusų pagalbos. Pasak W. Kel- 
lerio, jeigu Rusija būtų visiškai 
neegzistavusi. Vakarai neturėtų 
jokio nuostolio. Kaikurie istori
kai tokį tvirtinimą laiko pergriež- 

. tu, tačiau visi sutinka, kad Rusija 
pasauliui labai mažai ką yra da
vusi ir prieina išvados, kad pa
grindinis šiandieninės Rusijos ci
vilizacijos šaltinis — Vakarai.

AMŽINA VERGIJA
Šiandieninis Maskvos valdovų 

skatinimas suveržti diržus ir dirb
ti, kad užkariautų pasauli, neran
da perdidelio pritarimo Rusijos 
masėse. Tos masės jau virš 1000 
metų gyvena be laisvės ir šiandien 
jom svarbiau geriau pavalgyti, ge
resnį butą turėti, negu užkariau
ti pasaulį. Per šimtmečius rusiš
koji masė, valdoma despotų ir ca- 

. rų. nerodė daug iniciatyvos ir 
atsakingumo. 1861 m. taigi prieš 
100 metų, net 80% visų Rusijos 
gyventojų buvo baudžiaunininkai, 
kurie buvo perkami ir parduoda
mi kartu su žeme.

VALSTYBĖS ĮKŪRIMAS
Pagal vienuolio Nestoro užra

šus, 862 m. slavų delegacija, nu
vykusi švedijon. paprašė: “Mūsų

Kraštas ' yra didelis ir turtingas, j iriuosius akmeninius pastatus, 
bet mes neturime nei įstatymų, j nors rusų kunigaikščiai dar po 
nei tvarkos. Atvykite ir valdykite ’ to šimtmečiais gyveno mediniuose 
mus.” švedai, nuvykę Rusijon,, pastatuose. Taigi architektūra bu- 
sukūrė valstybę, suorganizavo sla- į vo bizantiška, bronzos ir medžio 
vus; vėliau mongolai pradėjo juos ’ ’ ’ ’•
valdyti. Laikui bėgant, adminis
traciniai metodai buvo pasiimti iš 
Vakarų.

PRAMONĖ IR PREKYBA
Susibūrę valstybėm rusai pra

dėjo prekybą su Vakarų pasauliu. 
Prekyba buvo suorganizuota olan
dų. šveicarų, vokiečių ir švedų, 
kurie atidarė Rusijai kelius i pa
saulį. Visi Rusijos geležinkeliai 
buvo vakariečių nutiesti. Olan
dai ir anglai caro Petro D. val
dymo metu pastatė rusų laivyną. 
Pramonės centrai, kaip geležies 
ir plieno Magnitorske ir kituose 
miestuose,- buvo pastatyti ameri
kiečių. Carai atsiveždavo iš V. Eu
ropos visus fabrikų įrengimus. Po 
II D. karo rusai iš V. Vokietijos 
įsivežė bilionų dol. vertės įvairių 
mašinų.

švedai pradėjo pirmus žibalo 
gręžimus. Graikai — pirmąsias 
sidabro kasyklas, o vokiečių, ang
lu, prancūzų ir amerikiečių geolo
gai ir inžinieriai įrengė Rusijos 
kasvklas.

STATYBA IR
ARCHITEKTŪRA

Su Bizantijos krikščionybe, ku
ri tapo rusų tautine religija, pra
sidėjo Rusijoje ir bizantiškas sti
lius. Graikai pradėjo statyti pir-

Įvairus 
siuntiniai į Lietuvą, Latviją, 

Estija, Ukraina 
ir U.S.S.R. "

|X JSiunčiame Jūsų sudarytus ir ap-IS eVanaUOS. paprastu ir oro pasru draustus įvairius 
siuntinius. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS MA. 

sINAS, INVALIDAMS KĖDES, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.
Gyveną 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 patarnavi
mas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIU IŠTAIGA

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

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

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

SKYRIAI: . . ’ . /
105 Cannon SL E.. Hamilton, flint. 94 Douglas Street. Sudbury, Ont. 
Tel. JA. 8-6686. Ponia V. Juraitis. Tel. OSJ-5315, p. M. Venskevičienė.

SAVININKAI S. ir A KALŪZA

darbai — vokiečių. Italų ir anglų 
architektai buvo pakviesti staty
ti garsiąją Uspenskio katedrą. Pe
trapilis — caro Petro D. sostinė, 
buvo vakariečių pastatyta.

MOKSLAS IR KULTŪRA
Graikai ir vokiečiai įkūrė pir

muosius Rusijos un-tus ir sukūrė 
mokyklų sistemą. Caras Petras 
D. vienas didžiausių grobikų, par
sigabeno Rusijon iš V. Europos i 
ištisas bibliotekas.

Petro D. našlė Katerina I 1725 
m. atidarė pirmąją mokslo aka
demiją Petrapilyje. Kurios visi 
mokomojo personalo nariai buvo 
užsieniečiai.

1775 m. buvo atidarytas pir
masis universitetas Rusijoje, įkur
tas užsieniečių. Pirmoji rusų bi
blioteka, muzika ir ikonos buvo 
sukurtos graikų.

KARINĖ JĖGA
Rusų armijos per šimtmečius 

buvo vadovaujamos vakariečių ge
nerolų. Kai Petras D. nugalėjo 
švedus su savo armija, vadovauja
ma vakarų karininkų, jis pakėlė 
tostą į nelaisvę paimtiem švedų 
generolam: “Už mano genialius 
karo meno mokytojus”. Amerikie
tis John Paul Jones vadovavo Juo
dosios jūros laivynui. Aviacija bu
vo įsteigta prancūzų ir vokiečių.

Dabartiniai rusų pasisekimai 
atominėje srityje yra pasiekti tik 
pavogtų iš JAV, Anglijos ir Ka
nados paslapčių dėka. Raketos bu
vo pagamintos vokiečių moksli
ninkų, atgabentų Rusijon po II D. 
karo.

KOMUNIZMAS
Marksas, Engelsas ir Hėgelis, 

davę komunizmui ideologiją, visi 
buvo žydai ir vokiečiai. 1917 m. 
Vokietija finansavo Lenino ir jo 
padėjėjų veiklą, kol nusikratė ęa- 
ristine priespauda. Raudona vė
liava, pasisveikinimas kumšties iš
kėlimu ir internacionalas yra pa
imti iš prancūzų.

Kas iš viso lieka Rusijoje ru
siško? Nieko, nulis, kaip sako au
torius W. Keller.

Knygos gale vakarai perspė
jami suprasti, kad rusai naudojasi 
tik “kopijavimo technika” ir pas
kui didžiuojasi laimėjimais, lyg 
jie būtų jų pačių.

K. Marksas dar 1813 m. pasakė, 
kad, “vienintelė priemonė laimėti 
derybom su Rusija yra drąsa”.

Tokio kelio Vakarai ir turėtų 
laikytis, nes tik tvirtas savu pozi
cijų laikymas, be jokiu nuolaidu, 
nadės laisvąjam pasauliui atsilai
kyti prieš jėgą, kuri buvo pačių 
vakariečių sukurta. V. K.

voj, buvo nemažas skaičius žydų. Už 
savo išvežtas šeimas ir suardytą laimę 
pasilikę laisvėje nuskriaustieji ėmėsi 
visai suprantamo, bet nepateisinamo 
keršto žygio. Pagautieji bolševikų 
agentai ir trėmimo pagalbininkai buvo 
žudomi. Jų tarpe žuvo ir kiek žydų 
bolševikų.

Šiuo anarchijos metu buvo žudomi 
tik bolševikai. Nužudytųjų tarpe buvo 
ir žydų. Statistikos niekas nevedė. Sun
ku tad pasakyti, kiek jų šiame laiko
tarpy žuvo. Aišku tik, kad jie buvo žu
domi ne kaip žydai, bet kaip bolševi
kai, kaip Lietuvos respublikos duobka
siai ir lietuviu naikintojai ir žudytojai, 

mo Rimšos buvo perkelti pas Obelupiu!0 antra: ^kotarpiu lietuvių bu-
kaimo Eidukevičių. J ,szud^ dau?,a“ negu Maiše

Vilkaviškio apskrities ūkininkai bu- ,r asmeniškumai atsiskaitymai ir toli- 
vo sudarė savotiškas stotis, kuriose žy- ‘ne«ne Prae,t,s>- ’ akc,« !r

VILKAVIŠKIO apskrity žydų gelbė
jimo akcija buvo organizuota platesniu 
mastu. Buv. teismo antstolis Pališkis, 
gyv. Vilkaviškio mieste, pas save slė
pė vieną žydų šeimą. Vokiečiams tai 
susekus. Pališkis su žmona buvo suim
ti, Lu.tus kv..iisk.ic'-^s i. atiduotas vo
kiečiams. Pališkių vaikus pasiėmė glo
boti kiti lietuviai.

Juazuoniškio OfSenkiemio ūkininkas 
Gavėnas laikė paslėpęs kelis žydus.

Kai susidarydavo pavojus.toliau lai
kyti žydus, jie buvo perkeliami pas ki
tus ūkininkus; taip pvz. iš Margių kai- j

dai ne nuolat gyveno, bet laikinai, kil- 
nodamiesi iš vienos tos rūšies stoties i 
kitą. Čia jie gaudavo be atlyginimo pa
stogę ir maistą.

Tai tik nuotrupos; maži iš Įvairių 
vietų vaizdeliai. Bet jie pakankamai 
atvaizduoja visą padoriąją Lietuvą, vi
są lietuvių tautą ir jos užimtąją pozi
ciją nacių persekiojamos ir naikinamos 
žydų tautos atžvilgiu. Lietuvių tauta 
padarė žydams visa tai, ką ji galėjo 
tomis sąlygomis padaryti. Lietuvos žy
dai visa tai labai gerai žinojo ir jų 
vadai su kaikuriais rabinais priešaky 
Kauno arkivyskupijos kurijai už lietu
vių teikiamą žydams pagalbą Lietuvos 
žydų tautos vardu pareiškė padėką. Už 
tą teiktą žydams pagalbą daugelis lie
tuvių brangiai apmokėjo: gyvybe, tur
tu ir laisve. Bet tuo pat metu šiuo 
savo kilniaširdiškumu lietuvių tauta 
ryškiai Įrodė ir savo augštą moralinę 
vertę.

GĖDOS LAPAS
Peržvelgti garbės lapai. Objektyvu

mas verčia dirstelėti Į lietuvių tautos 
gėdos lapus. Lietuvių tautoj atsirado 
žmonių, kurie žydus naikino. Šią lietu
vių tautai skaudžią ir gėdingą akciją 
galima padalyti Į du laikotarpius: 1. 
bolševikams atsikeršijimo laikotarpi 
ir 2. sąmoningą naciams talkinimo žy
dų naikinimo darbe laikotarpi.

Pirmas laikotarpis apėmė bevaldi— 
interregnumo — periodą, kai rusai 
traukėsi, o vokiečiai dar neįsikūrė. To 
interregnumo metu kilo spontaniškai, 
niekieno neorganizuota reakcija prieš 
bolševizmą ir bolševikus, atsiskaitymo, 
keršto valanda — keršto už sunaikini
mą valstybės, visų nepriklausomo gy
venimo kultūrinių, ekonominių ir t.t. 
laimėjimų suardymą, už tiekos žmonių 
išžudymą ir išvežimą i Rusiją mirti, 
vadinasi, keršto patriotiniais ir asme
niniais sumetimais. Kaip asmens kerš
to pavyzdi priminsiu Rokiški. Bolševi
kai vokiečių išstumti. Daug šeimynų 
jų buvo išvežta i Rusijos pasviečius. 
Išvežtųjų pasiliko artimų giminių ir 
net kažkurių vaikų. Mieste pasiliko 
bolševikų agentų ir trėmimo į Rusiją 
talkininkų. Jų tarpe, kaip visoj Lietu-

tautos padugnės, kaip paprastai tokiais 
momentais atsitinka. Nukentėjo nema
ža ir nekaltų žmonių. Kaip pavyzdi pa
imsiu S. Kalvariją, čia Baltramiejaus 
naktį surengė vienas morališkai kritęs 
lietuvis, vietos policijos pareigūnas — 
nacis Klipštas. Jis per vieną naktį su
ėmė apie 150 žmonių iš miesto ir apy
linkių ir atidavė gestapininkams. Jų 
tarpe bolševikų buvo nedaugiau kaip 
10. Suimtųjų tarpe buvo žydų tik 36, 
kiti lietuviai: vaikai, moterys, priau
gančio jaunimo ir 3 Lietuvos išlaisvi
nimo kovų savanoriai, Vyčio Kryžiaus 
kavalieriai. Gestapininkai nužudė 110 
žmonių. Kitus pavyko išgelbėti tik vie
tos kunigų ir pasaulininkų inteligentų 
drąsių ir jų pačių gyvybei pavojingų 
žygių dėka. Tokia banga, žinoma, ne 
tokiu mastu, kaip Kalvarijoje, persiri
to per visą Lietuvą.

Pirmojo laikotarpio negalima griež
tai atskirti nuo antrojo, nes tautos pa
dugnės pasireiškė pačios suirutės pra
džioj. Jie pradėjo žudyti žydus, vokie
čiais sekdami, dėl jų turto, dėl prisi- 
gerinimo vokiečiams ir kitais tolygiais 
nešvariais sumetimais.

Tačau antram laikotarpy jau veikė 
tik tautos atmatos; tai buvo tikri na
cių talkininkai — vieni dėl pelno, kiti 
nacių palankumui nusipelnyti ar tuo 
išlyginti savo priešnaciškiems atlik
tiems darbams. Įdomu, kad tokių žydų 
žudikų priešakin labai dažnai stodavo 
buvę enkavedistai ar šiaip bolševikai. 
Kaip pavyzdi čia priminsiu Požėlą, 
Šiaulių advokatą, kuris bolševikmety 
buvo aršus enkavedistas, daug Įdavęs 
ir sunaikinęs lietuvių, o vokiečių lai
kotarpyje tapo gestapininku, uoliu žy
dų naikinimo organizatorių ir jų turto 
plėšiku. Viekšniuose ypač pasižymėjo 
žydų naikinimu aršūs bolševikai: K. 
G., J. R., P. ir kiti. Jie dažniausiai sa
vo kruviną darbą dirbo ne savarankiš
kai, bet vokiečių vadovaujami ir nuro
domi. Tokių išsigimėlių nebuvo daug. 
Bet jų, deja, buvo. To paneigti negali
ma. Jie yra Lietuvos gėda ir nelaimė. 
Lietuva, atgavusi savo nepriklausomy
bę, teisingumo organų keliu jiems ati
duos tai, ko jie savo darbais yra nusi
pelnę. Tauta gi jiems savo dekretą pa-
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liečiamas. Gaunamas pelnas ir iš 
jo nuošimčiai skirstoma kas me
tai.
• Nariais gali būti privatūs asme
nys ir organizacijos, paaukoję 
$100. ~

Vyriausias K.L.F. organas yra 
visuotinis narių susirinkimas.

Pelną skirsto skirstymo komi
sija, sudaryta iš 6 asmenų: tris 
kviečia L. Bendruomenė.

KLF likviduojant, pagrindinis 
kapitalas ir pelnas skirstomas šio 
statuto rėmuose numatytiems tik
slams.

Paruoštas statutas ir pritaikytas 
valdžios įstatymams bus pateiktas 
krašto B. Tarybai patvirtinti.

V. Ignaitis

“Vargšės” persės 
kelionės

Irano šacho žmona Farah Diba 
keliauja po Europą reklamuoda
ma reikalą šelpti sociališkai ir 
ekonomiškai atsilikusi Iraną. Jos 
vyras nori didesnės finansinės pa
ramos. Paryžiuje Farah Diba ro
dėsi ne kaip vargano krašto kara
lienė: jos smaragdinė diadema 
verta S300.000, brilijantiniai aus
karai—-$52.000. smaragdiniai ka
roliai — $275.000, brilijantinė 
apyrankė — $70.000. Taigi, kara
lienė pasipuošusi brengenybėmis 
$700.000 vertės graudino prancū
zus savo krašto varganumu —

skaitė jų kruvino darbo metu: jų ša- 
lindamiesi, išskirdama iš savo tarpo ir 
kitokiais veiksmais.

Iš viso, kas buvo pasakyta, tenka 
padaryti šias išvadas:

1. Visa lietuvių tauta su savo išsili-■ v. .. , . - .,
kusiomis organizacijomis, įstaigomis: į prase jiems paskolos. Prezidentas 
Laikinąja vyriausybe, buv. vyriausy-ide Gaulle padovanojo Šachui Re- 
bės nariais, Kat. Bažnyčia, lietuviškąja i zai Pahlevi revolverį, kuriuo jis 
spauda, partijomis ir visa visuomene 
buvo priešinga nacių politikai ir me
todams, taikomiems žydams; žydus rė
mė ir gelbėjo bei juos užjautė.

2. Tautos reakcijos metu buvo nu
žudyta žydų, tačiau juos žudė ne kaip 
žydus, bet kaip bolševikus. Nuo šio

galės ginti savo žmonos brange
nybes arba savo valstybę, palinku
sia i revoliuciia.

AR VARGINA
zyuus, utį Kaip uui>tvinus. nuu 3>iu __ # # ■
tautos keršto daugiau nukentėjo lietu- Dirbtiniai dantys 
vių, negu žydu.

3. Buvo lietuvių moralinių supuvė
lių, kurie talkino naciams žudyti žydus 
ir plėšti jų turtą, bet tokių buvo, pa
lyginti, nedaug, mažiau negu kitose 
tautose, atsidūrusiose tolygiose sąly
gose.

4. Lietuvių tauta sugebėjo labai gra
žiai atskirti žydų tautą nuo paskirų žy
dų bolševikų, nusikaltusių lietuvių 
tautai, Lietuvos respublikai ir pavie
niams lietuviams. Nusikaltėlius baudė 
Įprastu anarchijos metui būdu.

SLYSČIOJA IR ERZINA?
Kam turėti nemalonumo su laisvais slysčiojan- 
čiais dirbtiniais dantimis, krintančiais ar kryps
tančiais jums valgant, kalbant ar juokiantis. 
Tik uždulkinkitė truputi FASTEETH ant plokš
teliu. šie malonūs milteliai nepaprastai padeda 
plokšteles išlaikyti patogiau ir saugiau bei 
daug tvirčiau. Panaikina kaučuko skoni bei 
sulipimo jausmo. Jie yra šarminiai (be rūgš
ties). Reikalaukite FASTEETH kiekvienoje che
minių gaminių parduotuvėje.

KREGŽDUTĖ I dalis
Elementorius pradedantiems 

mokytis lietuvių kalbos
Išleista jau IH-čioji laida; pla

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

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

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

Gaunamas sp. b-vėj “Žiburiai”, 
941 Dundas St. W.. Toronto 3, 
Ont., ir pas visus lietuviškosios 
spaudos platintojus.

Marksizmas buvo 
geresnis už jų 

balsus
Prieš 7 metus suorganizuota 

kom. Kinijos Weiyong opera bu
vo politiškai Pekingui patikima. 
Visi senieji operos nariai buvo 
pakeisti jaunais solistais, kurių 
marksizmas buvo geresnis už jų 
balsus. Trupė buvo paleista gast
rolėm po visą Kiniją ir kaip susi- 
pratusiems marksistams buvo 
leista laivu vykti į miestą, 50 my
lių nuo Hong Kongo. Tik išplau
kus jūron, jaunieji solistai nu
ginklavo vienintelį milicininką ir 
10 įgulos narių ir pasuko Hong 
Kongo link.

Pabėgimo priežastį paaiškino 
vienas trupės narys: “Mes dirbo
me sunkiai ir lavinomės gastro
liuodami, dirbti privalėjom ryžių 
laukuose”. V. K.

Mohawk Furniture
137 RONCESVALLES AVE.
Telefonas 537-1442
Atidaryta nuo 10 vai. ryto

10 vai. vakaro.iki

LTD.

2448 DANFORTH AVE. 
Telefonas OX. 94444 
Atidaryta nuo 9 vai. ryto 

iki 9 vaL vakaro.

TIESIOG IŠ BALDŲ PARODOS 
1962 metu MODELIAI

V

yra išstatyti abiejose krautuvėse, 
nupirkti 5 fabrikų visi baldai

ir parduodami 
labai nupigintomis kainomis. 

Didelis pasirinkimas.

Geriausia proga įsigyti 
naujausios mados baldus.

Valome, taisome ir atremontuojame įvairius baldus. 
Kviečiame visus atsilankyti netik iš Toronto, bet ir plačių apylinkių.
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Laimė, jaunimas ir vedybos
I. JUČAITĖ

ISTORINIS UŽMOJIS ATNAUJINTI KRIKŠČIONIJĄ
Apie antręję Vatikano santarybę

Quebeco prov. žurnalas “Te- riausias receptas rasti laimei? r - - - -------
inoignages” išspausdino plataus Aišku, tai nėra lengvas uždavinys, Kalėdu^rm7dteM^^
apklausinėjimo rezultatus. Klau
simai buvo pateikti 250 jaunuo
lių tarp 13 - 25 m. amžiaus. Tarp

kadangi kiekvienas galvoja pir
miau apie save, o ne apie tuos, 
kurie mažiau turi ar yra reikalin-

daugelio įvairių klausimų buvo ir gi pagalbos bei paguodos. Bet 
šie: koks didžiausias jų rūpestis; Augščiausio pagalba ateina kaip 
jų nuomonė apie vyresniųjų bei tik tai ten, kur ji yra prašoma, 
jų pačių galvoseną; ką jie galvoja ‘ ! 5 *-
apie šių laikų jaunuolius bei jau
nuoles, apie knygas, filmus, žur
nalus bei populiarias dainas ir t.t.

Sustokime ties vienu tų klausi
mų: Ko trūksta, kad būtum lai
mingas? Atsakymų buvo įvairių: 
apgalvotų, nuoširdžių, bet ir pa
viršutiniškų, net apviliančių, štai 
devyniolikmetės sekretorės atsa-

Ar jaunimas nori laimės? Ar jis 
ištikrųjų nori to, ko jam trūksta 
— būti laimingu? Tegu jis dau
giau atsiremia į Dievą ir gyvena 
artimųjų rūpesčiais. Tada jis tu
rės visko su kaupu.

Panaši laikysena nereiškia, kad 
jaunimas neturėtų galvoti apie 
pasiruošimą gyvenimui. — “Ką 
darot dabar besiruošdami vedybi- 

kynias: “Iš karto sakyčiau man i niam gyvenimui?”, klausia toliau 
daug ko trūksta, tačiau kiek giliau; “Tėmoignages”.^—“T.— Lankau prieš- 

vedybinius kursus”, atsako vie
nas. — “Stengiuosi būti rimtas 
savo draugystėse”. — “Pardaviau 
automobilį, nes nepajėgiu sutau
pyti pinigų”. — “Einu kas rytas į 
bažnyčią”, — rašo vienas nedir
bantis jaunuolis. — “Noriu būti 
gera žmona būsimam vyrui; rūpi
nuosi savo sveikata, reikalinga 
būsimai šeimai’, — atsako septy
niolikmetė gimnazistė. — “Ger
biu jaunuoles, kurias turiu pro
gos sutikti, tikėdamas, kad ta, ku
rią vesiu, bus dora”, — užbaigia 
dvidešimtmetis jaunuolis.

štai atsakymai, kurie parodo 
daug rimtumo. Jie yra kelrodžiai 
tvirtos laimės — tokios, kokia ji 
gali egzistuoti žemėje. Tai rodo 
linkimą suprasti tikrosios meilės 
reikšmę ir nepasitikėti paviršu
tiniškumu, kuris išsekdina meilės 
galią.

šis uždavinys, komentuoja žur
nalas, įpareigoja pirmiausia tėvus 
nepalikti savo pareigų mokyk
loms. Šeimos laimė glūdi atsižadė
jime bei atsidavime, ištikimybėje 
savo pareigoms, pasiruošime 
svarbiam motinos bei tėvo pašau
kimui. Geriausias pasiruošimas 
vyro ar žmonos pareigoms yra pa-

pagalvojus, atrandu, jog turiu vis
ką, kad būčiau laiminga”. Toliau, 
gan lakoniškas atsakymas dvide
šimtmečio būsimo techniko: “No
rėčiau automobilio ir motorlai
vio”. — “Būti augšta ir dailiai nu
augusi, — prisipažįsta aštuonio
likmetė studentė. — “Stereofoni
nio patefono”, — pageidauja še
šiolikmetis. Altruistas, bebaigiąs 
gimnaziją prisipažįsta: “Man nie
ko netrūksta, kad būčiau laimin
gas, nebent matyti mažiau ken
čiančiu žmonių”. — “Daugiau pa- 

■sitikėjimo Dievu ir daugiau arti
mo meilės”, — puikus atsakymas 
šešiolikos metų jaunuolio.

Žurnalas komentuodamas rašo: 
“Būtų gera paskatinti jaunimą 
dažnai pagalvoti apie priežastis, 
dėl kurių jis yra laimingas ir pa
dėti jam atrasti XX š. gerąsias pu
ses. Dažnai pasijuntama laimin
gu tik tada, kai pamatoma kito ne
laimę”. .

Galima būtų pridėti, jog nere
tai žmonės pasidaro nelaimingi 
bestebėdami tuos, kurie gyvena 
prabangoje ir kurie, atrodo, netu
ri problemų, nors ištikrųjų, kaip 
sako šv. Raštas: “Kiekvienas ne
ša savo naštą”.

Tačiau ar nebus atsidavimas ki- siekiamas atsiremiant į Dievo ir 
tiems bei savęs užmiršimas gė-( artimo meilę.

Popiežius Jonas XXIII praėju- n • n __ *__ _ _ _ __ » ii
2500 žodžių'raštą “Hum’anae Sa- 
lutis”, kuriuo šaukia visuotinę 
santarybą. Data: 1962 m. spalio 
11d. Jos posėdžiai vyks šv. Petro 
bazilikoje ir todėl ši santaryba va
dinsis antrąja Vatikano santary
ba. (Pirmoji buvo 1869-1870 m., 
kurios eigą sutrukdė tuo laiku ki
lęs frankoprūsų karas). Popie
žiaus Jono XXIII šaukiama san
taryba, jos šaukėjo žodžiais ta
riant, “pasimetusiam, sumišu
siam, išsigandusiam pasauliui bus 
taikos, vienybės ir meilės instru
mentas”, kuris “bus naudingas 
Bažnyčiai tuo, kad kels jos narių 
šventumą, skleis apreikštą tiesą 
ir konsoliduos jos skleidimą”, kai 
tuo tarpu “šių dienų pasaulis di
džiuojasi savo laimėjimais techni
kos ir mokslo srityse, ir šį pasau
lį kaikas norėtų organizuoti taip, 
kad iš jo Dievas būtų išskirtas”. 
Popiežius savo rašte nurodo, jog 
santaryba svarstys šv. Rašto, tra
dicijos, sakramentų, maldos, baž
nytinės disciplinos, labdaros, pa
sauliečių apaštalavimo ir misijų 
problemas. Taip pat svarstys so
cialines problemas, paliestas en
ciklikoje “Mater et Magistrą”.

PARUOŠIAMOJI MEDŽIAGA 
— 20 TOMŲ
Šv. Tėvo paraginimu, vyskupai 

pasiuntė atitinkamai tos santary
bos rengimo komisijai 2.150 pa
siūlymų dėl santarybos darbo
tvarkės. Iš šių pasiūlymų sudary
tas 20 tomų rinkinys iš jo bus su
daryta darbotvarkė, kurios punk
tus nustatys ne komisija, o pati 
santaryba, pirmininkaujama šv. 
Tėvo arba jo įgaliotinio; santary- 
boje dalyvaus per 2.000 asmenų: 
kardinolų, arkivyskupų, vyskupų, 
abatų, rytų apeigų patriarchų, ku
riems talkins apie 300 geriausių 
teologų. Diskusijos eis lotyniškai, 
bet programinės prakalbos bus 
verčiamos į gyvąsias tautines kal
bas.

J.GOB1S

DALYVAUS NEKATAL1KŲ 
STEBĖTOJAI
Dar prieš minėto rašto paskel

bimą šv. Tėvas yra patvarkęs or
ganizuotai rengtis visuotinei san
tarybai ir i ją pakviesti nuo Baž
nyčios atskilusių krikščionių de
legacijas stebėtojų teisėmis, todėl 
nekatalikų krikščionių nuotaikos 
jau dabar, prieš santarybos suva
žiavimą, žinomos. Maskvos orto
doksų patriarchas pasisakė nei
giamai ir savo atstovų nesiųsiąs i 
Vatikano santarybą. Ar tai nuo
širdus vienybės nenoras, ar nusi
lenkimas ateistinei Sovietų Sąjun
gos vyriausybei, kuri krikščionių

tesą svarstytini. Santaryba netu
rinti skelbti naujų Marijos dogmų 
ir nedaryti kitų sprendimų, kurie 
didintų plyšį tarp katalikybės ir 
protestantizmo. Popiežius negali 
savo prerogatyvų Bažnyčioje išsi
žadėti, bet ne tai ir yra svarbiau
sia, o tai, kokia dvasia jis tas pre-

Iš VISUR 
PO TRUPUTĮ

AL. GIMANTAS

Kur musu vieta?

Socialinės amerikiečiu klasės ir lietuviai
Amerikoj kiekvienam viduti

niam žmogui prieinami visi mo-_ 
dėmiojo gyvenimo patogumai. 
Beveik kiekvienas turi automo
bilį, namą, televiziją. namų ruo
šos elektrinius įrankius ir kt. 
Prieš paskutinį karą automobilis, 
jo kaina ir išvaizda buvo pasitu- 
rėjimo simbolis. Juo turtingesnis, 
juo brangesniu automobiliu važi
nėjo. Dabar ir negras ir dypukas 
važinėja paskutinės mados bliz
gančiu dinozauru. Gal dėlto kai- 
kurie turtuoliai važinėja 6 metų 
ar daugiau senumo arba mažai
siais automobiliais. Masinė bal
dų. drabužių gamyba įgalino vi
sus gražiai apsistatyti, pasipuoš
ti ir t.t. Atrodo, kad tokiai padė
čiai esant turėtu išnvkt Visi socia
liniai skirtumai. Iš paviršiaus gal 
taip ir atrodo, bet ištikrųjų yra 
visai priešingai. Jau seniai pra
sidėjęs Amerikoj socialinių klasių 
formavimasis. po paskutinio karo 
smarkiai suintensyvėjo ir ribos 
tarp vienos ir kitos klasės kaskart

LAIŠKAS IŠ 
LENKIJOS

liavos spalvų, atseit, raudona, bal
ta, žalia. Supuolimas ar ne, bet 
Įsidėmėtina, kad tos pat spalvos 
yra ir Mažosios Lietuvos. Kas ži-Pažįstama tautietė, 1945 m. iš

vykusi Lenkijon, gyvena mozūrų ------ , ------------ -— .— -
žemėse, toli nuo betkurios liętu- I?0; sąmoninga ir gabi

rogatyvas vykdo. Kueng norėtų, viškos veiklos. Nori nenori, teko uetuviska mciatyva parinkimas tų 
kad popiežius išsižadėtų pompos, visiškai įsijungti i vietinį gyveni- spalvų? Ir lietuviskasis motyvas 
kuri jį supa per iškilmės. Be to,' mą yra ir jos gyvenime bent pabrėžtas ir krašto tvarkytojai pa-

lietuviška inciatyva parinkimas tų
V A. W a • • A

Kueng siūlo santuokinę teisę grą
žinti i 1918 m. būklę; tuokart san
tuoka tarp katalikų ir protestantų 
būtų legali, nors ir protestantų 
bažnyčioje palaiminta, ir nebūtų 
pravardžiuojama konkubinatu.

Kueng siūlo santarybai nuošir
džiai ir nuolankiai prisipažinti, 
kad katalikai taip pat esą kalti

vienybės nenori, — sunku paša-'del Bažnyčios skilimo vadinamo- 
kyti, bet ortodoksai už sovietu im-; sl°s reformacijos epochoje; tatai 
perijos ribų (graikai, etijopai ir vienybei “daugiau durų į protes- 
kitų rytų apeigų krikščionys) at
siliepė teigiamai ir santarybojė 
dalyvaus.

Anglijos anglikonų primas ar
kivyskupas Michael Ramsav, ku
ris yra 40 milijonų anglikonų dva
sinis vadas, grįžęs iš Pasaulio 
bažnyčių tarybos suvažiavimo 
New Delhi, Indijoj, spaudos at
stovams pareiškė, kad “kartėlio 
baigimasis tarp protestantizmo ir 
katalikybės mūsų laikais bemaž 
panašus į stebuklą” ir pridūrė: 
“Visų krikščionių sujungim? su
vienijimas į vieną Bažnyčią įvyks, 
ir aš dėl to nė kiek neabejoju, nes 
tai yra Dievo valia, bet susijungi
mas dar neįvyks prie mano gyvos 
galvos, tačiau turime veikti ta 
kryptimi kiek galima greičiau, o 
jei suklupsime, neturime pykti”. 
Paklaustas, ką jis galvoja apie 
šaukiamą antrą Vatikano santa
rybą, M. Ramsay atsakė: “Ti
kiuos. jog toje santarybojė bus 
akcentuojami tokie dalykai, ku
rie yra bendri visiems krikščio
nims ir kurie vedą į susivieniji
mą”. Kadangi šis pareiškimas yra' 
oadarytas anglikonų primui grį 
žus iš minėtos tarvbos suvažiavi

tantų širdis atidarytų; negu pats 
pakvietimas i santarybą”.

Aacheno kunigų seminarijos 
teologijos profesorius Schauf tos 
pat vyskupijos oficioze kritikuoja 
prof. Kuengo siūlomas reformas 
ir net ji pavadino “juoda avim 
baltųjų avių tarpe”, bet pastara
sis nenusimena, nes remiasi Vie
nos kardinolu Koenigu. kuris yra 
parašęs Įvadą minėtai jo knygai. 
Įvadas gi lyg ir reiškia tam. tikrą 
knygos aprobatą, kardinolo prita-

kiek šviesesnių momentų. Štai, 
neseniai gautame laiške rašoma: 
“Įsivaizduok, statau sau namuką. 
Darbo turiu daugybę, bet džiau
giuos, kad galiu ką nors savo tu
rėti. Gavau 1000 kv. m. daržą. 
Matai, pas mus galima gauti žemę 
statybai 99 metams nuosavybėn. 
Pati statyba gan brangi. Gavau 
15 metų 125.000. Tai reikia mo
kėti. Namukas kainuoja žymiai 
daugiau. Visus darbus vedu pati. 
Reikalingą statybai medžiagą irgi 
perku pati Atvežti irgi reikia pa
čiai pasirūpinti. Darbininkus pati 
apmoku. Namukas turi 3 kamba
rius, virtuvę, verandą ir visus pa
togumus.

Balandžio mėn. važiuoju 6 die
noms i Vokietiją: Leipcigas, Drez
denas, Saksonija, Veimaras. Tai 
mano pirmasis toks susipažinimas 
su užsieniu. Tai kaštuoja visą mė
nesinę algą. Gi už 10 mėn. algą 
jau galima aplankyti Afriką, kiek

rimą jo siūlomoms reformoms. ! pigiau Italiją, Paryžių, o gana pi- 
Vokietijos kardinolas Doepfnėr giai Maskvą, Leningradą, Krymą.

Gal pasiseks jei turėsiu pinigų nu
važiuoti į Vilnių, Rygą. Svajoju 
pamatyti senutį Kauną. Jau 15 
metų su nieku nekalbu lietuviš
kai. Mažai skaitau ir todėl baisiai 
sunku rašyti. Pamiršau daugybę 
žodžių. Juk tiek laiko praėjo.”

MAIŠELIAI SU
GINTARU
Iš sovietinamos Lietuvos atei- 

taryba, mes dar nežinome, bet iš nančiuose spaudos puslapiuose ra- 
istorijos žinome, jog kiekviena vi- šoma, kad Lietuvą lankantiems 

I suotinė santaryba sudaro Bažny- turistams ruošiami savotiški su- 
Į čios istorijoje Svarbų posūkį, tad J venyrai. Girdi, tūli tautiečiai grįž- 

*r dabartinio popiežiaus Jono damiįužsienį.veždavosilietuviš- 
mo Indijos sostinėje^ tad* reikia XXIII šaukiama santaryba gali kos žemės saują, kaip puikų tė- 
manvti kad Ramsav nuotaika ir būti tokios pat reikšmės, kaip Nį- : vynės prisiminimą. Nuo dabar, be 
pažiūros vra ir to suvažiavimo at-' kėj°s’ Konstantinopolio ar Tri- i tos žemės, norintieji galės įsigyti 
soindvs ' , dento santarybos. Viduramžių ir; ir tokius maišiukus su gintaro tru-
p \ / Tridento santarybos daugiausia pinėliais išplautais Baltijos pajū-

SUNKIAUSIĄ SU dėmesio kreipė į discipliną Kata- ryje. Neapsieita ir be propagan-
PROTESTANTAIS likU Bažnyčioje: pirmoji Vatikano! dinio motyvo. Pasirodo, tie mai-

ir Frings, Vienos kardinolo pa
vyzdžiu, paragino savo teologus 
pagyvinti diskusijas dėl santary
bos darbotvarkės ir tuo būdu vyk
dyti šv. Tėvo pageidavimą prisi
dėti prie krikščionių vienybės 
parengimo.

PIRMOSIOS DURYS
VIENYBĖN
Ką nutars 2-oji Vatikano san-

tenkinti, kaip tame mūsojo so
džiaus posakyje — ir ožka soti ir 
kopūstas sveikas!

LIGIJA BIELIUKIENĖ 
SPAUDOJE
Gauti laikraščio antrosios da

lies pirmąjį puslapį tą pat dieną, 
kai amerikinis erdvių pilotas J. 
Glenn raižė beribius erdvių plo
tus, tikrai yra nemažas pasieki
mas. Jau mūsų spaudoje nemažai 
žinoma niujorkietė veikėja Lygija 
Bieliukienė tą dieną skaitė De
troite dvi paskaitas apie Lietuvą 
ištikusią nelemti ir aplamai ko
munizmo grėsmę pasauliui. Pre
legentės, tautiniais darbužiais pa
sipuošusios, nuotrauka puošė ilgo
ką straipsnį “The Detroit News” 
dienraščio moterų skyriaus pir
mąjį puslapį. Bieliukienė kalbėjo 
New Club ir Women’s City Club 
narėms ir susilaukė nepaprasto 
pasisekimo. Jos dienos motto bu
vo — “Speak truth, guard our 
Freedom”.

VILNIUS BELAISVIU 
ŽENKLUOSE
Vienas skaitytojas atsiuntė vo

kišką filatelijos žurnalą — The 
German Postal Specialist, Sep. 
1961 —/kuriame yra ilgokas 
straipsnis apie lenkų karo belais
vių Vokietijoje paštą ir ženklus. 
Kaikurių netik aprašymai, bet ir 
nuotraukos pridėtos. Buvo ir at
virlaiškių. Viename jų belaisviai 
negalėjo sugalvoti neko geresnio 
pavaizduoti, kaip lietuviškuosius 
Aušros Vartus Vilniuje. Lenkiš
kasis imperializmas, deja, liko net 
ir belaisvių galvosenoj, net tuo 
metu, kai vokiečiai juos badu ma
rino, kankino. Ar ne keista? Juk 
ir lietuviai stovyklose Vokietijoje 
leido įvairius savo pašto ženklus, 
vokus, bet nė viename jų nerasi 
Varšuvos. Krokuvos ar čensta- 
chavos vaizdu. Kodėl tad mūsų

, . . . _ „ . , , . . v. . , i Su rytų apeigų atskilėliais ir santarvba dėl frankoprūsų karo šeliai sovietinamos Lietuvos vė-| (Nukelta į 6 psl.)
aarosi vis griežtesnes. Psicholo- nomis mašinomis — IBM, komp- • su anglikonais lengviau prieiti: išsiskirstė nedaug ką daugiau nu- i
gai ir armijos didelių įmonių spe- tometrais ir pan. Žemesni įstaigų prie vienybės, negu su įvairiomis tarus, kaip popiežiaus neklaidin- '■
cialistų tyrinėja žmonių gyveni- tarnautojai yra daugiausia tik vi- protestantu reformatu sektomis, gurno dogma, kai jis tikėjimo ir' "
mo būdą, nuotaikas, pomėgius ir dutinio išsilavinimo. Daug tokio i sektelėmis’ nes didesnis skirtu-: moralės klausimais oficialiai pa
to tyrinėjimo išvadoj tom temom; pat išsilavinimo žmonių užima ! mas tarp dogmatikos ir liturgi- sisako — “Papa ex cathedra lo
po karo yra prirašyti jau tomai darbininkų pozicijas tik todėl,: kos. nors ir čia jieškoma bendro quens infallibilis ėst”. (“Popiežius 
knygų. kad atlyginimas yra geresnis. Tuo ' vienijančio principo. Šiuo atžvil- iš katedros kalbas vra neklaidin-.

IŠKILO NAUJOS KLASĖS būdu senoji klasifikacija nebega-Įgiu Įdomi Tiubingeno un-to ka-; gas’). ' ’ !
Prieš porą dešimčių metų pa- Įjoja. Minėtų baltarankių nebega-1talikų fundamęntalir.ės teologijos' Dabartinis popiežius per 2-ją; 

grindinė linija, ryškiausiai ski- Įima statyti augščiau už specialis- ordinarinio profesoriaus dr. Hans ’ Vatikano santarybą noris “moder- 
rianti dvi atskiras grupes, buvo tus darbininkus. Dabar visa ame-■ Kuengo 250 psl. knyga “Konzil nizubti” Bažnyčią. Kuo• tas “mo-

Į rikiečių masė yra skirstoma pir-i und Wiedervereinigung” (Herde-j dernizavimas” pasireikš, iš anksto i 
miausia į dvi pagrindines grupes: ! ri0 leidinys). Kueng siūlo padary- i tiksliai atspėti neįmanoma: paaiš- 
diplomuotus ir nediplomuotus. ti nuolaidų protestantizmui, bū- kės. kai santaryba paskelbs savo 
Pagal Vence Packard tolimesnis tent, pripažinti, kad Liuterio pro- nutarimus Gal niekas taip Santa- !

tarp darbininkų ir baltarankių — 
white collar — blue collar. Kiek
vienos krautuvėlės pardavėjas, 
įstaigos nereikšmingiausias tar
nautojas, skaitėsi baltarankiu, jo 
atlyginimas buvo dažnai didesnis 
už darbininko ir jis skaitėsi savo 
luomu augštesnis už darbininką. 
Dabar gi iškilo specializuotų dar
bininkų elitas, kuris, savo paja
mom toli prašoka baltarankius. 
Daugelis jų uždirba virš $100 į sa
vaitę ir šitokios pajamos įgalina 
juos atitinkamai ir gyventi. Ka
dangi ir įstaigos per savo didumą 
irgi labai supanašėjo į fabrikus 
ir daugelis darbų atliekama įvai-

SVARBI
INFORMACIJA

APIE
NEDARBO DRAUDIMĄ

Kiekvienas asmuo, dirbąs apdraustame 
darbe, aprūpinamas draudimo numeriu, kuris bus jūsų visą 
gyvenimą. Jei gausite antrą arba trečią numeri, jūsų do
kumentai bus nepilni ir jūs galite prarasti dalį arba net 
visą savo draudimo mokesti

Jūsų knygelė. Savo draudimo numerį privalote saugoti 
ir nuolatos turėti, o ypatingai turėtumėte prižiūrėti savo 
nedarbo draudimo knygelę. Pradėdami dirbti, savo kny
gelę privalote įteikti kiekvienam darbdaviui, o nustoję 
dirbti, turite ją atsiimti.

Jūsų reikalavimas • Nedarbo draudimo mokestis yra 
mokamas tiktai tada, kai esate tikrai be darbo-ne dėl savo 
kaltės. Jūs privalote būti pasiruošęs, norįs ir galįs tuoj 
pat priimti tinkamą darbą. Kad galėtumėte gauti draudi
mą. privalote išpildyti kiekvieną šių sąlygų.

Jei gaunate nedarbo draudimo mokestį apgaulingu būdu, 
galite ne tik kad nustoti draudimo pašalpos, bet dar užsi- 
jielnyti griežtų bausmių.

Kai abejojate, paprašykite patarimo artimiausioje vietos 
Unemployment Insurance Commission įstaigoje.

klasių paskirstymas yra toks:
The Diploma Elite

I. The Real Upper Class
II. The Semi-upper Class 
The Supporting Classes
III. The-Limited-Success Class
IV. The Working Class
V. The Real Lower Class

AMERIKIEČIU
VISUOMENĖS GRIETINĖLĖ
Į pirmąją klasę įeina tikrieji 

aristokratai, kurie daugiausia gy
vena iš paveldėto kapitalo, yra ki
lę arba iš tituluotų šeimų, arba 
pirmųjų pijonierių. šios klasės 
papročiai ir manieros yra labai 
panašios į britų augštojo luomo 
manieras. Nors dauguma šios 
klasės atstovų yra labai turtingi, 
bet vienas kitas ir nusigyvenęs, 
nors titulu yra pilnateisis šio luo
mo narys. Pinigas nėra pagrindi
nis faktorius. Labai daug milijo
nierių, alyvos magnatų ir kitokių, 
nors turi pinigo, nepriklauso pir
majai klasei ir žiūri į juos iš augš- 
to. Tačiau daugelis naujųjų tur
tuolių su laiku pasisavina aristo
kratiškas manieras ir savo turtu 
pasidaro tokie įtakingi, kad su 
jais aristokratai norom nenorom 

i turi skaitytis. Vedybų keliu ir 
Ipan. daugelis pereina į pirmąją 
į klasę. Gyvas pavyzdys yra dabar
tinis JAV prezidentas J. F. Ken
nedy. Jo žmona yra kilusi iš tik
ros augštosios klasės su visom 
kultūrinėm tradicijom. Preziden
tas buvo tik vienas tų žemesnių 
turtuolių, bet per vedybas įėjo 
į pačią augščiausią klasę, žinoma, 
jo žmonos šeima ir ryšiai daug pa
sitarnavo, kad taptų prezidentu.

PUSIAU AUGŠTOJI KLASĖ
Į antrą, pusiau augštąją klasę, 

įeina, nors jų pajamos ir netokios 
sensacingos, visi profesionalai, 
mokslininkai, įmonių augštesnių- 
jų pozicijų tarnautojai ir pan.

Skirtumas tarp pirmosios ir 
antrosios klasės labai ryškus. Kai 
augštoji klasė yra visuose savo 
gyvenimo aspektuose santūri, 
konservatyvi, tai pusiau .augšto
sios klasės atstovai ištikrųjų labai 
dažnai yra rėkiančiai demonstra
tyvūs. Augštosios klasės atstovas 
nešioja konsevatyvius drabužius, 
moterys nesivaržo užsidėti 8-nių 

(Nukelta į 6 psl.)

"Papa ex cathedra Io

Dabartinis popiežius per 2-ją-

Konzil! nizubti” Bažnyčią. Kuo tas “mo-

testas, tapęs visam protestantiz- rybai ir jos pirmininkui popiežiui r 
mui pagrindu, nebuvo visai nepa- Jonui XXIII nerūpi, kaip krikš- j 
grįstas, pripažinti, kad Liuteris čionijos vienybės klausimas. Po- 

i nebuvo vien apgavikas ir psicho- piežius jau kartu su savo nutari-1 
patas. Kueng teigia, kad per pa- mu šaukti santarybą, dar prieš { 
staruosius 70 metų iš katalikų pu- j “Humanae Salutiš” paskelbimą, 
sės esą padaryta nuolaidų protes- pasakė, kad protestantų ir orto- 

j tantizmui, būtent: doksų atstovai bus pakviesti į san-
1. Anksčiau Liuteris buvo kei- tarybą kaip jos stebėtojai ir tuo 

kiamas kaip nusikaltėlis ir psi
chopatas: pastaruoju laiku kata
likų teologai pripažinę, kad jis 
buvęs religinga asmenybė: religi
nei reformacijos kilmei atsiradę 
užuojautos bei supratimo refor
macijai bei reformatams plačia to 
žodžio prasme.

• 2. šv. Raštas, tas vienintelis 
protestantų tikėjimo šaltinis, pa
staruoju laiku yra katalikų iškel
tas į centrą ir intensyviau, negu 
anksčiau, platinamas katalikų 
masėse.

3. Neesminiai pamaldumo da
lykai. kaip relikvijos, atlaidai, 
šventųjų kultas ir kt. mažiau pa
brėžiami.

STAMBIAUSIOS KLIŪTYS
Didžiausią kliūtį vienybei suda

ro popiežiaus neklaidingumo ir 
Marijos su kūnu į dangų paėmi
mo dogmos, nes visi protestantų 
teologai vieningai jas atmeta. 
Prof. dr. Hans Kueng mano, kad 
kaikurie protestantų priekaištai

Tereikia tik
tantizmui. būtent:

simbolizuos popiežiaus viltį, jog 
kada nors vėl visi krikščionys bus i 
vienybėje — “Vienoje avidėje su 
vienu ganytoju”, tačiau niekas 
nesitiki, jog jau ši santaryba pra
šalintų tas dideles kliūtis, kurios 
trukdo krikščionims susivienyti. 
Ir visdėlto Vatikano pareigūnai ■ 
tiki, jog maldingas vyskupų dar-i 
bas santarybojė bent privesiąs 
prie didesnio katalikų bendradar
biavimo su atskilėliais ir tuo bū
du ištiesinsiąs tolimą kelią į ga
lutinę krikščionijos vienybę.

Europiečių pasai
Europos parlamentarų konfe

rencijoje štrasburge, buvo pasiū
lyta įvesti pasus, kuriuose būtų 
pažymėta, kad jo nešiotojas yra 
europietis. Pasiūlymas buvo pa
darytas prancūzų atstovo L’Her- 
mine. Nors ir iš lėto, bet einama 
prie Jungtinių Europos Valstybių, 
panašių kaip JAV.

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 7 vai. v.

LATVIŲ GĖLIŲ KRAUTUVĖ 
802 BATHURST ST. (kampas Bloorj 
Telefonas LE. 3-3884.

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
♦ Puokštėj nuotakoms bei j/o irioms kitoms progoms — 

europietiškome ir kanadižkome stiliuje.
♦ {vairiausių rūšių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
♦ Mes turime gintaro irkitokiif išdirbinių dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

pašto ženklo
pasiusti jūsų laišką į Europą

Kai jūs rašysite sekantį laišką siuntimui į Europą, pa
tikrinkite, kad būtų užklijuota pakankamai pašto ženklų 
— 6 centai už pirmą unciją ir 4 centai už kiekvieną 
sekančią unciją.

• Jeigu abejojate svorio tikrumu, pasitikrin
kite tai savo pašte. Labai nereikalingas už
delsimas Įvyksta, kai laiškas grąžinamas 
siuntėjui dėl ekstra primokėjimo.

• Visada užrašykite adresą aiškiai, teisingai 
ir pilnai—parašykite adresato vardą ar bent • 
pirmą raidę ir pilnai užrašykite valstybės 
vardą, Į kurią laiškas siunčiamas.

• Užrašykite savo adresą grąžinimui voko vir
šuje kairiajame kampe, imtinai gatvę, nu
merį, pašto zoną (kur yra), miestą ar miestelį 
ir provinciją.

Pakankamai užklijuota ženklų, pilnas ir aiškiai išskai
tomas adresas, paskubins jūsų laiško pristatymą.

CANADA POST OFFICE
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Naujieji kviečia senuosius skaitytojus
“TŽ” vajaus metu senieji skaitytojai kvietė naujuosius jungtis 

didžiojon skaitytojų šeimon. Dabar naujieji “TŽ” skaitytojai, pa
klausę senųjų kvietimo ir užsimokėję prenumeratų, kreipiasi j tuos 
senuosius skaityto  jus. kurie dar nėra atsilyginę už 1962 m. preiųi-[r,nk^?.na? 
nieratų. Sakoma — dvigabni duoda, kas greitai duoda. Tad “TŽ”

Qatarh LIETUSIAI PASAULYJE
VALDYBA. — KL MotetųNAUJA 

ir-jos metinis susirinkimas įvyko va- 
užsimokėję prenumeratų, kreipiasi j tuos.) 25 AV Par- sa^- Buvo 
u ..-s imto ». rinkta nauja valdyba, kun pareigomis

?: pirm. — O. Kaminskienė, 
O. Bakaitienė, sekr. — G.

Kažemėkienė, reikalų ved. — L. Kriau
čiūnienė, ižd. — St. Visgantięnė, ligo
nių lank. O. Kačinskienė, kandidatė— 
E. Grinienė.

Po oficialios dalies buvo arbatėlė, 
kurios metu įvyko kosmetikoj demon
stravimas.; atliko Pat.icia Stevens gro-«.. . ...
•to studija, 15^2 John St. W. Po to! Riaušių pasisekimu. Puikus oras ir pa- 
buvo rodomos naujausios mados pąvą-1$?*ė, sutraukė nepaprastai gausią 
sarinės skrvbėlaitės. Jų modelius davė 300 fantų lotęrija, gražiai su-
moderni ir. turtingą pasi-inkimą tu- ^.vta K Mikšio, buvo išleista iki 
t inti Jay’s Hats krautuvė. 12 King St. paskutinio bilieto.
W Sek>-. Ge. K. Pagrindinis vakaro dęmesys buvo i

" ‘' nukreiptas į kaukes, kurių buvo nors 
JAUNUČIU IR JAUNESNIŲJŲ atei- ’ nedaug, bet tikrai vertos premijų. I-oji

$25 buvo paskirta L. Silinskienės, II-ji

laukia Jus ąlsiliepjaut su šia atkarpa:
Varles, pavardė ___________ __  ...
Adresas . . . . .. ___  . . . ,__
Adresas .....  -...... ...... ..................
□ Siunčiu $5 už 1962 i». prenųmęratą.
□ Siunčiu sHpIs $ ųž ...... metus.
[j Pridedu auką laikraščiui paremti. $
Pašto perlaidas arba čekius siųsti:
Tėviškės Z.būriui, 941 Dundas oi. W., Toronto 3, Ont.. Canada

vieep.

Unių šokių jauųių grupė. U viso apie t K.VLĘTIMAS j svarbų Liet. Namų
100 dalyvių. h-vAc nariu cucirinkima

Koncertų globoja Hamiltono Šalpos Pranešame, ka4 1962 m. kovo 1« a., Laisvės k-to nario, lai-
kflams Riite'? TE Alima Jau sekmadienį. 3 v ai. p.p. Na-Į -CONGRESSIONAL RECORD” Va- mėjo Niujorko valst. Regents stipendi-
ti oas Šalnos komiteto narius Kaina Kl^ ’ a^rl* w Prog% atspausdino daug apie ją kętveriems metams. Gali pasirinkti
JiemoSX^ nLo 12?8 m' »? <>nt., šaukiamas visuotina meUpis LN Vasario 15 d- ir betkurią Niujorko valst. kolegių. Var-
VatomKi K ?ėiinS neiamS S?’ *7^ ^,TIBk‘n“!s šiat dar , <»• W<l<»je Hėtes dvi Lietu- į žybose dalyvavo 77.000 Niujorko vals-
Vaikams iki 12 nt jejųnas nemokamas, betvarkei apsvarstyti: ! Vft8 ajstoy.o J. Rajecko kalbos, pasaky-, tybėje bebaigiančių augštesnę mokyk-

. iu,b ^amutonu s. r.onųas į l Susirinkimo atidarymas. tos Clevelande. {dėtos prel. M. Kerne- la. Laimėjo 16.242.
GAUSUS KAUKIU BALIUS. — 2 Susirinkimo prezidiumo rinkimas. žie ir kun. J. Vaško invokacijos, apieGAUSUS. RAUGIŲ BALIUS. — 

Skautams remti d-jos v-bos rengtas 
trądieinis kaukių balius praęjo su di-

u/.

PAVERGTOJE TĖVYNĖJEl

b-vės narių susirinkimą.
Pranešame, kad 1962 m. LZ is 4, XA Valstybės JURGIS BRAKAS, sūnus Martyno

3. Mandatų komisjos rinkimas. atstovų ir 15 senatorių kalbos apie Ąustrallja
4. Pranešimai: a. v-bos pirmininko, Lietuvą. . . ____ ____ ______ . . .

b. iždininko, į rabaLTUO DIPLOMATINIŲ AT- 4 7“IdetaMėl“ Ilgokai sirao'širdimi’
-r.. • ,c, revlzlJ2S k°m‘S1J0S' STOVŲ PASITARIMAS įvyko sausio; e 1 surg0 lr imi>
5. Diskusijos del pranešimų. ** - --- - -
6. Palūkanų už šėrus priskaitymo 

svarstymas.
7. Naujų. Lietuvos Namų statybos

svarstvmas — - -- - - — -■ - - - ■ -----
8 Valdomu iu organu rinkimas **9^- 4‘PljMnątinis korpu- \ <jama net sukompromituoti kaip kuni-J'S<*“ »•*«»“■'irt*-, tai prisiow prie 

svaj^tymas. • •
10. Einamieji reikalai ir klausimai 

bėi sumanymai.
11. Susirinkimo uždarymas.

rūku ouvo juos suaųKojo: vi. ivy- Labai maloniai prašome visus narius 
bartas Economy Meat Market; D. Stu- i f‘am* ,dldeIes .svarbos, susinnkime dą- 

• . “Angel i liauti, nes įame bus sprendžiamas

b. iždininko,

60 atstovų ir 1,5 senatorių kalbos apie Australija
’ T’T:______________________ _ AA. KUN. J. KUNGYS mirė kovo

. - - - Šioj liet, kolonijoj jis pasirodė kaip
j 23 db Niujorke. atkakliai veiklus kunigas, Įsteigęs lie-
♦ DR, S. BACK IS atstovavo Lietuvos tuvišką koplyčią ir Liet. Katalikų Cen- 

. pasiuntinybei Vašingtone jungtiniame ; trą. Jo veiklą lydėjo stipri opozicija,
1 JA V senato, ir atstovų rūmų posėdyje, i kuri kartais reiškėsi labai aštriai, siek

atkakliai veiklus kunigas, Įsteigęs lie-

\ tininkų susirinkimas — kovo 18 d
sekmadienį, 4 vai. p.p. parapijos salė- — $15 Z. Bolskio ir P. Armono, Con- 
je. Nariams dalyvavimas būtinas. Taip cession Garage vardu ir UI — $10 Kro- 
pat kviečiami visi vaikučiai nuo 7-12 no;Valevičiaus pirkimo-pardavimo ben-; 
metų amžiaus stoti į šią lietuvišką - ka- drovės vardu. Turtingas bufetas, sta-1 
talikišką organizaciją. Kukų buvo 4, Juos suaukojo: VI. Ky-j

VVRESMŲJŲ atei-
TININKŲ susirinkimas — kovo 24 d. _ _ x - -
šeštadienį, 7 vai. vak. parapijos salė
je. Kalbės J. Varanavičius tema Jau- j-iauso didžiausia v-bos padėka. Valdy
simo problemos . Be to, bus aptarti to- reiškia nuoširdžią padėką ąrtričio 

? geriausiais u’ V.eik ?? jauniIP? reikalai. varginamai p a. Pulianauskienei, su- 
A Rakausko ^aWyba kYieęia visa? ateitininkus ir ^įĮcųsži tikrai gražų skaičių *fantų 

neateitmuikus gausiai dalyvauti susi- pinigų; p. Viskontams, lietuviškų 
rinkime ir pagvildenti jaummo prob- - - _ . .
lemas. Susirinkusieji bus pavaišinti ka
vute ir užkandžiais. j skaptų rėmėjų eiles.

KARTŪNŲ BALIUS ruošiamas at-! taio oat nnri

KOMPOZITORIŲ mats if dovanomis buvo įvertinti k*-
' * SUVAŽIAVIMAS tūrių profesionalų fotografų darbai
Vilniuje įvyko Lietuvių Korr.pozito- — A. Sutkaus “Motina”, V. Juodakio

ryi Są-gos JV suvažiavimas, kurio pa- ‘žiema”, L. Ruikio “Pamaina”, B.
g in-liaiiĮ urviniu biure kompartijos B.ažiaus “Išvyko”. ....................... ,. veifel . . ikakL
pąskųt^iUųjų įsakymu kompozitoriams Foto mėgėjų g^upęje geriausiais
apsvarstymas^ I darbais pripažinta — ____ _—

Špvayįavimo dalyvius pasveikino “Draugystės, trąšą”, V. Jegoroyo “Bū-
Kompozitorių Są-gos valdybos prim. siųiięjĮ muzikantai” ir A. Juškos “Pū- 
S|. Vąįnlunas. Ats’stojimu buvo pager- ga”. .

KIPRO PETRAUSKO
. bosV <>e«užės~5 d'*"šeštadieni 1 kultūringą publikos elgesį, kuriuo tik-i Vilniaus aktorių namuose buvo su- M vaiuyoos 0e0uzes o a., sestaaienj «aiimP did/illAtk
ruoštas K Petnuisko kūrybinis vaka-1 Vjsos Ponios ir paneles yra kviečiamos rai ?anmę aioziuous. _ _rų.osias n ręiraiisuo KuryDimsyaxa k t nasiruošti baliui kartūnu suk- Visiems mieliems musų rėmėjams ras. Apie lietuviškosios operos įkūrėjo is anksto pasiruošti Danui Kariūnų suk dalvviams v-ba taria nuoširdžiau- monini tolia kalbam nnorn^ K ! neles. Gražiausios trys sukneles bus aąiyvtąms v oa tapa nuosiraziau menini kelią Kaioejo operos SOI. n., - - . ... liptuviška V Pv ... . oremnuoiamos. Balius įvyks gražioje • lietuvišką actu. v. r.

TAUTOS NAMAMS, vajus 47 savai
tėje vėl pakilo, duodamas $1400, o nuo

tį tūkstančių dol. garbingai užbaigė ge-

dalvvius

bti tarp III ir I-V suvažiavimo mi-ę 
kJmpozitoriaĮ — J. Bielloirs, A. Kača- 
nanskaS ir E. Laumeckienė. v

Kompez. K. Kaveękas. partijos isa- 
lQ|as J sųvažiąyirao garbęs pręzidiu- 
mą pasiūlė išrinkti So v. Są:gos CK 
p ezidiųmą su didžiuoju reketų mu
ziku N. Chruščiovu priešakyje, 
f Partijos vardu žodį tarė LKP (b) C. 
K«>ų0teto sekr. A. Barkauskas, ra^inda; 
m^iS kompozitorius savo kūiyba ^-uo me£u g Pet auskas profesoriauja 
ža^nU, “tarybinio patriptizmo ir pro-, vjijljaus kol|servatorijoje. ' 
leiannJo mte**naęi«nąlizmo jausmus.,

Ataskaitinį pranešimą padarė Kom- 
ppyito iį Šą-gos v-bos sek-. E. Balsys, i 
Pasidžiaugęs liet, kompaso* ių laimė
jimais, jis nusiskundė: “Akademinis j 
operos ir baleto teatras. Vals. filharmo-į šiuo metu yra surinkta virš 16.000 
nijos shnfoninis o Rastras nepakanka- ■ eksponatų. Daug vertingos medžiagos 
mai ieško naujų muzikos propagaviipo buvo surinkta tyrinėjant senovės že- 

tarybinių kūrinių atlikimui, 
giau su gyvenimu savo programas tu- . . _ 
retų sieti Radijo ir televizijos rnuzi- dus, kuris “atspindi rajono darbo žmo- 
kos redakcija. Dar nepakankamai res- i 
publikuoja tarybinė daina ...” džios metais” 

", Suvažiavimo pabaigoje į Kremlių 
buvo pasiusta telegrama: “Lietuvių 
komporitoriąi, pasižada visas jėgas nu-

Tautos Namų statymas. Susirinkime 
architektas supažindins visus su pro
jektuojamo įspūdingo pastato detaliais 
planais. Prašome ir toliau nuo Hamil
tono gyvenančius LN narius šiame su
sirinkime dalyvauti.

Pagal LN Įstatus, vienas asmuo ne
gali turėti daugiau įgaliojimų, kaip 
4% parduotu Bendrovės akcijų (§28).

J į Šiuo metu yra parduota 940 akcijų, 
V-ba taip pat non atkreipti dėmesį ?

Stoną” Ltd. lietuvių; p. Dekonių. Vi
siems šiems stambiems rėmėjams pri-

varginamai p. A. Pulianauskienei, su-

sūrių gamintojams, už gražius loteri
jai paskirtus sūrius ir už įstojimą, i

Šilelis. K. Petrauskas su susirinku, i premijuojamos. Balius įvyks gražioje 
siaiš pasidalino savo prisiminimu, nuo-: Kn|Shls of Columbus saleje. o šokiams 
t upomis. Vėliau visi turėjo progos pa-' Fos ,Benn! Fefr* °^Sstras- Rengėjai ____________ _  _ ________
s’klausyti Kipro įdainuotu plokštelių.!IŠ anksto kviečia plačiąją, visuomenę j0 pradžios — $50.300. Pirmąjį pusšim- 

_  _ * - - _ • Ooiicim Holi.’i’onti cinmo nnrnnOiiYio w. .. ..gausiai dalyvauti šiame parengime. y tūkstančių dot. garbingai užbaigė ge- 
ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS pra- rieji tautiečiai iš kitų kolonijų: su $100 

sidėjo pamaldomis 11 vai. Skautai ir prisidėjo J> Siminkęvičius iš Rodney, 
ateitininkai dalyvavo su savo vėliavo- Ont. Didelę staigmeną padarė anksty- 
mis. 5 vai. p.p. ivyko iškilminga aka- vesnės išeivijos lietuviai gerieji Sku- 
demija. Kalbėjo “Moters” red. Iz. Ma- Rodney, įrašydami savo 2 anū-
tusevičiūtė. Iškėlė šv. Kazimiero gyve- i ^us Jonuką ir Aleksą barapnickųs
himo ryškesnius bruožus ir kvietė jau-’LN nariais su $500 kiekvieną. Čekį 
nima pasekti* šventojo pavyzdžiu. Is200 -iteikė tuo^ pažadėdami liku- 

. . ................. v " • įsius $800 įnešti artimiausiu laiku. LN
kelių, pęr maža dėmesio kreipia naujų maičių gyvęnimą. Muzėjaus vertę žlug- j Meninę programą ispiiae vietos jau- •_ v savo reiškiu gražiausią

Reto nuoširdumo londoniškis P. Kuo
sa, prisidėjęs anksčiau $300, dabar pa- 

; didino įnašus iki pilnos asmeniui nor
mos — $500. Gilus Jums. p. Petrai, 
mūsų visų lietuviškas ačiū!

ivaliauskas iš Niagara Falls, N.Y., paš- 
i e tevis e e , tll per ję Žukauską iš Wellando pri- 

j į siuntė jau trečią šimtinę. Priimkite

Mielieji Repšiai iš Rodney, Ont , tuo

TELŠIŲ MVZĖJAUS
SUKAKTIS

Kraštotyros muzėjus Telšiuose pa
ūmėjo savo įsikūrimo trisdešimtmetį.

Dtu- i Jo komunistų partijos įsakymu įvestas nimas. Moksleivės ateitininkės ! padėka.
iš tu- propagandinis soc. statybos sky-: dė su montažu “Melodeklamacija . į įet0‘n] 
rtitizi- riųs, kuris “atspindi rajono darbo žmo- “Širvintos” tunto mažosios skautės pa- ca 

nių laimėjimus, pasiektus Tarybų vai- šoko tautinius šokius: klumpakojį, šus-.
- ‘ tą, kepurinę ir “noriu miego”. Solo

akordeonu pagrojo moksl. Vyt Beniu-
JAUNIMAS šis. ParapĮioa vaiku choras išpildė “~"į Koval.K„

____ ___________ _ L SIBIRĄ ; giesmes: “Sv. Terese — -----
kreipti į tai, kad jų kūriniai butu, kaip “Pašau nukreipti mane su komjauni-. skirta“ ir dvi daineles
tai nurodo naujoji Komunistų partijos : mo kelialapiu i. naujas mūsų Tėvynės • - Šoks tėvelis suktini”. ,O1U111C 1
programa, džiaugsmo, ir Įkvėpimo šaU Xor,u. dirbti liaudies labui, p At-kų kuopos pirm. J: Plęinys pade- 'vįsu mūSU nuoširdžiausia padėkai

kad išreikš-; f?!!’!1"’*“' y,; kojo visiems programos išpildytojams Mielieji Repšiai iš Rodney, OnU tuo
ir svečiams, kurių galėjo būti daugiau, tarpu paaukojo $5 LN Kultūros Fon- 

J_. P- jdui, suteikdami viltį, kad ateityje 
----------- stambiau prisidės. Be to, visą eilė tau

tiečių įsigijo liet, knygų, kurių šia pro- i

tinis milijonams žmonių. I__ _ v
tų jų valią, jausmus ir mintis, kad bū- Gausybės pareikštą pasitikėjimą... 
tų jų idėjinio turtinimo ir dorovinio — tokių oficialiai parašytų prašymų 
auklėjimo priemonė. Lietuviu kompo- j^priedangoje Lietuvos jaunimas gabe- 
zitoriai ir muzikologai padarys visa, darnas Į Bogotolą Rytų Sibire, Jeršo- V. BĄBECKO MUZIKOS STUDIJOS 
kad batu vertais partijos pagalbinin- va Pietų Urale ir Čū Pietų Kazachijo- KONCERTAS įvyks balandžio I i, 4- išplatinau už
kais, kuriant kom. visuomene. ” je. Darbo paskirtis — geležinkelio Imi- vai. p.p. Liet. Namuose, “Delta kino,

J. paukštelis
RUSIŠKAI

'3000 egz. tiražu Valstybinė groži _
nes literatūros leidykla išleido rusų *aus gpo Lietuvos jaunuoliu. -vkst- choras ir G. Breichmanienės- vad. tau 
kalba J. Paukštelio romaną “Jaunys
tė”. Knygą į rusų kalbą vertė G. Ka- ‘
novičius. i LONDON, Ont.

DAILIOJO SKAITYMO
VAKARAI i LIETUVOS TRISPALVĖ MIESTO turėtų ką dabar turi, jei Lietuva ne

valstybinės filharmonijos aktorius: CENTRE. — Sveikintinas apyl. valdy-^ būtų buvusi nepriklausoma. Jų gal nė
V. Kybartas pradėjo ruošti dailiojo rbos užsimojimas duoti naują progra-į gyvų jau nebūtų. Ir jie yra tėvynei 
skaitymo vakarus. Vilniuje ir kituose , uia Vasario 16 minėjimui. Nauji daly-1 skolingi ir turi jausti pareigą tą sko- 
Lietuvos miestuose jis skaitė J. Mar-! kai buvo trys. Pirmas jų — apyl. v-bos •.lą jai grąžinti. Paskaita klausytojams 
cinkevičiaus poema “1
nai”. Vasario 15-16 d. d. aktorius su-i Kr. v-bos pirm.; antras — ant mieštoj 
rengė lyrikos vakarus Vilniuje ir Kau- Į valdybos balkono turbūt pirmą sykį šio •

žitoriai ir muzikologai pada'rys visa

I LIETU VOS. ATSTOVUI Vasario 16 . šio. jauno kunigo sveikatos palaužimo. 
<1? sveikinimus vizitinėmis kortelėmis Jis buvo gimęs 1919 m. vasario 14 d. 
prisiuntė Valstybės sekr. ir 14 Valst. Į Teologinius mokslus pradėjo Telšių 
Dėpt augštųjų pareigųnų. j kun. seminarijoje, baigė Eichstaete,

LIETUVIŲ FONDUI $1000 paauko- ’ Vokietijoj 1945 m. liepos 29 d. Kuri 
jo V. ir M, Šmulkščiai. $100 atsiuntė J laiką dirbo su lietuviais Freiburge i. 
prel. M. Krupavičius. Bn, vėliau emigravo Australijon.

ANTANO ŠKĖMOS raštų išleidimo
fondui savo. Įnašą iki $200 pakėlė Vyt. nos mokslus Sydney un-te gydytojo 
Saulius, “Knygų. Lentyna” leidinio lęi- praktiką atliks Bankstown ligoninėje. 
4ėjas. INŽ. Z. BUDRIKIS, baigęs Sydney

.17 C. KINCINAITĖ iš Town of Lake, un-tą ir ilgesnį laiką dirbęs Melbour
ne, vasario mėn. išvyko kelionėn ap-’ ne, gavo naują paskyrimą ir persikėlė 
linį pąšąųlį. Aplankys Prancūziją, Ita- ” ‘
liją, Egiptą, Indiją, Tailandiją, Hong 
Kongą, Japoniją, Honolulu ir kitas 
valstybes. Romoj keliautoja jau gavo 
audienciją pas šv. Tėvą.

SV. KAZIMIERO PARAPIJA, Pitts-
ton, Pa., ruošiasi iškilmingai paminėti

DR. B. VINGILIS, užbaigęs mediei-

INŽ. Z. BUDRIKIS, baigęs Sydney

su šeima į Perth, W.A.
ADELAIDĖS UN-TE medicinos dak

taro laipsnį gavo Ona Roma Varonec- 
kaitė. Sydnejuje medicinos mokslus 
baigė Gytis Danta.

J NĄGULEVIČIUS, savanoris kūrė- 
__ r__ _______ jas, vyr. Itn., mirė sausio 6 d. Mel- 
savo klebąno 50 metų tarnybą. Kun. J. bourne, sulaukęs 65 m. amžiaus. Lai- 
Kasakaitis klebonu buvo paskirtas ' dotuvių apeigas atliko ir pamokslą pa- 
1912 m. gegužės mėn. Savo kunigystės sakė kun. dr. P. Bučinskas. Palaidotas 
5tĮ; m. jubilėjų jis atšventė 1955 m. sausio 9 d Favvkner kapinėse, daly- 
Gimęs 1879 m.____________________ ivaujant gausiam būriui tautiečių.

įUOZAS GRABAU - GRABAUSKAS NUSIŽUDĖ LIETUVIS. “Daily 
Lll iz ' * ; ’ paskelbė, kad Colie mieste,

tas iš Aušros Vartų pa’rap. bažnyčios ■ W. A., savam bute, lovoje rastas negy- 
. vas kibinąs Vaiginas. Jo rankose ras

otos vielos, įjungtos į elektros srovės 
! tinklą. * '
I MIRĖ J. DAUNORAVLČIUS Shenon 
River vietovėj, pr. metais. Buvo lent
pjūvės darbininkas 55 m. amžiaus, ki
lęs iš Noreikiškių km., Leliūnų vlšč., ~ 
Utenos apskr. Velionis buvo viengun
gis. Banke paliko. 3.500 sv., naują auto
mobilį ir kitokio turto. Suinteresuoti 
palikimu gali kreiptis į A. Klimaitį, 
71 Ta te Str., Leederville, W. A. Aus
tralija.

VIDAUS REIK. MINISTERIJA pas
kyrė “Lietuvių-australų klubui” žemės 
sklypą Canberroje. Įgaliotinis Vyt. Ge
nys gavo atatinkamus dokumentus. 
Sklypo plotas —: akras; nuomos mo
kestis dar nenustatytas. Ant sklypo bus 
statomi lietuvių namai.

Brazilija
VASARIO 16 minėjimas Rio de Ja

neiro mieste įvyko vasario 18 d. Pa
maldas Lietuvos laisvės intencija laikė 
vietos vysk. Don Pedro Massa.

Svečiai netilpo salėn į oficialų mi
nėjimą. Kalbas sakė Lietuvos min. 
Meieris ir P. Babickas. Meninėj da- 
lyj buvo deklamacijų, dainų ir liet.

tuo būdu LN narys ar kitas asmuo turi 
teisę atstovauti ne daugiau kaip 37 
svetimas LN akcijas.

Būtume labai dėkingi, jei į šį susi
rinkimą pakviestumėte atvykti savo 
draugus, pritariančius LN idėjai; susi
rinkimo dieną jie galętų įstoti į LN 
narius ir susirinkime dalyvauti kaip 
pilnatęisiąi LN nariai. • WT. . .

Dėkojamą iš anksto ir laukiame at- mtre vasapo 19 d. Niujorke. Palaido- ews 
vykstant. Hamiltono LN\ v-bą

I^IET. NAMŲ AKC. B-VĖS pajamų llonis buvo gimęs 1895 m. Daukšių k., 
ir išlaidų apyskaita. 1961 ni. gegužės Paįųvinio valse., Marijampolės apskr.

1- d. “ 1961 m. gruodžio 31 d-,
Pajamos:
Pajamos iš Delta kino
Pajamos iš butų nuomų
Krautuvių ir raštinių nuoma 3.335.00 i
Scenos ir salės nuoma
Indėlių nuošimtis
Įvairios pajamos

’ r- .^skirtis - gelezmkelK) Imi- va .p.p Liet Namuose Delta k no ( L„nk damasis po lačias apylinkes 
jų ^elektnHkavimas. Is ARmaus gek- saleje. 1292 King St. E. Jvatną i jdo-■ daUgelio ge ju lietuviu tvriau 

, z.nkeho stoties neseniai buvo išvežta m tą programą ispddys Babecko muzi-, nouširdžios pagalboS. Maloniai dėkoju 
.0 jaunuolių grupe. Iki vasaros prad- kos studijos mokiniai. JesS1e Lowe,. A $araonickui iš Newburv. Kojelai. 
žios raudonus komjaunimo kelialapius šokėjai, V. Verjkaicio ved. jaunimo: .. .. w i^rnA ;r v Kuzmai ii*

i. -vkst- choras ir G. Breichmanienės vad. tau- ^‘a™sJsn”l^rne ir v Kuzmai is. t r " ■ * London uz vežiojimą manęs savais au-« ..
tomobiliais LN reikalais, J. Siminkevi- j 
čiui, Rodney, ir Kuzmams iš London ' - 
už puikią nakvynę ir vaišes, o Londono j 
apyl. v-bos pirm. J. Butkui už leidimą I 
kaukių baliaus metu kreiptis į londo-! < 
niškius viešu žodžiu prašant paremti j < 
Hamiltono TN statybą. į .

Daug rankų didelę naštą pakelia — i

is daugelio gerųjų lietuvių patyriau 
nouširdžios pagalbos. Maloniai dėkoju

Išlaidos:

Revizorių atlyginimas 125.00 į
Banko patarnavimas 72.45 ’
Įvairios medž. valymui 124.05
Apšildymas 165.56
Draudimas 613.12
Elektra 58.62
Nuošimčiai už paskolą 686.60
Mergyčių nuošimčiai 3.780.00
Raštinės ir pašto išlaidos 30.71
Remontai ir išlaikymas 835.41
Įvairios išlaidos 208.86
Telefonas 29.06
Nekiln. turto mokesčiai 4.574.67
Nedarbo draudimas 15.52
Kelionės išlaidos 25.25
Algos ■ ' ' ■ \ ; - 1.498.80
Vanduo 301.85

Viso $13.209.69
Pelnas 5.321.15
Nurašyta amortizacijai 5.076.44

Grynas pelnas 244.71
St, Bakšys v-bos pirmininkas

Pov. Savickas, buhalteris

vasario 23 d. šv. Karolio kapinėse. Ve

Mokslus ėjo Veiverių mokyt, seminari
joj, Voronežo ped. kursuose ir VD un- 

$4700 00 l Ameriką atvyko. 1954 m. Velionis 
9 697 84 i yra parašęs keletą knygų.
3*335 00 < VASARIO 16 GIMNAZIJAI remti 

325 00:$°‘ ^ostono būrelis įsteigtas 1952 m. 
125 001 Yaigb jau 10 metų. Per tą laiką iš bū- 
348 00 i re^° sarių surinkta gimnazijai $2726. 

___ __ j “DIRVOS” bendradarbių klubas isi- 
Viso S18 530 84; Čikagoje. Į valdybą išrinkti: M. 

’ yaiiukėnas, V. Kasniūnas, R. Mieželis.
$64 00 VYT. KASNIŪNUI pasitraukus iš 

‘ II-jo kultūros kongreso k-to ir spaudos 
! sekcijos vedėjo pareigų, pakviestas 
kun. dr. J. Prunskis.

Dainininkė D. Mongirdąitė iš Bosto
no; persikelia gyventi į Kaliforniją.

EDV. ŠULAIČIO laiškas apie Vasa
rio 16 buvo atspausdintas “Chicago 
Daily News” dienraščio laiškų skyriuj.

Draud. įmokėjimas į priekį 1.000.00
Indėliai: liet, bankely “Talka” 4.104.37
Turtas:

Žemė, pastatai,
kiln turtas $219.857.06
Amortizacija 31.064.45 188.792.61 j r'a^liu> gUrinkta 26.650,00 Cr. aukų,
Geros valios paskola nar. 13.116.00‘ - - -------- • •••

Kraujas ir pele-; kvietimu į Londoną pirmą sykį atvyko - padarė didelį įspūdį.
Beveik kiekviena valdyba, įskaitant 

______ _ _ r ™ j ir J. Butkaus vadov., belsdavosi į mies- 
nę. Jo programoje buvo S. Jesenino; miesto istorijoje suplevėsavo lietuvis-1 t0 valdžios organų duris, prašydama 
poema “Ana Snegena”, A. Bloko mi-: ka vėliava: ir trečias — ši kartą duo-1 Vasario 16 atžymėti trispalvės iškėli- 
niatūros, V. Kybarto dailiojo skaity-pa ne scenos programa, bet brolių Mo-• mUw bet nė vienai jų ligi šiol nebuvo 
mo vakarai turėjo didelį pasisekimą: tU7.ų filmai iš Lietuvos gyvenimo. ; pavykę to pasiekti. Porą paskutinių 
jau vien dėl to, kad tai pirmasis lie- * Minėjimą pradėjo apyl. v-bos pirm, j metų šį leidimą buvo gavę ukrainie- 

sri-; J. Butkus, pasiūlydamas sugiedoti Tau- • čiai, neva už vakarų Kanados stepių 
tie- L tos himną ir po to pakviesdamas i pre-; sukultūrinimą. Lietuviai tapo antrąja 

i-1 zidiumą Kr. v-bos pirm. Stp. Kęsgai- i tautybe, turinčia teisę matyti savo mie-1 
lą. vietos kleboną kapelioną kun. J.J lą vėliavą prie pagrindinės miesto gat-' 

; Danielių, Vak. Ontario un to prof, latvį VęS tautinės šventės proga. Ji plevėsa- 
• dr. A. Dreimanį, Baltų Federacijos j Vo vasario 16 d. ant miesto valdybos 
! Londono sk. pirm. Epneri. naujos an-i pastato balkono nuo 10 vai. ryto ligi 4 

’; tikomunistinės organizacijos ir latvių,! vai. po pietų.
.... I Po paskaitos buvo parodyti brolių

■ mo kalbos pabrėžė įprastus ir mums; Motuzų filmai iš Lietuvos gyvenimo ir 
mielus linkėjimus, o kaikunos jų įske-.l tremties metų Vokietijoje. Minėjimas

A. Bloko mi-: ka vėliava: ir trečias — ši kartą duo- j Vasario 16 atžymėti trispalvės iškeli ... AT 1 i x j- _ 1 • _' _
mo vakarai turėjo didelį pasisekimą ; tūzų filmai iš Lietuvos gyvenimo.

Minėjimą pradėjo apyl. v-bos pirm, rnetų šį leidimą buvo gavę ukrainie-
Dnflrn.- ne cit cr»i T’nii. 1 _______ __ Ii____ _________________

kurios, atskaičius 7000,00 minėjimo 
išlaidas, paskirtos Vera Cruz liet, radi
jo. programai. Pasiuntinybėj min. Me- 
ieris surengė, priėmimą į kurį atsilan
kė apie 40 asmenų. Puikų sukaktuvinį 
straipsnį apie lietuvių kančias išspaus
dino seniausias Rio dienraštis “Jour
nal de Commercio”, o per radiją vi
sas pusvalandis buvo skirtas Lietuvai.

Balansas S208.961.59
Pasyvas: . ?
Namų, skola ( I morgičiai)
Skola bankui
Skola Liet. Namų Fondui
Skola akcininkams
Kapitalas:

86 Prefer.
907 Com.

$82.000.00
12.000.00

1.000.00
18.369.34

Shares po $100 8.600.00
Shares po $100 90.700.00bendromis jėgomis tikrai gražius ir _Liet. Namų Akcinės Bendrovės 

moderniškus T. Namus pastatysime! _
$į sekmadienį įvyksta labai svarbus Aktyvas: 

ir įdomus LN narių susirinkimas. Visi • Kasa: 
pasistenkime jame dalyvauti.

Su gilia padėka Jūsų
St. Bakšys, L?į v-bos pirm.

BUSIMŲJŲ T. NAMŲ statybos rea 
lią pradžią padarė inž. Pr. Čeponis ir 
jo tarnautojas Alekna vasario 24 d. 
Tą diena jie tyrė LN sklype grunto 
atsparumą, Įsigręždami keliose vieto
se iki 30 pėdų gylio. Inž. Čeponio pa
tikrinimu, apatiniai žemės sluogsniai 
LN statybai tinkami, ir jokių ekstra 
išlaidų pamatus liejant nereikėsią. Že
mės atsparumas yra 4000 sv. 1 kv. pė-

Balansas 1961 m. gruodžio 31 d.

Sąskaitos banke
Gaunamos sąskaitos
Korporac. mok. įmokėjimas
iš anksto. 43.72

$1.167.54
737.35

Balansas $208.961.59
Kapitalo sumažėjimas $3.707.75

Balansas, tikras:
Swarchuk, Accred. Public Account.
S. Bakšys, pirmininkas

Ę. Savickas, buhalteris

tuvio aktoriaus bandymas šioje ' 1 
tyje. Dailųjį skaitymą rusų kalba, 
sa. gana dažnai demonstruodavo 
portas iš “plačiosios tėvynės”.

PRAMOGINĖS MUZIKOS
KONCERTAS

Valstyb. V. Kapsuko aktų salėje įvy
ko pramoginės muzikos koncertas, su-’ stu jf ukrainiečių atstovus. Sveikini-i 

■ traukęs didelį buri žanro mėgėju. mo kaJbos b^.. - tus ir mums 
Koncerto programoje buvo liet, kom-1 - -..................
pozitoriu pramoginės muzikos kūriniai. , . . m. , ...... .kuriuos atliko Radijo ir televizijos i e r S! nąuJ°- Prof. Dreimam. me- baigtas visų dalyviu bendromis vaisė- Kuriuos aiiiKO Kaoijo ir televizijos; mjntj mQsu jaunimul: “šių
komiteto pramoginis orkestras. kraš(u jaunimas gyvena tik dabartimi. I m,"eskamba mQsu širdvse vvriausios

Didžiausio pasisekimo sulaukė E.iri tesKamoa musų sirayse vyriausios 
Balsio “Habanera” A Raudonikio ;^as su°eba suristi dabartį, praeitį ir,|jetuviu organizacijos Kanadoje vado- 
„a,s °. „H“Da”cra • . • *Sau 0 10 i ateiti i viena derini, tas turi daug tur-. žodžiai- -Mielas broli ir sosp’ Ati“Rumba”, R. Raccvičiaus “O pa pa, o ’ ’ ■ .. ’ v0 zoaziai- -Mietas oron ir sese. au.
čia-ėia” B. Dvariono daina “Nida” * tl.n<?esnf dvasinį, o bartais ir medžią- <juok Tėvynei ką privalai, nes ji dabar 
B Gorbulskio “Žva gidėta ‘ naktį” v’ ® gyvenimą. Tai kodėl nepanorėti: <iaugiau neg u betkada yra ta ves reika-B. uornuiskio zvagzaetą naxti . v., bf(ti turtingesniu? Kodėl nesisemti: .in °-. n F

Jurguėm “Neužmirštuole vyrų balsų į stiprvbės iš (ėvu kraštu praeities iri’,nga D E
oktetuur O. Balakausko Šokių, va- • k(xJėl nepagalvoti apie savo ir jų atei.; LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 
karas . ! ų kodėl neateiti jiems į pagalbą, kai ‘ 44 metų sukakties minėjimo metu Tau-• ..........

FOTO NUOTRAUKŲ mes jiemš esame tiek daug skolingi?” j tos Fondui aukojo: $20: K. Gaputis: KLMAS. kovo 18 d. yra netik labai
PARODA

Vilnaus “Pergalės” kino teatre bu 
vo surengta profesionalų ir foto mė
gėjų paroda — “Septynmetis gyveni- didės veiklumas mūsų naudai. Ugnin- po $2: J. Bendoraitis, čerškus, E. Da- 000 ir duotų garantuotą pelną. Susi
me”. Per dvi savaites parodą aplankė “ * >— r _ <<--------------
virš 50.000 vilniečių.

Žurnalistų s-gos foto sekcijos diplo-

im

DR. IRENE ZELTINš 
DANTŲ GYDYTOJA 

pranešamas naujas adresas: 
750 MAIN 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

JlnVbOS ANKSČIAU PAKVIESTI: 
ARCHITEKTAI; A. Banelis ir V. Pet- i 
rulis, dėl susidėjusių nepalankių ap-| 
linkybių, kovo 6 d. tolimesnius LN pro- į 
jektavimo darbus, abipusiu su LN v-ba ! 
susitarimu, sustabdė. Si darbą toliau 
tęsia F. Čeponis and Associates Ltd. 
firma.

Vasario 27 d. už LN sklypą atmokė
ta $1000 skolos. Jos dar liko $9000.

LN NARIŲ VISUOTINIS SŲSIRIN- 
lllVO JIVIMO coamt uauį orvvriiii^i. | * vmvsub aunvjv. kxrvwvr av v». aivvafv įauai

Baltų Fed. pirm, latvis Epneris kvie-» po $10 — J. Bersėnas ir B. Misius: po I svarbus, bet ir įdomus. Inž. Čeponis 
tė visus į talką laisvinimo darbui. Jis į S5: DragunaviČius, Ratkevičius, Valai-. pasiūlė ir paruošė naują busimųjų TN 
išreiškė įsitikinimą, kad netrukus pa-’tis; po $3: Stankevičius, P. Tumosa; ‘ varijąntą, kuris kainuotų apie $200.- 

gą kalbą pasakė ukrainiečių — jų čia niliūnas, Kudirka, K. Majauskas. L. rinkimo metu jis paruoštus planus ir 
yra daugiau 2000 asmenų — organiza- Eimantas, A. Petrašiūnas, Skvamayi- 
cijos pirm. A. Stepaniuk. Ukrainietis čius, S. žulpa ir K. Kudukis: po $1: 
prof. dr. E. B. Roslicky atsiuntė svei- Chainauskas, Čegys, D. Gudelis ir A. 
kinimą raštu.

Po sveikinimų labai turiningą pa
skaitą skaitė Kr. v-bos pirm. Stp. Kęs- kas TF nuoširdžiai dėkoju — 

n ---- J, Bendoraitis, TF igaL

šiaučiūnas.
Visiems Londono lietuviams už au-

Kodėl mokėti?
Jūs neprivalote

; gaila. Ji buvo ne tik turininga, bet ir 
! nauja. Jis aplenkė arba mažai tik pa
lietė mūsų istoriją ir vienybės reika
lingumą. Pasirinko kitų nuodugniau

■ nepaliestus klausimus. Štai vienas to
kių. Kanadoje ir JAV tenka nugirsti:

‘ “Lietuva man nei šJls no; š^Ita. Aš 
čia daugiau uždirbu ir geriau gyvenu

' kaip r ° >n. 1. Lietuvoj. Jei nepriklau
somybės būtume ir neturėję, aš tą pat 
šiandien turėčiau”. Prelegentas įrodė,

t kad šie besiginantieji klysta: jie ne-

jų detales pademonstruos kino apara
tų ir prožektoriaus pagalba ant ekra
no žymiai padidintus.

Tokio svarbaus susirinkimo, kai ren
kami valdomieji organai ir galutinai 
sprendžiama busimųjų LN statyba, 
nieku būdu neapleiskime! Sk. St

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame 

bankelyje "Talka0
IŠDUODAMOS ASMENINES PA- 
SKOLOS iki $3.040, morgiėių pa
skolos iki 50% tarto vertės. Nemo
kamas gyvybės draudimas. PILNAS 
ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

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

20 KING STREET EAST, ROOM 13. • Telefonas JA. 7-5575.

VISAIS DRAUDIMO KLAUSIMAIS PRAŠOM. KREIPTIS I

J. G. SKAISČIO
DRAUDIMO AGENTŪRA ;

VISŲ RUSIŲ DRAUDIMAI
Atstovaujamos 15 draudimo kompanijų. Sutraukite visą savo 
draudimų i vienų kompanijų per vienų agentūrų, tuo sutaupysite • 
10% nuolaidos. Išrūpinamos per bankų automobiliams ir kitiems ; 
reikalams paskolos. Nelaimingu atveju turėsite lietuviškai kalban « 
tį adjuster. Visi draudimo polisai išduodami per 48 v.al. ir grei
čiau. Mėnesinis mokėjimas už draudimus. Pigiausios kainos. •
RASTINE:
H. L. Namuose “Delta” Bldg. 
1280’^ King St. E., kamb. 1. 
Telefonas LI. 9-8643.
Skambinant prašau palikti 
savo telefono numerį.

REZIDENCIJA:
105 Murray Ave., 
Grimsby, OnL, 

Telefonas WH. 5-8483

Visi Pilietybės ir Imigracijos Departamento tarnau
toju suteikiami patarnavimai yra nemokami.
Niekam nej>riyqĮgte mpk&i pinigu, norėdami j pra- 
symg/atkreipti imigracijos, pareigūnų dėmesį.
Praeityje yra pasitaikę, kad nesąžiningi asmenys 
ppsinaudodamį naujakurių onąlų arba prancūzų 
kalbų nežinojimu, imdami^ ougštus mokesčius už pa- 
tarnayjmus, kuriuos buvo, galima gauti nemokamai 
imigracijos įstaigoje.
Bet kokius dokumentus, kurie reikalingi paremti 
prašymą, gąljiąa, įteikti: originąlinėje kalboje.
ęąnąiįąų reikiant;vertėjo pądėti išsiaiškint^ kurį nors 
imigracijos reikalą, tokį patarnavimą nemokamai 
suteiks imigracijos, pareigūnai.
Pilietybės ir Imigracijos Departamentas nori viso
kiais būdais pagelbėti imigrantėms. Į jų tarpą įeina 
ir jų saugojime? nuo išnąudpji^na.

ELLEN L. FAIRCLOUGH 
Pilietybės ir Imigracijos Ministeris

S-52-20

KUN.’ V. MINCEVIČIUS dalyvavo 
VIII-me Italijos krikščionių demokra
tų partijos kongrese Neapolyje sausio 
27 — vasario 2 d. Be Lietuvos atstovo 
dalyvavo dar Belgijos, Brazilijos, Bri
tanijos, Prancūzijos, Olandijos, Švei
carijos, Venezuelos, Austrijos ir kitų 
tautų atstovai.

M. Zelandija
VASARIO 16 MINĖJIMĄ Aucklan- 

de surengė vietinė LB apyl. v-ba vasa
rio 17 d. Cresta kavinėje. Apyl. v-vos 
pirm. A. Pinkus tarė įžangos žodį, apie 
dr. Basanavičių kalbėjo agr. č. Liuti
kas. Buv. valst. teatro aktorius P. Sim-, 
kus paskaitė kelis Aisčio ir Brazdžio
nio eilėraščius.

Urugvajus
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

44 metų sukakties proga per Montevi
deo radijus Indepencia ir Sarandi apie 
Lietuvą eilę paskaitų ir kalbų pasakė 
min. dr. K. Graužinis, K. Čibiras, liet, 
bičiulis J. P. Martinez Bersetche, Liet. 
Kultūros dr-jos pirm. Vyt. Dorelis, LB 
pirm. M. Svečiulis ir kt.

Sostinės spauda šiemet Lietuvai ir 
dabartinei jos padėčiai skyrė dar dau
giau dėmesio kaip kasmet. Dienraščiai 
paskelbė savo bendradarbių lietuvių 
straipsnius, o kiti Įsidėjo L. Kultūros 
dr-jos manifestą apie sovietų imperia
lizmą.

Vasario 16 d. vakare Lietuvos pa
siuntinybėje buvo kuklus priėmimas, 
kuriame dalyvavo būrys tautiečių ir 
Lietuvos draugų.

Visuomeninis minėjimas įvyko Kult, 
dr-jos patalpose. Programoje pasireiš
kė šešetas kalbėtojų. Vyt Dorelio ved- 
choras ir N. Stanevičiūtės paruošta 
mažųjų grupė su taut, šokiais.

Tėvynės šventė buvo baigta sekma
dieni iškilmingomis pamaldomis lietu
vių bažnyčioje, kurias laikė kun. dr. P. 
Daugintis. Dalyvavo Lietuvos pas-bęs 
personalas ir daug tautiečių.

SUDBURY, Ont.
LAIMĖJO STIPENDIJĄ. — Algis P. 

Kusinškis. dalyvavęs muzikos festiva
lyje kaip akordeonistas, laimėjo In
ternational Falconbridge Co. moksla- 
pinigius. Jo nuotrauka buvo įdėta vie
tiniam dienrašty. Tai jau ne pirmą kar
tą laurus skinąs lietuviukas.

PAKRIKŠTYTA: Jono ir Stefanijos 
Petrėnų dukrelė Dainos Rūtos vardais 
ir Pranas Visockas.

JONAS GAIGALAS, senosios kartos 
lietuvis, mirė širdies liga. Krsp.
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Danutė Danaitytė ir Giedrė Vasiliaus
kaitė iš Toronto padeda gėles 

šv. Kazimiero minėjime

ŽIBURĖLIAI? 
most! - mažiesiems«

Graži šalelė
Graži yra mano 
Lietuva šalelė, . 
Žalioje girelėj, 
Kukuoja gegelė.
Maži piemenėliai 
Dūdelėm traliuoja, 
Sesučių darželiups, 
Rūtelės žaliuoja.
Jei būčiau paukštelis 
Ir sparnus turėčiau, 
Aš į tėviškėlę, — 
Kasdieną nulėkčiau!

S. Slavinskienė

Gyvenu tabako ūkyje
Aš gyvenu ūkyje, tai galiu apie1 bininkams. Auginame dar vištas 

jį truputi papasakoti. Mūsų ūkis ir gaidžius. Gaidžius auginame!

Kaip žvėrys seno 
arklio išsigando

irupuų papasaKOU. musu ūkis ir gaiazius. uaiazius auginame* Turė;o žmogus arkli Kol imi 
yra tabako. Mes ne tik tabaką au-: mėsai, o vištos deda klausimus J J ^rejo mog s arkij. Kol jau- 
giname, bet ir rugius. Iš rugių! kuriuos ąŠ renku. Man labai pa- nns nuAlį ’kimininio?įj********** > A Ak? A A X W * * ** V W - v **

mamytė daro skanią duoną, o iš tinka ūkis, kad yra daug vietos 
tabako žmonės daro cigaretes, bėgiot, žaist>. važinėt, su rogėm va- 
Ūkis yra ant kryžkelės kampo, žiuot, čiuožt ir daug tyro oro. 
apsuptas gražiais žaliais miškais. - • * «-
Tabako ūkiui reikalingas šiltadar
žis tabakui pasodinti. Kai tabakas 
užauga ir prinoksta, tada apie še
šiolika žmonių skina, riša, dalina 

jir tada deda į džiovyklas, kurių 
į mes turime septynias. Kai taba
kas yra išdžiūvęs, tada deda į dar
žinę. Ūkyje yra laukai, miškai ir 
daug pastatų. Dar yra daug slėnių 

j ir kalnelių laukuose.
Vasarą karvė ir arklys ganosi 

laukuose. Karvė ėda žolę, o arklys 
i dirba. Kiaules mes pjauname 
prieš vasarą ir tada duodame dar-

Daina Augaitytė, 8 m., 
■Delhi, Ont.-

Mano ožiukai
r

V. ŠMAIŽIENĖ

Delhi,Birutė ir Daina Augaitytės iš 
Out. Jos parašė čia dedamus rašinėlius

Žiemos pyktis 
ir džiaugsmas

Kur dingo žaliuojantys miškai, 
kur mūsų gėlytės darželyje išau
gintos? Viskas užklota baltu ap
siaustu, baltuoja kur tik akis ga
li matyti. Tai žiema. Balta kaip 
lelija ji atkeliauja pernakt ir žmo
gus atsikėlęs’anksti rytą tik gali 
gėrėtis pasakišku vaizdu. Medžiai 
kaip balti sargybiniai siekia mė
lyną dangų. Pro langą vakare, 
kaip ekrane, gali pamatyti baltų
jų snaigių baletą.

žiema nėra visada tokia rami 
ir jauki. Jos palydovas šiaurys vė
jas susitaręs su šalčiu naktimis 
pasileidžia, švilpaudamas langus 
daužo ir siaučia medžiuose, kad 
net kiškutis dreba susitraukęs sa
vo oloj.

Nors žiema parodo savo pykti, 
dažnai ji daug džiaugsmo atneša 
vaikams. Šaltą, gražią dieną vai
kai džiūgaudami, kaip vėjas, išle
kia pro mokyklos duris tiesiai ant 
žibančio ledo ir ant baltuojančių

Buvo tai seniai, I Didžiojo karo 
metu. Mūsų miestas buvo užimtas 
priešų kariuomenės ir sunku bū
davo gauti mėsos, pieno, kartais 
net duonos.

Kartą tėvelis nuvažiavo į kai
mą ir parsivežė nusipirkęs gyvą 
ožką. Mamytė net išsigando ją pa
mačiusi. i

— Kur mes ją laikysime, — 
klausė ji susirūpinusi. — Negi 
virtuvėje?

Tėvelis ją suramino, kad virtu
vėje ožkos tikrai nereikės laikyti. 
Gale sodo buvo pusiau apdegęs 
namas. Jame niekas negyveno. 
Taigi, į to namo rūsį ir nugabe
nome savo ožkytę.

O, ji buvo graži! Visa juoda, 
baltu snukučiu, didelėmis juodo
mis akimis ir baltomis kojytėmis. 
Aš visada eidavau kartu su mamy
te jos maitinti, girdyti ir melžti. 
Pienelis būdavo toks skanus ir aš 
taip daug jo gerdavau.

Atėjo žiema ir ožkytei pasidarė 
šalta nekūrenamo namo rūsyje, 
bet kitur jai vietos nebuvo.

Vieną rytą mamytė sakė man, 
kad mūsų ožkytė turi du mažyčius 
ožkiukus. Kad šoksiu aš iš lovos, 
kad imsiu rengtis —- juk turėjau i

Iliustracija dail. J R

supyko, kad sako mamytei:
— Eisiu ir išmesiu juos lauk! 

Visą naktį jie čia neduos miegoti!
Aš taip išsigandau, taip bijojau, 

kad tėvelis tikrai taip nepadarytų. 
Tyliai, tyliai, kaip pelytė išlipau 
iš lovos. Dar tyliau nuėjau į virtu
vę. Pasiėmiau ožiukus ir atsine-

Vaikai ir rogės
Lekia rogės nuo kalniuko
Ii- be ratų, be arkliuko, 
Be motoro, be benzino, 
Kur sustos jos — nieks nežino.
Baltos pusnys piestu šoka, 
Žydi džiaugsmas, klega juokas. 
Šaltis graibo apie nosį. 
Reiks patrinti, kai sustosim.
Ups! Kelmiukas! Rogės krypo — 
Vaikų rogėse neliko: 
Kyšo "rankos, kyšo kojos 
Baltos pusnys tik kvatojas!
Dar vaikai neišsikapstė. 
Kelmas jau kitus išdrabstė! 
Ir taip bus per visą dieną.
Kol vaikai — pavargs lig vieno...
Kol mama pašauks namučių 
Vakarienės ir miegučio ... 
O tas vėjas, lyg prašytas. 
Tvarkys pusnis išmaišytas.

V. šmaižienė

no, nebenorėjo šeimininkas jo 
veltui šerti, nuvedė į girią ir pa
leido.

Eina tas arklelis per girią ir 
sutinka mešką. Ta ir sako:

— Liesas tu, arkleli, ir nebe
stiprus visai. Būsi geras kąsnelis 
vilkui.

— Oi, aš dar stiprus ir tave nu
galėčiau, — atsako arklys.

Meška giriasi:
— Kai aš suspaudžiu akmeni, 

tai tik skystimas-iš jo lieka.
O arklys jai atsako:
— O kai aš su koja per akmeni 

pabraukiu, tai ugnis pasirodo.
Arklys sudavė pasaga i akmeni 

Į — pasipylė žiežirbos.
Nusigando meška ir nulėkė i 

girią. Sutiko vilką ir pasakoja, 
į koks stipruolis girioj atsirado. 
Vilkas tik šypsosi. Seną arklį jam 
sudorot vieni juokai.

— Vesk, — sako, — aš jo nebi
jau. — Ir laižosi iš anksto.

Meška jį nusivedė i pagirį. Ark
lelis ėda sau pakalnėj už krūmų. 
Meška jį mato, o vilkas ir šiaip 
stiepiasi, ir taip — nemato ir ga
na. Meška sako:

— Aš tave pakelsiu, tai geriau 
galėsi matyt.

Bet meška bekeldama vilką 
taip suspaudė, kad tas tik išsižiojo 
ir tuoj galą gavo. Meška pama
čius, kad vilkas nebegyvas, dar 
labiau arklio išsigando. Mat, gal
vojo, vilkas vos pamatęs arklį iš 
baimės numirė, tai tikrai baisus 
žvėris turi būti tas arklvs. Nuo to 
laiko miško žvėrys arklio iš tolo 
vengė ir tas sau ramiai miške gy- 
veno. '■/■■

M Į S L Ė
Laivu plaukė dešimt vyrų. Lai

vas apvirto. Devyni sušlapo plau
kus, o dešimtas ne.

Kodėl?
•seųiid OA.ng :suiu.<ųes)v

Į GYVASTINGĄ LIETUVIŠKOS 
KULTŪROS RENESANSĄ

Iš PLB pirm. dr. J. Sungailos kalbps įtei
kiant premiję už “Aukso žęsj“ Toronte

B. Pūkelevičiūtei š.m. kovo 11 d.
Esame susirinkę į kultūrinę! 

puotą — atžymėti vertingą įnašą,' 
dėtą į tremties lietuvišką literatū
ros aruodą . Beveik prieš dvejus 
metus PLB valdybos paskelbtas 
jaunimo dramos konkursas davė 
gražų rezultatą ...

Mes dėkojame JAV ir Kanados 
kr. v-boms už parodytą iniciatyvą 

į šį konkursą planuojant, o taipat ir 
už išteklius šioms premijoms fi
nansuoti.

šis konkursas buvo skelbtas 
jaunimo literatūrai, nes jos mes 
labiausiai stokojame. Pasirinkta 
scenos veikalai, nes jais bene 
lengviausiai yra pasiekiami mūsų 
jaunieji lietuviškos bendruome
nės nariai.

Tenka apgailestauti, kad iš 17 
konkursui prisiųstų veikalų ver
tintojų komisija rado vertą pre
mijuoti tiktai vieną. Tai liudija, 
kad pajėgesni mūsų rašytojai te
silaiko nuo konkursų atokiai. O 
juk neabejojame, kad visų litera
tūrinių konkursų pasisekimas pri
klauso nuo to, kiek mūsų rašyto
jai jais domisi. Iš kitos pusės, ta
čiau nemanome, kad mūsų litera
tūros ateivis išeivijoje priklauso 
nuo konkursų gausumo, bei jų 
sėkmingumo. Joks meninis rene
sansas nėra iššaukiamas dirbtinė
mis priemonėmis. Viena kita pi
niginė parama tėra tik paskatini
mas, iššauktas tam tikrų aplinky
bių. Tai tėra tik bėdos sprendi
mas, kuris negali ir neturi būti 
mūsų kultūrinės politikos pagrin
diniu varikliu. Būtų natūralu, jei 
mūsų didžiosios leidyklos, kurių 
beliko taip maža, pajėgtų rašyto
jams mokėti bent minimalinį ho
norarą ir tokiu būdu įgalintų ra
šytojus pašvęsti savo jėgas augš- 
tos vertės kūrybai. Tokia plataus 
planavimo idėja būtų vienintelis

ir tikras mūsų kultūrinės gyvybės 
laidas. Tai idėjai realizuoti reikia 
leidėjų, rašytojų ir, pagaliau skai
tytojų glaudaus bendradarbiavi
mo. Reikia, konkrečiai kalbant, 
žmonių, kurie rašo, žmonių, kurie 
knygą išleidžia viešumon ir, kartu 
išlavintų žmonių, kurie tas iš
leistas knygas skaito. Ir tobuliau
si scenos veikalai neatsieks savo 
tikslo, jei neliks žiūrovų arba te
atro kolektyvų, sugebančių tuos 
veikalus išnešti į scenos šviesą.

PLB v-ba tad ir kreipiasi į visus 
kultūrinio gyvenimo veiksnius, 
kviesdama juos į lietuviškosios 
kultūros darnų ir gyvastingą re
nesansą. Tegu ši džiugi proga pri
mena, kad mes laukiame dar daug 
naujų jėgų ir ryžto mūsų kultūri
niame darbe. Pagerbdami atski
rus individus, liudijame lietuviš
kosios kultūros gajumą. Kviečia
me visus lietuvius rašytojus ir kū
rėjus į didelę talką, kad mūsų iš
eivijos metai neliktų sporadiškų 
blykstelėjimų kronika, kurią gau
bia didelė tamsa. Tegu mūsų gy
venimas svetimuose kraštuose 
tampa nuolatine kova už Biliūno 
Laimės Žiburį, skleidžiantį šviesą 
kiekvienam lietuviui betkuriame 
pasaulio kampe. Tegu mūsų kūrė
jai nekad nepamiršta bevardžių 
liaudies kūrėjų aukos ir pasišven
timo anoje liūdnoje balanos gady
nėje, kai lietuviškasis kūrybinis 
žodis buvo kuriamas tiktai iš mei
lės savam artojui broliui, kad pa
lengvintų jo sunkų vergijos jun
ga- .. ■' . . ■ Z.

Kai mes visi taip jausimės ir 
iš meilės savam kraštui ir savam 
žmogui vienas su kitu susitiksime 
knygos puslapiuose ar salėse, ta
da ir mūsų kultūrinis gyvenimas 
nušvis nauja ugnimi. Tada bus 
galima tikėtis tamsiausią valandą 
sulaukti skaidrios Šviesos.

kuo greičiausiai pamatyti! Jie bu-1 šiau juos į valgomąjį. Atsisėdau 
vo dar gražesni už didžiąją ošką!;ant grindų, apsikabinau abudu 
Kaip jie šokinėjo ir žaidė! Jei rha-Į ožiukus, jie prie manęs prisiglau- 
ne būtų leidę, tai aš visą laiką bū- ■ ... . . .
čiau buvusi su jais rūsyje.

Atėjo vakaras ir mamytė ėmė 
rūpintis, kad naktį ožiukai nesu
šaltų.

— Aš manau. — sako ji tėve-
-- ---- -7-- - -. - - . liui, —- kad reikia nakčiai ožiukus

kalneliu su rogutėm. Dziugauda- j vidų inešti 
mi, krykštaudami pe pasileidžia " Ta-p ir padarė; atnešė juos i 
per ledą ir kalnus. O vakare par- vįrtu^e r J -
kiūtina namo sušalę, pavargę, bet sumigome, o mūsų ožiukai 
žibančiom akim. j kad ims “verkti”, kad ims meken-

Žiema. neskaitant jos žiauru- ti... Keletą kartų mamytė atsi- 
mo, teikia daug malonumo ypač j kėlė ir nuėjo pas juos. Tada ožiu- 
vaikams savo sporto galimybėm ir, k2j valandėlei nutilo. Kai tik vėl 
savo grožiu. visi sumigdavome — ožiukai ir

Birutė Augaitytė, Delhi, Ont. vėl mekena. Pagaliau tėvelis taip

KuitOrcs ir knygų pasaulyje

Stasys Yla

"Šliūpas 
mums 
melavo"

8-
Netikėjimo mada, kurią sekė savu laiku mūsų inteli

gentai ir pusinteligenčiai, nerado atgarsio kaimo masėse. 
Greičiau patys inteligentai švelnėjo savo pažiūrose nei 
liaudis žavėjosi jų mada. Kitaip buvo su liaudies vaikais 
išeivijoje.

Šliūpu pasekė apie 30% Amerikos lietuvių
Pats aplinkos pakeitimas pakirto ne vieno jauno išeivio 

religini atsparumą — įnešė sąmyšio. Miestas savaime žal
iojo atsineštinį tradicinį religingumą. Bet reikėjo inteli
gentų, kaip |. Šliūpas, kurie išeivių dvasią stačiai žalote 
židotų. Šliūpas Amerikoje veikė minėto anarchistinio savo 
atsišaukimo dvasioje. Jis važinėjo po kolonijas, leido 
“l^aisvąją mintį", rašė straipsnius, tyčiodamasis iš religi
jos, niekindamas Bažnyčią, kurstydamas žmones neap
kęsti kunigų..

A. Miluko ir kiti] Amerikos lietuvių išeivių istorijos 
tyrinėtojų teigimu, J. Šliūpas apie 30? lietuvių nuteikė 
prieš religiją ir tuo būdu pastūmėjo juos j socialrevoliu- 
cinę srovę. Apie 20? šių žmonių vėliau perėjo į Amerikos 
lietuvių komunistų eiles. J. Šliūpo pasitamavimas komu
nizmui tarp Amerikos lietuvių buvo didesnis nei Zigmo 
Aleksos - Angariečio ar Vinco Mickevičiaus - Kapsuko 
Lietuvoje. Lietuvoje komunistai neturėjo nei 1?, o iš jų 
tikrų lietuvių buvo tik retos išimtys: daugiausia žydai 
ir nišai.

Dramatiškas tautiečio grįžimas
ŠliūĮio veiklos pasekmes, žiūrint asmeninės tragikus 

požiūriu, gali atskleisti vieno lietuvio išpažinimas, kurį 
man teko išgirsti iš. vieno senyvo lietuvio kunigo pasa
kojimų. Kartą jis lankęs tautiečius Southamptoho, Mass.. 
džiovininkų sanatorijoje.

— Čia yra dar vienas silpnas ligonis, — kalbėjo ku
nigui slaugė protestantė, — priešingas religijai, gal dėl 
to toks neramus. Mes viską darėm, kad jis mažiau erzin-

dė, užmigo ir visą naktį ramiau-i 
šiai išmiegojo.

Tėveliai rytą labai nustebo ne
radę manęs lovoje. Dar labiau nu
stebo pamatę mane susirangiusią i 
ant grindų ir iniegančią su ožiu
kais.

Mamvtė skubiai nunešė mane į 
lovą, davė karšto pienelio išgerti, 
apklostė ir liepė gulėti. Gavau di
delę slogą ir gailėjausi, kad tiek ; 
rūpesčio padariau tėveliams. Ma
no gi širdelėje buvo gera.-kadrma- 
no ožiukai nesušalo

Norėčiau tėvų žeme pamatyti, 
Girdėjau koks jos grožis ten yra, 
Jos vardas skamba mano širdy. 
Kaip ta graudi armonikos gaida.
Žalia juosta miškų ten visad šlama. 
Linksmi drugeliai skraidą per laukus. 
Ir ten meiliai lietuviškai dainuoja, ' 
Kai sėja žalių rūtų darželius.
Gintaras puošia melsvų jūrų krantus, 
Sodus dabina balti obelų žiedai.
Saulė bučiuoja ten sidabro smėlius, 
Ir per dienas vis gieda vieversiai.
Vai kokia didi laimė man ten būtų.
Džiaugsmo takai skaidriai ten nušvistų, 
Jei bent vieną šviesų rytą 
Galėčiau savo gimtą šąli pamatyti.

Julija Kaminskaitė, Hamilton. Ont

j KUN. J. VAIŠNORA, MIC. ‘ Laive”] DR. J. GRINIUI, rašytojui ir litera- 
įduoda įdomių prisiminimų apie ąrkiv.jtūros b^i meno kritikui, šiemet suėjo 
i Jurgį Matųlaiiį, kurio beatifikacijom į 60 m. amžiaus. Gimė 1902 m. vasario 

22 d. Giininėnų km.. Joniškio vaisė.. 
Dr. J. Grimus šiuo metų gyvena Miun
chene. JisTaŠo įvairiais kūfibros^klau- 
simais plačioj viso pasaulio lietuvių 
spaudoj.

| *i U*
j byla šiuo metu vedama Vatikane. Pri- 
I siminimai užvardinti, “Račiau šven- 

; tąjį".
A.A. VL. ADOMAVIČIUS, kompoz

ir architekto, žmona Jadvyga perdavė - . .
rankraščius ir kitokią muzikologinęj ni3LLS.kvbivAS, pasidarbavęs
medžiaga Liet, muzikologijos archyvui Į reil^anl niėdžiągą Kersteno komitetui. 
Čikagoje. Rankraščiuose yra dainų so-J °Pero-y Aidos pastatvmui paskyrę 
lo augštesniam. vidur, ir žemesniam .....
balsui, čelo soliniu dalykų ir kt. . ANTANAS ęiEDRIUS ir jo brolis 

j ŽURNALAS “AIDAI". šietnetinę $500 j Dzidorius rupsia kirčiuotą lietuviškų 
’ premiją skiria už grožinės literatūros |
• veikalą. Kūriniams siusti laikas pasi-į . ? J1-
; baigė kovo 1 d. Vertinimo komisijos Horke ,sleid<> savo bluIeteRiO metų 
sastatas dar nepaskelbtas.

DR. J. PRUNSKIO knyga “Vyrai ;Ia

tųsi, lx*t turbūt nemokam prie jo prieiti. Gal jūs jam 
padėtumėte.

Kunigas rado ligonį lovoje, nusisukusį į sieną. Išgir
dęs, kad kažkas atėjo, jis pasigręžė ir? pamatęs kunigą, 
susierzino:

— Ar velnias čia tave atnešė?

— KlauSyk, tu esi dabar namuose, grįžęs. Kai jau grį
žęs, nereikia nei klausti: “ar galiu?" Ka tu man dabar 
pasakoji, jau yra tavo grįžimas.

— A, — atsikvėpė Bakutis. — B('t. matai, khbone, 
as gi trisdešimt nK'tu nebuvau išpažinties.

— Tai kas kita. Su išpažintim lengviausia, kai ž.mo-
— Nesijaudink, aš nenoriu tavęs varginti, — pratarė gus jos nori.

kunigas. Jei nenori, niekt) tail nesakysiu. Tik būk ra
mus. Žinai, kad ir tvirtam žmogui nėra sveika p\ kti, o 
tu juk ligonis.

— Eik sau, išnyk iš akių! — pasakė ir vėl pasigręžė 
i siena.

Kunigas tyliai išėjo.
Po savaitės ar dviejų pasibeldė pas ta patį kunigą 

kaimynas ir sako:
— Klebone, ar jūs negalėtumėte užeiti pas Joną Ba

kutį. Jis neseniai grįžo iš ligoninės.
— Ar jis mane kvietė? — paklausė.
— Taip, jis pats, — atsakė kaimynas.
Kunigas rado Bakutį lovoje ir vėl paklausė:
— Ar tu pats, norėjai, kad ateičiau? Jei pats kvietei, 

tai turbūt norėjai ka nors man pasakyti. Sakyk, koks 
reikalas?

Kunigas čia pat išklausė jo išpažinties ir rengėsi išeiti.
— Užeik pas mane dažniau,-— prašė ligonis. — Turiu 

dar daug ka pakalbėti.
Kunigas užeidavo. Karta Bakutis paėmė jo ranka.
— Šiandien aš turbūt baigsiu savo gwemimae— duok 

man Paskutinį Patepimą!
— Sunki tavo liga. Bakuti, ir nepagydoma. dar 

šit rodąi stiprus.

Paskutinės gyvenimo valandos
Vakare atskulx jovkaimynas prašyti Ikikuėio vardu.
— Klebone, nelxdauk. Šios nakties aš jau tikrai nebe

sulauksiu, — prašė ligonis.
Kunigas grįžo namo, pasiėmė šv. aliejaus ir aprūpino 

ligonį Paskutiniuoju Patepimu. Bakutis čia pat ĮKisikvietė 
vaikus ir jų akivaizdoj prašė kunigą juos globoti. Jis bi-

klystkeliuose" jau atspausdinta "/Drau
go" spaustuvėje: netrukus siunčiama’ Į 
rišyklą ir paleidžiama i rinką. Knyga 
308 psl.

DR. A. ŠEŠPLAUKIO paruošta lie
tuviu kalbos gramatika ir sintaksė iš
ėjo trecia laida. Išleido J. Karvelis.

“DIRVA” paskyrė visą puslapi lais
viems pasisakymams. padarydama tam 
netgi atskirą vinjetę: “Svarstymai ir 
nuomonės". - Dirva" turi ir kitą —- 
trumpu skaitytoju laišku skyrių.

VYT RADŽIUS IR ALG. TRINKŪ
NAS, Čikagos Liet, operos v-bos atsto
vai. tariasi su kompozit. K. V. Banaičiu ! 
del jo operos “Jūratė ir Kastytis” in- 
strumentavimo ir pastatymo.

“KARYS” rengia prof. K. Kepalo 
70 m. amžiaus sukakties minėjimą ko
vo 31 d. Liet, klube Brooklyne. K. Ke
palas yra “Kario" kalbinės dalies re
daktorius.

Mokslas dabar su
traukia hemoroidus 

be skausmo ir

1 nr.. kuriame aprašoma dr-jos veik
la ir supažindinama su įvairiomis Lie
tuvos pašto ženklų laidomis.

DR. P. MAČIULIS “Darbininke” 
pradėjo spausdinti atsiminimus apie 
tris ultimatumus Lietuvai: lenkų, vo
kiečiu ir rusu.

PANEVĖŽIO MONOGAFIJA sure 
daguota ir parengta spaudai. Ją lei
džia Panevėžiečių sambūrio klubas, pa
dedamas Biržėnų. Kupiškėnų ir Upytės 
klubų. Rašo virš 20 autorių su 70 
straipsniais, kurie apima geografines 
srities žinias bei istorinius įvykius. 
Knygos tikslas — parodyti tos srities 
gyventojų/nuveiktus darbus, atremti 

i tvirtinimus apie skurdą ir vargą nepri
klausomybės laikais, pažinti savo kraš
tą, prisiminti pamirštus vardus ir vie
toves. Leidžiama prenumeratos keliu. 
Užsisakyti. A. Vadopalas, 1647 S. Cali
fornia Ave. Chicago 8, Ill.. USA.

DR. V. SRUOGIENĖ:, dėstanti Au
rora College JAV. “Drauge” paskelb
tame pasikalbėjime sako: “Kartą už
sidegusi pasakojau apie bolševikų oku
pacijos žiaurumus. mano pačios išgy
ventus, 1941 m. artimųjų išvežimus, 
žudynes, persekiojimus, o iš vieno 
klausytojo išgirdau:

“žinoma, tai labai liūdna, betgi vals
tybė turi rūpintis savo saugumu. Ir čia.

— Matai, klebone, kaip ta bažnyčia stovi, aš ten ko joje, kad su jais neatsitiktų tai, kas buvo su juo jau
jos nebuvau įkėlęs, — pasakė, užsikosėjo ir nutilo.

— Tai ir viskas, ką tu norėjai man pasakyti?
— Ne, ne! Aš tik uždusau. Palauk truputį, aš viską 

pasakysiu.
Jis atsigavo ir tęsė:
— Matai, mane parvežė iš ligoninės ir dabar esu vie

nas namie. Žmona dirba, o vaikai moky kloj. Vienas pats 
aš ir galvoju: kaip čia dabar yra? Visi mano giminės tiki, 
o aš ne. Buvau jaunas, neseniai iš Lietuvos, o Bostone 
prasidėjo tos prakalbos. Kalbėjo labai moky ti žmonės — 
daktarai Šliūpas, r Antonovas (pakeitęs lietuvišką Mont- 
vydo pavardę į rusišką), advokatas Bagočius. Jie buvo 
mano mokytojai. Atsimenu, Šliūpas kartą pasakė: ‘'Vyrai, 
už penkių metų nebus nei vienos bažnyčios; ant bokštų 
bus pakarti kunigai. Žmonės susipras, ir religijos prietaru 
niekas nebesilaikys". Bet nuo to laiko praėjo nebe penkų 
o ĮM^nkiolika, o daugiaus ir žiūriu — žmonės nemetė baž
nyčių. Matai. Šliūpas mums melavo. Kitas mano moky
tojas Antonovas, Tamsta žinai, pasikorė Čikagoje, o tre
čias — Bagočius — visi žino, koks jis buvo Žmogus. Dabar 
matau, kad tie mokytojai buvo nekokie. Jei moky tojai 
nekokie, galvoju, kam rnan jais sekti. Ne. sakau, geriau 
aš grįšiu. Bet. sakyk,/klebone, ar aš galiu begrįšti?

— Ne, Bakuti! — išsprūdo žodis iš kunigo lūpų.
Ligonis nusiminė.
— Tai kaipgi dabar? — apsiniaukė visas jo veidas.

nystėjė.
Bakutis mirė tą pačią naktį auštant. Liko trys lx'r- 

niukai mokyklinio amžiaus. Žmona buvo lenkė iš Galici
jos, bet lietuviškai buvo labai gerai išmokusi. Atrodė, kad 
ji pati galės savo vaikus glolx>ti. Bet po metų ji ištekėjo 
už lenko; šis ėjo į lenkų bažnyčią, tad ir ji pradėjo eiti 
ten. Try s berniukai liko kol kas prie lietuvių bažny čios. 
Toks šeimos pasidalinimas atnxle nelabai geras, tad ku
nigas kartą juos Išsikvietė ir sako:

Gal būtų geriau, kad jus, vaikai, m^siskirtumėte 
nuo motinos. Juk jai būtų maloniau, o gal ir jums, kartu 
melstis ♦ vieni)j Inižnyčioj.

rj— Kad mes lietuviai. — atsakė varesnysis už.visus.
— Taip, ’jūs lietuviai! Tad likite čia, — pasidžiaugė 

kunigas jų nusistatymu.
Ilgokai dar jie lankė savą bažny čią, kol vienas išvyko 

į Waterbun, Conn., o antras išt'jo į karo mokvklą.
Po šio karo užėjo kartą į kleboniją jaunas, gražiai nu

migęs vyras. Jis dėvėjo laivyno kapitono unifonną ir pri
sistatė kaip Jono Bakučio sūnus. Kalbėjo jis lietuviškai, 
nors atsiprašinėjo, kad laivyne m'girdįs nė vieno žodžio, 
tad pradedąs primiršti tėvo kalbą. Jis domt josi pasakoji
mu apie s;n'o tėvą. Kunigas jam pasakojo tėvo sąžintS 
dramą. Kapitonas nušvito, išgirdęs jos laimingą finalą. 
Ypač ji džiugino tėvo riipestis savo trijų sūnų ateitimi ir 
ištikimybe religijai.

nepatogumo
Surastas vaistas, kuris palengvina 
skausmus bei niežėjimą ir sutraukia 

hemaroiduš.

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

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

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

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

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

vaistinėse — pinigų grąžinimo ga
rantija.

J--4807

Amerikoje, mūsų vyriausybė po Pearl 
Harbor buvo priversta suimti 200.000 
jau čia gimusių japonų, ir iki karo pa- 

i baigos išlaikyti juos koncentracijos 
stovyklose”.

Be to. dr. V. Sruogienė skaičiusi pas
kaitą profesoriams:

“Teko skaityti lyg ir įžanginę pas
kaitą tema “Rusų imperializmas prie 
carų ir komisarų”. Vienas profesorių, 
atkreipdamas dėmesį i tik išdėstytą 
žmonių vargą, priėjęs prie manęs pa
sakė: “Jūs taip juodai nupiešėt ko
munizmą. o aš vis turėjau informacijų 
iš patikimo šaltinio, kad žmonės Rusi
joje turi geresnius butus ir geresnį 
maista. negu mes čia turime ...”

Atsiųsta paminėti
Metmenys, 1961 m. nr. 4: jaunosios 

kartos žurnalas. Red. dr. Vyt. Kavolis. ? 
Leidžia Metmenų b-vė. Turinyje: H. 
Nagys, Paskutinis laiškas Antanui Škė
mai; L. Sutema, Leliojimai; Vyt Do- 
niela. Atviroji ir uždaroji dvasia; VL 
šlaitas, Akmenio monologas, Kleopat
ra: R. Šilbajoris, Kelionė į Eldoradą; 
J. Mekas, Vaizdai: J. Kaupas, Raketos 
virš sodo: J. švedas. Tomo Manno pa
saulėžiūra: R. Vėžyc’o eilėraščiai: A. 
Škėma, Kalėdų vaizdelis. Platūs apžval
giniai skyriai, gausu knygų vertinimų

i ir iliustracijų.
Skautų Aidas, nr. 1-2. 1962 m., sau

sio - vasario mėn. Lietuvių skautų ir 
skaučių mėnesinis žurnalas.

“Rūtos” radijo ansamblio 20 m. gy-
vavimo sukakčiai atžymėti programa.
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2336 Bloor St. W Tel. RO. 2-8255

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

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

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

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

Jane • Annette 
$3.000 įmokėti, 5 kambarių mūrinis 
bangajo 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 virtuves, 
alyva šildomas. Antras namas nuo 
kampo, viena skola balansui.

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

TORONTO, Ont.
Liet. Namų šėrininkų susirin-1 Kanados taikos kongreso 

kime kovo 11 d. išrinkta nauja ■ suruoštame mitinge Massey salė- 
valdyba: J. Strazdas, dr. J. Kaš- je kovo 10 d. taikos šalininkų 
kelis, E. Jurkevičienė, P. Lelis, ■ tvarkdariai apstumdė ten apsilan- 
Aug. Kuolas, J. R. Simanavičius kiusius kaikuriuos Toronto un-to 
ir K. Dalinda; kandidatai: A. Ce- 
sėkas, S. Jaseliūnas ir J. Barze- 
vičius. Rev. kom. išrinkti: L. Ado
mavičius, V. Bačėnas, A. Statule- 
vičius; kandidatai: S. Banelis, P. 
Januševičius.

Susirinkime buvo iškelta naujų 
idėjų dėl tolimesnės LN ateities: 
šiuos namus parduoti ir sudėjus 
daugiau pinigų, pastatyti geroj 
vietoj didelius pelningus namus, 
kad būtų šėrininkams interesas 
investuoti didesnes sumas. Atro
do, naujai valdybai teks ši persi
tvarkymą pradėti vykdyti. P. L.

Jonės Kvietytės modernaus šo
kio grupė rengia koncertą kovo 
16-17 d., 8 vai. vak. Hart House 
teatre. Baletinė programa užtruks 
apie 2 vai. Tai progai išleistas 
iliustruotas leidinys.
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VYČIO ŽINIOS
Krepšininkės laimėjo antras Ontario 

pirmenybių rungtynes prieš Peterbo
rough 43:33, bet kadangi pirmos rung
tynės buvo pralaimėtos 16 taškų skir
tumu, vytietės iš tolimesnių varžybų 
iškrito. Pirmos rungtynės, nors ir bu
vo žaistos Toronte, vytietėms buvo ne
sėkmingos, bet ypatingai šlubavo gyny
ba ir pasuolės. Antrose rungtynėse 
gynyba buvo žymiai geresnė, tačiau ne
užteko pasiekti 17 taškų pergalės. Nors 
bendrai vytiečių žaidimas šlubavo, ta
čiau tenka pasidžiaugti atskirų žaidi- 
kių pažanga. Šiose rungtynėse ypatin
gai išsiskyrė O. Balsienė. Jei anks
čiau ji žaisdavo tik iš stovimos padė
ties, šiose rungtynėse vykusiais pra
ėjimais sukrovė daugiau kaip pusę 
abiejų rungtynių taškų, žaidė: Balsie
nė 47, Radzevičienė 14, Prunskytė 12, 
Kasperavičiūtė 5, Žolpytė 3, Rutkaus
kaitė 2, Supronaitę.

B-A peržaidimuose vytietės laimėjo 
pirmas pusfinalio rungtynes prieš Or
phans 33:32. Žaidė: Radzevičienė 11,

Į Balsienė 8, Prunskytė 6, Rutkauskaitė 
5. Žolpytė 2, Kasperavičiūtė. Tenka 
džiaugtis, kad šių pirmenybių metu iš
ryškėjo kaikurių vytiečių pažanga. 
Rutkauskaitė iki šiol žaidimo metu bu
vusi vien tik statistės rolėje, dabar 
jau daugiau įsitraukia į bendrą žaidi
mą, tik reikėtų pagerinti metimus. 
Taip pat žymią pažangą padarė Žol
pytė, kuri įgavusi daugiau technikos 
ir pastabumo bus reikšminga žaidėja/ 

CYO pirmenybėse jaun. vytietės pa
siekė juvenile klasės finalus. Pirmas 
finalines rungtynes su Corpus Christi 
vytietės žaidžia šį ketvirtadienį, 7 v.v. 
Bloor mokykloje. Antros rungtynės 
įvyks sekmadienį 2 vai. p.p. St. Mi
chaels mokykloje. Kviečiame visus at
silankyti. .

Išvyka į Hamiltoną bus daroma šį 
šeštadienį. Westdale mokykloje Vyčio 

’ berniukai ir mergaitės rungtyniaus 
Į draugiškose krepšinio rungtynėse su 

įl ■ Hamiltono Kovo jaun. sportininkais. 
Rungtynių pradžia 2 vai. p.p.

Stalo teniso apygardinėse pirmeny
bėse iš devynių galimų laimėjimų vy- 
tiečiai pasisavino 8. Vyrų grupės lai
mėtojai: 1. Gvildys, 2. Nešukaitis. 3. 
Vaičekauskas, 4. Stanaitis (Kovas). 
Moterys: 1. Kasperavičiūtė, 2. Saba
liauskaitė, 3. Augaitytė (Aušra). Jau
niai A: 1. Krasauskas, 2. Čeponkus I . i 
(Aušra). Jauniai B: 1. Krasauskas. 2. Navickas 2. .
Stirbys (Aušra). Jauniai C: 1. Krašaus- Treniruotes. Antradieni ir ketvirta- 

. kas. 2. Stirbys. Mergaitės A: 1. Saba- dieni nuo 4.30 iki 6 '“ treniruotes 

. liauskaitė, 2. Kudabaitė (Kovas), 3. 
Nešųkaitytė, 4. Skaistytė (Kovas). 
Mergaitės B: 1. Sabaliauskaitė, 2. Ne- 
šukaitytė, 3. Vaitonytė (Kovas), 4. 
Gustainytė. Mergaitės C: 1. Kudabai
tė, 2. Nešųkaitytė. 3. Skaistytė, 4. Vai
tonytė. Vyru komandinės varžybos: 1. - , -
Vytis, 2. Kovas, 3. Aušra, 4. Vytis IIJ JD komandoms. Komandas prašomos

Pirmenybėse pasigesta Ročešterio ! atvyktr ir sąžiningai treniruotis.

Paaiškėjo pabėgėlis iš okupuotos Lietuvos 
kyti: be šių dviejų asmenų nebūtų bu
vę nė bendruomenės veiklos. Nėra abe
jonės, jog savo kasdieninėje aplinkoje 
Lietuvos vardą sėkmingai garsina dau- j 
giau tautiečių, tačiau tų “vienuolių” | 
ir “atsiskyrėlių” darbai lieka nežinomi 
platesniems sluogsniams, mažų ma
žiausiai nevykdomi ŠLB rėmuose. Kai- 
kas deda viltis į kunigą, kurį pernai 
vizito metu Skandinavijos lietuviams 
pažadėjo prel. L. Tulaba.

TRIUKŠMADARIAI
ESTŲ PAMALDOSE
Tomis pačiomis dienomis Nepriklau

somybės šventę minėjo ir pati gausiau
sia pabaltiečių grupė — estai. Stock- 
holme, kur vyksta centriniai parengi 
mai jų suplaukia iki 2.000. Stiprios jė
gos intelektualų iš tėvynės ir jau čia 
prisiugdytų, menininkai, chorai, drau
gijos, mokyklos, nuosavos klubų pa
talpos, pagaliau, seni, glaudūs ir puo
selėjami santykiai su švedų visuome
ne — visa tai teikia atitinkamai reikš
mingą pobūdį Švedijos estų tautinės 
mažumos veiklai. Neketinu smulkiau!

įė-į Sakalo tenisininkų, o taip pat dviejų
— Brazlausko ir Navic- JllUUf V<9 JVb C4V411VV VMA. A M

ėjo su keistu “akompanimentu”. Iš-j k.°- Vyrų ir moterų klasė dar atlaikė

Jacob’o bažnyčioje, sudrumstė dviejų' išskyrus Sabaliauskaitę ir Krašauską,

(Atkelta iš 1 psl.)
perdėtu.

ATSKLEIDĖ ATBĖGUSIO 
PAVARDE
Ilgametis ŠLB v-bos pirm. arch. J. 

Pajaujis žodžiu padarė metinės veik
los pranešimą. Ta proga jis atidengė 
pernai balandžio mėnesį dramatiško
mis aplinkybėmis į Gotlandą atvykusio 
lietuvio, sovietinio jūrų laivyno leite
nanto, tapatybę. Tai — Jonas Pleskys, 
žemaitis, kilęs iš Ariškės km., Telšių 
aps. Nuo jo atvykimo pradžios valdžios 
organai, kol vyko atbėgėlio apklausi
nėjimas, informavo bendruomenės val
dybą. Vėliau tuo pačiu reikalu ji pa
laikė ryšius su užsieniečių komisija ir 
Lietuvos gen. konsulu Niujorke. Nuo 
gegužės iki išvykimo rugsėjo mėn. bu
vęs jūrų leitenantas buvo įdarbintas 
vidur. Švedijos pramonės mieste Oe- 
rėbro. Jam buvusios net sudarytos są
lygos nuo rudens pradėti laivų staty
bos studijas Stockholm© augštojoje 
technikos mokykloje. Tačiau po ilgo 
svyravimo jis apsisprendė persikelti i 
JAV. kur šiuo metu yra įsikūręs. Nors 
paliko Švediją nepasirūpinęs grįžimo 
viza, tačiau, užsieniečių komisijos ži-

AUŠROS ŽINIOS
Šios savaitės rungtynės. Ketvirtadie

ni, 8 v.v. Bloor Coll. Aušra Jr^žais su 
Corpus Christi I-sias finalų rungtynes. 
Sekmadieni, tuoj po pamaldų B-C ly
gos pusfinalų rungtynėse žais: Aušra 
Sr. su Andys ir Tridents Sr. su lat
viais. Taip pat sekmadienį 2.30 vai. p. 
p. UNF salėje Aušra Jr. žais su latvių 
CYMA I-sias B-C pusfinalų rungtynes^ 
o St. Michaels HS salėje, 3 v. p.p., 
Aušra Jr. žais su Corpus Christi II fi
nalų rungtynes. Taip pat sekmadienį, 
3.30 vai. p.p. mūsų salėje, ar St. Mi
chaels HS, Aušros vyrų rinktinė žais 
draugiškas rungtynes su B-C lygos “Ali 
Stars” ar- HYMA.

Praėjusios savaitės rungtynių rezul
tatai. B-C lygoje Aušra Sr. nugalėjo 
Tridents 96:72. Žaidė: Buntinas 3, Jan
kauskas 23, J. Laurinavičius 13, Gudas 
22, Grigaitis 5, Rigby 17 ir Dalton 13. 
Draugiškose, 30 min., rungtynėse Auš- \ 
ros rinktinė nugalėjo B-C lygos “Ali j 
Stars” 55:45. Žaidė: J. Laurinavičus 2,'. 
Jankauskas 2. Buntinas 6, P. Skilnikas 
25, B. Sedlickas 12, Gudas 4, Grigaitis,

mergaičių B ir C komandoms; po jų, 
nuo 6 iki 7.30 v.v./— berniukų Minor 
Bantam ir Bantam komandoms; trečia
dienį, nuo 7 v.v. iki 9 v.v.. privaloma 
treniruotė mergaičių Jr. ir Sr. koman
doms; ketvirtadienį, nuo 7.30 iki 9.30 
v.v., privaloma treniruotė Midget ir

studentus, šie jokių išsišokimų 
nepadarė, bet sovietinės taikos ša
lininkai patyrę, kad studentai 
prieškomunistiškai nusiteikę ėmė
si netaikingų veiksmų. Stud. Pe

ter Apšę, latvi, turėjo išgelbėti 
policija. Jam nepatiko paskaita, 
kurią skaitė p. Jagan, Br. Gvinė
jos vicepremjero žmona, ir norė
jo vien tik palikti salę. S,

Verslininkas V. Seniūnas su ki
tais dviem partneriais pirko 
Brandforde viešbutį už $330.000. 
Sveikiname. L.

IMIGRACIJOS KONFERENCIJA 
įvyko kovo 9 ir 10 d. naujose Board of 
Education patalpose, 155 College St. 
Ji buvo suorganizuota Social Planning 
Council in Toronto.

P. Ellen L. Fairclough, pilietybės ir 
imigracijos min., atidarymo proga pa
sakė kalbą: “Socialinės komplikacijos, 
susijusios su nauju imigracijos įstaty
mu”. Esą bus daugiausia dėmesio krei
piama į imigranto mokslo lygį, amatą 
bei specialybę, bet ne į jo kilmę. To
dėl, kiekvienam norinčiam atvykti į 
Kanadą, yra suteikta galimybė, jei jis 
turi augščiau minėtas kvalifikacijas ir 
gali įrodyti, kad turi pakankamai lėšų j 
pragyventi, kol ras darbą arba turi iš i 
anksto sudarytą darbo sutartį. Sveika
tos ir charakterio reikalavimai lieka 
tie patys. Tokiu atveju garantijos ne
reikalaujama.

Ministerė pabrėžė, kad naujasis imi
gracijos įstatymas pašalino ankstyves
nes diskriminacijas: kilmės, rasės, tau
tybės.

šeštadienį konferencijos daylviai pa
sidalino į penkias grupes pasikalbėji
mams bei diskusijoms šiomis temomis: 
1. Pabėgėliai ir bendruomenė; 2. Nau
jos imigracijos taisyklės; 3. Naujų 
ateivių, kilusių iš Europos kaimų, in

tegracija; 4. Nauji švietimo planai; 5. 
; Kanados imigracijos ateitis.
| Dalyvių tarpe buvo matyti žmonių 
iš įvairių Kanados socialinės globos 
dr-jų bei kitų įstaigų: unijų, taut, gru
pių atstovai ir kt. Dalyviai ypač do
mėjosi nauji! ateivių klausimais, eko
nominiais ir socialiniais sunkumais.

Teko matyti ir kalbėti su daugelio 
taut, grupių atstovais, bet gaila, kad 
neteko susitikti su lietuvių atstovu.

Konferencija buvo labai sklandžiai 
pravesta. Dalyvė

K E A L T O R S

527 Bloor St. W. Tel. LE. 2-4404
Perkant ar parduodant be t koki nekilnojama 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.
JANE — ANNETTE
$1.500 įmokėti, puikus 6 kambarių 

mūrinis namas, kvadartinis pla
nas, tik 3 metų senumo, privatus 
įvažiavimas, 22 metų skola, žema 
kaina.

BENZINO STOTIS — GARAŽAS
$1.900 įmokėti, gera vieta, benzino • 

parduoda 70.000 galionų, iš ma
šinų taisymo apie $12.000. Labai 
žema kaina. Skubus pardavimas.

SWANSEA — BLOOR
$4.000 įmokėti, gražus modernus 7 

kambarių atskiras mūrinis na
mas,, kvadratinis planas, 
tion kambarys, 2 vonios, 
su privačiu įvažiavimu, 
naujumu.

BLOOR —JANE
$4.000 įmokėti, 8 kambarių 

augštus, atskiras mūrinis

recrea- 
garažas 
kvepia

aprašinėti jų Nepriklausomybės minė- j Sakalo tenisini 
jimų, tik paminėsiu, jog šiemet tai pra- j muškietininkų

niomis, grįžti kliūčių nebūtų, jeigu kHmftlgas pamaldas stockholme. St. | savo lygį, tačiau abiejose A klasėse, 
tatai jis nuspręstų padaryti vienenų Jacob>o bažsl čioj sudrumstė dvieju! išskyrus Sabaliauskaitę ir Krašauską, 
metų laiko arpyje. šis atvejis parodo, ncaiškių tipų pasirodymas. Du triukšJ rimtesniu stalo tenisininku nesimato, 
koks palankus yra Švedijos nusistaty- (kaip vėliau p3aiškejo. vie- Gerai pasirodė pati jauniausia klasė,
mas politinių pabėgėlių atžvilgiu, nors . na$ teismo baustas estas. kitas surusė. į Ypatingai rimtos rungtynes buvo žai- 
patys švedai, ypač pastaruoju metu. . CIlz,„,5cV„irmacinc vuiac ir džiamos mergaičių C klasės finale. Čia

. i Ypatingai rimtos rungtynės buvo žai- 
jęs suomis) užėmė pirmąsias vietas ir, * džiamos mergaičių C klasės finale. Čia- "v. . . w ; i. jes suomis r uzeme pu mastas vietas u, • ——  --------- —-kritiška, vertma užsieniečių komisijos vaidindami neblaivius, pradėjo trukdy J Hamiltono Kovo Kudabaitė permainin- 

darbą. nilietybes neturinčiųjų asmenų ,, eĮ Jie ne Uk *ekla< bažnv. goj 3 sėtų kovoj įveikė Vyčio Nešu- 
kctiavinwiizsienm suvaržymus bei tci- Ljos tarnu, bet ir atvykusiai policijai kaitytę. Abi tenisininkės parodė prity- 
sinę pa e j. _ __ priešinosi. Nuovadoje jie pasirodė tiek rusių žaidėjų kovą ir susikaupimą.

aitui a blaivūs, jog policija, sustačiusi pro- Toronto pirmenybėse trys Vyčio ko
tokolą, nerado pagrindo juos sulaiky- mandos pasiekė stalo teniso pirmeny^

KUNW0 rIO-. blaivus, jog policija, sustačiusi pro-

Minėtas atvejis pr. metais buvo vie
nintelis, kai ŠLB valdyba galėjo padėti 
savam tautiečiui, šiaip jos veikla išim
tinai krypo į ryšius su tarptautinėmis 
grupėmis. Lietuvos vardui buvo atsto
vaujama baltų komitete, specialiame 
Birželio trėmimams paminėti komite
te, PET delegacijoje, palaikyti ryšiai 
su švedų spauda. Visos atstovavimo pa
reigos gulė ant dviejų pečių: arch. J. 
Pajaujo ir kultūrininko, etnografo, 
lektoriaus J. Lingio. Galima drąsiai sa-

Toronto pirmenybėse trys Vyčio ko-

Parduodamas

ti. Paleistieji vakare pasirodė estų na
mų salėje, kur vėl reikėjo šauktis po
licijos pagalbos. Toks pat įvykis pra
nešamas ir iš didesnės Norrkoepingo 
kolonijos. Tik ten pasirodęs triukšma- 
daris nedrįso priešintis bažnyčios 
tvarkdariams. Estų spauda neabejoja, 
jog tai nauja komunistų provokacija, 
kuria siekiama diskredituoti pabėgė
lius švedų akyse. Prisimenant, kokiu 
mastu dabar atgaivintas teroras pa
vergtuosiuose kraštuose, naujoji ko
munistinių agentų taktika užsienyje 
nusistebėjimo nekelia, tik įspėja bu
dėti.

i bių pęržąidimus. Pirmoj divizijoj vy. 
tiečiai įveikė pirmos vietos laimėtojus 
latvius 6:4. Antroje divizijoje pralai
mėta pirmaujančiai W YMCA 3:7 ir 
penktoje divizijoje vėl laimėta prieš 
Black Bears 7:3.

Mūsų rėmėjams: adv, G. Ben. A. Sta- 
tulevičiūi ir J. Nešukaičiui nuoširdžiai 
dėkojame. A. S.

nes čia pat Kanados sporto apygardos 
ir Š. Amerikos pirmenybės.

Sukako 10 metų kaip Vilniuje buvo 
pradėtas leisti mėnesinis žurnalas 
“Sportas”. Sportuojančiųjų skaičiui 
augant nepakako mėnesinio žurnalo ir 
nuo 1956 m. pradžios pradėtas leisti du 
kartu į savaitę išeinąs laikraštis. Nuo 
1959 m. laikraštis “Sportas” išeina tris 
kartus savaitėje.
kia 30.600. Redaguoja A. Litvaitis ir 
V. Kazakevičius.

Tarptautinės lengvosios atletikos sta
tistikų federacijos valdyba nustatė ge
riausius 1961 m. pasaulio atletų dešim
tukus. Vyrų grupės šuolyje į tolį aš
tuntoje vietoje yra A. Vaupšas 7.75 m., 
o disko grupėje dešimtoje vietoje Alg. 
Baltušnikas 57,93. Reikia prisiminti, 
kad geriausiųjų pasaulio atletų dešim
tukai sudaromi atsižvelgiant ne tik į 
sezone pasiektą geriausią pasekmę, 
žiūrima bendrai i visas pasekmes

Sporto’* tiražas sie-

bet

"Bučiau labai, labai laimingas...
Iš “Dainos” veiklos

mišrus ūkis
iš dirbamų 37 akrų ir sodo, su ge
rais trobesiais, inventoriumi bei ma
šinerija, prie Dunnville, Ontario, 
Highway Nr. 3.

Inforniuotis
HELEN'S LUNCH, tel. 871-1521

135 Gilmore Rd., Fort Erie, Ontario

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont.
Telefonas LE. 4-8431

Metinis susirinkimas įvyko pas pirm, j vienas ar kitas taip vadinamųjų prie- 
K. Butienę. Paaiškėjo, kad pr.1
proga seneliams, ligoniams ir šeimoms Inas nors keletą žodelių sveikinimui ne-

Iš visur po truputį
(Atkelta iš 3 psl.) 

pietinai kaimynai visą laiką kėsi
nasi ir reiškia teises i lietuvišką
sias žemes? ; j

ATSILIEPĖ ŠOVA
Savo metu trumpai jau buvome 

rašę apie Drąsučio Šovos grįžimą 
tėvynėn. Nuvyko jis ten ir kuri 
laiką nieko nesigirdėjo. Daug kas 
spėliojo, kas gi jam bus nutikę?; 
Neseniai "Lasvėje" buvo išspaus- ’ 
bintas labai ilgas jo laiškas kaž
kuriam pažįstamam. Laiškas nėra 

i jau taip labai entuziastingas. ' 
Daug vietos skirta kelionės Į Lie
tuvą aprašymui. Vėliau kalba apie 
sunkumus “Įsidarbinti'’, kol bu- 
vo rastas tinkamas etatas jam. 
Pagrindinė alga bus 86 rb. Šovos 
žodžiais,“tai nėra labai daug, bet 
nėra ir mažai ’. Be to, jam pasaky
ta, kad sudarys sąlygas iš šalies 
viena kita rubli Uždirbti. Girdi, 
“šeimos neturiu, drabužių turiu, 
tai pinigų užteks.’’ Lietuvoje, 
esą, daug kas galvoją, kad JAV 
dirbti nereikia, nueini ir pasiimi 
dolerių. Aplamai žmonės apie

per du 
_ ___ ,,_____ _ ______ namas, 
vandens alyvos šildymas. 2 virtu
vės, 2 vonios, garažas, didelis kie
mas, arti Bloor.

INDIAN ROAD — BLOOR
$5.000 įmokėti, 13 kambarių duplek

sas, vandens alyvos šildymas, re
creation kambarys rūsyje, dvigu
bas garažas, arti Bloor.

SWANSEA
$6.500 įmokėti, gražus 6 metų senu

mo bungalo, aliuminijaus langai 
ir durys, garažas su privačiu įva
žiavimu, 17 mėtų atvira skola.

SWANSEA — BLOOR
$10.000 įmokėti, puikus 7 kambarių 

atskiras mūrinis namas, kvadra
tinis planas. 4 metų senumo. 2 
modernios virtuvės. 2 modernios 
vonios, recreation kambarys, ga
ražas. labai arti Bloor. 4 kamba
riai ir vonia pirmame augšte.

APARTAMĖNTINIS NAMAS
$10.000 ar daugiau įmokėti, geras 

tiktai 3-jų metų senumo 10 atski
rų butų mūrinis pastatas — van
dens alyvos šildymas, privatus 
įvažiavimas, garažai. Virš S12.000 : 
metinių pajamų. Skubus pardavi
mas. '

VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ A & B TAILORS 

A. Beresnevičius
Parduodami vyriški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita. 

1299 DUNDĄS STREET WEST, TORONTO. TEL. LE. 1-1432

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

Pristatome Į namus. Kalbame lietuviškai.
Tel. LE. 4-4645, po 6 v. v. tel. LE. 3-4037 

231 RONCESVALLES AVĖ.

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 pirmą 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.

JIESKAU ligi $6.000 pirmos ar antros namų skolos - morgičių — pirkti, 
terminas 5 metams ar mažiau.

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

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

is pirm. į vienas ar Kitas taip vadinamųjų prie- aoienų. aplamai žmones apie 
Kalėdų kelių mane prisimindavo, dabar nei vie- JAV perdaug gerai galvoja; SUn-

Vokietijoje buvo išsiųsta $334,05 ir 
gauta 15 padėkos laiškų bei vienas pra
šymas, kuris nutarta paskelbti ”TŽ”, 
kad visuomenė susipažintų su reikalu 
ir įsijungtų į to prašymo išpildymą.

Išrinkta nauja valdyba — K Butienė 
pirm., P. Jankaitienė ir Br. žiobienė 
vicepirm., J. Empakerienė sekret. ir 
J. Kulikauskienė ižd. Revizijos kom. — 
M. Karkienė, 
šauskienė.

Vasario 25 
mas pas narę 
dalyvavo daug. Pirm. Butienė padarė 
išsamų pranešimą iš praeitų metų veik
los ir palietė Velykų švenčių dovanas 
laukiantiems Vokietijoje. Pirmininkė 
jau kreipėsi į Prisikėlimo par. vadovy
bę ir gavo užtikrinimą, kad kovo 18 d., 
sekmadienį, tarpe pamaldų, “Daina” 
galės padaryti rinkliavą.

Abiejų susirinkimų rengėjoms — 
pirm. K. Butienei ir St. Matulevičie
nei už malonų priėmimą nuoširdžiai 
dėkojame. Sekantis sus-mas kovo 25 d. 
pas E. Ališauskienę. 534 Windermere 
Ave. Nuoširdžiai dėkojame J. R. Sima
navičiui už prisiminimą “Dainos” rei
kalų per radiją. Ačiū, Bičiuli!

čia dedamas laiškas jau seniai “Dai
nos” šelpiamo tautiečio, kuris dėl pa
krikusios sveikatos negalėjo emigruoti.

“Brangi grupė “Daina”,
Buvo didelis džiaugsmas sulaukti 

Jūsų* brangią dovaną Kalėdų švenčių 
proga. Iš gilios širdies dėkoju Jums 
ir tegu gerasis Dievas atlygina Jums, 
brangios sesės lietuvės, už tai, kad ma
ne prisiminėt mano varge. Atrodo, kad 
dabartiniame laikotarpyje žmonių šir
dys vis iabiau sukietėja. Anksčiau dar

L. Kybartienė ir E/Ali-

d. įvyko mėn. susirinki- 
St. Matulevičienę. Narių

berado. Tad ypatingai Įvertinu tai, 
kad Jūs. brangios ponios, man nepa
žįstamam suteikėt malonią paguodą.

šiaip mano gyvenime niekas nepa
sikeitė, žinau kad man sveikata ir šiaip 
šviesesnė ateitis nebepasiekiama. Ne
noriu Jus, brangios ponios, apsunkinti 
savo vargais ir labai prašau nesupyk
ti, kad drįstu prisipažinti koks velyji- 
mas manyje nerimauja. Labai sunku 
žmogui likti nevertingu — be darbo. 
Galėčiau savo padėtį kiek pagerinti, 
jeigu turėčiau rašomą mašinėlę, kad ir 
labai vartotą, tad galėčiau užsiimti ad
resų rašinėjimu vienai vietinei įmo
nei. nors atlyginimas ir menkas, bet 
jausčiaus nors kiek naudingas, būtų 
lengviau išlaikyti vidujinę lygsvarą, o 
materiališkai būtų naudos. Tokia ma
šinėlė čionai kainuoja 130-160 markių. 
Nenoriu būti įkyrus ir tokios stambios 
pagalbos prašyti nedrįstu. Tik prisipa
žįstu. būčiau labai, labai laimingas, 
jeigu tokios pagalbos sulaukčiau.

Dar kartą brangiai “Dainos” grupei 
dėkodamas už Kalėdinį džiaugsmą, su 
prašymu nepykti dėl šio laiškučio, lie
ku su augšta pagarba Vilius Megys”.

“Daina" neišgali viena tokią dovaną 
pasiųsti, bet mielai tarpininkaus vi
siems. kas sutiks prisidėti savo auka. 
Tai būtų graži Velykų dovana. Kas no
rėtų siųsti čekiu ar pašto perlaida — 
prašome siųsti: Mrs. K. Butienė, 314 
Clendenan Avė., Toronto 9, Ont., arba 
skambinti “D” iždininkei J. Kulikaus
kienei vakarais BE. 3-9692 ir auka bus 
paimta asmeniškai. Aukos bus pakvi
tuotos ir vėliau gavėjo padėkos laiš
kas bus paskelbtas spaudoj. Tikimės ir 
iš anksto dėkojame. M. F. Y-nė

ku, esą, juos tikinti. Labai paten
kintas lietuviškomis sosiskomis ir 
pyragaičiais. Visiems pasakoja, 
kad tokių Amerikoje nevalgęs, 
bet niekas netiki tuo. Beje, jis 
dirbsiąs Ekonomikos Institute 
Vilniuje jaun. mokslo bendradar
biu.

APIE VYSKUPĄ
J. STEPONAVIČIŲ
Kard. Višinskio viešėjimosi Ro

moje proga didžioji UPI telegra
mų agentūra išsiuntinėjo spaudai 
dideli William F. Sunderland iš 
Vatikano paruoštą rašinį, kuriame 
smulkiai nagrinėjamos Katalikų 
Bažnyčios problemos Lenkijoje ir 
aplamai anapus geležinės uždan
gos. Laikraštininkas cituoja “Os- 
servatore Romano", kuriame bu-j 
vo rašyta apie namų areštą vienin-I 
telio aktyviai veikusio Lietuvoje 
vysk. Juliono Steponavičiaus, dar 
1961 m. Sis sovietinis pasielgimas, 
esą. galutinai nori išnaikinti ka
talikybę sovietinėje teritorijoje. 
Žinoma, prie to amerikinis žurna
las galėjo pridėti pačius naujau
sius religijos persekiojimo būdus 
ir priemones, kurių ten griebėsi 
sovietinamos Lietuvos tvarkyto
jai. Tie būdai čia jau gan gerai 
žnomi, gal tik kiek mažiau apie 
tai žino amerikinė visuomenė.

ED. KONDRATAS 
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai — Notaraisiuvėjas
1113 DUNDAS STREET WEST • TORONTO • TEL. I E. 3 MM 

Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų knst.it>mams bei paltam*.

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

Telef. Įstaigos: Telef. namų:
BE. 3-0978WA, 4-950L

EGLINTON — KEELE
$3.000 įmokėti, originalus 3-jų šei- 

*. mų namas — tripleksas. Du 
butai po 6 kambarius, vienas 
5 kambarių butas. Karšto 
yandens-alyvos šildym. S360 
pajam*! * į mėnesi. Pastatas 
tik 3-jų metų senumo.

DELAWARE — COLLEGE
$3.500 įmokėti. 7 kambarių per du 

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

BLOOR — JANE
$4.006 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.

KIPLING — DIXON
$5^460 įmokėti. Naujas 6 didelių 

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

HIGH P/IRK — 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 S7.0C0. Balansui tik vie
na skola.

BLOOR — RUNNYMEDE
$12.000 įmokėti. Naujas trijų šeimų 

namas -^- originalus triprek- 
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 apartnienti- 
niu namu.

j. RuKŠA
LE. 2-4404

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

P.$. Didelis pasirinkimas tripleksų, _______
sikspleksų ir apartamentinių namų. Namų telefonas LE. 6-9165

PASITEIRAUKITE DĖL KITU NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

■ ■ m iii 1"

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

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

Will-Do Cartage 
Baldų pervežimas 

mieste, prieinama kaina.
Visi baldai apdrausti.

Broliai SODONIAL ■ e • ■ '
124 GRACE ST., Toronto

Tel. LE. 4-8390

OILS LTD. 
Atstovas

H. ROžAITIS
Greitas kuro-olyvos pristatymas ir 

patarnavimas. 
Telefonas LE. 3-4908.

TELEVIZIJOS .
ŽEMIAUSIOMIS
Televizijos bokštai nuo ! 
kanaluose 2, 4, 6, 7, 9, 1 
Skambinti: LE. 6-4004 i

ANTENOS
KAI N O M I S . Antenos nuo $17.50, 
$45.00. Garantuotas darbas ir vaizdas 
1.
iki 10 vai. vak. Leonui BIELSKIUI.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. <l,ric 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 $16.000.

GEOFFREY — RONCESVALLES
$6.000 įmok., atsk., did. 10 kambar.

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

TULLER — QUEEN ST.
$2.500 įmok., atskiras. 10 kamb., la

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

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

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

morgič. Atrodo galima bus pirk
ti už apie $15-16.000 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. 1% 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 motų. 
Kaina apie $37.000. Inventoriaus 
sąrašas ir finansiniai.daviniai pas 
mus.
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PROGRESS Real Estate Ltd
Vienas iš eilės pranešimų apie Ontario vyriausybės tarnybas Socialinės klasės ..ŠYPSENOS..

1064 Bloor St. W Tel. LE. 4-9286
(prie Gladstone Ave.)

DOVERCOURT RD. — COLLEGE 
$1.500 Įmok., 8 did. kamb. per du 

augštus, mūrinis, 2 virt., 2 vonios, 
naujas šild., garažas. Vertas dė
mesio pirkinys. Parduos už 
$13.000.

BLOOR — CLENDENAN AVĖ.
$2.000 įmok., mūr., atsk., 6 did. k., 

vienos šeimos namas, testamenti
nis skubus pard. Galima tuoj už
imti. Vienas morgičius 10-čiai me
ti? išmokėti. Prašo $13.000.

INDIAN RD. — ANNETTE
$2.500 įmok., mūr., 6 gražūs kamb., 

2 mod. virtuvės, labai švarus, 
įrengtas kamb. rūsyje, arti kraut, 
ir susisiek. Vienas morgičius iš
mokėjimui.

JANE — ANNETTE
$3.000 įmok., 10 kamb. mūr. atsk. 

4 kamb. ant pirmo augšto, 3 mod. 
virt., naujas šild., švarus namas iš 
lauko ir vidaus. Vieta dvigub. ga
ražui, 10-čiai metų išmokėjimas. 
Geras pirkinys.

BLOOR — RUNNYMEDE
$3.000 įmok., mūr., atsk., 7 kamb. 

per du augštus, testamentinis sku
bus pard., galima tuoj užimti. 
Namas arti Bloor susisiek ir krau
tuvių. Vienas morgičius.

SWANSEA — WINDERMERE
$4.000 įmok., 6 kamb. per du augšt., 

rupių pi., naujas išld., švarus na
mas/Vienas morgičius.

GLADSTONE — COLLEGE
$4.000 Įmok., 11 kamb. perdirbtas 

tripleksas. Atsk., mūr. namas, tin
ka 3 šeimom, vand. alyva šild., 
geras nuomavimui, augštos paja
mos. 2 garažai ir šoninis įvaž. 
Parduos už $19.000.

BLOOR — JANE
$4.000 imok., 7 kamb. per du augš- 

tus. rupių pi., atsk., vand. alyva 
šild., 2 mod. virt., 2 vonios, gra
žus kamb. rūsyje. Skubus ir geras 
pirkinys, nes sav. išyykžs i JAV. 
Turi būtinai parduoti.

RUSIIOLME RD. — COLLEGE
$5.000 imok., mūr., atsk., 8 kamb. 

per du augštus, vand. alyva šild., 
2 mod. virt., priv. ivaž., garažas. 
Prašo $17.700.

HAVELOCKBLOOR ST. W.
$15.500 visa kaina už 10 kamb. mū

rinį namą. 3 mod. virt., 2 vonios, 
2 garažai, geras nuomavimui. Pi
gus ir geras pirkinys.

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

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

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

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

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

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

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

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuviu Kredito Kooperatyve 

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

Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%. Už asmenines paskolas ima 
tik 8%. Už paskolas - morgičius — 7%. • Paskolos mirties ir in
validumo atveju apdraustos. • Visų narių gyvybė apdrausta san
taupų dydyje.
KASOS VALANDOS: dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. 
kiekvieną diena, 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. Šutai 
sau iširusius galus ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

VISŲ RŪSIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS

Zūklaulojai su 
žieminiais paltais

Užšaldytų žuvų galima nusipirkti betku- 
rioje didelėje Kanados maisto krautuvė
je, tačiau uoliems Ontario žuvininkams 
geriau patinka patiems pasigauti žuvų, 
kurios (toli gražu nesušalę) griebia ma
salą ir po ledu. Atėjus žiemai ir ledui 
padengus visas mėgiamąsias meškerioji
mo vietas, žuvavimo sporto entuziastai 
nenusimena. Vietoj nuleidus inkarą į eže
rą, kaip kad jie daro vasarą, dabar jie tik 
prasikerta skylę lede ir įleidžia meškerę.

Nors anksčiau šis sportas daugumoje 
ribojosi tik Simcoe ir Erie ežerais, dabar 
žvejų trobelės, pastatytos jų gyventojų 
apsaugai nuo oro, galima pastebėti iš
barstytas ant ežerų beveik po visą provin
ciją, ypač labiau apgyventuose rajonuose. 
Praeitą žiemą, pavyzdžiui, Simcoe ežerą 
nusagstė 80.000 užkietėjusių žvejų, kurie 
nuo sausio ligi kovo vidurio pagavo 
129.380 žuvų.

Pagal Department of Lands and For
ests pravestą statistiką, praeitą žiemą 
Erie ežero rajone 56.000 meškeriotojų, 
jų tarpe 15.500 ne vietinių gyventojų, 
apytikriai pagavo 2.500.000 žuvų, dau
giausia ešerių ir smelt, šios žiemos skai
čiai žada būti dar didesni.

žuvavimas ir toliau pasilieka mėgiamu

ONTARIO

HON. J. W. SPOONER

sportu, nežiūrint ar jis vyktų iš trobelės 
ant užšalusio ežero ar iš laivelio šiltą 
vasaros dieną. Nežiūrint to, kad kiek
vienais metais abiejų lyčių meškeriotojų 
padidėja mažiausiai po 50.000, mūsų eže
rai ir upės ši spaudimą labai gerai at
laiko.

Kad Ontario provincija yra labai popu
liari sportininkų tarpe, labai aiškiai pa
vaizduoja parduotų leidimų skaičiai: 
1960 metais — 529.553 vietiniams me
džiotojams, 21.330 ne vietiniams medžio
tojams ir 406.239 ne vietiniams meške
riotojams. Į šiuos skaičius neįskaityta 
apie 1.250.000 vietinių meškeriotojų, ku
riems, išskiriant Provincijos parkus, meš
keriojimo leidimai nereikalingi.

šalia sporto entuziastams teikiamo ma
lonumo, medžioklė ir meškeriojimas yra 
pripažįstami kaip veiksmingi būdai kont
roliuoti ir surinkti svarbius natūralius ir 
atnaujinamus gamtos išteklius. Protingai 
reguliuojant provincijos metinį žuvų ir 
laukinių žvėrių derliaus nuėmimą, yra 
užtikrinamas nuolatinis didėjantis ir 
sveikesnis derlius, žemės ir Miškų De
partamentas jus skatina pilnai pasinau
doti vienu arba abejais malonumą tei
kiančiais sportais.

Ontario Department of Lands and Forests
HON. J. W. SPOONER, Ministeris F. A. MacDOUGALL, Vice-ministeris

(Atkelta iš 3 psl.) 
metų senumo eilutę, tuo tarpu kai 
naujai iškepto turtuolio žmona 
rėdosi pagal paskutinę madą, 
kiekvienai progai turi skirtingą 
suknelę ir per dieną keičia drabu
žius maždaug penkis kartus. Ari
stokratų vaišės santūrios, be pom
pos. Čia, be gėrimų, vaišėse nepa
matysi kitų valgių kaip riešutus 
— peanuts ir sausainiukus su sū
riu. Tuo tarpu žemesnėse klasėse 
—drabužiai labiau rėkiantys, eks- 
travagantiškesni, juo labiau ap
krauti stalai ir pan.

Kadangi pusiau augštojoj kla
sėj yra ir milijonierių ir žmonių 
su, palyginti, gana kukliomis pa
jamomis, šioj klasėj jieškojimas 
iškilumo ir veržimasis į aukštes
nes sferas yra pats aršiausias.

ŽEMUTINĖS GRUPĖS
Trečiai grupei priklauso visi že

mesnieji tarnautojai, kuriems iš
silavinimo stoka užkerta kelią 
prasimušt, ir visi specialistai dar
bininkai. Pastarieji, jausdamiesi 
esą viršum visų kitų darbininkų, 
nėra taip labai susirūpinę savo iš
kilumu. Tuo tarpu šios klasės 
tarnautojai visais galimais būdais 
stengiasi nuo darbininkų atsiribo
ti. Pvz. Jie ateina į darbą pusva
landžiu vėliau ir pan. Vienoj įmo
nėj buvo pasiūlyta dėl tam tikrų 
patogumų tarnautojams pradėti 
darbą 8 vai. ryto. Pasiūlymas su
silaukė iš tarnautojų tokio pasi
priešinimo, kad jį reikėjo atšauk
ti. Tarnautojai nesiskundė, kad 
jiems reikės anksčiau keltis, bet 
pasisakė prieš tai vien dėl to, kad 
darbininkai darbą pradeda 8 vai.

Ketvirtą klasę sudaro pastoviai 
dirbą antraeilės reikšmės darbus 
darbininkai — visokie prekių iš- 
vežiotojai ir pan.

Penktai klasei priklauso darbi
ninkai, dirbą pripuolamus dar
bus, kurie neturi jokios ambicijos 
geriau prasigyventi ir pasitenki
na tik šia diena. Būna

Apie kaimynus
Mūsų kaimynai yra arba tokie 

žmonės, kurių mes gerai nepažįs
tame, kad pamėgtame, arba per 
gerai pažįstame, kad jau nebega
lime mėgti.

Tėvo rūpetis
— Dieną naktį nerimsta dėl 

sūnaus.
— Turi kokią ligą?
— Ne, naują motociklą.

Padėka gydytojui
Valgykloje jaunas vyras prisi

artino prie gydytojo ir tarė:
— Daktare, nuoširdus ačiū už 

mano reikalu suteiktą pagalbą.
— Bet, — nustebęs žiūrėjo 

daktaras, — neprisimenu jūsų sa
vo ligonių tarpe.

— Teisingai, — pastebėjo vy
riškis. — Matote, jūs gydėte ma
no dėdę, o aš esu jo turtų paveldė
tojas. Taigi, tariausi, pritinka pa
dėkoti ...

Muzika ir kritika
Garsusis suomių kompozitorius 

Jonas Sibelius kartą su draugu 
vaikštinėjo miške. Buvo pavasaris 
ir įvairiausi paukšteliai čiulbėjo 
šakose. Kompozitorius iš balso pa
sakydavo kokio paukščiuko esa
ma. Tarp melodingų giesmininkų 
staigiai įsimaišė ir juodvarnio 
krankimas. Sibelius susiraukė. 
Draugas paklausė:

— Kokiu instrumentu pučia?
— Nepučia, o kritikuoja.. Tai 

ne muziko, o kritiko balsas. — 
trumpai atsakė kompozitorius.

Receptas bedarbiams
Nedarbui panaikinti vienas ži

novas patarė: reikia visus vyrus 
perkelti į vieną žemyną, moteris 
— į kitą. Abiejų žemynų gyvento
jai tuojau šoks į darbą — statyti 
laivus...

Skaitytoju laiškai automobiliu^ 
ir kitokie visu rūsiu 

draudimai
PRANO BARAUSKO agentūra
___ ' arba

RO. 6-0811'°±’?,32
Toronto 9.

akis? Jei visi iš karto, nei kiek nepa
galvoję, atsakytume "taip", tai didele, 
didele dalimi būtume melagiai...

Kiek daug būtų vardų ir pavardžių, 
kurių Lietuva nepažintų! Kiek daug 
būtų mūsų kasdieninėje, tarpusavio 
kalboje žodžių, kurių Lietuva nesu
prastų!

Mes geriame džiūsą, softdrinkus, la
bai dažnai pasidarome net “cup of 
tea”. Mes valgome keikus, kukius, to- 
meitus, rostus, kornus^ Mūsų vaikai 
daro homvorką, skeitina, skiina. Maistą 
laikome fridžiujė arba fryzeryjė, skal
biame vuošeriais, butą valome vakum 
klyneriais, klyneriui ir drabužius-valy-’ 
ti atiduodame... Važinėjame karais,; 
tvarkome savo lotą, pentuojame, deda- j 
me antrą koutą dažų ant sienos. Eina
me šdpinti, į mytingus, į marketus.

Mes nebetekome kūdikėlių, kur ir 
Lietuvos Madona ant rankų laikė, o 

_ 'pasirinkome bėbius ... Ir jei parody-
statyt kur yra iš senovės lietuvių ap- turn jį savo likusiai motinai ar senelei 
gyvento ploto sienos. Lietuvoje ir jei pasakytum, kad tai

Turime aiškiai žinoti ir istoriniais, tavo bėbis, jos veidas tikriausiai apsi- 
etnografiniais. geografiniais, teisiniais niauktų.
duomenimis įrodyti, kurie plotai ir ko
kios ribos priklauso Lietuvai. Turime 
dabar jau pasigaminti visiems laikams mėmis, nieko neišmano. 
žemėlapį, kur būtų nurodyta: l. amži- Lietuvi, lietuve 
nos lietuvių žemių ploto sienos ir 2. Tu bjauroji vieną seniausių ir turtin- 
sienos valdomo ploto laiko tėkmėje. 
Nereikia mums žiūrėti, kas kuo nepa< 
tenkintas. Kaimynai ir visokios sferos 
turės skaitytis su teise ir tikrove.

Laikas jau mums tokį žemėlopį tu
rėti. O svarbiausia, reikia greičiau 
įtraukti į tikrojo Lietuvos žemių plo
to pažinimą mūsų priaugančią kartą, 
kuri liks kaip mūsų įpėdinis ir lietuvių 
tautos gyvybinis tęsinys.

Mūsų kaimynai lenkai ir gudai skel
bia. kad jiems priklauso net Lietuvos 
sostinė Vilnius. O mes net žemėlapy 
neparodom savo jaunimui mūsų tautos 
žemių ploto. Turime tuo labai susirū
pinti. Gal dešimčiai metų praėjus, rei
kės su žiburiu jieškoti tos VLIKo komi
sijos. J. Krimantiškis

mę. Kviečia vyresnį lietuvi mokinį 
prie Europos žemėlapio ir prašo paro
dyti Lietuvos žemių plotą. Gerai išsi
lavinęs studentas parodo Vilnių, Bir
žus, Palangą, Kauną... ir pareiškia, 
kad tikrų sienų jis nežino, nes aplinki
niai kaimynai nuolat lietuvius spau
džia ir užgrobia jų žemes, o lietuviai 
vis nuolaidžiai traukiasi.

Ir tikrai, ką jis daugiau galėjo pa- 
j šakyti? Kaip jis aiškins tą mūsų reika
lą kitataučiams, kai jis ir. pats dar ne
gali sužinoti. Jeigu tokia VLIKo komi-

PAGEIDAVIMAS ‘PARAMAI”
Eilę metų sėkmingai veikiąs Toron

to kredito kooperatyvas “Parama” ir 
sutelkęs gražų skaičių narių ir pinigų 
sumą nepakankamai kreipia dėmesį į 
narius ir organizacijas. Pasireiškia ne- 

į rūpestingumas iš valdybos pusės. Kai 
įturi būti svarstoma pusantro milijono 
| apyvartos kapitalas, valdyba nemato 
i reikalo pasamdyti salę ilgesniam laikui 
kaip dviem valandom. Netik kad nė
ra laiko apsvarstyti visiems reikalam, 
susijusiem su koperatyvo pelno pa-

“ skirstymu, bet ir padoriai suskaičiuoti! sija yra, tenka ją paraginti. Gal komi-
I O V U 1 1 ZX 1 O X 1T1 zv o

at Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas. 

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

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

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

148 WESTMINSTER AVE. Telefonas LE. 2-5191

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS. RADIJAS 

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

CLEAR-VISION T.V., Hi-Fi RADIO
LE. 2-7733

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

1076/2 BLOOR ST. W., Toronto
Po 7 vai. vak. skambinti RO. 9-9392

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

LE. 1-3074 . Sav. P. Uzbalis1000 College St

Naujas savininkas
(buvęs
wany’S) 726 Lansdowne Ave

(Tarp Bloor ir Dupont)garage Td.
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. 3-0631, namuose LE. 74336

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RUSIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

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

balsam naujai prirenkamiem valdybos Į sPa skaito, kad dabar nepatogu yra 
nariam. kiršinti kaimynus ir drumsti diploma-

Valdybos elgesys paskirstant praei- Įtinęs sferas. Jie tegu sau erzinasi, o 
tų metų pelno likuti kitom organizaci-J mes turime greičiau išsiaiškinti ir nu- 
jom paremti nėra be priekaišto. Vai- 
dyba neturi teisės spręsti paduotų pra į 
šymų ir skirstyti pelno likučio; ji turi 
tik pristatyti visus prašymus visuoti
niam narių susirinkimui, perskaityti 
jų turini, kad jo dalyviai patys spręstų 
reikalingumą paramos tai ar kitai or
ganizacijai. "Paramos" valdyba šiais 
metais per visuotinį narių susirinkimą 
į tai neatsižvelgė.

Pvz. VKL S-ga. žinodama kooperaty
vo valdybos nusistatymą iš praeitų me
tų, kad neskirs nors ir minimalinės su
mos apmokėti siuntinių persiuntimui 
Lenkijos lietuviams, parašė prašymą 
visuotiniam kooperatyvo narių susirin
kimui. Kooperatyvo valdyba susirinki
me pranešė, kad visi prašymai buvo 
paduoti pavėluotai. Kaip galėjo būti 
pavėluotai, jei valdyba susirinkimui 
pranešė, kad tarp kitų yra ir VKLS-gos 
prašymas, kuris buvo adresuotas kaip 
tik tam susirinkimui. Pats faktas rodo, 
kad valdyba nesiskaito su visuotiniu 
narių susirinkimu. Toks valdybos elge
sys nuteikia prieš netik organizacijas, 
bot ir pavienius narius. Tikiuosi, nau
joji valdyba pajėgs atstatyti narių ir 
organizacijų pasitikėjimą.

J. Cicėnas

NORI LIETUVĄ ŽINOTI
Dar prieš dešimts metų VLIKo bu

vo skelbta, kad sudaryta komisja. ku
ri išaiškins ir nustatys iš seno lietuvių 
tautos apgyventų žemių ploto sienas. 
Kantriai to belaukiant tenka ir susirū
pinti. Senieji miršta, o priaugantis jau
nimas nori žinių. Jų norai yra pagristi.

Štai pvz. kad ir toks atsitikimas. 
Ryšium su Vasario 16 švente miesto 
augštėsniosios mokyklos lietuvių tau
tai labai palankus mokytojas paaiškina 
mokiniams Vasario 16 šventės reikš-

LIETUVIAI NAIKINA 
LIETUVYBĘ

Ir vėl atšventėm Vasario 16-tąją. Pa
darėme ką galėjome priminti savo 
krašto tragediją svetimtaučiams. Iš
klausėme kalbų, sveikinimų, linkėji
mų. pasidžiaugėme gražiais koncertais 
ir — vėl į kasdienybę. Pasinėrėme vėl 
į plačias svetimtaučių marias. Užsida
rėme šeimose, darbovietėse, retkar
čiais besusitikdami su savaisiais tau
tiečiais.

Pasiklauskime šiandien patys save, 
ar esame tokiais lietuviais, kurie bet- 
kada, nors ir šią akimirką, galėtume 
drąsiai ir atvirai pažiūrėti Lietuvai i

Ar jums “bėbis” neprimena žodžio 
"mėmis”? Juk sakydavome: "Toks jau

argi tau ne gėda?

DR. J. MATULIONYTĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEILUV1ENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

282 RONCESVALLES AVĖ.
(prie Geoffrey)

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

International 
Driving School

WALDI
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. BRICKUS atlieka įvairins pija- 
ninų remonto darbas ir sustygavi- 
mos. Perka ir parduoda naudotas 
pijaninas. Telefonas LE. 7-3782.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

420 Roncesvalles Ave. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namu 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.

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

(prie Dufferin)
Visa raštą automobiliu mechaninis 
remontas. Automatinės transmisi
jos. Darbas sąžiningas ir garantuo
tas.

Sav. Ant. Paškevičius

giaušių kalbų ant žemės! Svetimtau
čiai mokosi jos savo kalbų mokslui 
praplėsti, o tu ją, savą ir garbingą dar
kai! Ir dėl ko? Nemanyk, kad varna 
baltomis plunksnomis pasipuošusi gul
be pasidarys!

Visai neliečiu šiais savo žodžiais se
nųjų ateivių. Jų buvo kitokios sąlygos 
ir jų dauguma buvo mažai arba ir vi
sai nemokytų. Tačiau jų tarpe yra ir 
tokių, taip gražiai ir taisyklingai kal
bančių lietuviškai, lyg jie vakar tik bū
tų iš Lietuvos atvažiavę. Mes gi, mes, 
naujieji ateiviai, neišskiriant ir tų, ku
riems Lietuvos ar kurio kito krašto 
augštoji mokykla, diplomą į rankas 
įspaudė. Mes tie, kuriems šios, eilutės 
skiriamos.

Pažiūrėkim tad į save, apgalvokim ir 
taisykimės. Peržiūrėkime savo klaidas, 
kuriose jau baigiame paskęsti ir pasi- 
ryžkime būti lietuviais ne pagal met
rikus, bet giliai dvasioje. Sustokim nai
kinę jos didžiausią turtą—seną, gražią 
ir garbingą kalbą!

Leontina Rimvydaitė

Skirtingas rūpestis
Rūpestis, kaip pinigų uždirbti, 

nekankina pinigų padirbėjų; jie 
teturi rūpesti, kaip pinigus išleis
ti.

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W. 
Roc^n 107 

Telefonas EM. 6-4182
Toronte

J. BARAKAUSKAS
Elektros 

kontraktorius
Visų rūšių elektros 

įrengimai ir pataisymai.
TeL RO. 7-9947 

24 Htimberview Rd., Toronto.

DR. E. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

Kabineto telefonas LE. 4-4451
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).

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

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

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

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingumų. Kalba slavų kolbomis.
470 COLLEGE ST., Toronto 

Telef. WA. 1-3924

Dažai ir sienoms 
vaškas, popierisi šepečiai, 

r 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 DUDA

ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BEND
ROVES. DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE 
KANADOS PROVINCIJOSE. 19% NUOLAI
DA IMANT DRAUDIMĄ Iš VIENOS 
KOMPANIJOS.

24 V AL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
NAMŲ

RO. 6-7132
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dideli koncertąTORONTO LIETUVIU ŠEŠTADIENINĖ
MOKYKLA RENGIA w

Įvairi ir turtinga programa patenkins visokio amžiaus ir skonio klausytojus
Koncerto pirmąją dalį išpildys šeštadieninės mokyklos mokiniai, šv Jono Antroje dalyje išgirsite klasikinius, populiarios muzikos ir dainų kūrinius.
Kr. parapijos jaunimo choras, vad. kun. B. Pace v i či aus, jaunieji pianistai, kuriues išpildys sol. V. Verikaitis, smuikininkė-virtuozė M. Hrubelski, ir
dek k matuliai. mūsų daug žadantieji pianistai — T. Gurevičius ir R. Karka. .
Programa tvarko ir akomponuoja muz. St. Gailevičius. Koncerto pradžia 4 vai. p. p. Įėjimas — laisva auka. Pelnas skiriamas šeštadieninei mokyklai.

TORONTO, Ont Didžiausias lenkiškas filmas, 
spaulvotas — kinamaskopinis

Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Gavėnios metu kiekvieną 

penktadieni 7.30 vai. vakare lai
komos šv. Mišios, o sekmadienais 
7 vai. vakare giedama Graudūs 
verksmai. Kviečiame visus Įsi
jungti i giedojimą. Knygutės su 
giesmių tekstu randamos bažny
čios suoluose.

— Šią savaitę par. kunigai lan
ko: Roxton, Shaw, Crawford, Rus- 
sętt, Perth, Campbell ir Havelock.

—r Šv. Jono lietuvių kapinių 
paminklo konkurso darbai grąžf 
narni projektų savininkams. Pro
jektai, prie kurių buvo prijungta 
siuntėjo adresas, yra jau išsiųsti 
paštu, o kurių nėra adresų, atsi
imama kleboihjoje. Dail. T. Va
liaus projektas, laimėjęs I premi
ją, jo paties detalizuojamas ir pri
taikomas pastatymui.

— Praėjusi pirmadieni mirė a. 
a: Marija Danielienė, žinomo lie
tuvio Vincento Danieliaus žmona. 
Velionės šeima, ilgus metus gy
vendama Kanadoje, lietuvių para
pijos steigimosi ir josios gyvavi
mo pirmajame laikotarpyje daug 
yra prisidėję. Už Marijos ir Vin
cento Danielių vėles šioje bažny
čioje penktadienio vakare bus at
laikytos šv. Mišios.

— Šiokiadieniais gavėnios me
tu bažnyčioje pamaldų tvarka: 
nuo pirmadienio iki ketvirtadie
nio visas dienas pamaldos rytais: 
7. 7.30 ir 8 vai.; penktadieniais: 
rytą 7.30 ir 8 vai., vakare 7.30 v;; 
šeštadieniais: 7.30 8 ir 8.30 vai.

Šv. Jono Kr. par. jaunimo cho
ro dalvviu motinu pasitarimas _
Įvyko pr. Sekmadieni artėjančio kuhi£i'SvTDon“Mills“irAVib 
Maironio sestad. m-los koncerto - - -
reikalu. Išrinktas jaunųjų choris
tų globos komitetas, kurio parei- i mįne Dewson St.. Dundas St., 
ga, be kitko, suvienodinti chons- • Hepbourne st.. Hevdon Prk Rd., 
tų uniformą viešųjų pasirodymų ■ ~ “ > - -
metu. Tuo reikalu komitetas te
lefonais painformuos choristų tė
velius, kas posėdyje nutarta.

Iki koncerto visi choristai tiek 
penktadieniais, tiek šeštadieniais 
turi dalyvauti repeticijose, nežiū-

pagal rašytoją
H. SIENKIEWICZ 
autoriaus knygos
“Quo Vadis*%

MONTREAL, Que.
i gavėnios gilioji prasme. — Bankas “Litas” pasiruošęs pai 
Laukiant išganymo gražiausios valan- dėti, jei kas nori pirkti drabužius; 
dos — Kristaus prisikėlimo šventės — (baldus, automobili, namus ar at* 

; reikia tinkamai pasiruoštu smulkias skolas. GreitaS
BaZl“” S Patarnavimas lengvos įmokėte 

kaupimas įgalina ramunę didžiajam pa* asmeninėms ir nekll#
vasario žadėjimui. Ramybė, susikaupi-■ NOjar iO turto paskoloms. VISOS 

jmas, malda ir atgaila padeda žmogui; paskolos apdraustos iki $10.000 
! išsilaisvinti iš medžiaginės kūno ver- mirHes ir visiško nedarbingumo 
govės ir pakilti, pražydėti malone bei 
džiaugsmu su prisikėlusiu Kristumi.
To reikalauja gyvoji krikščioniškoji 
dvasia gavėnios metu. Iš to seka aiški 
pareiga kiekvienam gyvosios dvasios 
krikščioniui gavėnios metu vengti 
triukšmingos pramogos, šokių ir skirti 
daugiau laiko susikaupimui, maldai ir • į a ję • • • • v • v * XI -

i atvejais.
Smulkios paskolos iki $250 

duodamos be žirantų. “Lito’ tais 
nautojas jas gali išduoti net sko? 
lintojo namuose tą pačią dieną. ;

Taunytojams ‘Litas” moka 4^4 
nalūkanu ir duoda nemokamą 

$2000 apdraudą.
Indėliai virš $100 gali būti pai 

imti kliento namuose. I
Visais ’'askolu ir Įnašų reikat 

įlais skambinti ved. padėjėjui P: 
ve'tė Telšių jaunimą šokti, susilaukė Rutihiskui tel. HU. 1-2957. . 
tvirto kilnaus žemaičio pasipriešinimo, 
kaip kitados Kražiuose. Vadinas, mums 
nesilaikyti krikščioniškosios bei lauti- .  ...........
nės tradicijos reikštų nesupratimą jo- skyriui prie šv. Kazimiero par. salės, 

PEDAGOGAS A. RINKŪNAS. ture- sios didžios prasmės bei grožio, 
damas bokalauro laipsni, studijuoja 
Toronto un-te pedagoginius mokslus ir i 

• _ y • • V Ji ?__• B •__ • '

j - J .Gustainis ir V. Sonda. Į nau- J r vakarais 8 val4 bus klausoma iš- J
paia rpviziinc knmisiia išrinkti—i . LI¥T‘ ?TUD- RĖMĖJŲ VALDYBA.
| V. Sendžikas. J. Danaitis ir E. Ab- prjsj^4jusįoms jar|jU> maistu ir pini- 

nutarė pasveikinti vieną b-vės lių, kuris praėjo labai sėkmingai.
: steigėių St. Dargi, jau ilgesni lai- 
[ką gulinti ligoninėje. 

Viso susirinkime buvo atsto-

t “Žiburių” susirinkimas Lipfruviu ęfudentuKovo 10 d. Įvykusiame “Žibu- 1-ieruVIU bTUUenFŲ
zmsosrių” spaudos b-vės susirinkime! 

Į pirmiausia buvo pagerbti du pra- i , -
eitais metais mirę nariai _  A.! CIVIL INŽ. V. SICIŪNAS, gerais;geriems darbams. Ši krikšičomškbji
Augutis ir St Vaitiekunas-White pažymiais baigęs Toronto un-tą, dirba; gavėnios pareiga mums lietuviams yra 
Vairivhoc nranpšima nadarė nirm kaip Profesoriaus asistentas ir ruošiasi, tiek artima ir brangi, kad ji tapo mū-

I iTdnilk’ magistro laipsniui. Jis dalyvauja ir lie- su tautinės tradicijos dalimi. Kai bol- 
„ .*.in..ulls ir, . ’ J• -augiutis. tavjškoj veikloj: taut, šokių grupėj ir ševikai, niekindami Lietuvą ir griau- 
rraeitiejl metai subalansuoti -Varpo” chore. 1 darni josios tradicijas, gavėnios metu

■$24.136 sumoje. Naujoji sąmata: ,w. ,r . „.
siekia $27.800. Iš didesniu darbu ‘ v šernas dirba Toronto uii- 1 . , -. - 1 , , te kasp proiesoriaus asistentas ir rašo
jj naujos vaikų maldakny- moks|įnj darbą magistro laipsniui gau- 
| ges išleidimas. Slaptu balsavimu Jjs aktyviai reiškiasi skautu veikloj 
• i naująją valdybą perinkti visi se
nosios valdybos nariai: J. Andru
lis. A. Bumbulis, A. Rinkūnas, J. ... kl , —- ----- -t ,----------- . -
Mažeika ir S Čpnas Kandidatai ™ l u!?/e P(flag°8nuils moKslus ,r Mišios v,sos Ofm^s Monrealio dalies lietu*viazeiKa ir o. cepas. r<anaiaaiai siek!a augstesnio akademinio laipsnio, mus uietu av uju uus sv. ihisius _

f—J.Gustainis ir V. Sonda. Į nau- !
iiaja revizijos komisiją išrinkti— • £ s ‘ponioms\r pandėmt Pažincn!
j v. benaziKas. J. Danams ir j prisidėjusioms darbu, maistu ir pini- AV parapijos bazaras Įvyks šio 
romaitis. Pabaigoje susirinkimas;ga,s ruošiant liet, studentų metinį ba- rpė^esio 23 24. 25 d. parapijos

1 nutarė dssveikinti vionA b-vės i !««■ vhHc nr-aoio lohni cpVminbai 1 V isi Inb'ii nuoširdžiai prs-
TORONTO liet. STUD. S-GOS šomi orisMėti prie šio paraoijos 

V-BĄ, kuri sėkmingai pravedė studen- įvykio: priimamos pini g. aukos. 
/ ‘—ytų metini balių, sudaro: pirui. SL Vaš-peiktai maistas ir t.t: įteikti

vaujami 984 serai. tokas. v. Mikėnas, A. Kuolaitė, D.jlijua klebonijoje arba Lasalėje
.................... Stankus, St. Vėiyvytė. j nnnnc Gnriiic Gvd A Uzuoienė išvvko atos-‘ p^s ponus Uronus.uya. a. vzupiene išvyko aios p SAULĖ ANCEViCH - ANCEVlčlū- _ . . . . ...

5 TĖ yra psichologijos asistentė Queen’s . . v. . . — . ..... ..
un-te Kingstone. Rašo mokslini darbą sidės balandžio 1 d., sekmadienį, vai. ryto. Skyrius bus atidarytas trečia* 
daktaro laipsniui iš vaikų psichologi- 7 vai. vak. Jas ves Tėvas marijo-1 dieniais ir penktadieniais nuo 3 iki 9; 
jos. nas dr. Viktoras Rimše

Prisikėlimo parapijos žinios
— Vėl gauta žinių, kad Lietu

voje mirė eilės parapijiečių tėvai 
- motinos. Todėl reiškiame gilią 
užuojautą V. Žakui, mirus jo ma
mytei; i. Jonynui ir jo šeimai, mi
rus jo tėveliui; D. Asevičienei ir 
jos plačiai šeimai, mirus jos ma
mytei. Taip pat nuoširdžiai užjau
čiame Danielių šeimos artimuo
sius, mirus Danielienei.

— Praėjusi šeštadieni iškilmin
gomis gedulo Mišiomis, kurias 
laikė T. Placidas, aistuojamas.T. 
Pauliaus ir T. Kornelijaus, buvo 
paminėta a.a. dr. Adolfo Šapokos 
vienerių metų mirties sukaktis. 
Mišiose dalyvavo apie 300 tikin
čiųjų. Po pamaldų daugelis jų ap
lankė vęlionies kapą Park Lawn 
kapinėse.

— Nuoširdžiai dėkojame poniai
ir Lietuvos konsului Kanadai dr. i 
J. Žmuidzinui už oficialų vizitą 
parapijoje ir vienuolyne. Linki
me sėkmės ir gausių Dievo malo
niu atsakingose pareigose. - . . ,. -. , - .Ši penktadieni, be Mišių 7, P™gFanl0J SJ sekmadieni bus pa-j 
7.30 ir 8 vai. rytą, bus Mišios 7.30 įkalbėjimas su Lietuvos konsulu . ;- idr. J. Žmuidzinu. Programa trans- rijosius, lyaimi muz. bi. uanevi , ;

liuojama iš Niagara Falls, N.Y., čiaus. kovo 24 d. pakviesti kon-:studijuOjąs Toronto un-te anglistiką.! , 
banga 1270 nuo 1-2 vai. p.p. sek- certuoti Detroite.
madieniais. ,, , .J. . , . . .» I vaun ausimvuu nv^sijai. nu<Draugo leidimų atstovybę 1S; jjs vra įsirašęs. Kanados studentu J»--j

Komedija “Karolio teta” p. Januševičiaus perėmė “p-:'

Detroito Dramos mėgėjų teatras,! Ten pat gaunamos ir liet, muzi- buvo paskirti anglų ir prancūzų ka-| 
vad. rež. Z. Mikšienės, su Tomo kos plokštelės. , . - ’ .
Brandon linksma komedija “Ka-j , . . . .
rolio te*a ’ Ši komedija yra žino- Kanados sportinių reikmenų paroda j. ŽIŪRAITIS, dirbės Toronte ir g 
ma viso pasaulio teatruose. Daug • gg ^^0?Šatė; parodu aik^ I 
Kartų Ji buvo filmuota, daugybę stovyklavimo reikmenys.
kartų perduota per televiziją, vasarnamiai, kelionės reikmenys, įvai- 
Paminėtini joje vaidinę aktoriai:' rūs laiveliai, visokiausi sporto įran-
Rex Harrison, Sir John Gielgud,: kiai. automobiliai ir daug kitokių da-■’ . . ■
Jose Ferrer ir M. Daugelis kritiku Llyku: karars studijuoja humaDitanniu^meks*
bande atspėti šio veikalo milzims- -A Hm užskaitaka n^sisPkimn Aktoriaus Rav PATAISOMA. — P. Meilų išleistu-: ™s jam uzskaite.ką pasisekimą, Altoriaus nav vės kwo 22 d bus nc 8 vaL vak bet EGZAMINAMS studentai jau ruo- 
BoIgei žodžiais. Veikalas via a; y vaj va|. Užsirašyti dar galima “Pa- šiasi visu stropumu. Tėvai bei gi 
bai linksmas ir svarus . Ji labai. ramop, p Senkaus Real Estate įstai- j jai stengiasi sudaryti tinkamas darbo 
rekomenduotina tiek suaugu-. goj įr pas komiteto narius. ‘ sąlygas.
siems, tiek jaunimui.'Spektaklis! 
įvyks Prisikėlimo par. salėje, f 
Globoja Toronto Lietuvių Cari
tas. A

NUKENTĖJO ATEIVIAI

vai. vakare. Bus pamokslas, mal
da už tėvynę ir palaiminmas Švč. 
Sakramentu. Visų Mišių metu bus 
klausomos išpažintys ir dalijama 
Komunija.

— Ši sekm. po 10 vai. Mišių — 
Pirmos Komunijos ir katecheti
nės pamokos. Gimnazistams pa
mokas perėmė naujai atkeltas ku
nigas — T. Kornelijus. Gimnazis
tus maloniai prašome jiems pa
skirtose patalpose kruopščiai lan
kytis. •

— Ateinančią savaitę parapijos

lowdale priemiesčius, o mieste 
sekančias gatves: Bloor St.. Cool-

O'Connor Dr., Rusholme Rd., St.
Anne's Rd.

Svečias iš Europos
Apylinkės v-bos pakviestas i 

Torontą atvyksta visuomeninin
kas. žurnalistas Free Europe na-

WVZACY
„■Ateutonic.kni

CIVIC SQUARE
kino salėje.

87 QUEEN ST. W. (prie Bay) 
Tel. EM. 8-5800

dabar rodoma iki kovo 22 dienos. 
Visos vietos rezervuotos. Bilietai 
gaunami kasoje. Atidaryta kasdien 

nuo 2 iki 8 vai. vak.
togu. Jos kabinetas bus uždarytas ■ 

“Tėvynės prisiminimų“ radijo ■ ligi balandžio 9 d.
Sol. Pr. Radzevičiūtė ir Br. Ma-

“LITAS" PERSITV ARKĖ. ' t 
Pradeda darbą Rosemonto skyrius* 
Neatsiradus t*n*<a»nn patalpų “Lito’*

. _ - j
; nutarta sky~i« atidaryti Rosemonta 

Kiekvieną penktadieni, 0*vė- - c9n*re’ * ^ur’ patogu atvažiuoti

v»w. Tekios ^tainos išnuomoto^ 
3907 Rosemont Blvd, ir 20-tos Avė. 
kampe (pas Petrą Adamonį, prieš Or» 

i leans Street). Vieta lengvai pasiekia^ 
; ma Rosemont autobusu Nr. 197 arba 

Pie IX autobusu Nr. 39 (vienas blo- 
. kas • va^-u’s nuo Pic IX). I tas dvi 

linijas galima n^ s^sti beveik iš visur 
kitų rvtinAs MontrėMio dalies auto
buse Biriu. Taip labai geros saly* 
gos aplinkinėse gatvėse automobiliams 

į pastatyti.
x .. . I Pilnos cpe’-ac’ios naujame “Lito~
A\ parapijos lexolekcijos nr??" skyriuje pradedamos kovo 17 d., 10

rint i seniau padarytą suskirsty- • rys Valteris Banaitis. Šv. Jono Kr. 
ma grupėmis. salėje kovo 23 d. 7.30 vai. vak.

- 45 i padarys pranešimą aktualiais tė-
Šv. Jono Kr. par. jaunųjų atei-, vynės reikalais, o taip pat bus pri- 

tininkų susirinkimas Įvyko pr. siminta Mažoji Lietuva; bus ir 
sekmadieni. Įdomiai pravedė K. meninė dalis. Įėjimas — laisva 
Kaknevičius — jaunųjų globėjas, auka kelionės išlaidoms paden 
Dalyvavo gana gausus būrys jau- ti. Visi lietuviai kviečiami daly- 

i.yaUti,
Po pranešimo 9 vai. vak Liet. 

Namuose, viršutinėj salėj, Įvyks 
svečio priėmimas. Į priėmimą pa
kvietimai gaunami pas: L. Tamo- 
šauska LE. 1-4469, E. Jankute 
RO. 9-9668. A. Kuolą RO. 9-6884. 
V. Bačėną LE. 3-3027.

Apyl. valdyba
Buv. “Tėvynės garsų” ansamb

lio dalyviams pranešame, kad yra 
kilusi mintis pagerbti to ansamb
lio vadovą Valterį Banaiti, besi
lankanti Toronte kovo 23 d.^ No
rintieji prie to pagerbimo prisi
dėti. prašome artimiausiu laiku 
susirišti su Aug. Kuolų, 30 River
side Cres.. Toronto 3, Ont., tel. 
RO. 9-6884.

“TŽ” bendradarbių pobūvis — 
vakarienė Įvyks gegužės 12 d. To
ronte Prisikėlimo muzikus studi
joje.

Verslo s-gos investacijos sekci
jos pasitarimas Įvyko kovo 8 d. 
LN. Dalyvavo net 14 asmenų. St, 
Janušauskas plačiau papasakojo 
apie investaciją i žemę Toronto 
apylinkėse' Gyvų diskusijų sukė
lė projektuojamas Country Club 
isigijimas. kuri dr. J. Kaškelis 
nuolat kelia. Kiti verslininkai ma-1 Lietuviška ba Idu 
no, kad tokio ūkio isisijimas ne v u “
versliniu pagrindu labiau tinka dirbtllVČ 
Bendruomenei. Pageidauta, kad I 
tuo reikalu būtų sušauktas pasi-l 
tarimas iš “Paramos”. Liet. Na-!

nueiti

lis, dien- vai. vakaro ir šaštadieniais nuo 10 iki
J. P. ANCEVICH - ANCEVICIUS.! raščio “Draugas" direktorius. 12 vai. dienos. Visi lietuviai, kurie gy

vena rytinėje Montrealio dalyje, prašo.
___________ ................  i T. J. Borevičius, S J. KLB Kul- mi pasinaudoti š;o naujo skyriaus .pa

gauti "anglikonų Trinitv kolegijai, kurį tūros Fondo pirm., buvo nuvykęs tarnavimais. Jame bus vykdomos visos 
. . ;__________________________________ :i-i ’ Torontą atstovauti KLB Kr. vai-. bankinės operacijos — pinigų priėmK

--------j_ ——---- r.  ---- -------- — ----- Dai-(teratūrinėj konferencijoj. Dalyvavo 49 ! Jybai PLB C. valdybos premijos mas ’r išmokėjimas, čekių išdavimas, 
Kovo 24 d. Į Torontą atvyksta nos” krautuvė, 974 College St. atstovai iš 39 Kanados un-tų. Atstovai įteikime B. PūkeleviČiūtei. ~-:A—*—*«•

''i- • "I • A * > W • a • » -• “ V J *• . . *
M V p'U.Or&Aa. VA BA įr • MAAV.VKA.M AVM Į . j * . —■ * —

tedrų vedėjų. Konferencija Įvyko va-■ Grupė montrealiečių buvo nu-' ved. padėjėjas Pr. Rudinskas. 
sario 22-24 d. Hart House patalpose. vvkusi — ... .— •

“ . . ."■* "■ * -VA V.-W-W . AA . V ” J

kovo 17 d. Ji ■ vejies Oakvillėj, išlaikė atitinkamus' kilĖlėšė
<_____ _

gistered Industrial Accountant dip-;
lomą., .. 1 . . , / ’ j

VLJ ŠALTMIRAS Toronto un-te va-i pijoš reikalams vasario 18 d. su
rinkta $267.87 ir paskutini sek- ____ ____ ______________

’Padieni $170. Antroji rinkliavą Šiai lietuvių apgyventuose rajonuose, 
gėlių pastovams— $113.87. |daugumas savo bankinius reikalus ga-

I- A V parapijos reikalams auko-; lėtų atlikti ir Šiokiomis dienomis. Ta-
lobė-i jo: Br. Niedvaras $25; po $20: V 

Glaveckas ir J. Vizgirda: po $10: 
J. Matusaitytė, Pr. Vitas. P. Va- 
lench. E. Szewczuk, St. Pocaus- 
kas ir J. Jurgutis.

AV parapijos reikalams aukojo:
Iž. Mališka $100: Stp. Kęsgailą

: savo prof. Roper buvo paskirtas atsto-

’ Torontą atstovauti KLB Kr. vai- bankinės operacijos — pinigų priėmė 

paskolų pareiškimų priėmimas, naujų
i narių priėmimas ir t.t. Skyrių tvarkys 

ĮĮ . .
i Toronta dalyvauti PLB1 šv. Kazimiero parapijos salėje lig- 

[literatūros premijos įteikimo iš- /vykdytas, pinigų inkasavimas^nuo
Jie buvo toromiečiu sra- ?temanc’° sekmadienio nebebus daro-egzaininus McMaster un-te ir gavo Re-: ^ai piAmti ‘ § "T’ Pil^. S.ekmadie«"1"į

_ udipi.i.nų, Įvykuynias dvjevse vietose labai ap-
AV bažnyčios rinkliavoje para- ! san^’n't? <L,t0 tarnautojus ir iždo

t*'2nspo *tą. Nė viena kita kredito uni
ja Montrealvje s3kmadieniais nedirba. 
Atrodo, esant dviems skyriams labiau-

i daugumas savo bankinius reikalus ga

Tautos Fondui
: Vasario 16 minėjimo Toronte aukojo: Į Gečas. B Augustaitė. V. Aušrotas, J 

S15: A. J. Matulioniai:
Prieš kurį laiką ‘‘Ąigo Sunderland I o S10: Kl Dalinda.; Ą. Dausa 

^-i Ltd." skelbė spaudoje ir kitur apie Janušonis. A. Kuolas, y. Lmke\ icius. 
i-! įsteigimą didelio kiaulių ūkio prie Sun-i^r- Lačas. P^Iorkunas. S. Treiges.

g-

“Sietyno“ premjera
Toronto Meno sambūris “Sie

tynas” kruopščiai ruošia K. Ost
rausko scenos originalų veikalą 
“Kanarėlė”. Tai pirmas tos rū
šies veikalas. Jis bus suvaidintas 
Prisikėlimo salėje balandžio 1 d. 
5 vai. p.p.

Lietuviai ministerio priėmime
E. D. Fultonui rengiamas pri

ėmimas kovo 15 d., ši ketvirtadie
ni, 8 v. v. Masaryk salėje. 212 Co
wan Ave. Dalyvaus Įvairių tauty
bių grupės, jų tautinių šokių vie
netai, chorai ir solistai. Lietu
viams atstovaus Toronto Vyrų 
Kvartetas, vad. muz. St. Gailevi- 
čiaus. Priėmime kviečiami visi 
dalyvauti. Ministeris kalbės apie 
komunizmo grėsmę pasauliui.

Vasario 16 gimnazijai pasiųsta 
107 būrelio Įnašai: J. Strazdas 
$12, T. Valius $10. J. Dragašius 
$7, K. Motušis $5. P. Lelis $4, J. 
Stanaitis $3. J. Senkus. J. Sima
navičius ir Kl. Dalinda po $2. Vi
si rėmėjai moka po $1 mėnesiui. 
Kartu nasiųsta auka gauta iš Mer
cury Lodge. Kesvick. Ont., sav. 
Pr. Krilavičiaus. kuris minėda
mas savo-gimtadieni, sutapusi su 
Vasario 16 švente, paaukojo Va
sario 16 gimnazijai $16. Pinigų 
persiuntimas Vokietijon per ban
ką dabar labai atpigintas ir Over
seas Money order kainuoja tik Į nu, skautų. Medžiotojų dr-jos ir 
25 centai. Būrelio vad. P. L. .i Bendruomenės atstovų.

Toronto Meno sambūris 
lynas” kruopščiai ruošia K.

Mylimam tėvui ir uošviui mirus Lietuvoje.
p. I. BR. JONYNAMS 
reiškiu nuoširdžią užuojautą

A. Kantvydas

čiau kas to negali padaryti, AV par. 
patalpose ir toliau operacijos bus vyk
domos sekmadieniais sena tvarka ir 
pilnu tarnautoju sąstatų.

ŠVIETIMO
KONFERENCIJOJ E Montre- 

alyje dalyvavo 2000 švietimo dar
buotojų. Per 4 dienas diskutuo
tos auklėjimo problemos. Prieita 
išvados, kad visa Kanados mokyk
lų sistema yra pagrista praeitimi. 

! Pamirštama, kad už kelerių me
ilų liks tik 15% darbų, nereika
laujančių specialistų. Tik 40% 

, kanadiečių baigia gimnazijas ir 12- 
j% lanko un-tųs. Tuo tarpu JAV. 

net 30% gyventojų baigia un-tus. 
arba kitas ąugštąsias mokyklas.

Taip pat konferencijoje pabrėž-

j Balsys. Z. Jackus. K. Juzumas. Jmbra-j 359. j Vjilanis 38: A. Lnninskas 
r.; sas. K. Jankus. B. r^speras. K. ixakne- *

į vičius. P. Kairys. A. Ciplijauskas, R.
Matukaitė. J. Mažęika. J. Mardosaš, K.

‘ Manglicas. Mockūnas, J. Mickūs. E. 
Narušis. J Pernauskas. V. Paulionis,
J. Petrauskas. S. Pranškūnas. K. Mo-

Z. BaęėnasJ lūšis. B. Matulevičius. J. Smolskis. B.
L. Biekštys. į Sergantis. E. Šlekys.
V. Dailydė. i

$3.>: A. Mikalajūnas $30: Br: Staš
kevičius $35: Pr. Givis $20: A. 
.Rugenytė $20: Al. Rusinąs $15; 
no $16: Pr. Girdžius, Ant. Paku
lis. J. Drankila. Ant. Kačinskas. 
Br. Buzas. J. Lukoševičius. J. Le- 

P Ražanas. A. Bernotas.

derland Ont. Kiekvienas įmokėjęs $100 į Strazdas. V. Stukas, A . Užupis, E. L. J 
buvo laikomas vienos kiaulės savinin-1 Vastokas. J. zickus. .
ku ir jai užauginti per 6 mėn. turėjo A. Diržys: _ i’’
mokėti po S7.50. Pardavimo atveju bu-Į Po S5: J. N. Bąltakys. V. Badenas.r ,- . _ . . I x4w». <2 T T D.rkl-ctvc . T? StankUŠ. V. ; lOC

šaitiniras, J. Sližys, v. Stanaitis, j. v Baranauskienė. L. Balaišis. J 
Stravinskas. VI. Simonavičius, A. Na- Burba $14: J Oss-Ūsas $9; V. Vi 
mikas. J. Rugys. M. Taniuląitis, T. ■ sAz.j-a^ §4 
Tarcizijus. L. Valiukas. J. Varneckas.p 
Vitartas.

IllvKtzLl p v O«,v»V. rdiUdyiiiiu atveju mu- , _ j -

vo pažadėtas 40č< pelnas. Daug kas ten S* Čepas, J. Baksys. 
investavo nemažas sumas. Viena, našlė ! Birieta. O. Daiindaitė^ . 
įdėjo SiO.OOO. o vienas amerikietis iš i VI. Germanavičius, J. S. Girdzijauskai. 
Cleveland© -^-.$60.000. Neseniai ūkio'./• Gustainis. A. Kantautas, A. Masio- 
sav. J. D. Lawn dingo. Trys jo patikę- ■ n's- J- Maziliauskas, L._ Karbūnas. S. 
tintai, pajutę, kad nebėra pinigų, krei-! Ėąčevičius. ,B. Pabedinjskienė. B.^Saka- 
pėsi i advokatą, kuris pavedė vienai i ’------- — ” 
buhalterijos firmai patikrinti knvgas. I kas. Šalna. V. Sendžikąs. B. Jackus. V. 
Paaiškėjo, kad vietoje skelbtų 18.000 Lukoševičius, A. Rinkūnas. B, Vaidila, 
kiaulių buvo tik 2.000. Nukentėjo dau Vitalius. J, Žilys. A. Zubrys:
giausia nauj. ateiviai, netekdami 
S1.600 000.

nr 196 ’ 18S ’’enakankamas mokytojų pasi-
I ponioms: Bričkienei. Z Butkevičienei, m. sausio-vasario — jau išėjo oa- ^^tus ^f^ci^u^ ski- 
|Bleizgienei. Juknienei: panelėms: Jan- smuosęs nauju (iaihu viršeliu.! ’’ -
kūtei, Stirbytei. Simanavičiūtei. Taniu- pieštu dail; N. Kulnavičienės. Ra- i' 
laitytcį. Kuolaitei. Rinkūnai’ei ir Ta- §0; j< j. Matusas apie lietuve mo-' 
mošauskaitei už jų vertingą pagalba (erj nuo vvsk Valančiaus iki da- 
platinant pasus, ženklelius ir progra- bai‘. , Lukoševičienė — apie Šei
mas prie įėjimo i minėjimo salę. Tam . ir nieroailės paruošima afei- 
pat nuoširdžiai dėkojam TF įgalioti-. ’’„j1 ---P •uosim? alei• - - - ■ — -- ■ • . - - • jejąj; FL Jąckeviciene — apie mo-

i terų švietimą Įvairiose šalyse ir 
|t.t Yra visa eilė skyrių, gausu 
j iliustracijų. Redaguoja Iz. Matu- 
Įsevičiūtė. žurnalo adr : 57 Sylvan 
I Ave.. Toronto 4. Ont. Prenumera- 
! ta metams $3. •

l.laš, P. Saulius. V. Sonda, P. Skabliaus- TF Toronto skyr. nuoširdžiai dėkojai A 3Uj?.S Moters

šv. Jono par. knygyne gautas laikraš
tis “Floridos Lietuviai”, nr. 2, kai
na 20 et. Leidžiamas St. Petersburg. 
Fla. Kas domisi Floridos gyvenimu,, 
siūlome įsigyti. Prenumerata metams Baltakį 
du doleriai

ATNAUJINAME SENAS GRINDIS.
Tel. LE. 2-8531. Br. Genčius.

F’o S4: L. Balsys, V. Gudas, T. Sa
vickas: : <'

Po S3: B. Arūnas. J Ažubalis, J. Ma
sionis, A. Firavičius, kun. B. Pacevi- 
čius. V. Plioplys, A. JSakevičius, E. 
Smilgis. J. Tonkūnas, B. Tamulionis;

Po $2: M. Anysas, M. Antanaitis, J.
Kis, B. Buntinas. K. Batūra, P. 

Čeponkus. J. Dičpetris. K/ Daulenskis, 
J. Daunys, Gaputis, B. Galinienė, K J

Įvairūs medžio darbai bei remontai na
muose: virtuvės įrengimai, grindys, į 
laiptai, langai, kambarių pertvarkymas 
ir išorės darbai.

J. AUSTINSKAS, tel. LE. 1-1554

DEKORATORIUS
• Įvairūs dažymai
• Natūralaus medžio išbaigimas
• Popieriavimas ir t.t.

Žiemos sezono kainos žemos.
Skambinti:

KAROLIS ABROMAITIS RO. 9-7044

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

BALTIC MOVERS
Raidų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę i 
Montreal?. Londoną, Windsora, Hamil
toną, North Bav. Šndbnri ir kitur.

30 DEWSON ST., TORONTO 
Telefonas LE. 4-1403

raąs prie įėjimo į minėjimo salę. Taip iy 
1 ' - 
niui Kanadoje V. Vaidotui, kuris suti
ko pavaduoti mūsų sergantį pirminin
ką St. Dargi ir daug pasidarbavo ruo
šiant bei vykdant Vasario 16 minėjimą.

Tautos Fondo Toronto skyrius

riama daug reikšmės ir išleistas* 
nPt našio ženklas.

DISTRICT ESTATE BROKERS
177 Sherbrooke St. W. VI 2-8501
Pastatai-ž?mė-l)raudimas-Paskolos

403 Roncesvalles Ave. Tel. LE. 5-1944
kampas Howard Park

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS. l’hrn.B.

Cigarečių kartonas visų rūšių
- 200 štuku —

Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reikalingumo daik 
tų. paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai užeikite Į MARGIS 
DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią problemą, paskambinkite mums 

mes pasiryžę jums padėti geriausiai.
Mes turime daugybe europietiškų mišinių, kaip trejos devynerios, ramu 
nėlės, zubražolė, “C” termometrai ir kt. Kas nori pigiai pirkti Įvairius t'OTC 
APARATUS arba filmų aparatus — BOLEX, KEYSTONE-BELL. HOWEL!
¥ ir kt., juos gali gauti pas mus su 25% NUOLAIDA.
GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI VISĄ DIENĄ. 

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
Moteriškos kojinės

Rach^l kampas Bercy - 
nas ir 4 apartmentai. Septynių me
tų. Pajamų $3.540. Prašoma $25.000.
Įmokėti trečdali.

P. Adamonis, RA. 2-2472

Restora-

Taupyk ir skolinkis savo
KREDITO KOOPERATYVE "LITAS"

SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS. PASKOLOS LENGVAI 
IR GREITAI DUODAMOS BETKOKIAM GERAM TIKSLUI.

RANKAS VEIKIA: sekmadieniais nuo 10 30—1 vai. p.p. Austos Vartų pa-, 
’•apijos salėje. Šiokiadieniais: 1451 Crawford Bridge Ave.. Verdun: pirma- 
li^r;a;s nuo 10—12 vai. ir nuo 7—8 vai. v.: trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 7—5 vai. vak. 3907 Rosemont Blvd. (West of Pie IX): trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 3—9 vai. ir šeštadieniais nuo 10—12 vai. ...
PASKOLŲ REIKALAIS kreiptis pas ved. padėjėją P. Rudinska Rosemonte 
darbo valandomis tel. RA 2-2472, kitu laiku — tel. HU. 1-2957.
Pirm. J. BERNOTAS, UN. 6-2965 • Ved. D. JURKUS, PO. 74280

AI. GARBENS
REAL ESTATE

Kanados. Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. S-1543.

HU. 1-4377
7.. J. Klėvinai ir 
B. ir K. Kareckai

VYTAUTUI A D O M O N IU I su šeima, z t

jo mamytei Lietuvoje mirus.
nuoširdžią užuojautą reiškia -

LEO
GOODMAN

CHARTERED ACCOUNTANT

HU. 9-2454

— Nylon seamless — reg. SI.00 
—speciali nuolaida—2 poros už $1.00

1212 bundas St. W. Tel. LE. 2-9547 
J. BER2INSKAS 

Užsakymai priimami ir paštu.

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmeną krautuven

SWANSEA, $3.090 įmokėti, atskiras namas, vandens apšildymas, 2 garažai, 
ga\ma siūlyti $14.900.

WINDERMERE AVE^ $5.000 Įmokėti, atskiras, rnujas apšildymas, 2 mod. 
virtuvės, 2 vonios, naujas garažas. Galima siūlyti $19.500.

ARMADALE — RLOOR, $8.000 Įmokėti, aistrias R V***ibariai. 2 virtuvės, 
2 vonios, garažas, nakeistas į dupleksą. Viso $24.900.

R DIAN RD. — DUPLEKSAS, $5.000 įmokėti, 10 kambarių, originalus, 
2 pildymo sistemos. Galima siūlyti $21.900.

KR AUTUVE — DUNDAS — RONCESVALLES *3.000 Įmokėti, 3 aparta- 
meniai, plius krautuvo, vandens apšildymas. Galima siūlyti $16.500.

KR \UTUVE — BLOOR ST., $10.000 imokėti. 2 modemiški apartamentai ir» 
krautuvė geroj vietoj. Prašoma $32.000.

4 SF.IMU, S5.C00 imokėti. modemiškai ir^n^tas. Nuomos $320 mėnesiui, 
pl us sklynas statybai. Galima siūlyti $25.000.

Pas ;.ius randasi datm naujai registruotu pardavimu Hteh Pa*k ir Parkdale 
rajonuose. Dėl informaciją skambinkite A GARBENIUI.




