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Vadai ir vaidai
Nekartą esame pabrėžę, kad kiekvienai bendruomenei vadai 

yra būtini. Juos turi net primityviausios žmonių bendruomenės. 
Be vadovaujančios rankos joks žmonių vienetas negali susicemen- 
tuoti. Tai ypač jaučiame išeivijos sąlygose, ir todėl vertiname tuos, 
kurie ryžtasi palikti idilinę ramybę ir išeiti į skersvėjų pilną vi
suomeninio gyvenimo plotą. Juos laikome pasiryžėliais ir apgailes
taujame tuos, kurie savanaudiškais sumetimais kenkia vadovau
jantiems asmenim, siekia juos išstumti, bet patys jokiai veiklai 
netalkina, jai vadovų neduoda,o jeigu ir duoda, tai tik pirmoj eilėj 
paisydami savo grupės intereso. Bet, antra vertus, reikalaujame, 
kad mūsų vadovaujantys asmenys būtų savo pašaukimo augštumo
je. Visuomenė šaukia juos į pirmąsias eiles, bet kartu ir laukia, 
kad rinktinių žmonių laikysena būtų irgi rinktinė. Prancūzai šį 
reikalavimą taikliai išreiškia žodžiais “noblesse oblige” — iški
lumas įpareigoja. Kiekvienas, kuris eina viešumon, turėtų neuž; 
miršti to nerašyto įpareigojimo. Jeigu jau ir šiaip piliečio žodis 
bei veiksmas turi būti sveriamas, juo labiau vadovaujančio asmens. 
Pastarojo žodis ir veiksmas siekia žymiai plačiau. Jeigu jis yra 
užgaulingas, paliestųjų širdyse nuskamba dvigubu aitrumu. Jis 
palieka skaudulį, kuris turi gilesnį ir platesnį atgarsį. Grynai as
meniniai skauduliai ribojasi siauru rateliu, visuomeniniai gi — 
paliečia platokus sluogsnius.

Jau nuo seno išeivių bendruomenės garsėja savo vidinėmis 
kovomis. Lietuviškoji išeivija irgi nesudaro išimties. Audros van
dens šaukštuose ėmė kilti žengiant jau pirmuosius tremties žings
nius. O ir dabar jos kyla netik mažų kolonijų, bet ir visos išeivijos 
mastu. Stebint šios rūšies reiškinius įvairiose vietovėse, krinta j 
akis vadovaujančių asmenų vaidmuo. Kur vadovai yra nuosaikūs, 
sugeba išlaikyti ramią nuotaiką, audros nekyla, o jei ir pasitaiko, 
tai daugiau asmeninio pobūdžio, ir vadovaujantieji sugeba jas 
švelninti. Audros ir audrelės kyla ten, kur vadovai nėra savo pa
šaukimo augštumoje bei nesugeba išlaikyti ramios atmosferos. Jų 
įkaitę ginčai persimeta vison kolonijon, ir susidaro vieno, kito ar 
trečio šalininkų grupės, kurios tęsia ginčus. Ir taip visa kolonija 
užsikrečia erzeliu, kurio nuotaikoje darosi neįmanoma susitarti 
dėl bendros veiklos. Dar blogiau, kai susivaidija platesnio masto 
vadai. Jų ginčai permetami vison išeivijon, kuri sunkiai tesusigau- 
do, nes kiekviena ginčo šalis savaip aiškina ginčijamą reikalą. Ir 
taip dauguma išeivių stebisi vadų nesugebėjimu sutartinai, veikti. 
-Visuomenė dažnai girdi vadų kalbas apie Vienybę, tačiau patys 
vadai nesugeba išlaikyti jos viršūnėse. Galbūt vadovaujantieji ma
no, kad.visuomenė, patyrusį kilusį tarp jų ginčą, tars savo sprendi
mą. Deja, to ji negali padarytų nes nėra kelio — nėra-visuotinio 
balsavimo, nulemiančio visų vadovaujančių organų sudarymą. Mū
sų sąlygomis, vietoje visuomenės sprendimo, atsiranda visuomenės 
suerzinimas ir pakartotinis jos skaldymas. Todėl konfliktų atvejais 
mūsų vadovaujantieji žmonės turėtų apeliuoti ne į visuomenę, o 
savo pačių sąžinę.

Jei, ypač kritiškais momentais, apeliuojame į visą išeiviją, 
primindami moralinį atsakingumą bei pareigą dalyvauti' Lietuvos 
laisvinimo ir lietuvybės išlaikymo veikloje, juo labiau turime ape
liuoti į vadovaujančių asmenų moralinį atsakingumą. Jeigu šian
dieną mūsų išeivijoj tebėra politinio ir kitokio susiskaldymo, kalti 
daugiausia mūsų vadai. Suskilimas prasidėjo nuo viršūnių ir per
simetė į kamieną, pasiekdamas net mažas kolonijas'. Argi pvz. 
neskaudu, kad net Vasario 16 progomis maišosi partinis susiskal
dymas? Tai mūsų “testimonium paupertatis” — menkystės liudi
jimas, pasirašytas didelės ambicijos, bet ne perdiužiausio atsakin
gumo politinių vadų. Apylinkių vadovybės stengiasi išspręsti susi
dariusią padėtį galimai taikesniu būdu, tačiau jų gera valia negali 
pataisyti reikalo iš esmės, nes . jo išsprendimas priklauso viršū
nėms. Kai susitars vadai, nesivaidys ir jų sekėjai. Kai neskils vir
šūnės, nebraškės ir kamienai. Iš viso, išeivijos kamienas pasirodė 
vieningesnis nei viršūnės. Masės instinktyviai jaučia reikalą atlai
kyti audras viršūnėse ir lengvai joms nepasiduoti. Jos laukia, kad 
vadai pagaliau atsistotų moralinio atsakingumo plotmėje. Visų gin
čų pagrindė slypi moralinė krizė. Sakoma, kad žuvis ir visuomenė 
pradeda gesti nuo galvos. Kai vadovaujantieji sluogsniai nebeat- 
lieka vadovaujančios funkcijos, prasideda ir visos visuomenės ge
dimas. Šio pastarojo mūsų atveju galima išvengti padarius opera
ciją viršūnėse, t.y. išskyrus tuos, kurie įrodė sugebėjimą skaldyti 
bei kiršinti, ir įjungus pajėgas, siekiančias pirmoj eilėj ne partinio 
vyravimo, o bendro lietuvių intereso. Vieninga vadovybė įmanoma 
tik laikantis moralinio dėsnio: esminiuose dalykuose — vienybė, 
abejotinuose — laisvė, visuose — meilė. Tai tinka visai mūsų išei
vijai, bet ypač vadams, iš kurių daugiau reikalaujama. Pr. G.

KAS
KARINIO APMOKYMO

KURS/M — Survival Courses 
vyksta pagal nustatytą planą, šiuo 
metu apmokoma trečioji grupė ir 
balandžio mėn. bus pradėta ket
virtoji — paskutinė. Tikslas — 
paruošti 100.000 vyrų, kurie ato
minio karo atveju galėtų atlikti 
gelbėjimo darbus ir teikti pirmą
ją pagalbą. Apmokymas padėjo 
sumažinti nedarbą, nes iš dvieju 
pirmųjų grupių 46.400 vyrų net 
32.200 buvo bedarbiai.

PRIVALOMĄ AUTOMOBILIŲ
APDRAUDĄ manoma ivesti 

Ontario prov. Iki šiol neapsidrau
dę privalo mokėti $20 specialiam 
fondui.

DUHOBORAMSSUDRAUSTI
Br. Kolumbijoje gali būti panau
doti kariuomenės daliniai. Vieti
nė policija ju teroro nepa jėgia su
tvarkyt i. Jicškomi teroristai, iš- 
snrogdinc ,z2 mil. dolerių vertės 
elektros jėgainę.

KARŠTI GINČAI DĖL KULTŪRINIŲ RYŠIŲ
Pernai metų gale estų kompoz. 

Ed. Tubin aplankė pavergtąją tė
vynę. Regis, kas čia ypatingo? 
Žmogus turi Švedijos pilietybę ir 
pinigų keliauti, kodėl nepasinau
doti galimybe? Juo labiau, kad 
buvo kviečiamas. Kolega, Tartu 
Vanemuinės teatro režisierius, 
šventė garbingą scenos darbo su
kaktį. Ta proga jis pastatė nacio
nalini baletą, kuriam muziką es-

keliauja, tas raudonas, o kas pats 
raudonas, tai ir jo kūryba raudo
na; teesie, taigi, išskirtas . .. Ta
čiau netaip lengva išsižadėti to, 

asmens kelionės ginčas išsiplėtė į i kas nuo seniau pamėgta. Juk tai 
diskusijas dėl kelionių aplamai.

TRYS FRONTAI
Pastaraisiais metais daug nuo? 

monių pareikšta tuo klausimu.
_ __ _____  ____ ____ w Vieniems visos kelionės į paverg
tų liaudies melodijų motyvais sa^ Jas I auirew XUU111U
vo metu sukūrė minėtasis kompo-P.ats.’ kaip sovietini režimą pnpa-, švedija sukėiė naują susijaudini- 
zitorius. Juk kaip tik šio muziki-:zintl- J°> tai — sovietines n)0 bįįga. Dienraštis “Esti Pae- 
nio kūrinio išpildymą 1944 m. pa- numeiis piiemone va]ehf’Lapgailestaudamas meno
vasarį Taline nutraukė daug aukų "uo •YieikSsn^a ITir politikos suplakima, teisina to- 
pareikalavęs miesto bombarda- cmeJe veikloje atbaidyti (is bai- - - - - - - -
vimas i mes nepakenkti aplankytiems ar-

Taigi, kompozitorius, kvietimą' T™,į
pneme, nuvyko ir dalyvavo pasta
tyme. Ten jį pasirodžiusį šiltais 
plojimais sutiko artistai ir žiūro
vai. Kelionės metu jis nedavė jo
kio pasikalbėjimo, nepadarė jo
kio oficialaus pareiškimo. Tačiau

J. GRIKIS 
Mūsų korespondentas Švedijoj

pats populiariausias, kompozito
rius. Kaip tik dėl tos priežasties 
buvo nesusipratimų ir Toronte, 
rengiant šiemetinį Nepriklauso
mybės šventės minėjimą.

Žinia, kad torontiečiai rengėjai 
‘atmetė Tubino kūrybą, pasiekusi

romiečių poelgį ir nurodo, kad to
talinėje kovoje prieš totalinį ko- 

..... - - o •„ munizmą jokia kultūrinės kūry- 
iLi hT 1 boS Srit’S negaIi bŪti atsieta nUO

:tmei propagandai patarnauti, uz-, litik reikalavimu Tuo tarnu 
sieny gyvenančiuosius sukompro-' P011-1- -?s r.ei.*calav?miE luo. W
mitdou krašto akyse ir t.t. ir Lt. IKita pusė - fėderalistai ir da-1 S

’lis iaunimo _  tei^ė oriešin^ai ir politika yra politika, o
a.xv vxiviaiauo paxę;xoxkiiiiv. xaviau' jogEnės = vteifnĖ'S « tiesiOg

“tS5 » tėvyne palaikyti. Tik
J tuo budu galima tikėtis išsaugoti .

GINČAI PO VIEŠO UUtinę kUitŪ1?ą U&ienYje; atStaty'1

PAREIŠKIMO
Pasitaikė, jog kaip tik tuo me-

tuo būdu galima tikėtis išsaugoti
nizmu ir hitlerizmu.

Privačiuose pokalbiuose, nors
Muuuę nuiiuią U4.O1CUJJC, v. - - iaudinamasi dėl
ti ryši su tautos kamienu: paro-H^^.H^V^v^1^“3^ ? 
dvti log «vvenantvs užsienvie ne-iJOS sukelt0 triukšmo. Esą, geriau 

iv ninoSonHA1 būtu buvę visu tu tarpusavio gin- pamirso tėvynės n nepaskendo ,fi iSvon;11c „ 
z. j** - iv i tarp svetimųjų. Tai — tarsi lan-

tu Švedijos radijas savo klausyto-. gas į iaiSVaji pasauli, kurio švie- 
jams norėjo pristatyti žymiuosius į išsklaidysianti komunistinės 
estų menininkus ir kųrejus kaip propagandoį šešėlius.

Pagaliau tretieji buvo uz at
sargumą”, manė ir šiaip ir taip.

pianistė Kebi Laretei (švedų fil
mų režisieriaus Ingmaro Berg-
man žmona), dainininke Milvi jęaį ka(ja kebauti5 girdi, reikėtų, 
Laid, skulptorius Koort, prof. kaį kacja _ ne Kiekvienas atvė- 
Karling, na, ir, savaime supranta- jjs’turėtų būti nuspręstas atskirai, 
ma. komp. Tubm. Programos ve- visos šios nuomonės iš naujo 

pakartotos. Aplamai manoma, jog 
tokiai ryškiai asmenybei, kaip mi
nėtasis kompozitorius, nederėję

dejas, kuriam buvo žinoma kom
pozitoriaus kelionė, paklausė jo 
nuomonės apie muzikinės kūry
bos laisvę sovietinamoje Estijoje.įgauti.'notS* dąuįfeu'' ski* 
Kompozitorius pareiškė, jog tam 
tikra kūrybos laisvė esanti, bet 
jos kryptis konservatyvi ir sustin-

riasi dėl to, kokia pozicija turinti 
būti užimta “susitepusio” asmens

- . - , ir kūrybos atžvilgiu,gusi. Į
To ir betrūko. Po šio pasikalbę-' PULSAI Iš AMERIKOS 

jiii'.o laisvųjų estų visuomenėje GricZcinusi balsai pasigirdo ka- 
prasidėjo dar iki šiol nenuslūgęs nadoj ir J A V-se. Kraštutiniame 
labai karštas pasikeitimas nuomo- i sparne samprotaujama taip: kas 
nėmis dėl šios kelionės ir aplamai; 
dėl vad. kultūrinių ryšių. |

SUSKILO NUOMONĖS
Komp. Tubin nėra eilinė estų 

kultūros pasaulio asmenybė. Jo 
kūryba plačiai žinoma Skandina
vijoj ir už jos ribų, švedai, kurie 
mėgsta kultūrines aneksijas, mie
lai jį vadina savo žymiausiu nau
joviškos muzikos kūrėju. Po karo 
kurį laiką jis buvo Įvairiai komu
nistinių agentų gundomas grįžti, 
tačiau atsisakė. Pradžioje labai 
veikliai dalyvavo tremties kultūri
niame gyvenime. Po to, kaip dau
gelis kitų, pamažu pasitraukė. Ir 
štai kelionė! To viešoji nuomonė 
nepajėgė suvirškinti.

širmasis reagavo koalicijos sa
vaitraštis “Teataja”, kuris paskel
bė, jog kompozitorius už savo kū
rinį iš sovietų gavęs 6.000 šv. kr. 
honorarą. Sekė kiti laikraščiai. 
Tos pačios “Teataja” skiltyse tė
vo ginti išėjo sūnus, taip pat mu
zikas ir veiklus radikalaus fede
ralist sąjūdžio narys. Nuo vieno

NAUJO KANADOJE?
VALSTYBINEI ATOMINIŲ GINKLŲ Kanado-

SVEIKATOS APDRAUDAI ’ jc klausimas vėl sukėlė diskusijas 
priešinasi Kanados Prekybos Rū-, parlamente. Konservatoriai nepa- 
inai, reiškią verslininkų bei pra-' sisako nei už, nei prieš, tuo tar-
monininkų balsą. Už valstybinę 
sveikatos apdraudą iki šiol pasisa
kė žemės ūkio sąjunga, turinti 
400.000 narių ir valstybės tarnau
tojų federacija su 85.000 narių. 
Sudaryta komisija tiria kitų visuo
menės sluogsnių nuomonę.

PARTIJOS VADAS
IŠŠAUKTAS DVIKOVAI

Quebeco parlamente. Liberalų 
oartijos atstovas Jean Claudė 
Plourde pareikalavo Unione Na
tionale partijos vadą D. Johnson 
nasirinkti ginklus ir išspręsti gin
čą dvikova. Liberalų atstovas bu
vo aokaltintas kyšių ėmimu. D. 
Johnson šaukimą dvikovon pri
ėmė, pareikšdamas, kad ginklų 
riiši parinks spaudos atstovai ir 
gailėdamasis, kad liberalų atsto
vas nebuvo pats premjeras Le
sage.

Savaitės įvykiai
ARGENTINOJ VĖL NERAMU. 1955 m. buvo nušalintas iš valsty

bės prezidentų diktatoriškai atėjęs valdžion Juan Peron. Rinkimuo
se 1958 m. buvo prezidentu išrinktas Arturo Frondizi. Paskutiniuose 
rinkimuose neoperonistų partija nelauktai daug laimėjo. Iš 18 ren
kamų gubernatorių jie laimėjo 10, taigi daugiau nei pusę. Parla
mente taip pat sukrėtė Frondizi radikalų partijos daugumą. Pero
nas, kuris šiuo metu gyvena Madride, Ispanijoj, jau sveikina savo 
laimėtojus. Bet į visą reikalą įsimaišė Argentinos kariai, kurie nu
sodino Peroną ir įgalino Frondizi laimėti rinkimus. Jie ir dabar pri
vertė Frondizi nusodinti net 5 gubernatorius svarbiausiose provin
cijose, kurie priklauso neoperonistų partijai. Nusodino ir svarbiau
sios provincijos naujai išrinktą •—--------------- ----------------------
gubernatorių Buenos Aires pro- paliaubas tarp Prancūzijos ir Al- 
vincijos. Vyriausybėje krizė. At-,žerijos, kilo žiaurios kovos tarp 
sistaiyoino keletas ministerial prancūzų sukilėlių, slaptos ogani- 
Prezidentas sudarinėja kabinetą 
pusiau iš civilių, pu'-jj^’.š karių. 
Jei jam šis reikalas Į^pasisekš, 
galima laukti Argentinoj naujos 
karinės diktatūros. Nėo-peronistų 
partiją rinkimuose palaikė komu
nistai ir Castro šalininkai. Pero- 
nistų kontroliuojama darbininkų 
profesinė sąjunga turi apie 2.000. 
000 narių. Amerika ir .Anglija 
perspėjo, jei Argentiną valdys ka
riai, nei pašalpų nei paskolų ne
duosią.

PALIAUBOS TARP 
PRANCŪZIJOS vyriausybės ir 
Alžerijos sukilėlių sudarytos. 
Prancūzijos gyventojai referen
dumo keliu pasisako dėl De 
Gaulle politikos balandžio 8 d. 
Alžerijoj referendumas vyks po 
4-6 mėn. Alžerija bus paruošta 
nepriklausomybei mišrios “vy
riausybės”, kurią sudarys patys 
alžeriečiai ir prancūzai, vadovau
jant prancūzų paskutiniam komi
sarui Christian Fnucįaet. Bus su
daryta nauja kalinė ^jėgd iš 50. 
000 alžeriečių: Prancūzijos kari
nės pajėgos bus iš Alžerijos ati
trauktos po trijų sekančių metų, 
nors prancūzų žinioje dar pasiliks

■ bazės mažiausiai 15 metų.

čų išvengus. Daug kam atrodo, 
jog iš viso to šypsosi ir rankas 
trina tie, kurie ant savo virvelių 
vikriai šokdina savo marionetes.

KULTŪROS PREMIJOS
Būtų grynas prasilenkimas su 

tiesa; jeigu iš šio pranešimo su
sidarytų įspūdis, tarsi tai pati žy
miausia Švedijos estų kultūrinio 
ir visuomeninio gyvenimo tema 
šiuo metu. Štai neseniai Stockhol- 
me įvykusiuose bendruomenės at- 

j sjovybės posėdžiuose būvą svars
tomi tik pozityvūs kultūriniai pla
nai. Ta proga pirmą kartą įteik
ta naujai įsteigtoji Ėstų kultūros 
premija — 3.000 šv. kr. — dviem 
grožinės literatūros kūrėjam: pa
sakotojui V. Uibopuu ir poetui K. 
Lepik. Kitais metais šią premiją; PRANCŪZAI KOVOJA 
numatoma skirti menininkams, j PRIEŠ PRANCŪZUS. Paskelbus

Kanados Kr. valdybos pinu. Stp. Kęsgailą — pirmasis iš kairės — lanko lietuvių kolonijas. Čia jis 
išlydimas iš London, Ont., geležinkelio stoties. Dešinėje — Londono apyl. pirm. J. Butkus.

pu liberalai reikalauja aiškaus ap
sisprendimo. Anksčiau premjeras 
J. Diefenbakeris buvo pareiškęs, 
kad atominiai ginklai Kanados te- 
ritorijon būsią Įleidžiami tik karo 
atveju.

PA2ANGOS PLANAS Ontario 
prov. sudarytas energijos išteklių 
min. R. Macauley. Planas suskirs
tytas i 20 dalių. Pagal ji norima 
isigabenti daugiau imigrantų, pa
siųsti prekybos delegacijas i už
sienius, pagreitinti specialistų ap
mokymą ir išnaudoti provincijos 
šiaurėje esančius tuščius plotus.

MALDOS KAMBARYS 
rengtas parlamento rūmuose Ota
voje. Kambarys yra panašus i JT 
“tylos kambarį” Niujorke, kur de
legatai gali susikaupti bei pasi
melsti. Kambarys įrengtas buvu-

Rūpinasi tautų Rengiamas platus liet, religinis kongresas
laisve

Religinis lietuvių kongresas ruošia*
PrancŪzijoS parlamento užsie-imas 1964 m. rugsėjo mėn. Niujorke, 

nio kom. pirm. M. Schumanui va
dovaujant, Paryžiuje įseigta Lais
vo tautų apsisprendimo lyga. Jos 
tikslas parenti savistoviai suge
bančių valdytis tautų pastangas 
atgauti nepriklausomybę, planin
gai šalinti pasauly kolonizmo reiš
kinius, studijuoti galimybes įvai
rioms tautoms ir visose pasaulio 
dalyse pareikšti apsisprendimo 
teises. Lyga numato rūpintis ir 
laisvo tautų apsisprendimo teisė- i kurioje yra vilčių įrengti lietuviška 
mis centro ir rytinėje Europoje, 
šiuo metu demokratiniuose kraš
tuose sudaromi komitetai iš 12- 
kos parlamentarų. Sudarytoji ly- Mokslo Akadcmijfts s«vaiiavims,. vi. 
ga tautų apsisprendimo reikalu sam ^am rcikaiinjji paskiri savait-

Tais metais čia Įvyks pasaulinė paro
da. Kongreso dalyviai turės progos ją 
aplankyti.

Religinio kongreso programoje nu
matyta: iškilmingos pamaldos su gie
dojimais, eisenomis bei pamokslais ir 
akademinė dalis su paskaitomis. Į tą 
iškilmę kvieičami iš visos Amerikos 
lietuvių parapijų chorai. Be to, kon
greso programą manoma praturtinti 
lietuvių suvažiavimu į Vašingtono Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią.

koplytėlę. Jos pašventinimas galėtų 
būti snjnngtas su kongreso atidarymu. 
Taip pat pramatoma galimybė i kon
greso programą įjungti ir Katalikų

šioje pirmo Kanados min. pirmi- į patieks rezoliucijas, siųs raštus galiai — prieš pagrindinė kongreso iš-

įzacijos ir Prancūzijos kariuome
nės bei policijos. Sukilėliai pada
rė fatalinę klaidą užpuldami ka
riuomenės dalinius ir nuodyda
mi kelis prancūzus kareivius. 
Kariuomenė pasiliko ištikima De 
Gaulle ir jau eina kovos.

IŠ RAUD. KINIJOS ŽMONĖS 
VIS BĖGA: nėra ryžių, cigarečių, 
drabužių. Nuo pradžios šių metų 
iš Hong Kongo išsiųsta į Kiniją 
3.000.000 maisto siuntinių.

RUSIJOJ ĮVYKO
“RINKIMAI” į augščiausiąjį so- 
vietą-tarybą. Kiekvienoj apylin
kėj kompartijos buvo išstatyta tik 
po vieną kandidatą. Taigi, yra “iš
rinkti” visi kandidatai.

RUSAI SUTIKO
BENDRADARBIAUTI SU

AMERIKA dėl tolimesnių erdvių 
tyrinėjimo ir dalinimosi įgytomis 
žiniomis. Pirmasis Amerikos ir 
Rusijos specialistų mokslininkų 
susitikimas įvyko Amerikoje.

EAUDjKINLĮOb J
KARIUOMENĖ vėl pasistūmėjo 
gilyn į Indiją 12 mylių. Kinija 
jau yra okupavusi Indijos terito
rijos 12-14.000 kv. mylių. Ginči
jamoji teritorija sudaro apie 51. 
.Jj : „tiria ’.zęlenduo-
ja ir Kinija ir Indija.

GROMYKO DĖL BERLYNO 
IR VOKIETIJOS SIŪLO: Vakarai 
turi pripažinti R. Vokietiją: suda
ryti iš Berlyno laisvąjį miestą; ke
lią iš Vakarų į Berlyną pavesti R. 
Vokietijai; ginčams iškilus, pa
vesti spręsti tarptaut. autorite
tams. Amerika atmetė šiuos pla
nus.

ŽENEVOS NUSIGINKLAVI
MO KONFERENCIJOJ, kur suva
žiavę yra 17 valstybių nieko naujo 

; neįvyko. Indijos min. Krišna Me- 
I non yra pasiūlęs trims didiesiems 
— Amerikai. Britanijai ir Rusi
jai susilaikyti nuo atominių gink
lų bandymo ore, kol truks Žene
vos konferencija. Tai aiškiai nu
kreipta prieš JAV prez. pasiryži
mą pradėti atominius bandymus, 
jei nebus susitarta su Rusija.

VENGRIJOS ŽEMĖS ŪKIO 
min. pavaduotojas Janos Keserue 
paskelbė: privačiose rankose vi
soje Vengrijoje žemės liko tik 10, 
5%. bet šie privatininkai pagami
na 63% visų žemės ūkio gaminių. 
Kitaip sakant, kurie vaido žemės 
89.5% pagamina tik 37% visos 
gamybos. Privatininkai turi 802. 
000 galvijų vienetų, t.y. 41% vi
sų galvijų; kiaulių — 2.900.000, 
t.y. 42,9% visų krašto kiaulių; 
avių — 257.000. t.y. 10% visų 
aviu; naminiu paukščiu — 14.900. 
000: t.y. 55%.

KOMUNISTŲ PARTIJA 
AMERIKOJE prieš karą turėjo 
per 500.000 nariu, dabar — tik 
10.000.

SOV. SĄJUNGOJ KOLCHOZI- 
N1NKAI iš savo mažų sklypelių 
maitina visą kraštą. Iš viso prista
tomo kiekio sklypelininkai prista
to pieno 50%, mėsos — 47%,

doje turėti Lietuvos paviljoną, kuria* 
mc būtų ir religinis skyrius. Dabarti
nėmis sąlygomis tokio paviljono gali
mybės pasirodė neįmanomos. Tada 
kreiptasi į Vatikano dclegatūrą Va
šingtone, prašant Vatikano paviljone 
duoti vietos lietuvių religiniam sky
riui. Tuo reikalu kovo 13 d. i Vašingto- 
n» buvo mivvke vysk. V. Brizgvs iri kiaušinių — 82%, bulvių — 62%' 
prelatai J. Balkunas ir P. Juras. Iš de- Rnsu ūįis, palyginus SU JAV ati- 
legato gautas palankus atsakymas. Be tinkamais plotais sugeba paga. 
to. kongresui ruošti komitetas yra nu- minti tik 33% įautienos. 26% 
matęs propagandinį leidinį anglų kai- paukštienos ir 43% kiaušinių. Rū
bą apie pavergtą Lietuvą, kuris paro- sijos žemės ūkis neauga: 1961 m. 
dos metais būtų plačiai paskleistas.

Inf.
gamyba krito žemiau 1958 m. vi
sais 6%..

Rūpinasi pavergta Rytu Europa
PET seimo vadovybė, kuria su- Europos reikalų JT pilnatyje ir 

daro visų seime dalyvaujančių de- betkuriose derybose s « sovietais, 
legacini atstovai, kovo mėn. lan-j Valst. pasekr. A. Johnson ir se-

KANADA NUPIRKO ninko John MacDonald raštinėje. vyriausybėms, politikams, orga- kilme ar po jos. Komitetas šiuo metu kėši Vašingtone. Valst. Departa- natoriai bei kongresmenai natiki-
JT bonu už $6.5 mil. JT išleido jų Pastatytas altorus ir kėdės su j nizuos “apvaliojo stalo” diskusi-' rūpinasi galutinai paruošti programą, j mente, pas senatorius ir kongres- no seimo atstovus, kad pavergtų

SVIESTO KAINA 
nuo balandžio 1 d. bus sumažinta . -t - . ... _____ - ___  - - - - . ,____ ,,_____________ ___ „
šiuo metu Kanada turi net 197 už $200 mil., kad išvengtų finan- klauptomis. Daugiau jokių baldų jas, spaudos konferencijas ir kt.j Lietuvių religinio kongreso komite- manus. įteikė seimo memorandu-, kraštų klausimas tebėra gyvas ir 
mil. sv. sviesto atsargų. 'sinės krizės. nėra. E. !tas taip pat rūpinasi pasaulinėje paro-Imą ir žodžiu prašė nepamiršti R. tinkamu laiku bus iškeltas.



2 PSL' TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
- 1962. III. 29. — Nr. 13 (637)

GEDIMINAS GALVA t TORONTO LIETUVIŲ NAMAI
THE LIGHTS OF HOMELAND

Published by Lithuanian R. C. Cultural Society of Canada
, \ . SĄVAITRASTIS

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

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

ZfMĖS ŪKIO SUĮRUT4J0VIETU0SE
Didžiausiomis pastangomis sovietai nesugeba pakelti žemės 

ūkio gamybos bei patenkinti krašto reikalavimų

RELIGINIAME PASAULYJE
• Latvių vyskupas Kazimieras' • “Popiežiaus savanoriais” yra 

Dulbinskis, žiniomis iš Romos, gy-' pasivadinę Kolumbo vyčiai, pa- 
vena ištremtas viename Gudijos j siruošę dirbti P. Amerikoje. Jau 
kolchoze ir dirba dailidės darbą.;yra išvykusių i Peru ir Meksiką. 
Jam leista laikyti Mišias kamba- Kolumbo vyčiai Davenporte, Jo
ryje, bet dievnamyje — ne. Jis wa, paaukojo $50,000 šiems dar- 
yra Rygos arkivyskupo pagalbi- bams P. Amerikoje.
ninkas. Mirus Rygos arkivysku- 
1 'i -,r ’
valdymą, bet sovietinės valdžios 
buvo sukliudytas. Latvijoj šiuo 
metu nėra nė vieno katalikų vys
kupo,'- ,

® .Ukrainiečių kataliku vysku
pas metropolitas J. Slipyj tebėra 
kąlinamas Sov. Sąjungoj kažkur 
netoli Maskvos' Jo 70 metų am
žiaus sukakties proga laisvojo pa
saulio, ukrainiečių vyskupai pa
skelbė ganytojihi laišką, iškelda
mi Lvivo metropolito didvyrišku
mą. Yra žinių, kad jam nekartą 
buvę siūlyta pereiti Maskvos pat
riarcho priklausomybėn, bet 
griežtai atsisakė. Augštuosius 
mokslus jis yra baigęs InnsbrU- 
cke ir Romoje. 1944 m. buvo pa
skirtas Lvivo metropolitu.

• Kaltinamuosius teisme š. Rei
no-Vestfalijos teisingumo min. 
Fleminghaus rekomendavo titu-' 
luoti “Herr” ■

Prancūzijos vyriausybė pado- 
pui, turėjo perimti, vyskupijos ‘ vanojo aštuonis didelius vitražus

benediktinų vienuolyno bažnyčiai, 
statomai St. Benoit Du Lac, Ka
nadoje. šią žinią pranešė Pran
cūzijos ambasadorius Kanadoje. 
Tai prez. de Gaulle nuoširdumas 
T. benediktinų vienuolynui, kurį 
čia įsteigė vienuoliai prancūzai 
1912 m.

• Lotynų kalba lieka liturgine 
kalba. Atskiru raštu tai patvirti
no popiežius Jonas XXIII. Loty
nų kalba esanti “doktrininio aiš
kumo ir tikrumo šaltinis“. Vys
kupai ir vienuolynų viršininkai 
privalą rūpintis, kad kandidatai 
i kunigus gerai išmoktų lotynų 
kalbą. Gi^rn kalba irgi neprivalo 
būti apleMa.

• Lietuvos komunistai padarė 
“didelę politinę klaidą“, duoda
mi leidimą statyti katalikų bažny
čią Vilniuje (?) rašo Maskvos lai-

luvil lid*“ —- ponas. Iki teismo krašČiai. Tai prasilenkimas su 
sprendimo niekas nesąs laikomas komunistine tvaika, draudzian- 
- - ' tcia statyti bažnyčias Sov; Sąjun-

.. . ... goj, esą tai užgauna ateistu jaus-. Desimtinesjiavinias Bažnyčiai * į Apylinkė žmonės suaukojo 
nėra Dievo įsakymas — pareiškė mpdžiaga ir nenaorastu Greitumu 
kun. G. Baum. Toronto šv. Myko-
lo kolegijos profesorius. Esą! Sg ffdu 

» muębu už' bažnyčios 4atyn, 
Klaipėdoje. Kun. L. Povilonis ga- 
vd 8 m. .kalėjimo, 
■nėikis' 4 '

kaltu. čia statyti bažnyčias Sov: Sąjun-

medžiaga ir nepaprastu greitumu

Incorporated of Detroit, Mich.”

’dešimtinę, pagal Mozės įsakymą, 
reiškia duoti 10% savo uždarbio. 
Tokio įsakymo katalikams nesą, 
ir b-vės neturėtu klaidinti tikin- 
čląju., T’būti • pabrėžiama 
laisva aukotojo valia.

• Protestantą pripažinti kanki
niu siūlo vokiečių domininkonas 

}Pfuertner?1943 *rn. Luebėcke na
cių buvo nukankinti 4 dvasinin
kai— 3. katalikai ir 1 protestan
tas. Dabar siūloma visus 4 oficia
liai pripažinti kankiniais.

• Katalikų - protestantų bend
radarbiavimas plečiasi. Pvz. JAV 
benediktinas G, Dickmąnn buvo . . . T _• - - „. , ,-
•pakviestas kalbėti Mįnnesotos ’ klausimus į-Oreste Pinto rankas 
5valstijos protestantų pastorių II D. karo metu su tokiais kiausr- 
■ konferencijoj, kurioj pareiškė, j niais pateko trys vokiečių agen- 
esą naujos studijos Liuterio raštų tai. Dėl visiems gerai žinomo me- 
gali parodyti, kad katalikus nuo' todo. ni^stojusjo^savo^praktis^os 
■protestantų skiria netaip jau di-" 
idelė praraja. Protestantų teolo- 
•gas J. Sittler Čikagoj buvo pa
kviestas kalbėti 800 katalikų Lo
jolos un-te.

• Tėvas Leoni, italų jėzuitas, 13 
metų gyvenęs Sov. Sąjungoj, 
apaštalauja Montrealio rusų tar
pe, kurių esą 15.000. Jo koplyčia 
Įrengta Jarry gt. Aptarnauja taip 
pat ukrainiečius ir pabaltiečius. 
Jis yra parašęs knyga “Vatikano 
šnipas”. Vardas išreiškia kaltini
mą, dėl kurio jis buvo laikomas 
kone, stovyklose, kur sutiko ir lie
tuviu.

• Vatikano knygynas 1961 m. 
Įsigijo 3383 naujas knygas, be to, 

.135 rankraščių mikrofilmų. Šiuo 
■metu . knygynas turi. . 1,526,563 
nuotraukų. 1961 m. Vatikano kny
gynu pasinaudojo 1,500 studentų 

■44 tautybių.
' • Du jaunuoliai. 22 m. N. Cama
cho ir L. Guevara, Katalikų akci
jos nariai, sušaudyti Kuboje.

i

Įvairūs

59^lĘT^IJR JAV ’ N. S. Chruščiovas pasišovė^rū- 
Du imlzjnai turi skirtingus gal- du ir mėsos nedateklius pašalinti 

vosūkiūs žemės ūkyje. JAV pri-; per kelerius metus. Jei, esą, mais-

mintų kaikurių žemės ūkio gami- • paskubomis, būsią pakenkta ko- 
nių ir jų gamybą mažintų. Sovie- monistinės santvarkos raidai: Nuo 
tai, veik per ištisus 44 metus, nuo- 1953 m. iki šio meto gyventojų

N. S. Chruščiovas pasišovė grū- PAS1TYCIOJIMAI
1S KOLCHOZŲ 

SAVISTOVUMO
moka ūkininkams, kad jie nega-' to nedateklius nebūsiąs pašalintas Chruščiovas primena: “Jūs ži-
miniai L-ni Lrn»»ii i 1______ • - i - • i . _ j _______i • a _   * •_

lat kovoja už žemės ūkio gamy
boj pakėlimą ir iki šio meto dar 
toli nuo užsibrėžto tikslo. JAV 
vienam gyventojui tenka 2.400 
sv. grūdų ir 220 sv. mėsos, o so- 
vietijoj 1.400 sv. grūdų ir tik 
90 sv. mėsos.

N. S. Chruščiovas pernai pa
sakė 33 kalbas. Iš jų 22 buvo 
skirtos žemės ūkio gamybai ska
tinti. Jis išnaudojo kiekvieną pro
gą, lankėsi kaikuriose respubli
kose ir net Sibirą pasiekė šauk
damas: mūsų žemės ūkio gamyba 
nepakankama, gaminkite ■ dau
giau. Š.m, kovo 5 d. Kremliuje, 
C. K. pilnaties posėdyje mokė sa
vo skirtuosius kompartijos sekre
torius, žemės ūkio darbuotojus, 
atsakingus pareigūnus, kaip rei
kia ūkininkauti. Klausytojai ty
lėjo. Ir štai į pabaigą nepapras
tai ilgos kalbos jis taria: “Bet ne
galima kirviu kirsti kukurūzų, 
kai derliaus nuėmimo ir silosavi- 
mo kombainai stovi, nes jie blo
gai suremontuoti. Plokite, drau
gai, kodėl gi jūs neplojate? (pa
gyvėjimas salėje, plojimai)“ (Tie
sa, 3.6).

PASIGYRIMAI IR 
NUSIVYLIMAS

Pasigyręs, kaip įprasta sovie
tuose, žemės ūkio atsiekimais nuo 
1953 m. ir padaręs skaičių akro
batiką taria: “Mums reikia ne 
akrobatiško skaičių rinkinio apie 
grūdų problemas, o faktiškai pa
keisti reikalu padėti, visiškai 
aprūpinti šalį tiek maistiniais, 
tiek pašariniais grūdais . .. Rei
kia pasakyti, kad gyvulių skaičius 
padidėjo, o rinkai mėsos nepakan
ka.” (T. p. 3.6). Kodėl? Valstybei 
^skatinant gyvulių skaičių, 
buvo mažia u pasker st a'. .

skaičius pašoko sovietuose 29 mil. 
ir miestų gyventojų skaičius pa
didėjo 28 mil. 1962-1970 m. tarps
nyje jis užsimoja vienam asme
niui per metus mėsos pardavimą 
padidinti nuo 42 kg. ligi 100 kg., 
pieno gaminių nuo 266 ligi 467 
kg., cukraus nuo 34 ligi 44, okg., cukraus nuo 34 ligi 44, 
kiaušinių nuo 127 ligi 365.

NEPATENKINAMA
BuKLft PABALTIJY

“Pabaltijo respublikos gali 
smarkiai padidinti gyvulininkys
tės produktų gamybą ir paruošas. 
Jų partinės organizacijos kol kas 
blogai išnaudoja galimybes visuo
meninei gyvulininkystei vystyti. 
Laikas pareikalauti visko daugiau 
iš Pabaltijo 
ir tarybinių 
tarybiniams 
ko%:

respublikų kolūkių 
ūkių. Kolūkiams ir 

m. teūkiams 1961

note, kad pagal įstatus žemės 
ūkio artelė yra grynai autonomi- 

i nė kooperatyvinė organizacija. 
Vadovaujantis Įstatais kolūkiai 
gamina pagal savo pačių koope
ratyvo narių parengtus Įstatus bei 
planus. O kaip yra ištiktųjų? Fak
tiškai mes kišamės i kooperatyvų 
gyvenimą, dar neseniai net nus
tatėme kiek kokių kultūrų turi pa
sėti kooperatyvas. Tvarka pakeis
ta. Dabar užtat mes nustatome 
kiek ir kurių produktų turi par
duoti .kooperatyvas .. Vietiniai 
organai kišasi net i tokią koope
ratyvo pusę — iš ko turi būti su
daryta kooperatyvo valdyba, ką 
rekomenduoti pirmininku. Parti
nės organizacijos dažnai siunčia 
kolūkio pirmininkus iš miestų, 
be to, valstybės sąskaita jiems nu
statomas darbo užmokestis

I NAUJĄ POSŪKĮ.
Kovo 11 d. įvykęs? LN šėrihinkų su-,reiškia ten nebėra intereso. Neseniai 

sirinkimas nebuvo gausus — 60 žino- [ turėjome “Paramos’* susirinkimą ir 
nių, bet jis pasuko tolimesnį LN ugdy- matėme, kaip kandidatai konkuravo, 
mą į naują kelią. (Tą sekmadienį Pri-’kad pakliūtų į v-bą, nes ten turėjo in- 
sikėlimo salėje buvo literatūros premi- ■ teresą. Atrodo, kad LN nebereikalingi 
jos įteikimas ir koncertas nutraukęs. ir reikia išrinkti likvidacinę komisiją, 
ten daug LN šėrininkų). j kad juos parduotų ir nariams atlygin-

Pakvietęs pirm, dr. J, Kaškelį irJty. Bet i$ kitos pusės matom, kad vie- 
sękr. L., Adomavičių v-bos pirm. S. Ba- šų pastatų badas nesumažėjo ir dides- 
nelis padarė pranešimą. Pr. metai LN nių salių labai trūksta. Atminkim, ko- 
nebuvo lengvi, nes beveik 3 mėn. lai- kiose patalpose įvyko š.m. Vasario 16 
kotarpyje buvo nutrauktas Liquor minėjimas. Mums gėda prieš kitatau- 
Control Board leidimas ir dėlto LN j eitis. Kodėl taip įvyko? O dėlto, kad 
turėjo apie $2000 nuostolių. Padedant męs neturim savo salių. Kai steigėm 
J. R. Simanavičiui, leidimas buvo at- į šiuos namus, ėmėm čarterį, kokį ta- 
gautas. Sumažėjusias pajamas papildė-da davė — non-profit. Kitokio nega- 
nauji šėrai, kurių parduota 50 ir aly-įvom. Bet ir šie namai daug lietuvių 
vos užsakymai, kurių gauta 90, taip; visuomenei padėjo ir jie savo uždavi- 
kad buvo galima apmokėti pr. metų nį atliko”.
skolos dalį $1500 ir š.m. dalį $500. i jįs siaiė: pastatyti didelius, pelnin-

Pagal LN statutą, v-bos nariai kei- glls namus su reikalingomis salėmis ir 
čiasi rotacine tvarka, bet kadangi visi klubais, kad žmonėms būtų interesas 
valdybos nariai pareiškė norą pasi- investuoti savo pinigą, kuris tikrai duo-
traukti, tai valdyba atsistatydino.

Revizijos k-jos aktą perskaitė jos 
pirm. dr. J. Kaškęlis. Be pastebėtų ma
žų netikslumų, kurie buvo revizijos 
metu pataisyti, stambesnių trūkumų 
nerasta.

Apie LN vykdytą šėrų ir alyvos va
jų pranešė inž. P. Lelis.- Vajus davė 
virš $2000. Si pajartių pozicija galėjo 
būti daug didesnė, jei šėrininkai būtų 

I daugiau prie šios, akcijos prisidėję, 
Partija čia nesilaiko formaliui po-1 *Pač prie ąlyvos užsakymo. Iš apie 
ziciju.” (Tiesa, 3.6). !3°0 turinčių namus šėrininkų alyvą

Štai ryškus pavyzdys, kuria lais-1 fjį ^‘^Jiinku su™ 900 a£ru ir 
yiCll/TAlAP! * _ *■

tų pelną. Investuoti ne $25 šėrą, kaip ' 
iki šiol, bet tūkstantines, ir daugiau. 
Gauti "profit” čarteri ir pastovų Li
quor Control Board leidimą.

“Būsimos v-bos svarbiausias uždavi
nys būtų ne turimų namų administra
vimas, bet naujų erdvių Toronto LN 
statybos organizavimas”. Baigęs savo 
kalbą, J. Strazdas užklausė, ar yra tam 
konkretus pritarimas ir paleido lapą 
pasirašyti, kiek kas gali investuoti. 
Pasirašė 16 asm. daugiausia po $1000.

Naujų organų rinkimai nebesudarė 
sunkumų, tik gaila, kad buv. pirm. Š. 
Banelis, išdirbęs be petraukos LN 10 
metų, nebesutiko kandidatuoti.

Sumanymuose buvo pasiūlyta na
riams savo dividendus pervesti į šėrus, 
papildant iki pilnos šėro vertės. Tam 
pritarta.

NAUJOJI VALDYBA kovo 13 d. sa
vo pirmame posėdyje pasiskirstė pa
reigomis: J. Strazdas — pirm., dr. J. 
Kaškęlis — I vicepirm., J. R. Simana
vičius — II vicepirm., K. Dalinda — 
sekr., inž. P. Lelis — ūkio reikalams 
(įjungiant šėrų ir alyvos reikalus), E. 
Jurkevičienė — šėrų atskaitomybei, 
Aug. Kuolas — parengimams ir kult, 
reikalams.

Pirmininkas ir abu vicepirmininkai 
daugiausia rūpinsis naujų namų staty- ‘ 
bos reikalais: čarterio pakeitimu, skly
po suradimu, leidimų išrūpinimu ir ka
pitalo suradimu . P. Lelis

ve naudojasi kolchozų baudžiau
ninkai. Pagal jų Įstatus, jie yra 
šeimininkai, bet tikrovėje kom
partija šeimininkauja. Jai tenka 
visa atsakomybė už ikšiolinę ne
tvarka žemės ūkyje.

NAUJA BIUROKRATIJA
N. S. Chruščiovas aimanuoja: 

“Mes neturime organo, kuris už
tikrintų parangų užduočių vykdy
mą ir apsiribojame paskelbę šū
kį: pirmyn, draugai! O kas ir kaip 
žengia pirmyn, ar visi būriai iš
žygiavo. ar viskas paruošta reika
lingam produktų kiekiui gaminti? 
To niekas nežino ir atsakomybės 
nereikalauja, o ir nėra iš ko jos 
reikalauti.” (t. p.). •

Kalbėtojas pateikė gražesnių 
pavyzdžių, kad sgvjėliL rnifųsteri- 
jos nusirašiusios^^t^ręy-Nikalojaus

$22.500 šėrų kapitalo. -
1961 m. apyskaitą ir 1962 m. sąma

tą referavo V. BačėnaS. Aktyvas - pa
syvas sudarė $48.802.37. Pajamų tu
rėta $14.500,23, išlaidų — $13.524,44, 
pelno $975,79, kuris paskirstytas: 
$839 dividendui 4%, likusieji $136.70 
pridėti prie atsargos kapitalo. Apyskai
tą ir sąmatą susirinkimas vienbalsiai 
patvirtino.

Priėjus prie valdybos rinkimų atsi
rado nesutarimas, nes kaip parėiškė A. 
Kuolas ir kiti kalbėtojai, valdyba ne
galėjusi pasitraukti, nes ji buvo išrink
ta dviem metam. Pirm. S. Banelis at
sakė, kad čia prievartos negali būti; 
nes v-bas sudaro asmenys laisvu noru. 
Šiam „reikalui Įstrigus, žodį paima J. 
Strazdas ir nukreipia visų dėmesį i 
naują dalyką. Jis sako; "Matome, kad 
niekas’nebenori eiti i LN valdybą; tai
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51 
57

Kas gi pagamino likuti? O gi 
sovietų persekiojami sklypinin
kai, kurie ne tik save išmaitina, 
bet dalimi ir rinkos reikalavimus 
tenkina.

Pabaltijys — lyg krislas Chruš
čiovo akyse. Jis kelis kartus jo 
respublikas prisiminė šaukdamas 
daugiau gaminti. Sovietams pus
velčiui parduokite ir pusbadžiai 
gyvendami laukite “didžiojo bro
lio’’ malonės iki jis patieks daž
nai netikusias mašinas ir trąšas, 
nustatydamas kainas, kokios jam 
patinka.

Jau net lietuviškoje komparti- _______________________
jos spaudoje protarpiais pasitai- ministerijų statusus ir skęstebiu- 
ko pasakiškų netvarkos aprašymų rokratijos JiūpėM 
tarprespublikinėje prekyboje. žemės ūkio'gamybai . tvaurkyti 

sudaromi komitetai, kuriem pir
mininkauja kompartijos pirmie
ji sekretoriai ir nuo šiol pasiima 

I visą atsakomybę už žemės ūkio 
politikes įgyvendinimą. Centrinis 
komitetas vadovaus respubliki
niams, o šie sritiniams, stengda
miesi iš kiekvieno kolchozo ir 
sovčhęzo kuo daugiau žemės ūkio 
gamifinr iščiulpti: Inspektoriai, 
lyg Gogolio revizoriai visur šni
pinės.

Šnekėta apie grūdus, gyvulius, 
nepakankamą trąšų ir mašinų tie-

Lietuva 
Latvija 
Estija

—-—■— Patyrusio snip® ------ --------

DIDYSIS ŠNIPU MEDŽIOTOJAS
Paruošė VYt. KASTYTIS

žemės ūkio gamybai tvarkyti

mui, be abejonės, buvo trumpųjų j na galimą pavojų. Jo veidas bu- 
^bangų radijo siųstuvas. Agentas vo išvagotas visa serija gilių ran-

Sąjungininku ’ kontražvalgy- ji galėjo nusigabenti į negyvena- du. kokius tegalėjo padaryti pei- 
bos agentūroms buvo išsiuntinė- mus pelkynus ar šiaip jau sunkiau lio ar sudaužytos bonkos uzgiju-

6 . . . sios žaizdos. Monsieur Magis . .........
taip jis save pasivadino policijos nŲ tvarka, skatinta sustiprinti 
nuovadoje—dominavo savo drau- partinę biurokratiją kaime, bet 
gus savivalda ir šaltumu. Jo aki- neužsiminta apie žmogų, gaminto- 
vaizdoje jie bijojo prasižioti. To- ją, Ivg jo verte ^būtų mažesnė už 
dėl Oreste Pinto nutarė kiekviena gyvulio. Chruščiovas, sekdamas, 
ju apklausinėti atskirai.. ' Staliną, užsimojęs vėl apgauti 

Nedrąsusis jaunuolis pareiškė, žemdirbį..t. y. užmušti vištą, ku- 
kad į Angliją jie atvyko būriniu ri auksinius kiaušinius -deda.

KAS SUKELIA VĖŽĮ?
Mokslininkai vėžio ligos tyri

mo srityje jau gerokai pažengę. 
Dr. William E. Poel, Pittsburgo 
un-to laboratorijų vedėjas, po il
gų bandymų su pelėmis ir kitais 
gyviais, priėjo išvados, kad vėžio 
ligos sukėlėjai patenka į organiz
mą per skilvi- Anot jo, “kuris 

| sveiko proto žmogus, tai žinoda
mas, vartotų vėžio ligos sukėlė
jus? Tačiau dauguma daro tai

tas specialus įspėjimas — lupti

vertas; buvę paaukotos tų trijų 
drąsių:vyriiy gyvybė^. <. ? .

II D. kare pirmą kartą žinių 
perdavimui buvo panaudota mik
roskopinė fotografija. Miniatiūri
nių foto aparatų negatyvai, suma
žinti, iki mažo taškelio, buvo įkli
juojami i nekaltus laiškus arba 
pakišami po pašto ženklais. Dar
bu perkrauti cenzoriai nepajėgė 
nuodugniai patikrinti kiekvieną 
laišką. Tačiau ir šį kartą vokiečių 
žvalgybos vadovai parodė silpny
bę, naudodami tuos pačius adre
sus Lisabonoje, nors britų kontra- 
žvalgyba turėjo paruošusi Įtaria
mų adresatų sąrašą. Jiems adre
suoti laiškai būdavo patikrinami 
kaip reikiant. Dėlto nevienas ga
bus ir apsukrus vokiečių agentas 
dėl šio savo vadų neapdairumo su
silaukė kartuvių kilpos. Jei adre
sai būtų dažniau buvę kaitalioja
mi, didėlė dalis bereikalingai pa
aukotų agentų būtų išlikusi gyva.

Praktiškiausias žinių perdavi-

prieinamas vietoves. Radijo tele
grafu sutartą'valandą jis žinias 
perduodavo per porą trumpų mi
nučių. Sekimo aparatūra aprūpin
ti sunkvežimiai nespėdavo nusta
tyti krypties. O ir nustačius kryp
tį, dar reikėdavo daug laiko, kol 
pavykdavo tiksliai numatyti vie
tovę, namą ar pagaliau pašiūrę, 
iš kur siųstuvu telegrafuojamos 
žinios. Agentai paprastai vienoje 
vietoje ilgai nepasilikdavo. Taigi, 
dažniausiai visos pastangos nuei
davo niekais — nebent juos pa
vykdavo pagauti persikraustymų 
metu visai atsitiktinai.

TRYS KANADIEČIU 
DEZERTYRAI

Vieną vakarą Londono poli
cininkas Soho miesto dalyje sulai
kė tris keistokai atrodančius elge
tas, kurie iš praeivių prašinėjo iš
maldos. Su savimi jie neturėjo jo
kių asmenybės Įrodymo dokumen
tų. Visi trys kalbėjo tik prancū
ziškai ir tvirtino, kad nei vienais 
iš jų nemoka anglų kalbos, Polici
jos nuovadoje sulaikytieji pareiš
kė prancūziškai kalbančiam poli
cijos karininkui, kad jie yra pran-

sios žaizdos. Monsieur Magis — kimš, pulta W. Wiliamso žalie-

laiveliu apie antrą valandą po pie
tų. Pakrantė toje vietoje buvo 
smėlėta, ir jie be vargo išlipo į 
krantą.

Antrasis trejukės narys tvirti
no, kad laivelis buvęs motorinis. 
Krantą jie pasiekę apie devintą 
valandą ryto. Pakrantė, tiesa, bu
vusi smėlėta, bet gana stati — te
kę kabintis už krūmų šakų ir tik 
jų pagalba iškelti koją į draugiš-i 
ką Anglijos žemę. Ruda spalva' 
nudažytą jų laiveli nusinešusios i 
Atlanto bangos

Monsieur Masis užtikrino kad sąmoningai, pvz. traukdami ciga-s ™ retės dūmus.“ Dr Poe 1 savo tvirkrantą jie pasiekė šeštą vai. po 
pietų. Oreste Pinto, pasinaudoda- tinimus pagrindė bandymais su
Kas Vu dvie rSįklS P^m, kuriom buvo leidžiami ei-

... ■ - ... •. ■ \ mirom ir kurincA kcivvc.nėjimais, ji pradėjo riesti i ožio 
ragą

garečių dūmai ir kuriose išsivys
tė vėžys. ' -

Taip pat vėžio ligos sukėlėjų
-............ . ..u H— |vieną ±

cūzų pabėgėliai, laiveliu išsikėlę Į pakrančių, kur yra daug uolų. “uunuje .
šiaurės-vakaru Anglijos pakrantė- Turbūt buvo labai sunku išsikelti

i kranto?
— Taigi.... Buvo sunku... Ma

niau, kad laivelis būš Atidaužytas

• • • • i Lietuva, Latvijasiuntimai Estija, Ukrainą

IX — Siunčiame _ YJūsų sudarytus ir ap-IS SvuItuGOS* paprastu ir oro postu draustus {vairius 
siuntinius. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS MA. 

SINAS, INVALIDAMS KĖDĖS, 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. ‘

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, šeštadeiniais nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po pietų

105 Cannon St. E„ Hamilton, Ont. 94 Douglas Street, Sudbury. Ont- 
Tel. J A. 8-6686. Ponia V. Juraitis. Tel. OS4-5315, p. M. Venskevičienė.

SAVININKAI S. ir A. KALŪZA

TORONTO, Ont.
Popūliąrūs koncertas I ------ „ , . .
sekmaciienį torontiečiai tu- mų vyresnioji, susirgo ir gydosi 
progos pasigėrėti šeštad. Į ligoninėj.

Sesuo Margarita, L. Vaikų Na-

■ je ir iš čia pasiekę Londoną.
Jų pareiškimas sukėlė tikrą 

'sensaciją, nes 1941 m. pavasarį 
į Anglija vis dar laukė nacių inva- į uolas, bet paskutiniu momentu... 
į zijos. Visos pakrantės buvo išraiz- ’ _ pamatėte upelio žiotis? 
gytos spygliuotų vielų užtvaromis, 

, minų laukais ir prieštankinėmis 
kliūtimis. Gen. Montgomery dvy-i 

i liktasis korpusas buvo atsakingas 
■už pakrančių apsaugą. Kilo klau
simas — ko verta Montgomery ap-

- toast, ant 
, stoi

kuose ir bulvių drožlėse — potato 
chips. V. K.

— Taigi... upelio žiotis ... 
čia vanduo buvo daug ramesnis, 
ir mes išsikėlėme į krantą ...

— Vieno dalyko niekaip nega- 
__ ________  _ ____~ liu suprasti. Kodėl neperdažėte 

sauga, jei trvs prancūzu pabėgę-' Ja’ve^°\ Raudona spalva labai 
liai, dienos metu išsikėlę AngH-i Tkrenta J ak?« mėlynoje juroje, 
jos pakrantėje, nemokėdami nei ke,n£v,ai galėjote būti pastebėti 
žodžio anglų kalbos, niekeno ne-: vokiečių patrulinių laivu, 
pastebėti ir nesustabdyti galėjo 
pasiekti Londoną? Jeigu jie nėra hai bloga, bet mes neturėjome lai- 
tikri pabėgėliai, labai galimas da- ko ir negavome dažą ... 
lykas, šis trejetukas priklauso in-! Iš šių prieštaraujančių nareis- 
filtraciniams vokiečių daliniams, kimų buvo aišku, kad jie nėra pa- 
kurie invazi jos atveju pradės ak- bėgėliai prancūzai, kad į Angliją 
ei ją Anglijos pakrantėse, steng-'jie neatvyko laiveliu Tačiau ner
damiesi paralyžuoti ryšius ir Ang- gi šis palaidas trejetukas galėjo 

būti vokiečių šnipais’ šnipai bent 
jau būtų iš anksto sutarę savo at
vykimo detales, kad autų ir tokia i 
pat išsikėlimo pakrantėj ta pati Į 
valanda, laivelis nudažytas viena ’ 
spalva ir pagaliau vieno tipo lai
velis — arba būrinis arba motori
nis ... šnipu galima Mivo isivaiz- 
duoti monsieur Magis. bet jo'

Neatsižada
Stalino medalio

Raudonasis anglikonų dekanas 
dr. Hewlett Johnson atsisakė iš
keisti jam anksčiau suteiktą Sta
lino medali i naujai siūlomą su 
Lenino atvaizdu. Tarp kitko, te
levizijos programoje jis pareiš
kė, kad Sov. Sąjunga yra tvarko
ma “krikščioniškais pagrindais”: 
“jie pasotino alkaną kūną ir išlais
vino protą. Pagal mane^ tai yra

— Taigi... raudona spalva la- < krikščioniška,” — pastebėjo Kan- 
terburio dekanas.

■ Pr. 
rėjo 
m-los tėvų komiteto rengtu kon-j RASTI ])ARb \ atostogų METU 
certu Prisikėlimo saloje. Jis bu-'* 
v o gausus ir publika ir programos 
dalyviais, šv. Jono par. jaunimo 
choras, vad. kun. B. Pacevičiaūs, 
išpildė net 14 kūrinių, daugiausia 
liet, liaudies dainų. Choras pasi
rodė labai darniai susidainavęs ir 
įdėjęs daug darbo. Labai gražiai 
atrodė uniformos. Pilna salė daly
vių entuziastingai plojo ir vieną 
dainą išprašė pakartoti. Visi 
džiaugėsi, kad kyla naujas prie
auglis liet, chorams. Muz. St. Gai- 
levičiaus mokiniai pasirodė su 
savo muzikiniais talentais. Piano 
paskambino D. Simanavičiūtė. E. 
Zabiela; (ir deklamavo) ir M. Na- 
cevičiūtė. Tai patys jauniausi pia
nistai. Kaip gerokai pažengę ta
lentai pasirodė R. Karka ir T. Gu
revičius, darą kasmet žymią pa
žangą. Jų menu visi gėrėjosi. Yra 
duomenų tikėti, kad jiedu gali 
tapti žymiais pianistais. Sol. V. 
Verikaitis susilaukė gausių katu
čių už populiariąsias arijas iš G. 
Rossinio ir G. Verdi operų “Mak
beto” ir “Sevilijos kirpėjo”. Pub
likos iškviestas turėjo dar papil
domai padainuoti. Smuikininkė 
M. Hrobelski, ukrainietė, užbai-' 
gė gausią programą subtiliu savo 
menu. Jaunimo chorui akompona- 
vo mokinys J. Govėdas, o solis
tams — muz. St. Gailevičius, ku
ris organizavo ir visą programą. 
Rengėjų vardu visiems padėkojo 
šeštajd- m-jos tėvų k-to pirm. Pet
rauskas. Aplamai, vakaras vi
siems paliko pakilų Įspūdį. Bv.

VALTERIS BANAITIS savaitgalio 
metu lankėsi Toronte, šv. Jono Kr. pa- 
rap. salėje skaitė įdomią paskaitą apie 
dabartinę būklę Lietuvoje. Dalyvavo 
apypilnė salė klausytojų. Liet. Namuo
se jam buvo surengtas pagerbimas, 
kurio metu buvę “Tėvynės Garsų” an
samblio dalyviai įteikė gražų adresą. 
V. Banaitis gyvena Miunchene ir dir
ba “Free Europe” tarnyboj kaip infor
macijos skyr. viršininkas. Kelionės me
tu po JAV turėjo progos pasirodyti ir 
televizijoj. Toronte kalbėjo liet, radi
jo programoj “Tėv. prisiminimai”.

Katalikų vyrų dr-ja, veikianti 
Prisikėlimo par? ribose, pr. sek
madieni buvo sukvietusi narių su
sirinkimą. Svarstė savo veiklos 
pobūdi, išklausė kun. Pr. Gaidos 
pranešimą apie Holy Name Socie
ty veikimo būdus.

kaskart sunkiau. Vasaros atostogos 
prasideda apie gegužės 15 ir baigiasi 
apie rugsėjo 15.

Būtų gera, kad lietuviai, išgirdę sa
vo darbovietėse, kad ten yra kasmet 
priimami studentai vasaros darbams, 
tuoj painformuotų liet, studentų są
jungą tel. LE. 3-6198 (St. Vaštokas) 
arba LSR Būrelio valdyba tel. RO. 
2-9752.

KANDIDATŲ IŠRENKAMASIS su- - 
sirinkimas liberalų partijos Trinity ra
jone šaukiamas balandžio 2 d;, 8 vai. 
15 min., Aiigšt. komercijos mokykloj, 
570 Shaw St. Pagrindiniu kalbėtoju 
bus L. B. Pearson, liberalų partijos 
vadas. Liberalų kandidato vietos šiam 
rajonui siekia dabartinis fed. parla
mento atstovas P. Hellyer.

Mūsų nuoširdžiausia padėka 
visiems bičiuliams ir pažįstamiems už 
lankymą, gėles ir dovanas man sunkiai 
sergant.

Nuoširdžiai dėkojam dr. Jonui Yčui 
už visokeriopą pagalbą namuose ir li
goninėj; dr. Charles Ė. Knowlton už 
taip nuoširdžią priežiūrą ligos metu; 
gerb. Tėvams pranciškonams — Tėvui 
Tarcizijui ir broliui Hortulianui už lan
kymą, gėles ir spaudą; gerb. Tėvams 
bazilijonams iš St. Michaels College už 
aplankymą, maldas, o ypatingai už šv. 
Mišių aukas. Dėkoju Fr. Williams, Fr. 
Shmith, Fr. Penny, Fr. Taylor, Fr. Hig
gins. Taip pat dėkoju Prisikėlimo par. 
Katalikių Moterų Dr-jai; poniai Danai 
Bražienei už aplankymą ir gėles.

Nuoširdus ačiū mūsų mieliems kai
mynams — poniai Vandai Yčienei, Ire
nai ir Jeronimui Birštonams, Onutei ir 
Stasiui Dačkams, Tinai ir Adolfui Se- 
koniams, Teresei ir Jonui Kartavi- 
čiams, Pranui Penikui, p. Zuzanai Stra
vinskienei, p. T. Mikalauskienei, p. 
Onai Mašalienei, p. S. čeponienei.

Mieloms ponioms už gėles: M. Lauri
navičienei, Botškienei, R. Urbonienei, 
E. Josiukoniėnei, D. Zakarevičienei, A. 
Vaškevičienei, E. Bukšaitienei, Miss 
Paula, Mrs. Canie. Mrs. Maria, Mr. & 
Mrs. Seboc, Mr. & Mrs. Edwards, Mr. 
John Gorman, Mr. Raymond, Mr. Be
ny, Mrs. Ethel Pew.

Liekam jums visiems nuoširdžiai dė
kingi.

Elzbieta Puodžiukienė ir šeima

Ii ją ginančios kariuomenės laisvą 
judėjimą. Neaiškusis trejetukas 
buvo perduotas Oreste Pinto.

Vienas jų buvo jaunas vyrukas, 
neturįs dar nė 20 metų amžiaus. 
Jo akyse galėjai Įžiūrėti baimės ir 
nevilties ženklus. Antrasis rodė 
didesni subrendimą. Trečiasis bu
vo aiškus trejukės vadas. Savo iš
vaizda ir laikysena jis priminė 
džiunglių gyventoją, laukinio žvė
ries budrumu sutinkanti kiekvie-

BR. KOLUMBIJOS
PREMJERAS Bennett ir So

cial Credit partija kelia rūpesčių 
Otavai dėl visiško nebendradar
biavimo su feder. valdžia. Anks
čiau buvo Kolumbijos upės pro
jektas, dabar provincija atsisakė 
Įsileisti feder. valdžios sudarytą 
finansų ir bankų komisiją.

draugai tam neturėjo nei pakan- APATINIAI BALTINIAI
karnos drąsos, nei gudrumo. 

(Bus daugia i)

GP2-5

KOJINĖS

KANADOS SVEIKATOS
MINISTERIS buvo kritikuo

jamas dėl naujų polio vaistų ne
leidimo vartoti Kanadoje. Naujie
ji vaistai vartojami kaip ir kiti vi
diniai vaistai lašų pavidale. Tų 
vaistų išradėjas dr. Albert Sabin, 
Cincihati un-to prof., pareiškė, 
kad naujais vaistais vaikų para
lyžius bus visiškai išnaikintas. Ka
nadoje jie laikinai bus naudojami 
tik po dviejų iskiepijimų senais 
Salk vaistais.

I
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Kur eini? Programa ir Lietuvai

Faktai iš mūšy pastogės
Z. PULIANAUSKAS

Besklaidydami mūsų spaudos į Mažai belankome ir visus kitus 
puslapius, dažnai užtinkame rasi-' mūsų susirinkimus, o juo labiau 
nių jaunosios kartos auklėjimo,! tuos, kai nujaučiame ar sužino- 
teisingiau pasakius, lietuvybės iš-me, kad bus renkama valdyba, 
laikymo reikalu. Tai ypač ryškiau Į Tokių susirinkimų bijome, kaip 
pastebima šiame laikraštyje. Tais velniūkštis švęsto vandens. Mažai 
rašiniais jieškome kelių ir būdų,1 domimės ir ruošiamais parengi- 
kaip užtaisyti atsiradusią spragą mais, kurie beliko veik vienintelė 
lietuvybės išlaikymo užtvankoje viltis ir šaltinis gauti finansinės 
ir sulaikyti nutautėjimo srovės paramos lietuviškam pulsui su- 
tekėjimą jauname tautos kūne.; stiprinti. Jų vengiame tik todėl, 
Taip darydami dažnai pamiršta- kad nereikėtų išmesti dolerio... 
me pajieškoti priežasčių ir tikrų
jų kaltininkų. Surašėme “I

Materialinių gėrybių gausybės 
——__ _—kalti- apsupti, apakome ir apkurtome. 

namąji aktą” jaunimui, palikę Nebenorime matyti usnimis ap- 
nuošaly pačius kaltininkus. Tuo, augusiu lietuviškų laukų, nebeno- 
tariame, problema išspręsta ir rime girdėti balso šaukiančio pa
rankas sudėję galime toliau ra-' dėti jas išrauti, 
miai sau ilsėtis. Apkaltinome 
jaunimą, kai tuo tarpu patys kal
tintojai tūrėtų būti susodinti i 
kaltinamųjų suolus, t.y. mūsų “se
nimas” — vyresnieji išeivijos na
riai. Ypač tas senimas, kuris čia 
atgabeno savo jau subrendusį kū
ną ir protą. Jis pirmasis pradėjo 
eiti nutautėjimo keliu! Tad ne
reikia stebėtis, jei jaunimas pase
kė parodytais pavyzdžiais. Nega
lima būtų kalbėti vienu ir tuo pa
čiu mastu apie visus, nes visdėlto 
dar turime namų, iš kurių dvel
kia tikroji Rimšos “Vargo mokyk
los” dvasia. Tokių namų augąs 
jaunimas nėra veikiamas nei są
lygų nei aplinkos, kuriose jie gy
vena. Tai daugiausia taurios lie
tuvės motinos pastangų vaisius. 
Turime ir abiejų lyčių pavienių 
asmenų, kurie nuoširdžiai dirba 
sunkų, šiose sąlygose, lietuvybės 
darbą*. Bet kas bus, kai jie pa
vargs?

Spauda, žmonos ir konkurencija
AL. GIMANTAS

Paskiausiu metu Įvariomis pro- į ei joms, kurios, savo ruožtu, mie
gomis teko gana plačiai išsikalbėti lai sutikdamos talką, ėmė susipa- 
su tautiečiais mūsosios spaudos žinimui siuntinėti savuosius lai- 
reikalais. Įdomūs gauti patyrimai kraščius, tikėdamos, kad tokiu bū- 
ir nemažiau būdingos išvados, ku- du bus galima sudominti naujus 
rias galima susidaryti nors ir skaitytojus, gauti naujus prenu- 

_ __ ___ _  _________ _ paviršutiniškai paanalizavus tų vi- meratorius. Kaip taisyklė. adre- 
irengtervienas T6o kw "Philips” s'4 pokalbių duomenis. Pirmas sai daugiausiai apėmė jau gana 
trumpų bangų siųstuvas, du 10 
kw. “Brown Boveri” trumpų ban
gų siųstuvai ir vienas 120 kw.

H

Radijas, kuris pasiekia visus kraštus J. STASKEVIČIUS

“POPIEŽIAUS PIRŠTAS”
1937 m. gruodžio 25 d. buvo

Mūsų bendradarbis Romoje
Šiuo metu garsusis. Marconi,!

bevielio telegrafo išradėjas, tur-Į __
būt jau nebeatpažintų savo paties •įreJn'7tas‘*25°kw.“7rumpu*'bangu 
Įrengtosios Vatikano radijo sto- “Telefunken” radijo siųstuvas*, 
ties, per kurią jis pirmutinis išta- pritaikomas radijo ir radijo-tele- 
re žodi 1931 m., pranešdamas, į.afo transmisijoms dešimčia 
kad tuoj kalbėsiąs popiežius Pi-: skirtingų frekvencijų. šalia buvu- 
jus XI. 1 ada radijo stotis susidėjo sju dvieju antenos bokštu dar bu- 
is vieno 10 kw. Marconi trum-. * ...........
pu bangų siųstuvo, pritaikomo vienk™rtinėm^^^^ Boveri” vidurinių bangų

ktoji visakryptinė vertikalinė i siųstuvas. Be to, buvo Įrengtas 
antena buvo uzmontuota ant vie
no iš tų keturių bokštų viršūnės

j siu dviejų antenos bokštų dar bu- 
i vo pristatyti kiti keturi su ketu- tri am nom nnfAnAm

PRITAIKO NAUJUS 
IŠRADIMUS

Naujame radijo centre buvo

Materialinės gėrybės atstūmė 
mus nuo tautinių ir kultūrinių 
reikalų domėjimosi. Ir taip greit, 
nepraėjus nė dvidešimčiai metų! 
Kas bus iš mūsų dar už tiek pat 
laiko? Tad ir norėtųsi paklausti: 
kur eini tautieti?

Užuot metęs kaltinimą jauni
mui, ji turėtų prisiimti pats seni
mas, nes tik senimas, o ne kas ki
tas yra kaltas už esamas negero
vės mūsų pačių namuose. Neturi
me moralinės teisės reikalauti iš 
jaunimo to, ko nesame jam davę. 
Ar galima laukti iš vaismedžio ge
rų vaisių menkai jį prižiūrėjus ar 
tikėtis gerų atžalų iš medžio, ku
rio kamienas pradėjęs jau pūti? 
Spręskime patys.

Šiame rašinyje nejieškoki, skai
tytojau, gilių minčių ar kokių 
naujų dalykų, čia tik paminėti 
faktai iš mūsų pačių pastogės, 
apie kuriuos jau esame girdėję., x .
Juo norėta tik priminti esamas i tekstas būdavo perduodamas ivai- 

Senimas pirmasis pasistengė iš- negeroves ir kas galima siūlyti I riomis kalbomis per ištisą savaitę 
mesti daug gražių lietuviškų var-; taisyti. i po vieną kartą į dieną.
w • w « • > • v v v !

dviems bangų ilgiams, ir dviejų!
visakryptinių antenų, Įtaisytų ant.
augštų geležinių bokštų. Šio radi- nu v «usuucs ■
jo užduotis buvo skleisti šv. Tė- n"i13ęavi^n7*fnrmTqO tnii* ^ me aštuonkampio pastato viduje, 
vo žodi, bet tai būtų labai daug techniku buvo oraminta: Sio Pastato lauke buvo
pareikalavę iš šv. Tėvo, nes jis “panStfinger”   popiežiaus pir-!24 metaliniai bokštai tarp 34 ir 
būtų turėjęs kiekvienu metu tin- §tas 1939 m pradėjo veikti pir- 54 metrM augščio ir juose buvo
- _i * ■ ■ P i - ■ ' i i i mosios studijos buvusioje pOp Įrengta speciali antenų sistema.,
žodžiu į pasauh; o, jeigu butų kai- Leono XIII vasaros rezidencijoje, i PaW^ tuo, kad gali sutrauk- 
bejęs tik iškilmingomis progomis, ant Vatikano kalvelės viršukal-11 Pakankamai stiprią ęlektro-
, •• , , • į • , A • , . • H , • * i nio. Studijos susidėjo iš radijo 1 • 1 X * • * * X *tnrpipę fvlpfi Dpi nripzasfipę - > . ki nunkta zpmps navirsnnp tamturėjęs tylėti. Dėl šios priežasties 
jau nuo pat pirmųjų dienų buvo 
skaitomos žinios ir straipsniai iš 
“l’Osservatore Romano”, agentū
ros Tides” informacijos, ir mė
nesinis biuletenis “Scientiarum 
Nuntius Radiophonicus”, reda
guojamas Pontifikalinės Mokslų 
Akademijos.

Pats reikalas turėti radijo klau
sytojų vertė Vatikano radiją Įves
ti kasdienines radijo valandas,! 
kurias neužilgo klausytojai prašė 
dar pagerint. Radijas turėjo lik
ti ištikimas savo tikslui, tačiau to 
tikslo reikšmė buvo praplatinta: 
skleisti šv. Tėvo baisa ir minti, 
surenkant ir perduodant jų atgar
sius. Keletas Tėvų jėzuitų savano
riškai tada ėmėsi redaguoti isto
rines — apologetines informaci
nio pobūdžio programas, kurių

dų iš lietuviško žodyno. To paties 
senimo dėka baigiami išvyti iš na
mų per amžius puoselėtos lietu
viškos tradicijos bei papročiai; 
Tiesa, vienas dalykas dar nepa
liestas nutautėjimo žymių, tai die
vaičio Bacho garbinimas ir jam 
himnų giedojimas!" šis “papro
tys” tebėra pilname savo žydėji
me ir nėra jokių simptomų jam 
dingti iš lietuviškų namų, nes jis 
yra stipriai saugomas “diplomati
nio imuniteto”, kurio ir 50 me
gatonų bomba nesunaikins!' Tai 
taip mes žygiuojam Lietuvos ke
liu ir stiprybės semiamės iš pra
eities! :.. .' .

Šių eilučių autorius buvo susi
rinkimo dalyvis, kuriame dalyva- 
vo 16 asmenų iš kolonijos, turin
čios per tūkstanti tautiečių. Susi
rinkimą kvietė Skautams remti 
dr-ja. Be pranešimų spaudoje, 
buvo išsiuntinėta dar 160 atskirų 
pakveitimų. Jo tikslas buvo su
kviesti senimą ir aptarti ką gali
ma padaryti bendrom jėgom, jei 
nesiseka paskirom^ šeimoms pa
statyti jaunimą ant tvirtesnio lie
tuviško pagrindo.

Apie pusę minėto susirinkimo 
dalyvių sudarė viengungiai. Kai- 
kieno manymu, viengungiai turė-

“Kaip gaila, kad dar tiek afrikiečiųSovietinio krokodilo ašaros 
kenčia kolonizmo jungą ...” Tuo tarpu sovietini jungą, ir tai daug 
sunkesni, velka visa eilė tautų.

Lietuviškieji Čikagos rūpesčiai
“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” 
METINĖ ŠVENTE

čikagiečiai kovo 17 d. energingo
tu kuo mažiausia intereso rūpin- red- T®vo J- Vaišnio, sj, buvo sukvies- 
ti's jaunosios kartos auklvba. Bet- JI ’ .J,auni"10 Centra dalanti žurnalo 

Laiškai Lietuviams sventeje. Susi- gi tyrumoje visiems turi rūpėti rink . 250 žmoniu rado išpuošta 
sis klausimas, nežiūrint jo sociali- ..*
nės padėties. Tokie pat viengun-1 amerikoniško šampano bonkomis. Po- 
giai lagerių laikais buvo skaitomi r - ; :
tinką tik virtuvėje bulvėms skusti vietoj skelbtos 7 v. v. ir praėjo gana 
ir rajono šiukšlėms valyti. Dabar Sklandžiai, išskyrus nedidelius trūku, 
ir čia vyrauja pažiūra, kad vien-J .orgąnmcijos srityje, kurių nega-
gungis neturi jokių vargų nei rū
pesčių, gali gyventi kaip tikras 
Dievo paukštelis ir savo uždarbi 
atiduoti kitiems, o laikui atėjus 
būti pakištam po velėna, kaip ne
reikalingam balastui. Kur logika 
tokio samprotavimo? Taigi, vien
gungis atėjo Į toki susirinkimą, 
kaip pridera tikram patrijotui; o 
kur gi buvo visa tūkstantinė su
jungtų Moterystės sakramentu ir 
turinčių savo prieauglio? Reikia 
spėti, kad ir kitose bendruomenė
se padėtis, jei ne tokia pat, tai 
tikrai analogiška paminėtajai. To
kių faktų akivaizdoje tenka su
abejoti mūsų nuoširdumu atžaly
no auklybos reikaluose. Turime 
saujelę labai darbščių rankų, bet 
jos be daugumos paramos nedaug 
ką galės padaryti.

"Laiškai Lietuviams” šventėje. Susi- 
i 

salę ir stalus apkrautus valgiais ir 

giai lagerių laikais buvo skaitomi būvis prasidėjo be 10 min. aštuntą vai.

įima nepaminėti, nes jie graso lietu- 
i viškųjų susibūrimų pačiai egzistenci
jai. Tai — liguistas kalbėtojų prisiriši
mas prie mikrofono su noru “prabilti 
i tautą”. Ir plaukia tada valandos, kol 
pranešėjas atpasakoja viską, ką jis per
skaitė lietuviškoj spaudoj... O jeigu 
tokiu “auksaburniu” pasidaro pats pra
nešėjas ar pranešėja, tai ir iš loterijos 
laimėtojų paskelbimo išeina visiška ko
mercinė “pompa”, su svečių iš Austra
lijos kvietimais i sceną “pasirodyti” ir 
kitokiomis gražbylystėmis ir panegyri- 
komis. Kažin ar verta taip atpiginti ir 
atskiesti mūsiškąją menine programą, 
kuri dažniausiai būna gera.

Vakarą atidarė red. T. J. Vaišnys, 
pakviesdamas pranešėju žinomąjį V. 
Kasniūną. Maldą prieš vakarienę su
kalbėjo J.E. vysk. V. Brizgys. Kalbėjo 
“LL” straipsnių konkurso komisijos 
pirm. C. Grincevičius. Komisijos sekr. 
A. Veličkaitė perskaitė protokolą, pa
gal kurį šiemet nebuvo skirta I-ji pre-

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

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
* Puokštės nuotakoms bei įvairioms kitoms progoms — 

europietiškume ir konodiškome stiliuje.
* įvairiausių rūšių skintos gėlės bei vuzonui su gėlėmis.
* Mes turime gintaro irkitokių išdirbinių do venoms.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

■
 Lietuviška sveikatos produktų krautuvė

Natūralūs vitaminai, mineralai, vaistžolės bei ju ekstraktai ir daug kitų 
M 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.

toks krislas, savotiškai nemaloniai aktyvius lietuviškame gyvenime 
nuteikęs ir tikrai dar ir šiandien asmenis, kurie jau nuolat skaito 
krislu bestovįs akyje, tai faktas, po vieną ar daugiau savųjų laf- 
kad iš eilės tautiečių teko girdė- kraščių. Štai, paklausus tokiuš, 
ti, kad jis mielai užsisakytų dar j jau ir teko nekartą išgirsti, kad 
vieną, o gal ir daugiau lietuviškų susipažinus su X laikraščiu, ne- 
laikraščių, bet... jų žmonos esan- rasta nieko ypatingesnio, kas juos 
čios tam* priešingos. Esą, husis- domintų; esą, jie jau gauna Z irW 
kundė tūlas bičiulis, jis labai no-! ir Y laikraščius ir naujajame ne
retų užsiprenumeruoti ir tą ir ki- i rado nieko naujesnio; esą, turinio 
tą laikrašti, žurnalą, bet jo pati atžvilgiu ir naujasis esąs lygus jų 
taip išbalansavusi šeimos biud- jau skaitomiems lakraščiams. 
žetą, jog, išties, nebelieka žaliuko Tad, esą, kodėl reikėtų tąjį užsk 
dar vienam leidiniui. Gi atskirai prenumeruoti? * * -
su žmona pasikalbėjus, specialiai ATVYKSTA -
paprašius, ji visvien liko šalta ir;

I abejinga tam reikalui. Girdi, už- į 
1' tenka jau dabar prenumeruoja-

rus nuo šio aštuonkampio pastato lo^rtek?1 susidaryt^iš'vo susiPažinti NN- laikraštį* Pa 
buvo įrengta antena, kuri yra su- .^iiS S ris
jungta su radijo onu ir perduoda ^au* iau esama tautiečiu, kurie,1 
Vatikano radijo programas vidų- - * hau žveigia ; lietiiviškaia •kltoks rinėmis 196 metrų bangomis. ^^^p nfįUi hmą S!

Viename šio pastato šone buvo Xhp ’ vi/daxnian mat(? ia i5: skubiu

komutatorius trumpųjų bangų 
antenoms. Visa tai tilpo didelia-

54 metru augščio ir juose buvo 
mosios studijos buvusioje pop. lrengtaL speciali antenų sistema.

ki punktą žemės paviršiuje, taip 
kad radijo programa, skirta tai 
vietai, būtų puikiai girdima.

siųstuvų kambario, iš kurio ta pa
ti programa buvo kartu transliuo
jama Įvairiomis kalbomis ir per- 
transliavimui sujungiama su už
sienio radijo stotimis.

Gerinant techniškąją radijo 
stoties pusę, gerėjo ir pačios pro
gramos. 1938 m. buvo Įsteigta 
“Katalikiškų informacijų tarny- 

,ba” ir transliacijos svarbesnėms 
S'| Europos kalbomis pradėtos du 

kart i savaitę, o 1940 m. Vatikano 
radijas jau turėjo programas šio- . u ... .... „ .

mis kalbomis: italu, lenku, ukrai- ?nna radlį° antenas’ ren’

buvo Įrengta antena, kuri yra su-

pastatytas 78 metrų kryžiaus fer
mos stulpas, kuris tuo pačiu ne 
tik simboliškai, bet ir realiai sti-

mija, o tik antroji, trečioji ir ketvirto
ji. Premijų laimėtojai, visos moteriš
kos, pakviečiamos į sceną: 2 pr. — 
Aleksandra Eivienė, 3 pr.
Stasiškytė, 4 pr. — Liuda Germanienė. 
Po to trumpai kalbėjo iš Vašingtono 
atvykęs Lietuvos atstovas J. Rajeckas. 
V. Kasniūnas perskaitė ateitininkų 
sveikinimo telegramą, A. Linkevičiū
tė padainavo “Pakelkim mes taurę 
linksmybės”, o E. Blandytė — “Kar
velėli”. Scenoje pasirodė S. Velbasio 
studijos balerinos D. Geštautaitė, A. 
Ginčauskaitė ir K. žebrauskaitė su gra
žia programa. Po įmantraus pristatymo 
deklamavo savo kūrybą St. Laucius, 
tik jo ... nesigirdėjo.

Į pabaigą publikai atsibodo sėdėti 
aptemdytoj salėj ir kaikurie nedrąsiai 
ėmė prašyti šviesos. Tačiau šviesų už
degimas neveikė. Išsėdėta tamsoje iki 
11 vai. v. Pasibaigus loterijos praneši
mams, V. Kasniūnas iš scenos paprašė 
publiką neišsivaikščioti, nes “bus ro
domi filmai”. Tačiau uždegus šviesą 
visi susirinkusieji, išskyrus mažą sau
jelę, išsivaikščiojo. Kažin ar verta 
jungti “teatrai su filmu”? J. Ptr.

Giedrė

KONKURENCIJA
Tuo tarpu, teko girdėti ir visai 

i kitu, visiškai' priešingu nuomo- 
Dar vienį, taipgi nelabai ma- S,ai’.vi?a «į>ė ,ta“iie?‘U ga' 

kitu'pokalbiu.. Pasirodo, jau vis kl™sus’ teko išPrsti. balsų, kad
• - * J jų vertinamas, jis, esą, kiek

>, už jau dabar skaitomus, 
p I turi įvairesniu ir drąsesniu temų,

nybę ir vis dažniau mato ja jį! skubios ir gyifai perteikiamos nė-
“praktiško” taško - jau netiek! informacijos-
* J ; Toki, esą, keletą savaičių paskai

čius, jau gali jausti, kad be NN. 
jau nebegali išsiversti, jau jo pa- , 
sigendi. Sekantis žingsnis — ra
šomas administracijai čekis.

Ką mums rodo tie pavyzdžiai? 
Labai paprastą, bet ir neabejoti
nai tikrą dalyką — mūsieji laikr 
raščiai negali išvengti, teisin
giau, net ir privalo tai suprasti 
ir deramas išvadas padaryti, jog 
tarp lietuviškųjų periodinių lei
dinių turi būti visame šio kon
tinento gyvenime ryški ir daug

berūpi lietuviškos spaudos išlaiky
mo, rėmimo reikalas, kiek tiesus 
klausimas: ar tas laikraaštis manniečiu ir lietuviu, o trumpam lai-! kančias studijose Įkalbamas prog- j tikrai reikalingas, ar aš galiu be 

. . ‘ ‘ i rannn ppntra iq kiirin • . ... ° ,ramas i' radijo centrą, iš kurio j 
paskui garsas sklinda po visa pa- 

JIEŠKO KARO IŠBLAŠKYTŲ šaulį.
Užėjus karui Vatikano radijas Pi- j 
jaus XII pageidavimu buvo Įjung
tas i Vatikano informacinę tarny
bą — jieškojimą išblaškytų civi- Linffvktmė sekcija smarkiai 
liu, kariu, ir belaisviu. Anksčiau m- n- L pvs1Q/IQ ja smarkia 
ribojami pranešimai iki vieno 0 Paau80: Jau 1948 m' buv0 trans' 
daugiausia dvejų ka^ ! sąvaitę^^^įtūopi pranįū^’anįiu;! 
bar padaugėjo ir net pats laikas Ilah»-latvR!'- olandl!' len'
pagal reikalą būdavo prailgina-

kui ir rusų.

PROGRAMOS 30 KALBŲ
Pačios Vatikano radijo progra

mos taipgi padarė dideli šuoli pir-

jo apsieiti,.ar pradėjęs ji skaityti 
ir vėliau ji metęs pasigesiu jo? 
Tai vis savotiški klausimai, sa
votiškos nuomonės, bet negali su 
jomis nesiskaityti ir apie jas ne
galvoti, kai labai panašiai pasisa
kant išgirsti nė vieną, ne kelis, 
bet žymiai didesni skaičių pa-

liuojama 19 kalbų: arabų, čekų, įaustųjų. _____ __ _ ....... —&
NAUJŲ SKAITYTOJŲ j pažangos atnešusi konkurencija; 
PAGEIDAVIMAI Laikraštis, žinoma, nėra paprasta

uuuavu ion ma- k^’ PortuSa^M’ rumunų, slovakų,j Vienoje vietoje keletas tautie-' ir labai blizgančiame popieriuje 
maV1 kartaR nrnmma ■ slovėn^> ispanų, vokiečių, ukrai-, čių labai aktyviai rinko pažįstamų! Įvyniota prekė, pasiūla, pataikant
vienai valstybei užtrukdavo anie^niečių ir venŠrM- m. dar pri- ar ir ne pažįstamu tautiečiu adre- i janti paklausai, bet, iki tam tik- 
2 ar 3 valandas.o radijofonas tu- į sidėjo gudų bulgarų, estų, lotynų sus, norėdami juos pasiųsti sau iro laipsnio jau pats gyvenimas 
rėdavo veikti iki 12 vai i parą J (Nukelta į 5 psl.) ‘artimesnių laikraščių admimstra-| (Nukeltai 4 psl.)
Ši pajieškojimų veiklą per radiją' 
dar tęsėsi iki 1949 m. Kaskart- 
mąžėdama normalėjant gyvenimo 
sąlygoms. •

Pasibaigus II D. karui, prasidė-l 
jo didžioji Vatikano radijo plėti-’ 
mosi fazė tiek techninėje, tiek ■ 
programų srityje.

Buvo sudarytas, planas pagrin
diniam Vatikano radijo sustipri-i 
nimui ir sumoderninimui. Neįs
tengiant pačiame Vatikane visą 
tai realizuoti dėl vietos stokos, bu
vo pradėta galvoti apie radijo 
siųstuvų centrą už Vatikano ribų.!

1950 m. prasidėjo'pirmieji dar
bai tobulinant jau esančius Įtai-i 
sus Vatikane. 1952 m. jau buvo: 
padidinta transliacijų stotis pa-j 
keičiant senąjį “Marconi” radijo' 
siųstuvą nauju 50 kw. “Marconi” i 
trumpų bangų siųstuvu; padidi-i 
nant buvusios pop. Leono XIII 
vasaros rezidencijos pastatą, ku-! 
riamė buvo radijo telegrafas, pro- ■ 
gramų redakcijos raštinė, ir radi-Į 
jo siųstuvų techniško aptarnavi
mo kambariai. Pastarieji susidėjo! 
iš naujų studijų ir transmisijų 
salės, naujos ir didelės auditori
jos. generalinio kontrolės - skirs
tymo centro ir sistemingų “radijo 
tiltų”, Įrengtų restauruotojo Leo
no IV bokšto viršūnėje, kad atei
tyje būtų galima sujungti su 
statysimu radijo siųstuvų centru 
už Vatikano ribų.

1951 m. gale šv. Sostas pasirašė 
sutarti su Italija, kuri pripažino 
ekstrateritorialumo privilegiją 
naujajam Vatikano radijo siųstu
vų centrui apie 18 km. nuo Ro
mos. Už pusmečio ši sutartis buvo 
ratifikuota ir 1954 m. pradėti sta
tymo darbai, kurie užtruko iki 
1957 m. Tų metų spalio 27 d. pats 
Pijus XII atidarė ši naująjį cent
ra.C

CANADA

Naujos Imigracijos
T aisy klės

Naujųjų Imigracijos taisyklių, kurios Įsigaliojo 1962 m., vasario 1 dieną, 
svarbiausias tikslas sudaryti galimybę, kad bet koks tinkamas asmuo, iš bet 
kurio pasaulio krašto, galėtų prašyti Įleidimo Į Knadą, nežiūrint jo rasės, 
spalvos, tautinės kilmės ar krašto, iš kurio jis nori atvykti. Svarbiausios 
reikalaujamos kvalifikacijos yra mokslas, išsilavinimas ir specialybės. Jei 
asmuo turi šias kvalifikacijas ir pakankamai išteklių pragyvenimui, kol susi
ras sau darbą Kanadoje, arba, kitu atveju, jei jis atvyksta Į patvirtintą tar
nybą arba pradėti verslą, Įsikurti žemės ūkyje arba verstis profesine prak
tika, jis bus priimtinas, jei bus geros sveikatos ir gero charakterio.

Panašiai, jei asmuo’ turi reikalaujamą specialybę ir rodo sugebėjimą Įsikurti 
Kanadoje, jo atvykimas gali būti laiduojamas tėvų, uošvių arba sužadėtinės - 
nio kurie jau gyvena Kanadoje ir jei laiduotojas (sponsor) yra Kanados 
pilietis.

Įstaiga, apskaičiuojanti ateiti
JAV, Kanadoje ir Britanijoj' taciją.

yra populiarūs viešosios nuomo-1 Kanadoje veikiąs viešosios nuo- 
nės tyrimo Gallup institutai.; monės institutas išsilaiko iš dien- 
Daug kas i juos žiūri abejingai, ta- Į rasčių. kurie skelbia jo duomenis.

Pagal paskutinius viešosios 
nuomonės instituto duomenis rin
kimų atveju už liberalus balsuo
tu 43%. už konservatorius — 
38%, už NDP — 11%.

1953 m. rinkimuose institutas 
eisingai atspėjo 1% tikslumu; 
daugiau suklydo 1957 m. ir 1958 
m., kai už liberalus pasisakė 33%. 
išrinko 33%: už konservatorius 
pasisakė 56%, išrinko — 54%.

nes tyrimo Gallup institutai, i monės institutas išsilaiko iš dien- 
• . , - ■ ------- 
čiau jų tikslumu reikia stebėtis.' 
Pasitaiko didesnių klaidų, kur jie 
prašauna pro šąli; tačiau tos klai
dos nėra dažnos. Iš žymesnių klai
dų reikėtų pažymėti JAV 1948 m. 
rinkimus, kur Gallup institutas 
“išrinko” John Dewey prezidentu.

Viešosios nuomonės institutai. 
buvo Įsteigti amerikiečio George 
Gallup ir šiuo metu veikia net 
36 kraštuose. Kanadoje pradėjo 
veikti 1941 m. Betkokiu klausimu 
nuomonei ištirti panaudojama 
600 apklausinėtojų. Kanadoje tą 
apklausinėjimą atlieka moterys. 
Paprastai apklausinėjama iki 700 
asmenų, kurių dauguma noriai į 
Į klausimus atsako. Rinkimų atve
ju apklausinėjama daugiau.

JAV daugelis politikų net sa
vo karjerą pagal apklausinėjimus 
planuoja. Pvz. Niujorko guberna
torius Rockfeller prieš rinkimus! 
pravedė net 100 atskirų apklausi
nėjimų. kurių kiekvienas jam kai
navo apie $3000. Žinodamas poli
tikos viešąją nuomonę, jis galė-' 
jo geriau pravesti rinkiminę agi- daliniam teisingumui.

Lėta revoliucija
“Tie, kurie priešinasi taikiai re

voliucijai, padaro ginkluotą ir te
roro revoliuciją neišvengiamą” 
— perspėjo P. Amerikos turtuo
lius prez. Kennedy. Minint “Al
liance for Progress” metines prez. 
pabrėžė, kad turtuoliai turi su
prasti padėti ir dalintis turtais su 
masėm, kurios skursta.

Pagaliau, po ilgų metų, JAV 
energija telkiama P. Amerikos 
demokratiniam auklėjimui ir so-

Salia to, Kanados piliečiai ir nuolatiniam apsigyvenimui legaliai Kanadon 
Įleisti asmenys gali laiduoti motiną, tėvą, vyrą, žmoną, senelius, sužadė
tines • nius arba nevedusius nepilnamečius vaikus.

Naujosios Imigracijos Taisyklės numato taip pat. kad pirmą kartą Kanados 
istorijoje, skundus klausytų Imigracijos Apeliacijos Komisija Otavoje, visai 
nepriklausoma nuo Departamento pareigūnų. Šiuo būdu vyriausybė nori 
užtikrinti, kad skundai prieš deportacijas būtų traktuojami kiek Įmanoma 
nešališkiausiu būdu ir kad kiekvienas individas būtų tinkamai išklausytas.

Artimųjų giminių klasės iš Europos. Siaurės Amerikos, Centralinės Ameri
kos ir Pietų Amerikos ir tam tikrų kraštų, nustatytų senosiose taisyklėse, 
lieka nepakeistos.

Asmenys, pageidaują smulesnių paaiškinimų apie naująsias imigracijos tai* 
syklcs, prašomi susirišti asmeniškai arba raštu su artimiausiu Pilietybės ir 
Imigracijos Departamento Imigracijos Valdininku arba Pilietybės Ryšių 
Valdininku, arba parašyti Imigracijos Direktoriui Otavoje.

ELLEN U FAIRCLOUGII 
Pilietybės ir Imigracijos Minlstcris

S-52-21
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PAVERGTOJE TĖVYNĖJE
K. KUBILINSKAS ANTAKALNIO . ietul “Audronė”, B. Gorbulskio satyri- 

KAPIN’ĖSE nei operai ‘Trauk Kruk”. Paskutinis
Antakalnio karty kapinėse palaido- -dailininko darbas — E. Balsio baleto 

tas netikėtai mires poetas Kostas Ku- “Eglė žalčių karalienė” apipavidalini- 
bilįnskas, savo plunksną paskyręs Lie- mas. Už nuopelnus teatrinio meno sri- 
t u vos vaikų ir jaunimo poezijai. Vai- tyje Juozui Jankui suteiktas Lietuvos 
kų literatūrai jis paliko populiarias liaudies dailininko vardas. —vkst— 
knygas — “Raiūžių paradas”, “Stovi 
pasakų namelis”, “Pumpurėliai”, “Su 
žilvičio <Jfcdele’\ “Gintarėliai” ir pro 
pagandinę duoklę — “Pionierių pa
lapines”. Už nuopelnus vaikų literatū
rai 1960 m. jam buvo paskirta Respu- 
bjikine Įitėratūros premija. ______________ -

Kūbflinskąš gimė 1923 m. žadama Įrengti sekančiam vasarojimo 
Vilkaviškio apskrityje sez<>nui. Perstatoma ir padidinama vai- 

^R°3e- Vidurį- gyfcja Juodkrantėje. Nauja parduotu- 
.^eVn,0k.^Ia.S Marijampolėje numatoma atidaryti Preiloje.' 
ir Vilkaviškyje, mokėsi Manjąmpoles MOKSIJNINKIJ nARBAS j 
mokytojų seminarijoje. 1946 m. baigė 
Vilniaus suaugusiųjų gimnaziją. Ilgą 
laika dtr|>o vaikų žurnalo “Genio” re. 
dakdjoje^ Gyvendamas nedėkingame 
laikotarpyje, dalį savo talento jis buvo 
priverstas atiduoti komunistų partijos 
propagandai. Pagal jo parašytus teks
tus lietuviai kompozitoriai yra sukū
rę dainų koiųųnistų partijai garbinti. 
Tąčiaų jo tikrąją kūrybą apibudina 
LTSĮJ Rašytojų s-gos v-bos pirm. E. 
Mieželaičio atsisveikinimo žodžiai Ah- 
tąkalnio kapinėse: “iis buvo didelis 
širdies žmogus ir poetas. Toje širdyje 
tilpo daug jo mylimų mažųjų skai- 
tytojĮl, dapg draugu, daug meilės sa
vo kraštui ir jo puikiai gamtai. Ir todėl 
ilgai nepamirš skaitytojai šios didelės -, -
širdiespoeto, dainiaus. Jo puikūs kū- (naujas miestas sujungus Nidą, 
rihiai mažiesiems ir jaunimui Įeina Juodkrantę — E.) statoma di- 
i klasikinės lietuviu literatūros fondą, elektrinės žūklės laboratorija. To- 
jie ^us amžinai leidžiami ir skaito- k>° tipo laboratorija bus pirmoji moks- 
mi.’ . - Jinio tyrimo įstaiga Sov. Sąjungoje,

* kuri nagrinės eletkros srovės panau-
QĄJL. J. JANKUI 5Q METŲ dojimo pramoninei jūros žvejybai
Teatrines dekoracijos dail. Juozas klausimus. Įrengimus laboratorijai ga-

dešimtmeti. |Cąuno meno mokyklą jis fabrikai. 
Baigė 036 ni. skulptoriaus specialybėj ~ 
bet 1940 m. pradėjo dirbti 'dekorato 
riaus darbą Šiaulių teatre.'

Po karo jis perėjo i Klaipėdos dra 
mos teatrą. Jo flękoracijos puošė liau 
dies pasaką “pglė žalčių karalienė”, I. 
IJunajevskio “Laisvąjį vėją”, B. Dau 
guvieęįo “Naująją vagą”, f . 
gos “Šunį ant šieno”. —Vilniuje posėdžiavę lietuviai kom-
' Keletą metų J. Jankus paskyrė Vii- \ pozitoriai naujos valdybos pirm, išrin- 
nfaūs dramos teatrui, apipavidalinda- ’ ko E. Balsį, pirm, pavad. —- J. Juze- 
maš J. Gustaičio "ir J. Chlivicko pjesę liūną, sekr. — Dabulėną.
^Obelys žydes”, Korneičiuko “Putinų —Prie Lietuvos mokslų akademijos 
giraitę”, Šekspyro “Hamletą”. Ųž deko- sudaryta koordinavimo taryba, kurią 
racijos Vyšneyskio “Neužmirštamiems sudaro 23 asmęns. šiai Maskvos niima- 
devynioliktiesįems” jam buvo paskir- tytai tarybai'pirmininkaus pats akade- 
ta vyriausybės premija. ' mij'os pirm. prof. J. Matulis.
• ’ Nuo 1953 m. J. Jankus dirba vyriau- s — Vilniaus radijas kovo 3 d. pa- 
siu dailininku Valstybiniame akademi- skelbė, kad buv. kunigo Jono Ragaus-

nei operai “Frapk Kruk”. Paskutinis

NAUJI PASTATAI NERINGOJE
Nidoje statoma pramoninių prekių 

parduotuvė ir remontuojama senoji 
maisto gaminių parduotuvė. Pasirodo, 
Gagarino ir Titovo raketų pavėsyje ji 
vis dar neturėjo paprasčiausių šaldytu
vų mėsai ir pienui laikyti. Šaldytuvus

Sekmadienį, balandžio 1 d., 4 vcįĮ. p.p.. 
Lietuvių Namuose, "Delta" kino salėje, Į292 King St. East, 

Hamiltone, įvyks grandiozinio masto
V.Babeoko Muzikos Studijos KONCERTAS

PROGRAMOJE:
•V. Babicko Muzikos SįūiHjos'mokiniai f !•. ;
Jaunimo Choras, vad.ŽsoL y. VerikaiČio
Tąųiinįų Šokių Jaunių Grupė, vad. G. Breichmanienės 
Jessie Loįvcs Šo’uų Studijos šokėjąi.

Maloniai kviečiame į šį koncertą atsilankyti. Šalpos Fondo K-tas

Globoja
Hamiltono Šalpos Fondas. 

Pelnąs skirinmąs 
šalpai.

Ontario
■ < 4 1

LIETUVIAI PASAULYJE
AustralijaJA Valstybės Australija

i I>B P. DAUŽVĄRUIS, Lietuvos gen. * ATVYKSTA DU KUNIGAI. — Ade- 
konsulas, kovo 18 d., Jaunimo Centro laidėri paskirti du Tėvai marijonai iš 
didžiojoj salėj, člkagiečiii lietuvių' bu- Londono: kun. A. Kazlauskas ir P. 
vo pagerbtas vakariene ir specialiu ak* Dauknys. Jiedu dirbs vietoj aa. kun. J. 
tu jo 35-kių metų darbo Lietuvos kon- Kungio. Kun. A. Kazlauskas išskrenda 
sųlarlnėj tarnyboj jr ^5 metų konsulą- iš Londono ba|. 7 d., o kun. P. Dauk- 
virao Čikagoj proga. nys išplaukia laivu gegužės 11 d.

ROS FONO LIETUVIAMS, minin* r------ ------------- ---------- *
fems Vasario 16, Mass, gubernator us D0Tuves. _ Adeiai<iės lietuvių ka-

PIRMOJO LIETUVIO KUNIGO LAI-
John Volpe Įsakmiai pabrėžė neišsi- 

; žadėti savo tautos, pasilaikyti savo kal
bą ir papročius. Jis pats didžiavosi sa
vo itališkąja kilme.

ŠV. KAZIMIERO SESERYS pami
nėjo 50 metų Įsikūrimo Čikagoje su
kaktį. Ta proga suruoštoj puotoj sese
rų darbų rėmėjai suaukojo $15.244. 
Meninę programą atliko Marijos Augš- 
t?sn. m-los auklėtinės.

K. GAiDŽIŪNAS, clevelandietis, at
lieka karinę tarnybą specialistų daliny
je. Du mėneisus jis praleis mokykloje

VIKTORIJA NAW0TNY - DUBA-

' MOKSLININKŲ DARBAS Į
KOPENHAGĄ
Sviesto-sūrių pramonės mokslinio ty-

‘ rimo instituto Lietuvos filialo darbuo
tojai, vad. D. Kačarąuskio, paruošė 
darbą raugintos grietinės bei sviesto 
fizinėms-mechaninėms savybėms tirti. 
Tyrimo metu gauta daug svarbių duo
menų apie Ųiętuvoje gaminamo sviesto 
savybes, gamybos technologijos įtaką 
ku rh^?v>rtint^ĄahaiS a^/^tad”^1 kit‘ ir Jessie Low ?s šokių studi- SENOSIOS LN V-BOS paskutinis po- ųž tos partijos kandidato i parlamen- ‘ liūs, 5 sūnus ir daug anūkų.
juo supažindinti pasiūlyta ir dalyvius ^GS šokėjai. Tai didelis ansamblis jau-isėdis Įvyko kovo 16 d. Jame v-ba pa- tą lietuvio Balio Krono, žinomo Ha- POVILAS MAJAUSKAS, mirė kovo 
tarpt, pieno pramones kongreso, ku
ris š‘.m. įvyksta Kopenhagoje. . E.

ŽŪKLĖS LABORATORIJA
NERINGOJE
Vilniaus radijas pranešė, kad Nerin-

KAS KLAIDINA LIETUVIŠKĄ 
‘ VISUOMENĘ?

Nors atstovų rinkimai į federacinį 
parlamentą dar nėra paskelbti, bet 
priešrinkiminė agitacija jau prasidėjo. 
Net dienrašty “Naujienose” 61 nr. ko- Texas valstijoj.

ra šimtinę (visa jo šeima į LN jau Įdė- vo mėn. 13 d. tilpo ilgokas “Naujienų” i VIKTORIJA NAW0TNY - DUBA- 
jo $1600); torontietis J. Matulaitis Kanadiškosios Tarnybos straipsnis “Iš ŽINSKAITĖ mirė kovo 1 d., sulauku- 
jstojo nariu sy $HNk Visiems nuošir- Kanados padangės”. Tarnyba pabėrusį si 74 m. Gimusi Troškūnuose. Ameri- 
džiai ačiū! propagandos prieš liberalus, užkliūva koj išgyveno 50 metų. Paliko du bro-

SENOSIOS LN V-BOS paskutinis po- už tos partijos kandidato i parlamen- ‘ liūs, 5 sūnus ir daug anūkų.
------------------ -- ------------- :-------------------------- —.. zi :. “ - -7yz^: ;:::;_z7::zr,. ’ _ 
nuohų, kurių daugumas gal pirmą kar- tvirtino žiemos baliaus sausio 27 d. miltono nejudomojo turto pardavimo 5 d., sulaukęs 78 m. Gimęs Kupreliš- 
tą išeis į sceną, bet daugelis iš jų jau apyskaitą. Atsilankė 95 svečiai; gau- Įstaigos ‘‘Kronas, Valevičius Ltd.'* 
yra toli pažengę muzikos bei šokių me- ta $151,91 pelno, kurį v-ba paskyrė 
ne ir jau nekartą yra viešai pasirodę. LN Kultūros Fondui.
scenoje ir per televiziją. Visi šie jau-? .Apsvarsčiusi DŽiamborės Fondo Ka- 
nuoliai yra verti visuomenės dėmesio nadai įgoliotinio V. Gudelio iš Londono 
ir reikalingi šilto mūsų įvertinimo, piašymą, v-ba paskyrė iš KF $10. 
Tad atlankykime į šį koncertą! Kon- V-ba įgaliojo J. Šarapnicką įteikti 
certą golboja H. Šalpos Fondas. Pel- kartu su v-bos linkėjimais gėlių M. 
nas — šalpa;. Bilietus galima iš anks- Šidlauskienei, Welland ligoninėje, o 
to įsigyti pas k-to narius. Bilietų kai-! sergančiam A. šalčiūnui Philadelphia,

v. BABICKO MUZIKOS $TŲDĮJQS 
KONCERTAS įvyks sekmadienį, ba
landžio 1 d.. 4 vai. p.p., Lietuvių Na
muose, 1292 King St. E. Tai bus vie
nas didžiausių jaunimo koncertų Ha
miltone. Milžiniško masto programą, 
apie 50 dalyvių, išpildys V Babecko 
muzikos studijos mokiniai, sol. V. Ve- 
rikaičio vedamas jaunimo choras, G. 
Breichmanienės vadovaujama taut, šo-

0C0. VI. Monigaudas iš Toledo pridėjo 
dar $500. pakeldamas savo šeimos Še
rus iki $2000. Mielasis A. Vindašiuš, 
turėjęs $100, pridėjo-dar $400; Z. 
G as L. n as prie turėtų $200 dar $200; 
Ędv. Vembrė sūnui David pridėjo ant- 
1. ? y . -
jo $1600); torontietis J. Matulaitis Kanadiškosios Tarnybos straipsnis “Iš ŽINSKAITĖ mirė kovo 1 d., sulauku-

pelionas kun. Juozas Kungys mirė ko- 
. vo 4 d-> sulaukės 43 m. amžiaus. Mirė 
nuo kraujoplūdžio plaučiuose. Anks
čiau turėjo kraujo išsiliejimą sniege- 
nysę. Jau senokai negalavo širdimi. 
Gimė 1919 m. vasario 14 d. Rietavo pa
rapijoje. Mokėsi Rietavo progimnazi
joje, Švėkšnos giinn. ir Telšių kun. se
minarijoje. Karui sutrukdžius studijas, 
persikėlė į Kauno kun. seminariją 
— un-to teologijos fakultetą, vėliau į 
Vilnių ir galiausiai studijas baigė Vo
kietijoje, Eichstaetto kunigų semina
rijoje, kur ir buvo įšventintas kunigu 
1945 m. liepos 29 d. Teol. studijas gili
no Freiburgo un-te ir kartu ėjo liet, 
kapeliono pareigas. J Australiją atvy
ko 1949 m. ir ėjo kapeliono pareigas 
Uraųųeenty ateivių stovykloje. 1951 
m. atsikėlė į Melbourną, kur talkino 
liet kapelionui kūn. Pr. Vaseriui ir

kyje, Biržų apskr. JAV išgyveno 48 m. kartn buyo kapelionu Geelongo lietu- 
viams. Is čia kun. J. Kungys aptarna- 

ta Kanadiskoji Tarnyba tinė Ona Prunskyte ir 3 anūkai. Abu Vo ir mažesnes vietoves, o taip pat lan
kė lietuvius Tasmanijoje, Brisbanėje 
ir Perthe. Melbourne dirbo su kat. or
ganizacijom, savaitgalio mokyklomis. 

įBųvo vįenąs organizatorių pirmo Aus- 
į tralijos liet. kat. suvažiavimo, pirmas 
į Kat. Federacijos dvasios vadas, vė
liau Federacijos v-bos pirm, ir vienas

• va- ] _ , . _
dovo. Skyriuje “Klaidina lietuvišką vi- Liko duktė Bronė, sūnus Stasys, aiigin-}^„ 
suomene” 1
klausia “TŽ” redakciją, nuo kada Mr. mirusieji gyveno Gardner, Mass., abu 
K zonas pasidarė lietuviu? “TŽ” savo palaidoti šv. Jono kalinėse.
skiltyse buvo įdėję žinutę: “Lietuvis — 
kandidatas į parlamentą”. Kanadiško
sios Tarnybos ūigimu, “niekam nepa- 
slapt’š, M.\ Kronas yra Lietuvos vo
kiečių žinomos Kronų šeimos narys”. 
Bet kas tą šeimą pažinojo, nustebo, iš-

OTTAWA, Ont
Padėka 

Aš ir mano šeima Gediminas ir Kęs- iajįraščio “Tėviškės Aidai” stei- 
girdęs tokį Kanadiškosios Tarnybos: tutis Damijonaičiai reiškia nuoširdžią gėjų. KUn. dr. P. Jatuliui išvykus į Ro- 
pasisakymą. Nei ta šeima pati, gyven-: padėką kun. dr. V. Skilandžiūnui užpų/kūn. J. Kungys perėmė 1957 m.

ris v-bos buvo priimtas vienbalsiai vokiečiais, ir niekam, kam teko su ja Taip pat Otavos lietuviams už prisidė-, Jq rūpesčiu buvo isigyti didžiuliai ru
dei savo ekonomiškumo ir didingo sti- bendrauti, nekilo abejonių dėl jos lie- jimą prie mano vyro laidotuvių tariu maj, kuriuose įruošta šv. Kazimiero 
kaus. , tuviškumo. nuoširdų ačiū. koplyčia su parapijos bažnyčios teisė-

Malonu pažymėti, kad į naują LN II-jo D. karo metu, kai Lietuvą bu-j Pembroko lietuviams, pasidarbavu- J kur buvo perkeltos sekmadieniais 
... . v .o ..vu St. vo komunistų pirmą kartą okupuota, siems ir prisidėjusiems prie mano vy. nėtuvfu pamaldos. 5

k-ją išrinkti V. Kežinaitis, Br. Grajaus- Bakšys, J. Sarapnickas. J, Mikelėnas, daug lietuvių pasinaudojo susidariusia ro laidotuvių ir kitų patarnavimų nuo- ;
...z. r* — proga 1941 m. ankstyvą pavasarį iš- širdus ačiū! Dėkoju p. Bakūnų šeimai

vykti į Vokietiją ne “savo kraujo ir už parodytą šiltą meilę man per tą sa- 
Fuehrerio balso” klausydamies, bet iš- vaite. Už viską ir visiems ačiū!
vengti bolševikų teroro, ypač kai tu- j O. ir šeima Damijonaičiai

na $1 — balti, moksleiviams 12-18 m. 
— 50 et. — žali. Vaikams iki 12 m. 
įėjimas nemokamas. H. S. K-tas

VISUOTINIS LN SUSIRINKIMAS 
kovo 18 d. praėjo kūrybingoje dvasio- 
je. Atidarė v-bos pirm.^ St. Bakšys. :Haus tuviškumo. i nuoširdų ačiū! ■ konlvčia su parapijos bažnyčios teisė
Jam pravesti nariai išrinko B. Kroną, i Maionu pažymėti, kad j naują LN II-jo D. karo metu, kai Lietuvą bu-j Pembroko lietuviams, pasidarbavu-i * ........ - - --

/ ™andattJ v-bą iš senosios įėjo net 12 narių:

kas, Rusinavičius. Eismontas ir La- j Bulionis, J. G. Skaistys, Alf. Patam- 
tauskąs. js^ q Palmer, Z. Gasiūnas, A. Kaus-

V-bos pirm, savo pranešime pabrė- pėdas K Mikšvs. P. Savickas ir Pr. 
zė LN idėjos galingumą. Per 6 metus gnskaitiš 
visos v-bos netik skelbė, bet ir praktiš
kai vykdė visų lietuvių krikšČioniš- ‘ 
kos lygybės ir vienybės principus, j 
Dėlto iš mažo aguonos grūdo LN: 
išaugo Į stiprų ąžuolą, apjungdami s 
savo narių eilėse jau 620 tautiečių. 
Išvardinęs stambiuosius LN narius pa- ‘ 
vardėmis ir davęs LN narių ir lėšų 
statistiką, jis užbaigė pranešimą su i 
gilia padėka visiems nariams ir atei-: 
tyje prašė:

1. dalyvauti parengimuose, kurių ar-i 
_ _ _ . _ . timiausias Atvelykio šeštadieni ball

čiūno operai “Marytė” ir J. Juzeliūno gal šią “aistringą, antireliginę” knygą 23 d.: 2. surasti po naują LN narį; Į 
baletui “Ant marių krantelio”. Augšto Maskvos radijas transliavo vaidinimą, 3. Užsakyti namų apšildymui alyvą; 
įvertinimo susilaukė jo dekoracijos V.; dalyvaujant žymiems sovietų akto- per LN Kultūros Fondą; 4. Stambiau ’ 
Klovos operai “Pilėnai”, J. Indros ba-:riams. E. * paremti busimąjį LN plytų platinimo i

• vajų.
Iždininko pranešimą skaitė P. Sa

vickas. o kontr. k-jos Pr. Enskaitis. 
Visi pranešimai narių buvo priimti * 
ir patvirtinti. . :

Svarstan palūkanų už serus pasky-i 
rimą. St. Bakšys siūlė priskaityti jų Į 
po 3%; tai sudarytų .už praėjusius 
20 mėn. po $5 nuo vienos akcijos. 
J. G. Skaistys ir B. Kronas siūlė di- 
yidęntų neskirti. Balsavimu nariai % 
balsų nutarė palūkanų neskirti. Sis! 
nutarimas labai sveikas LN, ypač tu
rint mintyje projektuojamą statybą./

per visą ekraną inž. Pr. Čeponis. Pro- vičienės dėka netik nemažėja, bet jau ■i til-T-oi imvi/linfrhc -»L-1 i č- . '. . ... • • . ' ' 

Jankus paminėjo savo amžiaus penkias- miiia Vilniaus. Maskvos ir Leningrado v...; x «. . - ................... • • E
Į — Po dailininkų suvažiavimo, kaip 
praneša Vilniaus radijas, jie ėmėsi kū- 

; rybinio darbo ir ... vadovaujasi “di- 
i dingą KP programa”. 1963 m. numa
toma surengti respublikinę parodą. Su
kankant 1Q0 m. nuo 1863 m. sukilimo, 

\ esą, kaikurie dailininkai renka medžia- 
Lope de Ve- gą sukilimui tinkamai pavaizduoti.

devynioliktiesiems*9 jam buvo paskirstytai tarybai4pirmininkaus pats akade 
ta vyriausybės premija. nirm nrnf J. Matulis.

■ ‘ Nuo 1953 m. J. Jankus dirba vyriau
1

niame operos ir baleto teatre, čia jis ko knyga “Ite missa ėst*’ verčiama i 
lietuvių literatūros ir meno dekadai kitas sovietinių respublikų kalbas, o 
Maskvoje paruošė dekoracijas A. Ra- rusų kalba išėjo 50.000 egz. tiražu. Pa-

Tereikia tik

pašto ženklo
pasiųsti jūsų laišką į Europą

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

1 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, i kurią laiškas siunčiamas.

• Užrašykite savo adresą grąžinimui voko vir
šuje kairiajame kampo, imtinai gatv?, nu- 
merj, pašto zon^ (kr.r yra), miestą rr miesteli 
ir provinciją.

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

CANADA POST OFFICE

Pa. perduoti gražiausius v-bos linkė
jimus raštu.

Inž. Pr. Čeponis supažindino v-bą r------------------ . _ - c- - - —i
su jo paruoštu nauju LN planu, ku- dama Kaune ir išeivijoje, nelaikė save rūpesti ir nuoširdų lietuvišką žodį. į liet .kapeliono pareigas .Čia

*

G. Breichmanienės
X $'’’'C’ . n* ' < ■ ’ -

Hamiltono tautinių šokių jaunučių grupė, vad

L. KATALIKIŲ MOTERŲ DR-JOS
< -- - .r,. - - - būrelis saleziečių g-jai Italijoje remti

Naujų LN projektą demonstravo energingosios Jos vadovės Alb. Pilipa- 
per visą ekraną inž. Pr. Čeponis. Pro- vičienės dėka netik nemažėja, bet jau 
jektas yra tikrai įspūdingas ir praktiš- vjsaį priartėjo prie pilno sąstato. Nau- 
kas ir narių buvo sekamas virš va- jajs rėmėjais nuo pr. m. gruodžio 1 d. 
landos laiko su dideliu dėmesiu. Po to sutikdami aukoti po $1 kas mėnesį, 
sekusiame balsavime nariai didele įstojo St. Viskontiėnė, J. Astas ir VI. 
baFsų dauguma davė-naujai LN v-bai Bartninkas. Už praėjusių mėtų pasku 
pilnus įgaliojimus šį projektą įvykdyti, tinius 6 mėri. Alb. Pilipavičienė surin-

didino iki 21. V-bos pirm, išrinktas

Vykdamas į Adelaidę, kun. J. Kun- 
' gys jautė jau širdies negalavimus. 
: Įtemptas darbas — rūmų pirkimas, 
■ koplyčios ruošimas, dar labiau vargino 
jo širdį. Pačių lietuvių nesutarimas ir 
pasipriešinimas jo sveikatą tiesiog 
žlugdė. Nors didieji darbai buvo baig
ti, bet buvo baigta ir sveikata. Pas
kutiniuosius metus jis praleido dau
giau ligoninėje, bet jėgų atgauti nebe- 

i įstengė. Paskutines pamaldas Adelai
dės lietuviams atlaikė Vasario 16-tos 
minėjime ir tą patį vakarą sukrito mir
ties patalan. Gydytojai nieko padary
ti nebegalėjo. Savaitę išsikankino mir. 

J ties agonijoje ir šv. Kazimiero dieną 
| užmerkė akis. Savo įkurtoj šv. Kązi- 
į miero koplyčioj ir buvo pašarvotas. 

J Didžios lietuvių minios, būrio kunigų 
į ir abiejų Adelaidės vyskupų palydėtas 
: iškeliavo J kapines, visiems Australi- 
I jos lietuviams palikęs paminklą pirnio- 
;jė šv. Kazimiero koplyčioje Auštrali- 
jw- ■ ■ V-

K. BAGDONAVIČIUS, Sydney bai
gęs dantų gydytojo mokslus, pradejb 
dirbti pas vieną dantų gydytoją La- 
kemboje.

i LK KULTŪROS DR-JA, Bankstown 
į Dainavos salėje, vasario 4 d. suruošė 
i viešą paskaitą: “Prezidentas Antanas 
’Smetona ir Lietuvos užsienio pbliti-

Tėjo žinių, jog yra įtraukti Į "liaudies r. r:M/QC Ant i ko/bruožai 1934-1938 “m. laikotarpy-
priešų” sąrašą. Čia nekalbama apie re- V** wvitiiwi 138^3, will * V. Šliogeris,
patriantus. kurie nuo seniau priklausė NUOŠIRDI PADĖKA į
Kulturverbandtui ar kitoms vokiškoms Sirdingai dėj.oju St Catharines miės-!

NUOŠIRDI PADĖKA L. ZAREMBAITĖ, šiemet baigusi 
organizacijoms. 4o"i^i<ms^'n^i^taTt^D turtin tSydney uivte odon£olog^ą pisiraš*:s“'

I Toks Kronų šeimai neužtarnautas .. „j vaišes ir Puikias dovanas ■tart? su Hea,th Department ir dirbs priekaištu yra moralinė skriauda. Tai X^iSkiX naLjastaii proga °*'“1* W
seimai reiškiu užuojautą. i Nuoširdi oadAkfl noninm;. p Ra^vi. i Prov. mokyklose.

Kodėl Kanadiškoji Tarnyba panūdo i
’ Nauiaia LN v ba susirinkimas na r «,~ ""• *T’™-Pa‘JSs7 £'^Rir G* M

^Naująją l.\ v-oą susirinkimas pa- j-0 $93 kuriuos suaukojo sios nuolati-: skleisti, yra jos etikos ir sąžines rei- - 
didino iki 21. V-bos pirm, išrinktas n£s rėmėjos, skirdamos po SI į mėn.: kalas. Lygiai neįtikina visur apie vers- 
St. Bakšys; v-bos nariais VI. Momgau- Q čeliauskienė, Gr. Kažemėkienė, = lą kalbėti tik neigiama prasme. Neju
dąs, Toledo. J Sarapnickas ir Pr. Gen. Kažemėkienė, Aid. Kažemėkienė.: domo turto pardavime sąžiningas pa- 
Dauginas iš St. Catharines ir šie ha- Kybartienė, Em. Kybartienė, Ant. ■ tarnavimas yra toks pat garbingas, 
miltomečiai: J. Mikelėnas, J. Romikai- Mikšienė. Dan. Jonikienė, Ter. Povi- kaip ir kiekvienas kitas doras užsiė- •
t!s. J. Bulionis, J. G. Skaistys, Alf. iauskįenė, G. Repšienė, V. Stanaitie- mimas’

.Patamsis, G. Palmer, Z. ’
Alf. Aisbergas. V. Safiklis. Ant. Kauš-!
pėdas. Pr. Rocys, K. Mikšys, F. Rim
kus, P. Savickas, V. Leparckas. Pr. 
Enskaitis, St. Pilipavičius, o į kontr. 
komisiją Ant. Ruzgys, Ant. Seniūnas i

i ir Edv. Vembrė.
Nariai taipgi nutarė akcinį LN ka-| 

pitalą padidinti iki S200.000 (common 
shares). ! ______

I Susirinkime dalyvavo 87 nariai, ats- gaivintu? Prašome tuo reikalu kreip- 
įtovaudami 385 akcijas iš parduotų ! tfs j į^d. St. Baksi. Sk. St.
; 940. Pagal įstatus s-mas teisėtais jei 
:jame atstovaujama 1/5 akcijų, kasi LN AKC. B-VĖS PATALPA, leista 
šiuo atveju sudaro 188 akcijas. Kaip i naudoti skautams kaip būklas, pasku- 
matome, šis s-mas buvo dvigubai gau Į tiniu laiku buvo labai apleista ir atro- 
sesnis. Jį uždarydamas p-kavęs B. I dė labai neskautiškai. Skautams remti 
Kronas padėkojo visiems ir palinkėjo dr-jos v-ba ją sutvarkė bei atremon- 
naujai v-bai sėkmės. ~ "

Praėjęs sumas naujajai v-bai
vedė milžinišką darbą — naujųjų LN 
statybą. Ji tą uždavinį be abejonės 
atliks, jei mes ją remsime. O remti 
yra dėlko, nes naujasis projektas yra 
vienintelis panašios apimties lietuvių 
bandymas viso laisvo pasaulio mas
tu. Dieve mums padėk!

i VAJUS TAUTOS NAMAMS 49-toje 
j savaitėje davė $1300 pasiekė $52,

Gasiunas. nė Venskevičienė, Alb. Pilipavičienė Rinkiminę propagandą atliekant, 
ir du vyrai — P. Mikalauskas ir V. Sas- dažnai nevengiama juodint. kompromi- 
nauskas. G-jos auklėtinių ir jos vado-; tuot, politinius oponentus. Blogiau, kai 
vybės vardu reiškiame Tamstoms gilią ? ta propaganda išeina iš krantų ir kai 

norlčbLo* i j • • a a* v- ; i__ • n: ... •n...  ;padėką!
Nemalonu pranešti, kad ateitininkų 

būrelis, .gyvavęs eilę metų, atrodo, bus 
* IpnHcfevfesis. Pakartotinas kreipimasis 

į at-kų kliopos vadovybę nedavė teigia- 
■ mų rezultatų. Gal atsirastų kas ji at-

Jį uždarydamas p-kavęs B. dė .labai neskautiškai. Skautams remti

tavo. V-ba nori priminti visiems, ku- 
)□- rie naudojasi minėta patalpa, prisilai

kyti švaros ir tvarkos.
DŽĮĄMBORĖS FpNDO ĮGALIOTI

NIO V* Guaelio laiškas skautams rem
ti clr-jos v-bai buvo svarstytas kovo 15 
d. ir paskirta $10.

Atį|aisoina. Kovo 15 d. “TŽ” nr. 11 
žinutėje parašyta, kad stalą loterijai 
aukojo p. Dekoniai, turi būti Deksniai. 
Labai atsiprašome. V. P.

Visais draudimo reikalais 
prašom kreptįs į

J. G. SKAISČIO Draudimo Agentūrą
GREITAS PATARNAVIMAS — PIGIAUSIOS KAINOS

1280>i KING ST. EAST, NAMU: WH. 5-8483
HAMILTON, ONT. GRIMSBAY, ONT.
Telefonas LI. 9-8643 — skambinant palikti savo nųpierj.

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje “TALICA^

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI $3.000. mor- 
Sičiu paskolos iki 60rv turto vertės. Nemokamas gyvybės ir 
paskolų draudimas. PILNAS ČEKIU PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. po pietų. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro.
20 KING STREET EAST, ROOM 13. — Telefonas JA. 7-5575

surengtas, vaišes ir puikias dovanas 
.mums laukiamo naujagimio proga. 
! Nuoširdi padėka ponioms: E. Racevi-;
čienei, Z. Alonderienei. L Baronas. A.;

j Grigas. B. Švažas. J. Stankus, A. ša- 
jaukienei. J. Bušauskienei. V. Liaksas, 
A. Palujanskienei, P. Paukštys, P. Pol- 
grimienėi, V. Butkienei. M. Mackevi- 

'jčienei. B Gegeckienei. Ę. Vyniautiė- 
K. Grigienei, D. Dauginienei.

Izabelė Skrebutėnienė

TERESĖ SLAVICKAITĖ, Punsko 
lietuvaitė, sausio 29 d., drauge su ki- j 
tais 27 lenkais imigrantais atvyko į / 
Sydney. Lietuvaitė atvyko kaip Prano v-. 
Dailidės sužadėtinė. Kelionėje Tere
sę visi laikė lenkaite. Atvykusi i Syd
ney, prieš išlipdama iš laivo, pasipuošė 
tautiniu drabužiu. Tai jos bendrakelei
vius labai nustebino.

Spauda, žmonos ir konkurencija
(Atkelta iš 3 psl.) j kurie visiškai sąmoningai nesuin- 

ir skaitytoju įsitikinimai, reika- j tėresuoti- perteikti pilną ir objek- 
laus tam tikru varžybų. Bet, tai W? informaciją, kurie pasiten- 
juk nėra tragedija! Gal net prie- kiną tik-pusiukėmis, d gal ir visiš- 
šingai, gal tai bus tuo akstinu, ku nutylėjimu. Nesinorėtų tikė- 
kuris kaip tik labai pozityviai pri- ti. kad toks nusistatymas derin- 
sidės prie mūsų spaudos pažan-įtusi su laisva ir demokratinės 
gos, nors, tūliems spaudos bal-! spaudos - sąvoka,.
sams ir atneš tam įikro nerimo. | . Tu<> ‘arpu, bent jau lietuviška- 
gal mažo persiorientavimo, per- i Jame gyvenime neturėtų būti nie

ko slėptino ar neliečiamo. Paga
liau ir patys mūsų skaitytojai jau 
yra pakankamai išprusę suprasti 
ir vertinti vienus ar kitus spaudos 
perteiktus faktus, žinutes. Aišku, 
komentarai galimi, kaikuriais at
vejais net ir būtini, tik informaci
jai tikrai nepasitarnauja tenden
cingi vienų ar kitų įvykių inter
pretavimai? Vis daugiau tautiečių 
kasdien skaito kanadinę ar ame
rikinę spaudą, taip vadinamus, 
didžiuosius dienraščius. Toli gra
žu, ne viskas ten priimtina, sek
tina ar mūsų spaudon atkraustin- 
tina, bet, beveik kiekvieną dieną 
mes ten galime rasti daug ko pa
mokančio, sektino, juo labiau, kai 
beveik kasdien gali išgirsti mūsų 
tautiečių balsus, norinčius ir sa- 

j vojoje spaudoje matyti vienus ar 
kitus svetimųjų laikraščiuose pas
tebimus privalumus.

Ir šios pastabos neturi noro ką

dergiami tautiečiai, kurie lietuviškam 
reikalui gali būt ypač naudingi. Tuo 
keliu netoli nueinama ir nedaug ge
ro padaroma. R.

Padėka
Su pasisekimu praėjus blynų baliui, 

KLK Moterų dr-jos Hamiltono skyr. 
reiškia nuoširdžiausią padėką visiems 
prisidėjusiems ir parėmusiems mūsų 
darbą. Didžiausias nuopelnas malonaus 
vakaro atitenka AV par. klebonui kun. 
dr. J. Tadarauskui — už leidimą nemo
kamai pasinaudoti parapijos sale, už 
Š17 loterijai ir visokeriopą paramą. 
Didelė padėka naujam mėgėjų orkest
rui. nemokamai linksminusiam susi
rinkusią publiką. Taip pat v ba nuošir
džiai dėkoja visiems susirinkusiems 
svečiams, kurių dėka blynų baliaus 
rengėjams pavyko išeiti su pelnu.

Ačiū visiems ir iki pasimatymo ki
tuose mūsų parengimuose. Valdyba

NAUJAS GROŽIO SALĮONĄS, įsi
steigęs 24^ King St. E. — The Foun
tain Beauty Salon, atrodo, turi gerą 
pasisekimą. Tai neseniai atsikėlusių -į___ ______________________
Hamiltoną mūsų tautiečių Balčiūnų Į dieninis gyvenimas vėl sau. Špau- 
verslas. Jie gražiai ufairekomendavo iridoje dar vis užtinkame nepilnos 
.^vo versle ir mūsų bendn re>^ šališkumo, netole-
Skautams remti dr-jai rengiant tradi-i -.. į xianriipn dar au<5VSe 
cinį kaukių balių, iš Balčiūnų buvo .rancijos. ir sianaien oar aus se 
gauta didelė parama — apie $30. Pa- skamba prieš koletą metu Cik3- 
grindinė auka — $15 vertės plaukų šu- goję vieno spaudos bičiuliu SUSi- 
kuosena. kaip fantas loterijai. Be to. telkimo metu MM. laikraščio re- 
dar gauta vertingų daiktų. Uz tokią dakcinio personalo nario pareikš- 
vertingą paramą nuoširdžiai dėkinga, jį žodžiai, kurie ir šiandien ly

giai galioja, kad norint lietuviš
kąjį gyvenimą gerai pažinti iš 
visti pusių, tenka skaityti keletą nors mokyti, p tik iške|ti kaiku- 
laikraščiu. Atseit, yra laikraščių, riuos klausimus svarstymams.

tvarkymų.
UŽ SKUBIA IR
NEŠALIŠKA
INFORMACIJĄ
Laisvosios ir tikrai demokrati

nės lietuviškos spaudos tradicijos, 
deja, nėra nei gilios, nei ilgos. 
Tiesa, mes labai dažnai ir garsiai 
mėgstame kalbėti, kaikada net 
ir šaukti, apie demokratiją, laisvą 
spaudą, nevaržomą žodį ir t. t. 
bet gražūs žodžiai eina sau, o kas-

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont. 
Telefonas LE. 4-8431

VENUS
GĖLES VISOKIOMS PROGOMS — vestuvėms, 

gimtadieniams, laidotuvėms ir Lt.
Pristatome i namus. Kalbame lietuviškai.
Tel. LE. 4-4645, po 6 v. v. tel. LE. 3405?
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Kęstučio dvasia, temperaDail. Jurgis Juodis

H. Korsakienės romanas
"Laikinoji sostinė" J G<>BIS

H. Korsakienė savo “Laikino- zo Venecia, į dučės kabinetą, ku- 
joje sostinėje” vaizduoja tautinin- riame jąm, Ženpnui Liutermozai, 
kų valdymo epochą; pagrindinis kaip tarptautines studentų konfe- 
romano veiksnias vyksta Kaune; deracijos ypatingam delegatui bu- 
jo svorio centras universitetas, ” 
bet norėdama pavaizduoti žmonių 
santykius kaime, autorė romaną 
praueda Rūškiavos gimnazijoje, 
kurioj pagrindinės veikėjos Au
dronės Drūseikaitės tėvai dirba 
gimnazijos mokytojų darbą. Po
vilas Drūseika nemėgsta fašizmo 
ir tautos vado, tad, gimnazijos di
rektoriaus siūlomas, viešai atsi
sako priimti Antano Smetonos 
raštus; per tai Drūseika netenka 
darbo mokykloje ir išvyksta ūki
ninkauti, bet kaip demokratui 
tenka susidurti su tautininkų re
žimu, parduodant bekonus ir jieš- 
kant kreditų žemės ūkio kultūrai 
kelti, tad Drūseikai nesiseka ūki
ninkauti. Jo sūnus Tadas kartu 
su tėvo išėjimu iš pedagoginio 
darbo turi nutraukti studijas Hei
delbergo un-tė ir jięškoti tarnybos 
laikinojoj sostinėj, kurioje per sa- 

,vo tėvo mokyklinio draugo Kuk
tos protekciją gauna darbą mi
nisterijoje, greit iškylą karjeroje, 
tampa referentu, veda ministęrįo 
giminaitę Vandą ir gyvena kaip 
inkstas taukuose.

Audronę Drūseikaitę išleidžia į 
universitetą jos motina savo des
peratišku užsispyrimu būtinai 
duoti savo dukrai akademišką iš
silavinimą. Audronei, atvykusiai 
iš provincijos į sostinė, sunkiai 
.eina gyvenimas; -trūksta pinigų 
moderniškai aprangai, ypač bali
nęs suknios, ir nenori mokytis na
mie, rengtis egzaminams. Prieš 
savo tėvo valią, brolio spiriama, 
įstoja į “Concordia Lįtuąna” (— 
neolituanų) korporaciją, tampa jo
je senjoru, tačau tuo pat laiku 
įsimyli veiklų antifašistą studen
tą Petrą ir per tą meilę greit at-, 
šąla neolituanams ir smarkiai su- 
kairėją* Audronė gyvena viename 
kambaryje ir draugauja su var
gana studentę Leokadija (Levute), 
kuriai gyvenimas, Kaune dar sun
kesnis negu Audronei. Skurdas 
priverčia Levutę nutraukti stų- prieš fašistus tekovoję marksis- 
dijas ir imtis darbo skalbyklos tai, komunistų vadovaujami. Apie 
kontoroje. Tuo metu buto šeimi- ateitininkus kukliai tepasakyta, 
ninkai supažindina ją su senyvu, j ‘ 
bet turtingu advokatu Balvočium, Kristine”, ir tik tiek. Šiuo atžvil-| salėj besėdintį gintaro soste su liūdin- 
kurįs Lovutei pasiperša, ir ji iš- giu krinta į akis autorės tender.-į ęp Gintarėle. žuvytei atvaizdavus 
teka už jo: ji jaučiasi patenkinta, i ciįa terddyti komunistu kovąj jiedviem GintaiėĮės tėvty įigesi. žvejų 
nes nereikės dirbti skalbykloje ir j prieš fašizmą, lyg kad vieni ko- 

r.. .. ... munistai būtų gynę demokratiją!
H. Korsakienės romane nėra 

grubių '“išpuolių” prieš krikščio
nybę, nėra grubių atakų prieš re
ligiją, tad jos “Laikinoji sostinė” 
tikintiems skaitytojams yra ma
lonesnė, negu M. Katiliškio roma
nai ar A. Škėmos “čelesta”, “Bal
ta drobulė” ir “Pabudimas”. Kor
sakienės “Laikinoje sostinėje” 
žmogaus gyvenimas nėra nei šlyk
štybė nei absurdas, o Škėmos kū
riniuose — žmogaus gyvenimas 
šlykštus, kvailas ir beprasmiškas. 
“Laikinosios sostinės,, kalba gy
va. žodinga ir taisyklinga.

H. Korsakienė, LAIKINOJI SOS
TINE. Romanas. Valstybinės gro
žinės literatūros leidykla. Vilnius 
1961 m., 481 psl.

Radijas, kuris pasiekia visus kraštus

vo suteikia audiencija”.
H. Korsakienė realistiškai vaiz

duoja neolituanų veiklą, jiems 
skaitomų paskaitų temas, pvz., 
“Gruodžio 17-sios dvasia ir tautos 
vado problema” ir "Griežtai lie
tuviško aktyvumo problemos”. 
Šiandien tatai atrodo, lyg kokia 
kvaila pasaka, bet 1929-1939 m. 
į fašizmą ir jo vadus tautininkai 
rimtai ir su pietizmu žiūrėjo. Gai
la, kad ji neparašė, jog Mussolini 
firmas nrioažino Lietuvos prijun
gimą prie S. Sąjungos. Autorė nie- 
»o nesako, kau kaip dučė savo au
reole švietė neolituanams, taip 
Stalinas tais laikais buvo “tita
nas” visiems komunistams, taigi 
ir Mejeriui ir Audronės mylimam 
Petrui. Komunistai nemažiau gar
bino Staliną, kaip fašistai Mus
solini. 1961 m. išleistoje knygoje 
jos autorė nutyli šį visiems gerai 
žinomą faktą.

H. Korsakienė rašo gyvai rea
listiškai, patempdama romano 
įvykius ant komunistinio kurpa
lio. Tiesioginės komunizmo pro
pagandos josxknygoje nėra, todėl 
ją skaitai taip, lyg tai būtų Di- 
ckenš’o ar Balzac’o romanas.

Audronės studijų metu Kauno 
un-te eina įtempta idėjinė kova.. 
Petras studentų mitinge viešai ir 
energingai pasisako prieš fašizmą, 
prieš universiteto autonomijos 
siaurinimą ir už suvalkiečių ūki
ninkų sukilimą prieš tautininkų 
režimą. Dažnai un-to koridoriuose 
atsiranda šapirografuotų atsišau
kimų saugotis šnipų ir kovoti su 
jais. Autorė čia nešaržuoja, ne
perdeda; neoli.tuanai tikrai šni
pinėjo ir ne vięn “tamsų pogrin
dį” (komunistus), bet ir ateitinin
kus if aušrininkus, tačiau neoli- 
tūanų šnipinėjimas niekad nepri
lygo komjaunimo šnipinėjimui.

H. Korsakienės knyga daro įs
pūdį, kad un-te ir visuomenėj

tai, komunistų vadovaujami. Apie

kad jie norėjo “viską atnaujinti

"GINTARĖLĖ" TRIMIS KALBOMIS
I *

Laiškas iš Kolumbijos k. Pažėraite

štai prieš mane- trys puošniai iš
leisti Medelline, Kolumbijoje, leidi
niai. Tai J. Nąrūnėš “Gintarėlė” tri
nus kalbomis. Lietuviško teksto leidi
nys pasirodė 1958 m. 1500 egz. tira
žu; ispanų kalba, “Ambarita” vardu, 
atspausta 1959 m. net 5.000 egz. ir 
anglų kalba “AmbarelĮa” išėjo iš spau
dos 1961 m. 1000 egz. Lietuvių ir ispa
nų teksto' knygelių leidėjas “Editorial 
Bedout”, Medelline, o anglų kalba lei
dinio išlaidas padengė Lietuvių Mote
rų atstovybė Niujorke.

Autorė panaudoja lietuvišką legen
dą, ją apvilkdama literatūriniais dra
bužiais, čia kalbama apie žavią žvejų 
dukrą Gintarėle, kurios visas rūpestė
lis tebuvo — dainuojant laistyti darže
li. Bet ją ištiko tragiškas likimas: be- 
gaudydama jūroje gintarą nugrimzdo 
gelmėn. Jos tėvai, niekur nesuradę 
dukrelės, susėdo ant kranto raudoda
mi. Auksinei žuvytei vandenyse pagai
lo senukų, ir ji pranešė jiems, jog jų 
Gintarėlė gyvenanti jūrų gelmėse, 
gintariniuose rūmuose. Senukai papra
šė žuvytę papasakoti Gintarėlei, kaip 
jiedu jos ilgisi. Žuvytė nėrė jūron, kol 
pio Įvairius pavojus pasiekė gintari
nius rūmus. “Tviskėjo, geltonavo bokš
tų bokštai ir mainėse visomis rudenio 
spalvomis. Raudonai liepsnojo gintari
niai vartai” ... Sargybą ėjo baisus 
aštuonkojis ir žuvis-kardas, praleido 
žuvytę pas Jūros Karalaitį, puošnioj

gili krinta i akis autorės tender.- i i-įa Gintarėle. žuvytei atvaizdavus

galės toliau mokytis; tas jai suda
ro gyvenimo tikslą, ir viskas, kas 
yra -Balvočiaus, bus jos:- ir namai 
ir brangūs baldai. Audronei betgi 
atrodo, kad Levutės džiaugsmas 
esąs nedoras ir reiškiąs sutryptą 
jos mergautinę godą. “Audrės gy
venimo tėkmė, risdamasi per aš
trius dugno akmenis, plūdo vis to
lyn, į naujus horizontus”. (372 p.)

Audronei teko dalyvauti kor- 
porantų šventėje, kurią globojo 
pati tautos vadięnė jos ekscelenci
ja ponia Smetonienė ir augštieji 
korporacijos filisteriai; teko klau
syti Zenono Liutermozos paskai
tos apie dučę Mussolini, kuris pri
ėmė jį audiencijoje kaip naciona
linės Lietuvos studentijos atstovą, 
kurs pareiškė pagarbą didžiajam 
dučei, fašizmo kūrėjui ir realizuo- 
tojui. “Didelė laimė ir garbė, ku
ri tenka retam mirtingajam, te
ko man. Savo akimis aš regėjau 
titana”. sako Liutermoza, dusliai

DU KANADIEČIAI
MUZIKAI išvvko MaskvonJ ---- --- ------------------ ----— -- — --

nuleisdamas balsą. Pilna neolitu- dalyvauti tarptautiniame Čaikovs
kio festivalyje. Abu muzikai yra 

žūsi kvapą” (187 p.) Kalbėtojas iš Toronto: pianistas Raymond 
prašė visus susirinkusius “vaiz- Pannell, 26 m., ir čelistas Michael i 
duotės sparnais nuskristi į Palaz- Kilburn, 27 m.

anų salė apmirė, klausėsi užgniau-

prašė visus susirinkusius “vaiz-

Stasys Yla

Kovoje su 

abejonėmis

Pusamžis vyras pasakojo savo išpažinimus:
Kartą skaičiau Welleso “Pasaulio istoriją”. Vienoj vie

toj jis rašė, kad Kristus buvęs tik pranašas, ne Dievas. 
Bet jis kalbėjo apie Kristaus kalno pamokslą ir jį labai 
gerai vertino. Rašė ir apie jo pamokslus po prisikėlimo. 
Tada manyje kilo pasipiktinimas:

— Kur gi tavo logika, autoriau! Kristus tau ne Die
vas, tik pranašas, o kalbi apie jo pamokslus po prisikė
limo. Jeigu prisikėlė, jis nėra vien pranašas.

Sinkiausia buvo su išpažintimi
Mudu su žmona dirbome visuomeninį darbą. Nuo

lat susidurdavome su plačiaisiais liaudies sluogsniais, ku
riuose buvo gilus tikėjimas. Tas faktas, kad tauta yja 
tikinti, mums darė nejuntamos įtakos. Tekdavo dalyvau
ti pamaldose — iš prisitaikymo, nes būdavo neaptogų 
išsiskirti. Ilgainiui darėsi lyg nepatogu tik paraduoti. 
Mumyse brendo reikalas tą ryšį išbaigti, ir mudu su 
žmona jau buvome sutarę eiti išpažįnties. šį kartą numa
tėme pasirinkti vyskupą Teofilį Matulionį. Buvome porą 

' kartų net užėję. lx*t vis neradome jo namie.
Taip mes išvykome iš Lietuvos nesuradę to atbaigtojo 

» ryšio. Dabar man keistai atrodo toks dalybas. Melsda- 
‘ vausi kas kartą vis uoliau, specialiai j Dievo Motiną, kad

Ateitininkai išrinko 
naują vadovybę

Ateitininkų federacijos vy. rin
kimų komisija paskelbė, kad <ko- 
respondenchiiuose rinkimuose da
lyvavo 1110 narių. At-kų federa
cijos vadu išrinktas dr St. Bačkis 
975 balsais; į federacijos valdyba: 
dr» A. Sužiedėlis — 944, dr. V. 
Vygantas — 850, inž. A. Barzdų* 
kas — 791, kun. V. Dabušis — 
734. J. šoliūnas — 564. Kandida
tais liko dr. VI. Viliamas — 513, 
J. Vitėnas — 439 ir Pr. Grušas — 
381.

Kontrolės komisijon išrinkti: 
pirm. L. Valiukas — 584. kandi
datų i pirmininkus — dr. Br. Ra- 
dzivanaš — 457; nariais: inž. J. 
Jodelė — 774, J. Kojelis — 662; 
kandidatu — inž. A. Sabalis — 
526.

Skaičiuojant rinkimų duomenis 
buvo gautas dr. St. Bačkio raš- ’ 
tas, kuriuo praneša, kad jam at
siradę neįveikiamų kliūčių perim
ti At-kų Federacijos vado parei
gas.

(Atkelta U fe psl.) 
jr rusų kalbos; 1950 m. — kinų, 
1951 m. — albanų, o šiuo metu 
jau ir swahili kalba. Taigi, dabar 
išviso Vati|a$) radijo translia
cijose naudojama 30 kalbų.

Kadangi už Vatikapo ribų įren
gtojo centro antenų sį^tęnia duo
da galimybę padidinti kaikurių 
vyraujančių kalbų' programas, tai 

'dabar yra įsteigtus tiesioginės 
programos kaikurioms valsty
bėms. 1958 m. buvo įsteigta por
tugališka programa Brazilijai, o 
P. Amerikos valstybėms — ispa
niškai. įvairiomis Afrikos sritims 
kalbama prancūzų, anglų ir por
tugalų kalbomis, o angliškai — 

; Indijai, Pakistanui ir Ceilonui. 
i 1960 m. buvo pradėtos programos 
anglų kalba ir Filipinų saloms.

Lingvistinės sekcijos progresy
vaus augimo didžiausia priežasti
mi greičiausiai yra noras perduo
ti šv./fėvo žodį ir visą šv. Sosto 
veiklą visoms valstybėms ir vi
siems žmonėms, ypač jeigu tai ga
li pasiekti. Čia tarp kitko galima 
būtų pastebėti, kad iš 30 kalbų, 
naudojamų per Vatikano radiją, 

__ _____ 16 priklauso toms tautoms, kurios 
dėjo šėlti, sukeldamas jūroje audrą. Šiuo metu yra UŽ “geležinės UŽ- 

‘ dangos”.
TVARKO VYRIAUSIA 

REDAKCIJA
Lingvistinės sekcijos perduoda 

programas, pritaikytas savųjų 
kraštų klausytojams,, tačiau jos 
visos turi tarp savęs tam tikrą 
vieningumą, nes visos naudojasi 
ta pačia medžiaga pateikta ben
drosios redakcijos. Ši redakcija, 
susidedanti iš Tėvų jėzuitų ir vi
sokiomis progomis • talkinama 
įvairių tautybių ekspertų kunigų 
bei pasauliečių, turi šiuos tris pa: 
grindinius darbus paruošti: įvy
kių komentarus aiškinant bei 
įvertinant juos ryšium su kata
likų gyvenimu; studijas — palie
čiant šių laikų gyvenimo ir kul
tūros problemas; Tylos Bažnyčią 
— specialiai pritaikant istorinio - pasirodys kitų metų pradžioj, 
apologetinio pobūdžio straipsnius 
bei komentarus už geležinės už
dangos esančių valstybių lingvis
tinėms sekcijoms.

II D. karo pabaigoj Vatikano 
radijas pradėjo duoti dienos in
formacini biuletenį apie šv. Sos
to ir visos Bažnyčios veiklą. Šios 
žinios yra perduodamos septynio
mis kalbomis: italų, ispanų, pran-j 
cūzų, anglų, vokiečių, portugalų 
ir lenkų, šio radijo žurnalo redak
cija yra Petrijano raštinėse.

TRANSLIUOJAMOS 
PAMALDOS

Grynai religinio ir tarptautinio 
pobūdžio programos yra dvi: kas
dieninis šv. Rožinio kalbėjimas ir 
šv. Mišios transliuojamos sekma
dieniais bei šventadieniais.

Rožinis buvo pradėtas 1952 m. 
italų kalba. Laikinai j’is buvo nu
trauktas 1956 m„ bet neužilgo vėl 
buvo atgaivintas tik jau nebe ita
lu. bet lotvnu kalba. Šiuo metu 
Rožinis yra recituojamas vakarais 
lotynų kalba įvairių tautybių gru
pių. (1959 m. ir lietuviai buvo 
nuvvke keletą kartu kalbėti Roži
nio į radijo stotį).

Šv. Mišių transliacija buvo pra-

dukra paprašė karalaitį leidinio tėvus 
aplankyti. Tačiau karalaitis įširdo, pra- 
L..j. , — ———— ——   )
“Ir iškilo, iškilo pulkas baltų, puto
jančių žirgų į krantą... i) ant di
džiausio žirgo sėdi Jūros Karalaitis, 
Gintarėle savo glėbyje laiko ...” Nu
stebę žiūrėjo į savo dukrelę senukai, 
negalėdami atsižiūrėti ja, pasipuošusią 
balto šydo drabužiais, gintaro karūna 
ant galvos, o rankoje didžiulius gaba
lus gintaro belaikančią. Tėvai prašė ją 
grįžti į namus, bet Giiitarėlė tik sude
javo, pasisakiusi esanti Jūros Karalai
čio nelaisvėje ir išmetė senukams gin
taro gabalus dovanų. Ir nuo to laiko, 
kai jūra tik subanguoja, Gintarėlė vis 
išmeta gintarus savo tėveliams į 
krantą.

šioje legendoje dvelkiantį ilgesį au
torė vykusiai perteikė skaitytojams. 
Ilgisi žvejai savo dukrelės, o Ginta
rėlė, nors ir sėdi karališkame soste, 
apkarstyta gintarais, jaučiasi esanti 
belaisvė, nes atskirta nuo savo tėvų, 
nuo savo tėviškės, šiuo veikalėliu da
roma užuomina į mūsų tremtinių gyve
nimą. Tai graži jaunimui dovaną.

Knygelės išleidimas kitomis kalbo
mis yra didelė propaganda mūšų kraš
tui tarp kitataučių. Graži reklama ir 
iri ūsų gintarui.

šį nuotaikingą tekstą palydi spal
vingos, turtingos, gabios knygų ilius- 
tratorės dail. Vlados Stančikaitės ilius
tracijos. ji puikiai pagavo autorės reiš
kiamą šioje legendoje ilgesį, ir jį su 
didele ekspresija atvaiždavo. ’

Jotvingių pėdsakai Rumšiškėse
1926 m. dariau topografines nuo-■ vienuoliai Tautgino, kaip kataliko 

traukas Punios - Birštono - Darsū- nedavę tam tik^Įiii paimti.
niškio ruože. Tuomet aplankiau ir! Buvę laukta žygio iš jotvingių 
labai seną bažnyčią Rumšiškėse. ■ krašto, bet karo sąlygose lenkai 
Mačiau ten ir kažkokio mirusio sutrukdė tai įvykdyti ir mirusį 
didiko kaulus. Ten buvęs kunigas pargabenti į jo pilį.
apie juos man taip aiškino. i Po kurio Taiko Rumšiškėse pra-

Jotvingių krašto didysis kuni- ra-s-j .-xn
gaikštis Narvis-Tautgina, dvylik
tame šimtmetyje valdęs žemės 
plotą Narvės upės apylinkėje ir 
gyvenęs Lomžės pilyje. Kartą, 
pralaimėjęs didelį mūšį su. lenkais 
ir pats būdamas sužeistas, jis vy
kęs į Vilnių pas kunigaikšti Min
daugą prašyti pagalbos ir užsu
kęs į Rumšiškes, prie Nemuno, 
pas ten prie mažos bažnyčios gy
venančius vienuolius, kurie buvę 
jam pažįstami nuo to laiko, kai 
priėmęs katalikų tikėjimą ’

Ten jotvingių kunigaikštis la- salį, 
bai susirgęs ir neužilgo miręs.
Jo palydovai norėję savo vadą likusius kaulus laikyti narve pri- 
oasiimti su savim ir parvežus į rištus, juos užlakuojant bažnyt. 
Narvės kraštą ten iškilmingai su- antspaudu, kurį sulaužyti ar nu- 

i deginti žmonių akivaizdoje. Bet plėšti buvę laikoma baisia nuo-

dėję lankytis būriai jotvingių, išti
kimų savo kunigaikščiui Narviui- 
Tautginui. Jie prašydavę parodyti 
mirusį jų krašto tėvą ir globėją, 
nors jo kaulus ir karūną.

Ir kai vis nauji jotvingių bū
riai atvykdavę tuo pačiu tikslu, 
reikėję mirusiojo jotvingių vado 
kaulus išstatyti narve, kad visi 
galėtų matyti.

Su laiku pradėję dingti smul
kesni mirusiojo kaulai. Ištikimieji 
lankytojai slapčiomis imdavę po 
kaulelį ir gabendavę į mirusiojo

Tuomet vienuoliai nusprendė

mano ir žmonos religinis gyvenimas išsispręstų Dievui 
priimtinu būdu. Bet baugiai pasijusdavau, kai tik reikėjo 
konkrečiai šį reikalą spręsti.

Velykinis pamokslas sukėlė abejones
Vaikai buvo auklėjami religiškai, bendruomenės rė-.. 

muose. Jie buvo leidžiami išpažinties ir Komunijos. Jų 
kapelionai buvo geri, ir mes tuo džiaugėmės. Nuo vaikų 
slėpėme mūsų pačių nereligingumą. Priešingai, dėl jų 
kartais nueidavome bažnyčion, Ix'nt per didžiąsias 
šventes.

Vieną Velykų dieną, grįžę iš Kauno katedros, mudu 
su žmona kalbėjome apie pamokslą. Galvojau, kad vaikai 
negirdi. Kodėl kunigas kalbėjo apie prisikėlimą kaip visos 
katalikų religijos pagrindą? Visa Kristaus misijos prasmė 
esanti jo prisikėlime. Man nepatiko, kad tai buvo perdaug 
pabrėžta. Argi religijos pagrindas nėra Kristaus mokslas? 
Tik vėliau supratau, kad prisikėlimas patvirtina visa tai, 
ką Kristus skelbė. O tada mano kritiškumas buvo vien
pusiškas, ir mano tonas, matyt, skambėjo lyk koks pro
testas.

Sūnus, pasirodo, klausėsi kitame kambaryje ir tai jam 
sukėlė abejonių. Ar ilgai tas abejones jis nešiojosi ir kiek 
tai jam padarė įtakos, nežinau. Bet po keleto. UK'tįjfiU. 
reikalas vieną kartą atsiliepė. Tai buvo tremtyje. Berods, 
kaip tik Velykoms jis parašė man laišką (tada gyveno 
atskirai ir dirlx>), kad jis labai atidžiai perskaitęs evange
lijas, ir vis dėlto įsitikinęs, jog Kristus prisikėlė. Vadinasi^ 
mano anuomet iškelta abejonė vaiko buvo suprasta kaip 
pagrindinė visam mūsų tikėjimui. Nūnai jis turėjo tą 
reikalą pats išsiaiškinti ir man priminti, lyg manydamas, 
kad aš ir dabar toje abejonėje tebesu.

Ir Tėvo Bružiko pamokslai kėlė abejones
Tos abepmės būdavo savotiškos. Sakysim, kartą T. 

Bružikas vedė misijas Švne. Trejybės bažnyčioj<' Kaune. 
Nuėjau ir pataikiau į pamokslą, kur jis kalbėjo apie rankų 
bučiavimą. Man tie žodžiai atrodė pigūs, l>analųs, nerimti.

dėta 1940 m., o 1950 m. buvo 
pradėta transliuoti ir rytų apei
gų šv. Mišios.

Muzikos programos, anksčiau 
nereguliarios, buvo pradėtos re
guliariai transliuoti 1950 m., kai 
buvo įkurta meno-inuzikos sekci
ja. Buvo pradėta duoti “Ketvirta
dienio koncertai”, apimą simfo
ninę bei kamerinę muziką. Nuo 
1952 m. vasaros metu duodama 
pasireikšti jaunųjų talentams.

Veikia speciali programa ligo
niams. Ji buvo pradėta 1949 m. 
besiruošiant šventiesiems Me
tams.

Ątęiųsta paminėti
Irena Jeorg, Laimes Ieškotojai. No

velės. 262 psl. Nidos knygų klubo 
leidinys Nr. 36, 1962 m. 1-2 Ladbroke 
Gardens, London, W. 11.

Rinktinė, nr. 8, 1961 m. Leidžia 
Nidos knygų klubas kas trys mėnesiai.

Gaudeamps, nr 5, vasario-kovo mėn., 
1962 m. Studentų at-kų biuletenis.

dėme.
Dabar Rumšiškės vardu vadina

mas bažnytkaimis, senovėje turė
jęs vardą Rimiškiai, kurį į Rum
šiškes pakeitę rusai po 1795 m.

Kiek šiame pasakojime tiesos, 
dabar sunku yra nuspręsti.

J. Vėgėlis

Nelaukęs galo, išėjau. Panašiai tremtyje, Miunchene, pa
taikiau i jo pamokslą, kaip tyeia-apie tą pati rankų bučia
vimą. Šį kartą neišėjau lauk, bet \ is tiek buvo keista. 
Dabar suprantu, kad kunigo rankos pašvęstos, dėlto ver
tos bučiuoti, ir aš mielai jas pabučiuosiu, nors tas kunigas 
ir būtų nevertas, kaip žmogus. Bet tada šis reikalas su
darė disonansą.

Tėvas Bružikas man atrodė prasčiokas, neišmokslintas, 
netgi nepasiruošęs kalbėti m<xiemiani žmogui. Bet kitą 
kartą turėjau progos, jau tremtyje, išklausyti visų jo pa
mokslų. Tada jis man atsiskleidė, sakyčiau, visas. Supra
tau, kad jis ne prasčiokas, o tik paprastas, ir tas jo pa
prastumas buvo jo šventumo ženklas. Jo paprastumas 
buvo nuoširdus ir toks gilus, kad mudu su žmona stačiai 
pavergė:

Pagaliau ... išsisprendė vidiniai konfliktai
Žmona jau buvo ketinusi pas jį eiti išpažinties, bet 

susirgo pačių rekolekcijų metu ir atsidūrė ligoninėje. 
Tėvas Bružikas atsitiktinai aplankė mane ir paklausė, kur 
gi esanti žmona. Pasakiau, kad ji norėjo eiti išpažinties, 
lx‘t susirgo. Pasakiau ir jos baimę langelio ir visų for- 
mąlump.^Jlnižikas nusiskubino pas ją į ligoninę, išsikal
to. o ji< matyt, pasipasakojo viSaš savo al>ejones bei 

.sąžinės konfliktus. Tada jis- liepė jai klauptis ir davė 
išrišimą. Šis neformalus išpažinties aktas, nereikalaujant 
vėl pakartoti nuodėmes, žmonai palengvino reikalą. Da
bar ji ne tik nesibaidė langelio ir klūpojimo, bet galvojo, 
kad žmogui, nusidėjėliui, tai net pennenkas reikalavimas.

Po to jis išklausė mano išpažinties. Tmp prasidėjo 
mūsų kelias atgal j religiją, kelias į vienylije su Dievu ir 
l>ati vienybe* šeimoje. ’* *

Vienos uždaros rekolekcijos mums davė savotišką 
šv. Dvasios krikštą. Tas rekolekcijas vedė Tėvas V. Gu
tauskas. Jau buvo atsivėręs mumyse didelis dvasinis alkis, 
o čia — rekolekcijų nuošaluma ir tyla leido viską, dėtis 
į širdį, mąstyti ir melstis.

Kultūros ir knygų pasaulyje
AMERIKOS LIET. KATALIKŲ 

VARGONININKŲ S-GA šiemet mini 
50 metų gyvavimo sukaktį. Bus didelis 
koncertas Čikagoje birželio 3 d., o 
birželio 4 d. — s-gos jubilėjinis seimas. 
Prof. J. Žilevičius rašo plačią s-gos 
istoriją.

LIETUVIŲ ISTORIJOS dr-ja iš
spausdino ir išplatino trečiąją “Tautos 
Praeities” žurnalo knygą, kurioje yra 
vertingos medžiagos.

V. PIETARIO ISTORINE APYSA
KA “ALGIMANTAS” dar šiais metais 
išleidžiama nauja liuksusine laida. Lei
džia knygų leidykla "Terra”, siekda
ma papildyti mūsų jaunimo literatūrą. 
Abu tomai išleidžiami vienoje stambio
je knygoje, kuri bus gražiai iliustruota, 
tvirtai įrišta, su puošniu aplanku ir 
viršeliu. Ta pati leidykla; norėdama 
“Algimantą” padaryti .prieinamą lie
tuviškai neskaitančiam jaunimui, ruo
šia angliškąjį veikalo vertimą, kuris

LIETUVOS PARTIZANŲ KOVŲ 
DAINOS, išleistos Lietuvos Nepr. Fon
do, jau gautos iš rišyklos. Galima už
sisakyti “Dirvoje”.

LIETUVIŲ KALBOTYROS KLAU
SIMAI. Lietuvoje pasirodė Mokslų 
akademijos išleista “Lietuvių kalboty
ros klausymų” IV knyga. Išspausdin
ta 19 straipsnių lietuvių kalbos gra
matikos. dialektologijos, istorijos, to- 
ponikos ir leksikografijos klausimais. 
Kaikurie straipsniai: K. Ulvydo apie 
J. Jablonski — liet, literatūros kalbos 
ugdytoją, B. Savukyno — Ežerų var
dai, J. Kruopoj—^apię^Daukanto leksįį 
kografinius darbus ... Leidinyje pas
kelbti ir rusų mokslininkų darbai.

“LAIMĖS IEŠKOTOJAI” jau išėjo 
iš spaudos. Tai naujas “Nidos” knygų 
klubo, Anglijoj, leidinys. Autorė — 
Irena Joerg. Vaizduojamas tremtinių 
gyvenimas: lietuvių, latvių, vengrų. 
Rašytoja rinkinį skyrė Pabėgėlių me
tams. Deja, sąlygos taip susidėjusios, 
kad jis laiku negalėjo pasirodyti.

ANTANO ŠKĖMOS Raštų Išleidimo 
Fondui įnašus prisiuntė po $10: J. Ju
rienė, Br. Juodelis, P. Karosas; po $5: 
M. Krasauskaitė, R. Urbonas.

RELIGINIS KONCERTAS Los An 
gėlės bus balandžio 8 d. 2 vai. p.p. šv. 
Kazimiero bažnyčioje. Parapijos cho
ras ir jo solistai, vad. B. Budriūno, iš
pildys Dubois Septynis paskutinius 
Kristaus žodžius nuo kryžiaus.

“ELTA” BIULETENIAI vasario mė
nesį išleido specialias laidas. Ispanų 
k. išėjo 6 nr. Turinyje, be VLIKo at
sišaukimo, iv. straipsnių, paskelbta is
panų k. literatūra apie Lietuvą. Šalia 
Casimiro Verax parašytų septynių kny
gų, paminėti ir kiti leidiniai. “Eltos” 
ispanų kalba adm. adr.: Albarracin 
2352, Remedies de Escalada FNGR, 
Buenos Aires, Rep. Argentina.

“ELTA PRESSEDIENST” vokiečių 
k. kovo mėn. išleido specialią laidą 
apie Lietuvą. Leidinyje nurodyta apie 
50 bibliografinių šaltinių apie Lietuvą, 
jos padėti, bylą ir kt. lietuvių, vokie
čių, anglų k.

ALGIRDO ŠIMKŪNO, gyv. Austra
lijoje, grafikos darbų paroda įvyko 
nuo kovo 1 iki kovo 13 d. Barry Stem 
galerijoje.

DR. A. TARULIS, Kongreso Biblio
tekos tarnautojas, Washington, DC., 
parašė išsamų straipsnį apie stambius 
gyventojų nuostolius Lietuvoje — A 
Heavy Population Loss in Lithuania 
— paskutiniųjų trijų okupacijų metu. 
Straipsnis išspausdintas .Colorado un-to 
“Journal of Central European Affairs” 
1962 m., sausio mėn. nr.

ŠVEDIJOS ESTŲ TAUTINE. ATSTO
VYBE Stockholm? svarsto kultūros 
klausimus. Vienbalsiai nutarta kreiptis 
į švedų visuon j^ąšant ją remti 

šuMšuitiriės. kul
tūros palikimą bei jo perdavimą jauna
jai kartai. Šiuo metu atstovybės pirm, 
yra Hans Kauri. Užsienių komisijai 
vadovauja Heinrich Laretei, buv. Esti
jos nūn. -Švedijoje. Lapkričio mėn. 
įvyks nauji Švedijos estų atstovybės 
rinkimai.

Sesijos proga pirmą kartą buvo pa
skirta naujai įsteigta estų kultūros 
premija dviem rašytojam — romanis
tui V. Uibopuu ir poetui K. Lepik. Ki
tais metais ši premija ‘ bus skiriama 
menininkams. Premijos dydis — 3.000 
šv. kronų — apie $600. E.

Valstybės Pajamų Departamentas
Mokesčių skyrius

CANADA .

NAUBINGI PATARIMAI
liečia

UŽDARBIO MOKESČIU 
PAREIŠKIMĄ

• GAUKITE PAREIŠKIMO FORMAS-BLAN
KUS PAŠTO ĮSTAIGOJE.

• PASIRINKITE T1 TRUMPĄ FORMĄ, JEI 
JŪSŲ UŽDARBĮ SUDARO ALGA, PADIENIO 
AR PASKIRO DARBO ATLYGINIMAS.

• PASIRINKITE T1 BENDRA FORMA, JEI JŪS
- * • * T

VERČIATĖS PREKYBA, VERSLU, PROFE- 
SIJA BEI TURITE NUOSAVYBĘ. i

■ ' : . ’’ . i

• PILNAI UŽPILDYKITE SAVO PAJAMŲ |
PAREIŠKIMĄ. 1

• ATIDŽIAI PATIKRINKITE PAREIŠKIMO ;
DAVINIŲ TIKSLUMĄ.

• IŠSIŲSKITE PAREIŠKIMĄ IKI BALANDŽIO 
MENESIO 30 DIENOS.
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Mann & Martel Ltd.
REALTORS

2336 Bloor St. W. • Tel. RO. 2-8255
BLOOR — HIGH PARK
$10.500 pilna kaina. Mūrinis namas, 

6 dideli kambariai, dvi moderniš
kos virtuvės, nauja krosnis. Vie
na skola balansui, vienas blokas 
nuo Bloor.

MIMICO
$12.500 pilna kaina. Gražus 5 metų 

senumo keturių kambarių mūri
nis bungalow su garažu ir priva
čiu įvažiavimu. Vandeniu apšildo
mas, arti susisiekimo ir krautu
vių. Tuojau galima užimti. Viena 
skola balansui.

DUNDAS — RUSHOLME RD.
$1.700 įmokėti, 11 kambarių, gerai 

sutvarkytas mūrinis namas su 
dviem virtuvėm ir dviem voniom. 
Vandeniu alyva šildomas. $150 
pajamų mėnesiui ir 4 kambariai 
savininkui.

VAIKŲ RŪBŲ KRAUTUVE
$4.900 pilna kaina. Moderni krau

tuvė naujam rajone. Savininkė 
parduoda dėl ligos. $30.000 meti
nė apyvarta. Pastovus biznis be 
konkurencijos.

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.

Mohawk Furniture ™>.
137 RONCESVALLES AVE.
Telefonas 537-1442 
Atidaryta nuo 10 vai. ryto 
iki 10 vai. vakaro.

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

iki 9 vai. vakaro.

TIESIOG IŠ BALDŲ PARODOS 
1962 metų MODELIAI 

yra išstatyti abiejose krautuvėse, 
n u pirkt i 5 fabrikų visi baldai 

i r pa rd uodą mi 
labai nupigintomis kainomis. 

į/::;u^<^A<-Diclehš - pasirinkimas.

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

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

SX’S" ■ A & B TAILORS 
S I U V Ė J A S A. Beresnevičius
Parduodaini vyriški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita.

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

ED. KONDRATAS 
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ 

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

Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų kostiumams bei paltams.

UŽEIKITE APŽIŪRĖTI. ..
mūsų nauju pavasarinių batelių

. elegantiškai pagamintų

.patogiam nešiojimui

mūsų specialybė

Augšti ir svajingi ' 
kulnys. Smaili ir 
apskriti galai. Naujausios 
pavasarinės mados.

Daugelis įvairiu 
rūšių vidutiniais, pusiau 

žemais ir žemais 
kulnimis. Tai pat 

moteriški su raiščiais.

Dėmesio siunčiantiems siuntinius i Europą! 
Speciali NUOLAIDA 10% atsinešusiems ši skelbimą.

Tik viena krautuvė

830 Bloor W. (prie Shaw) LE. 6-4093

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

$6.000 įmokėti, 6 kamb., mūro, atskiras, vand. alyva apšildomas, privatus 
9 pėdų Įvažiavimas, mūro garažas. Labai geroj vietoj ir geras bangaliu- 
kas. Prašau tuojau pasiteirauti, nes reta proga gauti toks bangaliukas ir 
vieta. ...

DURIE — ST. JOHNS ROAD
$4.000 Įmokėti, atskiras mūro 6 kamb.. 2 augštų namas, plytos ligi stogo, 
moderni virtuvė. Garažas. Kaina $17.000.

OAKMOUNT RD. — BLOOR
$5.000 Įmokėti, atskiras mūro. 10 kambarių namas, mod. virt., garažas, 
prie gero susisiekimo, garantuotas išnuomavimas. Kaina $21.000.

INDIAN RD. — GLENLAKE
$7.000 įmokėti, mūro, atskiras. 2 augštų, 8 kamb. namas, alyva vandeniu 
apšildomas. Garažas. Kaina $22.000.

TURIU vieną gerą ūki prie pat vandens. Be to, geras biznis, kabinos prie 
gero susisiekimo.

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

JANE — EILEEN
$2.900 įmokėti. Gražus mūrinis 7 

kamb. per du augštus namas, 11 
m. senumo.. Garažas ir platus įva
žiavimas. Arti susisiekimo ir 
krautuvių. Pilna kaina $16.400.

SWANSEA
$3.500 įmokėti. Visai arti Bloor, 6 

kamb. mūrinis namas su garažu ir 
privačiu įvažiavimu. Vandeniu 
alyva apšildomas. Gražūs dideli 
kambariai. Pilna kaina $16.500.

ANNETTE — RUNNYMEDE
10 kambarių dupleksas. Pilna kab 

na $17.900. Du garažai, privatus 
įvažiavimas. Dvi atskiros krosnys, 
išnuomota po $100 mėn. įmokėti 
$5.900. Viena atdara skola balan 
šui dešimčiai metų.

BLOOR — MARGUERETTA \ 
50 pėdų pločio prie 135 pėdų gylio 

sklypas su 10 kambarių mūriniu 
namu. Visai arti Bloor gatvės. Ga
lima statyti 6 butų apartamentą. 
$5.600 įmokėti. Viena skola balan
sui. Įvažiavimas ir du garažai.

BSS3

"Vyčio” mergaičių krepšinio komanda, žaidžianti CYO lygoje Toronto šv. Joio Kr. parapijos vardu. Komandai va
dovauja A. Supronas. Iš kairės klūpi: Žėkaitė, Supronaitė, Krūminaitė, Žolpytė, Jonynaitė, Kybartaitė, Renkaus- 
kaitė, Bilkštytė ir čirvinskaitė. Nuotrauka J. Kuprevičiaus

Sportas LietuvojeSPORTAS
XII SPORTO ŽAIDYNĖS

Balandžio 7 ir 8 d. Detroite praside
da XII sporto žaidynės stalo teniso ir 
plaukymo pirmenybėmis.

Plaukymo pirmenybės vyks St. Clair 
Park & Recreation baseine, 4535 Fair
view, o stalo tenisas garsiojoje COBO 
salėje, Atwater St. D pastate. Infor
macijos centras — Michigan ir 23rd St. 
kampe. Stalo teniso pirmenybės vyks 
labai gerose patalpose — ten pat kur 
prieš metus vyko tautinės JAV stalo 
teniso pirmenybės.

Pirmų trijų vietų laimėtojai, kaip 
stalo tenise taip ir plaukyme bus apdo
vanoti ir kartu saviems klubams su
rinks taškus. XII sporto žaidynės ba
landžio pabaigoje tęsis Čikagoje su 
krepšiniu.

Sporto klubai ir pavieniai sportinin
kai turėtų atkreipti didesnį dėmesį į 
artėjančias stalo teniso ir plaukymo 
pirmenybes Detroite, teikiant didesnį 
dalyvių skaičių joms ir neužmiršti gra
žių bei tvarkingų uniformų, nes žaidy
nes stebės ne tik lietuviai, bet ir ame
rikiečiai, kurie ypatingai gali atkreipti 
dėmesį į COBO salę. Taigi ir sportuo
dami neužmirškime, kad reprezentuo
jame savo tautą.

VYČIO ŽINIOS
Stalo teniso pirmenybėse, kurios įvy

ko praėjusį šeštadieni Toronte, daly
vavo gausus būrys jaunųjų stalo teni
sininkų iš LSK Vytis ir LSK Kovas. 
Pirmenybės buvo pravestos prieauglio 
klasėje 3-jose grupėse. Berniukų iki 13 
metų grupėje vytietis A. Krasauskas 
laimėjo pirmą vietą, o sekančiose augš- 
tesnėse grupėse pasiekė pusfinalius. 
Ypatingai gausiai ir sėkmingai daly
vauta mergaičių grupėse. Iki 18 m. 
grupėje vytietė E. Sabaliauskaitė lai
mėjo pirmą vietą, o Kovo Kudabaitė 
ir Vyčio Nešukaitytė dalijosi 3-4 vieta. 
Dar sėkmingiau lietuvaites pasirodė 
jauniausioje grupėje, šį kartą laimėji- 

i mas atiteko Nešukaityteį. kuri finale 
įveikė Kudabaitę, o trečioji vieta atite
ko Kovo Va itonytei. Džiugu, kad jau
nieji lietuviu stalo tenisininkai taip 
gausiai ir sėkmingai pasirodo vietinė
se varžybose.

Techninės pasekmės: Vyrai: 2. A. 
Saunoris: 11. Vaidžiulis: 18. Čepaitis: 
22. Zablockis. Moterys: 1. L. Balaišytė:

Komandinėse stalo teniso pirmeny-j6. Morkūnaitė; 7. Kundrotaitė: 20. 
bėse sėkmingiausiai pasirodė Vyčio Grigaitė. G,
pirmoji, finale pralaimėjusi garsiojo
Marenkos trejetui. Penktos diviz. ko- Kauno Žalgirio vyrų krepšinio ko
manda, po pirmų jų rungtynių pergalės mandos pasi rody masS. S-gos pirmeny-
7:3 pasekme, nelauktai pralaimėjo 8:2 * bėse buvo pats silpniausias 17-kos me^ 
pasekme ir prarado beveik turėtą meis- tų okupacijos laikotarpyje. Ir priva- 
terystę. čiai gautuose laiškuose ir pavergtos

Lietuvos spaudos puslapiuose daromos 
lietuvių silpno žaidimo išvados (gė-Toronto LB pirmenybėse Vyčio krep

šininkės neužtarnautai pralaimėjo pir- 
mas> finalo rungtynes prieš B-A pa
sekme 46:48. Vytietės pradeda žaidimą 
9:0 pasekme ir vėliau šį skirtumą dar 
padidina. Antrame puslaiky priešinin
kės bando tolimus metimus, kurie vy- 
tiętėms nesistengiant sutrukdyti, daž
niausiai pavyksta ir žaidimo gale pa
sekmė pakrypsta priešininkių naudai. 
Nors rungtynės ir pralaimėtos, tačiau 
tenka džiaugtis puolimo trejetu, Pruns- 
kyte, Balsiene ir Radzevičiene, kurios 
ir prieš stiprų priešą sukovojo sėk-
mingąi. žaidė: Balsienė 13, žolpytė, 
Kasperavičiūtė, Radzevičienė 17, Pruns 
kytė 15, Rutkauskaitė 1. Antros rung
tynės įvyks šį antradienį 8 vai. Vąk.

Koviečių atsigriebimo rungtynės 
įvyks šį šeštadienį St. Christopher sa
lėje. Pintias rungtynes 2 vai. žais Vy
čio ir Kovo mergaitės, o po jų apie 
3.30 vai. abiejų klubų berniukai. Kaip 
žinome pirmąjį abiejų grupių susitiki
mą laimėjo vytiečiai. nežiūrint to šį 
kartą laimėjimas gali atitekti kovie- 
čiams.

Mūsų rėmėjams L. Kirkiliui, V. Ra
dzevičiui, J. Uogintui, Ed. Valęškai ir 
A. Butvilai nuoširdžiai dėkojame.

A. S.
AUŠROS ŽINIOS

Si šeštadienį, 12 vai. mūsų salėje 
Aušra Inter, žais Ontario CL pirmeny
bių rungtynes su Niagara Falls. Sek
madienį, tuoj po pamaldų B-C finalai: 
Aušra Jr.—estai ir Andys — Tridents.

Praėjusios savaites rungtynių pasek
mės. B-C pusfinaluose Aušra Šr. pra
laimėjo Andys 71:80 ir iškrito iš toli
mesnių rungtynių: Aušra Jr. nugalėjo 
latvių Y 54:53. Šį sekmadienį Aušra 
Jr. žais finalines rungtynes su Tridents 
-estai nugalėtoju. Aušra Sr koman
doje žaidė: Buntinas 8, Serafinas 22, 
Grigaitis 3, Gudas 1L Jankauskas 9, 
Rigby 14, Dalton 4; Aušra Jr. koman
doje — Janulcvičius 15, Žaliauskas 11, 
Šlekys 14, Grigas 9, Sapijonis 3, 
Skrinskas, Bukšaitis 2.

Televizija ir krosnis
—Girdėjau neseniai vedei žmo

ną. Na. kaip? Gera šeimininkė?
— Nebloga,, tik labai būčiau 

laimingas, kad nors kartą iš dar
bo grįžęs, rasčiau tiek Įkaitusią 
krosnį, kiek televiziją . . .

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Vasario 9-13 d. Vilniuje įvyko antroji 
Lietuvos žiemos sporto spartakiada. 
Programoje buvo nustatyta: slidinėji
mas, greitasis čiuožimas, dailusis čiuo
žimas ir ledo ritulys. Spartakijadoje 
turėjo dalyvauti apie 500 sportininkų 
iš 7 Lietuvos miestų ir 26 rajonų. Ta
čiau oro sąlygos buvo labai nepalan
kios. Jau daugiau kaip mėnesį laiko 
sportininkai neturėjo nė sniego nė le
do. Spartakiada buvo pravestą, bet re
zultatai labai menki. Spartakijadą lai
mėjo Vilniaus sportininkai.

Vienas įdomiausių šventės momentų 
buvo Vilniaųs-Kauno ledo rutulio fi
nalinės rungtynės. Aiškūs favoritai bu
vo Kauno komanda, tačiau vilniečiai 
sukovojo geriaus negu jų galimybės 
leido ir rungtynės baigėsi lygiomis 
3 : 3. Pratęsimo metu vilniečiai įsten
gė įmušti dar vieną įvartį ir rungtynės 
baigėsi 4 : 3 Vilniaus naudai. Daly
vių skaičius spartakijadoje buvo ma
žesnis kaip laukta.

Talino mieste vasario viduryje įvy
ko Sov. Sąjungos individualinių stalo 
teniso pirmenybių finalai. Į finalistų 
grupę pateko 9 Lietuvos žaidėjai. Tai 
didžiausia grupė. Po jos sekė Maskva 
su 7 žaidėjais ir kitos respublikos po. 
vieną, antrą atstovą. Viso finalistų gru
pėje buvo 48 žaidėjai. Moterų viene
te pirmąją vietą ir tuo pačiu Sov. Są
jungos titulą laimėjo Laima Balaišytė. 
Ji pusfinalyje nugalėjo Europos jaunių 
čempionę Z. Rudnovą — 3 : 1. o fina
le estę Š. Paiserv — 3 : 1.

L. Balaišytė gim. 2 948 m. sausio 3 
d. Taigi 14-os metų. Nuo mažens stalo 
tenisą žaidžia motinos treniruojama. 
Motina Br. Balaišienė 1954 ir 1957 
m. buvo S. Sąjungos stalo teniso čem- 
pijonė, o Laimos pusseserė Nijolė Ra- 
manauskaitė^Kurdzikauskienė S. Są
jungos čempione 1959 ir 1961 metais.

Vyrų vienete antroji vieta teko A. 
Saunoriui. kuris finale pralaimėjo jau
nam G. Averinui — o : 3. y:-' 

riausiu atveju tryliktoji vieta visoj S. 
S-goj), ieškomi kaltininkai. Kaikurie 
įžiūri silpną trenerių Lagūnavičiaus ir 
Petkevičiaus vadovavimą komandai, 
per didelį ''šeimyniškumą”, neprilei
džiant į jos eiles jaunųjų krepšininkų 
kaip Bųdninkas. Antanavičius, dark i- 
ti tiesiog siūlo pravesti “komandos 
valymą”, įjungiant į penketuko gretas 
daugiau jaunų ir gabių krepšininkų iš 
provincijos. Be abejo, blankus lietuvių 
pasirodymas pirmenybėse, atsiliepė į 

LONDC
ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS- 

Kovo 4 d., klebonas — kapelionas kun. 
J. Danielius pasakė dienos nuotaikai 
pritaikytą pamokslą, plačiai nušviesda
mas Šv. Kazimiero nuopelnus Lietuvai 
ir patardamas į jį kreiptis ne tik savo 
asmeniškais, bet ir tėvynės laisvinimo 
reikalais. Po pamaldų įvyko iškilminga 
skautų sueiga, vad vietininko psktn. 
M. Chainausko. Turiningą paskaitą 
skaitė sktn. L. Eimantas. Skautus jų 
globėjo dienos proga sveikino apyl. 
pirm. J. Butkus ir sk-tu rėmėju iprm. 
V. Gudelis. D. E.

KAUKIŲ BALIŲ PRADŽIA. — Apy
linkės v-bos kovo 3 d. Moose Lodge 
rengtasis kaukių balius egzaminą išlai
kė. Jis nepasižymėjo dalyvių skaičiu
mi, bet viršijo daugelį pasilinksminimų 
savo puikia nuotaika. Tos nuotaikos 
svarbiausias nuopelnas tenka kaukėms 
ir apyl. valdybos rūpestingumui — 
šiltam svečių priėmimui: net kavutė 
ir cigaretės buvo atneštos kiekvienam 
prie staliuko. Komisija iš Gr. Petraus
kienės, A. Pocienės ir St. Bakšio pre
mijas paskyrė už kostiumus: "Cigare
čių pardavėjai” —- I ir “Lokiui” — II. 
Daugumos kaukių tapatybę bkivo ga
lima atspėti, tačiau ne lokio. Abi pa
minėtos kaukės gana vykusiai pamėg
džiojo pasirinktus tvarinius ir stengėsi 
kuo sąžiningiausiai atlikti pareigas. 
Pvz. lokys kulvcrčiais persirito per 
visą. salę ten ir atgal ir komisijai lo- 
kiškai nusilenkė. Pertraukėlių metu 
ilsėjosi kaip tikras lokys... kojas ne
tvarkingai ant kėdžių užmetęs. . . I 
premijos laimėtoja pasirodė Butkienė, 
o antrosios — lokio — visų dideliam 
nustebimui — Stygienė. Ne vienas su
šuko: “Kas galėjo tikėti, kad dvejų 
sūnų — studentų motina gali dar 
įstengti atlikti tokius akrbbatiškus nu- 
merius?”

S- S.gos rinktinės sudarymą. Į ją pa-j 
kviesta devyniolika žaidėjų — 7 Mask
vos, 5 Rygos, tačiau nesimato Muižnie- 
ko ir Valdmanio, žaidžiusių JAV, bet 
nė vieno lietuvio. Tuo tarpu, Melbour
ne olimpadioje lietuviai ir latviai suda
rė S. S-gos penketuko pagrindą.

Kritus vyrų “žvaigždei”, jų vietą už-J 
ėmė Kauno Politechnikos moterys, ku
rios pateko į baigminę grupę. Ir rusai 
“įvertino” lietuvaičių gražų žaidimą, 
pakviesdami į S. S-gos rinktinę beJ 
anksčiau žaidžiusioš Jūratės Daktarai- i 
tės (matytos JAV lietuviams su S.! 
S-gos rinktine jos gastrolėse po dėdės 
Šamo žemę), dar ir Kūno Kultūros in
stituto studentę D. Pakerytę. Tiesa, 
kaunietėms auga stiprus varžovas Vil
niuje “Kibirkštis”, kurios eilėse žai
džia taip pat buv. S. S-gos rinktinės žai
dėja G. Tūlevičiūtė-Vileikienė. Savo 
“aštrius nagelius” vilnietės parodė mū
sų sostinėje prieš gruzines, atstovau
jančias savo tautą augščiausioje S. 
S-gos krepšinio klasėje, ir visų didžiau-! 
šiam nustebimui, nugalėjo jas pirmą 
dieną 65:59 ir atsigriebimo rungtynėse 
65:53.

Sunku pasakyti, kaip ilgai tęsis augš- 
ta moterų žaidimo klasė ir kaip ilgai 
Kauno Žalgirio vyrai turės būti augšto- 
sios klasės uodegėlėj. Krepšinio spe
cialistai numato* kad po trijų metų, 
įjungus jau dabar į komandos eiles 
jaunuosius krepšininkus, Kauno Žal
giris pasidarytų vėl pirmaujančiu klu
bu visoje S. S-goje ir tuo pačiu, Lietu
vos krepšinis, atgautų savo gerą var
dą, nes pagal kauniečių žaidimą, yra 
sprendžiamas ir visos Lietuvos krep
šinio lygis. ;■ 7/ J• ”

Lietuvos ledo rutulio rinktinėje ir 
šiandien dar žaidžia buv. neprikl. Lie
tuvos rinktinės žaidėjas Z. Ganusaus
kas, o trenerio pareigas eina buv. Kau
no ir Vilniaus LGSF sportininkas J. 
Klimas. Be to, Z. Ganusauskas yra fut
bolo trenerio pavaduotojas Vilniaus t 
Spartako komandoje, žaidžiančioje 
augščiausioje S. S-gos futbolo lygoje ! 
Vyr. treneriu, pašalinus V. Sau norį, 
pakviestas rusas Glozkov. •

šiaulietis M. P reisas, neprikl. Lietu- ] 
vos laikais žinomas 100 m. bėgikas, I 
1941 m. kartu su raud. armija pasi-1 
traukęs i Sov. S-gą ir Kazachijoj baigos ' 
medicinos fakultetą, šiandien Lietu- i 
voj eina “respublikinio medicinos kū- f 
no kultūros dispanserio" vyr. gydyto
jo pareigas.

Krepšinio kamuolių gamybą pradėjo 
Šiaulių odos fabrikas. Iki šiol Lietu
voje buvo žaidžiama daugiausia vcng: 
riškais kamuoliais, kurie ir pačioje S. 
S-goje turėjo gerą “markę”. ,

Marijampolėje viešėjo Vilkaviškio 
stalo tenisininkai. Rungtynes laimėjo 
Marijampolė 11:7.

Naują Lietuvos plaukimo rekordą 
atsiekė R. Tubis, nuplaukęs 200 m. 1. 
st. per 2 min. 13,8 sek. ir V. Tiknius 
jaunučių grupėje, nuplaukęs 100 m. 
nugara per 1 min. 15,3 sek.

K. Baronas

N, Ont.
Taip pat neblogos kaukes, vaizduo

jančios “tipelius” buvo Bliumų ir P. 
Stygos. Pastarąjį daug kas palaikė ne 
lietuviu jaunikaičiu iš Ingcrsoll’o ar 
Woodstock’o. Ne tik geros nuotaikos 
nuopelnas priklauso šioms kaukėms, 
jos laikytinos ir mūsų kaukių balių 
pionierėmis. Jų dėka kaukių baliaus 
egzaminas buvo išlaikytas: tokie ba
liai dabar čia bus kasmet, nes tai vi
siems patiko. Nuo visų stalų tik ir gir
dėjosi balsai: “I kitą balių su kaukė
mis .. Aš padarysiu labai gražią ir 
įdomią .. .’’ Tai dar vienas apyl. vald. 
naujas įnašas mūsų pilkai kasdienybei 
praskaidrint.

SVEČIAS Iš HAMILTONO. — ’
Kaukių baliuje turėjome ir mielą 

[svečią iš Hamiltono — LN iniciatorių 
St. Bakšį. Jis dar... nepavargo! Di
delis pasišventimas —- daug ir gali! 
Jis stato išeivijos paminklą, ir mūsų 
visų pareiga ateiti jam į pagalbą. Ha
miltono L Namams reikalingos ne tik 
akcijos, bet ir paskolos. Už jas moka
mas 5% . Paskola gali būti betkuriuo 
metu atsiimta, vieną mėnesį iš anksto 
apie tai pranešus.

Maloniam svečiui linkime nepritrūk
ti sveikatos ir energijos. D. E.

Sault S. Marie, Ont.
REKOLEKCIJOS šįmet įvyks kovo 

30, 31 ir balandžio 1 d Blessed Sacra
ment parapijos bažnyčioje Pradžia 
7,30 vak. penktadieni, o užbaiga sek
madienį po sumos. Rekolekcijas ves 
iš Australijos atvykęs atotogų kun. 
Laurynas Kemėšis. Visi Sault Ste. 
Marie ir apylinkės lietuviai sąžiningai 
atlikite savo velykinę pareigą.

Kun. A. Sabas 
lietuvių kapelionas

RE A LT O R S

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

i šią gerai žinomą firmą.
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, jvairaus dydžio apar

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

JANE — ANNETTE
$1.800 įmokėti, puikus 6 kambarių 

mūrinis namas, tik 3 metų senu 
mo, privatus įvažiavimas.

SWANSEA
$3.500 įmokėti, 6 kamb. bangalas, 

didelė moderni virtuvė, alyva šil
dymas, maždaug 10 metų senu
mo. Pilna kaina $15.700.

RUNNYMEDE — ANNETTE 
DUPLEKSAS
$3.000 Įmokėti, 10 kambarių per 2 

augštus, atskiras, mūrinis namas, 
vandens šildymas, platus įvažia
vimas. Žema kaina. Pomirtinis 
pardavimas.

JANE — BLOOR
$5.000 Įmokėti, puikus 7 kambarių 

atskiras mūrinis namas, kvadrati
nis planas. Vandens alyva šildy
mas, garažas su privačiu įvažiavi
mu. Viena atvira skola balansui.

INDIAN ROAD — BLOOR
S5.000 įmokėti, 13 kambarių duplek

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

SWANSEA
S6.500 Įmokėti, gražus 6 metų senu

mo bungalo. aliuminijauš langai 
ir durys, garažas su privačiu įva
žiavimu, 17 metų atvira skola.

RUNNYMEDE — 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. i

APARTAMENTINIS 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 $12.000 
metinių pajamų. Skubus pardavi
mas.-

P. KERBERIS
Darbo telefonas LE. 2-4401
Namų telefonas LE. 5-1584

P.S. Didelis pasirinkimas tripleksų/ 
siksplcksų ir apartamentinių namų.

; PASITEIRAUKITE DĖL KITU NUOSAVYBIŲ;
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

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

Namus, sklypus, ūkius, vasarvietes, verslo įmones perkant ar parduodant
Jums mielai patarnaus J. MATULIONIS 'ir ;F. SENKUS i-

Will-Do Cartage
Baldų pervežimas 

mieste, prieinama kaina. 
Visi baldai apdrausti. 

Broliai SODONIAI.

121 GRACE ST., Toronto

Tel. LE. 4-8390

TELEVIZIJOS IHTEIOS
2 E MI AUS IO M I S KAI N O MIS. Antenos nno $17.50, 
Televizijos bokštai nuo $15,00. Garantnotas darbas ir vaizdas 
kanaluose 2, 4, 6, 7.
Skambinti: LE. 6-4004 iki 10 vai. vak. Leonui BIELSKIUI.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

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

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

RONCESV ALLES — KING — 
QUEEN
$6.000 įmokėti, atskiras, rami rezi

dencinė vieta, puikus ežero vaiz
das, apartamentų zonoje, 12 di
deli jaukūs kambariai, 3 moder
nios virtuvės; rūsy vieta butui, 
vandeniu gazu šildomas. 4 auto
mobiliams vieta: be morgičių, 
lengvos išsimokėjimo sąlygos: 9 
kambariai su moderniais baldais: 
savaitinės pajamos $92 ir butas 
savininkui Labai geras susisieki
mas su visom miesto dalim ir la
bai lengvas išnuomavimas Dide
lis sklypas. Mėginti $21.000.

MIMICO
$2.500 įmokėti, bangalovas. 6 metų, 

geroš statybos, 6 kamb. su svečių 
kamb. rūsy. Moderni virtuvė, van
deniu alyva šildomas. Didelis kie
mas, šoninis įvažiavimas, rami 
vieta Be morgičių $14.500.

BATSIUVIS IR BATŲ VALYKLA 
Ant. Queen Št. prie Roncesvallcs, 

geroj tokiam bizniui vietoj, nau
jai įrengta, modernios visos maši
nos^ 8 vietų batų valymo suolas,

Turime krautuvių, formų, vasarviečių, hotelių. motelių įvairiose 
vietose ir Įvairiau kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. Taip pat 

parūpiname geresnėm sąlygom paskolų - morgičlų.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius

1962. III. 29. — Nr. 13 (637>

Į EGL1NTON — KEELE
! $3.000 įmokėti, originalus 3 jų šei

mų namas — triplcksas. Du 
butai po 6 kambarius, vienas 
5 kambarių butas. Karšto 
vandens-alyvos šildym. $360 j 
pajamų į mėnesį. Pastatas 
tik 3-jų metu senumo.

BLOOR — JANE
$4.000 Įmokėti. Atskiras namas. 8 

kambarių per du augštus, 
karšto vandens ai v vos šildy
mas. Dvi vonios. Dvi moder
nios virtuves. Garažas ir šo
ninis įvažiavimas. Viena sko
la bal. Pilna kaina $20.500.

KIPLING — DIXON
$5.400 įmokėti. Naujas 6 didelių 

kambariu bungalow. Dviejų 
mašinų garažas. Didėlis kie
mas. Privatus įvažiavimas. 
Viena skola balansui. Pilna 
kaina nužeminta nut $22.000 
iki S18.900.

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

originalus trijų šeimų namas
— triplcksas Karšto vandens 
alyvos šildymas. Didelis kie
mas ir šoninis įvažiavimas. 
Pilna, kaina $32.900.

RUSHOLME RD .— COLLEGE
$24.000 pilna kaina. Atskiras mūri

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

BLOOR — RUNNYMEDE
$12.000 Įmokėti. Naujas trijų šeimų 

namas — originalus triplek- 
sas. Modernus karšto van
dens šildymas. Trijų mašinų 
garažas ir privatus įvažiavi
mas. Kiekvienas butas turi 
balkoną. Nepraleiskite pro
gos Įsigyti modemų pastatą
— gerame raione.

BLOOR — ISLINGTON AVE
S3.000 Įmokėti, 9 metų senumo. 3 
miegamųjų bangalovas. didelis gra

žiai išbaigtas recreation kamba
rys rūsyje. Visi kambaria iškloti 
kilimais. Mūrinis garažas, savinin
kai angiai nusipirko. Prašoma 
kaina $18.500,

Be to, turime labai dideli pasirin
kimą įvairaus dydžio apartmenti- 
niu namu.

J. RŲKŠA
LE. 2-4404

Namų telefonas L E. 6-9165

OILS LTD.
; ■. Atstovas ■ -

H. ROžAITIS
Greitas kuro-oiyvos pristatymas ir 

patarnavimas.
Telefonas LE. 3-4908.

pelningas ir didėjantis biznis: sa
vininkas išvyksta Europon. Kai
na $3.600.

PARKDALE IR WESTON RD. 
KRAUTUVES

Geniose prekybos centruose, vie
na tuščia krautuvė su dideliu prie 
statu dirbtuvei ar sandėliui ir 5 
kambarių butas antram augšte; 
kita galanterijos krautuvė (gali 
parduoti visai tuščią) su 4 kamb. 
butu, garažu. Pirma apie $34.000, 
antra — $15.000.

MOTELIS
$18-20.000 įmokėti, 10 vienetų ir 4 

kamb. butas, mūrinis, Toronte, 
moderniai įrengtas, didelis kie
mas. galimybės plėstis. Metikės 
pajamos $17-18.000. Kaina $55- 
67000.

MIMICO
$1.500 įmokėti, atskiras, geni ply

tų, 7 kambarių bangalovas (5 
kambariai ir 2 antrame augšte). 
Dvi virtuvės, vandeniu aylva šil
domas. dvigubas garažas. 50 pė
dų frontas. 180 pėdų ilgio skly
pas Labai pigus — $12.500.
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RUSHOLME — COLLEGE
$1.000 įmok., 9 kamb. mūr. 2 virtu

vės, did. kamb., alyva šild. Turi 
būtinai narduoti, geras pirkinys 
už $11.600.

JANE ST. — ST. JOHNS RD.
$1.500 įmok. už 6 kamb. mūrinį na

rna. Alyva Šild. šoninis įvaž., ga
ražas. Prašo $13.800 ir vienas 
morgičius išmokėti.

DUFFERIN PLAZA — LINDSEY
$2.000 įmok., mūr., 8 did. kamb., 2 

mod. virt., labai švarus, yra ga
ražas. Skubus pard. Kas pirks — 
nesigailės.

DUNDAS ST. W. — 
HUMBERSIDE
$2.000 įmok., 6 gražūs kamb., mūr.,

2 virtuvės, mod. Įrengtas rūsys, 
arti kraut, ir susisiek. 10-čiai me
tų išmokėjimas. Vertas apžiūrėti.

BLOORSWANSEA -
$24.000 įmok., 2 gražūs 6 kamb. na

mai. Priv. įvaž., did. kiemas, gra
ži vieta. Jums tikrai patiks. Pa
skubėkit kas jieškote geroj vie
loj ir gero namo.

JANE — ANNETTE
$3.060 įmok., atsk., mūr., 10 kamb., 

4 kamb. pirmam augšte, 3 mod. 
virt., naujas šild. Labai geras 
nuomavimui. Vienas 10-čiai metų 
morgičius. Vertas dėmesio pirkE 
nys.

COLLEGE ST. — GLADSTONE
$3.000 įmok., mūr., atsk., perdirbtas 

tripleksas, 3 atsk. butai, vand. 
alyva šild., 2 garažai, augštos nuo
mos pajamos. Pard. dėl ligos. 
Prašo $19.500. Lengvos išmok, są
lygos.

BABY POINT — JANE ST.
$3.000 įmok., 7 kamb. per du augš- 

tus, atsk., gerų plytų, 2 mod. vir
tuvės, šoninis platus įvaž., gara
žas. Vienas morgičius išmokėji- 

■■ ' mui.
QUEENSWAY — PARKLAWN
$3.000 įmok., 5 kamb., mūr. bunga- 

lovas, 3 kamb. butas rūsyje, vis
kas labai švaru. Privatus įvaž., 
garažas. Vienas morgičius balan-

ANNETTE — RUNNYMEDE
$5.000 įmok., 10 kamb., mūr., ori

ginalus atsk. dupleksas. Viskas 
dviem šeimom. Pard. dėl ligos 
Prašo $21.500. Vertas dėmesio.

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

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

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

stočių, garažų, 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

7 aupyk ir skolinkis
Toronto Lietuviu Kredito Kooperatyve 

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

Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%. Už asmenines paskolas ima 
tik 8%. Už paskolas-morgičius — 7%. • Paskolos mirties ir in
validumo at v e j u apdratistos. • Visu narių gyvybė apdrausta san
kaupų
KASOS VALANDOS: dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30-min. 
kiekvieną dieną, išskyrus šeštadienius ir sekmadienius, o vakare 
nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penk
tadieniais.

VISUOTINIS SUSIRINKIMAS. — 
KLB Delhi apyi. vaidyba praneša, kad 
balandžio 1 d., sekmadienį, tuojau po 
pamaldų, lietuvių parapijos salėje, yra 
kviečiamas visuotinis apylinkės lietu
vių susirinkimas. Bus perrenkama 
apyl. v-ba, kontrolės k-ja ir aptariami 
kiti aktualūs mūsų bendruomeniniai 
reikalai. Susirinkime prašomi visi 
gausiai dalyvauti. Apyl. valdyba

NETIKĖTA MIRTIS ištiko p. Br. 
Gamelienę. Apie tai jau buvo rašyta 
“Tž”. Čia papildomai pateikiame žuvi
mo aplinkybes. Kovo 11 d. vakare, 
važiuojant iš Delhi į Tillsonburgą, P. 
Garnelio vairuojamas automobilis, lie
tui lyjant ir esant slidžiam keliui, su
sidūrė su priešais atvažiuojančiu au
tomobiliu. Br. Garnelienė mirė vie
toje, P. Garneliui nulaužta ranka, A. 
Skodienei apibraižytas veidas. Kitame 
automobilyje sunkiau sužeista mote
ris, kuriai sulaužyta žiauna. Mirusios 
kūnas buvo pašarvotas Ostrenderio 
laidojimo namuose Tillsonburge. Per 
abu vakarus dalyvavo labai daug lie
tuvių rožinio kalbėjime. Didžiulė ko
plyčia skendo gėlių puokštėse ir vai
nikuose. Užprašyta apie 50 Mišių iž 
mirusios vėlę. Ketvirtadienį, per lai
dojimo pamaldas prisirinko pilna St. 
Marys bažnyčia tautiečių. Iškilmingas 
Mišias laikė trys kunigai. Pamokslą 
sakė kun. dr. J. Gutauskas, taip pat 
per abu vakarus kalbėjo rožinį. Palai
dota Tillsonburgo katalikų kapinėse. 
Per pamaldas giedojo sol. V. Verikai- 
tis. Laidotuvių pietuose Mill Mar res
torane dalyvavo apie 200 asmenų. Į 
laidotuves atvyko iš tolimųjų Kanados 
vakarų mirusios sesuo p. Sulmienė su 
savo vyru dr. V. Suima, giminių ir 

j. . i ‘ jdraugų iš Montrealio ir iš kitų vieto-
—-------— vadina ^ei dokumentuose i vju Kad ir sužeistas P. Garnelis aplan
ko, kur daugumas dėvėjo senų laikų; žymisi Kronu, ne kokiu Kronn ar Kro- j kė;mirusią žmoną laidojimo namuose 

rt ziz.1 v Vokieti- įr dalyvavo pamaldose bažnyčioje. Vi
sų šios apylinkės lietuvių nuoširdžiau
sia užuojauta P. Garneliui, jų dukrai 
Mildai, kuri šį pavasarį baigia slau
gių mokyklą, mirusios seseriai p. šul- 
mienei ir kitiems giminėms.

SUŠELPTA SUVALKŲ TRIKAM
PIO LIETUVIAI. Liet. Kat. Mot. d-jos 
Delhi sk. pastangomis išsiųsta net 14 
siuntinių vartotų, bet dar gerų, dra
bužių Lenkijos lietuviams. Drabužius 
suaukojo sios apylinkės lietuviai. Per- 
siuntmo išlaidas apmokėjo minėtas sk. 
Siuntinius išsiuntimui sutvarkė pirm. 
D. Norkienėj E. Aųgustinavičienė, E. 
Bačiūnenė, M. Norkus.

PAGRAŽINTA BAŽNYČIA. Pasta
ruoju laiku šv. Kazimiero lietuvių 
bažnyčioje padirbtas naujas Dievo sta- 

plėsti jį ir Pabaltijo šalyse. Nepriklau- j las. Jam ir suolui presbiterijoje ąžuo-

1939 m., išvežus į Sibirą, iš kur pabė
go. Mums ta įdomi ir tuo, kad 
su Ravicz kartu pabėgo ir lietuvis Mar- 
chinkovas (taip rafema). Knygoje yra 
žemėlapis, rodąs visą jų nueitą kelią 
iš Sibiro į Indiją, kurią jie iŠ septynių 
pabėgusių tik keturiese pasiekė. Ta 
kny’ga man buvo padovanota asmens, 
nežinančio kiek man ji arti širdies. Ir 
visi kiti tą knygą skaitę sakė, kad la
bai gera. Viena rimta mergaitė šian
dien ją sugrąžindama pasakė, kad “ge
riausia knyga, skaityta mano gyveni
me”.

Tuo kartu ir baigsiu su gražiausiais 
linkėjimais visiems “TŽ” skaitytojams. 
Yukonas. - I. C.

KANDIDATO LIETUVIŠKUMAS
Kaip žinome, hamiltonietis B. Kro

nas yra nominuotas ir ateinančiuose 
rinkimuose kandidatuoja į federacinį 
Kanados parlamentą. Deja, jo kandi
datavimas kaikam didelis akibrokštas. 
Taip vadinamoji Kanadiškoji žinių tar
nyba “Naujienose” iškėlė klausimą, ko
dėl, girdi, 4TŽ” parašė, jog B. Kronas 
yra lietuvis, tuo tarpu kai jis esąs 
tikras vokietis, Hitleriui pašaukus, pa
klusęs ir repatriavęs į nacinę Vokieti
ją ir t. t. v

Šitoks klausimo kėlimas ir minėto
sios “žinių tarnybos” teigimas nėra 
pagrįstas ir dargi žalingas lietuviškam 
reikalui.

B. Kroną gerai pažįstu ir žinau, kadį 
jis yra geras lietuvis. Jis priklauso 
Haųiiltono lietuvių parapijai, lietuvių 
Bendruomenei, aukoja lietuviškiems į 
reikalams, versle dirba ne su kokiu i 
nors vokiečiu, bet su lietuviu p. Valevį- Į

SUDBURY, Ont.
REKOLEKCIJOS Sudburio ir apyl 

► — balandžio 6-7 8 d. Fra

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

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

Skambinkite LE. 34912.

VISŲ RŪŠIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAIS Y M AS 
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 AVĖ. Telefonas LE. 2-5191

WIOIAL^^ODIWW-
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS. RADIJAS 

TAISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MASINAS 
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.

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

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

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

LIETUVAITĖS LAIŠKAS IŠ 
KANADOS ŠIAURĖS

Didžiai Gerbiamas Redaktoriau,
Man gaila, kad rašydama Vasario 16

proga turiu rašyti ne mums įprasta 
prasme, nors ir man Vasario 16 reikš
mė tiek pat brangi. Todėl negaliu ne
prisiminti praeities Vasario 16-tųjų, 
net nuo to laiko, kai dar man esant 
jaunai mergaitei vieną Vas 16 sugrį
žus iš kaimynų ir pasakius, kad kaimy
nai tą dieną dirba, motina pasakė: 
“Vaikeliai, jūs nebeprisimenate kas 
yra neturėti nepriklausomybės, bet ši 
šventė yra tikrai didelė ir dirbti jokiu 
būdu negalima“.

Vėliau gyvenant miniatiūrinėj lietu
vių kolonijoj šią šventę prisiminti tek
davo tik savo širdyje. O kai po paskuti
nio karo suvažiavo daugiau lietuvių į 
Kanadą ir Vasario 16 pradėjus minėti 
per radiją, gerai prisimenu ašaras aky
se kaimynų, atėjusių radijo pasiklau
syti. Dabar, gyvenant tolimoj šiaurėj, 
net ir radijo bangomis Vasario 16 mi
nėjimas manęs nepasiekia ir vėl tenka 
prisiminti tik vienai.

Indėnė — grožio karalaitė
Šiemet Whitehorse labai spalvingai 

buvo paminėti “gold rush” laikai. Va
sario 16 d. vakarą eisena per miestą 
prasidėjo trijų dienų karnavalas. Bu
vo suvažiavę daug žmonių iš kitų Yu- 
kono ir šiaurės Br.. Kolumbijos vieto
vių. Miestas pasipuošė prisitaikinda
mas anų aukso laikų nuotaikai. Mies
to centre buvo pastatytas ir įvairiom 
spalvom apipurkštas iš sniego plytų 
taip vadinamas “Ice Palace“, kur vė
liau buvo vainikuojama iškilmių ka-« 
ralaitė. Trijose salėse kas vakara šo- čiu 
1 , < ‘ 
drabužius. Mokyklų salėse buvo šu- * newitch. O dėl repatriavimo į Vo...^. 
ruošti įvairūs kiti parengimai, vyrau- j$> juk daugelis gerų lietuvių repatria 
jant indėnų šokiams. Ir iškilmių ka- v<>» JU ^afPe *r Kronas.
ralaitė iš devynių kandidačių, apsitai- Ta pačia proga norėtųsi paklausti: 
siusiu panašiais į eskimų drabužiais, kodėl “Kanadiškoji žinių tarnyba’1 
buvo išrinkta indėnė mergaitė. j

Barzdočių varžybos '
Buvo suruoštos įvairios varžybos: i 

gražiausios, didžiausios, spalvingiau- ’ 
sios ir aršiausios barzdos. Vyrai barz
das nustojo skustis jau nuo sausio 1 d.; 
šaudymo varžybos, šunų, pakinkytų į 
roges,, lenktynės ir kt.

Gyvai reiškėsi įvairus sportas — le
do rutulio, “curling”, slidžių, krepši
nio ir kt.

šunų lenktynių premija kunigui
Šiaurėj žmonės pasižymi draugišku

mu. Ir šio karnavalo metu maišėsi in-
J dėnai su baltaisiais, žiūrovų tarpe ma
tėsi vienuolių, galvų balti gobtuvai, o 
pro margą, megztinį matėsi dvasiškio 
apikaklė. Antrą pakinkytų šunų pre
miją laimėjo Tėvas Rigaud, kuris, jau 
daug metų darbuojasi nuo čia toliau į 
šiaurę. Tėvo Levaque globojamų ma
žyčių indėnukių baletas taip pat išėjo 
antruoju. ~

Tai gal bus ir viskas, ką norėjau pa
rašyti apie šį Whitehorse karnavalą. 
Vasaros metu Dowson City “aukso 
laikus" paminėti ruošiasi dar spalvin
giau ir tikimasi sulaukti didėlio Skai
čiaus turistų. Yra ruošiamas taip va
dinamas“palapinių miestas“ turistams 
apsistoti. Šiaurę pamatyti įdomu gal 
visiems, bet tie ruošiami minėjimai 
bent man neperdaug Įdomūs, bet čia 
gal tik skonio dalykas.

Mano dienos šiaurėje baigiasi?
Man šiaurėje gal ne perilgai teks 

būti. Canadian Pacific Airlines bendro
vė. kur aš dirbu, šį savo tarnautojams 
gyventi apie 20 metų namą jau parda
vė. Sakoma, nuo balandžio 1 d. čia 
pradės skristi taip vad. “Britania“ di
deli lėktuvai. Jie skrenda greičiau, to
dėl į Vancoųverį galės sugrįžti tą pat 
dieną ir keleiviams maistą galės paga
minti Vancouveryje. Tuo būdu, mes— 
dvi virėjos ir trys kitokios ruošos dar
bininkės — pasiliksime be darbo. Ki
tos moterys čia turi savo šeimas, bet aš 
abejoju ar jieškosiu kito darbo čia 
šiaurėje. Po penkių metų Yukone gal 
su pavasario paukščiais teks skristi i 
šiltesnius kraštus.

Lietuvai CPA bendrovėj
Ar daugiau lietuvių dirba CPA ben

drovėj aš nežinau, bet man tik pradė
jus čia dirbti kiti sakė, kad Vancouve
ryje dirba lietuvis Peter Baronas. Pa
sirodo, kad P. Baronas CPA b-vėj už
ima ganą augštą vietą. Teko b-vės laik
raštyje ir žinių biuelteny skaityti, kad 
P. Baronas tarnybos reikalais išvažia
vo į tą ar kitą užsienio kraštą. Praei
tais metais, man esant atostogose. P. 
Baronas lankėsi ir Whitehorse. P. B. 
man sutikti neteko, bet sugrįžusi skai
čiau apie jį vietiname laikrašty, kur 
buvo įdėta ir P. B. nuotrauka, pažymė
ta jo tautybė ir labai gražiai aprašytas 
jo čia apsilankymas. Rodos, P. B. yra 
jaunesnės kartos ateivis, ir su šeima 
gyvena Vancouveryje. Smagu, kad lie
tuvis, užimąs augštą vietą, nesivaržo 
pasisakyti esąs lietuvis.

Lenko ir lietuvio nuotykiai
Nežinau ar daugumai yra žinoma 

knyga “Long Walk”, parašyta lenko 
“dypuko” SI. Ravicz. Išleista Contsable 
b-vės Londone. Ravicz yra buvęs len
kų karininkas, Pinske rusų suimtas

Ar žmogaus siela tikrai nemirtinga? 
Ar yra pomirtinis gyvenimas? Klausi
mai, kurių nėra katekizme. Klausimai, 
kuriuos dažniausiai stato protestantai 
katalikams. Maironis kaip religinis po
etas.

WEST LORNE RODNEY apylinkės. šum0S; Rekolekcijas ves jau sudburie- 
mas iX Verbi sekmaZ 5™ £ čiams gerai pažįstamas ir mėgiamas 
p. WEST LORNE bažnyčioje. Bus kla^- Pilininkas kun. B. Bacevičius iš 
soma išpažinčių, pasakytas lietuviškai 
pamokslas atlaikytos šv. Mišios. Prie 
Komunijos einantieji tris valandas su
silaiko nuo maisto, vieną valandą nuo 
skysto maisto. Susikaupime dalyvaus 
rekolekcijų ved. T. dr. J. Kubilius ir 
šv- Kazimiero parapijos klebonas kun 
dr. J. Gutauskas.

JAU PRASIDEDA TABAKO AUGI
NIMO DARBAI. Šiuo metu garu peršil- 
doma šiltadaržių žemė, kad žūtų pikt
žolių sėklos, kurios sudygusios galėtų 
kenkti tabako rasodai. Nežinia kaip 
nupirks likusį dar neparduotą tabaką. 
Greit prasidės ketvirtas ir paskutinis 
tabako išvežimas parduoti. Ligi šiol 
mokėjo neblogas kainas už žemesnės 
rūšies tabaką, kartais prie rūšies kai
nos pridėdami net keliolika centų sva
rui Geresne rūšį pirko silpniau.

. . Kor.

lietuviams
džia penktadienį 7.30 va! vak Christ 
the King parapijos bažnyčioje, o šešta 
dienį ir sekmadienį — didžiojoj para 

j pi jos salėje. Užbaiga sekmaideni $u 
pritaikytu pamokslu ir palaiminimu po

Naujas savininkas 

726 Lansdowne Ave 

garage Tel. LE. 34)631
VISI MAŠINŲ 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.
72S I^nsdowne Ave. TeL: LE. 3-0631, namuose LE. 74336

%/ (buvęs
▼ Wally’s)

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.

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ ROSIU ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

507 Dovercourt Rd.z Toronto. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAFTIS

PIJANINŲ 
TECHNIKAS
A. BRICKUS atlieka Įvairins pija- 
ninn remonto darbus ir sustygavi- 
mus. Perka ir parduoda naudotus 
pijaninns. Telefonas LE. 7-37S2.

^‘Naujienose” nekvestionavo lietuviš- 
jkumo Frank Ancewich, kandidatavu
sio į Kanados parlamentą CCF sąraše? 
; Bronius Marijošius, Toronto

PATS MUŠA, PATS RĖKIA
Š.m. “Tž” prel. M. Krupavičius davė 

gražų ir pilną vaizdąr kaip Hitleriui 
persekiojant žydus, lietuviai juos gel
bėjo, nors kiti jų ir neverti buvo. Ko
dėl gi žydai, bloga darydami kitiems, 
nori, kad jiems visi kiti tik gera dary
tų? Argi visi neatsimena, kad komu
nizmą sugalvojo žydai? Jie komunizmą 
įvedė Rusijoje, o kiek vėliau padėjo

Fort William, Ont.
VASARIO 16 MINĖJIMAS įvyko 

vasario 24 d. Pasitaikius blogam orui, 
į minėjimą atsilankė nedaug lietuvių.

Buvo prisiminta Lietuvos Nepriklau
somybės kovos, pagerbta susikaupimo 
minute visi žuvę ar mirę savanoriai ir 
visi apylinkės lietuviai.

Buvo renkamos aukos Tautos Fon
dui.

Programą išpildo Jūratė M i t ai ai t ė 
paskambindama lietuvišką ir anglišką 
kūrinėlį, o p. Kuolaitytė pagrojo akor
deonu lietuviškus šokius.

Minėjimas praėjo labai gražiai. Po 
minėjimo buvo užkandžiai ir šokiai.

RINKIMAI Į KANADOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS KRAŠTO TARY
BĄ įvyks balandžio 29 d. p, Bružų 
bute. 133 Finlayson St. Fort Wil
liam, Ont. x

J. DANĖNAMS gimė sūnelis. Svei
kinam laimingus tėvus ir linkime 
gražiai jį užauginti. L. R.

Toronto. Visi Sudburio ir apylinkių 
lietuviai kviečiami atlikti savo velyki
nę pareigą.

Kun. Ant. Sabas, liet, kapelionas.
JIEŠKO DARBININKO, lietuvio, 

ūkio darbams už 20 mylių nuo Sudbu
rio. Kreiptis adresu: VI. Skvereckas, 
R. R. 2, Larchwood, Ont.

LIETUVAITĖS KANADIEČIŲ PRO 
GRAMOJE. — Christ the King jau
nimo organizacija šv. Patriko proga 
suruošė įvarią meninę programą, ku- ’ 
rioje pasižymėjo ir trys lietuvaitės. G. 
Kasperiūnaitė puikiai pagiedojo solo 
“Avė Maria“ ir padainavo “Viena — 
Svajonių miestas“, be to, pranešinėjo 
programą ir pašoko stilizuotą tango, 
o A. Albrechtienė ir L. Poderytė pasi
rodė labai originaliai “erdvių madų 
parodoj”. Publikai taip patiko, kad 
teko vaidinti net tris kartus, o ketvir
tą kartą yra pakviesti i Sudbury Ge
neral* ligoninės sale.

PAGERBĖ LIETUVĮ. — Kanados le- 
gijono salėje suruoštuose lakūnų pa- 
gerbtuvėse Gintautui Kručui buvo iš
kilmingai įteikti lakūno sparnai. Nuo
širdžiai sveikiname naują lietuvį la
kūną" ir linkime sėkmės.

MŪSŲ JAUNIEJI un-to studentai 
V.Jasiūnaitė ir R. Kačinskas buvo par
važiavę iš Toronto aplankyti savo tė
velių ir draugų, nes per Velykų atosto
gas bus užimti egzaminais. K sp.

GRAMOJE.

Kalėdinė dovana
Slaugė: Joneli, tu gavai mažą 

broliuką kaip dovaną Kalėdoms. 
Dabar gali pasidžiaugti.

Jonukas: Iš tikrųjų? Bėgsiu 
pranešti apie tai mamai.

Karjera
— Taigi, savo versle jūs iškilo

te nuo apačios iki viršaus?
— O, taip. Pradėjau dirbti kaip 

batų valytojas, o dabar — jau 
plaukus kerpu . ..

,\(inuh automobiliu
somoje Lietuvoje jie turėjo lygias tei
ses: Net Lietuvos valdžioje kartą tu
rėjo savo ministerį ir seime atstovą.

Daugelis žydų slaptai ruošė mūsų 
šaliai komunizmą, kuris 1940 m., už
griuvo Lietuvą. Žydai komunistai tuoj 
kilo viešumon, pradėjo vadovauti ko
munistams ir rusų durtuvų priedango
je persekioti lietuvius, nurodinėdami, 
kurie lietuviai nepalankūs jiems, ku
riuos reikia suimti, kuriuos nužudyti 
ar mirčiai į Sibirą išgabenti. Kaiku- 
rie žydai net patys žudė lietuvius, 
kaip pvz. Rū mieste, kur komunistė žy
dė tardomą seną kunigą altaristą pei
liu subadė. Daug tūkstančių lietuvių 
buvo išgabenta ir išžudyta.

Visdėlto, kai Hitleris okupavo Lie
tuvą ir prade jo žudyti žydus, tai lietu
vių širdys buvo žydų pusėje ir kur t ik 

i galėjo žydus gelbėjo ir slėpė. nors pa
tys rizikavo už tai būti vokiečių su
naikinami. ,y ;

Nenuostabu, kad atsirado ir keletas 
tokių lietuvių, kurių širdys ir nervai 
neatlaikė po to. kai žydai komunistai 
nužudė jų šeimos narį ar šiaip brangų 
tautietį. Tokie, vokiečių varomi, pa
kluso jiems pagelbėti. :■

Nors tokie žydai ir verti buvo baus
mės, lietuvių tauta gelbėjo žydus ir jų 
nepersekiojo. J. Krimantiškis

LENKIJOS LIETUVIAI
Beskaitant “Tž” n r. 10 (634) ^straips

nį “Lenkų savaitraštis apie lietuvius 
Lenkijoje" metėsi į akis vienas didelis 
netikslumas: Seinų ir Suvalkų lietuvių 
apgyvendintos apskritys esančios Lo
dzės vaivadijos šiaurės vakaruose. Sei
nai ir Suvalkai yra prie Lietuvos sie
nos, o Lodzė į vakarus nuo Varšuvos.

Lietuvių skaičius Lenkijoje 8-10 
tūkstančių. Atrodo, jis toli gražu per- 
mažas jau vien iš Toronte turimų duo- 
,,mėnų.

Straipsnis nieko nemini apie lietu
vių materialinę padėtį, kuri, be abejo
nės, tokia pati, kaip ir visoje Lenkijo
je. Mokyklų yra, bet tėvai neturi kuo 
aprengti vaikų, kad galėtų leisti į mo
kyklą. Skurdas visuotinis. Mes, Kana
doje gyvenantieji, turime progos ir ga
limybių jiems padėti kol dar nėra vė
lu, nes juk tai yra tautos kūno sąna
rys. Bronius Saplys

Red. pastaba. — Seinai ir Suvalkai 
yra Balstogės vaivadijoj. Klaida pate
ko, matyt-, per rašančių neapsižiūrėji
mą. Tikslus lietuvių skaičius Lenkijoj 
šiuo metu vargu ar įmanoma nustatyti. 
Lenko Tl. Semanovskio straipsnyje, at
rodo, minimi valdiški dabartiniai duo
menys. Kad Lenkijos lietuviai reika
lingi pagalbos, netenka abejoti.

lo medžiagos aukojo Albertas ir Ele- 
nutė Augustinavičiai. Padarytos dvi 
naujos klausyklos, nes senosios ne
atitiko joms statomus reikalavimus.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS 
įvyks antrą gegužės sekmadieni, Delhi 
miesto savivaldybės salėje. 6 v. vakare. 
Programą ruošia šeštadieninė mokykla. 
Atvelykyje įvyks margučių konkursas. 
Ųž gražiausią margutį bus duodamos 
premijos, šešt. m-je gražiai dirba Z. 
Augaitienė, E. Aųgustinavičienė, E. 
Kairienė.

PARAPIJOS REKOLEKCIJOS pra
sidės Kančios sekmadienį ir baigsis 
Palmių sekmadieni. Rekolekcijų ve
dėjas — T. dr. J. Kubilius iš Čikagos. 
Jis ten yra Jaunimo Namų direktorius. 
Be rekolekcijų konferencijų ir kitų 
pamaldų; bus skatoma ir krikščioniš
kai pasaulėžiūrai stiprinti keletas pas
kaitų parapijos salėje. Paskaitų temos 
numatytos šios: Ko lauktina iš naujo-
jo visuotinio Bažnyčios susirinkimo?

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

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

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

VELYKINĖS
ATVIRUTĖS

TINKA BETKUR SIŲSTI 
PASVEIKINIMUI SU 
ŠVENTĖMIS.
Kaina 10 ir 15 centų.

Gaunamos — 
SPAUDOS B-VĖJ “ŽIBURIAI” 

941 DUNDAS ST. W.. 
TORONTO 3, ONT.

LIETUVIO ADVOKATO 
IŠTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

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

(prie Dufferin)

Viso rūšių automobilio mechaninis 
remontas. Automatinės transmisi
jos. Darbas sąžiningas ir garantuo
tas.

Sav. Ant. Paškevičius

ir kitokie visu rūsiu

draudimai
P R A N O B A R A U S K O a g e n t ū r a

' ■ ' u ■ arba ■

RO. 6-0811
Toronto 9. :

D R. J. MATU LIO N YTĖ
DA N T U GY DYTOJ A

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

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEILUVIENĖ
dantųgydytoja

282 RONCESVALLES AVĖ.
(prie Geoffrey)

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

DR. E. ZU BRIEN Ė
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST, WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORRIS

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(i rytus nuo Dufferin St.)

DR. V. SADAUSKIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

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

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W. 
Room 107 

Telefonas EM. 6-4182
Toronte

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kontraktorius

Visų rūšių elektros 
Įrengimai ir* pataisymai.

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

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

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

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

Dažai ir sienoms
VASKAS,popieris! šepečiai,
TERPENTINAS

SKY’S PAINT & WALLPAPER 
891 DUNDAS ST. WEST 

Tel. EM. 4-2715, Toronto, Ont.

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

DRAUDIMO IŠTAIGA
AL DŪDA

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

24 V AL. PATARNAVIMAS

RO. 9^612
DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
NAMŲ

RO. 6-7132
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TORONTO, Ont.
Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Vaikų Pirmosios Komunijos 

iškilmės parapijos b-je įvyks ge
gužės 20 d. Nuo balandžio mėn. 
pradžios vaikams, einantiems šį 
pavasarį pirmą kartą išpažinties, 
pamokos sudažninamos, būtent, 
tikybos pamokos vyks trečiadie
niais ir penktadieniais nuo 7 iki 
8 vai. vak. ir sekmadieniais (kaip 
iki šiol) po 11 vai. pamaldų muzi
kos studijoje. Labai prašome vi
sus tėvus, kurių vaikai ruošiasi 
šioms iškilmėms, leisti juos į lie
tuviškas parapijas. šeimos, už
miesčiuose, yra prašomos pasitar
ti dėl pamokų laiko: vaikai, gyve
ną užmiesčiuose, kartas nuo karto 
galės būti atleidžiami nuo kaiku 
rių pamokų, su sąlyga, jei patys 
namiškiai pagelbės namuose pa
mokyti tikybos.

— Šį penktadienį, 7.30 vai. v. 
— šv. Mišios, o sekmadienį — 7 
vai. v. Graudūs verksmai.

— Šią savaitę lankomi parapi
jiečiai šiose gatvėse: Shannon, 
Montrose, Beatrice, Grace, Gore 
Vale ir Seaforth.

— Dail. J. Bakis jau suprojek
tavo bažnyčios langų vitražus. 
Langams iš kiemo pusės panaudo
tos religinės temos: prisikėlimo. 
Marijos, sakramentų, malonės ir 
atleidimo; didžiuosiuose, iš Gore

Kanarėlės" premjera Toronte
Į Prisikėlimo parapijos žinios

— Giliai užjaučiame B. Vruble- 
į ričių, gavusį žinią, kad Lietuvoje
mirė jo abu tėveliai. Taip pat nuo
širdžiai užjaučiame S. Pranckūną

I ir jo šeimą, Lietuvoje mirus jo 
tėveliui.

I ■— šį penktadienį, 7.30 vai. vak.
— šv. Mišios, pamokslas, išpažin
tys, Komunija ir palaiminmas su 
švenč. Sakramentu.

— Šį penktadienį trims savai
tėms sustabdomi parapijos salėje 
vykstą bingo lošimai. Praėjus re-: 
kolekcijoms ir Velykų šventėms; 
jie bus vėl atidaryti. ?

— Rekolekcijų metu parapijie-l
čių lankymas laikinai sustabdo
mas. j-

— Parapijos metinės rekolek
cijos prasideda šį sekmadienį ir 
užtruks dvi savaites. Joms vado- ____ _______ _____ _ ____ . __ ___ __ ________
vauja Tėvai jėzuitai: T. J. Vaiš- vai. v., Prisikėlimo muzikos stu-menininkų komiteto,

Balandžio 1 d., 5 v. p.p.z Prisikėlimo par. salėje 
Toronto Meno Sambūris "Sietynas" stato 
K. Ostrausko kamerinę trijų veiksmų dramų

Įėjimas: $1.50 ir $1. Studentams ir moksleiviams — 50 centų.
Toronto ir apylinkės lietuviai nuoširdžiai kviečiami. “Sietynas”

I MONTREAL Que.
Dvasinio atgimimo Šventė — , A V parapijos choras ruošia gra- 

rekolekcijos AV parapijoj prasi-‘žią programą Velykoms ir turtin- 
dės sekmadienį, balandžio 1 d., 7 gą lietuviškos dainos koncertą.

Užpraeitą sekmadienį A V baž- 
' nyč rinkliavoje surinkta $262.70. 
i AV parapijos reikalams aukojo: 
po $50: Pr. lludinskas, J. Stropus, 

, A. Maukus, J. Keršys ir J. Balčiū
nas. $40 — St. Morkūnas; po $30: 
J. Manstavičius, P. Kubilius, P. 
Zabiela, M. Gyvienė, B. Geležiū
nas Ign. Gurdinąs; $25 — J. Bu
lota; po $20:’P. Mažeika, Pov. Pa
lubinskas, Iz. Gorys. K. Milašius, 
VI. Vanagas, K. Otto, J. Pakulis, 
Vyt. Valka; po $15: Zlatkienė, B. 
Klisevičius, Pr. Barteška. Pr. Su- 
šinskas, VI. Janušauskas ir P. Pa- 
dvaiskis.

nys ir T. A. Tamošaitis. Pirmoji dijoje. Programoje idomį ir aktu- 
savaitė skiriama moterims ir mer-! ali Tėvo J. Vaišnio’ SJ. “Laišku 
ginoms, antroji — vyrams ir vai
kinams. Sekmadieniais pamokslai 
sakomi visiems klausptojams ben
drai, tačiau šiokiadieniais jie bus 
sakomi atskirai moterims ir vy
rams. Rytais rekolekcijų Mišios 
ir pamokslas bus 9 vai.,, o-vaka
rais pamokslas, Mišios, Komuni
ja ir pamaldos — 7.30 vai. Išpa- 

,, , „ . ■. , ■ ... .. ■ žintysper visas rekolekcijas klau-
ale gatves langų vitražams pa-į somo kiekviena diena visu Mišių 

naudotos figūros. Dar pries Ve y- metu ryt? ir -arba betku;
3- Praėjusi sekmadienFšeštad riu0 kitu metu' iš ankst0 susita’
— 1 raejusi sekmadieni, sestad. rUs. Maloniai kviečiame visus re- 

mokyklos naudai rengtame kon- kolpkpii-p Halvvanti np. 
certe, puikiai pasirodė par. jauni
mo choras su gausiu repertuaru ir 
menišku išpildymu. /Pagarba už 
tai tenka choro vadovui kun. kap. 
B. Pacevičiui ir par. jauniesiems 
choristams, kurie, užuot praleidę 
laiką prie televizijos, bereikšmių 
komikų vartymo, uoliai atvyksta Į 
repeticijas ir pasiekia gražių re
zultatų. Jaunimo choras uoliai 
ruošia velykinį giesmių repertua
rą. Repeticijos vyksta įprasta 
tvarka: penktadieniais 6 vai. vak. 
ir šeštadieniais po šeštad. m-los 
pamokų. 7/.

Ateitininkų sendraugių susirin- j P. Meilų išleistuvės 
kimas — šeštadienį, kovo 31 d . 7 į buvo surengtos specialaus visuo 
vai v Pricitplimn niijyiknc cfn. * menininku knmrfpfn^ piriYlinifl'

vai. vak. Joms vadovaus “Drau-į 
go” dir., patyręs rekolekcijų va-! 
.lovas, marijonas Tėvas Vikt. j 
Rimšelis. Rekolekcijos truks visą 
savaitę, ir baigsis sekmadienį, ba-į 
landžiu 8 d. Sumos metu. Nuošir
džiai prašomi visi pasinaudoti šio
mis malonėmis, dalyvauti reko- 

, lekcijose. Prašome tėvus paragin
ti jaunimą dalyvauti rekolekcijo
se. Praeityje. labai gaila, jaunimo; 

‘dalyvavimas rekolekcijose buvo! 
labai blogas. Rekolekcijų tvarka 
bus sekanti: rytais 9 vai? — šv. 
Mišios ir trumpas pamokslas; va
karais pamaldos ir pamokslas 8 v.

i Pirmoji Komunija ir Sutvirtini- 
Pr. Jakimavičius iš Albertos ‘no Sakramentas A V pąrap. —

kolekcijose gausiai dalyvauti, ne
laukiant paskutinių dienų prieiti 
išpažinties, savaitės metu, jei 
įmanoma, kasdien eiti šv. Komu
nijos ir rekolekcijų dienas pra
leisti susikaupime ir maldoje.

— Moterų ir vyrų rekolekcijos 
bus baigiamos atskiromis agapė- 
mis, kurias pirmąjį Kančios sek
madienį moterims ruoš parapijos 
vyrai, vad. Prisikėlimo par. Ka
talikų Vyrų dr-jos. o antrąjį —— 
Kančios arba Verbų sekmadienį 
— vyrams, kurias ruoš parapijos 
moterys, vad. Prisikėlimo par.

7 ; — Paraniios rekolek-’os or? katalikių Moterų dr-jos.sides setaXnj, balandžio 8 d; j ;.,s
(Sdienf po pS3šuSaup?uen 

? STffiSe™? Tv’Ž.S religiniu koncertu, kurio metu 
programą išpildys sol. A. Paulio- 
nis ir Prisįkėliriio par. mišrus ir 
vyrų chorai.

— Rekolekcijų metu bus ren
kami dėvėti drabužiai, kurie po 
Velykų bus išsiųsti Suvalkų tri
kampio lietuviams ir Vokietijos 
sanatorijose likusiems lietuviams 
ligoniams. Maloniai prašome jau

kaujamo j. Strazdo, kovo 22 d. 
Prisikėlimo salėje. Dalyvavo gau
sus būrys visuomenės veikėjų ir 
bičiulių iš Toronto ir Hamiltono. 
Dalyvavo ir adv. J. Liudžius iš 
Hamiltono, V. Meilaus bičiulis iš 
kaceto laikų Stutthofe. Kalbėtojai 
iškėlė V. Meilaus veiklą liet, ben
druomenėj. jo taktą, veržlumą ir 
bičiuliškumą. PLB v-bos pirm. dr. 
J. Sungaila, lyg išreikšdamas vi
sų nuotaiką, pasidžiaugė V. Mei
laus naujų paskyrimu Kanados 
imigracijos min-jos užsienių tar
nyboje; esą. būdamas Vokietijoj, 
jis galėsiąs būti liet, b-nės atsto
vu Europoje. Kaip dovaną komi-

Lietuviams” red., paskaita ir 
veiklos reikalai. Sendraugiai ir 
studentai kviečiami dalyvauti.

Valdyba

Paskaita apie jaunimo proble
mas — sekmadienį, balandžio 8 
d., 5 vai. p.p., Prisikėlimo salėje. 
Bus ir diskusijos. Pagrindiniu 
kalbėtoju bus mokyt. Petras Bal
čiūnas, B.A., baigęs pedag. moks
lus Toronto un-te. Koreferente 
bus mokyt. Irena Grabošaitė. iš 
jaunosios kartos.

Tėvai ir visuomenė kviečiami 
gausiai atsilankyti ir aktyviai da- tetas įteikė kelionei lagaminą su 
lyvaūti diskusijose. gražiu adresu, o J. Strazdas “Pa-

LSR būrelio valdyba ramos” vardu — filminį aparatą.
i ■'

Tautos Fondo Atstovybė Kana
doje praneša, kad atsistatydinus 
TF Toronto skyr. v-bai

b _____ _ w .... ________ _ r_ r. 8 milijonai maža-
prev. atsikėlė gyventi į Torontą J Atvelykio sekmadienį, balandžio mokslių ir bemokslių 
Ten išgyveno apie 40 metų savo 29 d. Ši šventė kiekvienam vaiku- 
ūkyje, kurį pardavė. Atvykęs ąp-'*““ * >-v—:
lankė “TŽ” redakciją ir užsisakė 
laikraštį.

Atsiuntė aukų “TŽ”. — J. Gai- 
velis iš Toronto $5 ir M. Krivic
kas iš Oakvillės $2. Ačiū bičiu
liams.

” -i l • I Pirmos Komunijos ir Sutvirti-
' ! nimo sakramento einančius vaiku-

. kovo 18 d. damiecių pravesto-^.įus tėvai prašomi užregistruoti 
je rinkliavoje Velykų stalui het. j,,as Pe?.ic Celina iki balandžio 8 ?—■ ---- -- -- ’ —r 
seneliams ir ligoniams Vokietijo- j. Seselių telefonas PO. 6-9397. ( mesta 300.000 vyru. Pranasauja- 
ie prie šv. Jono Kr. bažnyčios su-į *" ‘ I pia, kad technikai žengiant prie-
rinkta $85.75. prie Prisikėlimo — \ dėvėtų drabužiu Vajus Lie- 7 
$112 65. Gerb. klebonams — kun.‘ Tuviams Lenkijoje. — Nuo p-ą- 
P. Ažubaliui ir T. Placidui. OFM,! cito r«^e’,s ateiti nemažai laiš- 
už leidimą rinkti aukas ir visiems k'-'iš Sl"a-MU a, rainos. Laiškai adresuoti KLB Kraštoaukotojams nuoširdžiai _dekoja- v.bai ir §alpos Fondni. Ponia J. Kėš- 

gailięnė ėmėsi iniciatyvos ir privačiai 
parinkusi drabužių, išsiuntė 9 siunti-

čiui yra reikšminga. Todėl yra la
bai svarbu, kad vaikai dalyvautų 
savoje parapijoje. To reikalauja 
ir mūsų vyskupas J.E. kardinolas 
Leger. Apie tai tėvai turi pasa
kyti ir vaiko mokykloje, kad ne
įvyktų bereikalingo trukdymo iš 
mokyklos pusės. >.

Tai ne Afrikoje ar Azijoje, bet 
.JAV prez. Kennedy reikalavo 
kongrese daryti žygių, kad pakel
tų mokslo lyiį Iš tų 8 mil. 6 mil. 
suaugusių virš 25 m. nėra baigę 
5 mokyklos skyrių ir virš ? 21/2 
mil. visiškai nėra lankę mokyk
los. ■■ : ■

■ID karo metu 716.000 vyrų 
negalėjo būti priimti kariuome
nėn dėl neužtenkamo išsilavini
mo. Korėjos karo metu buvo at-

tai ves rekolekcijas AV parapijo
je Montrealyje, mūsų bažnyčioje 
konferencijos prasidės sekmadie
nio vakare.

— Verbų sekmadienį, vakare, 
vietoje Graudžių verksmų, para
pijos bažnyčioje įvyks religinis 
muzikos ir giesmių koncertas. 
Programoje: sol. J. Liustikaitė. V. 

' Verikaitis, vyru kvartetas, parap.suaug. ir jaunimo chorai. Pjogra- dabar drabužius atrinkti, išplauti 
ma rūpinasi muz. St. Gailevičius

— Šv. Juozapo ligoninėje besi
gydančiai Lietuvių Vaikų Namų 
vyresniajai seselei Margaritai pra
šome Augščiausiojo sveikatos ir 
greito grįžimo.

Panevėžiečiai, gyv. Toronte ir 
apylinkėse, prašomi i talką su
rinkti daugiau prenumeratorių 
ar leidėjų-mecenatų knygai apie 
Panevėžį. Kol kas prenumeratas 
priima S. Banelis 230 Salem Avė.. 
P. Lelis. 123 Beatrice St , V. Ru
sas. 18 Sutherland ir J. Danaitrs. . . .
42 Wilson Av. Knyga jau pareng- į kos. Tėvelių patogumui rekolekci- 
ta spaudai Čikagoje: Liet. Enci- į jų metu jos bus daromos antra- 
klopedijos formato. 350 psl., $5.

Springhursto vasarnamių savi
ninkams. — Ryšium su numato
mais pagerinimo darbais ir nekil
nojamo turto mokesčių pakėlimu 
Springhurste. kviečiamas pasita
rimas balandžio lį d. Prisikėlimo 
par. kavinėje tuoj po Sumos. In-Į 
formacijų teikia S. Pranckūnas— i

8*3573. , . komu veiKia neiuvyues iMamyinu
Spnnghurst vietos savivaldybe !srit • Prfsikėiim0 par. Kenne- 

yra nusprendusi vasarvie es plote bunkJporte veikiančiai pranciško- 
gennti kelius ir patobulinti pa nu gi^nazijai iteikė $500 dovana, 
vasari uzolustancio vandens nu-1 Atkreipiame levu dėmesį, 

kad jau laikas užregistruoti moks
leivius į katalikiškas gimnazijas 
sekantiems mokslo metams. Ka
dangi kaikuriose gimnazijose įsto
jimo sąlygos yra pakeistos, ragi
name iš anksto, jau dabar apie 
’as gerai pasiinformuoti pasirink
tose gimnazijose. Taip pat ragina
me ir prašome tėvus rimtai pasi
priešinti jaunimo paskutiniaisiais 
m(etais vis dažniau pasikartojan-: 
tiems norams — mesti mokyklą, į 
baigus tik 12 skyrių. Mokykla tik-į 
rai baigiama, baigus 13 skyrių! i 
Lengvai sutinkant su vaikų no- • 
rais. jiems nadaroma žala, kurios 
valiau beveik nebegalima atitai
syti. j

- Taip pat norime pranešti.

ir išvalyti, sutvarkyti ir paruošti 
i atgaberiimui į parapiją. Drabužių 
išsiuntimu rūpinsis darbščiosios 
par. Katalikių Moterų dr-jos na
rės. Kadangi drabužių išsiuntimas 
susijęs su nemažomis išlaidomis 
(pr. metais 170 siuntinių pasiunti
mas kainavo virš $800). visi tikin
tieji nuoširdžiai prašomi prie to 
prisidėti bent kuklia auka, kurią 
kiekvienas turės progos palikti 
specialioje aukų dėžutėje prie 

j bažnyčios, durų.
j ? — N u o balandžio men. sųdąž- 
’ ninamos pirmos Komunijos pamo-

dienių ir ketvirtadienių vakarais 
nuo 7.15 va 1. i k i 8.30 vai.: a t vyk
dami į rekolekcijas tėveliai vaiku
čius atveža i pamokas, o iš reko
lekcijų grįždami — juos pasiima. 
Sekmadieniais painokos palieka
mos kaip anksčiau — po 10 vai. 
Mišių. Pamokos vyksta Liet. Vai-

■ kų Namuose.
I - Paremdama Tėvų pranciš
konų veiklą lietuvybės išlaikymo

gerinti kelius ir patobulinti pa 
vasarį užplūstančio vandens nu-i 
bėgimą. Ryšium su pagerinimais, 
sklypų savininkai bus apdedami 
specialiu mokesčiu: savininkai, 
kurie turi pastatus, už pėdą turės 
papildomai mokėti $1.13. o nuo 
sklypų, neturinčių pastatų — po 
45 et. šį mokestį sklypų savinin
kai privalės sumokėti per dvejus 
metus. Minėtasis projektas vietos 
savivaldybės jau yra priimtas ir 
perduotas Ontario prov. atitinka
moms įstaigoms Toronte patvir
tinti. Minėti reikalai lies ir lie
tuvius. turinčius nuosavybę 
Springhurste. Kyla klausimas, ar 
mūsų žmonėms, kurie vasarviete 
pasinaudoia 2-3 mėn. per metus, 
ar labai būtų aktualu minėti pa
gerinimai? A.

Surinkti solidarumo įnašai. — kad tie naraoijiečiai. kurie savo 
1961 m. apyl: v-ba Bendruomenės vaiku dėl neturto negali leisti į 
reprezentacijos srity buvo atsilį- katalikiškas gimnazijas, nedelsda- 
kusi, bet kitoj srity pasiekė žy- mi kreiptųsi į parapijos vadovy- 
mių rezultatu: surinko solid. įna- be. Prisikėlimo par tiesiogiai ąr 
šu $1200. Tai nuopelnas ižd.1 J. nėr savo parapijos Stinendijų 
Mažeikos. 1960 m. buvo surinkta Fondą — kiek galimybės leis — 
tik apie $200. o daugiausia buvo yra pasiryžusi iš dalies ar net pil- 
surinkta 1957 m. — $1600. L. 1 nai padengti mokslo mokesčius.

DR. JUOZUI URBAICIUI, jo šeiniai ir 
ANTANU! URBAICIUI 

siunčiame nuoširdžią užuojautą.
jų brangiai sesutei Ulinskienei Lietuvoje mirus —

.J. O. Leveriai

kih. 1975 m. apie 15 mil. ameri
kiečių negalės gauti darbo tik dėl 
mokslo trūkumo.

Suaugusių švietimui preziden- 
as paprašė Kongresą $50 mil.

Proporcingai gyventojų skai
čiui padėtis nėra nei kiek geresnė 
ir Kanadoje.

me. “Dainos” valdyba

Slovakų šventė įv\ ko sekmadie- njus p0 20 sv. Persiuntimas kainavo 
nį jų salėją 1407 Dunoas St. W. S41,1O. Tas išlaidas uadengė Montrca- 

bės sukaktis. Minėjimą atidarė ir į šų. Drabužius suaukojo: v. Daugelavi- 
svečius pristatė dr. Kirschbaum. čienė. G. Daukšienė, O. januškeyičie- 
Svarbiausiu kalbėtoju buvo fe- ”ė- J-Juodviršienė,. B, Jurkienė. J. 
der. Vyriausybės atstovas — šiąu- ...... .
rėš sričių min. Hon. W. Dinsdale. 
•Ontario nremjero vardu sveikino

1 ‘ a I biuo meru yra vei saiua 4a taisKai.-Pęarsono ^pi-oy<pai'L narys A.;nrašyi^

i: a. dėvėtu, dar gerame stovyje, 
drabužių: b. pinigų persiuntimo išlai
doms padengti.

Norintieji paaukoti drabužių , ar pi
nigų prašome skambinti J. Kęsgailie- 
nei PO. 7-5956, Iz. Malįškai RI. 7>5846, 
Ą. Rusinui DO. 6-7231. Vajui vadovau
ja Montręalio lietuvių seimelio prezi
diumo šalpos reikalams narys J. Gu
das. Vajaus talkininkais kviečiami pa
skiri asmenys ir organizacijos.

Seimelio prezidiumas

jV. Meilus savo ir žmonos vardu 
nuoširdžiai dėkojo už išleistuves; nrimini L-orl rtorocmn Volho na i j “ ^v. ... įas isiaiuas uauenge monirca-nirm -PF1™1”6’ , teresniU kalbų ne- pamjnėta 23 metų nepnklausomy- ii© lietuviu seimelis iš šalpos vajaus lė- 

, Pirm- girdėtų nei savo šermenyse, kad ■ . . .
St. Dargiui, ižd. P. Viluciui, sekr. jęgjtų nuopelnų nesąs užsitarna- 
A. Masioniui. nariams: E. Jankų- VęS žadėjo grįžti Į Kanadą no 
tei ir J. Bleizgiui. 1962 m. kovo 3 5 ar 7 metų ir vėl Įsijungti liet. 
11 d. sudaryta nauja Toronto TF veiklon; kvietė juodu aplankyti 
skyr. valdyba, kurios sąstatas pa- Vokietijoj . Išleistuvių programai 
skelbtas š.m. "TŽ 12 nr. Ta pro- gyvai vadovavo J. Matulionis. V. 
ga savo ir TF vardu nuoširdžiai J j? G. Mėliai išvvksta Vokietijon 
dėkoju buvusiai TF skyr. valdy-1 šia savaitę. " Bv.
bai už*pasisventimą. gražų bei pa- ( 
vyzdingą pasidarbavimą renkantį- 
aukas pavergtos tėvynės vadavi-į 
mo reikalams ir linkiu naujajai 
TF skyr. v-bai sėkmingo bei na
šaus darbo.

V. Vaidotas,

veiklon; kvietė juodu aplankyti

Bv.

Lietuvių studentų 
žinios

TORONTO LIET. STUD. VALDYBŲ 
POSĖDIS Įvyko pr. šeštadieni. Dalyva- 

. . .... ;vo penkių org-jų valdybos ir LSR Bū-
TF Atstovybės Kanadoje pirm.: relio valdyba. Buvo išdiskutuota To

ronto lietuvių studentų problemos ir 
nustatytos gairės bendram veikimui. 
Konstatuota, kad kaikuri dalis liet, 
studentų pasyviai laikosi nuo liet, veik
los. Studentai pageidavo, kad jau da
bar kas nors susirūpintų jaunimo ir 
studentijos vadų paruošimu. Lietuviš
koj aplinkoj išaugę studentai — lan
kę liet, mokyklas Europoj — palieka

“Karolio teta”
Toronto liet. “Caritas” pastan

gomis pr. šešt. Prisikėlimo salė
je žiūrovus linksmai pajuokino 
“Karolio teta”. Šią lengvo žanro 
ir nesudėtingų situacijų T. Bran
don 3 v. komediją atvežė Detroito_____  ______ r
dramos mėgėjų sambūris. Vaidi-; studentų eiles baigdami mokslus, 
no: Prahą Černių — St. Iljasevi- 
Čius. Feliksą — A. Pesys. Jokūbą Toronte baigė un-ta. or.įanizuotųsi į 
— V. Žebertavičius. Karoli — D. filisteriu sąjungą. Baigusieji filisteriai 
Liškauskas. Liucija Al vadoves — (!;,bar :I1;1/“ bepalaiko ryšius su stu- 
I. Laurinavičienė, špėtika — St. P{dyį°jaJ’ '—i >r Geidausiąs. Oną. jo dukteri - G 1,k' srol ”,ek<> “ »«
Šileikaitė. Katrę, jo augintinę —. 
R. Lisauskaitė. Iloną Lukas — L • 
Šulcaitė ir Baziliu — A. GladkauS- | 
J " “ “ ■ ■
Z. Arlauskaitė-Mikšienė: padėję- geidavo, kad visa liet, visuomenė ak- ........................... . i. ...... . , . . »----- .

parengimus, suvažiavimus, stovyklas, 
žodžiu, studentai nenori atitrūkti nuo 
liet, bendruomenės. K.

KELETAS STUDENTŲ šiemet baigs 
Toronto un-tą. Reikia pasidžiaugti, kad 
lietuviai un-te gerai mokosi ir 95-99*7 
baigia numatytu laiku. Blogiau su gim
nazijų abiturientais, bet šiemet, gerai 
pasispaudę, reik tikėtis, pasieks gerų 
rezultatų.. . . .y;

TORONTO UN-TO metinį literatū
ros žurnalą atsisakė spausdinti Ošavos 
spaustuvė, nes žurnalo turinys esąs 
nepadorus. Antrasis žurnalo red. A.' 
Walker sako, kad žurnale nieko nepa
doraus nesą. Spaustuvininkui galėjęs 
nepatikti tiktai vieno lietuvio straips
nis. kuriame kritikuojamas amerikie
čių gyvenimas ir keletas meilės poe- i 
mų. žinią paskelbė “The Telegram” į

I kovo 22 d. laidoj. j

Studentai iškėlė sumanymą ,kad visi

čienė, G. Daukšienė, O. Januškevičių

Kesgailienė, V. Keturkienė, B. Lukoše
vičienė. A. Mališkienė ir A. Zubiėnė. 
Siuntiniai jau pasiekė adresatus ir gau- 

rT ,T i t • narni padėkos laiškai.
Hon. J. Yaremko, o liberalų vado šill0 mctu yra vėI gauta 25 laiškai - 
Pearsono - prov parl. narys A. n,.3Švmai p3!anios. Tcuka kreipHs į 
Thompson. Dai dalyvavo Norton,I Montręalio lietuviu visuomene ir pra- 
Kucherepa ir “Telegram" leidė- j-vt; 
jas J. Basset. Taip pat įvairių tau- ’ • 
tinių gruoių atstovai. Kaip pa
prastai. lietuvių Bendruomenės 
atstovo nebuvo, bet garbės svečių 
tarpe buvo neoficialus liet, atsto
vas. Minėjimas pradėtas Kanados 
himnu “O Canada" ir slovakų 
himnu. Mergaitės taut, drabužiais 
pašoko tautinių šokių. Oficialus 
minėjimas truko 2 vai. Visa prog
rama — anglų kalba. P. L.
Išnuomojami didelis kambarys ir vir
tuvė su baldais College - Dovercourt 
rajone. Tsl. LE- 6-9165.

Įvairūs medžio darbai bei remontai na
muose: virtuvės Įrengimai, grindys, 
laiptai, langai, kambarių pertvarkymas 
ir išorės darbai.

J. AUSTINSKAS, tel. LE. 1-1554

kolegomis studentais. Studentai pagei-1 p \ 7 y T O J \ S 
_ _ _ . . . - “ jdavo, kad būtų Įsteigtas jaunimo cent-1

'ras — namai.
Studentai labai patenkinti LSR Rū

kas. Veikalą pastatė ir režisavo Į relio Įsteigimu, dėkojo už veiklą ir pa- 
Z Arlauskaitė-Mikšienė: padėję-'geidavo, kad visa liet, visuomenė ak- 
iai: I. Šulcaitė ir St. Iljasevičius. tyviai paremtų Studentų darbus, ka^p 
Žiūrovų prisirinko apie 250. i ................... . ......... .

Toronto lietuviai dėkingi “Ca- į 
ritui“ už pastangas, o Detroito: 
dramos mėgėjų sambūriui ir jo 
vadovams už linksmą juoką, dv.

D E ROK A T O R ILS
■jė-jviiĘttš dažymai

• Natūralaus medžio išbaigimas
• Popieriavimas ir t.t.

Žiemos sezono kainos žemos.
Skambinti:

KAROLIS ABROMAITIS KO. 9-7044

BALTIC MOVERS j
Baldų pervežimas Toronte ir toliniomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę i 
Montreali. Londoną, Windsora. Hamil
toną, North Bav, Šudburi ir kitur.

30 HEWSON ST.. TORONTO 
Telefonas LE. 4-1403

Jūsų LAUKIA
Parkdale

Beauty Salon
sav. Irma Kremer

1 B SORAUREN ĄVE.
(kampas Queen - Sorauren) 

Telefonas LE. 2-019S 
Kasdien — išskyrus pirmadienius

GOODMAN
CHARTERED ACCOUNTANT

HU. 1-4377 HU. 9-2454

Lietuviška baldu 
^dirbtuvė i

Daromi nauji minkšti baldai ir ap- i 
traukiami seni pigia kaina. P. Lu
bys. Tel. WA. 2-7981. Namų AM.

I/.;, HS3V
Ii

408 Roncesvalles Avė. Tel. LE. 5-1944
kampas Howard Park

su ŽC-

REIKALINGI:
ELECTRICAL DESIGN 

DRAFTSMEN 
pramonės kontrolės sistemų,

mo voltažo paskirstymo ir skirsty
mo kambario Įrengimų patyrimu.

MECHANICAL DESIGN 
DRAFTSMEN

su sunkiosios gamybos mašinų pa
tyrimu.

TOOL DESIGNERS 
su šablonų, įrankiu ir armatūros 
patyrimu.

PROCESS PLANNERS 
patyrę precizinių elektro - mechani- 
nių įrengimų montavime.
MECHANICAL INSPECTOR 

mechaniško tikrinimo priėmimo 
skvriaus priežiūrai, su navigacinių 
sistemų dalių precizinės mechani
nės inspekcijos patyrimu. įskaitant 
ir optiniu matavimo įrankiu naudo
jimą. '

Kreiptis:
IAN MARTIN ASSOCIATES

limited
212 King St. W. Tel 362-6671

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, Phm.B.

DISTRICT ESTATE BROKERS
177 Sherbrooke St. W. VI 2-8501 
Pastatai-Žcmė-Draudinias-Paskolos 

Rosemount. 12 butų po 4 atskirus 
kambarius. 7 metų. Nuomininkų šil
dymas. Išnuomoti po S65 kiekvie
nas. Paskola $60.000 iš 5G*F. Įmo
kėti $10 000. Praš.pmą S75.000.

'f P? Adamonis, RA. 2-24727'T A: '• ___ ___________ ____________ ____

Buvę profesoriai 
estoranų darbininkai
Komunizmo reiškiniai tie patys 

7. Europoje ir saulėtoje Kuboje: 
ųasės , žmonių nalįeka>. yisą savo 
Mi-tą ir džiaugiasi gali patekti lai- 
;vėiC ’,

I š 7. m i 1. u bos °y v. nuo revo
liucijos pabaigos išbėgo 250.000. 
Didesnė nusė visų pabėgėlių atsi
rado JAV. Daugiausia pabėgėlių 
yra Miami, kur yra Įsteigtas pa
bėgėlių centras. Dar prez. Eisen- 
hoveris tam tikslui buvo pasky
ręs $5 mil. Iki šiol JAV pagalba 
Kubos pabėgėliams siekia $23 
mil. Susiduriama su darbo prob
lema. Buvę Kuboje teisėjai ir pro
fesoriai šiandien plauna indus 
restoranuose ir dirba kitus vadi
namus juodus darbus. Negali gau
ti darbo, gauna pašalpą. Planuo
jama pabėgėlius išsklaidyti po ki
tas JAV vietoves, nors iie neno
riai palieka Floridą, nes tikisi 
greito sugrįžimo;

Paskui i niu laiku atvyksta daug 
vaiku, tarp 8-16 m. amžiaus, ku
riuos tėvai išsiunčia, saugodami 
nuo komunistinio auklėjimo.

Tauovk ir skolinkis savo
KREDITO KOOPERATYVE "LITAS"

SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS. PASKOLOS LENGVAI 
IR GREITAI DUODAMOS BETKOKIAM GERAM TIKSLUI.

’’ANKAS VEIKIA: sekniadienia’s nuo 10.30—1 vai. p.n. Aušros Vartų pa
rapijos salėje šiokiadieniais: 1451 Crawford Brid5e Aye., Verdun: pirma- 
jiėnials nūrt 1C—12 vai. i" nuo 7--s-8.vaI. v.; treėiadic"' ūs ir penktadieniais 
nuo 7—8 vai vak. 3907 Rosemont Blvd. (West of Pic iX): trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 3—9 vai. ir šeštadieniais nuo 10 -12 vai.
PASKOLŲ REIKALAIS kreiptis pas ved. padėjėją P Rudinska Roscmonte 
iarbo valandomis i< KA 2 24 <2. kilu laiku — t —1. I; t . 1 2957. .

Pi;i:i. J; BERNOTAS. UN. 6-2065 Vėd. D. JURKUS. PO. 7-4280

1796 Bloor St. W

Dr. J. Urbaitis
Chirurgas ir gydytojas

IŠVYKO ATOSTOGŲ. 
Kabinetas uždarytas iki 

balandžio 1 d.

nepamirškite užsukti Uetuviškon dovanu^ 
suvenirą ir Įvairiu, reikmenų krautuvėn

1212 Irnndas St. W. Tel. LE. 2-9347 
J. BER2INSKAS 

’i’^nkvmai priimami ir paštu.

Cigarečių kartonas
Jei jums reikia vaistu pacal receptus ar kitu kasdieninio reikalingumo daik 
tų. paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai užeikite j 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 FOTO 
APARATUS arba filmų aparatus — BOLEX. KEYSTONE-BELL, HOWELL 

ir kt„ juos gali gauti pas mus su 25% NUOLAIDA.
GREITAS MOTORIZUOTVS PRISTATYMAS NEMOK AMAI VISA ’'’FNĄ. 

NKSIVAR2YKITE PASKAMBINTI TEL LE. 51941.

visu rūšių
— 200 štokų

MARGIS DRUG STORE
M ■ c L C L/% j ir'^c — N’lon seamless — Si 0C nn-q 

bKOb —speciali nuolaida—2 poros už $1.00 j

AL GARBENS 
REAL ESTATE

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

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

Vakarais — HU. 9-1543.

SW.AVSEA. S3.000 imokėti. atskiras namas, vandens apšildymas, 2 garažai, 
galima siūlyti $14.900. .

WINDERMERE AVE.. $5.000 įmokėti, atskiras, naujas apšildymas, 2 mod. 
virtuvės. 2 vonios, naujas garažas. Galima siūlyti $19.500.

ARALADALE — .BLOOR, $8.000 įmokėti, atskiras 8 kambariai, 2 virtuvės, 
2 vonios, garažas, nakeistas į dupleksą. Viso $2*.900.

INDIAN rd. — DUPLEKSAS. §5.000 įmokėti. 10 kambarių, originalus, 
2 aoš’ldymo sistemos. Galima siūlvti $21.900.

KRAUTUVE — DUNDAS — RONCESVAIXES Sft.OėP įmokėti. 3 aparta- 
. mėnlai. plius krautuvė, vandens anšildymas. Galima siūlvti $16.500.

KRAUTUVE — BLOOR ST.. $10.000 įmokėti. 2 moderniški apartamentai ir 
krau'uvė geroj vietoj Prašoma $32.000.

4 «»'TA*U. $5.000 imokė'i. modemiška; ’-"netas. Nuomos $320 mėnesiui, 
plius sklypas statybai. Galima siūlyti $25.000.

Pas mus randasi daug naujai registruotu pardavimu H;«h P*-k i- Parkdale 
rajonuose. Dėl informacijų skambinkite A GARRFNm.




