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Tolerancija
Mūsų laikų kultūringajame pasauly labai dažnai kalbama apie 

tolerancijos reikalą, tuo suprantant pripažinimą kiekvienm indi
vidui ir kiekvienai grupei teisės be jokių trukdymų laisvai tvarkyti 
savo sąžinės bei religijos reikalus. Iš to paties nusistatymo išplau- 

- kia ir vadinamas nediskriminacijos principas, atseit pripažinimas 
visiems vienodų pilietinių bei socialinių teisių, nežiūrint religinio 
žmogaus nusistatymo ar kitokių jo savybių. Mūsų liberališkoje 
spaudoje bei visuomenėje labai dažnai girdime priekaištų, kad ka
talikai esą priešingi tolerancijai,, nors ištikrųjų jų pačių tarpe ka
talikams priešiškas nusistatymas yra daug ryškesnis, negu katali
kiškos visuomenės nusistatymas prieš netikinčius ar kitatikius.

Tą pati reiškinį matome ir nelietuviškoje šio kontinento visuo
menėje. Prisiminkime tik, koks triukšmas kilo dėl Kennedy kan
didatūros Į JAV prezidento vietą vien dėl jo religijos. Dėl to, kad 
jis katalikas. Visoje JAV istorijoje tai buvo vos antras katalikas 
kandidatas i prezidentus ir dėl abiejų kilo audros, kai niekad ne
buvo kliūtimi kandidato priklausymas kuriai nors protestonų gru
pei. Geri buvo episkopalai, geri metodistai, geri baptistai ar dar 
kitokie, bet negeras katalikas. Vadinasi, šio kontinento protestan
tizmas tebėra dar kovojantis. Ir Kanados protestonai ne vien iš 
tradicijos tebešvenčia liepos 12 — vadinamą oranžistų arba pro
testantizmo Įsigalėjimo dieną.

Paskutinio gyventojų surašymo duomenimis, 1951 m., Kana
doje 43.3% visų gyventojų buvo katalikai. Dabar jų procentas ne
bus sumažėjęs, bet dar padidėjęs, nes katalikų ir natūralus prie
auglis yra didesnis ir jų per pastaruosius 9 metus yra daugiau 
imigravę. Tačiau Kanada oficialiai laikoma protestantišku kraštu 

•ir daug kur parodoma aiškaus nepalankumo katalikams.
Štai tik užpernai protestonai pakėlė baisų triukšmą, kam Pene- 

tang, Ont., vienos apylinkės valstybinėje mokykloje, kurios visi 
mokiniai buvo katalikų tėvų vaikai, buvo dėstoma tikyba. Buvo 
Įteiktas oficialus skundas valdžios organams. Byla atsidūrė teisme 
ir tikybos dėstymas buvo uždraustas, nes toks yra valstybinių mo
kyklų Įstatymas. Tėvams teko atsiimti savo vaikus iš valstybinės 
mokyklos ir Įsteigti naują katalikišką mokyklą, o anoji tada už
sidarė išviso. Nebūtų nuostabu, jei prie šitokios išeities būtų pri
vedę kokie bedieviai, kovotojai prieš tikybą apskritai, bet labai 
nuostabu, kai tai padaryta tikinčių kitos konfesijos žmonių, tary
tum jiems būtų iš to kokios naudos, jei katalikų vaikai nebus 
mokomi tikybos. ' ’

Maždaug prieš ketvertą metų viename Ontario miestely prie 
Quebec sienos buvo iškelta byla seselėms vienuolėms, kurios mo
kytojavo valstybinėje mokykloje. Tikyba ten net nebuvo dėstoma, 

'-bet^seselės ateidavo-į klases vienuoliškai apsirengusies^ tno ■■ būdu 
esą pažeisdamos Įstatymu. Dabar štūi, spalio 16 d. NYT paskelbė 
apie panašią bylą Texas Bremond miestely, kurio gyventojų dau
guma yra katalikai. Vietos protestonų kunigas su keliais savo pa
rapijiečiais taip pat Įteikė skundą, kad valstybinė mokykla esanti 
sukatalikinta, nes joje mokytojaują katalikės vienuolės seserys. 
Leidimas joms mokytojauti esąs kartu rėmimas Katalikų Bažny
čios, nes seserys vienuolės, kurios esą padarę neturto Įžadus, gau
tąsias algas atiduodą vienuolynui. Be to, jos sukurią religinę at
mosferą mokykloje, kuri šiaip žmonių ir esanti vadinama Marijos 
mokyklos vardu, nes esanti prie to pat vardo vienuolyno, švietimo 
vadyba skundą tuo tarpu atmetė, nurodydama, kad seserys esą 
kvalifikuotos mokytojos, už darbą joms turi būti mokama, o kur 
jos .savo uždirbtus pinigus padeda, tai jau jų reikalas. Mokyklos 
patalpos esą nuomojamos iš katalikų. Jose seniau buvusi katalikų 
mokykla, tad gyventojų tarpe iš tų laikų esąs užsilikęs ir vardas.

. Tokie pavyzdžiai nėra skundėjų tolerancijos Įrodymas ir skun
dais nesiekiama nieko daugiau, kaip tik pakenkti katalikiškajai 
bendruomenei, net be jokios naudos savajai. Taigi tolerancijos dar 
daug kam reikėtų pasimokyti.

KAS
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Ncdarbui mažinti fed. vyriau
sybė pateikė parlamentui svars
tyti namų Įsigijimo įstatymo pa
keitimo projektą, numatanti ma
žesni Įmokėjimą, didesnes pasko
las ir ilgesni išsimokėjimo laiką. 
Pvz. už $10.000 namus tektų Įmo
kėti tik $500, už namus $12.000 
- $14.000 — tik $600. Si lengvata 
nenumatoma taikyti namams virš 
$14.857. Dabartinių paskolų mak
simumas $12.800 numatoma pa
kelti iki $14.200 vienos šeimos 
namams su trimis ar mažiau mie
gamaisiais, ir iki $14.000 dides
niems namams. Išsimokėjimo lai
kas numatomas pratęsti iki 35 me
tų vietoj 30 metų. Palūkanos liktų 
tos pačios 6%%. Opozicija reika
lauja jas sumažinti.

Namų statybai skatinti fed. vy
riausybė yra pasiryžusi steigti 
specialų hipotekini banką, kuris 
duotų paskolas vyriausybės nu
statytomis sąlygomis, jeigu priva
tiniai bankai bei finansinės įstai
gos nesutiks duoti tokių paskolų. 
Kol kas bankai atsisako duoti sta
tybines paskolas iš 6% % palūka
nų, sakydami, kad tai neteisėta, 
bet superka vad. morgičius, mo
tyvuodami, kad tai ne paskola, o 
investavimas.

Sovietų kaltinimai estams Ka
nadoje nesugadino gero vardo, 
pareiškė vienas imigracijos min 
pareigūnas. Esą, jeigu jų nebus 
paisoma, sovietai nutils. Sovietų 
kaltinimai naujiesiems ateiviams 
esanti šaltojo karo propaganda. 
Tai esą matyti ir iš to, kad kalti
nimuose neminimi faktai. Polici
ja ištyrusi winnipegiečio esto 
Laak bylą rado jį nepakaltinamą; 
dabar ji tirianti torontiečio A. 
Luitsalu atvejį.

o
Ontario kabinete prieš parla-

NAUJO KANADOJE?
nova, Rusijos caro Nikalojaus II 
sesuo, gyvenusi Cooksville prie 
Toronto, mirė eidama 78 metus. 
Kanadon ji atvyko iš Danijos, kur 
buvo Įsikūrus isu savo šeima — 
vyru Kulikovskiu ir sūnumi. Ji 
buvo dailininkė, dalyvavusi paro
dose. Savo paveiksluose ji vaiz
duodavo linksmą nuotaiką ir sa
kydavo klausiantiems: “Jei nesi
juokčiau, turėčiau nuolat verk
ti”. Visa caro šeima bolševikų 
buvo nužudyta 1918 m. Ekaterin- 
burge. Gigai su vyru pavyko pa
bėgti, nors buvo suimti tarp Jal
tos ir Sevastopolio; išgelbėjo 
Kryman artėjanti vokiečių ka
riuomenė. Gyva būdama Olga ne
kartą paneigė tvirtinimą, kad Vo
kietijoje gyvenanti Ona Anderson 
yra caro duktė Anastazija.

mento sesijos atidarymą padaryta 
keletas pakeitimų. Atstovai Allan 
Grossman ir William Stewart pa
skirti ministeriais be portfelio, o 
atstovas Leslie Rowntree -paskir
tas transporto ministeriu. Min- J. 
Yaremko iki šiol vadovavo dviem 
ministerijom — transporto ir 
valstybės sekretoriaus (maždaug 
vidaus r .min.). Transporto minis
teriją jis užleido Rowntree, o 
pats liko valstybės sekretorių ir 
perėmė Įkurtą visai naują pilie
tybės ministeriją. J. Yaremko pa
skyrimas pirmuoju pilietybės mi
nisteriu rodo, kad dabartinis 
premjeras tikrai daug dėmesio 
skiria naujiesiems ateiviams.

Naujojo sesijoj Ontario parla
mentas numato svarstyti visą ei
lę įstatymų projektų bei pakeiti
mų: kelių tiesimo, viešųjų darbų 
žiemos sezonui, miestų statybos 
darbų, kaikurių ministerijų per
tvarkymo, pigių butų statybos. 
Taipgi numatoma Įsteigti psichi
nių ligų tyrimo centrą, jaunų nu
sikaltėlių centrą, kuris rūpinsis 
juos Įjungti visuomenėn, praplės
ti alkoholikų skyrius ligoninėse, 
įvesti hipnozės panaudojimo kont
rolę, Įsteigti daugiau vietovių iš
kyloms.-' ■ '■

Liberalų partija Quebeco prov. 
laimėjo papildomuosius rinkimus 
dviejose apylinkėse: Joliette ir 
Rouville. Pirmojoj išrinktas G. 
Lambert, antrojoj — F. Boulais. 
Joliette nuo seno buvo Union Na- 
tionale tvirtovė, kurią laikė buv. 
darbo min., paskui premjeras A. 
Barrette. Kai pastarasis pasitrau
kė iš partijos dėl intrigų, vieta ati
teko liberalams, kurie prov. par
lamente turi 53, Union Nationale 
— 41, nepriklausomi — 1.

♦
Did. kunigaikštytė Olga Roma-

Iš Toronto Lietuvių Vaikų Namų pašventinimo iškilmių. Kalba m otina Augusta ir seselės su Jo Em. 
kardinolu, atlikusiu šventinimo apeigas- f Nuotrauka J. Dvilaičio.

Pastarajame dešimtmety iškilo 
šeimų sujungimo klausimas tiems 
ateiviams, kurie atvyko šiapus At
lanto palikę šeimas Europoje- 
Įvairios kliūtys sunkino nauja
kuriams jas parsikviesti. Kana
doje šiai problemai daug palanku
mo parodė vyriausybė ir ne valdi
nės organizacijos. Pvz. vien kata
likų imigracinės Įstaigos, veikian
čios daugumoj vyskupijų, pagel
bėjo 20.000 ateivių persikelti iš 
Europos bei Įsikurti Kanadoj. 
Daugiausia tos paramos teko mo
terims ir vaikams. Šis planas bu
vo suorganizuotas 1952 m. Pagal 
ji buvo duodamos paskolos be pa
lūkanų tėvams, norintiems parsi- 

liūs, seseris ir sužadėtines. Ikišiol 
daugiausia pasinaudojo šiuo pla
nu Toronto arkivyskupijos atei
viai, parsikvietę 8.868 asmenis. 
Montrealio arkivyskupijon atvyko 
3.378, Vancouverio — 946, Ha
miltono — 840, Otavos — 492, 
Winnipeg© — 394, Londono — 
270, Edmontono — 262, Calgary 
— 183, Sault Ste. Marie —135, 
Fort William — 102. Į kitas vys
kupijas atvyko mažiau nei 100 at
eivių. Skolas'reikia grąžinti per 
2-3 metus, sumokant kas mėnesi 
atitinkamą sumą.

Be šių Kanados 20.000 ateivių, 
katalikų imigracinių Įstaigų pašal
pa pasinaudojo 8-300 asmenų, Įsi
kūrusių Kanadoj. Tai — tarptau-

Linotipo vajas
Po $5 torontietis B. Matulevi

čius, Kutienė Ona iš Hamiltono, 
S. Savičius iš Larder Lake, Ont., 
Vinslovas Jonas iš Wawa, Ont., 
Grabauskas Vincas iš Red Cliff, 
Alta, ir Slabšinskas Ignas iš Či
kagos;

po $2 Elena Spilchak iš Toron
to, Vincas Bieliūnas iŠ Welland, 
Ont., ir Petras Jakubka iš Mont
realio; '

po $1 torontiečiai M. Petronis 
ir Vyt. Vaitonis-

Šerų pirko:
po 1 šėrą už $10: Tėvai Pran

ciškonai Toronte, jau anksčiau 
pirkę 35 šėrus; Medžiotojų ir žuk- 
lautojų klubas Toronte, * Petras 
Bražukas iš Toronto ir Kaz. Bun- 
garda — visi jau anksčiau pirkę 
po 1 šėrą, ir Vladas Ramanaus
kas iš Toronto.

Visiems lietuviškos spaudos rė
mėjams nuoširdžiai dėkojame.

Linotipui pirkti vajaus k-ja.

tinė katalikų migracijos komisija 
Ženevoj, JAV katalikų labdaros 
konferencija ir JAV pabėgėlių 
programos (US Escapee Prog
ram). Su šiomis Įstaigomis Kana
dos katalikų imigracinės Įstaigos 
palaiko glaudų ryši. Savo paramą 
jos tebeteikia ir. dabar asmenims, 
norintiems parsikviesti savo šei
mas bei gimines iš užjūrio. Mont- 
realy galima kreiptis: Service 
pour immigrant cathaliques, 637 
Quest Craig West, Montreal 3; 
Toronte — Catholic Immigration 
Bureau, 32 Isabella St.

NUPIRKO 175.000 
TELEVIZIJŲ

Prelatas Tu laba paskirtas 
emigracinen komisijon

Šv. Tėvo pavestas. Jo Em. kar-mizavo lietuvių sekcijos progra- 
w 1 JT * * ’ 1 I V** A ■ A ' A ' X* *dinolas Marcelus Mimi, spalio 31 

d. paskyrė prel. dr. Ladą Tula- 
bą, lietuvių šv. Kazimiero kolegi
jos rektorių Romoje, Vyriausios 
Emigracinės Komisijos nariu, pa
gal apaštališkosios konstitucijos 
“Ėxul familiae” nustatyas nor
mas. Ši komisija turi uždaviniu 
koordinuoti ir tvarkyti dvasinį 
aptarnavimą visų išeivių ir trem
tinių išsklaidytų plačiame pasau
lyje. Komisija yra konsistori j ali
nės kongregacijos padalinys ir jai 
vadovauja kardinolas Mimi. šis 
prelato Tulabos paskyrimas i tą 
komisiją yra naujas šv. Tėvo pa
lankumo Lietuvai ir lietuviams 
ženklas- Tai komisijai anksčiau 
priklausė amžinos atminties Jo 
Eks. vysk. Vincentas Padolskis. 
Turėdami šioje komisijoje lietu
vių atstovą, būsime užtikrinti, kad 
lietuvių dvasinių reikalų aptarna
vimas pasaulyje bus ir toliau pa
lankiai tvarkomas.

Lapkričio 15 d. Romon atvy
ko iš Miuncheno kun. dr. Jonas 
Aviža, naujai paskirtas šv. Kazi
miero lietuvių kolegijos vicerek- 
torius: Kun. dr. Jonas Aviža il
gus metus labai sėkmingai dirbo 
pastoracijos darbą Miuncheno lie
tuvių tarpe. Ypač gražiai suorga- 

MM

Nuotrauka J. Dvilaičio

mią statistiką apie ateivius, atvy
kusius Kanadon pokario metais. 
Pasak jo, 2 milijonai pokario at
eivių dabar uždirba 2000 milijonų 
dol. per metus ir išleidžia $1.200.- 
000 Įvairiems krašto gaminiams. 
Apytikriai apskaičiuojama, kad 
jie sudarė Kanadoj 500.000 šei
mų, nupirko 200.000 elektrinių 
krosnių, 320.000 šaldytuvų, 22 - 
000 mažųjų šaldytuvų, 450.000 
radijo ir 175 000 televizijos apa
ratų. 1950-58 m. laikotarpy atei
viai Įsteigė 2.358 verslo Įstaigas 
bei davė darbo 9000 asmenų, ku
rių daugelis — čiagimiai piliečiai; 
nupirko 3.897 ūkius ir išnuomojo 

mą šių metų tarptautiniame eu
charistiniame kongrese ’

Nedavė vizos
■ šokėjams

Sovietų liaudies šokių šokėjų 
gastrolės Pietų Amerikoje vyks
ta su kliūtimis- Kaip “TŽ” jau bu
vo rašyta, tų šokėjų tarpe yra ir 
keturi lietuviai, kurie ten šoka 4 
šokius: Klumpakojį, Oželi, Len
ciūgėlį ir Jonkelį. Gastrolės bu
vo pradėtos Venezueloje ir ten už
truko iki lapkričio 4 d.

Iš Venezuelos šokėjai buvo nu
matę vykti į Argentiną, tačiau jie 
nebuvo Įsileisti — negavo vizos. 
Dėl to maršrutas buvo pakeistas 
ir šokėjai išvyko i Čilę, kur gast
rolės buvo pradėtos sostinėje 
Sant-Jago, miesto teatre. Į kon
certą buvęs atvykęs net pats Či
lės prezidentas.

Maskva. — Sovietinė Kaukazo 
respublika paskelbė Įstatymą, 
baudžianti nuo 6 mėn. iki 2 metų 
ištrėmimo asmenims, kurie atsisa
ko dirbti ir gyvena “parazitišką” 
gyvenimą.

Kanados Lietuvių Katalikų 
Kultūros Draugija
941 Dundas St. W„ 

Toronto 3, Ontn Canada

Savaitės įvykiai
GINKLUOTAS JT SUSIDŪRIMAS SU KONGO KARIAIS VERČIA 
JT peržiūrėti ligšiolinę savo politiką. Ikišiol atstatytasis premjeras 
P. Lumumba buvo laikomas teisėtu premjeru, ir prez. Kasavubu ar
ba pik. Mobutu valdžia buvo ignoruojama. Paskutiniame savo pra
nešime JT gen. sekretoriaus atstovas Konge apkaltino belgus ir pik. 
Mobutu karius, kurie esą pagrindiniai netvarkos kėlėjai. Ganos ir 
Gvinėjos diplomatiniai atstovai Leopoldvillėje atvirai rėmė Lumum- 
bą ir tik jo valdžią tepripažino kartu prisidėdami prie jo planų vyk
dymo, tuo pratęsiami išvytų sovietinių diplomatų veiklą. įvyko 
betgi gana staigus persilaužimas, kai pik. Mobutii kariai suėmė 
Ganos ambasados III sekretorių, besilankanti pas Lumumbą su slap
tais dokumentais. Mobutu karių a— ----- - -----— -
būtys, vadovaujamas pik- J. N’Ko- 
kolo, apsupo Ghanos ambasadą ir 
norėjo priversti jos ambasadorių 
N. Wellbeck išsikraustyti. Tam 
paspriešino JT kariuomenės dali
nys, susidedąs iš marokiečių ir ga
niečių. Įvyko susišaudymas tru
kęs keletą valandų vėlyvą vakarą. 
ŽuVo 6 kongiečiai su savo vadovu 
ir 2 marokiečiai. Padėti išgelbėjo 
Ghanos vyriausybės Įsakymas 
ambasadoriui išvykti. Kongiečių 
laidotuvėse dalyvavo 100.000 mi
nia. Daugelis šaukė, kad.JT pasi
trauktų. Įniršę kongiečiai kariai 
ilgokai siautėjo po miestą suimi- 
nėdami JT pareigūnus ir atiminė
dami jų autovežimius. Nuotaikos 
aprimo, kai buvo atšaukti Ghanos 
policininkai, kaltinami paleidę 
pirmąjį šūvi, ir iškelti iš Leopold- 
villės ganiečių kariniai daliniai. 
Prie politinių nuotaikų praskaid- 
rinirno prisidėjo ir prez. Kasavu
bu laimėjimas JT pilnaties posė
dyje, kur po-ilgų diskusijų jo pa
skirta delegacija buvo pripažinta 
atstovaujanti Kongo respublikai. 
Nuo šiol JT turės skaitytis su Ka-

Mobutu kariuomenės. Lumumbos 
pozicija gerokai susilpnėjo. Jo da
lyvavimas valdžioje bus įmano
mas, jei to reikalaus numatoma 
kviesti Kongo polit- vadų konfe
rencija. Kasavubu yra pažadėjęs 
bandyti sudaryti tautinės vieny
bės vyriausybę, nors JT taikomo
sios komisijos atvykimas Kongan 
kol kas atidėtas. Grįžusi preziden
tą Leopoldvillėn triumfališkai su
tiko minios žmonių.

VIRŠŪNIŲ KONFERENCIJA 
Praėjus prez. rinkimams JAV, 

britų Macmilan pradėjo organi
zuoti naują viršūnių konferenciją 
artimoj ateity. Lankydamasis Ro
moj pas Italijos prezidentą Gron- 
chi ir premjerą A. Fanfari, jis 
tuo klausimu daug diskutavo, 
stengdamasis Įtikinti Italijos po
litikus tokios konferencijos rei
kalingumu. Jo nuomone, ji turėtų 
Įvykti netrukus po J. Kennedy 
atėjimo valdžion. Kaip matyti iš 
oficialaus komunikato, Macmilla- 
nui pavyko bent iš dalies rasti pri
tarimo.

Ta pačia proga britų premjeras 
su savo užsienio r. ministeriu lan
kėsi ir Vatikane pas popiežių Jo
ną XXIII, su kuriuo 25 min. kal
bėjosi prancūziškai. Popiežius pa
gyrė Macmillano pastangas teisin
gai taikai.

KONFERENCIJA MASKVOJ
Bolševikų revoliucijos 43 meti

nių proga lapkričio 7 d. Maskvon

suvažiavo viso pasaulio kraštų 
kompartijų ir komunistinių vals
tybių vadai. Po iškilmių visi jie 
susėdo maratoninei konferencijai, 
kuri oficialiai nebuvo paskelbta- 
Yra betgi žinoma, kad dalyvavo 
85 kraštų delegacijos. Jos spren
dė pasaulinio komunizmo tolimes
nę plėtotę, ypač jos būdus. Niki
ta Chruščiovas su savo šalininkais 
gynė tezę nekarinės plėtros; esą 
komunizmas yra toks pajėgus, 
kad nei tarpt. karai, nei revoliu
cijos nebesančios reikalingos; esą 
užtenka psichologinių, politinių ir 
ūkinių priemonių. Ši linija buvo 
pabrėžta ir 1957 m. deklaracijoj, 
pasirašytoj visos eilės komunisti
nių vadų, jų tarpe ir kiniečių. 
Neoficialiai betgi yra žinoma, kad 
Peipingas yra karo bei revoliuci
jų šalininkas. Ir šioj konferenci
joj Peipingo atstovas, prez. Liu- 
Šao-či, dėstė tą tezę ištisas 4 vai. 
Jis rado pritarimo iš kaikurių P. 
Amerikos kraštų delegacijų, ,š. 
Korėjos, Indqne^jo^r.^I^iž- 
jos. Chru^šg^gtĮiMftKMjteM^ 
visdėlįo

go tezę, griežtai" pašisakė“prieš 
nukrypimus — revizionizmą, dog
matizmą ir sektantizmą. Komu
nistų terminologijoj revizioniz- 
mas reiškia Jugoslayijos Tito 
kryptį, o dogmatizmas - sektantiz- 
mas — sekimą Maskvos linijos 
bei tvirtinimą, kad karas su im- .^7

perialistais neišvengiamas ir kad 
taikus sugyvenimas tik prailgina 
komunizmo plėtros kelią.

IŠTRĖMĖ VYSKUPĄ ‘
Haiti vyriausybė, vykdydama 

prez. Duvalier diktatūrinę politi
ką, ištrėmė vysk. F. Poirier Į gim
tąją Prancūziją, apkaltindama jį 
remiant komunistų studentus, 
siekiančius nuversti vyriausybę. 
Pats vysk. Poirier pareiškė, kad 
tvirtinimas visiškai neteisingas. 
Jo santykiai su dabartine vyriau
sybe nebuvo geri ir anksčiau. Per
nai vyriausybė buvo užsimojusi jį 
suimti, bet nesiryžo; buvo ištremti 
tiktai jo bendradarbiai kun. E. 
Grienberger ir J. Marrec- Duva
lier vyriausybė valdo respubl. iš
imties stovio Įstatymu nuo 1958 
m. gegužės 19 d. šiuo metu ji pa
skelbė karo stovį, nes esą studen
tai, Kubos inspiruojami, rengia 
revoliuciją. Jų pirm. Roney su
imtas, organizacija uždaryta ir 
paskelbtos Kalėdų atostogos vi
sose mokyklose, kad studentai iš
važinėtų namo. Opozicinės grupės 
telkiasi bendram streikui visame 
krašte. Prez. Duvalier savo prieši
ninkus išvadino “driežais” ir pri
minė, kad 1915 m. jie privertę 
JAV okupuoti kraštą dėl vidinių 
suiručių. Karinė okupacija baigta 
1934 m., o finansinė kontrolė 
1941 m. Haiti teturi 3,5 mil. gyv. 
ir 28.676 kv. km.

N. ZELANDIJOJ naujo parla
mento rinkimus laimėjo konser
vatoriai. Negalutiniais duomeni
mis.' jie gavo 45 atstovus, darbie- 
čiai — 41. Pastarieji, valdę kraš
tą tik 3 metus, turi perduoti val
džią konservatorių premjerui K. 
Holyoke.

MAURITANIJA, buvusi Pran
cūzijos kolonija Afrikoj, gavo ne
priklausomybę. Maroko vyriausy
bė tuo nepatenkinta ir reikalau
ja prijungti Mauretaniją prie Ma
roko, nes senovėje ji buvusi kara
liaus Mahomedo V karalystės 
dalis.

Maloniai prašome

švenčių 
sveikinimus

prisiųsti
“Tėviškės Žiburiams”
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TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI=

REUGKIIAME PASAULYJE

VINCUI ANDRIUŠIUI mirus,

•?

jo broliui ir giminėms gilią užuojautą reiškia
K. ir Br. Žymantai.

Brangiam Tėveliui mirus,
RAMUTĘ! IR LIUDĄ VYŠNIAUSKUS
liūdesio valandoje giliai užjaučiame:

J. V. Skrebutėnai, 
M. K. Joneliūnai, 
A. Grigas, 
Al. Telyčėnas, ■ 
Ip. Krasauskas-
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•Slapti vienuolynai veikia Lie
tuvoje — rašo sovietų laikraštis 
“Ogoniok” 1960 m. 39 nr. Du jo 
korespondentai lankęsi Lietuvoje 
ir radę “baisių dalykų” — vaikus 
priimant ĮŪrm^ą Komtmiją ir du 
slaptus vienuolynus Kaune, kur 
gyveną jaunos mergaitės. Jos ne
šiojančios darbininkių drabužius 
ir gyvenančios dviejų augštų na
muose. Jų tarpe esą universiteto 
studenčių, ligoninių slaugių, mo
kytojų. Kunigas Kerpauskas, no
rėdamas' patraukti jaunimą, įsto
jęs į futbolo komandą Batakiuo
se, Skaudvilės*™  jone. Vis tai esą 
dalykai,* kuriais* tektų susirūpinti 
kompartijai.

• Atleido iš*- darbo Kiseljevą, 
dirbusį Stalinogorsko jėgainėj, už 
tai, kad jo vaikai laikosi seno ti
kėjimo: viena duktė įstojusi vie- 
nuolynan,1 kita atsisakiusi pionie
rių uniformos, o sūnus Serioža 
ateina darželiu su medalikėliu ant 
kaklo; Įmonės darbininkų susirin
kime užpultas Kiseliovas atsakė, 
esą j o žm o n a tai d ar a n t i. Kiti n a- 
riai betgi tvirtino, kad komunisto 
šeimoj tokie dalykai neleistini. 
Visi nubalsavo pašalinti Kiselio- 
vą iš darbo, kol duktė grįš iš vie
nuolyno ir kiti vaikai nustos grio
vę’ socialistinę statybą/ Pasak 
profsąjungų organo ‘Trud”, pra
ėjo daug savaičių,' bėt Kiseliovo 
šeimoj niekas nepasikeitė.
. • Visuotinė santaryba. kurią 
rengiamasi sukviesti Romoje, bus 
ne vienybės, bet reformų santary
ba — pareiškė vokiečių,,benedik
tinas Sartory. Joje bus nagrinėja
mi klausimai. nebaigti Vatikano 
santarybos. Per pastarąjį šimt
metį esą iškilo daugybė klausimų, 
laukiančių reformų ir tai ne dokt
rinos, o praktinio gyvenimo bei 
drausmės1 srityse. Pvz; laukia 
sprendimo pasauliečių vaidmuo 
Bažnyčioje. Vienybės klausimas 
būsiąs taipgi svarstomas ir bū
siąs paruošiamojo pobūdžio.

• Arkivyskupas J ako vos. grai
kų ortodoksų primas Amerikoje,

* pareiškė viltį, kad po 10 ar 20 
‘ metų pasaulio protestantinių ben

druomenių taryba susitiksianti su 
katalikų hierarchija ir bendrai 
svarstysianti susivienijimo klausi
mą. Esą prie to veda popiežiaus 
laikysena ir pasaulinis komuniz
mas. Pernai arkiv. Jakovos daly
vavo protest, bendruomenių ta
rybos posėdyje Ženevoje, kur at
stovavo Konstantinopolio patriar
chs, o po to lankėsi Romoje pas 
popiežių.

• Televizijos programų žalingu
mą visuomenei studijavo Ameri
kos protestantinių bendruomenių 
komisija iš 34 narių ir po dviejų 
metų darbo paskelbė, kad JAV te
levizijos programos perkrautos 
seksualinio ir kriminalinio pobū
džiodalykais. Negeriau esą su fil
mais ir radijo programomis. Jų 
parengėjai laikąsi pažiūros, kad 
žmogaus gyvenimo prasmė glūdi 
naudoj, jėgoj ir pasitenkinime.. 
Krikščionys turėtų netik kritikuo
ti tokias programas, bet ir auklėti 
žmones, kad jie patys mokėtų pa
sirinkti nepeiktinas programas. 
Tada esą taikysis prie to ir prog-

. ramų vadovai. Be to, komisija rei
kalauja JAV žinių komisijos įsi
kišimo, kad ji paskirtų vietines 
komisijas ir viešuose posėdžiuose 
žiūrėti ar radijo bei televizijos 
stotys dirba viešajai gėrovai.

• Laidotuvių įstaigos yra tapu
sios pelningo verslo šaka. Spaudo
je pasigirsta vis daugiau balsų.

reikaliujančių reformų. Viena, 
laidojimas yra labai brangus, ant
ra — netekęs religinio pobūdžio. 
Laidojimo įstaigų vedėjai varžo
si dėbbalzamavimo kokybės, no
rėdami įsiteikti publikai ir pada
ryti lavono veidą kaip parduotu
vių manekeną. Pasak amerikiečių 
žurnalo “Jubilee”, firmos skel
biasi laikraščiuose siūlydamos 
balsavimo reikmenis; kad miru
sieji atrodytų sveikesni nei paka
synų dalyviai. Pvz. viena Čikagos 
firma skelbia' “Naujas! Naujas! 
Naujas! Lanol-Tex arterijų skys
tis ... natūralus būdas sušvelnin
ti odai, padarąs ją kaip gyvo žmo
gaus”. Be to, laidotuvių direkto
riai išnaudoja liūdinčius palikuo
nis. Iš JAV pravestos anketos 
matyti, jog 51% protestantų pa
storių ir 41% kataliku kunigų 
yra nuomonės, kad laidojimo įs
taigos, bent iš dalies; pasinaudoja 
liūdinčių šeimų padėtimi, nes jos 
lengvai priima pasiūlytus daly
kus, kad ir brangius. Kartais jos 
leidžiasi Įsiūlomos karstą už $19.- 
000 su puošniaisiais įrengimais: 
suspaustu oru, patogiu guoliu, 
auksinio tono fonu, šilkiniu iš- 
klojimu, atsparumu drėgmei ir 
pąn. JAV prekybos ministerijos 
duomenimis, 1959nf. laidotuvėms 
buvo išleista $L5 bilijono arba 
$907,87 kiekvienam' mirusiam. 
JAV įstatyntai betgi leidžia lai
doti ir nebalzamuotus1 lavonus pa
prastos pušies karstuose, bet rei
kalauja laidotuvių direktoriaus 
dalyvavimo. *

•• Raissa Maritain; garsi pran
cūzų rašytoja ir filosofė, mirė Pa
ryžiuje sulaukusi 77 m. amžiaus. 
Ji yra žmona žymiojo katalikų fi
losofo Jacques Maritain. Abu jie 
yra • konvertitai; Raissa, žydų kil
mės, atvyko Pfancūzijon su tė
vais iš Rusijos, ėjo mokslus Pary
žiuje ir 1904 m. perėjo kataliky
bėm Ji yra parašiusi-keletą vei
kalų.

• Tikybinės sektos ėmė plisti 
Vengrijoj, rašo profsąjungų orga- 
•nas “Xepszava". Jos- esančios 
slaptos, darančios sueigas priva
čiuose butuose. Laikraštis stebisi, 
kad dar 1960 m. Budapešte yra 
žmonių, randančių: laiko tokiai 
veiklai* Kaikurie jų nariai esą va
žinėja provincijon varyti savo 
propagandos. Mažom sektom yra 
lengviau išvengti persekiojančių 
akių. Katalikų vyskupai— J. E* 
Pėtery iš Va'cž ir J. E. Badalik iš 
Veszprem tebėra kalėjime, nors 
paskutiniu valdžios dekretu ofi
cialiai panaikintos visos kone. 
Stovyklos. Prie jų neprileidžiami 
net giminės.

• Milžiniškos rekolekcijos - mi
sijos buvo surengtos Argentinoje 
BuenOs-Aires vyskupijoj,< turin
čioj 7 nflil. tikinčiųjų 1.100 vietok 
vėse. Jos truko nuo rugsėjo 24 iki 
spalio 16 d; Darbavosi 2000 kum-

kurių pusė buvo atvykusi' iš 
Ispanijos ir kitų P. Amerikos 
kraštų. Jų tarpe buvo Niujorko 
vysk, pagalb. F. Sheen, Saragosos 
arkiv. Morcillo ir kt. Vysk. Sheen 
davė visą eilę konferencijų per 
televiziją ir radiją. Būriai pasau
liečių dirbo misijų paruošime ir 
aplankė 800.000 šeimų. Pasiseki
mas bttvO didelis; lieka betgi pro
blema, kaip išlaikyti pažadintą ti
kėjimą. Argentina turi 20 mil. 
gyv. ir tki 4.708 kunigus, kai tuo 
tarp Prancūzija turi 50.(X>0 kuni
gų ,45 mil. gyventojų.
! • Pasauliečių susirūpinimą Baž
nyčios dabartine būkle viešai iš-

Dfiejų imtininkų ■— demokra
tų ir respublikonų, Nlxdh ir Ken
nedy — kova baigėsi. Tik per 
plauką rinkimus laimėjo jauniau- 

is- ir katalikas John F. 
; Jo lAimėjimas ir prie- 
pdKdainęėjimas- pagrįstas 

„įamomisy prielaidomis. 
Jos aptma rinkiminę taktiką, pro
testantų nedraugingumą katali
kams, kandidatų dalyvavimą tele
vizijos programose, prezidento D. 
Eisenhowerio įsijungimą į agita
ciją už Nixoną, darbininkų apsi
sprendimą remti demokratų kan
didatą, respublikonų atžagąrei- 
višką socialinę politiką bei abiejų 
partijų suskilimą ... Jei.. . vie
niems atnešė džiaugsią, kitiems 
pralaimėtojo skausmą, šis žodelis 
susietas su 0,2% balsų persvara, 
kuri dar ir šiandien nėra galuti- 
nai apspręsta. Po ilgo skaičiavi
mo ir pakartotino balsavimo tik
rinimo paaiškėjo, kad Kaliforni
jos 32 eiėktoriai atiteko Nixonui.

D
SUTAR

. .Kennedy pralaimėjęs Kalifor
niją atsidūrė^ skersvėjuose. Rės- 
publikonai ėmė reikalauti, kad 
net 8 valstybėse balsavimo išda
vos būtų patikrintos. Dar iki šio 
meto vis skirtingi duomenys skel
biami apie Čikagos balsavimus. 
Eilėje valstybių balsavimo skirtu
mas nėra toks mažas, kaip Čikago
je; kai tik kelių šimtų rinkikų 
balsai apsprendžia laimėjimą ar

PRAEITO KARO PRISIMINIMAI

pralaimėjimą. Pralaimėjęs deda 
bent vilčių ir ten kaiką surasti, 
įvykusias klaidas “atitaisyti”. Rei
kia abfejoH, kad tikrinimas iš' es
mės pakeistų balsavimo išdavas.

Rimtesnio smūgio reikia laukti 
iŠ'pietiečių demokratų, kurie vi- 
somis priemonėmis kovoja prieš 
J. F. Kennedy socialines refor
mas. Jie susidėję su respubliki- 
ninkais sukliudė prieš rinkimus 
priimti senatvės draudimo ir ki
tus įstatymus, kuriais siekė bal
sus žvejoti.

Arkansas gubernatorius O. E. 
Fobus patyręs Kalifornijos atite- 
kiiną respublikininkams ėmė or
ganizuoti vadinamus dixiekraus, 
kurie nusistatę prieš Kennedį. Jis 
siekia, kad gruodžio 19 d. išrink
tasis kandidatas nesurinktų rei
kiamo balsų skaičiaus. Jei dixie- 
kratams pavyktų savuosius elek- 
toritts įkalbėti už Kennedį nebal
suoti ar už Nixoną pasisakyti, ga
limos ne tik staigmenos, bet ir 
painiavos. JAV gyventojai išrinkę 
prezidentą gali jo neturėti, jei nei 
vienas prezidentinis kandidatas 
nesurinks 269 elektorių balsų, ši 
tikimybė vargu politiškai įmano
ma, tačiau matematiškai yra gali
mai

Galimas dalykas, kad dixiekra- 
tai savo ėjimais gąsdina Kennedį, 
siekdami nuolaidų. Jie reikalau
ja, kad pastarasis atsisakytų toli 
siekiančių socialinių reformų. Jie 
siekia turėti savąjį valstybės gy-

nėjo krėsle ir didesnės įtakos 
kongrese, nors tenyra mažumoje.

KATALIKŲ BALSAI.
Protestantų pradėtoji ko1 

buvo tesėta iki galo. Katkų
dvasiškiai plačiai užsimojo,- augš- 
tai pagalį iškėlė, tačiau; smūgis 
nebūvė skaudės.- Jų samprotavi
mai buvo lėkšti ir net keisti. Po
litiškai jie atsidūrė keistoje padė
tyje, nes kalbėdami apie konsti
tuciją ir jos globojimą, ėmė ją 
pažeisti. Tačiau jų sukeltas triukš
mas plačiai nuaidėjo spaudoje ir 
per radiją.

Ką gi rinkikai parode?
Nemaža dalis katalikų prieš 

rinkimus patapo veiklesniais7 ir 
apsisprendė balsus už kataliką ati
duoti. Ar jie turėjo sprendžia
mos įtakos? Vargu galimą tvirtin
ti.Kennedy laimėjo toli ne viso
se valstybėse, kuriose katalikai 
turi įtakos. Tačiau jis laimėjo ei
lėje protestantiškų sričių pietuo
se. Be jų jis nebūtų buvęs išrink
tas į prezidentus ir surinkęs turi
mus balsus vadinamos pramonės 
ir pasienio srityse. Nixon laimė
jo New Hampshire, kuriame yra 
46% katalikų balsuotojų, Ohio — 
30%, Wisconsin — 35%, tačiau 
prakišo kaikuriose grynai protes
tantiškose valstybėse,

JAV turi gana netobulą prezi
dento rinkimų tvarką; tačiau dar 
daugiau galvosūkio išspręsti eilę 
neatidėliotinų klausimų, kurie ne
duodą ramybės vakariečiams.

Janinai Paskovicienei ir Šileikų šeimai, ;
jų mylimai Mamytei

A; A. GARASTIENEI Lietuvoje mirus, 
reiškiame gilią užuojautą

M. R. Gertai ir 
Dana Kutkienė.

Latvių kultūriniu mainu žurnalas

VOKIEČIU AVIACIJOS KOVOS
Vertė P. BRA-KAS(Tęsinys iš praeito nr.)

Netrukus po to per Goeringą 
mes buvome painformuoti, kad 
beveik Visi ME-262 turi būti per- 
ginkluoti ir pertaisyti į bombone- 
Šiūs. Kad daugiau nepasikartotų 
panašių klaidų, buvo griežtai įsa
kyta' ME-262^ateityje vadinti vien 
tik bbmbonešiu. Tai buvo tas pats 
kaip'arklį pavadinti karve. Toliau 
viskas, kas liečia ši lėktuvą, kaip___ ••
jo tolimesnis išbandymas, lakūnų- ^^os> 3 aragn
apmokymas ir paruosimas ko
voms buvo atiduodama bombone
šių generolo atsakomybėn; Rei
kia pabrėžti/ kad bombonešių ge
nerolas niekada nenorėjo ME- 
262. Jam jis buvo primestas įsa
kymu. Per tą ląiką iki invazijos 
pradžios bombonešių komanda 
darė viską, kad iŠ naikintuvo pa
darytų bombonešį. Daug ką reikė
jo atlikti. Reikėjo išmokyti lakū
nus, reikėjo treniruotis bombar
davime, reikėjo išdirbti naujus 
būdus bei metodus ir padalyti 
daug pakeitimų pačiam lėktuve. 
Tačiau, kai birželio 6 d. invazija 
prasidėjo, dar nebuvo nei vieno 
ME-262 paruošto ją atmušti. Pa
galiau tik rugpiūčio mėn. “Rlitz” 
bombonešiai patraukė į frontą. 
Galimybės buvo labai mažos, nes 
aliantai jau buvo pajudėję į prie
kį. Ir pasekmės buvo mažos, šiek 
tiek bombų buvo numesta ant 
priešo teritorijos. Labai retai ku
ris lakūnas galėjo pasakyti, kad 
jis į ką nors pataikė.

Taip naikintuvų komanda pra
rado lėktuvą; kuris buvo jų visa 
viltis. Kaip žaislas mums buvo 
patikta maža bandomoji grupelė, 
kurią turėjome suformavę Augs
burge ir Lechfelde. Dėl sprausmi- 
nio naikintuvo, kad tik jį greičiau 
galėtume turėti, mes buvom at
sisakę ME-209 ir ME-309. Tai bu
vo geri propeteriniai lėktuvai,

daug geresni už ME-109 ar FW- 
190. Mes pasitikome prie senųjų, 
juos tiktai kaip galėdami gerin
dami pridedant vis naujų ir naujų 
priedų, nuo ko jų šonai pūtėsi ir 
keitė originalią formą. Bet viltys 
didelio šuolio neišsipildė. Vietoj 
to mes į savo mokyklas gavome 
nemažą kiekį iš bombonešių ko-

prasti prie greito skridimo 
sprausminiuose lėktuvuose.

Nors iš visko atrodė, kaw ME- 
262 lapas yra užverstas visam lai
kui ir jis jau niekad neskris kaip 
naikintuvas, bet aš vis dar nenu-

reiškė Olandijos intelektualų ka
talikų šv. Adalberto d-jos pirm, 
van Voorst jubilėjiniame d-jos po
sėdyje. Esą atėjo laikas pokal
biui tarp hierarchijos ir tikinčių
jų; pastarieji esą galėtų pateikti 
savo pažiūras dėl tikybinės vie
nybės, auklėjimo, politikoj ... ir 
tuo prisidėti prie Bažnyčios gero
vės. Iškilmėje dalyvavęs Haar
lem vysk, van Dodewaard tuo rei
kalu pasakė kalbą ir perspėjo, 

— kad pasauliečiai, turį spręsti 
K klausimus susijusius su religija, 
K privalėtų tartis su teologais, nes 
H- mėgėjiškos teologijos neužtenka.

Toliau jis tarė: “Ar nevalia veik
ti pasauliečiams? Aš jums sakau: 
netik valia, bet ir reikia. Jūs ne
tik leidžiami, bet ir įpareigoja
mi daug veikti. Jūs turite skatinti 
ir spausti teologus, kad jie telk
tų savo dėmesį klausimams, rei
kalaujantiems atsako”.
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mas, kad šis lėktuvas yra naikin
tuvas, bet ne bombonešis. Siū
liau paraleliai aprūpinti vieną da
linį ME-262 kaip naikintuvais, o 
kitą dalinį vien tik iš ME-262 
bombonešių. Tada aiškiai kiek
vienas galės matyti, kuris dalinys 
yra sėkmingesnis. Viskas buvo be 
vaisių. Laimėjau tik mažą bandy
mų dalinėti iš kelių lėktuvų, ku
ris, žinoma, būtų savaime susilik- 
vidavęs laikui bėgant jeigu ne 
Speer. Jis vis kaip nors iškombi- 
nuodavo pasiųsti mums tai vieną, 
tai kitą ME-262. Tai nebuvo leng
va, nes dabar Hitleris kiekvieną 
savaitę pats patikrindavo spraųs- 
minių lėktuvų gamybos skaičius 
ir pats juos paskirstydavo. Taigi 
1944 m. Hitleris ne tik skirstyda
vo pėstininkų batalionus, prieš
lėktuvines baterijas, bet ir pavie
nius lėktuvus.

Mažu, pamažu mano pastangos 
pradėjo laužti ledus. Ypatingai, 
kad, kaip ir pranašavau, ME-262 
bombonešiai neturėjo jokio pasi
sekimo. Ir šiaip jie neturėjo lai
mės. Vieną dieną Lechfeldo ae
rodrome stovėjo 60 naujutėlių 
ME-262 paruoštų perduoti bombo
nešiams. Netikėtai užskrido ame
rikonų bombonešiai ir visus su
daužė. Tiktai šešis sprausminiuš 
naikintuvus iš savo bandymų 
grupelės mes galėjome pasiųsti į 
orą; žinoma, jie negalėjo apginti 
aerodromo. Kiti šešiasdešimt ME- 
262 nebuvo paruošti kaip naikin
tuvai, nei nebuvo pilotų jais 
skristi. ’

Pagaliau 1944 m. spalio mėn. 
gavau įsakymą iš Goeringo sufor
muoti pirmą sprausminiu naikin
tuvų eskadrilę. Pats Himleris tu
rėjo* įsikišti, kad Hitleris padary
tų tokį sprendimą. Gavimas lėk
tuvų dabar pasidarė lengvesnis. 
Iš fabrikų pradėjo riedėti pirmie
ji tikri sprausminiai bombonešiai 
AR-234B. Sis nuostabus lėktuvas 
neblogai pasitarnavo iki karo pa
baigos. Jis ypač gerai atliko žval
gybinius uždavinius. Kiek spraus
miniu AR-234 buvo perduodama
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pajėgia išlaikyti savo laikraštė
lius. Kalninš pasisakęs, kad jo 
žurnalas rašysiąs “tikrą teisybę 
apie Latviją”. (Vilniaus “Tiesa” 
264 nr. “Laiške iš Amerikos”, ku
ri pasirašo kuris tai A. B. prane
ša, kad ir Amerikos lietuviuose 
"prasideda revoliucija”. Atsiran
dą tokių, kurie nebepasitenkiną 
atsiskyrimu iš Lietuvos. Jau esą 
kalbama apie “pasipriešinimą .. . 
fašistinei vadovybei”. Tokio ne
pasitenkinimo “geriausia forma 
būtų pasirodymas kokio nors tų 
nepasitenkinusių pabėgėlių leidi
nio”. Deja, iki šiol dar neatsira
dę tokių drąsių žmonių, kurie tai 
Įvykdytų. Matyt, kad čia kombi
nuojama kas tai panašaus, kaip 
Vokietijos latviuose. E.).

Vašingtonas. — Prez. Eisenho- 
weris pasirašė potvarkį, panaiki
nanti padidintą tarifą Lenkijos' 
importuojamoms prekėms; Tuo 
būdu Lenki j ai nuo gruodžio 16 d. 
taikomas palankesnis tarifas, ku
ris veikė prieš 8 metus.

Vienas buv. latvių šaulių orga
nizacijos vadų, Augustas Kalninš 
(nesukeistinas su žinomu social
demokratų vadu Br. Kalninš, gy
venančiu Švedijoje), gyvenąs Vak. 
Vokietijoje, šią vasarą buvęs nu
vykęs į Latviją ir grįžęs į Vak. 
Vokietiją, imasi organizuoti lat
višką literatūros ir meno žurnalą 
“kultūriniams mainams su tėvy
nę” puoselėti. Paklaustas, kas 
žurnalą finansuos, Kalninš paaiš
kinęs, kad gausiąs pašalpų iš 
Amerikos “senųjų latvių”. Kaip 
praneša latvių laikraščiai “Latvi- 
ja” ir “Briviba”, Kalninš važinė
jąs po Vak. Vokietiją ir verbuojąs 
bendradarbius ir techniškąjį per
sonalą.. Kai jis spalio viduryje bu
vęs atvykęs į vieną stovyklą neto
li Oldenburgo, juo susidomėjo 
kriminalianė policija5. Bet žurna
lą leisti demokratiškame krašte 
nėra nusikaltimas ir dėl to jis 
toliau tęsia savo organizacinį dar
bą. “Latvija” abejoja, kad lėšas 
žurnalui teiktų Amerikos “senie
ji latviai”, kurie jau ir patys vos

bombonešių komandai, tiek Hit
leris leido ME-262 būti paskirta 
naikintuvams. Eskadrilės forma
vimas buvo pavestas NowOtny. Jis 
tada buvo geriausias mūsų lakū
nas. Pagal mūsų registraciją jis 
turėjo numušęs 250 lėktuvų. No- 
wotny ėmėsi darbo su didėliu už
sidegimu. Eskadrilė buvo sufor
muota Achmer aerodrome prie 
Osnabruecko. Žinoma, pradžioje 
buvo didėlių sunkumų. Nuostoliai 
dėl nemokėjimo aptarnauti naujų 
lėktuvų ir dėl dar pasitaikančių 
techniškų kliūčių buvo didesni 
negu nuo priešo. Greitai betgi 
viskas'buvo sutvarkyta ir' numuš
tų lėktuvų skaitlinė sparčiai kilo 
aūgštyn.

■1944 m. lapkričio 8 d. aš aplan
kiau šią pirmą sprausminiu nai
kintuvų eskadrilę. Dar anksti iš 
ryto, aliarmas. Artinosi stiprūs 
bombonešių daliniai. Eskadrilė 
pasiruošė. Priešo priekiniai lėk
tuvai jau buvo virš aerodromo. 
Drebėjom dėl kiekvieno ME-262, 
kuris buvo atvelkamas pakitimui. 
Geras’ skaičius propelerinių nai
kintuvų, kurių uždavinys buvo 
pridengti sprausminiu pakitimą, 
jau grūmėsi smarkiose dvikovose. 
Įtūžusiai lojo didėlis skaičius 
priešlėktuvinių pabūklu. Mustan
gaiir Thunderboltai nepajėgė su
kliudyti sprausminiu pakitimo, 
bet kritiškų ir jaudinančių aki
mirkų buvo nemažai. Nowotny 
taip pat pakilo. Per radiją girdė
jom jo nurodymus lakūnams. 
Tuojau jis pranešė apie laimėji
mą, bet per užskridimą jo'vienas 
variklis sugedo. Jis nebuvo toli, 
todėl pajėgs sugrįžti namo. Iš
ėjom į lauką. Matomumas buvo 
blogas. Debesys gulėjo gana že
mai. Greit išgirdom vieno ME-262 
švilpimą. Tai turėjo būti Nowot
ny. Tada pasigirdo greit šaudan
čių patrankėhu ir kulkosvaidžių 
šūviai. Po kelių sekundžių ME- 
262 pasirodė iš debesų ir sudužo 
ant žemės. Juodų dūmų stulpas 
ir sprogimas. Taip baigė kovas 
sprausminiu naikintuvų eskadri
lės pirmasis vadas.

Eskadrilės veiksmai betgi buvo 
tokie sėkmingi, kad Hitleris dar 
lapkričio mėn. leido suformuoti 
pirmąjį sprausminiu naikintuvu 
sparną (grupę). Atrodė, kad da
bar, nors ir paskutinėm karo die
nom, ME-262 galės dar gerai pa
sireikšti.

Bombonešiai buvo daugiau ne
bestatomi, nes trūko benzino 
jiems skristi, todėl su viltim žiū
rėjau. kad jų vietoj bits galima 
statyti daugiau sprausminiu ME- 
262. Bėt čia vėl iškilo kitas da
lykas. Vieton ME-262 ginklavimo
si ministerija su GoėringU prieky 
nutarė duoti užsakymą'visiems 
fabrikams, kurie anksčiau gami
no' bombonešius, gaminti naują 
sprausminį naikintuvą HE-162 — 
Volksjaeger. Tai buvo vieno 
sprausmimo variklio Hėmkel 
konstrukcijos gaminys. Messer
schmitt ir Focke-Wulf naikintuvų 
konstruktorius Tank pritarė ma
no nuomonei, kad iš to lėktuvo 
nieko neišeis. Jo išvystymui rei
kėjo dar daug laiko, be to; bend-

Pirmu kontrolierių iš vakarinės 
miešta dalies

IŠRINKITE
TEN GYVENANTI

IR TĄ SRITĮ GERAI PAŽĮSTANTĮ

Herbert (Miffe -
• 8 metai Toronto švietimo Vadyboje;
• T metai ketvirtos apylinkės Aldėrmanas;
• 4 metai metropolinėj taryboj;
• UŽ geresnius parkus bei pramogas;
• UŽ žemesnių nuomų butų statybą;
• Už laipsnišką sujungimą metropolinės 

srities; ,
• Už sekmadieniit kinus ir koncertus!

TEBUS ATSTOVAUJAMA JŪSŲ MIESTO DALIS 
TORONTO KONTROLĖS VALDYBOJE!

Išrinkite gruodžio 5 diena

ORLIFFE, Herbert

PASKUTINĖS DATOS 
PRlEŠ KALĖDAS 

ORO PAŠTU J EUROPA
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Kad būtumėte tikri, jog jūsų draugai ir mylimieji gaus laiku 
kalėdinius laiškus ir siuntinius, pašto Įstaiga pataria jums 
išsiųsti oro paštu laiškus ir siuntinius ne vėliau kaip:

Siuntinius oro paštu gruodžio 8 d. 
Laiškus oro paštu gruodžio 10 d.
KAD UŽTIKRINTUMĖTE KALĖDINIO PAŠTO 
PRISTATYMĄ; PRISIMINKITE:
• UŽRAŠYKITE visą adresą DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS. 
UŽRAŠYKITE adresą ant siuntinio ir viduje siuntinio, taip 
pat nepamirškite užrašyti ir savo adreso, t.y. siuntėjo.
•* Visuomet užlipinkite pakankamai pašti ženklų. Pasverkite 
pašto įstaigoje oro pašto laiškus ir siuntinius — ar ką be- 
siųstumėte, — kad žinotumėte, kiek pašto ženklų reikia

•’ Neužmirškite užrašyti pilną krašto vardą kur siunta siun-
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ų nestrate-
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v crama. u 
J siunčiate.
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rbti žmonės, esant reikalui, gautą pa-

, Kati Metro pirrnininKRR nuly rcnKamas
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BKh DENNISON.
KONTROLIERIUM

DĖNNISON 

DENNISON

7 metus kovojo, kad visi piliečiai vir§ 21 mėty galėtą bal
suoti miesto rinkimuose.

DENNISON

DENNISON
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PANAIKINTI" MOKESČIAI

sis klausimas, be abejo, domi
na kiekvieną, lietuvį, kuris, ilges
nį laiką negyvenęs Lietuvoje, da
bar išgirsta panašius bolševikų 
teigimus. Savaime suprantama, 
viena straipsneliu to neišpasako
si. Ir iš viso, tai sudėtingas klau
simas. '

Bolševikų konstitucijos straips
nis; kuriame sakoma, kad bažny
čia atskirta nuo valstybės, panau
dojamas taip, kad kalbėti prieš 
bažnyčią gali kas nori, kaip nori 
ir kiek nori, bet jokiu būdu ne už 
bažnyčią: Visi tarnautojai, vado
vaujantieji darbuotojai, inteligen
tai privalo kalbėti antireligingai. 
Visos bažnytinės apeigos, šventės, 
laikomos prietarais, ir daroma ši
tokia išvada: koks gi tu mokyto
jas, jei pats tiki į Dievą? Juk ta
da pats griauni Darvino teoriją 
apie žmogaus kilmę. Koks gi tu 
gydytojas, jeigu tiki? Vadinasi, 
nep&itiki vaistais, fiziniu požiū
riai į ligą. Tokie žmonės gali tik 
šluoti gatvę. O to nenorint, turi 
tvirtinti, kad Dievo nesą, kad 
žmogus tikrai beždžionės proanū
kis. Štai tokios rūšies “bedieviai” 
yra beveik visi mokytojai, gydy
tojai, agronomai ir panašiai.
- KEIČIAMA TAKTIKA

Pastaraisiais metais bedievini- 
me taktika truputį pasikeitė. Da- 
bar visas tas darbas pavestas vie
tiniams bolševikėliams. Intrigos 
ir taip vadinama kritika organi
zuojama vietoje. Fabrikuose, mo
kyklose ir net kolchozuose. Dar- 
bininkai vienas su kitu kiršinami, 
provokudįjami, skatinami skųstis, 
sekti vienas'kitą. O tokios aplin
kybės verčia slėpti savo darbus-ir 
net: jausmus. Ir štai šituo bolše
vikai pasigirti gali. Daug yra pa
sisakančių, kad Dievu netiki. Bet 
tai tik iš pirmo žvilgsnio. O iš tik- 
rųjų? Dvasiškiai konstatuoja, kad 
bažnyčių lankymas bei religinių 
pareigų atlikimas nedaug suma
žėjo. Kaip visa tai suprasti?

ISGUDRĖJO IR 
TIKINTIEJI
Aš. manau, kad paslapties neiš- 

duosiu, nes tą bolševikai ir patys 
jaučia: į bažnyčią atlikti religinių 
pareigų bei išklausyti pamaldų 
važiuoja ten, kur niekas nepažįs
ta. Alytaus bažnyčioj rasi ir gydy
toją ii. Kėdainių, ir mokytoją iš 
Šakių ir agronomą ar studentą iš 

. Anykščių.. Konkretūs pavyzdžiai 
pasilikusių Lietuvoj, žinoma, ne
leistini: patiekti. Galiu suminėti 
tik save. Keletą metų aiškinau že
maičių komjaunuoliams “nesu
griaunamą” materialistinės pa
saulėžiūros tiesą Raseiniuose; gi 
pats, susiradęs reikalą, nuvažiuo
davau į Kauną ir bažnyčioje atlik
davau išpažintį. O Kaune, prisi
klausęs panašių “išminčių”, nuva
žiuodavau: Marijai pasimelsti jos 
gimimo dieną į Šiluvą ... Ir taip 
daro daugelis, kurie nenori išeiti 
į gatvę iš darbo ar geriau apmo
kamų pareigų.

Aišku savaime, būtų neprotin
ga galvoti, kad per penkiolika me
tų komunistai nieko nenuveikė. 
Atšalimas bažnyčiai pastebimas. 
Bet'tikrųjų bedievių skaičius au
ga- ne taip jau greitai, kaip to no
rėtų bolševikai, o ir pas tokius pa-

sąmonėje slypi tikėjimo jausmas; 
bėdų prispausti, ir jie šaukiasi 
Dievo pagalbos.

BANDO PASISAVINTI 
RELIGINES ŠVENTES
Prie naujausių metodų kovai 

prieš tikėjimą priklauso ir sovie
tų pastangos pakeisti didžiųjų ka
talikiškų - krikščioniškų švenčių 
prasmę. Jau pradėdami savo pro
gramą Lietuvoje bolševikai aiški
no, ka religinės šventės, girdi, 
krikščionių pasisavintos dar iš 
pagonių laikų. Velykos — tai 
egiptiečių švęsta šventė, pažymin- 
ti pavasarį. Kalėdos 
šventė. Porą metų prieš tai jie su
rado, kad kaikurios šventės turi 
tikrai pagonišką charakterį. Pa
vyzdžiui, Sekminės. Juk tai “pie
menėlių šventė”. Arba Joninės. 
Jos anksčiau buvo švenčiamos, ka
da diena pati ilgiausia, o naktis 
triumpiausia. Tada baigiasi pava
saris. ir šiemet Lietuvoje jau ket
virtą kartą švenčiama “piemenė
lių šventė”. Pradžioje nedrąsiai. 
Pasigirdo net keletas priekaištų 
iš pačių ideologijos darbuotojų. 
Bet kitais metais jau drąsiau. Sa
lia “piemenėlių šventės” atšvęs
tos Joninės; nors tom ir nesuran
da pagoniško pavadinimo. Pasi
girdo teiginys, jog margučius lie
tuviai dažė dar prieš Mindaugą, 
Reiškia, “pavasario šventę” gali
ma švęsti! Tik tarybiškai!

Masinis margučių ritinėjimas, 
po to antireliginė paskaita apie 
Katalikų Bažnyčios reakcingumą. 
Ir jau pernai Kaune buvo galima 
matyti pirkimui išstatytų margu
čių, kurie anksčiau bolševikams 
atrodydavo kaip muzulmonams 
kiaulė.

Joninės pernai buvo atšvęstos 
Rambyno kalne — pompastiškai. 
Visa vyriausybė iš Vilniaus suva
žiavo. Linksminosi! Paparčio žie
do ieškojo! Pagaliau surado, kad 
Jurbarko vykdomojo komiteto 
pirmininkas yra Jonas. Tada ji 
kilnojo, plojo, šaukė “ura”. Aiš
ku. jau kad Joninės, tai ir Jonas. 
Nežiūrint, kad vardinių šventimas 
yra religinio pobūdžio “prieta
ras”. Tai polemiškai “įrodyta” pa
ties ekskunigo Ragausko.

ŠVENTĖS PAGAL
ĮSAKYMĄ
Bet ką tie įrodymai! Neseniai 

iki pamėlynuojant buvo įrodinė
jama, kad visos religinės šventės 
buvo Įvestos kunigų, siekiant su
traukti į, bažnyčią kuo. daugiaua 
žmonių ir kad šie atitinkamai su
neštų daugiau pinigų. Iš tikro gi 
čia yra tik laiko gaišinimas. Gi 
dabar giriama, kad tai graži lietu
viška tradicija, tik esą tai neturį 
būti religinio pobūdžio. Kaime 
švęsti Sekmines, t.y. “piemenėlių 
šventę”, pradėta beveik pagal įsa
kymą visuose kolchozuose. Kad ir 
labiausiai nuskurę kolchozai, įsa
ko ganantiems karves vyrams bei 
milžėjoms jas papuošti. Sukvie
čia visus dirbančius prie gyvulių, 
pirmininkas išdrožia poros valan
dų kalbą, kad tai senoji tradicinė 
“piemenėlių šventė”, kad ją buvo 
pasisavinusi Bažnyčia, o dabar ji 
švenčiama vėl tokia, kokia buvo 
žiloje senovėje. Atseit, net ir 
šventes tarybinė valdžia išvadavo 
iš Bažnyčios priespaudos! Toliau 
čia pat išaiškinama Amerikos pri

-tai rudens

Sovietinėje spaudoje per kelis 
pastaruosius metus jau kelis kar
tus 'buvo skelbiamas panaikini
mas mokesčių. Vienu metu buvo 
plačiai šaukiama apie kolūkių ir 
kolūkininkų sklypelių mokesčių 
panaikinimus. Juos panaikino, o 
dabar girdime, kad mokesčius jie 
visdėlto tebemoka. Tai dėl to, kad 
tada2 buvo panaikintas vienas spe
cialus mokestis, įvestas karo me
tu. Kai, jįs buvo naikinamas; bu
vo šaukiama tik apie tai, tų mo
kesčių, kurie nenaikinami nei ne
prisimenant. Tuo būdu gavosi įs
pūdis tarytum jokių mokesčių ne- 
tiėpaHfefeama!.

Dabar plačiai garsinami nuo 
spalio 1 d. panaikinti “pajamų, 
viengungių, vienišų ir mažašei- 
mių piliečių” mokesčiai. Propa
gandoje atrodo tarytum jau ne
bebus jokių mokesčių. Ištikrųjų 
pajamų mokestis bei priedai prie 
viengungių ir bevaikių šeimų šito 
mokesčio panaikinti tik tiems, ku-

LENKUOS iOlHf RšPtSčttl

sivijiiho reikšmė, tuo reikalu bū
tinumas pakelti pieno primelžimo 
rodiklius, pagaliau sultingų paša
rų įtaka į pieno riebumą- bei ki
tos gana rimtos temos. Po to, net 
kaiką premijuoja.
_ NUKALBĖJO, 

KAIP MELŽĖJA
Tiesa, oficialioj daly, didesnio 

efekto sumetimais, nepamiršta 
kaiką iš melžėjų paruošti kalbai. 
Rimtesnės to vengia. Bet už tai 
gabumais ar rimtumu nepasižy
minčios — prisikalba iki soties. 
Iš to kilusi ir patarlė: “Nušnekė
jai, kaip melžėja per susirinki
mą”. Ir nufotografuoti ją kalban
čią nepamiršta, o, jau, žinoma, pa
rašyti į laikraštį — tuo labiau.

FESTIVALIAI ŠVENTĖMS 
KONKURUOTI
Kaikuriom iš bažnytinių šven

čių labhi sunku prisegti ką nors 
pagoniško. Tada vėl yra išeitis: 
kur nors netoliese organizuojama 
taip vadinami festivaliai. Jei pa
rapijoje, sakysim, šventas Petras, 
ar Antanas — būtinai bus greta 
suorganizuotas festivalis. Tuos 
festivalius praveda kas tik netin
gi: ir mokyklos, ir įstaigos ir kol
chozai. O tuo rūpinasi visuose 
bažnytkaimiuose įsteigti vadina
mi kultūros namai. (Pramogas 
tvarkanti įstaiga, susidedanti iš 
vadovo meno reikalams ir direk
toriaus). Festivaliu pavadinta pa
prasta senoviška gegužinė, matyt, 
norint parodyti savo erudicijos 
platumą. Kas iš tų festivalių lai
mi — sunku pasakyti.1 čia: laimi ir 
komunistai, kurie tą dieną dalį 
pamaldų metu jaunimo patraukia 
pas save, ir jaunimas, kuris festi
valio vardu išvyksta į kitą rajoną, 
o ten, apsidairęs, pirma nueina į 
bažnyčią, o jau iš ten į festivalį. Ir 
kultūros mamai, kadangi į atlai
dus suėję žmonės užsuka ir į fes
tivalį, o tėn palieka rublį už- bi
lietą. Tokiais atvejais žmonių 
gausu ir kultūros namu vadovai*, ---- ss? ——° —
kaip sakoma, “nuvaro pro šalį” I švietimo ir kultūros, srityse, bet 
desėtką, kitą rublių. Neperseniau
siai vienas iš docentų “Tiesoje” 
apgailestavo, kad “atlaidų metu 
bažnyčių šventoriuose galima ma
tyti marguojančias studentų ke
puraites”. (Tikrai be reikalo jau
dina savo dėstytojus! Bent jau 
nedėvėtų ten eidami!). Iš to daro
ma išvada,- kad reikia ateistinę 
propagandą jaunimo tarpe dar la
biau sustiprinti.

LAUKTINA NAUJU 
STAIGMENŲ '
Kalėdos — kol kas per kietas 

riešutas, jo neįkanda Lietuvos ko
munistai. Bet, reikia manyti, kad 
po keleto metų ką nors prigalvos. 
Išgirsim ir čia būdami, kad gruo
džio 24-tą Sniečkus su Palęckiu 
bei šumausku suvalgys iš dvyli
kos valgių su pasninku vakarienę 
kokios nors pagonšikos žiemos 
šventės garbei. O komunistinėj 
ideologijoj nusimaną žmonės tvir
tina, kad būsią ir dar stipresnių 
kuriozų.

Kazys Jurgaitis — (ELI).

rie uždirba tik iki 500 rublių per 
mėnesį ir apie 40% sumažinti 
tiems, kurie uždirba tape 501 ir 
600 rublių. Visi kiti ir toliau tuos 
pačius mokesčius moka. Ir jie nė
ra taip jau maži. Pvz. tarnautojas 
ar darbininkas, kuris gauna algos 
800 rublių, tų mokesčių moka 58 
rublius, gaunąs 1100 rb. moka 95 
rb., o gaunąs 1150 rb. moka 147 
rb? Jiė visi ir toliau moka ir 
mokės.

Kad pajamų mokestis panaikin
tas gaunantiems iki 500 rb., ne
nuostabu. Juk iš tokio atlyginimo 
žmogus vistiek pragyventi nega
li. Juk jei gavęs 500 rb. algos tar
nautojas už ją visą nusipirktų 
cukraus, gautų vos arti 55 kih> 
gramų — apie 110 svarų. Kana
doje už tiek cukraus tektų sumo
kėti $49,50, vadinasi tiek, kiek 
maždaug uždirba per savaitę mo
teris. O juk iš to turi išgyventi vi
sa šeima ištisą mėnesi.

IŠLEISTA “AUŠRA”
Įvairiais keliais atsidūrę lietu

viai pokarinėj Lenkijoj susimetė 
į didesnius būrius Varšuvoj, Kro
kuvoj, SČecine ir kt. Jie rado at
ramų lietuviškose srityse Suvalki
jos, tebevaldomose Lenkijos, ir 
bendrom pastangom ėmė judinti 
savos organizacijos reikalą. Pa
sinaudodami dabartinės Lenkijos 
vyriausybės teikiamomis teisė
mis, kad' ir 1 abai kontroliuoj ami, 
jie 1956 m. kreipėsi Į valdžios or
ganus; prašydami leisti steigti lie
tuvių organizaci j ą. Leidimas buvo 
duotas, ir t.p. metais buvo su
šauktas organizacinis komitetas, 
kuris 1957 m. suorganizavo visuo
tini suvažiavimą. Pastarajam bu
vo pateiktas Lietuvių Visuomeni
nės Kultūros Draugijos statutas, 
žinoma, atitinkamai paruoštas pa
gal • komunistinius r eikal a v imus. 
Išrinktoji C. vaidyba daug dirbo

pėrmažai rūpinosi komunistine 
propaganda ir todėl susilaukė 
priekaištų iš valdžios. 1959 m. 
spalio 25 d. buvo išrinkta nauja 
valdyba, o jos būstinė iš Punsko 
perkelta Seinuosna, arčiau val
džios įstaigų. Dabartinę valdybą 
sudaro: pirm, A. Skripka, pav. A. 
čeplinskaš, sekr. J.‘ Kmieliaus
kas, ižd/A. Jančė ir 15 narių; re
vizijos komisiją sudaro 5 asme
nys; kurios pirm. — V. Žilinskas. 
Šiai C. vaidybai pavyko išleisti 
seniai planuotą laikraštį “Auš
ra”. Kol kaš jis eis neperiodiškai, 
bet tikisi tapti periodiniu, jei ras 
pakankamai paramos iš skaityto
jų-, ypač lenkų valdomoje Suval
kijos dalyje. Leidėjas — Liet. Vi
suomenės Kultūros D-jos C. val
dyba, redaktorius — Redkolegi
ja; spausdintas Varšuvoj “Prasa” 
sp., kaina 2 zt. Redakcijos adre
sas: Warszawa, ui. Lowicka 7/15. 
Leidinys 12 psl. didoko formato; 
gausiai iliuštruotas, spausdinamas 
oriem spalvom. Įžangos žodyje 
redakcija sako, kad leidinys “iš-

PAGALI AU !

Turėsite galimybę žiūrėti

KINOFILMĮJ 
TEATRUOSE 

SEKMADIENIAIS

BALSUODAMI

TAIP
GRUODŽIO 5 DIENĄ

Nauji metodai kalėjimuose
Teisingumo ministeris Davie 

Fulton paskelbė; kokios naujovės 
numatomos įvesti į kalinių gyve
nimą.

Kaliniai dirbk kasdien po 7 vai., 
kad kalėjimai galėtų išsilaikyti iš 
kalinių darbo. Vakarais kaliniai 
bus padalinami į grupes pagal jų 
interesus ir grupėmis praleis laiš 
valaikį — vieni žiūrės televizijos, 
kiti dainuos, šertuos ar disku
tuos kokį klausimą. Tai jau didė
lis pakeitimas, nes dabar kaliniai 
dirbo po 4 vai; kasdien, o likusį 
laiką sunaudojo ilsėdamiesi ar 
būreliuose, bet.4.30 vai. po pietų 
buvo uždaromi celėse, kur pra
leisdavo 14 valandų.

Dabar nauji kalimai tuojau pat: 
nebus įjungiami į kalinių grupes, 
bet 4-8 savaites bus palikti ste
bėti psichologams bei atskirų 
verslų ekspertams, kurių visų už
davinys bus surasti naujiems kali
niams tinkamiausią užsiėmimą. 
Paleidimas iš kalėjimo taip pat 
nebus staigus, bet laipsniškas. Ka
linys, kurio kalinimo laikas bai
giasi galės išeiti iš kalėjimo į 
sporto rungtynes ar pasėdėti res
torane. Kalėjimo vadovybė steng

sis padėti tokiems kaliniams su
sitikti su Įvairiais verslinikais, ku
rie jiems išėjus iš kalėjimo galė
tų sutekti darbo. Kaikuriais atve
jais kaliniams numatoma leisti 
pradėti dirbti kalinimo laikui dar 
nepasibaigus. Tokie kaliniai po 
darbo valandų grįš i kalėjimų 
nakvoti.

BALSUOKITE UŽ

Alderman tr

Daugiau veiksmo ir maižau kalbų Taryboje.
— Neatidėliojant pradėti naujos rotušės statybą.
— Neatidėliojant paskubinti požeminį susisiekimą
— Geriau sutvarkyti parkus poHsftri. .
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Suėmė antra 
lenku tūrišta

Jau antras lenkas, šią vasarą 
nuvykęs aplankyti savo gimtinės, 
yra suimtas.

Tai W. Stepek, amerikiečių 
sargybų kuopų leitenantas Vokie^ 
ti j oje, o be to, Manheime ameri
kiečių tris kartus per savaitę lei
džiamo laikraščio. “Ostatnie Wia- 
domisci” bendradarbis; Jis liepos 
29 d. išvyko į Lenkiją. Rugpiūčio 
9 d. iš teri jis dar parašė laišką,: 
žadėdamas grįžti rugpiūčio 22 d. 
Nuo to laiko apie j j nebuvo jo
kios žinios. Tik lapkričio 11 d. 
oficiali lenkų agentūra paskelbė, 
kad jis esąs areštuotas kaip ame
rikiečių šnipas ir kad pas jį rasta 
duomenų, liečiančių Lenkijos gy
nybą. Lenkijos spauda tuojau 
ėmė rašyti, kad jis buvęs specia
liai amerikiečių paruoštas šnipas.

Havana; — čia pasklido gandai, 
kad Fidėl Castro ruošiąsis išsiųs
ti Vengrijon 3000 pabėgėlių veng
rų, įsikurasių Kūboje.

plaukia iš Lenkijoje gyvenančių 
lietuvių poreikių, jis skirtas mū
sų Visuomeninio ir kultūrinio gy
venimo klausimams”. Esą “Auš
ra” stengsis padėti visuomeninei 
kultūros d-jai ‘kilniame darbe 
vienijant ir sąmoninant Lenkijos 
lietuvius bei mobilizuojant juos 
kovon už socializmą”. Taigi reiš
kiamas solidarumas su “broliška 
lėnkų tauta” ir socialistinės sto
vyklos šalimis. Kitaip, žinoma, 
esamomis aplinkybėmis ir negali 
būti — tai politika, kurią diktuo
ja Maskva. Ir straipsniuose ši po
litika pabrėžiama, aprašant Len
kijos 16-kos metų ir Lietuvos 20 
metų komunistinės santvarkos 
sukaktis- Jos taipgi neišvengta 
straipsnyje apie Žalgirio mūšio 
sukaktį.

MOKYKLOS, MOKYTOJAI, 
VADOVĖLIAI
Lenkijos lietuvių d-ja per 3 

metus gražiai pasireiškė švietimo 
srityje, šiuo metu veikia 7 pr. 
mokyklos su dėstomąja lietuvių 
kalba ir viena vidurinė mokykla 
Punske. Be to, dvylikoj mokyklų 
su dėstomąja lenkų k. mokoma ir 
lietuvių kalbos, jų tarpe — Seinų 
vidurinėj mokykloj. Veikia dvi 
ūkio.mokyklos — Punske ir Pri- 
stavonyse. Devyniose vietovėse 
buvo surengti pr. mokyklos kur
sai suaugusiems. Įsteigti 27 lietu
viški knygynai su 4000 tomų. Ge
roka jų dalis gauta iš Lietuvos. 

’ Mokytojams buvo suruošti va
saros kursai Varšuvoj. Juose da
lyvavo 17 lietuvių mokytojų, dir
bančių Seinų ir Suvalkų apskri
čių mokyklose. Dėstytojais buvo 
pakviesti iš Vilniaus — liet, lite
ratūros istorijai Milašiūnas, kal
bai— Drotvinas, o metodiką dės
tė Punsko vid. mokyklos mokyto
jas Karčiauskas. »

Vadovėlius pr. mokykloms nuo 
1957 m. leidžia Lenkijos valsty
binė leidykla “Panstwowe Zakla- 
dy Wydawnictw Szkolnych”. I 
skyriui 1958 m. išleistas Juozo 
Vainos “šaltinėlis”, II sk. — 
“Skaitiniai”, paruošti 1958 m. Z. 
Karpinska-Teperowa ir Stoske
liūno. Šiuose “Skaitiniuose” labai 
maža lietuviškų dalykų — kelios 
ištraukos iš J. žemaitės ir P. Cvir
kos; keli eilėraščiai iš tautosakos. 
Kiek lietuviškesnė III “Skaiti
nių” dalis, paruošta 1958 m. T. 
Kowzan ir B. Lisiecka. IV dalis 
jau baigiama ruošti B. Lisiecka ir 
E. Tumo. Vadovėliai gaunami Sei
nų ir Suvalkų knygynuose.

ANSAMBLIAI;
VAIDINIMAI, SPORTAS
Daugumoje lietuviškų gyven

viečių veikia kultūros, meno, 
sporto būreliai. Varšuvoj įsteigta 
tautinių šokių grupė, suorgani
zuoti studijų būreliai lietuvių 
kalbai; geografijai ii istorijai stu
dijuoti. Yra biblioteka. Visą dar
bą tvarko skyriaus vaidyba, ku
rią sudaro: pirm. mgr. Kmita, Z. 
Baltrušaitis, R.. Skrebutėnas, K. 
Švainovskis, G. Verbickienė. Kaip 
matyti iš “Aušros” kronikos, Var
šuvos skyrius įsisteigė 1957 m. 
Pirmajame susirinkime dalyvavo 
keliasdešimt asmenų. Gyvesnė 
veikla nebuvo įmanoma be patal- 
pų. Sūsirinkimai buvo daromi vie
name klube, kur buvo rodomi fil
mai iš Lietuvos “Tiltas”, “Dainų 
šventė” ir kt. 1959 m. buvo gau
tos patalpos iš- valdžios, kurias te
ko atsiremontuoti ir nupirkti bal
dus. 1960 m. pradžioje Varšuvos 
lietuviai jau galėjo persikelti į 
savo jėgomis įrengtas patalpas.

Plačiausiai reiškiasi Punsko ir 
(Nukelta į 9 psl.)

VIENO KONCERTO ANATOMIJA
AL. GIMANTAS

Koncertas, visumoje žvelgiant, 
tikrai labai vykęs ir kiekvienam 
mielas. Menininkai atvyko tikrai 
gerai pasiruošę, pakankamai re
petavę. Pasisekimas užtikrintas. 
Ovacijos ir gėlės pelnytos. Tiek 
pildytojų, tiek ir klaušovų nuotai
ka puiki, pakili. Koncertas tikrai 
nebuvo eilinis. Taip ir norisi dar 
bent kelias akimirkas juo pagy
venti, dvasia pakilti... ‘

Bet, vaje, kas gi dabar? žodis, 
žinoma, taip įprastas, nuvalkio
tas, nuolat kritikuojamas, bet ir 
toliau toleruojamas. Atsivežtas be 
muito, be vizos, iš baraku ... “Ne
munas ir Dubysa ir Gedimino kal
nas ir prabočių dvasia ir sapnai ir 
nepriklausomos Lietuvos prisii mi
nimai. .Įsismaginęs kalbėtojas 
spėjo užmiršti, kad ir programos 
pildytojai, dar jauni žmonės, var
giai ar galėjo pasireikšti meninia
me gyvenime nepriklausomybės 
metais, žinoma, labai gera įvai
rūs prisiminimai laiku ir vietoje 
pateikti. Bet,'ar jie būtini po kiek
vieno vaidinimo, po kiekvieno 
koncerto, betkurio parengimo 
metu, tai dar klausimas.

Ar negalima būtų kultūringo 
koncerto tinkamai užbaigti? Padė
ka yra gražus ir reikalingas daly
kas, bet ar nebūtų geriau, kad 
gražių žodžių vietoje mes ge
riau atlygintume saviesiems me
nininkams, kuriems k„š uoja ir 
mokyklos ir pasitobulinimas ir li
teratūra ir apranga ir pan. Atro
do, kad, bendrai žvelgiant, esame 
jau gana pajėgūs apsimokėti ir 
pakankamai turime savigarbos.

Ir finalas
Beje, šios pastabos dar nebūtų 

pilnos nepaminėjus dar vieno 
reiškinio visoje to koncerto ana
tomijoje. Dar viena scena. Įtei
kus gėles, jau sekė lyg ir meilės 
ar panašūs pareiškimai. Prasidėjo 
bučiavimasis. SaVo ar visos audi
torijos vardu kalbėtoja tuoj įsegė 
po bučkį į programos vykdytojų 
skruostus. Tie, savo ruožtu atsi
lygino (tik vyrai; suprantama) pa
lietę lūpomis kalbėjusios ranką, 
žodžiu, visa minėtoji pabaiga; 
amerikiniais žodžiais tariant, tik
rai galėjo būti verta “grand fi
nale” vardo. Bet, lietuviškasis 
koncertas pilnai galėjo be tokio 
finalo apsieiti. Po gražios meni
nės šventės, publika liko išblaš
kyta ir didysis išklausyto koncer
to įspūdis kažkaip tuoj pat ir iš
blėso. Bet, kita vertus, gal to įs
pūdžio ir netaip-reikėjo? nes tuoj 
buvo šokama. Nebuvo nei dešrų, 
nei kopūstų, nei cepelinų. Niekas 
nenustelbė vietinių ir prancūziš
kų kvepalų pikantiško tvaiko. 
Taurieji gėrimai, grakščių patar
nautojų atnešami, nepasižymėjo 
kainų prieinamumu, bet, kas gi 
ten išdrįs smulkintis ...

Buvusieji, regis, patenkinti šeš
tadienio vakarą šauniai pasižmo
nėję, nebuvusieji, gailisi neatvy
kę, o rengėjai džiaugiasi, kad su
sumavus visas pajamas ir išlaidas, 
visdėlto pavyko “sausiems” išlik
ti. Gi tikrą rūpestį turi merginos 
ir moterys — šio sezono metu jau 
neišdrįsi pasirodyti vėl su ta pa
čia suknele ir jai tinkančiais prie
dais. Visa laimė, kad “mink” 
skraistėmis etiketas leidžia ir 
daugiau kartų apsigaubti.

Niujorkas. — čia sulaikytas 
Guatemalos ambasadorius Belgi
jai ir Olandijai Mauricio Rosal, 
kurio valizoje rasta 52 kilogra
mai narkotikų. Guatemalos vy
riausybė tuojau jį atleido iš parei
gų, tuo būdu palikdama JAV teis
mui laisvas rankas.

Jau kuris laikas tenka gana ati
džiai stebėti tautiečių nuotaikas 
bei nuomones lietuviškųjų paren
gimų atžvilgiu. Paprastai, koks 
bebūtų vakaras, kokia jo progra
ma, visados bus nepatenkintų vie
na ar kita tokio įvykio dalimi. 
Kartais, tokių mažiau, kartais ir 
daugiau, bet nepatenkintųjų, at
rodo, vis vien neišvengsime? Gal 
tai yra labai žmoniška ir labiau 
tokiu reiškiniu nevertėtų domė
tis. Bet, lietuviškųjų interesų 
naudai ir ateities mūsų darbų 
vertintojams, būtų pravartu bent 
trumpai peržvelgti mūsų kios die
nos nuotaikas, skonį ir vienokių 
ar kitokių reiškinių priežastis.

Į didžius rūmus,
i kolonadas!
Vieta ir laikas — nesvarbu. Sa

kysime, kad tai būta amerikinio 
didmiesčio aplinkoje. Vakaro ren
gėjai— taipgi nesvarbu. Deja, 
tik dalinai. Pasirodo, visada at
siras tam tikras nuošimtis tautie
čių, kurie kažkokių, tik jiems vie
niems suprantamų interesų var
dan, nevyks i toki parengimą, 
kurį, tarkime, ruošia X. ar Y. są
jūdis, organizacija, draugija, bet 
ne jo pamėgtoji Z. grupė. Rengė
jai visada turi skaitytis sų tokia 
galimybe ir jau iš anksto 'kalku
liuoti bent apytikriai, kiek tau
tiečių gali neatvykti, dėl ką tik 
minėtos priežasties.

Kadangi vis dažniau gali girdė
ti priekaištų ir pageidavimų, kad 
jau pats metas lietuviams lįsti 
lauk iš įvairių pigių sąlyčių ir pa
našių patalpų, kuriose tiesiog nė
ra- pakankamai vietos ir tinkamos 
nuotaikos vis puošnėjančiai, vis 
įmantriau ir prabangiau vilkinčiai 
išeivijos gražiajai lyčiai pasiro
dyti, tautiečiai suskato patalpas 
nuomoti centrinėse miestų daly
se, viešbučiuose, klubuose ir pan. 
Taip atsitiko ir su mūsų aprašo
mu koncertų. Vieta ir aplinka be
veik pirmaklasė. Didmiesčio nak
tinis triukšmas, judėjimas, mir
guliuojančios šviesos reklamos at
simušančios limuzinų blizgesy, iš
sipustę praeiviai, taksistų signa
lai, visa čia pat.

Koncerto salė erdvi ir patogi. 
Vidury sustatytos kėdės eilėmis, 
šonuose baltai dengti stalai. Kas 
nori, .kas geriau mėgsta, taip gali 
sėsti. Pasirinkimas. Bilietų kai
nos visiškai derinosi su aplinku
ma. Penki ir trys doleriai (prie
dui: rūbinė ir automobilio pasi
statymas). Susirinko pakenčiamai, 
bet toli gražu netiek, kiek rengė
jai tikėjosi.

Tarp liaudies dainų
ir operos
Koncerto pildyto j ai žinomi, sa

vųjų ir svetimųjų tarpe spėję pa
garsėti, solistai. Viena moteris, 
du vyrai ir akomponiatorius. Pro
grama neperkrauta ir dirbtinai 
neištęsta. Pirmoji dalis, solo dai
nos, lietuviška. Banaitis, Kača- 
nauskas, Jakubėnas ir kt. Ploji
mai labai santūrūs, mandagiai ri
boti, be didesnio entuziazmo. Nei 
vieno pakartojimo. Antroji dalis 
tarptautinė, operinė. Verdi, Pu- 
čini, Gounod. Solo partijos ir at
skiros sceons su visais trimis so
listais. Auditorija iškart pagyvė
ja. Arijas palydi karšti aplodis
mentai, “bis” šauksmai, plojimai 
hesiliauja, menininkai neišlei
džiami iš scenos. Turi kartoti. 
Publikos didžiuma, tikriausiai, di- 
deliausi operų mėgėjai ir žino
vai. Et, ką ten mūsų liaudies 
dainos... Girdi, nėra kur pasi
reikšti geram solistui, ot, arija, 
tai jau visai kitos galimybės ...

Balsuokite
perrinkdami

burmistru

PHILLIPS
Kontrolierių taryboje Toronto gyventojams reikia veiklos vyro 
— drąsaus savo įsitikinimuose, vyro, kuris įveikė komunistu įsi
galėjimą 4 apylinkėj ir dirbo kaip jos- aldermanas 8 metus.
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Phillips vadovaujant Torontas yra padaręs didžiausią pažangą gy
venimo sąlygų gerinime — VISŲ klasių miesto gyventojams — 
palyginus didesnę, kaip betkuris kitas miestas Amerikoje tuo pat

Daug svarbių projektų ir pagerinimų, kurie padarytų gyvenimą 
dar geresnį, reikalingi užbaigti.
Perrinkdami Nathan Phillips burmistru sekančiam terminui, pa- 
gelbėsite užtikrinti kompetetingo vadovavimo pastovumą. O tai 
reikalinga dabar, lygiai kaip buvo reikalinga anksčiau.

Užtikrinkite nuolatinę pažangą 
Patikėdami vadovavimą išbandytam 

PHILLIPS'ui.



T&VI6KES ŽIBURIAI

Pavergtoje tėvynėje
Kun. Kasperas Spudas mirė spalio 

22 d. Pumpėnuose. Buvo gimęs 1891 m.
Ateizmo propagavimą Vilniaus radi 

jas pastaruoju metu sustiprino. Lap
kričio 13 d. transliacijoje mokslei
viams buvo atsakyta į tariamus moks
leivių klausimus, pvz., ar sekmadie* 
niais bažnyčiose skaitomos evangeli
jos turi kokį nors mokslinį pagrindą. 
Moksleiviams buvo atsakyta, kad evan
gelijos esančios tik legendos, pasakos, 
padavimai. /

Du didžiausi Lietuvos komunistų 
priešai... Lietuvos kp centro komite
to ideologinis žurnalas “omunistas” 
šių metų 9 nr. svarsto, kas yra di
džiausi komunizmo Lietuvoje priešai. 
Straipsnio autorius; filosofijos mokslų 
kandidatas J. Minkevičius, jau pačio
je straipsnio pradžioje tvirtina:

“Mūsų respublikos sąlygomis gali 
būti išskirtos dvi paveldėtos iš kapita
lizmo laikų eksploatatoriškos ideologi
jos formos, kuriose parazituoja komu
nizmo priešai. Tai nacionalistinė ideo
logija ir religinė pasaulėžiūra”.

Straipsnio autorius pripažįsta, kad 
istorijoje, besiformuojančios “lietuviš
kos nacionalinės buržuazijos” kaikurie 
ideologai, pvz., V. Kudirka, esą nedvi
prasmiškai pasisakę prieš katalikybę, 
bet pąskiau nacionalistinė ir religinė 
pasaulėžiūra susiliejusios. Kaikurie 
bažnytininkai ėmę įrodinėti, kad lie
tuvių tauta esanti grynai katalikiška. 
Per paskutinį karą katalikų veikėjai 
ėję išvien su nacionalistais. Abi iedolo- 
gijos, girdi, esančios nusistačiusios 
prieš lietuvių draugystę su rusais. 
Straipsnio gale raginama pagreitinti 
žygius, kad religija, kaip visuomenės 
sąmonės forma, būtų panaikinta. E.

Kauno priemiesčių vaizdai. Vilijam
polėje, kur pastatyti ir dar statomi 
nauji fabrikai, lygiagrečiai statomi ir 
nauji gyvenamieji namai. Kaikur na
mai prie Neries kranto būsią 9 auagš- 
tų. Vilijampolėje numatyta įrengti po
ilsio parką, kuris užimsiąs 19 ha. Nau
jas kvartalas augąs ir prie Raudon
dvario plento. Kitoje Kauno pusėje, 
prie “Kauno juros**, įrengiamas 30 ha 
parkas. E/

Vilkai daro žalą. Vilniaus radijas 
pranešė apie vilkų gaujas Pagėgių ir 
Jurbarko girininkijų miškuose. Kaikur 
vilkai nusinešė paršiukus. Šeduvos ra
jone vilkai pagrobė jau 8 avis. Miški
niai šunys, kurių veislei savo laiku at
gabeno iš Rusijos į Lietuvą, kaikur 
atkasinėjo obuolių kapčius ir suriję 
daug obuolių. (Tie šunys, matyt, min
ta vegetariškai...).

“Draugovininkai” 
2.000 triukšmadarių, 
kitose vietovėse yra 
dies draugovės
tvarkos pažeidėjams sekti ir “sutruk
dyti”. Vien tik Kaune ite- draugovi
ninkai sulaikė jau 2.000 triukšmada
rių. Vieni perduodami “perauklėti”, 
kiti įspėjami, dar kiti perduodami 
teismui nubausti. Vilniaus radijas lap
kričio 11 d. pastebi, kad sulaikytųjų 
tarpe beveik nesą “pavojingų nusikal
tėlių”. Tai esą daugiauasia pasigėrę 
piliečiai, kelią triukšmą, chuliganai 
arba smulkūs spekuliantai, kurie nie
kur nedirba. Tačiau priduriama, kad 
tokių gaivalų esą vis dar nemažai.

“Salomėja Nėris” atgabeno 25.000 
statinių silkių. Plaukiojanti bazė “Sa
lomėja Nėris”, užtrukusi jūroje beveik 
2 mėnesius, dabar atplaukė į Klaipėdą 
su 25.000 statinių silkių.

Birštone dabar esą apie 1.300 gyven
tojų. Pastačius Kauno hidroelektrinę 
stotį Nemunas ties Birštonu labai pa
kilo ir gresia potvyniai. Nuo jų apsi
saugoti pilamas 2.1 klm. ilgio ir 6 
metrų augščio pylimas. Ties Druskupio 
upelio žiotimis jau įrengta vandens 
perpompavimo stotis.

Ties Birštono kilpa netrukus būsian
ti pradėta statyti elektros jėgainė.

Šeduvoje, rašo “šluota”, savanau- 
džiaują mėsos parduotuvės vedėjas 
Aleksas Švarcas, koperatyvo valdyto
jas Varkulis ir rajono koperatyvų są
jungos valdytojas Afanasjevas — vi
sam miestely žinomi draugužiai. Kai 
Švarcą prispirti reikia, pavedą tą pa
daryti Varkuliui.

Liaudiškių plytinės vedėjas Gali- 
mantas Gakas darbininkams įsakąs į 
kiekvieną vežimėlį vežant į džiovyklą 
krauti po 105 plytas, o oficialiai skai
toma 100. Tuo būdu susidarą per die
ną 1200 plytų pertekliaus, kurį jis iš- 
parduodąs. Už 1000 plytų imąs 400 
3—^_ ________ - .. . ' _ __

sulaikė Kaune 
Kaune kaip 'ir 
sudarytos “liau- 

visokiems viešosios

rublių. Be to, jis turįs 3 ha žemės, 
šieno prisipiovęs nuo 2 ha pievos. O 
tokių išnaudotojų niekas nesutvarkąs.

Scenos veikalų konkurse, kuriam 
buvo pateitki 58 būriniai, premijuoti 
šie veikalai: I premija — 20.000 rub
lių paskirta J. Kavoliūnui už pjesę “Aš 
matau saulę”; antrosios premijos — po 
15.000 rublių paskirtos J. Chvilickiui 
už pjesę “Kai meilė pavojuje” ir J. 
Grušui už “Zigmantas Sierakauskas”; 
dvi trečiosios premijos po 10.00 rb. pa
skirtos A. Guzevičiui už pjesę “Dvi
kova” ir K. Sajai už “Pirmoji drama”.

Ar numatomos komunos ir Lietuvo- 
je?; Sakoma, kad dabar visoje Sovietų 
Sąjungoje, o taip pat ir Lietuvoje esąs 
socializmas, o ateisiąs ir komunizmas. 
Tik koks tas komunizmas bus, taip ir 
neaišku.. 7 -73^ 7

L. Jonikas, rašydamas savo įspūdžius 
iš ekskursijos į Lietuvą, tarp kitko 
rašo; ' * & ■■■■.■/.■ 4 _
/‘Tame pat pobūvyje bene žemės 

ūkio ministras ėmėsi aiškinti mums, 
pripratusiems prie “laisvojo verslo”, 
kolektyvizacijos sistemą. Ir, tikėsite 
ar ne, neviskas ant syk buvo mums 
aišku, štai kodėl:

Visi kolūkiečiai dabar prie sodybų 
turi sklypą nuosavos žemės, 60 arų ar 
kiek mažiau. Laiko karvę, porą paršų, 
paukščių, prisiaugina daržovių, dauge
lis turi vaismedžių, bičių ir Lt.

Ministras sako: Ateityje to nebus. 
Plačiai išsimėčiusios kolūkiečių sody
bos persi kels į centrinę gyvenvietę. Ir 
kam tada besinorėtų rūpintis arais, 
kuomet kolūkiečio šeima galės nueiti 
į bendrą kolūkio virtuvę ir pasivalgyti 
ko tik nori veltui”.

Ar tai ne tos pačios dabar Kinijoje 
Maocetungo įvestos komunos?

Naujas sovietų laivas pavadintas 
“Lietuva” (greičiausia ‘Litva”). Jis 
pastatytas Vokietijoje, o skirtas vežio
ti turistus-keleivius — plaukioti Juo
dojoje ir Viduržemio jūrose. Jame 340 
vietų. Jo kapitonas S. Dondva.

Dail. Vytautui Kairiūkščiui lapkričio 
14 d. suėjo 70 metų amžiaus. Jis yra 
mokytojavęs daugely Lietuvos gimna
zijų, nuo 1944 m. dėstė Kauno dekora
tyvinės ir taikomosios dailės institute. 
Jis yra parašęs visą eilę straipsnių, 
monografiją apie K. Šklėrį (1936), M. 
K. Čiurlionio tapybos kūrybą, Kom
pozicijos pagrindai tapyboje, Piešimo 
ir dailės istorijos pamokų metodika ir 
studiją apie M. K. Čiurlionį, kuri bus 
spausdinama III tome “Iš mūsų kultū
ros istorijos”.

Kun. Jonas Paukštys, jėzuitas, jau 
antrus metus klebonauja Kaltinėnuo
se, Švenčionių rajone. Jį smarkiai puo
la “Literatūra ir Menas” lapkričio 12 
d., Nr. 46 (732), R. Lukinskas ir Vyt. 
Šileikis. Jį esą iš vyskupo išprašęs pa
rapijos komitetas, pakurstytas seserų 
Lazdynyčių, kad atgaivintų parapiją. 
Matyt, jam sekasi, kad tie korespon
dentai puola ir Lazdynytes ir kleboną. 
Jis esą 1943 m. ruošiant trečią eucha
ristinį kongresą popiežiui adresą reda
gavęs, kuriame buvę dėkojama už iš
vadavimą. Ten buvę rašoma: “geriau 
jau maras, karas, badąs, negu bolše
vizmas”.

Karui pasibaigus kun. Paukštys din
gęs iš Lietuvos.

Kaip 1958 m. birželio 12 d. rašiusi 
“Socialističeskaja Jakutija”, prieš po
rą metų jis atsiradęs Jakutijoje. Jis 
ten įrengęs maldos namus geležinkelio 
darbininkų bendrabuty. Jis pradėjęs 
rinkti mokesčius bažnyčiai ir dar “iš 
kažkokio kito pasaulio kun. Paukščiui 
ėmė plaukti siuntiniai su dangiškomis 
dovanomis Jakutijos' katalikams”. Iš 
tolimesnio teksto išeina, kad tai buvę 
devocijonalijos, kurios būdavusios 
pardavinėjamos pamaldų proga.

“Sovietskaja Rosija” 1958 m. rugsė
jo 19 d. rašiusi, jog ne tik “šventųjų 
paveikslus turėdavęs šitas jėzuitas. Jo 
lagaminuose būdavę užsienyje išleis
tos šmeižikiškos brošiūrėlės su lietu
vių tautos išgamų atvaizdais”. Kas čia 
turima galvoje, sunku suprasti neži
nant tos bylos.

Baigdami korespondentai rašo: “Pa
galiau Jakutijos katalikams įgriso per
daug rajus ganytojas, jie pareikalavo 
jį kraustytis ten, iš kur atsikraustęs”.

Taip “Lit. ir Menas” atvaizduoja 
kun. Paukščio pastangas nešti dvasi
nį patarnavimą tremtiniams Sibire. 
Kad tą darbą nutraukė bolševikų sau
gumas, jau ne kartą buvo minėta ir 
“TŽ”, pacituojant ištraukas laiškų bei 
pasakojimų. Viena tremtinių šeima, 
kuri naudojosi kun. Paukščio patarna
vimais Jakutske, dabar yra Toronte.

MOHAWK
Furniture Ltd
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Pilnas namų 
apstatymas baldais,

LIETUVIŲ
BALDŲ
KRAUTUVĖ

Elektros reikmenys,

Šaldytuvai,
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Skalbimo mašinos,

Vaikų baldai, 

įvairūs kilimai, 
ir kitkas.

HAMILTON, Ontario
JAUNUČIŲ IR JAUNESNIŲJŲ

ATEITININKŲ susirinkimas įvyks se
kantį sekmadienį, gruodžio 4 d., 3 vai. 
p.p. parapijos salėje. Kviečiami visi 
vaikučiai, mergaitės ir berniukai, nuo 
6 iki 9 metų amžiaus įsirašyti į jau
nučių, o nuo 9 iki 13 metų į jaunes
niųjų ateitininkų kuopeles. Tos kuo
pelės veikia atskirai ir turi savo skir
tingas programas.

Vadovai prašo mielųjų tėvelių savo 
vaikučius paraginti įsijungti į šią lie
tuvišką - katalikišką jaunimo organi
zaciją. Čia mūsų mažasis atžalynas yra 
mokomas lietuviškų dainų, žaidimų ir 
auklėjamas grynai lietuviškoje • kata
likiškoje dvasioje.

JAUNUČIAI IR JAUNESNIEJI IR 
MOKSLEIVIAI ATEITININKAI yra 
kviečiami šį pirmąjį mėnesio sekma
dienį dalyvauti 9 vai. šv. Mišiose ir 
priimti šv. Komuniją už Lietuvos jau
ninimą, kad jis išliktų ištikimas Kris
tui ir tautai.

HAMILTONO ATEITININKŲ BIB
LIOTEKOJE šiuo metu yra tikrinamos 
ir įdedamos naujos knygos. Greitu lai
ku biblioteka vėl bus atidaryta, kur 
galės visi lietuviai naudotis knygomis. 
Jeigu kas turėtų atliekamų knygų bei 
žurnalų prašom paaukoti šiai bibliote
kai, pranešant J. Pleiniui JA. 9-2888. 
Hamiltono ateitininkai bus labai dė
kingi. šiuo metu bibliotekoje randasi 
virš 400 knygų.

SPAUDOS KIOSKE kiekvieną sek
madienį po 10 ir 11 vai. pamaldų ga
lima pratęsti arba naujai užsiprenu
meruoti šiuos žurnalus bei laikraščius: 
"Ateitį”, “Aidus”, “Karį”, “Laiškai 
Lietuviams”, “Tėviškės Žiburius”, 
“Draugą”, “Darbininką”, vienintelį 
vaikučių laikraštuka “Eglutę” ir kitus.

J. P.
STAMBI TABAKO AUGINTOJŲ 

PARAMA HAMILTONUI. Lapkričio 
22 saulėtą skaidrią dieną iš pat ryto 
•su pakilia nuotaika Br. Steponavičius 
ir St. Bakšys — HLN atstovai — pa
juda Delhi kryptimi pas tabako augin
tojus ieškoti paramos Tautos Namams 
Hamiltone.

Sustojame pirmiausia pas Kartulius, 
Windham Centre. Anksčiau gyvenę 
ūkyje, šiuo metu Bartuliai nusipirkę 
jaukią ir gražią rezidenciją pačiame 
miestelyje, visai netoli savo ūkio, kurį 
prižiūri pusininkas. Šeimininkai pri
ima lietuvišku nuoširdumu, o p. Mi
kas išrašo čekį, įrašydamas LN nariu 
savo geltonplaukę 6 m. Aldutę. Tai 
jau antra šimtinė iš jų šeimos.

Aplankę kaimynystėje įsikūrusius 
žebertavičius, kuris jau yra LN nariu, 
spaudžiame į Tillsonburg pas Šiurpus. 
Tai kiemas, kur svetimas žmogus jau
tiesi, kaip namuose! Pavaišinti ska
niais pietumis, paliekame p. Domui 
$100 kvitą už jo įteiktą čekį LN val
dybos nariui K. Mikšiui per šv. Kazi
miero Delhi liet, parapijos bažnyčios 
pašventinimo iškilmes. Pas pp. Šiur- 
nus gyvenąs jų giminaitis Alfonsas 
Kairys irgi Įteikia S100 čekį su nuo
širdžiais pažadais ateityje LN dau
giau paremti.

Praną Žilvitį randame rūšiuojantį 
su eile padėjėjų tabaką. Jis irgi pasi” 
rašo $100 čekį, Per tris valandas, gau
tos trys šimtinės!

Aplankę S. Augustinavičių sj. ir 
Liutkų ir gavę pažadų ateičiai, susto
jame pas Alfonsą Rudoką. Jis irgi tuoj 
pat įteikįa $100. Netoli jo P. Augai- 
čio ir A. Budreikos ūkis, kuriame iš 
Augaičio gauname šimtinę ir šios die
nos taip sėkmingą išvyką užbaigia Pra
nas Pūkas, įteikęs irgi $100 čekį.
.Jš viso per savaitę tabako auginto

jai HLN parėmė $700. Priimkite LN 
v-bos vardu gražiausią padėką!

Prie šios sėkmingos kelionės daug

prisidėjo B. Steponavičius, kuris anks
čiau šiame krašte dirbo ir puikiai ži
no lietuvių gyvenvietes. Visą dieną 
jis su savo gražia-mašina važinėjo LN 
reikalais, padarydamas 170 mylių, te- 
paėmęs iš LN už benziną. Nuoširdi, p. 
Broniau, Jums padėka!

LN NARIŲ SUSIRINKIMAS šį sek
madienį, gruodžio 4 d., 4 vai. p.p. LN. 
V-ba maloniai kviečia visus narius 
skaitlingai jame dalyvauti.

Artėjant LN narių susirinkimui, 
tenka pasidžiaugti LN v-bos didelių 
sunkumų apvaldymu ir nuosekliu bei 
užtikrintu pasiimto tikslo siekimu. Pa
skiri v-bos nariai, pagal savo galimy
bes vieningai dirba, kad Hamiltono ir 
apylinkių lietuviai turėtų gražius Liet. 
Namus, šia proga norėčiau ‘paryškin
ti du jos narius gyvenančius St Catha
rines — J. šarapnicką ir Ig. Šajauką. 
Kaip žinome, sunkiausias LN darbų 
baras —- šimtinių rinkimas. Tik atėję 
į v-bą jie abu pareiškė, kad metų ei
goje pasistengsią surinkti po tūkstantį, 
ką nuosekliai ir vykdo. J. šarapnickas 
jau atvežė $400, o Ig. šajaųka $200.

Lietuviai pasaulyje
JA Valstybės /

V. SIDZIKAUSKAS, LLK pirm., 
lapkričio 24 d., ketvirtadienį, išskrido 
į Sao Paulo. Jis dalyvaus Pietų Ame
rikos lietuvių kongrese Buenos Ai
res ir aplankys kaikurias kitas didžią
sias Pietų Amerikos lietuvių koloni
jas Argentinoje, Brazilijoje ir Urug
vajuje.

Kaip Lietuvos delegacijos pirminin
kas Pavergtųjų Tautų Seime ir kaip 
to Seimo pirmininkas, Sidzikauskas 
darys žygių susitikti su atitinkamų 
Pietų Amerikos vyriausybių atstovais 
ir išsiaiškinti sovietinio kolonizmo 
klausimą, kuris ryšium su kolonizmo 
klausimu JT darbotvarkėje sovietų pa
vergtoms tautoms labai aktualus, nes 
anaiptol ne visur ir ne tiek randa su
pratimo, kiek turėtų rasti.

Kelionėje išbus apie dvi savaites.
DIDŽIULIS “LIETUVOS ATSIMI-

hpndrahar’ NIMŲ” RADIJO KONCERTAS, 20 Ypatinga padėka mielajam bendrabar- 
biui J. Šarapnickuh kuris paskūtinia- J 
me posėdyje^ lapkričio 23 d., įteikė ‘ 
LN ketvirtą jo asmenišką šimtinę ir 
patikrino, kad iki metų pabaigos pa- 
pildysiąs iki pilnos normos, fty: $500. 
Kviečiu ir prašau visus kitus LN v-bos 
narius su tokiu pat nuoširdžiu idea
listiniu užsispyrimu padirbėti, o bend
ri rezultatai bus milžiniški ir pagrei
tins LN įsigijimą!

Iš viso praėjusią savaitę gauta $800, 
kas retai būna. Visiems v-bos vardu 
nuoširdus ačiū!

St. Bakšys, LN v-bos pirm.
LIETUVIŲ KATALIKIŲ MOTERŲ 

D-JA HAMILTONE veikia jau dvylik
tuosius metus ir yra giliai įsigyvenusi 
šioje kolonijoje kaip labai naudinga ir 
nebeatskiriama bendruomenės dalis, 
šioji draugija pateko Kanadon kartu 
su lietuve moterimi. Daugelis jų buvu
sios narės tos organizacijos Lietuvo
je, stengėsi jos idėją įkurdinti ir išlai
kyti gyvą išeivijoje: Taip tat ir Ha
miltone keletas tokių ideaiisčių, pasi- 
kvietusios daugiau bendraminčių, su
darė LKMD skyrių. Tos draugijos tiks
lą nusako dalinai pats draugijos pava
dinimas. Katalikė moteris turi kaip 
tikslą ne tik formuoti save, savo šei
mą pagal Kristaus dvasią, bet, būda
ma draugijos narė, jinai išneša krikš
čionišką idėją iš šeimos židinio ir vi
sais įmanomais būdais bando ją suak
tyvinti plačioje visuomenėje. Konkre
tizuoti tai katalikiškai idėjai laukas 
yra platus, įvairus, lygiai kaip pats gy
venimas yra platus ir šakotas. Katali
kės moterys, būdamos krikščioniškos 
minties nešėjos į visuomenę, savo 
veiklą stato ant tvirto Dievo ir artimo 
meilės pagrindo. Iš čia savaime išplau
kia jų karitatyvinis veikos bruožas; be 
to, jos yra būtina puošmena religinio 
gyvenimo, besireiškiančio parapijos ri
bose. Galų gale jos yra nepamaino
mos talkininkės pastoraciniame darbe 
ir tokiu būdu atlieka uždavinius, kurie 
katalikiškajai akcijai yra būdingi.

LKMD neša palaimą tiek bendruo
meninėje plotmėje,- tiek asmeninėje, 
nes tos dvi plotmės praktiškai nesilei
džia atribojamos viena nuo kitos ir ka
talikiškoje veikloje yra viena kitos 
pratęsimas ar į vieną ar į kitą pusę, 
teisingiau pasakius, į abi puses. Jei 
mes kaip tipiškiausią mūsų vidinio gy
venimo bruožą dažnai centralizuojame 
į meilės ir aukos rėmus, niekas, tur 
i>ūt, nenorės paneigti, kad moteriai sa
vo prigimtimi augščiausiojo Kūrėjo 
yra pastūmėta eiti ta kryptimi. Meilė 
ir auka 
džiai. Atsiėję meilės ir pasiaukojimo 
jausmus nuo moters, prarandame mo-

metų gyvavimo sukakčiai atžymėti, 
rengiamas balandžio 30 d. Webster 
Hall, Niujorke. Dieną prieš tai, balan
džio 29 d., Robert Treat viešbutyje, 
Newark, NJ, rengiamas iškilmingas 
banketas taip pa t J o kubo S t u k o radi j o 
dvidešimtmečiui paminėti.
“RŪTOS” RADIJO ANSAMBLIS kon

certuoja Maspeth, LI, Lietuvių Pilie
čių Klubo ir “Lietuvos Atsiminimų” 
radijo bendromis jėgomis ruošiamame 
parengime sausio 7 d. Dieną vėliau, 
“Rūtos” ansamblis rengia savo metinį 
parengimą New Jersey lietuviams, 
Liet. Laisvės salėje, Elizabeth, N J, 
sekmadienį, sausio 8 d.

J. IR M. BAČIŪNAI iš kelionės Eu
ropon jau grįžo. t

LOS ANGELES LIET. NAMAI, pa
vadinti Kalifornijos Lietuvių Bendruo
menės eCntru, jau nupirkti ir jų ati
darymas įvyks gruodžio 3-4 d.d. Na
mai turi 150-200 sėdimų vietų salę ir 
kelis pavienius kambarius bei butus. 
Jie organizatorių laikomi pereinamu 
tarpsniu. Juos kiek palaikius numa
toma įsigyti didesnius. Už juos užmo
kėta, įskaitant įvairias kitas išlaidas, 
$36.000. Akcijomis po . $25 buvo su-

tinos supratimą. Išplėšę meilės ir pa
siaukojimo dorybes iš moters bendruo-

kaupta $16.000, o $20.000 buvo pasko
linta iš ALKS. Dabar paskelbtas atsi
šaukimas pirkti kuo daugiau akcijų.

A. DAMBRAVIENE, dirbusi BALFe 
Miunchene, kartu su vyru; dirbusiu 
Amerikos Balse, išvyko į JAV.

“VIENYBES” LEIDĖJAS IR RE
DAKTORIUS Juozas Tysliava prieš 
keletą savaičių turėjo širdies priepuolį 
ir tebesigydo savo namuose gydomas 
dr. J. Trojanienės. Dėl redaktoriaus 
ligos ir “Vienybės” 75 m. jubilėjaus 
paminėjimas iš vasario 12 d. nukeltas 
į balandžio 16 d.

Vokietija
VADOVAUJANČIŲ LIETUVIŠKŲ 

INSTITUCIJŲ vadovų bendras pasita
rimas įvyko Huettenfelde lapkričio 16 
d. dalvaujant VLIKo Vykd. Tarybos, 
PLB Vokietijos Kr. V-bos, Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus, Lietuvių gimna
zijos, lietuvių kuopų, Sielovados atsto
vams. Pirmininkavo J. Norkaitis. In
formacinį pranešimą padarė VLIKo 
VT pirm. J. Glemža, Bendruomenės, 
gimnazijos ir kitų institucijų atstovai. !■

bendromis jėgomis. Centrinis paren-i 
girnas numatytas Frankfurte. Numa ■ 
tyta tokius pasitarimus šaukti ir ateity.

MASINIŲ ŽUDYMŲ. LIETUVOJE 
BYLOJE Ulme prieš buv. Klaipėdos 
policijos vyr. leitenantą Schmidt-Ham- 
mer ir buv. Kretingos policijos parei
gūną Praną Lukį-Jakį teismas lapkri
čio 3 d. paskelbė sprendimą. Teisiama
jam Schmidt-Hammer už padėjimą nu
žudyti 313 atvejais palikta 3 metų sdk 
bausmė, Lukiui-Jakiui- bausmė iš 7 
metų sdk sumažinta iki 5 metų, at
imant pilietines teises 2 metams. Iš
kalėtas iki sprendimo laikas atskaity
tas šitaip: Schmidt-Hammer apie 1 m., 
Lukiui-Jakiui 3 metai 8 mėn. Teismas 
kartu nutarė nuo Lukio-Jakio nuimti 
areštą, jį iš kalėjimo paleisti (antrasis 
teisiamasis jau prieš tai buvo laisvas).

Teismas radęs įrodyta, kad Lukis- 
Jakis 1941 m. vasarą suareštavęs 83 
asmenis ir perdavęs gestapui, kuris 
juos’nužudė. Be to, jis kitais atvejais 
suėmęs dar 20 asmenų ir jie vėliau 
taip pat buvę sušaudyti. Teismo nuo
mone, Lukys parodęs tokį uolumą dėl 
to, kad norėjęs gestapui įtikti. Ta
čiau, kadangi bylą šį kartą svarstant 
žymiai mažiau liudininkų prieš jį pa-

> ra
do tikslu sprendimą kiek sušvelninti 
ir bausmę sumažinti. E.

VAK. VOKIETIJOJE vėl paskleista 
keletas anoniminių pamfletų. Vienas 
jų pasirašytas L.P. (Lietuvos patrio
tai?). Tai nauji sovietinės propagan
dos bandymai. E.

OLDENBURGO MIESTO KATALI
KŲ KAPINĖSE, Ąmmerlaender Heer- 
štrasse, yra palaidoti 32 lietuviai. Tik 
vienas kitas kapas tėra aptvarkytas, o 
visi kiti apleisti ir žolėmis apaugę. 
Reikėtų giminėms ir artimiesiems su
sirūpinti kapų sutvarkymu. Tarp at
skirų paminklų yra vienas bendras pa
minklas šu įrašu: ? '

“Tremtinio kryžius Jus palaužė 
Šioj vargo žemėj svetimoj, 
Nebegirdėsit varpo gaudžiant 
Laisvoj Tėvynėj Lietuvoj.

Zum Gedaechtnis der hier im 
verstorbenen Litauer. 1948. II.

; ' r į?
KPT. JUOZAS MATULAITIS 

vo palydovu Vitu Deveikiu ai .__
daug Siaurės Vokietijos lietuvių ir pa
informavo apie lietuvių darbo ir sar
gybų kuopas prie amerikiečių dalinių. 
NemažaĮ vyrų j kuopą? aadjtyė.flratf- 
mus. ; .

•J

- artimos sąvokos moters šir-

PADĖKA
Įžengiant mums į šeimyninį gyvenimą, darniai praėjus mūsų 

vestuvinei šventei, už nuoširdų prie šios šventės prisidėjimą širdin
gai dėkojame:

klebonui kun. dr. J. Tadarauskui už iškilmingas pamaldas, 
solistui V. Verikaičiui už puikų solo giedojimą,
pianistei D. Skrinskaitei už meistrišką grojimą vargonais,
Liet. Chorui už gausų dalyvavimą, nuoširdžius sveikinimus lt 
vertingą dovaną,
Sporto Klubui “Kovas” už puikią dovaną,
visoms viešnioms ir svečiams už gausų dalyvavimą, nuošir

džius sveikinimus ir gražias dovanas. Visoms ir visiems nuoširdus lie* 
tuviškas ačiū. •

Milda ir Algirdas Trumpickai.

Mainome senus naudotus 
baldus ir matracus, 
įvertindami juos augšta 
kaina.

DUODAME DIDELES 
NUOLAIDAS PERKANT 
NAUJUS.

WINDSOR, Ont.
PARENGIMAS lapkričio 5 d. praėjo 

su geru pasisekimu. Programą, išpildė 
windsoriečiai, suvaidindami dvi trum
pas komedijas. Režisavo p. Sodaitis. 
Pirmoj komedijoj “Aš numiriau” vai
dino: Puidienė, Puida, Sodaitis, §va- 
bauskas ir Kazlauskas. Antros komedi
jos “Pas fotografą” vaidintojai: Kozu- 
lytė, Butavičius, Sodaitis. Tai yra tik 
nedrąsi pradžia vaidybinio meno Wind
sore, bet ateityje reikėtų rankų nenu
leisti ir pradėtą darbą toliau tęsti, nes 
matomai pajėgų tam yra. Be valdybos, 
pirm. Butavičienės pakviesti, paren
gimui talkininkavo šių metų uolieji 
bendruomenės talkininkai: M. Dum
čienė, Juškauskienė, Sodaitienė, Juš- 
kauskas, Pakauskas, Kuncaitis, Buta
vičius, V. Dumčius.

Detroitiečiai nuoširdžiai talkininką 
vo vakaro surengime. Dariaus-Girėno 
valdyba padėjo kviesti Detroito lietu
vius, Detroito Amerikos Balso Radijo 
Klubas be užmokesčio reklamavo mū
sų parengimą per radiją. Nuoširdus 
ačiū visiems.

APYLINKES METINIS SUSIRIN
KIMAS Windsore šaukiamas gruodžio 
4 d., sekmadienį, 4 vai. p.p. Kroatų 
salėje — 2520 Seminole St. Bus ren
kama valdyba bei revizijos komisija 
sekantiems metams ir aptariami kiti 
einamieji reikalai.

P. SKEIVIENE, kurį laiką gulėjusi 
Hotel Deu ligoninėje dėl sulaužytos 
kojos, grįžo namo ir baigia sveikti.

A. A. NACIJONAS, senosios kartos 
lietuvis, mirė lapkričio 18 d. P-E. JI

Niagara pusiasalis
PARENGIMŲ REGISTRACIJOS KO

MISIJOS PRANEŠIMAS NR. 6. Pra
nešame visuomenės žiniai, kad nau
jai įregistravo savo parengimą Niaga
ros pusiasalio Skautų Rėmėjų valdy
ba, kuri 1961 m. vasario 11 d., šešta
dienį, slovakų salėje, Page St. ir Wel
land Ave. kampas, St. Catharines, Ont. 
rengia Užgavėnių balių. Kom.

meninėje plotmėje, sugriausime iš pa- žymiai mažiau imuininKų prieš jj 
grindų - bendruomenės fundamentus, sisakė, kaip pirmąjį kartą, teismas 
juos susprogdindami be vienintelės 
bombos, be šūvio.

LKMD veikla yra artimai susijusi su 
Hamiltono kolonija. 1949 m. Hamilto
no lietuvių parapijos klebono kun, dr. 
J. Tadarausko iniciatyva buvo suda
ryta pirmoji LKMD valdyba Kanado
je: pirm. P. Kungytė-Žymantienė, Bal- 
tuonienė, L. Meškauskienė, J. Kaz
lauskienė ir M. Kežinaitytė.

Minint “Moters” žurnalo penkerių 
metų sukaktį, sveikiname ir linkime 
tam žurnalui gj^vuoti ilgus metus. Mes 
hamiltoniškiai šia proga galime su 
šventu išdidumu prisiminti, kad to 
žurnalo pirmoji redaktorė buvo Hamil
tono skyriaus narė St. Prapuolenytė. 
Taipogi susirašinėjimo išlaidoms, pa
dengti pirmosios lėšos buvo paskirtos 
iš Hamiltono skyriaus kasos. Tat itin 
smagu yra mums minėti tą brangią su
kaktį. V. P.

KANDIDATAS l MIESTO KONTRO
LIERIUS^ KREIPIASI r lietuvius.

Brangūs Draugai Lietuviai,
Šio laiško tikslas yra paprašyti Jūsų 

paramos miesto rinkimuose, kurie 
įvyks š.m. gruodžio 7 d.
. Aš esu pasiryžęs dėti visas pastan
gas, kad būtų sudarytos sąlygos nau
joms pramonės įmonėms įsikurti Ha
miltone, kad tuo būdu būtų sumažin
tas nedarbas.

Kaip kontrolierius aš stengsiuos su
daryti sąlygas, kad būtų greičiau su
tvarkytos naujai prie miesto prijung
tos vietovės, kad būtų statoma dau
giau pigiųjų butų, kad senatvės pen
siją gauną asmenys galėtų nemokamai 
važinėti miesto autobusais, kad būtų 
laiku tvarkomos gatvės ir šaligatviai, 
kad būtų sutvarkytas miesto centras ir 
parkai ir,, kad į įvairias miesto reika
lams tvarkyti komisijas būtų įjungta 
daugiau darbo žmonių.

Aš esu 41 metų amžiaus, vedęs, tu
riu keturius vaikus ir šiuo metu dirbu 
CHML radio stotyje. Aš turiu taipogi 
patyrimo švietimo srityje kaipo komi
teto narys Katedros gimnazijoje ir ka
talikų jaunuomenės organizacijose.

Aš būsiu Jums labai dėkingas, jei 
Jūs pabalsuosite už mane ir paprašy
site savo draugų tuo pačiu mane pa
remti.

Su pagarba Vic Copps.

LONDON, Ont
DEROITO LIETUVIŲ DRAMOS

- SAMBŪRIS, vadovaujamas Z. Arlaus- 
Cf. Orifr kaitės-Mikšienės, pakviestas skautų at-
’r-*. •VWtilM.ll•■wvilt • vyksta į Londoną ir pastatys A. Bisono 

NAUJA APYLINKES VALDYBA. 4 veiksmų dramą “Nežinomoji”. Vai-
dinimas statomas gruodžio 10 d. 8 vai. 
vak. 305 Queens Ave. Public Library 
saloje- auditorijoje.

šis veikalas nepriklausomoje Lietu
voje turėjo labai didelį pasisekimą. 
Gautas pelnas skiriamas Londono ir 
jo apylinkės vaiky eglutei bei dova
nėlėms

Visi Londono ir apylinkės lietuviai 
su šeimomis kviečiami atsilankyti ir 
pamatyti šį labai įdomų veikalą. Vai
kučiams įėjimas laisvas. Vaidinimas

Sekmadienį, lapkričio 20 d„ visuotinia
me apyl. susirinkime buvo. išrinkta 
naujai kadencijai kita valdyba. Slap
tu balsavimu pagal balsų daugumą į 
naująją valdybą išrinkti: pirm. Juozas 
Alonderis, vicep. Kazys Galdikas, sekr. 
Petras Šukys, ižd. Vitalis Alonderis 
ir v-bos narys Adolfas šetikas. V-bos 
kandidatais liko Mikas Sauka ir Pra
nas Dauginas. Į revizijos komisiją įėjo 
J. Grigas, J. Dilys ir J. Girevičips.

Naujajai valdybai reikia tik palin
kėti geirausios sėkmės ateities veik- prasidės punktualiai, prašome nevė
loje. luoti V. Gudelis.

Taupyk ir skolinkis Bankelyje "Talko"
Išduodamos paskolos iki $3.000, morgičių paskolos iš 7% Iki 
50% turto vertės. Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdrausta.
DARBO DIENOS: pirmadieniais, trečiadieniais. ketvirtadieniais 9 -12 vai.

MINDEN BUILDING. M KING ST. E. BOOM IK notaro A. Lindžbras

Luebecko kapinėse ant savo yjrįr.ta
po labai gražų lietuvišką paminklą, 
kurį a.a. Stasio Jankausko gimjtadfeftio 
proga pašventino kun. V.

Prancūzija 7
LIETUVIŲ KILMES PRANCŪZŲ 

VYR. LEITENANTAS Jurgis Norkevi
čius nuo šių metų pradžios eina kuo
pos vado pareigas Alžerijoje. Nese
niai apdovanotas “Croix de la Valeur 
Militaire” ženklu. Karo mokyklą jis 
yra baigęs 1957 m. trečiuoju iš 800.

Ispanija
MADRIDO RADIJO 

LIETUVIŠKA VALANDĖLĖ
Persitvarkiusi Madrido radijo lietu

viška valandėlė veikia kasdien nuo: 
21.30 iki 21.45 vai. Lietuvos laiku Car- 
ba 19.30 iki 19.45 vai. Vidurio Euro
pos laiku) 25 ir 42 metrų bangomis. 
Kiekviena programa. kartojama kitos 
dienos rytą 8.30 iki 8.45 vai. Lietuvos 

■ laiku tomis pačiomis bangomis. .. •’ 
Nutarta Vasario 16 d. iškilmes ruošti' '

Į Argentina
PIRMASIS PIETŲ AMERIKOS LIE

TUVIŲ KONGRESAS vyksta gruodžio 
2-5 d.d. Avellanedoje, prie Buenos Ai
res, Aušros Vartų parapijos patalpo
se. Pirmą dieną numatyta delegatų re
gistracija ir susipažinimas, antęą die
ną pats kongresas su K. Čibiro refera
tu apie P. A; lietuvių įnašą į Lietuvos 
laisvinimo darbą, padėjimas vainiko 
prie gen. San Martin paminklo ar iš
kilmingas aktas su atstovų praneši
mais iš visų kraštų. Trečią dieną — 
sekmadienį — pamaldos ir meninis 
kongreso aktas (dalyvauja Urugvajaus 
ir Argentinos liet, meniniai Vienetai). 
Ketvirtoji diena, jau po kongreso ^už
darymo, skirta iš kitų kraštų ątvyku- 
siems lietuviams aplankyti vietos lie
tuviškąsias organizacijas. >

PIRMASIS MARIJOS KONGRESAS 
BUENOS AIRES įvyko lapričip 10-13 
d.d. Jo šūkis — per Mariją prie Kris
taus.

Pirmoji kongreso diena buvo, pa
skirta vaikams, antroji — jaunimui. 
Tos pačios dienos vakare buvo sudary
tas Gyvas Rožančius iš įvąįrių tąutų 
jaunimo. Kiekviena tauta savo kalbo
je kalbėjo vieną Rožančiaus paslaptį. 
Lietuviškai kalbėjo Pijus Gudelevi- 
čius. Vakaro prieblandoje Gyvas Ro
žančius paliko visiems gilų įspūdį. .

Trečioji kongreso ,diena buvo skirta 
-vyrams bei šeimoms. . . ?

Paskutinę kongreso dieną, lapkričio 
13 d., sekmadienį, į 9 vai. pamaldas 
atsilankė pats Argentinos prezidentas 
dr. Arturo Frondizi, popiežiaus lega
tas, Argentinos ir Montevideo-kardi
nolai ir vyskupai iš visos P. Amerikos. 
Pontifikalines Mišias laikė pątst lega< 
tas kard. Mimmi. kuris pasakė įr, pa? 
mokslą. Kalbą pasakė ir prez. drį. Artū
ro Frondizi, iškeldamas didelius Baž
nyčios nuopelnus Argentinai ir nuro
dydamas griaunamąjį komunizmo Mar- 
bą krašte. . < ; i- į •

Sekmadienio, vakare, kongreso už
baigimui Palermo aikštė prisipildė 
maldininkų iš įvairių tautų. Iškilmin
goje procesijoje buvo- atneštą .Lujan 
Dievo Motinos statula. Prie altoriaus 
stovėjo įvairių tautų , atstovai- tauti
niais drabužiais ir savom vėliavom, jų 
tarpe ir lietuviška trispalvė.

Kongrese iš lietuvių dalyvavo tėvai 
marijonai iš Buenos Aires ir Tėva^ V. 
Šimanskis iš Rosario. ,

Pavergtų 14 tautų specialus pasiro
dymas įvyko lapkričio 14 d. vakare 
teatro Cervantes patalpose Buenos Ai
res meiste, kur visų pavergtų5 tautų 
vėliavos buvo įneštos tautiniais dra
bužiais apsirengusių mergaičių. Lietu
vius su tautines vėliava atstovavo Eli-, 
zabelė Masilionytė ir Pijus Gudelevi- 
čius. Salė buvo pilna kongreso svečių.

Exil 
16.”

KELIŲ LIETUVIŲ KUNIGŲ VO
KIETIJOJE ADRESAI: kun. V. Šarka 
(24a) Hamburg-Al tona? Langenfelder 
Strasse 113; Jcun. P. Gircius, (23) Os- 
nabrueck-Eversburg, Kirch Strasse 49; 
Tėvas Konstantinas Gulbinas, (22) 
Qberhausen-Sterkrade, Rossbacher St. 
41; Tėvas Alfonsas Bernatonis, (16) 
Dieburg/Hėsen, Minnefeld 34; kun. 
prof. dr. Ladas Gronis, kun. dr. J. Na
vickas ir kun. Jonas Dėdinas — (16) 
Huettenfeld ueber Lampertheim, 
Schloss Rennhof; kun. dr. Jonas Pet
raitis, (13) Memmingen, Revalweg 5; 
kun. Jonas Tautkevičius, (13) Muen- 
chen 2, Unterer Anger 18 bei Wagner; 
kun. Aleksandras Micas (13) Gauting 
bei Muenchen, Fuersorgeheim; kun. 
Saliamonas Kaunas (13) Feucht bei 
Nuernberg, Walburgisheim; kun. Do
mininkas Kenstavičius (13) Bad Toelz, 
Altersheim.

KATEKIZMO IR LIET, GIESMIŲ 
mokinasi šie Osnabruecke gyvenančių 
lietuvių vaikai: Bronius ir Jonas Mu- 
kauskiai, Irena, Pranas ir Romualdas 
Žaliukai ir Petras Zelionka. Pamokos 
vyksta žaliukų bute.

Australija
AUSTRALIJOS LB KRAŠTO TARY

BOS suvažiavimas įvyks Sydnejuje 
gruodžio 28-30 d.d. Tuo pat metu tėn 
įvyks ir Lietuvių Meno Dienos dai
nų šventė, kurioje dalyvaus keturi cho
rai: Melbourne, Adelaidės, Newcaste- 
lio ir Sydney, • Adelaidės liet, teatras 
pastatys Škėmos “Žvakidę”. • Įvyks li
teratūros ir dainos vakaras - koncer
tas, o be to, vyks studentų ir sporti
ninkų suvažiavimai:

BALSUOKITE už LAMPORTĄ
“AS PADARYSIU GALA DRAUDŽIAMAM LAIKUI”

Gruodžio 5 dieną jūs balsuosite už sekma
dienių kinus. Bet Toronte yra draudžiamas 
laikas: Dėl jo sekmadieniais nesportupjama 
po 6 vai. vak. Jei šis draudžiamas laikas ne
bus pašalintas, nebus ir sekmadienių kinų 
po 6 vai. vakaro.
Aš esu vienintelis kandidatas, kuris pasiža
du šį draudžiamą laiką pašalinti. Aš grą
žinau Torontui sekmadieniais sportą dabar
tiniam burmistrui priešinantis. NESILEIS
KITE APGAUDINĖJAMI — 1949 metais 
JIS BALSAVO PRIEŠ SEKMADIENIŲ 
SPORTĄ!
Balsuokite "TAIP” už sekmadienių kinus 
ir už Lamportą taip pat. Padarykite ji SA
VO burmistru. Tai yra vienintelis kelias 
gauti tai, ko jūs norite! /■'.£

Atsiminkite, jums priklauso 24% balsi). 
Nepamirškite to. Balsuokite ir padary
kite Torontą nuosavu miestu.

BALSUOKITE UŽ LAMPORTĄ ’

Naujieji piliečiai - balsuokite gruodžio 
PERRINKITE

‘ 1 ... ......f■ imi i ■ ■ ........... ..... . iii i............. ........... ..................  ’

X LAMPORT, Allan A.
TORONTO BURMISTRU KETVIRTAM TERMINUI



TORONTO, Ont.
TORONTO LIETUVIAMS

Jau daug metų mūsų “Varpo” 
choras žavi mus ir svetimtaučius 
mūsų minėjimuose, savo paren
gimuose ir gastroliuodamas kito
se lietuvių kolonijose. Jo pasiro
dymai, jo dainos mus, išblokštus 
iŠ savo gimtojo krašto, gaivina, 
stiprina tautiškai, iš kitos pusės 
prieš svetimtaučius propaguoja 
mūsų taut, kultūrą ir mūsų tau
tą. Be jo mes prieš kitas tautines 
mažumas ir pačius kanadiečius 
taptumėm skurdžiais. “Varpo” 
choro gyvata mūsų kolonijai ir 
mums, kaip lietuviams, yra ypa
tingai svarbi.

Tačiau daugelis “Varpo” chore, 
dainuoja jau 8 metai. Jie aplinky
bių yra verčiami jį apleisti, pra
šosi pakeičiami. Atėjo momentas 
įstoti naujoms jėgoms. Neatsira
dus naujų jėgų, “Varpo” choras 
turės sunykti, palengva ir visai 
pranykti. Tad kiekvienas, kas ga
lime dainuoti, ar tai iš pareigos 
savo tautai, savo tautinei kultū
rai puoselėti ir propaguoti, ar tai 
iš meilės dainai, stokime į “Var
po” chorą. Juk daug yra tokių, 
kurie taip myli dainą, kad dai
nuodami jaučia geriausią pasiten
kinimą ir savęs išreiškimą. To
kiems geriausia dainuoti muziko 
vadovaujamame chore. .

Užsirašyti i “Varpo” chorą ga
lima repeticijų metu Lietuvių Na
muose vakarais — vyrams antra
dieniais, moterims trečiadieniais, 
arba pas choro seniūną A. Jokū
baitį — tel. RU. 7-6082.

Aišku, nevisus tas atsišauki- 
mas-prašymas pasieks. Todėl pra
šome ir Tamstą, nepajėgiantį dai
nuoti, bet šį atsišaukimą perskai
čiusi, laikyti savo pareiga prisi
dėti prie “Varpo” choro palaiky
mo, paaiškinant reikalą ir paska
tinant Tamstos pažįstamą, galintį 
dainuoti stoti į ‘Varpo” chorą.

Dirbkime visi lietuviai jam pa
laikyti ir stiprinti.

KLB Toronto apyl. valdyba.
Pašventinti Toronto Lietuvių 

Vaikų Namai
Pereitą sekmadienį iškilmingai 

pašventį M. Nek. Pr. seselių pa
statyti T. Lietuvių Vaikų Namai. 
Tai naujos erdvios patalpos dar
želiui su nemaža salike, kuri jau 
naudojama ir numatoma toliau 
naudoti paaugesnių vaikų reika
lams.

Iškilmės pradėtos Prisikėlimo 
parapijos bažnyčioje 11 yal., pa-. 
maldomis seselių rėmėjų rnten- 
cija su iš Čikagos specialiai tam 
atvykusio kun- dr. J. Prunskio pa
mokslu.' Po to sekė pačio pastato 
pašventinimo iškilmės, kurias at
liko pats Toronto arkivyskupas 
kardinolas J. Ch. McGuigan, da
lyvaujant apie 500 Toronto lie
tuvių.

Apžiūrėjus patalpas dižioji da
lyvių dalis nuėjo į Prisikėlimo pa
rapijos salę, kur seselių rėmėjos 
jau buvo paruošusios pietus. Pa
ruoštų vietų buvo 400,Jr beveik 
visos buvo užimtos.

Pietūs praėjo gražioje pakilioje 
nuotaikoje. Juos gražiai pravedė 
B. Sakalas. Pradžios maldą sukal
bėjo Tėvas Placidas, OFM. Gero
kai pasistiprinus buvo pasakyta 
visa eilė kalbų, iškeliančių įvykio 
svarbą Toronto lietuvių kolonijos 
gyvenime bei seselių, jų talkinin
kų ir rėmėjų nuopelnus vykdant 
šį didelį užsimojimą. Kalbėtojų 
buvo išviso 16: abiejų Toronto 
liet kat. parap. klebonai, J. Matu
lionis, kun. dr. J. Prunskis, sese
lių advok. miesto kontrol. Allen, 
seselių rėmėjų pirm. M. Tamulai-

tien

tainis, L. Kat Mot. D-jos CV-bbs 
pirm. A. Sungailienė, Montrealio 
Liet Kat. Mot. D-jos ir seselių 
rėmėjų atstovė p. Zubienė, Hamil
tono liet- šeštad. mokyklos ved. J. 
Mikšys, “Moters” red. Iz. Matuse
vičiūtė, Toronto apyl. vald. atsto
vas p. Bačėnas, šaulių kuopos at
stovas p. ’Preikšaitis, Prisikėlimo 
parap. komiteto pirm. p. Regina 
ir pagaliau visiems šio darbo rė
mėjams padėkojo M. Nek. Pr. se
serų kongregacijos viršininkė Mo
tina Augusta.

Kaikurie sveikinusieji kartu su 
linkėjimais įteikė ir paramos če
kius. Kaikurių jų sumos buvo pa
sakytos, o kaikurių nutylėtos. Pa
baigoje tik buvo paskelbta, kad 
pietų dalyviai sumetė $800 ir kad 
Čikagos liet, gydytojų ateitininkų 
korporacija Gaja paaukojo TLNa- 
mams $460- Pietūs praėjo labai 
jaukioje nuotaikoje ir bendram 
pasiryžime pradėtąjį darbą grei
tai privesti prie sėkmingos pabai
gos, kad skolų rūpesčiai neati
trauktų seselių nuo pagrindinio 
auklėjamojo darbo. Pietūs buvo 
baigti malda, kurią sukalbėjo šv. 
Jono Kr. parapijos klebonas kun. 
P. Ažubalis ir Tautos himnu. Tuo 
tarpu seselės naujuosiuose na
muose priiminėjo lankytojus ne
lietuvius; Jų atvyko taip pat ne
mažai, nes MNPr. seselės Toronto 
katalikiškai nelietuviškai visuo
menei yra pažįstamos iš tų laikų, 
kai jos vadovavo arkivyskupijos 
vaikų lopšeliui.

Lietuviški filmai Toronte
Pereitą sekmaideni buvo rodo

mi du lietuviški filmai: “Tremties 
mokykla” ir “Lietuva Europos 
nugalėtoja”. Susidomėjimas jais 
buvo didelis -— beveik pilna Pri
sikėlimo parapijos salė buvo pri
sirinkusi.
. Tikrai tie filmai žiūrovų neap
vylė. Daugelis domisi Vasario 16 
gimnazija ir pamatė ją iš arti. 
Gimnazija pati atvyko mums pa
sirodyti. žiūrovai pamatė gimna
zijos mokinius, mokytojus, jų 
darbus mokslo ir laisvalaikio me
tu. Čia parodomas jų sportas ir 
choras; atvaizduoti ir jų rūpes
čiai kaip gimnazijos taip ir tėvy
nės bei tautos reikalais-

Ypač gražus antrasis filmas 
‘■Lietuva Europos nugalėtoja”. 
Jis pradedamas atvaizduojant Lie: 
tuvos praeitį ir. jos . nepaprastą 
augimą atgavus nepriklausomybę. 
Čia išauga puikūs pastatai, kurie 
savo grožiu pralenkia net turtin
giausius kraštus, o sporte taip 
pažengta, kad tampa Europos nu
galėtoja.

Tikrai sveikintinas p. Jasiuko- 
nis, kuris tuos filmu? paruošė. 
Būtų labai malonu, kad jis ir 
daugiau panašių filmų paruoštų.

Taip pat sveikintini iniciato
riai tuos filmus parodę torontie- 
čams. A. B.

Metropolitan Toronto gyvento
jų skaičius jau prašoko pusantro 
milijono — spalio 14 d. buvo jau 
1.527.105. Paties Toronto gyven
tojų skaičius per metus net suma
žėjo 8.456 ir dabar yra 644.948. 
Tuo tarpu priemiesčiai išaugo. 
North Yorke padidėjo net 19.390 
ir dabar ten yra 247.764 gyv. 
Scarboro turi gyventoju 198.724, 
Etobicoke 145.847, York 124.195, 
East York 69.373, Forest Hill 
20.386, Leaside 16.645, Mimico 
16.442, New Toronto 12.941, 
Long Branch 10.783, Weston 9,- 
535 ir Swansea 9.522,

ii neati-

SAVIVALDYBINIAI 
RINKIMAI

me Toronto miesto, bet taip pat 
visuose jo priemiesčiuose, kurie 
įeina į vad. metro sudėtį. Kandi
dato) yra gana daug.

į Toronto miesto burmistro vie
tą kandidatų yra net 5, nors rim
ti tik trys. Daugumoje kitų savi
valdybių į burmistrų vietas taip 
pat kandidatuoja po kelis, bet 
Scaęboro, Leaside, Swansea ir 
Long Branch tėra po vieną kan
didatą.

Pats Toronto miestas renka dar 
keturis vad. kontrolierius. Kandi
datų buvo net 9, o vienam perei
tos savaitės vidury mirus, liko 8. 
Daugelis jų yra arba jau buvę 
kontrolieriai, siekią perrinkimo, 
arba buvę miešto tarybos nariai.

Tiek Toronte, tiek visose 12 ki
tų savivaldybių renkamos miesto 
tarybos ir švietimo vadybos. Jų 
skaičius nevienodas. Toronto 
miestas renka iš kiekvienos rinki
minės apylinkės po du į tarybą ir 
po du į švietimo vadybą. Kandi
datų kaikuriose apylinkėse į ta
rybą yra bent po keturis, o kai
kuriose net ir po 10. Į švietimo 
vadybą kandidatų mažiau, o poro
je apylinkių vos po vieną.

Beje, formalių komplikacijų į 
rinkimų pasiruošimus Įnešė vie
no iš kandidatų i Toronto kontro
lierius —* George Rolland — stai
gi mirtis. Jis mirė pereitos savai
tės antradienį, lapkričio 22 d., ly
giai tą pat dieną, kai visi kandi- 
aaiai buvo oficialiai paskelbti 
kandidatais, o miesto raštininkui 
apie jo mirtį pranešta tik lapkri
čio 23 d. Pagal įstatymą, jei kan
didatas miršta po oficialaus pa
skelbimo kandidatų sąrašo, turi 
būti naujas paskelbimas. Kad ne
reikėtų atidėti rinkimų, kas mies
tui kainuotų S125.000, burmist
ras bei antras teisininkas kontro
lierius Allen pasiūlė laikyti Rol- 
landą išsibraukusiu iš sąrašo sa
vo mirties f aktu, nors apie tai ir 
nebuvo pranešta miesto raštinin
kui. Savivaldybių ministerija bet
gi nusprendė atlikti naują kandi
datų paskelbimą lapkričio 29 d. ir 
rinkimų neatidėti.

Renkant burmistrą, kontrolie
rius ir tarybos narius tprontiečiai 
turės pasisakyti ir dėl pakeitimo 
sekmadienio Įstatymo — dėl lei
dimo sekmadieniais koncertų, ki
no teatrų ir t.t. Kino teatrų są
junga varo labai plačią propagan
dą, kad balsuotojai i klausimą ar 
norėtų Sekmadieniais matyti vei- 
kianefus teatrus' atsakytų “taip’’

KANDIDATAI I MIESTO 
BURMISTRUS

Daugumas torontiečių nei ne 
pastebi, kad gruodžio 5 d. rinki 
.nuošė kandidatų i Toronto mies 
to burmistro vietą bus ne trys, 
bet penki. Trys daugumos žino
mi. Tai dabartinis burmistras Na
than Phillips, kontrolierė, fakti- 
nai burmistro pavaduotoja, Jean 
D. Newman, anksčiau buvęs bur
mistru. o dabar TTC vadovas A. 
Lamport. Pirmieji du yra pažįs
tami ir Toronto lietuviams, nes 
yra buvę lietuviškuose parengi
muose, o tretysis gana populiarus 
kaikuriuose torontiečių sluogs- 
niuose. Ketvirtasis kandidatas yra 
komunistas, sakoma trockistas, 
Ross Dowson, kuris jau eilę metų 
kandidatuoja kiekvienuose rinki
muose, nors šansų būti išrinktu 
dar niekad neturėjo. Ir šiemet, 
žinoma, rimti varžovai bus tik pir
mieji trys, nes ir penktasis kan
didatas Harry Bradly yra mažai 
težinomas ir būti išrinktu neturi 
jokių galimybių.

KANDIDATAI KOMUNISTAI
Ir šį kartą kandidatų tarpe yra 

ir komunistų.
I Toronto burmistro vietą kan

didatuoja vedinamas trockistu 
Ross Dowson. f kontrolierius kan
didatuoja komunistė Jessie Jack- 
son, 44 m.

Į Toronto miesto tarybą kandi* 
datuoja šie komunistai: 4-oje apy
linkėje Bruce Magnuson, 5-oje 
apylinkėje Janet McMurray, 6-oje 
apyl. George Jackson, 8-oje apyl. 
apyl. Tami Davis.

Į švietimo vadybą kandidatų 
tarpe yra šie komunistai: 4-oje 
Apyl. Violet Dewhurst, 5-oje Stan
ley Linkovich, 6-oje apyl. Elsie 
Murphy.

Long Branch į tarybą kandida
tuoja James Wallace, o Scarboro 
taip pat į tarybą Hilda Murray.

GEORG BEN 5 APYLINKES 
KANDIDATAS

Daugeliui lietuvių gerai pažįs
tamas advokatas George Ben (jo 
įstaiga yra Dundas gatvėje prieš 
pat Lietuvių Namus) yra slova
kas. Gimęs Slovakijoje prieš 35 
metus, jis dar vaikas buvo tėvų 
atvežtas į Kanadą 1930 m. Bai
gęs technikos mokyklą, 19 m. jau
nuolis, jis stojo į aviaciją ir buvo 
išsiųstas į Angliją. Po karo iš
ėjęs iš kariuomenės jis baigė tei
sės mokslus ir pradėjo verstis ad
vokato praktika.

1955 m. jis buvo kandidatu į 
Ontario parlamentą, bet uelai- 
mėjo.

Jo programa šiuose rinkimuose 
yra gana įdomi. Kaikurie punk
tai tik jo vieno tekeliami:

1. Mažiau kalbų, o daugiau
veiksmo. Rotušė, požeminis ir 
Alexander Park butų kolonijos 
statybos tuoj pat vykdytinos ir 
sparčiai. ?

2. Gyventojų poilsio bei pramo
gų reikalams panaudoti ilgai tuš
čias stovinčias parodos aikščių pa
talpas.

3. Leisti kinus sekmadieniais.
4. Netikįs, kad beisbolas kada 

nors taptų Kanados tautiniu spor
tu, dėl to esąs prieš beisbolo sta
dijom) statybą.

5. Judėjimo reikalai mieste tu
rį būti pertvarkyti.

6. Dujų ir elektros kainos turi 
būti peržiūrėtos.

įO^?Wf%

Mažumų laikraščių redaktoriai Ontario parlamente. Iš kairės: ukrainiečių “Homin Ukrainy” red., “Tė
viškės Žiburių” red., min. J. Yaremko, ukrainiečių “Naša Meta” red., parlamento pirm. W. Murdoch, 
čekų, vokiečių, lenkų ir vengrų laikraščių redaktoriai.

ALLEN VĖL KANDIDATUOJA
Eilę metų buvęs Toronto mies

to tarybos narys, paskutiniaisiais 
metais sėkmingai ėjęs kontrolie
riaus pareigas, advokatas Allen, 
be abejonės yra lietuviams arti
miausias kandidatas. Tai yra aiš
ku apsisprendęs katalikas, o su 
lietuviškąja bendruomene susiri
šęs kaip Prisikėlimo parapijos ir. 
M. N. Pr. seselių advokatas.

Jei kas. nepažindamas kitų kan
didatų, negalėtų apsispręsti už 
kuri iŠ kandidatę balsuoti, galė
tų balsuoti nors uz vieną Allen. O 
balsuoti reikia. Reikia nepamiršti, 
kad išrinktajam kontrolieriui svąr 
bu yra ne tik būti išrinktam, bet 
svarbu gauti kuo didesni balsų 
skaičių, nes pagal gautą balsų 
skaičių nustatoma kontrolierių 
pirmumo eilė. B.

Degančių dujų bendrovė—The 
Consumers’ Gas Company — pa
skelbė savo metinės veiklos apy
skaitą. Pasirodo, kad 1960 m. 
bendrovė gavo 10.822 naujų kli- 
jentų, tad dujų sunaudojimas per 
metus pakilo 8.252.404 kub pė
dom, o pajamos $7.091.503. Padi
dėjęs sunaudojimas leidęs suma
žinti kainas, bet pelnas dėl to ne- 
sumažėjęs.

Phillips dažnas svečias naujųjų ka*Toronto burmistras N. Phillips dažnas svečias naujųjų ka
nadiečių tarpe. Jis lanko jų didesniuosius parengimus, daž
nai dalyvauja pilietybės suteikimo iškilmėse ir šiaip daug 
kur su jais susitinka, čia jis prie CFRB radijo mikrofono 

su naująja torontiete Gina Lollobrigida.

Delhi-Tillsonburgo apylinkėje
GRAŽI PARAPIJOS ŠVENTĖ

Šv. Kazimiero lietuvių parapija 
Delhi lapkričio 19 d. turėjo metinę 
šventę. Buvo rededikuota šv. Kazimie
ro bažnyčia. Ji anksčiau buvo pašven
tinta, bet vėliau vartota mokyklos rei
kalams. Londono vysk. J. C. Cody su
teikė sutvirtinimo sakramentą 32 vai
kams ir keliems suaugusiems. Jis pa
sidžiaugė parapijos nuveiktais darbais, 
priskirdamas lietuvius prie labiausiai 
kultūringų tautų pasaulyje. Pagerbda
mas lietuvių tautinius jausmus, prašė 
sukalbėti rededikacijos ir kitas maldas 
lietuviškai.

Į lietuvių parapijos" šventė atsilan
kė kaimyninių angliškų parapijų kuni
gai: Mngr. A. Fuerth, Ingersollio deka
nas,- Tillsonburgo klebonas J. H. 
O’Neil, Simcoe klebonas S. J. McDo
nald, Langtono klebonas R. J. Langan, 
Courtlando vengrų klebonas W. A. 
Ugrin, Delhi klebonas J. Halter. Iš 
lietuvių kunigų šventėje dalyvavo šv. 
Jono Kr. klebonas P. Ažubalis, Pri
sikėlimo parapijos klebonas T. Placi
das Barius, OFM, kun. B. Pacevičius 
— visi iš Toronto; Hamiltono Aušros 
Vartų klebonas dr. J. Tadarauskas, St. 
Catharines ir apylinkės lietuvių klebo
nas T. Mikalauskas, OFM, kun. K. 
Riekus iš Langtono. Jis prieš parapi
jos įkūrimą uoliai darbavosi su šios 
apylinkės lietuviais.

Daug svečių. Į šv. Kazimiero para
pijos šventę atsilankė svečių iš Toron
to, Hamiltono, St. Catharines, Londo
no, Rodnės ir kitų vietovių. Bažnyčia 
ir didžiulė vengrų salė buvo pilnu
tėlės.

Prie garbės stalo buvo vyskupas, 
visi kunigai, parapijos komiteto na
riai, para|Os didieji geradariair viek 
tinių organizacijų atstovai. Salėje sė
dėjo daugiau 400 asmenų. Ceremonijų 
meisteriu buvo St. Augustinavičius, Jr. 
Jis pasveikino vyskupą ir visus susi
rinkusius, pasidžiaugė, kad sena šios 
apylinkės lietuvių svajonė įvyko, kai 
dabar jie furf gražiai gyvuojančią pa
rapiją. Po jo kalbėjo parapijos komi
teto pirm. M. Norkus, dėkodamas vys
kupui ūž lietuviams pareikštą pasitikė
jimą, jiems suteikiant savo parapiją, 
kai to neturi šioje apylinkėje daug di
desnės tautinės grupės, kaip belgai, 
vokiečiai, lenkai, slovakai. Parapiją 
vienų metų sukakties proga sveikino 
kun. J. Halter ir kun, P. Ažubalis. 
Daugiau kalbų vengta, nes vyskupas 
nesijautė sveikas.

Klebono kalba. Priešpaskutinę kal
bą pasakė kleb. kun. dr. j. Gutauskas, 
padarydamas trumpą parapijos gyve-

nimo apžvalgą. Jis pasidžiaugė uoliais 
duosniais ir gerais parapijiečiais, kurie 
nežiūrint didesnių nuotolių (ligi 30 
mylių ir toliau) gražiai lanko pamal
das, darbais ir aukomis remia parapi
ją — per nepilnus metus surinkta 
$17.000. 98% lietuvių, gyvenančių de
šimtyje apylinkės teritorinių parapijų, 
priklauso šv. Kazimiero parapijai.

Jis pristatė vyskupui ir visiems gar
bingiems svečiams parapijos komiteto 
narius, kaip didžiai nusipelniusius pa
rapijai vyrus, būtent: pirm. M. Norkų, 
sekr. P. Augaitį, ižd. A. Augustinavi- 
čių, narius —A. Mažeiką, J. Stradoms- 
kį, J. Dambrauską, P. Ožalą, M. Grin- 
cevičių, L Onaitį, Br. Dirsę, G. Rugie
nį, P. Žilvitį, J. Janušauską, V. Veiverį.

Buvo taip pat pristatyti vyskupui pa
rapijos geradariai, kaip A. V. Mažei
kos, SL R. Augustinavičiai, J. O. Stra- 
domskiai, M. E. Tuinylos, V, V, Trei
giai, A. E. Augustinavičiai, M. D. Bar- 
tuliai.

Prie garbės stalo buvo vietos orga
nizacijų atstovai, kaip KLK Mot. D-jos 
Delhi skyriaus pirm. R. Augustinavi- 
čienė, Liet. Ūkininkų Klubo pirm. Pr. 
Žilvitis, KLB Delhi apylinkės pirm. 
VI. Miceika.

Paskutinis kalbėjo vysk. J. C. Cody, 
tardamas nuoširdų, tėvišką ir pamo
kantį žodį. Apie 4 vai. išbuvęs su lie
tuviais, pagyręs lietuvių organizuotu
mą ir gražų parapijos banketą, išvy
ko į Londoną.

Parapijos šventės pasisekimui dirbo 
14 narių parapijos komitetas ir 25 na
rių parapijos ponių komitetas, su la
bai darbščia valdyba — R. Augustina- 
vičiene, O. Stradomskiene, E. Tuiny- 
liene, D. Bertuliene, D. Norkiene ir

Perrinkite
KONTROLIERIUM

ALLEN
Jis atstovauja VISUS gyventojus

HERBERT ORLIFFE, 
kandidatas i kontrolierius, yra se
nas Toronto savivaldybininkas, iš 
profesijos advokatas, gimęs 1905 
m. Anglijoje, bet augęs JAV ir 
Kanadoje, Toronte. Nuo 1954 m. 
jis yra miesto tarybos narys, iš
renkamas ketvirtoje rink, apylin
kėje (i rytus nuo Bathurst). Būda
mas taryboje dirbo daugely mies
to tvarkymo komisijų, ypač par
kų komisijoje, kurios buvo net 
pirmininku, iniciatorius parkų va
saros koncertų, Western, General 
ir New Mount Sinai ligoninų di
rekcijos narys.

Prieš pereidamas i rhiesto ta
rybą, 1940-1950 m. dirbo švieti
mo vadyboje. 1952 m. buvo net 
jos pirmininkas.-..

Save platformoje jis iškelia: pi
gių butų bei laužynų pašalinimo 
reikalus, paskubinimą požeminio 
bei miesto pravažiavimo linijų 
statybų, plačią gatvių bei šaligat
vių remonto programą, tolimesni 
parkų tvarkymą, naujos rotušės 
statybą, sekmadienio pramogų 
leidimą ir t.t. ir t.t.

IR IŠRINKITE
SESTOJ APYLINKĖJ — WARD 6

Stan. STEBAN
•IŠLAIKYTI ŽEMUS MOKESČIUS , t .
• PAGERINTI ŠALIGATVIUS IR GATVES
• GERESNES PARKINIMO GALIMYBES

pakeitimui šeštoj apylinkėj!

1961
į metai čia pat!
i “Tėviškės žiburiai” 
vėl lankys mielus skaitytojus 
per visus ateinančius metus, 
jei pratesite prenumeratų

Adresas: '
' . “Tėviškės Žiburiai’*

941 Dundas St. West, 
Toronto 3, Ont„ Canada.

KONTROLIERIUS
DONALD SUMMERVILLE, 

siekdamas perrinkimo naujai ka
dencijai, paskelbė savo programą.

Priminęs savo pastangas pa
siekti, kad savivaldybiniai mokes
čiai būtų mokami ne dviem, bet 
trim ratom, žada kovoti, kad bū
tų prieita prie šešių ratų. Toliau 
akcentuoja savo rūpesčius, kad 
vaikams būtų panaikintas mokes
tis už natfdojimąsi čiuožyklomis 
bei maudymosi baseinais, taip pat 
rūpesčius mašinų parkinimo pro
blemomis, o taip pat ipaskubfni- 
mą požeminio ir miesto pravažia
vimo kelių darbų. Jis esąs taip 
pat už visų metro savįvaldybįų 
laipsnišką suliejitnąi — tai turį 
būti pradėta po 3 metų ir baigta 
per 10 metų.

Provincijės parama miešto; gat
vių grindinio tvarkymui turinti 
būti padidinta. Dabar provincija 
padengianti trečdalį išlaidų, o tu
rinti padengti pusę.

Į Valst. Parodos didžiosios sce
nos programą turį būti pakviesti 
ir neokanadiečių menininkai, ku
riems iki šiol leidžiama pasirody
ti tik aikštėse.

?

KONTROLIERIUS 
WILLIAM DENNISON 

yra senas savivaldybininkas, bu
vęs eilę metų miesto tarybos na
riu, o pastaruoju metu kontrolie
rių. Tos pačios vietos jis siekia ir 
šiuose rinkimuose.

Prieš porą savaičių jis buvo pa
sikvietęs mažumų laikraščių at
stovus ir išdėstė plačią savo prog
ramą- Jis pirmučiausia yra už To
ronto ir priemiesčių suliejimą i 
vieną savivaldybę ir iškelia daug 
praktiškų pasiūlymų: jis prieš vi
sokias augančias išlaidas, už par
kinimo patogumų praplėtimą, 
prieš nuolatini kėlimą vandens 
mokesčio* už senatvės pensijų pa
didinimą. už miesto pagalbą mo
kesčių mokėtojams, jei jie paten
ka j sunkią. £ądėtį (pvz. nedarbo 
nietu darbu aprūpinant jiems 
teikti pirmenybę) ir t.t.

Atitaisymas. Elenos ir Vlado 
JaskeviČių padėkoje, tilpusioje 
“TŽ” Nr. 47, atspausdinta du kar
tu A. A. Dobrovolskiams. Turėjo 
būti A. A. Dobrovolskiams ir G. 
V. Dobrovolskiams.

Už klaidą atsiprašome.

misijai. Parapijos vakarienė davė 
$1000 pelno.

Parapijos šventę plačiai aprašė įdė
dami nuotraukų trys anglų laikraščiai, 
kaip “The Delhi News-Record”, dien
raštis ‘The Simcoe Reformer” ir visos 
Ontario provincijos katalikų savaitraš
tis “Canadian Register”.

KITOS ŽINIOS
Prieškalėdinis susikaupimas šv. Ka

zimiero parapijoje įvyks gruodžio 17- 
18 d.d. Jį praves kun. kleb. P. Ažuba
lis iš Toronto. Gruodžio 17 d. vaka
re bus konferencija, klausoma išpa
žinčių, sekmadienį svečio pamokslas 
per 11 vai. pamaldas.

West Lome - Rodnės apylinkės lie
tuviams pamaldos bus gruodžio 18 d., 
5 vai. vak. West Lome bažnyčioje. Bus 
konferencija, klausoma išpažinčių, lai
komos Mišios, daloma šv. Komunija. 
Nuo valgio susilaikyti 3 vai.

Gražų kariuomenės šventės minėji
mą pravedė KLB Delhi apylinkės val
dyba lapkričio 26 d. Gražioje vokiečių 
salėje Hamiltono “Aukuras” suvaidi
no Škėmos “Živilę”. Paskaitą skaitė 
pulk. J. Giedraitis iš Hamiltono. Bu
vo orkestras, šokiai, bufetas.

Naujas tabako derlius pradėtas su
pirkti lapkričio 17 d. Mokama gera 
kaina. Jei ir toliau eis toks supirki
mas, ūkininkai bus patenkinti. Kor.

PADĖKA
Ryšium su mūsų vedybinio gyveni

mo 25 m. sukaktimi buvome pagerbti 
gausaus draugų būrio gražiu pobūviu 
ir apdovanoti vertingomis dovanomis. 
Negalėdami visiems asmeniškai padė
koti, šiuo nuoširdžiai dėkojame vi
siems mus sveikinusiems, dalyvavu
siems pobūvyje, prisidėjusiems prie 
dovanų nupirkimo.

Mes esame labai dėkingi šio pager
bimo rengėjams, kurie daugiausia dar
bo ir rūpesčio padėjo, būtent pp. Stra- 
domskiams, pp. Stroliams, pp. Simu- 
čiaftis, pp. Bartuliams, p. N. Dadur- 
kienei.

Sis neužmirštamas pobūvis parodė, 
kad turime daug ir nuoširdžių draugų. 
Ačiū Jums dar kartą. Mes neužmirši
me Jūsų visų nuoširdumo.

> B. S. Bikai.

ĮSIDĖMĖKITE PUNKTUS-
GRUODŽIO 5 DIENĄ: 

'g; J ..r;.'y. •;; '
1, II Uiri eilės metu patyrimą visuomeniniuose reikaluose: 4 metus iš- 

• «*■ -buvo-,pirmininke miesto Taryboje ir vicėpirmininke kontrolės Va- 
; ' dykoje. J:

2| | palaiko TTC subsidijavimą, kad išlaikytą dabartines važiavimo kainas, 
• «* ■. pritraukiant daugiau keleivių ir >uo būdu sumažinant automobilių 

susigrūdimą miesto centre. ;: .

3|| ir toliau spaus parūpinti daugiau darbų Toronte ir paskubinti poše- 
• minio susisiekimo statybą bei plačią gatvių remonto programą.

4|| balsavo taryboje už atsiklausimą gyventojų ar jie pageidauja sek- 
• * • nūdieniais kinų ir būdama burmistru įvykdys jų pageidavimus.

JI visada rūpinosi žemesnių nuomų butų statyba ir toliau tuo rūpinsis.

BALSUOKITE

JEAN NEWMAN

BURMISTRUS
Prenumeratos kaina metams visur 
$5. Ant čekio ar perlaidos — 
money order — rašykite “Tėviškės 
Žiburiai". .. .
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Ą. TYRUOLIS naudos Bendruomenės kultūriniams

(Žalgirio mūši minint)

Mes Vytauto Didžio garbingai karūnai 
Prisiekiam budėti vardan Lietuvos:

PASAULYJE

Lietin Į pamliRto toro f įtaigoje
(Pabaida)

PKVL
VOKIĖC
Alijantų nuotaikas išnaudoda

mas, von der Golcas 1919 metų 
pradžioje savo dalinius sustipri- 
no j^nsisaij^š^^^in^^is, ^ieh^ep^ili^ 
zuotų kaizerio armijos likučių, bu
vusių Vokietijoje rusų belaisvių, 
Pabaltijo vokiečių ir “baltųjų ru
sų”. Jis pasiskelbė vadu kiyžiaus 
karo prieš bolševikus tikslu su
daryti Rytprūsių - Pabaltijo kraš
tų valstybę, kurios atrama nu
griautų bolševizmą Rusijoje ir at
kurtų su Vokietija susikalbantį 
carizmą. Alijantams jo žygiai, ta
čiau, neturukus pasirodė nužvelg- 
tini. Vokiečių nulitarizmo ir rusų 
carizmo likučių junginys pasidarė 
pavojingas Pabaltijo kraštų ne- 
priklausomybei, kurią Alijantai 
jau linko pripažinti, kad sudary- 
tų'juostą Vokietiją skiriančią nuo 
Rusijos. Todėl 1919 m. gegužės 3 
d. Alijantų- Paliaubų Komisija

šakojo, nejvąrdmtą vok 
lomatą cituodamas, dūk 
dijami “anglų atstovai” Berlyne 
ir “anglų agentai” Pabaltijy sklei
džia gandus, esą Bermonto avan
tiūrai pritarią keli “žymūs ang
lai, kaip Churchillis”. (W- von 
Blueūen, veikale “Deutschlands

Himnas; Vytauto Didžiojo 
ketoną* ■

Tėvynė pavojuos — mes jai reikalingi, 
Apvaizdos jai gelbėti mes pašaukti: 
Mes būsim galingi, jei būsim vieningi, 
Jei būsim, pavojuos, kaip plienas, tvirti.

KULTŪROS IR

tijo kraštus ir įsakymą primygti
nai pakartojo dar birželio 18 d., 
rugpiūčio 1 d., rugpiūčio 24 d. ir 
rugsėjo 16 d. (Documents on Bri-

Vokiečiai vis neklausė. Nors sd 
vyriausybė Berlyne ir skelbė su
sirūpinimą įsakymą pildyti. Jei ti
kėti F. von Rabenau veikalui 
“Seeckt: Aus Seinem Leben, 1918 
-1936” (išėjo 1940 m.), vokiečių 
vyriausybė oficialiai nusprendusi 
pasitraukti iš Pabaltij o kai tik ga
vo pirmąjį Alijantų įsakymą — 
gegužės 9 d. (p. 135), bet Rytprū
sių gubernatorius socialdemokra
tas Winning ėjo ranka rankon su 
gen. von der Golcu, kuris pasi
kvietė talkon ‘rusą” Bermontą. 
Alijantams tik pagrasinus bloka
da, Berlynas šoko įsakymą vyk
dyti. Šalia to, Alijantai pateikė 
ginklų ir kitokios paramos lat
viams ir estams.

Carr išvardija visą eilę veikalų 
1919 metų Įvykių Pabaltijyje te
mai. Oficialių dokumentų rinki
ni galima rasti veikale “Die 
Rueckfuering dės Ostheeres” 

‘''.(1,936), JAV vyriausybės leidinyje 
“Report: US Commission of In
quiry in Finland and the Baltic 
States” (1919), ir anglų “Docu
ments oF”British Foreign Policy, 
1919-1939, First Series”. Maskva 
turi išleidusi M. G- Bacho “Poli- 
tiko-Ekonomičeskije Vzaimootno- 
šenije meždu SSSR ir Pribaltikoi 
za Desiat let, 1917-1927” (1928 

. m.). Golcas yra parašęs “Meine 
Sendung in Finland und im B al- 
tikum” (Munich, 1920) ir “AĮs Po- 
litischen General im Osten” 
(1936) P. Avalov-Bermondt yra 
parašęs “V Borbe s bolševizmom” 
(Glueckstadt, 1926). A. Winning 
parašė “Heimkehr” (1935). Daly
kus aprašo ir vokietis J. Bisschof 
savo “Die Letzte Front” (1935). 
Rusų akims tų laikų įvykiai Pa
baltijy buvę “alijantų intervenci
ja”, vokiečiams “kova prieš bol
ševizmą”, anglams ^įtakos įgiji
mas pagrindu paremti Pabaltijo 
tautų nepriklausomybę”, lietu
viams, latviams ir estams tai bu
vo kova už politinę laisvę, kultū
rą ir nepriklausomybę.

VOKIEČIAI PASUKA 
Į RYTUS

Naują, pokarinę kariuomenę 
vokiečiai pradėjo organizuoti 
Reichsweru 1919 m. kovo 15 d. 
Vadu paskirtas gen. von Seecktas. 
Kaizerio armijos galva gen. Lu- 
dendorfas manė, su bolševikine 
Rusija kitų kelių nėra tik karas- 
Gen. Seecktas įrodinėjo, kad bol
ševikų vyriausybė jau išsilaikiusi 
veik du metus ir .‘pranašavimai 
apie jos griuvimą nesipildo. Vo
kietijai bene būtų naudinga, ieš
koti priemonių bolševikus savo 
tikslams išnaudoti? čia von der 
Golco būriai Pabaltijy būtų skers- 
painė. Tai ne tiltas, apie kurį von 
der Golcas viename laiške Seeck-

plėšimu ir vokiečių pramonininkų 
parama Bermontas išsilaikė visą 
žiemą, bet 1920 metų pavasarį, 
paramos nebegaudamas ir lietu
vių,.latvių kariuomenių mušamas, 
Alijantų komisijos globojamas iš
sikraustė Vokietijon.

Laimėjo gen. von Seeckto pa
žiūros, skelbusios, kad vokiečių - 
bolševikų draugavimas eis Vaka
rų,nenaudai ir duos vokiečių di
džiąja! pramonei rinkų Rusijoje. 
Tuo metu, atminkime, visos vo
kiečių partijos Vakarų nekentė. 
Jonis buvo malonus Maskvos stip
rėjimas, kurį tarėsi panaudoti su
griauti nekenčiamą Versalės su
tarti.

LIETUVA GAUNA 
KLAIPĖDĄ

Naujiems vėjams Berlyne pu
čiant, Pabaltijyje, kur Maskvai 
1920 metais pavyko tris langus į 
Europą praverti, dalykai ėmė at
vėsti ir stingti. 1921 m. gruodžio 
mėn. Suomijos, Estijos, Latvijos 
ir Lenki j os užsienio reikalų mi
nister iai suvažiavo Helsinkyje ir 
nusprendė pasirašyti bendro sau
gumo sutarti. Lietuva nedalyvavo 
dėl neišspręsto Vilniaus klausimo- 
Iniciatorių buvo Lenki ja, bet už 
jos buvo juntama Prancūzija. Nė 
nebandyta slėpti, kad ieškoma 
saugumo prieš Sovietų Sąjungą. 
Sutartis pasirašyta Varšuvoje
1922 m. kovo 17 d. Suomijai at
sisakius ratifikuoti, ji neįsiga
liojo.

1922 metų vasarą JAV galiau
siai atsisakė “nedalomos Rusijos” 
prado ir pripažino Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos nepriklausomybes. 
Anglija ir Prancūzija tai padarė 
prieš 18 mėnesių. Tuo pačiu Va
šingtone užsidarė ir “Kerenskio 
Rusijos” pasiuntinybė (cachmet- 
jevas). Maskva pasij uto drąsesnė 
ir 1922 m. kovo 30 d. Rygon su
kvietė Estiją, Latviją ir Lenki
ją pasitarti dėl bendros linijos 
Genua ekonominėje konferencijo
je Italijoj. Lietuva vėl nedalyva
vo dėl neišspręsto su Lenkija Vil
niaus klausimo. Nutarta remti 
“visų valstybių nusiginklavimo 
principą”. Apčiuopiamų vaisių ši 
konferencija nedavė nei Genuai 
nei kitur. Maskva sušaukė kitą 
konferenciją 1922 m. birželio 12 
d.;pas save svarstyti “proporcin
go nusiginklavimo” klausimą- Šį 
kartą pakvietė Suomiją ir Rumu
niją (ir, paskutinį momentą, Lie
tuvą). Posėdžius konferencija te
pradėjo gruodžio 2 d. Jie buvo 
tiek pat bergždi, kaip ir visi kiti.

Pabodus tęsti ilgas ir nevaisin
gas kalbas su A ii j autais (prancū
zais) dėl Klaipėdos, Carr sako 
“the Lithuanian Government”
1923 m. sausio mėn. pasigrobė 
miestą karišku sukilimu. Alijan
tai pasirinkę lengviausią išeitį, 
vasario 16 d. pripažindami Lie
tuvai suverenumą krašte. Pripa
žino ir rytines Lenkijos sienas, 
ko ligi tol nedarė dėl nesibaigian
čių ginčų su Lietuva dėl Vilniaus. 
Pripažinimą’oficialiai padarė Am
basadorių Konferencija Paryžiuje 
1923 m“ kovo 15 d. Maskvos rei
kalai čia nebuvo kliudomi, bet 
bolševikai,, kąip įprasta, iššovę vi
somis pusėmis visą eilę protestų, 
kurie atsibėrė kaip žirniai į sieną.

Vyt. Sirvydas.

Kai šventą mūs vėliavą priešas pagrobė,
Iškelsim vėl ją Gedimino kalne:
Didžioji Apvaizda tėvynę mūs globia
Diena po kančios maloningai šaunia.

(Iš paruošto rinktinės poezijos rinkinio).

Ignui Mąlėnųi - Malinauskui 
’ metu

Parašęs 17 vadovėlių, išleistųįžymus pedagogas gimė■ Sis
1900. II. 14. Jackonių km., Ūdri
jos vals., Alytaus aps. Mokslus 
ėjo Voroneže, Kaune, Leipzige ir 
Hamburge. -■

1925-34 m. “Saulės” mokytojų 
seminarijos mokytojas ir 1925-32 
m. S. Daukanto mokyt, s-jos vice
direktorius. 1933-40 m. M. Peč- 
kąuskaitės gimn. mokytojas (1935 
-38 m. direktorius), 1935-40 m. 
Vyt. D. Un-to Teol-filosofijos fa
kulteto vyr. asistentas. 1941-44 
m. VDU Filosofijos fakulteto pe
dagogikos katedros vedėjas. 1941- 
44 m. Pedagoginio Parengimo de
partamento ir Augštesnio Mokslo 
dept. direktorius. 1945-49 m. Re- 
gensburgo - Scheinfeldo liet. gim
nazijos direktorius.

Dalyvavęs mokykloms progra
mų ruošimo komisij ose, skaitęs 
daugybę paskaitų moky to jų kur
suose, konferencijose ir per Kau
no radiją.

Aktyvus daugelio žurnalų ir 
laikraščių bendradarbis. 1936-40 
m. mėnesinio pedagogikos žurna
lo “Lietuvos Mokykla” leidėjas ir 
redaktorius.

proga, žabai nuoširdžiai ir gražiai 
pagerbę lapkričio 26 d. čiurlipsie- 
čių namuose Liet.ftroiito Bičiulių 
Clėvelando skyriaus nariai, buvę 
mokiniai ir prieteliai.

Žodžiu sveikino JAV LB C. 
Valdybos pirm. St. Barzdukas, ra
šytojas J. Kralikauskas iš Toron
to, JAV LB C. V-bos narys V. 
Mariūnas, Clevelando at-kų vardu 
inž. P. Razgaitis ir pedagogas J. 
Žilionis.

Raštu sveikino — prof. J. Bra
zaitis, prof. dr. J. Grinius iš Miun
cheno, dr. P. Kisielius, dr. Ki- 
žys, rašyt. V. Ramonas, kun. dr. 
J. Prunskis, V. ir A. Tamulioniai 
ir kiti.

Pedagogas Ignas Malėnas jau 
aštuntas mėnuo kaip serga. Iš lė
to sveikdamas, ir vėl spaudoje da
lyvaudamas su straipsniais, re
cenzijomis ir novelėmis. 60 metų 
sukakties proga, jis atiduoda 
spaudai Elementorių E, rašytą ir 
vis tobulintą per 25 metus.

V. R. Krąlikauskįenė.

" ŠČIAVIDURĖ ADATĖLĖ

v
obė

šiame televizijos, atomo ir sput- 
nikų amžiuje tuščiavidurė adata, 
atrodo, tikras niekutis. Bet taip 
tik atrodo. Daugeliui tuščiavidurė 
adatėlė yra didžiausia vertybė, 
nes ji jiems ne tik grąžina ir pa
laiko sveikatą, bet ir išgelbsti gy
vybę. Ir keista, kad nežinia kas 
buvo tas išmintingasis tuščiavidu
rės adatos išradėjas.

Senais laikais vaistai buvo ry
jami, trinami į odą, įtrinamiį nu
luptos odos vietą ar įpiautą odą. 
1836 m. prancūzų gydytojas La- 
fargue bandė gydyti... bady
mais: ištepęs peiliuką morfijaus 
tepalu, jis durdavo, i odą' Vienu 
dūrimu kūnas gaudavo mažiau ne
gu * vieną miligramą morfijaus. 
Vadinas, norint suteikti veiksmin
gą dozę suaugusiam — reikia dur
ti 16 kartų! Laimė, kad dr. Lafar
gue taip gydyti bandė tik pats sa
ve!... Maždaug tuo pat metu ki
tas prancūzas Charles Gabriel 
Pravaz panaudojo trokarą (t.y. 
vienu galu aštrų vamzdeli) išsi
plėtusios kraujagyslės užkrešėji- 
mui. ši savo “instrumentą” jis po 
truputį tobulino ir 1853 m. paga
mino kažką panašaus į švirkštą su 
adata. Bet yra žinių, kad panašų 
instrumentą savo praktikoj varto
jo airis F, Rynd apie 1844 m., o 
1861 metais net paskelbė spau
doj. Londonietis Ferguson jau 
1853 m. savo praktikoj naudojo 
irgi panašų į švirkštą instrumen
tą. Maždaug tuo pačiu laiku du 
amerikiečiai (Taylor ir Washing
ton), vienietis Kurzak, vokietis 
Langenbeck ir eilė kitų tvirtino, 
kad jie pirmieji išrado* švirkštą. 
Labai galimas daiktas, kad jie vi
si nepriklausomai sugalvojo šį in-

tilto kūnijimu”. (1919 m. lapkri
čio 2 d.). Jei Alijantai stumia 
Maskvą darytis amžinu priešu, 
vokiečiams, girdi, nebūtų naudos 
juos čia pasekti. Todėl 1919 m. 
rugpiuty Reichswero viršūnės nu
sprendė įvykdyti Alijaritų pakar
totiną įsakymą iš Pabaltijo kraus
tytis. Golcas netrukus ir sugrįžo 
Vokietijon.

Bet didžioji jo kąriškių dalis 
pasiliko ir sutūpė po sparnu, ro-

“NEVO” dabar gaunamas vaisti
nėse už $5X0 arba pasiunčiant ad
resu: 38 Powell Street, Vancouver 
4, B.C.

grąžinimo garantija.

Nosies tamponai 
sustabdo sinusitį

Parduodamas su fabriko ženklu “Ne- 
yo” yra gaminys, paremtas visiškai 
skirtingu priėjimu prie chroniško sinu- 
sičio ir kataro problemos.
Vartojant kasdieną po keletą minučią 
impregnuotą tamponą, sudirgintos no- 
ies kanalą gleivinės pakeičiamos raini?

Kalėdinės 
atvirutes

LIETUVIŠKAIS TEKSTAIS, TINKA PASIŲSTI

♦ KAINA 19,12K ir 15 CL (SKAITANT IR VOKĄ •

L’žsakymus su pinigą perlaida siusti adresu: 
SPAUDOS BENDROVE “ŽIBURIAI”,

strumentą, bet tik aišku, kad nė 
vienam iš besiginčyjusių nepri
klausė PIRMOJO išradėjo vaini
kas. švirkšto prototipas buvo ži
nomas žymiai anksčiau; pavyz
džiui, kad ir anglo Sir Christo
pher Wren vartotas “instrumen
tas”: paukščio plunksno kotas, 
pririštas prie balionėlio, padary
to iš gyvulio šlapumo pūslės ...

Aišku, pirmieji švirkštai buvo 
gramozdiški, netikslūs ir, papras
tai, naudojami įšvirkštimui skaus
mą raminančių vaistų. Reikia ne
pamiršti dar ir to fakto, kad tais 
laikais nei švirkštai nei kitokį me
diciniški instrumentai nebuvo vi- 
rinami nei kitaip sterilizuojami.

švirkštai ir adatos visą laiką 
buvo tobulinamos. Šio amžiaus 
pradžioje jie jau buvo gaminami 
iš medžiagų, tinkamų sterelizavi- 
mui karščiu ar cheminiu būdu. 
Lietuvoje populiariausi buvo Vo
kietijoje gaminti Rekord’o švirkš
tai.

Dabar yra gaminami įvairių rū
šių ir formų, paskirčių ir įvairaus 
tikslumo švirkštai ir tuščiavidurės 
adatos.

Bet dar yra viena sunkiai nuga
lima kliūtis — švirkštų steriliza
vimas. Nors šiais laikais turim 
pakankamai medžiagų, iš kurių 
padaryti švirkštai tinka steriliza
vimui, bet ir moderniškos sterili
zavimo priemonės yra arba nepa
tikimos, arba labai brangios,, ar
ba, pagaliau, kenkia švirkštams ir 
net mūsų kūnui. Todėl dabar pra
dedama gaminti švirkštai iš plas- 
ticinių medžiagų,. sterilizuojami 
atomine radijacija ir skirti tik 
vienam panaudojimui — t.y, kar
tą panaudojus jie* išmetami. Gal 
tik tokių Švirkštų dėka išvengsim 
pernešimo ligų antkryčių iš vieno 
žmogaus kitam.

Šių laikų gydytojas neįsivaiz
duoja kaip* galima būtų apsieiti 
be švirkšto ir tuščiavidurės ada
tėlės. Net ir kaimiečiai Lietuvoje 
su ypatinga pagarba kalbėdavo 
apie gydymą “adatomis”. Ši pa
garba yra visai pagrįsta: milijonų 
žmonių ir gyvulių ne tik sveikata, 
bet ir gyvybė priklauso nuo 
švirkšto su tuščiavidure adatėle.

K. Valteris.

H JAUNIMU LITERATŪROS KON
KURSO, kurį skelbę Akademinis Skau
tų Sąjūdis, premijos — po $150 — 
paskirtos dviems čikagięčiams. Premi
jos bus įteiktos Literatūros ir muzikos 
popietės metu sausio 8 d. Jaunimo 
Centre Čikagoje. Sprendėjų komisiją 
sudarė: dr. H. Lukoševičius, N. Maža- 
laite, S. Zobarskas, L. Žitkevičius ir R. 
Kezys. <

LIETUVIŲ GYDYTOJŲ SĄJUNGA 
jau išleido pirmąjį numerį medicinos 
žurnalo, kurį žada leisti kas trys mė
nesiai. žurnalas leidžiamas Čikagoje.

MUZ. IZIDORIUS! VOSYLIŪNAS iš 
savo smuiko koncerto pajamų yra už
simojęs sukurti fondą lietuviškoms 
gaidoms leisti. Jis jau turįs suteikęs 
S700.

JAV LB CENTRO VALDYBĄ Kul
tūros Fondo uždaviniams vykdyti, pir
miausia lituanistinių mokyklų vadovė
liams leirti, paskyrė $2000. Apygardo
se ir apylinkėse skiriami KF įgalioti
niai, kurių pirmasis uždavinys bus or
ganizuoti lėšas KFondui. - ,

DĄIL. PRANO GAIUĄVS ĖARODA 
atdaryta lapkričio 15 d. Įbais deę Be- 
gegnung Mhinchene.' globoja Baltų 
Draugija Vokietijoje. Parodos atidary
mo žodį tarė Baltų D-jos ilgametis 
reikalų vedėjas Adam Grueabaumas, 
iškeldamas tautų tarpusavio bendra
darbiavimo ir vieni kitų pažinimo 
reikšmę. Toliau žodį tarė dr. P. Rėk
laitis, pristatydamas patį dailininką 
ir jo kūrinius. Pranas Gailius (prancū
zų vadinamas tik jo vardu) yra bene 
žymiausias lietuvių m odem ist as, k art u 
pasireiškiąs ir neokubizmu, mėgstąs 
piešti daugiausiai gamtą, yra taip pat 
tremtinys, nuo 1950 m. gyvena Pary
žiuje, pajėgdamas iš savo tapybos dar
bų pragyventi.

Iki 1960 m. Paryžiuje buvo suruoš
tos jau penkios Prano Gailiaus paro- 
dos. Eilė jo parodų įvyko jau ir Vo
kietijoje. šioje parodoje išstatyta apie 
40 darbų.

Parodos atidarymo metu dalyvavo 
arti šimto dalyvių, daugiausia pąbaltie- 
čių, tačiau buvo nemažai ir vokiečių, 
q jų tarpe eilė laikraštininkų. Po ati
darymo oficialiosios dalies, parodos 
rengėjai visiems dalyviams suruošė 
kuklu, bet jauku priėmimą - pobūvį.

(ELI).
KUN. ALEKSANDRUI MICUI, žy

miam Vilniaus krašto lietuviui pedago
gui, gruodžio 5 d. sukanka 60 m. am
žiaus' Sukaktuvininkas gimnaziją bai
gė Vilniuje 1919 m., augštąją teolo
gijos - filosofijos mokyklą ir kunigo 
šventinimus gavd 1925 m., tad šiemet 
sukako ir 35 metai kunigystės. Tais 
pat 1925 m. buvo pakviestas dėstyti lo
tynų kalbą Švenčionių liet, gimnazijoje 
ir čia išbuvo mokytoju iki 1937 m., 
nuo 1934 m. kartu būdamas tos pačios 
gimnazijos direktorium, kartkartėmis 
ir kapelionu.

1937 m., Švenčionių liet, gimnaziją

lenkams uždarius, kUn. A. M. išvyko 
į Vienos universitetą studijuoti lygi
namąją kalbotyrą. 1939 m., lietuviams 1 
atgavus Vilnių, švietimo ministerija 
kun. Kičą iš Vienos pakvietė direkto- 1 
riauti lietuvių gimnazijai Naujoje Vil
nioje.

Bolševikams užėmus Lietuvą kųn. 
Micas pasitraukė į Vokietiją ir toliau 
tęsė studijas Miuncheno universitete. 
1943' metais sunkiai' susirgęs kepeni
mis, toliau studijuoti negalėjo.

Vokietijoje Jubiliatas gyvena Gau 
tinge prie Miuncheno, kur kapeliohau- 
ja mergaičių pataisos namuose. Kartu ' 
ilgą laiką rūpinosi ir Gautingo sana
torijoje besigydančių užsieniečių ligo
nių, ypač lietuvių, dvasiniais reikalais.

Šiuo laiku kun. A. Micas gyvena kiek 
užsidaręs. Laisvalaikius išnaudoja fi- 
lologįnės-filosofinės ir pasaulietinės li
teratūros lektūrai. Į kitus darbus ne
isi jungia dėl silpnos sveikatos, tačiau 
geros nuotaikos nenustoja.

Didžiai Gerbiamam Jubiliatui linki
me atšvęsti dar daug garbingų sukak- 
čių! M. M. (ELI).

NETRUKUS IŠLEIDŽIAMAS dviejų 
tomų ilgo grojimo lietuviškų plokšte
lių albumas, pavadintas “Pavergtos tė
vynės muzika”. Albume tilps net 24 
lietuviškos dainos, ištraukos, iš lietu
viškų operų, šokiai ir estradinė muzi
ka. Albumą leidžia Jokūbas J. Stukas, 
kuris įrašė minėtą muziką i juosteles 
besilaikydamas pavergtoje Lietuvoje 
praeitą’pavasarį- Vienos plokštelės 
kaina S4, už abi $8. Prisiuntimas SI. 
Užsakymus siusti: 1264r White St.^Hill- 
side, NY, USA.

V- KRĖVĖS ANTKAPIO ŠONINĖ
JE BRIAUNOJE šią vasarą buvo iš
kaltas angliškas įrašas: Erected in me
mory of the great Lithuanian author 
by his countrymen. Taigi dabar ir ne
lietuviai Philadelphijos šv. Kryžiaus 
kapinių lankytojai galės žinoti, kad 
ten palaidotas žymusis lietuvių rašyto
jas. Krėvės Paminklo Statymo Komite
to kasoje likę $52,37 paskirti Vasario 
16 gimnazijai, o Įvairi dokumentinė 
medžiaga perduota Pasaulio Lietuvių 
Archyvui Čikagoje. Tuo būdu komite
tas, kurį sudarė A. Jurskis, M. Kra
sauskaitė, V. Maciūnas, V. Mykolaitis, 
K. Ostrauskas, J. Puzinas ir A. Va- 
sys, savo darbą baigė. Antkapis iškal
tas P, Vaškio pagal arch. j. Muloko 
propektą.

TRIS KALĖDINIŲ SVEIKINIMŲ 
ATVIRUKUS išleido LieUiviškos Spau
dos Sindikatas *->. V.’ - Ramonaitis Či
kagoje. Viename jų vaizduojamas Ka
lėdų senelis su lietuviška juosta už
rištu dovanų maišu prie lietuviško 
koplytstulpio atviruose apsnigtuose 
laukuose; antrame iš lietuviškos sody
bos taip apt pro koplytstulpį kryžių 
keliu važiuoja'važiu į bažnyčią pora, 
kurią iš pušyno stebi zuikis: trečia
me tolumoje matomos sodybos fone 
vaikai rita senį besmegeni. L

Atvirukus galima užsakyti šiuo ad
resu: Lietuviškos Spaudos Sindikatąs, 
4643 South Rockwell St., Chicago 32, 
Ill., USA.

JAV LB CENTRO VALDYBA vieto
je savo biuletenio Kalėdoms išleidžia 
ekstra leidinį, kuriame spausdinami 
šventiniai sveikinimai. Iš to leidinio 
C. Valdyba tikisi gauti pelno, kurį pa-

PROfr. VACLOVO BIRŽIŠKOS ant
kapiui statyti komitetas jąu pastatė 
paminklą tąutiąėtt .
sklype. Paminklas iškilmingai atideng- ' 
tas lapkričio 2T d; ' h ?» • .,

LIETUVIŲ ŠOKĖJŲ GRUPĖ, važi
nėjanti po Pietų Ameriką kartu su ęi- 
lęs sovietų tautig. šokėjais, Vęhezuęlo- 
je Caracąsė turėjo 6 koncertus — tris 
teatre , ir tris cirke, kur vyksta torea
dorų grumtynės, be to, dar koncerta
vo Marakaibe, Barquisimete ir Gnai- >- 
ZOje. 7) 'r,'.'.

VASARIO 16 GIMNAZIJOJE moky- 
tojauti pradėjo iš JAV atvykęs dr. Gr. 
Valančius. Jis dėsto istoriją ir ekono
minę geografiją. Vokietis mokyt. Wei
land dėsto vokiečių kalbą augštesnėse 
klasėse, o A. Weigel žemesnėse.

DAIL. PAULIUS AUGIUS - AUGUS- 
TINAVIČIUS, gyvenąs Čikagoje, labai ‘ 
sunkiai serga. Nustačius, kad smage- 
nyse auga kažinkoks auglys, lapkričio 
16 d. jis buvo operuotas. Po 6 vai. 
operacijos auglys buvo surastas, bet 
pasirodė esąs tokipje vietoje, kąd iš
plauti nęgąlįma, tad dabar ligonis gy
domas kitais būdais.

IŠ SOVIETŲ SĄJUNGOS ATVYKO 
keturi rašytojai. Jų tarpe yra ir Lietu
vos tarybinių rašytojų pirmininkas 
Eduardas Mieželaitis. Delegacijos va
das yra rusas K. Simonovas, o be Mie
želaičio dar yra V. Panova ir E. Roma
nova. Jie atvyko kaip JAV švietimo 
įstaigų svečiai. Lapkričio 14 d. jie at
skrido lėktuvu į Niujorką ir kitą die
ną išskrido į Vašingtoną, iš kur lan
kys kraštą, bus Buffalo, Niujorke, Bos? 
tone, Čikagoje, Kalifornijoje.

Mieželaitis yra 41 m. vyras, gimęs 
Kareiviškių kaime Pakruojo rajone, 
augo Kaune. Į bolševikinę veiklą įsi
traukė jau pirmos okupacijos metu, 
dėl to vokiečių okupacijos metu buvo 
pasitraukęs į Rusiją, kur buvo įjung
tas į vad. lietuviškąją diviziją.

Vanda Lietuvaityte, dramos aktorė, 
vaidinusi taip pat filme, spalio pabai
goje atšventė 50 m. amžiaus ir 25 m. 
scenos darbo sukaktis. \

V AK. VOKIETIJOJE KONFISKA
VO FILMĄ apie sovietinę Latvija. 
Laikraščio “Latvija” žiniomis, Mem- 
mingenę gyvenąs latvis vEd. Alainis bu
vo gavęs du Sovietinius f ūmusis Šve
dijos (tikri a u sakant per Švediją), vie
ną apie “Sovietų Latviją 20 metų lai
kotarpyje”, kitą “Mano Ryga”. Alai
nis planavo 4ilinp&\rodyti Meinminge- 
no latviams:'Bėt‘ kaip iaikrastis pra
neša, vokiečių kriminalinė policija fil
mus konfiskavo. E.

Redakcijai prisiųsta
Lietuvių Dienos, 1960 m. lapkričio: 

mėn., Nr. 9 (108), 28 psl. *
Turinys: K. Mockus — Kultūrinė įr 

politinė veikla; Pasikalbėjimas su dr. 
J. Leimonu; VI. Adomavičius — Bos
tono lietuvių kultūros klubas; J. Tini- 

Į nis — Gimę po viena žvaigžde; A. Eg- 
litis—Dieve, tavo žemė dega; VI. Ador 
mavičius — Lietuviškumo tvirtovė prie

• Atlanto; J. Brazaitis — Dvi reprezen- 
l tarinės knygos; B. — Latvių nęprįkl.
l šventė; Latvių menas; L. Dambrauas- 

kas — Vienybės klausimu; Kronika; 
English Section. ' * f'

Lenkai turi U 
kongresmenu

Lenkai JAV gana pajėgūs. Skai
toma, kad lenkų kilmės žmonių 
ten esą apie 6 milijonus. Žinoma, 
jau daugelis jų ir lenkiškai nebe
kalba, tačiau jie visdėlto pajėgia 
pravesti atstovus į parlamentą 

osiuose

teis*
rinkimuose Čikagoje i 
keturi lenkai į ai 
mą, du į miesto teismą ir dar trys 
teismo pareigūnai. Michigan vals
tijoje lenkas išrinktas vicegurbe- 
naiAriis

(Illinois gubernatorių išrinktas 
čekų kilmės Otto Kerner).

kuro alyvos pristatymu ..

gulite pasitikėti 
LAKE SIMCOE

... jokios baimės, kad kada nors jums gali pritrūkti alyvos, turint patikimą 
sutartį su LAKĘ SIMCOE dėl. kūrenamos alyvos pristatymo. LAKE SIMCOE 
stebi lauko temperatūras ir iš savo kartotekos žino, kiek alyvos sunaudoja 
jūsų krosnis — taip kad jie labai tiksliai apskaičiuoja, kada pasiųsti LAKE 
SIMCOE cisterną pripildyti jūsų ištuštėjusiam rūsio atsargos taųkui. Su 
LAKE SIMCOE sutartimi būsite tikri, kad visą žiemą turėsite jaukią šilimą 
savo namuose. ' " . r

Išdėstykite savoj mokėjimus , už kuro alyvą - 
Dabar pagal LAKE SIMCOE Namų 'Šildymo Biudžeto Planą mokėjimus už 
alyvą galite išdėstyti 8, 1Q arba 12 mėnesių. Daugiau jokių didelių sąskaitų 
už kurą — mokate po lygiai kas mėnud 8, 10 arba 12 kartų —- kaip jums 
geriausiai tinka. Paskambinkite WA. 2-6181 dabar ir paprašykite BETTY 
VAITIEKŪNAS. Ji jums suteiks visas smulkmenas apie šį paslaugų planą.

EKSTRA: Visi Lake Simcoe klijentai gali 
pasinaudoti mūsų šildymo patarimų tarnyba
VELTUI * l

BETTY VAITIEKŪNAS Raiba liętuviškąi,T-paskambinkite jai telefonu 
WA. 2-6181 ir paprašykite, kad ji jums smulkiai paaiškintų apie patikimą". 
LAKE SIMCO kuro alyvos pristatymą. *

f'-i

LAKE SIMCOE FUEL OIL
"Viri SO metų 110 Dupont Street/
šildo Torontą" Toronto 5
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jo dabartine vaga).
as vilniškės spaudos

“upę po miestu'*.
4 gatvėje Vilniuje 

žemę kasę darbininkai vieną gra
žų rytą iškastą griovį radę pilną 
vandens. Vanduo ten niekad ne- 
beišnykęs ir nuolat trukdęs dar
bus. Tekdavę jį net kelis kartus 
per dieną išsiurbti.

Archeologas Kulikauskas spau
dos atstovams paaiškinęs, jog tai 
ne paprastas požeminis vanduo, 
bet upelis Kačerga, kuris seniau 
įtekėdavęs į Vilnią, tada tekėju
sią dar per Katedros aikštę.

Archeologo Kulikausko paaiš
kinimas betgi tik iš dalies teisin
gas ir nepilnas. Gal būt, jo paaiš
kinimą žurnalstai nepilnai teatpa- 
sakojo, gal būt jie ne viską ir per
prato ir kaiką iškreipė, nes tokį 
elementarišką senojo Vilniaus 
bruožą Kulikauskas, be abejonėj 
gerai žino. Tik keista, kad paaiš
kinime naudojamas slaviškas šio 
upokšcio vardas. Lietuviškasis jo 
vardas yra ne Kačerga, bet Ving
rys, o senaisiais laikais — Vingu* 
rys.

Nereikejo giliai kastis, kad Vil
niuje užtiktum tą požeminį upokš
ni. Jei kam teko tylią naktį, kai 
mieste nėra triukšmo ir niekas 
nevažiuoja, iš Gedimino gatvės ei
ti per aikštę, prieš katedros varpi
nę galėjai aiškiai girdėti apačia 
žiurlėnantį vandenį. Tai ne kana
lizacijos vamzdžio srovė, bet i 
vamzdi suvestas Vingrio upokš- 
nis, tekąs pro ten i Neri.

Žiloje senovėje šis upelis įte
kėjo ne i Neri, bet i Vilnią, ku
rios senoji vaga ėjo per dabartinę 
katedros aikštę ir į Neri suko de
šinėn nuo dabartinės varpinės, 
kuri ištikrųjų yra senosios pilies 
sutvirtinimų kampinis bokštas, jo tikrasis vardas ne Kačerga, bet 
paverstas varpine tik 18 amž. 
pabaigoje katedrą perstatant pa
gal Stuokoš-Guzevičiaūs projektą 
(tuo metu Vilnia į Neri jau itekė-

kauskas pavadinęs slavišku Ka- 
čergos vardu, Vilniaus miesto is
torijoje yra suvaidinęs labai dide
lį vaidmenį, nes nuo 16 amž. di
džioji miesto dalis buvo aprūpina
ma jo vandeniu. Jis prasidėjo šal
tiniuose už miesto sienų Aušros 
Vartų rajone ir vinguriavo mies
to sienų pakraščio grioviu vėles
nių Bazilijonų, Pylimo ml. Liejyk
los gatvių vietomis iki Katedros 
aikštės, kuri anais laikais rudenį 
ir lietų metu virsdavo tikra ba
la. Perėjęs dabartinę katedros 
aikštę šis Vingurto upelis ties pi
lies kampu, kur antroje pusėje 
upės stovėjo pilies sienų bokštas 
(dabartinė katedros varpinė), įsi- 
tiejo> įVilnią.

Šis Vingria upelis tekėjo, pro 
daugelį kitų apylinkės šaltinių, 
kurių srovės papildė jo vandenį. 
Viena tokia šaltiniais gausi vieta 
buvo dabartinės Vingrio aikštės 
rajone, čia jau 16 a. pradžięjė 
domininkonai pastatė Vingryje 
užtvanką ir Įrengė baseiną, iš ku
rio; vanduo, specialiais medjniais- 
vamzdžiais buvo nuvestas iš pra
džių tik i jų vienuolyną, o paskiau 
už tam tikrą mokestį juo buvo 
leista naudotis ir kaimynams, o 
pagaliau ir didžiajai miesto.daliai, 
net valdovo piliai. Vėliau teisę 
naudotis Vingrio vandeniu iš do
mininkonų atpirko miestas, kuris 
tada pats prižiūrėjo vamzdžių li
nijas ir rinko mokestį už naudoji
mąsi vandeniu.

Taigi Vilniaus miesto požemiu 
ištikrųjų teka puikaus šaltinių 
vandens upelis, matyti, gana van
deningas, jei jo vandens kadaise 
jo tikrasis vardas ne Kačerga, o 

Vingrys, kadaise vinguriavęs Vil
niaus miestiečių sodybų pakluo
nėmis, o vėliau miesto sutvirtini
mų sienų pakraščiais. š.

Literatūros vakaras Čikagoje
Lietuvių Bendruomenės Čika- ro, be to, ateityje, muzikos, ba- 

gos apygardos valdyba, vadovau- lėto, deklamacijos ir kt. vakarai, 
jama Jono Jasaičio, yra .gana Vakare dalyvavo daug jauni- 
veikli. Ypač labai susirūpinus mo, netrūko ir senimo, bei ivai- 
antrąja Dainų švente, kuri Įvyks rios pasaulėžiūros svečių. Matėsi 
1961 m. Pasiruošimas Įsitempęs. *

Bet stengiamasi Įnešti ir šiaip 
Įvairumo bei gyvumo ir lietuvių 
gyvenime, kaip sakoma, išjudinti, 
ir aprambėjimą nesilankančių i 
parengimus. Vienas toks jos ban
dymas buvo lapkričio 13 d., su
rengiant Literatūros vakarą, či- 
kagiškėmis jėgomis, kuris labai 
gerai pasisekė ir publikos sutrau
kė kelis išmtus, net viršijo ir 
šiaip anksčiau rengtus rašytojų 
bei premijų laimėtojų vakarus.

Turėta galvoje daugiau Įtrauk
ti i programą ir jaunųjų rašyto
jų, kad šie išjudintų ir daugiau 
jaunimą lankytis. Be to, užsimo
ta ir Įnešta daugiau įvairumo. 
Pirmas, kaip sakoma, bandymas, 
pasisekė. Dalyvavo 8 rašytojai: 
Kazys Almenas, Julija švabaitė; 
Jonas Vaičiūnas, Stasys Laucius, 
Aloyzas Baronas, Antanas Rūkas, 
Jeronimas Ignatonis ir Juzė Au- 
gustaitytė-Vaičiūnienė, davę pro
zos ir poezijos. *

Jau senųjų, tai J. A.-Vaičiūnie
nė, kuri ir Lietuvoje buvo pažįs
tama, o čikagiškiams —A. Rū
kas ir Al. Baronas bei “Draugo” 
premijos laureatas J. Ignatonis, 
pažįstami. Bet debiutantai, tai K. 
Almenas, pasirodęs su proza ir 
pirmą kartą, bet gerai nuteikė, 
taip pat ir Jonas Vaičiūnas, mini
mos poetės sūnus ir su proza, ga
na stiprus, orginalus ir gilus. Ju
lija švabaitė, tai jau pažįstama iš 
Lietuvos, kuri ten spaudoje daly
vavusi, bet Čikagoje pirmą kartą, 
nes neseniai atvykusi iš Austra
lijos. Taip pat Čikagoje svečias 
Stasys Laucius, atvykęs iš Angli
jos ir davęs ištrauką iš poemos 
“Respublika”, šis jau pažįstamas 
taip pat iš Lietuvos, Stelos slapy
vardžiu, bet stiprus, originalus ir 
gyvu, sveiku sąmojum. Publiko* 
je paliko gilų Įspūdi.

Šie aštuoni rašytojai Čikagą už
kariavo ir daug kas gąilinosi, kad 
nebuvo. Publika labai pamėgo ir 
tikimasi, kad ateityje bus geras 
pasisekimas. Paminėtina, kad 
įžanginį žodį tarė rašyt, kritikas 
Ben. Babrauskas, puikiai apibu
dinęs dalyvaujančius ir kartu nu
švietęs mūsų .tremties literatūrą.-

LBč apygardos valdyba numa
čius dažniau rengti tokius vaka
rus. Programoje’ numatyta: hu
moro, vaikų ir šiaip atskiro žan-

lėto, deklamacijos ir kt. vakarai

ir mūsų gerbiamas veteranas prel.‘ 
M, Krupavičius, muž. J. Strolia, 
Kultūros Fondo pirm. J. švedas ir 
šiaip eilė kultūrininkų bei visuo
menininkų?

Po to sekė šokiai, grojant pa
garsėjusiam Čikagoje Balio Pakš
to orekstrui.

Dar kas sveikintina: veikė ir 
knygų stalas, kuris kiek ir apma
žėjo, radęs publikoje pasisekimą.

Įžanginiame Ben. Babrausko 
žodyje, buvo pagerbta ir poetė — 
vakaro dalyvė J. A.-Vaičiūnienė, 
kuri minėjo savo amižaus 65 me
tų sukakti. J. Zanavykas.

< 4 <<J*;

Pianistas Andrius Kuprevičius Toronte HAMILTONO TEATRAS TORONTE
Jau ne pirmą kartą Hamiltono dį. Tuo metu, kai visas lietuviš-

WINNIPEG, Man.

WilT-Do Cartage
BALDŲ PERVEŽIMAS mies- 

' te, prieinama kaina.
Visi baldąi apdrausti.

■ Broliai SODOMAI.

• Džiugu girdėti, kad KL Kata* 
likit} Moterų Draugijos Centfro 
Valdyba “Moters” žurnalo penk
mečio proga kviečia koncertuoti 
pianistą Andrių Kuprevičių. To
ronto lietuviams tai bus reta me
ninė šventė, čia vyksta daug mi
nėjimų su Įvairiom meninėm pro
gramom, kurios, tačiau, viena nuo 
kitos mažai kuo skiriasi. “Moters” 
penkmečio koncertas neabejoti
nai skirsis nuo kitų ir yra laukia
mas su dideliu susidomėjimu.

Andriaus Kuprevičiaus talen
tas, gilus muzikos pajutimas ir 
nepaprasta techniko yra pažįsta
mi ne tik Vakarų Europoje, bet ir 
Pietų bei Šiaurės Amerikos konti
nentų muzikos slūogsniuose: tarp 
kolegų menininkų, muzikos kri
tikų ir, taip pat, jo gausios audi
torijos. Iš motinos paveldėtas jo 
talentas buvo pastebimas dar vai
ko amžiuje. Baigęs Kauno Kon
servatoriją jis jau turėjo daug ža
dančio pianisto vardą.

Išvykęs Vakarų Europon davė 
daug koncertų Vokietijoje, Aust
rijoje ir Šveicarijoje. 1946 m. da
lyvavo tarptautiniame jaunųjų 
pianistų konkurse Zueriche, kur 
buvo apdovanotas “pour excel- 
lente execution” diplomu. 1949 
metais koncertavo Argentinoje, 
Urugvajuje ir Paragvajuje. 1953 
m. debiutavo JAV duodamas kon
certą su Čikagos simfoninių or
kestru, taip_pat Niujorke. Po. to 
sekė koncertai po visą šiaurės 
Ameriką. Visur jis buvo vienodai 
gerai priimtas ir Įvertintas.

“A. Kuprevičius uses a palėtte 
of many colors, many subtle un
dertones. His technique is first 
rate”. N.Y. W.-Telegram, 1953.

“Mr. Kuprevičius style of play
ing in his New York debut was 
refined sensitive and ingratiat
ing”. Musical America, 1953.

“... drama and flair, enormous 
Tone and exiting use of it”. Dai
ly News, Los Angeles.

Neabejotinai mes, lietuviai, di- 
džiUojamės, turėdami tolų- meni
ninką savo tarpe. Jo mums gali 
ir skaitlinga tauta pavydėti. Ypa
tingai turėtų susidomėti jaunoji 
karta. Jiems yra geriausia proga 
Įsitikinti, kad ne vien tik didelės 
tautos gali išauginti didelius ta
lentus., ' Z, \ »*'

Koncertas įvyks gruodžio 10 d., 
šeštadieni, 7.30 vai. vak., Prisikė
limo parapijos šalėje. D. S.

Dramos Teatras “Aukuras” at
vyksta į Torontą, šį kartą atrive- 
ža Maurice Rustand trijų veiksmų 
veikalą su prologu “Žmogus, kiną 
užmušiau”.

Veikalo herojus, Marcei Lau
ram, jaunas prancūzas, dalyvavęs 
I Pasauliniam kare. išlikęs gyvas, 
nors su giliai pažeista siela ir su 
apsunkinta sąžine. Jis ieško nu
siraminimo, bet jo niekur neran- 

Įda save kaltindamas žmogžudys
te. Ieškodamas sau bausmės, jis 
nuvyksta į Vokietiją ir patenka į 
užmuštojo šeimą. Jis slepia savo 
tikras atvykimo priežastis į šį 
kraštą ir šią šeimą. Keistų aplin
kybių stumiamas jis krypsta gi
lyn į apgaulę; iš kurios neranda 

. išeities.
Kas tie žmonės, kurie jį taip 

maloniai sutinka? Pilni sielvarto 
ir meilės žuvusiam sūnui. Per 
juos, Marcei pažįsta tą žmogų, ku
rį jis užmušė. Marcei, pažinęs sa
vo aUkbs kilnias būdo savybes, 
troškimus, ji pamilsta ir jo skaus
mas pasidaro dar didesnis. Skai
tydamas žuvusiojo dienoraštį, jis 
tampa giliai sujaudintas siu žo
džių: “Draugas ir priešas, puoli
mas ir. gyvenimas, pergalė ir pra
laimėjimas — visa tai žodžiai be 
turinio. Aš matau tik žmones, ku
rie galėtų viens kitą suprasti ir, 
gal būt mylėti, bet kurie turi vie
nas kitą žudyti. Iki šiol man dar 
nebuvo leista veidas veidan, akis 
akin su kuo susidurti, kad turė
čiau žudyti; bet jeigu kartą būtų 
reikalinga — aš to negalėčiau, aš 
tam neturėčiau jėgų ...” Marcei 
toliau skaityti negali, jis tik sau 
kartoja: “O aš... 0 aš ...”

Žuvusio žmogaus tėvas, moti
na ir sužadėtinė Marcei neleidžia 
prisipažinti kaltės. Autorius la
bai-įdomiai' išsprendžia problemą 
paskutiniame veiksme.

Neturėdamas pakankamai tin
kamų lietuviškų veikalų, “Auku
ras-” pasirinko šį Maurice Rus
tand Įdomų ir gilios moralės, 
jautrų ir kartu intriguojantį sce
nos veikalą. Torontiečiai nenusi
vils atvykę Į ši spektakli, kartu 
palaikydami šį idealistinį lietu
višką vienetą, kuris jau dešimt 
metų kaip skleidžia lietuvišką žo-

kuras”, vadovaujamas energingos 
ir atsidavusios šiam lietuviškam 
darbui režisorės E. Dauguviety
tės - Kudabienės, nenuleidžia 
rankų ir ateityje yra numatę pa
statyti dar daug naujų veikalų. 
Šiuo metu jau repetuoja Moliere 
“šykštuolis7’ ir greitu laiku bus 
pradėta Andersono vaikų pasaka 
“Sniego karalaitė”. Ateityje yra 
galvojama pastatyti V. Krėvės 
“žentą”.

Gražūs planai. Ar jie bus įvyk
dyti, priklausys nuo mūsų pla
čios visuomenės. Lietuviškas teat
ras, lietuviško koncertai, lietuviš
ki ansambliai, lietuviški minėji
mai, reikalingi paramos. Organi
zatorių darbas darosi kasdien sun- 
kesnis' Su kiekviena slenkančia 
diena mes vis daugiau Įsigyve- 
nam Į aplinką. Aplinka yra sveti
ma. Vyresnio amžiaus žmonės, 
per dešimt metų bendradarbia
vę lietuviškame darbe, pasitrau
kia. Jaunoji karta nėra šiuo dar
bu užsidegusi. Juos traukia links
mesnės pramogos. Mes turime 
reikšti pagarbą tiems žmonėms, 
kurie per dešimtį metų dirbę šį 
lietuvišką darbą, dabar, nors ir 
prie sunkesnių sąlygų, dažnai 
atimdami laiką, nutraukdami ver
tingas valandas iš savo šeimos gy
venimo, įstengia paruošti visuo
menės malonumui tokius gražius 
parengimus. Bet žinokime viena: 
“Teatras negali egzistuoti be žiū- 
rovųv kaip žiūrovai be teatra”.

Vaidinimas įvyks gruodžio 4 d. 
4 vai. p.p. lenkų salėje, 62 Clare
mont gatvėje. Teatrą globoja šv. 
Jono Kr. parapijos komitetas.

Veikale vaidina: Marcei — A. 
Stasevičius, Robert von Holdern 
— K. Bungarda, Luise von Hol
dern — E. Dauguvietytė - Kuda
bienė, Angelika — G. Bakaitytė, 
Eitel — V. Kalmantavičius, Frau- 
lieb — A. Ulbinas, Abatas — St. 
Verbickas, Augustė — S. Mar- 
tinkutė. E. P.

Kiekvieno lietuvio tremtinio širdy, 
je rusena perneštų varųg. rūpesčių ,bei: 
kančių ugnelė Nors dabartinu, metu 
ir gyvename laisvuose demokratiniuo
se kraštuose, visko pertekę, tačiau pe
tys nejuntame, kad mūsų širdis kaž
kas kutena, kažko ilgimės... Kažkaip 
neramu...

Tai ilgesys savo gimtojo krašto, ku
riuo šis sunkus gyvenimo kryžius ku
tens mūsų jausmus, kol vėl nebos 
laisva Lietuva, arba taip jį nusineši- 
me amžinybėn nesulaukę savo sva
jonių bei lūkesčių išsipildant.

Kad žingsnis prie žingsnio priartė
jus prie to, nenustokime dirbę!

Gruodžio H d., sekmadienį, tuojau 
po pamaldų visi renkamės į šv. KŠui- 
miero lietuvių parapijos salę, kur 
įvyks KLB Winnipego apyl. metinis 
susirinkimas

Čia girdėsite pranešimus apie apy
linkės valdybos nuveiktus darbus 1960 
m. ir išsirinksime 1961 m. valdybą. 
Gal vienas kitas, eilę metų bedirbda
mas pavargo, gal vienam kitam įkyrė
jo, nors savos tautos kančios ir SOS- . 
šauksmai neleidžia to. įtraukime niau
ju jėgų; gyvesnio darbo,' našesnio vei
kimo, kad tuo palengvintume savo pa
vergtai Lietuvai kančias ir* duotume 
jai ištvermės jas pernešti.

: Tenebūna nė’ vieno- Winnipege bei 
jos apylinkėje lietuvio, kuris neišgirs
tų savos tautos skundo bei kančios 
šauksmo!

Tegu lydi mus, mūsų tautos dainiaus 
žodžiai: “Petys gi į petį, na, vyrai, kas 
gali, sustokim į darbą už mylimą šalį, 
prikelkime Lietuvą mūsų...”

Valdyba.

- Iš čia ateina žinios,

Roma. — Lenkų ambasados pa
tarėjas L. Sobkowski, išbuvęs Ro
moje 4 metus, atsisakė grįžti į 
Varšuvą ir pasiprašė politinio pa
bėgėlio teisių.

Havana. — Iš čia ateina žinios, 
jog F. Castro ruošiąsis sukurti 
tautinę Bažnyčią, kad tuo būdu 
suskaldytų tikinčiuosius ir su
silpnintų Bažnyčios galią.

Lenkijoje ponai- 
kintos dvi šventės

Lenkijos seimas lapkričio 16 d. 
priėmė Įstatymą panaikinanti dvi 
šventes:. Trijų karalių ir Žolinę, 
t.y. Marijos Dangun Ėmimo. Refe
rentas siūlymą motyvavo ūkiniu 
pagrindu — Lenkijoje esą per
daug švenčių. Prieš siūlymą-pasi
sakė tik katalikų grupės klubo 
“Znak” vienas atstovas, aiškinęs, 
jog darbingumui pakelti esą kitų 
būdų be švenčių panaikinimo. Įs
tatymas priimtas tik 10 balsuo-

CANADA

ESTU LEE FURS
KAILIU užsisakyti.

į, t Siuvami pagal užsakymą ir parduodami gatavi
i |f n B HTIHf kailiniai paltai, žaketai, šaliai ir kt. PriimamiI U V E apsaugai (Storage). Valomi ir persiuvami seni

■ ■■ pagal naujausią madą. Darbas atliekamas gerai 
ir pigiai. Duodama ilgam išsimokė j imui. Pata- 

p , rimai nemokami.
, 707 Mount Pleasant Rd., Toronto. HU. 3-6851

TAUPYK ir SKOLINKIS 
Kredito Kooperatyve “PARAMA”

Pfeskota l atm. iki $3.000, Paskolos, tndeiiai ir gyvybė apdrausta.

DARBO VALANDOS:

Pirmadieniais ir Penktadieniais nuo 10-12 v. ryto ir 5.S0-9 vol. vak.
Antradterirois—- • nuo 10-12-vol. ryto ir 7 - 9 vol. vak.
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vai. ryto. uždaryta.

• V • f. •' r... i •' ’ ';f.. * ■ , *» •*

BCttinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W., Toronto, Ont.

Telefonas LE. 2-8723

Vfenintelk 'Retuviškas RESTORANAS 
Toronte - "EUROPA"

756 QUEEN ST. WEST — prie Gorevalė - Claremont Sts. TEL. EM. 6-0091
LIETUVIŠKI IR KITI EUROPIETISKI VALGIAI, gaminami prityrusių 

.virėjų iš šviežių produktų. Prašome užeiti ir įsitikinti.
Atidaryta kiekvieną- dieną nuo 6 vai. ryto iki 8.30 vai. vakaro 

Sav. J. ir F. JONYNAI ‘

Vokiški ir kitokie 
radio aparatai,
* Televizijos,

Rekordavimo aparatai,
Elektriniai reikmenys,

* Radio lempos,
* Medžiokliniai ir kariški

: šautuvai, . :

Geriausias pasirinkimas! 
Pigiausios kainos!

Prieš perkant pasitikrinkite pas mus! Duodame išmol 
dviejų metų. Atidaryta nuo 9.30 vai. iki-8 vai. vak., šeš

HI-TORE R*DIO LTD
Jums mielai patarnaus:

■aBMMMMBMmMn
.<■**-*

ŽINOKITE SAVO TEISES
LEGALIAI ATVYKĘ IM1GANTAI TURI TAS PAČIAS TEISES,

KAIP VISI KITI KANADIEČIAI DARBININKAI

Didžiulė dauguma Kanados darbdavių yra sąžiningi. Nebijokite įsirašyti įj profesines sąjungas (unijas). 

Deja; yra ir tokių, kurie išnaudoja; nežinančius, sa- Tai yra jūsų teisė. Nesibijokite darbdavių grąsini- 

vo teisių, imigrantus. mų, kad jus gali deportuoti. '.

j Saugokitės netinkamų- samdymo būdų, žiūrėkite,
» Jei turite kokių nors teisėtų nusiskundimų dėl savo

kad gautumėte jums priklausančias apmokamas

atostogas. Užsitikrinkite; kad' atskaitymai iš algos 

už butą ir maistą nebūtų per didėli: Nesutikite būt!

streiklaužiais. Tikrinkite savo Nedarbo Draudimo

knygeles, kad jose būtų' jlipinti visi jums prikišu-

są ženklai.

52-11
4

darbo sąlygų, stenkitės gauti- patarimu iš vietinių 

provincijos pareigūnų. Jei nežinote, kas jie yra,

kreipkitės Į: artimiausią imigracijos valdininkąarba

j savo tautinės grupės pareigūną. Jie padarys visa,

galima, kad jums padėti.

p i r
ELLEN L. FAIRCLOUCH.

Pilietybės ir Imigncijos Mlakterte.
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Mann & Martel Ltd.
SPORTAS

2336 Bloor St. W. • Tel. RO. 2-8255
Perkant ar parduodant nekilnojamą turtą visada kreipkitės į šią 
didelę pardavimo įstaigą, kuri turi 12 atskirų biurų įvairiose 
miesto dalyse. Greitas ir sąžiningas patarnavimas. Didelis pasi
rinkimas. Paskolų, sudarymas ir finansinė parama trūkstant 
įmokėjimo. čia rasite viską, kas Jus interesuoja nekilnojamo 
turto reikaluose.

Indian Rd. Cres. .
Originalus dupleksas J 

$2.000 įmokėti, 11 kambarių dup
leksas, 5 kamb. pirmame augšte ir 
6 kamb. antrame augšte. Vandeniu 
alyva apšildomas. Du atskiri pečiai, 
vienas beveik naujas. Atskiri rūsiai 
kiekvienam butui su skalbykla. Di
delis kiemas, tuojau galima užimti. 
Pilna kaina $21.500.

Bloor - Lansdowne 
$2.500 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas, naujas alyvos pečius, vieta 
garažui. Dideli ir gražūs nepereina
mi kambariai. Galimybė dar pada
ryti vieną kambarį pirmam augšte. 
Viena skola balansui. Tuojau gali
ma užimti.

Roncesvalles - Wright 
$3300 įmokėti, 8 didelių kambarių, 
gero mūro atskiras namas su vieta 
garažui. Vandeniu alyva apšildo
mas, nepereinami kambariai. Arti 
susisiekimo ir krautuvių. 3 moder
niškos virtuvės. Geras morgičius.

Krautuvė ir 5 kambariai 
$3300 įmokėti, graži krautuvė tin- - 
kanti betkokiai prekybai ir 5 kam
bariai, Dundas g-vėje netoli Brock 
Ave. Tuojau galima užimti. Geros 
pirkimo sąlygos.

Eglinton - Bathurst 
$5.000 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
mūro namas, vandeniu alyva apšil
domas, garažas, 2 modernios vir
tuvės. Pilnai užbaigtas rūsys. Vi
sai arti Eglinton g-vės. Tuojau ga
lima užimti.

Oakwood - St. Clair 
$5.000 Įmokėti, 7 kambarių atskiras 
mūro namas su garažu, vandeniu 
alyva apšildomas, 2 modernios vir
tuvės. Viena skola balansui 10 me
tų, lengvi mokėjimai.

Bloor - Jane 
$10.000 įmokėti, 8 didelių kambarių 
per 2 augštus, mūrinis namas su 
privačiu įvažiavimu ir šildomu ga
ražu, 2 vonios, 2 virtuvės, vandeniu 
alyva šildomas, didelis sklypas, ar
ti visko. Geros sąlygos.

Swansea
4-tas namas nuo Bloor 

$17.800 pilna kaina, $5.000 įmokėti, 
6 kamb., atskiras mūrinis namas su 
garažu ir sandėliuku šalia, alyva 
apšildomas, dar “vienas kambarys 
yra rūsyje su maža virtuvėle ir vo
nia su tualetu. Viena atvira skola 
balansui 10 metų.

Automobilių taisymo dirbtuvė
Naujas moderniškas mūrinis vieno 
augšto pastatas, 84 pėdų ilgumo ir 
34 pėdų pjočio, netoli Bathurst ir 
King gatvių. Tinkamas visokiems 
automobilių remonto darbams ar
ba kitokio pobūdžio dirbtuvėms. 
Labai vertinga vieta miesto centre 
netoli Bathurst gatvės. Galite nuo
moti 10-čiai metų su teise pirkti 
vėliau. Pilna kaina tik $36.000. Su
interesuotieji prašau paskubėti.

Baby Point Rd.
Atskiras — 6 kambariai 

$3.000 įmokėti, mūrinis labai gera
me stovyje namas su dviem virtu
vėm, alyva šildomas. Privatus įva
žiavimas. Pilna kaina $16.500.

High Park Ave. - Bloor
7 kambariai — vienas morgičius 

$3.000 įmokėti, mūrinis naujai išre- 
montuotas namas, netoli Bloor gat
vės. Labai didelė virtuvė, vandeniu 
alyva šildomas. Pilna kaina $16.500.

Quebec Ave. •
7 kambariai — vienas morgičius 

$4.000 Įmokėti, atskiras, rupių ply
tų namas su 4 kambariais pirmame 
augšte. 2 virtuvės, naujas vandeniu 
alyva šildymas, labai platus įvažia
vimas, 160 pėdų sklypas.

Jane • Bloor
$5.000 Įmokėti, atskiras mūrinis, 
kvadartinio plano, 7 didelių kam
barių namas. 2 moderniškos virtu
vės, vandeniu šildomas. Neaugšta 
kaina, vienas atskiras morgičius 10 
metų.

B. SAKALAS
-SAKALAUSKAS

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

The Kingsway
$5.000 Įmokėti, vienas morgičius 10 
metų, atskiras mūrinis 6 kambarių 
namas, 10 metų senumo, su priva
čiu įvažiavimu ir mūriniu garažu. 
Puikus medeliais apsodintas kie
mas, labai gražiame vakarų Toronto 
rajone.

High Park - Roncesvalles 
9 kambariai — 3 virtuvės 

$7.000 įmokėti, atskiras mūrinis, 
šviesių plytų namas, nepereinami 
kambariai, visur dažyta ir labai 
erdvus. Vandeniu šildomas su aly
va, netoli parko, augštos pajamos.

Bungalow — Swansea rajone 
$15.500 pilna kaina, 5 kambariai su 
pilnai Įrengtu kambariu rūsyje. 
Mūrinis su privačiu įvažiavimu ir 
garažu. Netoli susisiekimo South 
Kingsway gatvėje. .

S. KĖKŠTAS
2336 BLOOR ST. W.

įstaigos tel. RO. 2-8255 
Namų tel. BE. 3-1372

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.

AUŠROS ŽINIOS
Šios savaitės rungtynės: mergaičių 

CYO: antradienį 7 v.v. Bloor Col. žai
bo turnyro rungt.: Aušra M. - St. An- 
>elm; ir 8.15 v.v. lygos rungtynės Auš
ra Sr. - Precious Blood; ketvirtadienį 
7 v.v. Bloor Col. Lt finalai — Aušra 
Juv. - Corpus Christi, ir 8.15 v.v. Auš
ra Sr. - Vytis S.r

Berniukų Church lyga: pirmadienį
7.30 v.v. Humberside Col. Aušra Int. - 
Farmer; trečiadienį 7 v.v. St. Christo
phers patalpose Aušra Bantam - St. 
Chris.; ketvirtad. 6.45 v.v. St. Chris 
salėje Aušra Minor Bantam - St. Chris. 
730 v.v. Aušra Midget,- St. Chris ir
8.30 v.v. Aušra Inter. - Riverdale. V

Numatytos B-C rungtynės šį sęk- 
madienj bus ne mūsų salėje, bet NUF.

Praėjusios savaitės rungtynių rezul
tatai.. CYO lygos žaibo turnyre Aušra 
Juv. nugalėjo St. Basils 20:15 ir Auš
ra M., lygos rungtynėse, nugalėjo Cor
pus Christi 33:14. Aušra Juv. koman
doj žaidė: J. Gataveckaitė 4, I. Gam- 
paitė 1, M. Dunderaitė 8, E. Juozai- 
tytė 5, R. Bilkytė 2; Aušra M. koman
doj — I. Romanovaitė 23, M. Roma- 
novaitė, R. Bilkytė 8, L. Levickaitė, 
D. Kudirkaitė, A. Dunderaitė, V. Ju
revičiūtė ir J. čeponkutė 2.

Aušros priešadventiniai šokiai pra
ėjo su dideliu pasisekimu. Pirmą kar
tą šį sezoną buvo užpildyta visa salė 
ir mažai laisvų vietų bebuvo kavinė
je. Aušros sporto klubas šia proga 
taria lietuvišką ačiū mielajai Toronto 
visuomenei už taip gausų atsilankymą 
ir moralinę bei finansinę paramą. Sy
kiu atsiprašome dėl nesportiško elge
sio Čikagos Baltijos Jūros. Baltijos 
Jūra apie neatvykimą tepranešė tik 
ketvirtadienio vakare ir mes nebe
turėjome galimybės painformuoti vi
suomenę, nei pasikviesti kitą koman
dą. Panašus elgesys netik pastato šei
mininkus į labai nemalonią padėtį, bet 
sykiu ir demoralizuoja visuomenę. Ka
dangi Baltijos Jūra pati pasisiūlė ir 
tris kartus savo pažado neištesėjo — 
nebebus Toronte laukiamas svečias.

Š. AMERIKOS SPORTO KLUBŲ 
ATSTOVŲ IR SPORTO DARBUOTO
JŲ suvažiavimas įvyko lapkričio 19-20 
d.d. Niujorke. Nors suvažiavime ir bu
vo pasigesta Čikagos bei Kanados dau
gumos klubų atstovų, tačiau buvo iš
samiai aptarti 'visi aktualūs klausi
mai, padaryta keletas svarbių nutari
mų bei organizacinių pakeitimų ir pri
imtos rezoliucijos.

Suvažiavimo priimtos rezoliucijos
1. Sporto klubų vadovai raginami 

ugdyti savo prieauglį ir nesiremti vien
kartinėmis žvaigždėmis, sugaudytomis 
iš įvairių universitetų bei mokyklų.

2. Sporto klubai yra raginami kreip
ti daugiau dėmesio į jaunimo subūri-. 
mą ir jo auklėjimą, o ne vien į rekor
dų atsiekimą.

3. Sporto klubų valdybos prašomos 
sąžiningai ir regidiariai Siųsti apygar
dų vadovams mėnesinius1 pranešimus 
apie savo vadovaujamų klubų veiklą.

4. Lietuviškos jaunimo oraganiza- 
eijos raginamos į savo rengiamų sto
vyklų programą įtraukti sportą.

5. Lietuvių kultūrinės organizacijos 
prašomos glaudžiai bendradarbiauti su 
sporto klubais ir teikti jiems reikalin
gą paramą.

6. Lietuviškos Enciklopedijos leidė
jai prašomi išleisti padidėtą "Sportas” 
skyrių, kuriame tilptų trumpa lietuviš
ko sporto istorija bei sportiniai ter- 
minai.

VYČIO ŽINIOS
Krepšinio treniruotės naujoje Tri

nity Reacration Sentre salėje* vyksta 
pilnu įsibėgėjimu: penktadieniais nuo 
10 v. v. suaugusiems; šeštadieniais nuo 
6 v. v. prieaugliui ir vėliau suaugu
siems. -

LBA lygos pirmenybėse vytietės 
įveikė pažangos padariusias latves 30: 
23. Žaidė: Balisenė 17, Radzevičienė 
2, Dargytė 3, Kasperavičiūtė 2, Žol- 
pytė 2, E. Žėkaitė 2, Rutkauskaitė.

CYO lygos midget klasės pinneny- 
bėse jaun. vytietės su St. Thomas 
sužaidė lygiomis 17:17. Sekmadienio 
kontrolinėse rungtynėse pralaimėjo 
tai pačiai komandai 23:20. Vytietės 
per taškų skaičiuotojo neapsižiūrėji
mą neteko 2 taškų, tad ir laimėjimas 
galėjo pasvirti kiton pusėn. Žaidė: Z. 
Žolpytė 5, 4, Renkauskaitė 0, 3, Bilkš- 
tytė,' Jonynaitė j, 5,-Supronaitė 8, 5, 
Kruminaitė, Čirvinsckaitė 0, 3.

Church lygos pirmenybėse vyrai vie
nas rungtynes laimėjo ir vienas pra
laimėjo.

Sekančios rungtynės: šį antradienį 
7 vai. v. East Commerce vytietės žai
džia antras LBA pirm, rungtynes ir 
ketvirtadienį 8.15 vai. .v Bloor* Coll, 
su Aušra CYO turnyro finalines rung
tynes. Antros šio turnyro rungtynės 
įvyks gruodžio 5 <L 8.10 vai v. Har- 
bord Coli, šio turnyro nugalėtojas at
stovaus 
nybėse.

CYO Ontario Church pirme-

KOVO ŽINIOS 
teniso turnyras yra ruošia-Stalo

mas gruodžio 4 d. VAV parapijos sa
lėje. Visi stalo teniso sekcijos nariai 
privalo tdrnyre dalyvauti, nes prieš 
Kanados lietuvių pirmenybes reikia 
nustatyti žaidėjų eilę, sudaryti pieme
nytėms dvi komandas. Užsiregistruoti 
iki grudžio 3 d. pas A. Grajauską.

Pabėgo latvis
Spalio mėnesį iš sovietų eks

kursinio laivo “Latvija” pabėgo 
ir pabėgėlio globos Švedijoje pa
prašė ekskursijoj dalyvavęs 49 
m. latvis Janis Mazulans.

J. Mazulans dirbęs Rygos kino 
filmų laboratorijoj. Jis pareiškė 
negalįs pakęsti komunistinio te
roro Latvijoj apimančio kiekvie
ną darbo Vietą, kiekvieną šeimą 
ir kiekvieną žmogų ir verčiant šni
pinėti vienas kitą.

AMERIKOJE BAIGIASI 
RINKIMINIS TRIUKŠMAS

EDVARDAS SULAITIS
Nors rinkimai įvyko lapkričio 

8 d. ir jais turėjo pasibaigti vie
na iš triukšmingiausių rinkiminių 
kampanijų JAV istorijoje, tačiau 
tikrumoje taip nebuvo. Šie rinki
mai buvo skirtingi tuo, kad iki 
sekančios dienos vėlyvo ryto ne
paaiškėjo, kas vadovaus JAV se
kančius 4 metus, o kaikuriose 
krašto dalyse (valstybėse) laimė
tojas išryškėjo tik po savaitės, ar 
dar vėliau. . . t, - ■

Tačiau, kadangi JAV preziden
tas nėra renkamas pagal bendrą 
balsų skaičių, bet atskiromis vals
tybėmis, tad ir nebaigus pilnai 
taškų skaičiavimo, jau aišku, kad 
prezidento postas atitenka demo
kratų kandidatui Kennedy, kuris, 
rašant šiuos žodžius (lapkričio 17 
,d ) teturi tik nepilną 200.000 bal
sų persvarą.

Šiandien dar paaiškėjo, jog Ka
lifornijos valstybė, kuri buvo už
skaityta kaip Kennedy laimikis, 
atitenka Nixonui, nors tai neturi 
įtakos į galutines rinkimų išva
das. Skaičiuojanti‘absentee” bal
sus,< šiandien Neonas Kaliforni
joje užsitikrino Virš 13.000 balsų 
persvarą, kuri, atrodo, liks jo ran
kose, nes jau beveik visi balsai 
yra suskaičiuoti.

Ilgai padėtis buvo neaiški Illi
nois valstybėje, kur gyvena daug 
Jietuvių, nes į jos ribas įeina Či
kaga. Nors Čikaga ir jos apylin-
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REALTO-Its

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

į šią gerai žinomą firmą. 't .
Didėlis pasirinkimas gyvenamų namų, įvairaus dydžio apar

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

Geriausias morgičių gavimas bei sudarymas visame Toronte.
DOVERCOURT — BLOOR

$600 įmokėti, 8 kambarių mūrinis namas, 2 virtuvės, alyvos šildymas, vieta 
garažui, ilgos išsimokėjimo sąlygos, turi būti parduotas.

BLOOR — DUNDAS
$1.000 įmokėti, 8 kambarių mūrinis namas, 2 vonios, 2 virtuvės, garažas, 
tuoj galima užimti.

QUEBEC — BLOOR ,
$2.500 įmokėti, 8 kambarių atskiras mūrinis namas, kvadratinis planas, 
alyva šildomas, graži moderni virtuvė, arti Bloor. 

.....JANE -- BLOOR >
$3.000 įmokėti, 6 kamb. atskiras mūrinis namas, kvadratinis plaųąs, alyvos 
šildymas, garažas, pilną kaina tik $17.500, ’

BLOOR - *

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RŪŠIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

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

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

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

148 WESTMINSTER AVE. Telefonas LE. 2-5191

Extra Realty Ltd.
Tel. LE. 4-9211

Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamen
tų ir biznių. Duodamos 5% paskolos perkantiems namus. Įvairiais 

reikalais kreipkitės į šiuos mūsų agentus:

Clendenan - Annette 
$2.000 įmokėti, atskiras mūro 10 
kambarių dupleksas, 2 virt., 2 vo
nios, alyva vand. apšildomas, 2 ga
ražai, šoninis ir užpakalinis įvažia
vimas. Kaina $18.000.

Roncesvalles - High Park 
$3.000 Įmokėti, mūro atskiras, 3-jų 
augštų, 10 kamb., dupleksas, 2 virt., 
2 vonios I ir II augšte, 2 garažai, 
privatus šoninis įvažiavimas. Viena 
skola balansui. Kaina $16.000.

Bloor - Dovercourt Rd. 
$2.000 Įmokėti, mūro 8 kamb., 2 
augštų. Kaina $14.000, dideli gražūs 
kambariai.

Grenadier • Dundas 
$1.000 įmokėti, mūro, kvadr. planas, 
6 kamb., 2 virtuvės. Kaina $12.000.

Swansea prie Bloor
$5.000 Įmokėti, atskiras, 5 metų se
numo, gražių plytų, 7 kamb-, 2 vir
tuvės, alyva vandeniu apš.. 2 gara
žai, proga naudokimės. $18.900.

Bloor - Indian Rd.
$1.500 įmokėti, mūro, 6 kam., 2 
augštų. gerų plytų, gražioj vietoj, 
skubiai parduodamas. Tuojau gali
ma užimti už $13.000.

Bloor ■ Durie
$3.000 įmokėti, mūro, atskiras 7 k., 
2augštų, 2 virtuvės, garažas, gra
žus kiemas, prie pat Bloor. Savi
ninkas išvyksta JAV. Tuojau gali
ma užimti. Kaina $17.800.

J. KUDABA
Namų tel. RU. 3-2105

High Park Blvd. - Indian Rd. 
$5.000 Įmokėti, 12 kambar., atskiras 
mūro namas, dvigubas mūro gara
žas. privatus įvažiavimas, kiemas 
215 pėdų, vienas 10 metų atviras 
morgičius balansui. Skambinti B. 
Sergantis.

Delaware - Bloor 
$3.000 įmokėti, 8 kambarių mūro 
namas, geram stovy, 2 modemiškos 
virtuvės, įvažiavimas iš lamos.

Indian Rd. - Bloor
-$6.000 įmokėti, 12 kamb. atskiras 
mūro namas, labai didelis kiemas, 
dvigubas garažas. $3.000 pajamų į 
metus, plius 4 didelių kambarių bu
tas savininkui, 10 metų morgičius.

Bloor • Beresford
$5.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras 
moderniškas namas, labai gerame 
stovyje, garažas, privatus įvažiavi
mas. Pilna kaina tik 17.500. Kreip
tis J. Beržinskas.

Brock prie Bloor 
$1.700 įmokėti, 8 kambarių mūro 
namas, dvi modemiškos virtuvės, 
pilna kaina $12.500.

Euclid - Dundas 
$700 įmokėti. 8 kambarių mūro na
mas, įvažiavimas iš lainos, 2 vonios, 
2 modemiškos virtuvės. Pilna kaina 
$14,900.
Dėl vėitui patarimų, kaip geriausiai 

investuoti pinigus, visuomet 
, ’ kreipkitės

B. Sergautis, F.R.I.
LE. 4-9211.

Kreipkitės visais reikalais J Extra Realty Ltd. čia rasite -ekstra 
sąžiningą patarnavimą.

KA KITI RAŠO
V

ŽURNALISTINIŲ “PERLIUKŲ” 
VĖL PABĖRĖ “Keleivio” Nr. 42, spa
lio' 19 d„ “Torontietis”, reikalauda
mas, kad “Tž” pasisakytų dėl social
demokratų žurnale “Darbas” pasiro
džiusio A. Šalčiaus straipsnio, nes Šal
čius ilgai rašęs į “TŽ”.

Mūsų skaitytojai, kurių dauguma 
“Keleivio” neskaito, turbūt, neįsivaiz
duoja kokiuo tonu ten “polemizuoja
ma”, tad kaikurias vietas iš to straips
nelio verta pacituoti. Taigi Torontie- 
čiu pasivadinęs netolimas mūsų kai
mynas, šitaip pradeda: “.., A. Šalčius, 
garsusis klerikalinės spaudos rėksnys, 
po jo risteriškų (gal isteriškų?) nesą
monių “Darbo” žurnale, staiga dingo 
ir daugiau nebepasirodo (atseit “T 
ž”) ... Atrodo, kad šis kuniginis laik
raštis stengiasi dabar kažką nuslėpti 
ir kur dingo jų A. šalčius nieko ne
praneša, nei žodžiu neprasitaria”. Dar 
toliau rašo: “Keista, kad tas laikraštis 
ligi šiandien “neturėjo laiko” pasmerk- 
jti A. Šalčių ir net nedavė jokio pasi
aiškinimo... Gana tylėti ir p. Sapokui 
ir abiem Toronto kunigam, kurių pa
nosėje A. Šalčius tokius šposus išdari
nėjo ...”

Redakcija savo prieraše aiškina, kad 
“Torontiečio” sraipsnis buvęs anksčiau 
atsiųstas, jau surinktas išgulėjęs porą 
savaičių, o per tą laiką Algimantaš vėl 
pasirodęs “TŽ” ir dviejų kunigų ir p, 
Šapokos laikraštyje vėl moko kleri
kalinius žmones ..Atseit, “Kelei
vio” redakcija neskiria A. šalčiaus 
nuo Al. Gimanto. Ką gi padarysi.

Kaip matome, ir redakcija, šneka 
tuo pačiu tonu. Kažin ar atsirastų kas 
ryžtųsi su šitokiais “publicistais” pole
mizuoti ar reikalą aiškintis?

“Torontietis” pavartęs “Tž”, be 
abejonės, atrastų ir daugiau žurnalis
tų, kurie seniau jiems rašė, o dabar 
jau neberašo. Ar “Tž” Urėtų aiškintis 
ir dėl jų? Kodėl gi tad reikėtų pasi
aiškinti dėl šalčiaus? “Tėviškės Žibu
riams” nėra jokio reikalo aiškintis dėl 
to, ką p. šalčius parašė socialdemok
ratų žurnale. Mūsų “bičiulis”, tiesa, 
jau anksčiau tame pačiame “Keleivy” 
aiškino, kad tas nelabasis apstatęs 
“Darbo” naivų redaktorių ir įšmuge- 
liavęs į žurnalą savo straipsnį, o dėl 
to esą kalti “Tž”. Logika įsidėmėtina. 
JBet kaikam, matyt, dera ir tokia 
verstis,

Beje, “Torontietis” šį savo publi
cistinį “pertą” stengiasi plačiau pa
skleisti ir daugeliui torontiečių išsiun
tinėjo paštu. Kad atrodytų tikras “To
rontietis” net atvežė ir ir išsiųsti iš To
ronto. Ką reiškia mūsų laikais pora 
dešimčių mylių! Pastangos siekti savo 
tikslo girtinos, bet metodų galėtų būti 
ir padoresnių.

KOMUNISTINEI “LAISVEI” LA
BAI NEPATIKO V> Zlotkienės atviras

papasakojimas saVo įspūdžių iš lanky- 
'mosi Lietuvoje šią vasarą su raudonų
jų ekskursija. Jos pasakojimas buvo 
isspausdintas “Tž” ir “Darbininke”. 
Atsiliepė į tai ir pats Mizara (Nr. 91). 
Visiškai neprisimindamas “Tž”, nors 
abiejų laikraščių tekstai buvo visiškai 
tokie pat, Mizara puola “Darbininką”, 
viską suversdamas pranciškonams, ku
rie esą visų blogybių įsikūnijimas. 
Matyt, “Darbininko” skaitytojų tarpe 
yra daug ir “Laisvės” skaitytojų bičiu
lių, kuriems gali daug ką papasakoti.

Pakraipžs visaip Zlotkienės pasako
jimo atskiras ištraukas, prirašęs dau
giau kaip £usę puslapio savojo laik
raščio, Mizara sako į polemiką neisiąs. 
Matyt, nėra ką atsakyti į atvirai ir 
nuoširdžiai pareikštus įspūdžius. Už
tenka tik pasikolioti. Bet kažin ar to 
užteks “Laisvės” skaitytojams, kurių 
bent daliai Zlotkienės pasakojimas bus 
davęs progos susimąstyti. Juk daugelis 
ją pažįsta netik Rochėsteryjė Pava
dinti ją “užguita pranciškonų davat
ka” dar nereiškia sugriauti jos pasa
kojimą. .

“LAISVĖJE” ATSIŠAUKĖ Į Zlot
kienės pasakojimą ir J Gaidys, “pir
mos gr. turistas”. Ji% apkaltino ir “Dar
bininką”, kad neteisingai buvęs atpa
sakotas Zlotkienės pasakojimas, kad 
ten jos parašo nebuvę, ir pačią Zlot- 
kienę, kad ji melavusi. Į tai atsiliepė 
“D” pati Zlotkienė šitokiuo laišku:

“Draugas J. Gaidy,
Gal nebuvai Lietuvoje, jei sakai, 

kad aš meluoju. O jei buvai, tai būda
mas raudonas, nematei, kaip gyvena 
Lietuvos darbininkai. '“Darbininko” 
korespondentas rašė tikrą tiesą, ką aš 
jam sakiau.

Aš, V. Zlotkienė, ką mačiau ir gir
dėjau, sakiau Ąikrą tiesą. Aš leidimo 
prašiau su pirmąja grupe, o gavau vie
tos tik trečiojoj grupėj. Per dvi savai
tes turėjau pasirengti kelionei.

Draugas Gaidy. Lietuvoje buvai, bet 
Amerikoje tikriausiai palikai akinius 
ir širdį, kad nematei viešbučio 'kam
bariuose mikrofonų skylučių, kur mes 
sėdėdavom ir laukdavom. Pašaukus 
pietų, ir valgykloje buvo skylučių. 
Gaila, kad nematei. - z.

Man nėra gėdos pasauliui pasaky
ti tiesą, ką mačiau ir girdėjau. Klai
pėdoje lietuviai mus pavadino išga
momis. Jie žino, kokie lietuviai atva- 
žiuoja iš Amerikos.

Kai jūs buvot Lietuvoje, vadinai lie
tuvius draugais, o ne broliais ir sesu
tėm. Aš patenkinta, kad pamačiau vi
sas tris seseris, kurių nemačiau 47 
metus. Kur sutikdavau lietuvius, va
dindavau juos broliais ir sesutėmis. 
Jie su manim pradėdavo kitaip kalbė
ti. O kai kiti iš turistų vadindavo drau
gais ar draugėmis, jiems nepatikdavo, 
— tai buvo matyti iš jų veidų.

kės yra demokratiškos, tačiau 
Kennedy Illinois laimėjo tik ne
pilna 5.000 balsų persvara. Res
publikonai ir neutralūs dabar kal
tina, kad demokratai kaikuriose 
vietose suklastoję balsus ir todėl 
renkami pinigai, kurių pagalba 
būtų galima finansuoti balsų per
skaičiavimą.

Rašant šiuos žodžius visoje 
Amerikoje Kennedy buvo gavęs 
49.90% balsų, o Nixonas 49.47%. 
Likutis atiteko kitų partijų kandi
datams, kurių čia buvo apie 10. 
Taigi demokratai ir jų simpatikai 
nusivylė, nors ir rinkimus laimė
jo, nes balsai pasidalino per pusę 
ir laimėjimas atiteko lyg ir lote
rijos keliu, bet ne balsuotojų dau
gumos valia.

Prieš rinkimus būta daug spė
liojimų, kas bus išrinktas prezi
dentu ir paskutinėmis savaitėmis 
Kennedy atrodė išeisiąs aiškiu 
laimėtoju. Tačiau paskutinėmis 
dienomis, matyt, daug amerikie
čių paklausė JAV prez. Eisenho- 
werio prašymo, jog jie išrinktų 
kandidatą, kuris turį patyrimo 
įvairiose valdžios funkcijose, bet 
ne toki, kuris nori lavintis būda- 
mas valdžioje ir žaisti žmonių kai
liu. Prezidentas kvietė pasisakyti 
už žmogų, kuris gerai pažįsta ko
munistus ir prieš juos Įvairiais 
atvejais pasisakė, bet ne tokį, ku
ris būtų atsiprašęs Chruščiovą 
dėl amerikiečių lėktuvo virš Ru
sijos skridimo.

Tačiau likimas lėmė kitaip ir 
dabar jau ruošiamasi valdžią ati
duoti žmogui, kuris ten ateina 
laimėjęs lyg burtų traukimą. Ži
noma, jis tuoj pat buvo pasvei
kintas Chruščiovo, kuris išreiškė 
didelį savo džiaugsmą šiais žo
džiais: “Mes tikimės, kad Jums 
esant tose pareigose santykiai 
tarp mūsų šalių seks ta linkme, 
kuria jie ėjo Franklino Rose velto 
laikais”.

Kokia linkme santykiai ėjo 
Roosevelto laikais, mes gerai ži
nome ir už tai Amerika užmokėjo 
brangia nekaltų žmonių kaina, 
tiek savo, tiek kitų tautų, jų tar
pe ir lietuvių, šiuo metu yra pa
grindo laukti, jog santykiai su ru
sais ištikrųjų gali pasitaisyti, nes, 
jeigu pats Kennedy yra prieško- 
munistiško nusistatymo, tai pati 
demokratų partija ir kaikurie vy
resnieji jos žmonės, yra tikrai 
prosovietiški. Tą žino komunis
tai, tą supranta ir Chruščiovas, 
todėl jam nieko kito nelieka kaip 
tik krykštauti.

Lietuviams, kitų tautų žmo
nėms ir prieškomunistiškai nusi- 
stačiusiems amerikiečiams tenka 
džiaugtis, jog už Kennedy pasisa
kė tik pusė balsuotojų, taigi jis 
negalės nepaisyti kitos pusės, ku
rie yra kitokios nuomonės negu 
demokratų partija su jos koeg- 
zistentais.

Tačiau greitai bus galima pa
tiems pamatyti, kiek, prez. Eisen- 
howerio ir kitų daug Amerikai 
nusipelniusiu vyrų perspėjimai 
kandidato parinkimo atžvilgiu bu
vo teisingi, Mums tai parodys at
einantieji metai ir nuo jų daug 
kas prkilausys. Manykime, kad 
neišsipildys Chruščiovo viltys, 
bet mūsų ir visų kitų laisvę my
linčių žmonių troškimai.

QUEBEC ______
$3.000 įmokėti, 7 kamb. per. du augštus, atskiras mūrinis namas, kvadrati
nis planas, 2 modernios virtuvės, gražus kiemas, įvažiavimas, vienas morgi
čius balansui, pilną kaina įik $16.500. :

BABY POINT — JANE
$4.000 Įmokėti, 6 kmb. atskiras mūrinis namas, vandens alyvos šildymas, 
garažas, gražus kiemas, greitas užėmimas, vienas morgičius balansui.

RUNNYMEDE — BLOOR
$4.000 Įmokėti, 6^2 kamb. atskiras puikus mūrinis namas, kvadratinis pla
nas, 2 modernios virtuvės, naujas dvigubas garažas su plačiu įvažiavimu, 
arti visko. •;

SWANSEA
$5.000 Įmokėti, gražus 7 kamb. pusantro augšto mūrinis bungalo, vandens 
alyvos šildymas, 4 didžiuliai kamb. pirmame augšte, 2 mod. vonios, recrea
tion kamb. rūsyje, garažas su privačiu įvažiavimu, gražus didelis kiemas.

RONCESVALLES _ _____
$5.000 įmokėti, 9 kamb.-atskiras mūrinis namas, kvadratinis planas, 2 mod. 
virtuvės, 2 vonios, alyvos šildymas, gražus didžiulis kiemas, vienas morgi
čius 10-ciai metų. / :

: HIGH PARK AVĖ.
$5.000 Įmokėti, 12 kamb; atskiras didžiulis -mūrinis'namas, kvadratinis pla
nas, vand. alyvos šildymas, dvigubas garažas, 4 virtuvės; puikus kiemas,' 
parduodamas su baldais, vienas morgičius 10-čiai .jrnętų. :

- HAVELOCK —COLLEGĖ
$5.000 Įmokėti, 11 kamb. atskiras mūrinis namas, 3 vonios, 3 virtuvės, vand. 
alyvos šildymas, reikalingas remonto, pilna kaina $16.0001

< * y HIGH PARK >
S5.000 Įmokėti, 2 metų senumo 17 kambarių mūrihis namas - dupleksas su 
butu rūsyje, 3-jų atskirų butų. Vand. alyvos šildymas, dvigubas mūrinis 
garažas, gauna Š365 mėn. nuomos. . . • v '

INDIAN RD. — BLOOR
S6.000 įmokėti, 18 kambarių, 5 atskirų butų, atskiras mūrinis narnas^ van
dens šildymas, garažas su privačiu įvažiavimu, didžiulis kiemas su vaisme
džiais, gauna apie $400 mėn. nuomos plius 4 kamb. butas šeimininkui.

MIMICO
$10.000 įmokėti, 1 metų senumo, 9 atskirų butų, atskiras mūrinis pastatas- 
apartamentas. Vend, alyvos .šildysiąs, privatus įvažiavimas,.aple.-S10.600 
metiniu pajamų, visas išnuomotas^ žema kaina.

■ . ....... ■ ... :r.. ? \

DUNDAS

Namų tel. LE. 5-1584. Darbo tel. LE. 2-4404
PASITEIRAUKITE DĖL KITU NUOSAVYBIŲ. 

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

ED MASIOKAS TELEVISION SERVICE
Skambinkite nuo 7 vai. ryto iki 11 vai. V.

Patarnavimas tą pačią dieną visame Toronte ir, apylinkėse.

TAISOMI TELEVIZIJOS aparatai, HI FI., 
visu rūšių Radijo patefonai.

9^% »A1 I z-1; rU nauj°ms apšvietimo lempomsZD nuoiaiaa (Picture Tubes)
Dalys garantuojamos 6 mėnesiams.

3604 DUFFERIN ST. T I £ M E E
Darbas garantuotas. I eieTOnaS ME. J-DZIU

WALLY’S GARAGE
PERSIKĖLĖ iš 5 Robert St. i NAU JAS PATALPAS

726 Lansdowne Ave. Tel. LE. 3-0631
(Tarp Bloor ir Dupont)

Visi mašinų remonto darbai lietuviams atliekami PIGIAU • 
lietuviškame WALLY’S GARAGE. Savr VI. Tarvydas. ’ “

Automatinė transmisija pigiomis kainomis, išorės taikymas (Bodyz 
repair), dažymas ir visi kiti taisymo darbai'atliekami sąžiningai. 

D a r b a s g a r a n t u o t a s . - ■
726 Lahsdown Ave. TeL: darbe LE. 3-0631, namuose RO. 3-2445

A. J. MORKIS
R e a I E s ta te 8c Mortgage Broker
1385 Queen St. W. (prie Lansdowne Ave.)

Telefoną i: LE. 4-8459; LE. 4-8450
Namų telefonas BE. 3-5996

PAKLAUSKITE SAVO GYDYTOJO
A« VAISTININKO

ČESNAKAS YRA SVEIKA
PALENGVINA nemalonius slogu or NUŠA
LIMO SKAUSMUS. PADEDA M*»s Hsilolkyti 
stipriais ir sveikais. Per amžius milijonai 
žmonių naudoto česnakų dėl sveikatos, ti- 

r kėdomi jo gydomąja ir sustiprinančia a°* 
lio. česnakas yrO noturoka antiseptinis 
vaistas, kuris apsaugo kraujo sistemą nuo 
nesvarumų.

Daugumo naudojančių jj vertindavo kai
po lengvinantį ortričio ir reumatizmo skaus
mus. Adams Poor les Garite (česnakas) turi 
savyje sabeylomide — išbandyto skausmų 
palengvintojo. Gryno česnako alyva yra iš
traukta ii česnako galvutės ir iitokioje su
koncentruotoje formoje gaunate viską, ką 
iis veiksmmgas augalo s teikia. Adams Gar
ik Pearles (česnakas) yra be kvapo ir be 
skonio—lengvai priimamoj kapsui»ų formoj.

Dar šiandien nusipirkite pokelį iš savo 
vaistinės ir pamatysite, ka-p jie ir jums 
galės padėti. Jus iitikrųjų busite patenkin
ti taip padarę.

Queen - Lansdowne
$1.000 įmokėti, gero mūro, 6 kamb., 
išdažyti alyviniais dažais, švarus ir 
šviesus, dvi virtuvės, garažas, gazu 
apšildomas. Kaina $13.000.

Prie ežero — Mimico
$1.500 Įmokėti, 6 kamb. namas, ga
ražas, didžiulis sklypas tinkąs apar
tamentams. $15.000.

Motelis
$12.000 įmokėti, 13 vienetų moder
niai įrengtas, Toronto priemiestyje 
motelis su geru namu. * Didžiulis 
sklypas. Kaina $48.000. >1

$2.000 įmokėti, pirmos rūšies darži
ninkystei žemė su gyvenamu namu. 
30 mylių.nuo Toronto. Kaina $9.900.

Bloor - Runnymede 
$4.000 Įmokėti, atskiras gerų plytų, 
8 kambarių, 2 augštų namas, 2 mo
dernios virtuvės, vandeniu alyva šil
domas. garažas su privačiu įvažia
vimu. Be morgičių. Kaina $18.700.
Turime krautuvių, farmų, vasarviečių, hotelių, motelių įvairiose 
vietose ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. Taip pat 

parūpiname geresnėm sąlygom paskolų -morgičių< < <>«

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius

Moteliai *■ restoranas, gazolino stotis 
$26.000 pilna kaina, prie pagrihd. 
kelto kampinė nuosavybė, 10 akrų, 
8 moderniški vienetai, 5 kambarių 
gyvenamas namas, ultrh modemiš
kas restoranas su 45 sėdimom vie- 

. tom, 2 gazo pompos, tinka šeimai.

Tabako ūkis 60 mylių nuo Toronto 
$14.000 įmokėti, tinka dviem šei
mom. 173 akrai geros žemės, 38 lei
džiama tabako sodinimui, 23 akrai 
miško, didelis šiltadaržis, 6 kiltos, 
11 kambarių geru plytų namas, vie
nas mor^Čius^ balansui,'pflntkaina

Sklypai statybą!
40 minučių su auto Jmą .Torottto, 
prie Simcoe ežero iriK«swicko-.Dk.< 
dėli sklypai — 15.0W kv. pėdų — 
prie ežero įr .gerų gatvių :• Vasarna
miams ir nuolatiriiam gyvenimui. 
Nuo $850 iki $1.600.' Lengvos išsi
mokėjimo sąlygos. Geriausia Ka
lėdų dovana ir geriausia investacija.

♦



Didelis

Ken WILES
REALTOR LTD.

1190 Bloor St. W. (prie Brock Ave.) 
Telefonos LE. 7-3173

Didžiausias pasirinkimas namų - biznių visame Toronte. 
Nuoširdus ir sąžiningas

< Rūpestingas morgičių sutvarkymas.
Annette • Indian Grove 

$1.000 hnok., 8 kamb. per du augš- 
tus, 2 mod. virt., 2 vonios, alyva ap
šildomas, garažas ir geras įvaž. Vie
nas morgičius išmokėjimui. Par
duos už $13.500.
t Swansea - Bloor
$2.000 įmok.. 6 kamb. mūr. labai 
švarus, mod. virt., naujas alyvos 
apšild., mod. vonia, arti kraut. Pra
šo tik $13.000. •

Jane - Annette 
$2.000 įmok., mūr. atsk., 6 kamb., 
kvadrat. išplanavimas, alyva šild., 
šoninis įvaž., garažas, arti kraut, ir 
susisiek. Jums tikrai patiks.

Runnymede • Annette 
$3.000 įmok., 10 did. kamb. mūr., 
atsk., 3 virt., 4 kamb. ant pirmo 
augšto, priv. įvaž., garažas, sav. iš
vyksta. Skubus pardavimas už 
$16.500. Vienas ilgas morgičiūs. Pa- 
skubėkit. ’

Durie St. • Annette 
$5.000 įmok., rupių pi. atsk., origi
nalus 11 kamb. dupleksas. Did. gra
žūs kamb., geras išplanavimas, van
dens alyvos, šildymas, did. kiemas, 
du garažai. Arti kraut., mokyklos ir 
susisiekimo. Prašo $25.000.

Jane • St. Johns Rd.
$4.900 įmok., mūr. gražus, 5 kamb. 
bung ai o v as. Vand. alyva šild., did. 
sklypas, priv. įvaž., dvigubas gara
žas. 10-čiai metų išmokėjimas, par
duos už $13.500. Vertas dėmesio.

Roncesvalles • High Prk. Blvd.
S4.*4Q imokM 7 kamb. mūr. atsk. 
gražus namas. Labai švarus iš lauko 
ir vidaus. Vand. alyva šild. Geras 
išplanavimas, retai pasitaikantis pi
gus ir geras pardavimas. '

Bloor • Royąl York Rd.
$5.000 įmok., 6 kamb. gražios sta
tybos, mod. įrengtas bungalovas, 
vand. alyva šild. įrengtas rūsys, pri
vatus įvaž. ir garažas. Labai graži 
vieta. Pasiteiraukit.

College - Dovercourt Rd. 
$5.000 įmok., mūr. pastatas - krau
tuvė tinkama betkokiam bizniui ir 
6 kamb. butas viršuje. Kraut, dydis 
980 kvadr. pėdų, vand. alyva ap- 
šild., did. rūsys. Verta pamatyti.

Bloor - Indian Grove 
$10.000 įmok., 16 kamb. mūr. atsk. 
tripleksas. Labai gražus pastatas, 
visas išnuomotas, augs tos pajamos, 
garažas, priv. Įvažiavimas, arti par
kas ir kiti patogumai. Geras investa
vimas.

S. JOKŪBAITIS
PARŪPINU MORGIČIUS REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Telef. LE. 7-3173. Namu RO. 6-0417

Collingwood, Wasagos, Stayner 
apylinkėse nekilnojamo turto pirkimo • pardavimo reikaluose tarpininkau
ją lietuvis pardavimo agentas

V. (Vic) BUTRIMAS
> Dėl informacijų rašykite: BOX 83. COLLINGWOOD, ONT.

Turime didžiausia anylinkėje pasirinkimą ūkių - farmų, gasolino sto
čių, vasarnamių, garažų, Įvairių biznių ir t.t.

Namų: 
VYT. BUTRIMAS 
139 Fourth St. E. 
Collingwood, Ont.

Tel. 2337

G. D. HUNT REAL ESTATE 
Įstaigos: 

128 Hurontario St. 
Collingwood, Ont.

. Tel. 1516

ED. KONDRATAS
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ

siuvėjas
H13 BUNDAS STREET WEST ♦ TORONTO • TEL. LE. 3-54M 

Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų kostiumams bei paltams.

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Dorna Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

(netoli Dundas)
Telefonas LE. 3-2904

* •

Sav. D. KAUNAITE

Atlieku visokius 
elektros darbus 
prie senų ir naujų statybų. 
Patarimai ir apkainavimas 

veltui.
Licenzijuotas elektromonteris

J. Nacevičius
Tel. LE. 4-6075 •

Skaitytojų laiškai

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRUS KILIMUS. 

Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus/ 
kilimus. SKAMBINTI LE. 3-4912.

P. KARALIŪNAS

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W.

(prie Dufferin)
Visą rūšių mechaninis, automobilių 
remontas. Spec. Fordoinatic - Hyd- 

romatic transmisijos. '
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS 

Telefonas LE. 5-9130

International 
Driving School

859 COLLEGE ST. LE. 5-5556

Pradėkite vairavimo pamokas da
bar. Mes parūpiname mašinas egza
minams ir paruošiame teoretiškai.

VISŲ RŪSIŲ AUTOMOBILIŲ
BODY TAISYMAS
Duhdas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

VAKARŲ VOKIETIJA IR NACIAI 
Jūsų redaguojamam laikrašty “Tė- 

viįkės Žiburiai”, rugsėjo 15 d. radau 
straipsnelį užvardintą “Spąstai”.

Straipsnio autorius Al. Gimantas la
bai teisingai pastebėjo, kad mes lie
tuviai dažnai jaudinamės bereikalin
gai. Pvz. dabartiniu laiku Vakarų Ber
lyno gyventojams yra kiek suvaržytas 
susisiekimas su Rytų Berlyno gyvento
jais, o mes jau reiškiame užuojautą 
V. Berlyno gyventojams ir drauge vi
siems vokiečiams, kad jų teisėti rei
kalavimai yra pažeisti, bet per greitai 
mes pamiršome, kokią laisvę mums tei
kė vokiečiai karo metu mūsų tėvynė
je Lietuvoje. Mes savame krašte ne
turėjome nei trupinėlio laisvės. Vi
sur sėdėjo karo komendantai, krašto 
komisarai su didžiausiais būriais gink
luotų gestapininkų ir kitų budelių. 
Ir kiek jie išžudė Lietuvos gyvento
jų. Tikrų duomenų mes neturime, bet 
manau, neapsiriksiu skaičiuodamas 
šimtais tūkstančių.

Toliau autorius rašo, kad buvusieji 
nacių vadai ir jų pagalbininkai Vakarų 
Vokietijoje užima augštas valstybines 
tarnybas arba aprūpinami augštomis 
pensijomis. Tai gryniausia tiesa.

Kodėl taip daro dabartinė vokiečių 
vyriausybė, mums lietuviams gyvenan
tiems Vakarų Vokietijoje yra visai aiš
ku, nes dabartinė Vakarų Vokietijos 
vyriausybė nacių žygius — Drang nach 
Osten — tyliai toleruoja. Ir nei vie
nam naciui nėra iškelta byla arba ap
kaltintas už priklausymą nacių par- 
t-ijai. ,

Tiesa, keletas bylų buvo iškelta ir 
nubausti buvę kacetų komendantai 
bei jų bendradarbiai, kurie išžudė mi
lijonus nekaltų žmonių, o pati partija 
ir šiandien tyliai tebegerbiama.

Kad vokiečiai tyliai glosto buvusius 
nacius ir gestapininkus, essesininkus, 
komisarus, mes lietuviai galime tik pa
sipiktinti ar kitaip samprotauti, bet 
kad mes patys lietuviai sunkiai uždirb
tais pinigais arba - gautomis iš JAV 
vyrausybės vertybėmis šelpiame bu
vusius nacių talkininkus per savo šal
pos organizaciją BALFą, tai man yra 
visai nesuprantama.

Gėda apie tai net kalbėti, bet, gai
la, taip yra. Tiesa, BALFo šelpiamų 
tarpe didelių nacių šulų-vadų nesima
to, bet eilinių talkninkų yra užtek
tinai.

Jeigu mes panagrinėtume smulkiau 
BALFo šelpiamuosius, tai rastume ne
mažą skaičių nusikaltėlių prieš mūsų 
tėvynę Lietuvą. Pvz. vadinamieji repa- 
[ - , X
Deutsche. Karo metu jauni vyrai be
veik be išimties tarnavo essesininkais. 
Tai pirmos eilės nacių talkininkai ir 
apie jų atliktus žiaurumus nauji ko
mentarai nereikalingi.

Repatrijantus galime sugrupuoti į 
dvi grupes. I pirmą grupę skirtini tie 
repatrijantai, kuriems buvo leista 
grįžti į Lietuvą arba į užimtus sveti
mus „kraštus* o į antrą, grupę visi kiti, 
kuriems nebuvo leista grįžti karo metu 
į Lietuvą arba gyventi užimtuose kraš
tuose.
• Į pirmąją grupę buvo atrinkti išti
kimiausi nacių pagalbininkai ir pasi
žadėję dirbti III Reicho pergalei, t.y. 
tiesioginiai ar netiesioginiai būti pati
kimiausiais tarnais. Ir mes gerai prisi
mename, ką grįžę repatrijantai veikė 
Lietuvoje. Pirmas žygis grįžusiųjų bu
vo prisigrobti svetimo turto ir šnipinė
ti lietuvių tarpe. Jie buvo riebiai ap
dovanoti svetimu turtu ir dar buvo 
dauguma aprūpinti geromis tarnybo
mis. Pvz. pas mus Šiauliuose Gebiets- 
komisariato įstaigoje tarnavo repat* 
rijantas garsusis Švantas, jo padėjėjo 
tikrai nebeprisimenu, rodos Herrber- 
ger, buvo visų Šiaulių komisariato tur
tų ir butų valdytojai. Vien Šiaulių 
mieste turėjo sekvestravę apie 30.000 

įkv. metrų grindų ploto — butų savo 
‘žinioje. Lietuviai buvo sugrūsti kaip 
silkės statinėje, ir jeigu kas iŠ lietu
vių turėjo daugiau kaip 9 kv. metrus 
žmogui, turėjo tuojau pranešti švan- 
tui, kuris pasirūpindavo paimti savo 
žinion.

Be to, repatrijantams buvo įsteig
tos specialios krautuvės pilnos geriau
sių prekių, o mes lietuviai, tikrieji 
krašto šeimininkai, neturėjome teisės 
į tas krautuves net užeiti.

Tie patys repatrijantai dabar Vaka
rų Vokietijoje yra susiorganizavę į 
savas organizacijas (Manschaft) ir ve
da gana stiprią propagandą už sugrį
žimą į būtą savo tėvynę, nors praktiš
kai gyvena savo tėvynėje.

Ne b^ reikalo žmonės kalba, kad 
tie manschaftai yra būsima penkta 
kolona “Drang nach Osten*’.

Kas bjauriausia, kad BALFo šelpia
mųjų tarpe yra netik įvairaus plauko 
buvusių nąpių talkininkų ir Lietuvos

priešų) bet yra ir tokių, kaip pvz. bu
vęs essesininkas veda vietinę vokietę, 
turi keletą vaikų, ir visi šelpiami ly
giai kaip lietuviai, nors nieko bendro 
jie su Lietuva neturi.

Sekantį sykį parašysiu apie aprūpi
nimo lygybę socialiniuose reikaluose.

* Žaibas. •
if : - . '

Redakcija ne su visomis laiško auto
riaus išvadomis tegalėtų sutikti. Na
cių valdymo metais ne kiekvienas vo
kietis buvo ir savo dvasioje tikras na
cis, nors daugumai ir teko dirbti val
dinėse įstaigose, kaip šiandien pvz. 
Lietuvoje toli gražu ne kiekvienas pa
reigūnas yra tikras bolševikas. Repat- 
rijantų didelė dalis taip pat repatri
javo tik bėgdami nuo bolševikinio siau
bo ir šiandien vien dėl to juos smerkti 
juk negalima. Negalima smerkti bent 
visų, nors jų tarpe ir buvo tokių, ku
rie ir netinkamai pasirodė.

Priekaištas BALFui, kad šelpiamos 
ir repatriantų šeimos, neteisingas jau 
vien dėl to, kad BALFas ir norėdamas 
negalėtų jų išskirti. BALFas yra JAV 
registruota šalpos organizacija. Pagal 
JAV įstatymus šalpos organizacija pri
valo šelpti kiekvieną vargstantį, kiek
vieną šalpos reikalingą, nedarydama 
jokio skirtumo politinių pagrindu. Dėl 
to BALFas' negali išskirti nei vieno 
Vokietijoje gyvenančio lietuvio ar ju- 
ridiškai lietuviškajai bendruomenei 
priklausančio asmens jokiu politiniu 
pagrindu. Jei BALFas taip padarytų, 
jis galėtų tuojąu patinetekti visos JAV 
vyriausybės gi obos ir n e tek t i v įsos pa- 
ramos, kokią dabar gauna. Buvusių 
nacių ar net nusikaltėlių negalima 
tvarkyti duonos kąsnio neduodant. 
Juos turi sutvarkyti ne šalpos, bet ki
tokie organai, jei jie šitokio tvarkymo 
reikalingi.

' T. VAIKŲ NAMAMS AUKOJO:
$190 Dr. Matukas su šeima;
$25 dr. J. Yčas;
Po $20 O. Bertuliai, V. M. Meiliūnai,

V. Paulionis;
$15 A. Dobrovolskis;
$12 Butėnai; *
Po $10 J. Adomaitis, M. V. Anysas, 

A. V. Breda, J. G. Kaknevičiai, Kėkš
tas, J. Misevičius, Liet. Moterų Būrelis 
iš Calgary, Alberta,. D. Pūdymaitis, J. 
Spreinaitis, J. Stonys, Vaseris, T. V. 
Užupis, V. Kudirka, J. Juodis, Basaly
kienė;

Po $6 St. Kazėnas, J. Puteris;
Po $5 P. Aušrotas, J. O. Balsiai, A. 

Bernotaitis, N. N. V. Brozdinczi, E. Ga- 
liauskas, A. Giniotis, A. S. Kavaliaus
kai, kun. L. Kemėšis, A. Mileris, A. 
J. Morkis, A. K. Paupliai, dr. V. Sa
dauskas, P. B. Sapliai, O. Sergantis, A. 
L. Šeškus, A. Siminkevičius, A. Sodai- 
tis, St. White, A. Evaski, J. Krasaus
kas, Jį Matuliauskas, A. Beresnevičius;

$4 W. Sukis;
Po $3 F. Kazlauskas, J. K. Steponas, 

J. B. Sekas;
Po $2 V. Barisas, J. K. Bartininkai, 

J. E. Beinortai, A. B. C. K. Dulevi- 
čįus, J. O. Jącikai, A. Jonynas, A. Kra- 
kaitis, A. Maurušaitienė, L. Merkelis, 
E. Paųliukonis, K. Strikititis, Ig. Ur
bonas, P. P. Virbųnai, J. Mardpsas, 
A. biržys, A. Smailys, S. Togvel, P. Ei
tutis, J. Juodviršis;

Po $1 K. Aranauskas, M. Petronis, 
A. Gvisys, Kalvaičiai, St. Bakšys, G. 
Ciparis, M. Traškevičienė, E. V.

Mieli mūsų bičiuliai. Jūsų aukos, 
įjungtos į Vaikų Namų pastatą, tar
naus kartų kartoms ir liudys apie Jūsų 
meilę savajai tautai ir jos kultūrai.

Marijos Nek. Prasid. seserys.
VAIKŲ NAMAMS IŠ JAV AUKOJO: 

$275 pp. Gūdžiai, Chic, Ill., $225 pp. 
Bareikų ir pp. Remiu šeimos, Chica
go, Ill., po $50 prof. dr. J. Meškauskas, 
Chicago, 111., dr. J. Starkus, Chicago, 
Ill., dr. P. Kisielius, Cicero, HL, dr. 
A. Lipskis, LaGrande Park, 111., dr. Z. 
Danilevičius, Chicago, 111., dr. A. Raz
ma, Wilmington, Ill., po $25 dr. A. 
Valis-Labdkas, Chicago, Ill., dr. I. Ku
ras, Chicago, Ill., dr. Br. Gaižiūnas, 

1 Chicago, III., dr. P. Strimaitis, Chica
go, 111., dr. J. Kizys, Chicago, Ill., 
$20 dr. Albina Prunskis, Chicago, Ill,, 
$15 dr. V. Šaulys, Chicago, Ill.

Maldoje su Jumis
Nekaltai Pradėtosios Marijos 

seserys Toronte.

Iš Rytų Vokietijos 
žmonės bėga 

ihpąįni^Į;
šių metų rugsėjo mėnesį atbė

go į Vakarų Berlyną ar į Vakarų 
Vokietiją 20.699 asmenys, tai 
yra 7.000 daugiau, negu tą pat 
mėnesį pereitais metais. Atbėgu
siųjų tarpe buvo 3.654 jaunuoliai 
iki 24 metų. Atbėga ir daug spe- 

levynę laetuvų. ryt, vauiuamię.ji repu- . ęialistU. NUO 1957 m. iki dabar 
trijantai, kurie dabar vadinasi Balten atbėgo iŠ Vokietijos sovietinės to

nos 2.179 gydytojai, 756 inžinie
riai, 553 augštųjų mokyklų mo
kytojai. Vien tik per 6 paskuti
nius mėnesius atbėgo 1.540 tech
niku, inžinierių, ūkinių vadovu ir 

(E).kt

Otava. — Kanada iš šių metų 
derliaus numato eksportuoti apie 
300 milijonų bušelių.

Otava. — 1961 m. vasarą kvie
čius eksportuojantieji kraštai — 
JAV, Kanada, Argentina ir Aust
ralija — turės 2.250 milijonų bu
šelių pertekliaus. Jei 1961 m. ir 
nei kiek neužaugtų, dar vistiek 
liktų 250 mil. bušelių pertekliaus.

LENKIJOS LIETUVIU RŪPESČIAI

Taisau televizijas, namų ir auto radio,
Raštu garantuojamas darbas ir dalys. A. GRYBAS.

Tel LE. 2-7284

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kontraktorius

Visų rūšių elektros 
įrengimai ir pataisymai. 

Tel RO. 7-9947
Ii Ilnmberview Rd., Toronto.

(Atkelta iš 3 psl.) 
apylinkės lietuviai, turį senas me
nines tradicijas. Dar prieš I D. 
karą atostogų metu ten lankyda
vosi muzikas St. Šimkus ir dirb
davo su jaunimu. Tarpkariniu 
metu veikė Punsko, Bubelių ir 
Klevų chorai. Po pastarojo karo 
daug iniciatyvos parodė J. Mak
simavičius, J. Jakimavičius, Dur- 
tonaitė, A. Skripka, P. Rolovas su 
motina ir kt. Buvo paruošta J. 
Baltušio pjesė “Gieda gaideliai”. 
Kai Punsko skaityklai buvo su
teiktos Kultūros Namų teisės, 
veikla buvo išplėsta ir į kitus kai
mus. Talkon atėjo mokytojai: P. 
Bapkauskaitė, A. Caplinskas, A. 
Pečiulytė ir A. Valinčius. Buvo 
paruošti scenos veikalai P. Vai
čiūno, žemaitės, A. Vienuolio - 
Žukausko, A. Gužučio, Pūkio, Sa
jos ir kt. Punsko dainų ir šokių 
ansamblis koncertavo Varšuvoj 
1960 m. gegužės 9 d. Jam vado
vauja P. Jakimavičienė. Iš “Auš
ros” korespondento betgi matyti, 
kad visa eilė chorų kaimuose iš
nyko. Jis nenurodo priežasčių. 
Galima spėti — ar ne dėl perstip- 
riai pradėtos brukti komunistinės 
tendencijos? šio n linkmėn drau
gijos vienetai vis labiau spau
džiami.

Sporto srityje beveik nieko ne
daroma ir dalis jaunimo pralei
džia laiką baruose prie stikliuko. 
Geresnėj būklėj yra vidurinės 
mokyklos jaunimas Punske. 1960 
m. vasarą įvyko pirmoji sporto 
šventė, kuri buvo įdomi gimnasti-

NAUJAME MODERNIŠKAI ĮRENGTAME

MOUNT ROYAL MOTORS . 
garaže jūs galite savo automobilio pataisymo reikalus išsiaižkinti lietuviškai. 
Raugiau kaip 20 m. patyrimo praktika mes garantuojama darbo sgiiningumq.

Darome visų rūšių automobilių ir sunkvežimių mechaniškus patobymus, su- 
lankstymų ištaisymus, dažymų, priekinių ratų sureguliavimų ir balansavimų su 
geriausiomis BEAR molinomis, automatiškos ir standartines greičių dėžes, 
Stabdžių juostų pakeitimus —- nuo $18.00.

Toip pot turime padangų, baterijų ir kitų auto reikmenų.
Vilkiko patarnavimas veikia 24 valandas. Lietuviams duodamo nuolaida.

3 Aukland Rd. - Tel. BE. 2-2131
Nakties metu tel. RO. 7-0086

(Aukland gatvė prasideda prie 5249 Dundas St. W., i vakarus nuo Six Point).
2 . ............................. .............. . ....... .

MOTERIŠKŲ RŪBŲ siuvėjas
A. Beresnevičius

Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų. 
Augščiausios klasės darbas. Žemos kainos.

1299 DUNDAS ST. WEST, Telefonas LE. 14432
TORONTO buto tel. LE. 1-4704

Augščtausios klasės darbas. Žemos

Dažai Ir sienoms 
popieris!

Vaikas, lepeliai, terpantiftas.
Sky’s Paint & Wallpaper 

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

OILS LTD.
Afttovii

I. ROžAITIS

Valstybininko žymė
— Visi jie buvo nepopuliarūs!

— sako Prancūzijos premjeras 
aprodęš svečiui bičiuliui eilę di
džiųjų politikų portretų.

— Taip. Bet nepopuliarumas 
nėra vienintelė didelio valstybi
ninko savybė...

Menki trūkumai *
Čigonas perša žmogeliui seną 

arklį.
Kaip aš jį pirksiu, kad jis 

aklas.
— Nu, bene jis skaitys?
— Bet jis ir šlubas.
— Bene jis kariuomenėn eis?
— Ir liežuvio nepajudina.
— Jis ne advokatas. Kam jam 

liežuvis!
Ne dėl to ... *

Į ligoninės pirmosios pagalbos 
skyrių atveža gerokai apdaužytą 
vyrą. Priėmimo kambary budinty
sis, matyt, norėdamas sužinoti, 
kam reikės pranešti apie nelai
mę^ klausia: '' , ' ' .

— Tamsta vedęs?
— Ne, — pakrato galvą nelai

mingasis, — aš tik patekau po au
tomobiliu.

Mandagus berniukas
Tramvajus taip perpildytas, 

kad Jonukas sėdi ant tėvelio ke
lių. Sekančiame sustojime įeina 
dar daugiau keleivių ir viena po
nia atsistoja greta tėvelio su Jo; 
nuku.

— Tėveli, ar aš turiu atsistoti 
ir užleisti savo vietą šitai poniai?
— klausia susirūpinęs Jonukas.

Rimtas klausimas
— Mamyte, ar teisybė, kad pa

saulyje yra tautų, kurios drabu
žių nenešioja? -—klausia Petrutė.

— Yra, vaikeli.
— Tai apie ką, mamyte, ten 

moterys kalba?...
Kad jaustumėtės kaip namie...
— Pone šeimininke, čia prie 

ežero už vėžius galėtumėt skaity
ti kiek pigiau, negu pas mus did
miesčio restoranuose..

— Taip, žinoma. Bet šitokias 
kainas nustačiau, kad tamstos čia 
jaustumėtės kaip namie ...

kos pratimais, atletika, komišku 
sportu, bet susilaukė mažo žiūro
vų skaičiaus. Punske nėra nė vie
nos sporto aikštės. Centrinės 
sporto oganizacijos, kaimo jauni
mu nesirūpina ir uAušros” kores
pondentas klausia: “ką tos orga
nizacijos veikia?”

LIETUVIŲ AUTORIAI 
LENKIŠKAI
Nuo 1945 m. Įvairios Lenkijos 

leidyklos išleido: 1. Nowele li- 
tewskie — Lietuviškos apysakos 
šių autorių: Venclovos, Paukšte
lio, Marcinkevičiaus, Sluckio, 
Korsakienės, Janušytės, Dovydai
čio, Baltušio, Kapnio ir S. Giros; 
2. Opowiadania — Apysakos, P. 
Cvirkos; 3. Gieda gaideliai, J. 
Baltušio pjesė; 4. Tajemnica — 
Paslaptis, P. Cvirkos; 5. Smutna 
opowiesc — Liūdna pasaka, J. Bi
liūno; 6. Opowiadanie litewskie— 
Lietuviškos apysakos; 7. Pawilon 
inteligentow — Inteligentų pala
ta, apysakų rinkinys, Vienuolio; 
8. W cieniu altarzy — Altorių še
šėlyje, V. Putino. Ruošiamasi iš
leisti: V. Putino - Mykolaičio “Su
kilėliai”, A. Bieliausko “Rožės žy
di raudonai”, S. Neries poezijos 
rinkinį ir naują liet, apysakų rin
kini. Tai vis leidiniai, parinkti su 
didesne ar mažesne tendencija, 
sutinkamai su dabartinės valdžios 
pobūdžiu.

Šios informacijos, žinoma, pa
rodo tik vieną Lenkijos lietuviu 
gyvenimo pusę, kiek tai oficialiai 
galima. Kiti jų rūpesčiai bei var
gai tebelieka pridengti. Pr.

AlFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

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

Taisomi RADIO IR TV aparatai
patefonai, teiprekorderiai importuoti ir vietiniaF. Darbas atliekamas prity
rusio specialisto garantuotai. F. NORVYDAS.

Skambinti bet kada LE. 5-6007
.■ ——1 1 1 II I *■ ■■■■! ». *   .......... ....................... Ill I III ■ II I ■■

Kvalifikuotas technikas taiso

televizijos ir radio aparatus
TAPE REKORDERIUS, Hi-Fi, PATEFONUS.

i, S T A N I O N I S
19 GLEN BELLE CRESC Telefonas BU. 1-7861

Taisomi TELEVIZIJOS aparatai

RO. 6-9367 V. Semaška

—w

— Kiek tamsta gauni algos? — 
klausia Paleckis Maskvos artistę 
jai surengtame priėmime po pasi
rodymo Vilniaus operoje.

— 30.000 rublių mėnesiui.
— Tai žymiai daugiau už mane.
— Bet aš gi visada turiu pir

mąsias roles...
Mandagus

— Tai ką, tamsta laikai mane 
kvailiu?

— O, ne. Aš niekad nespren
džiu apie žmogų iš pirmo pama
tymo ...

Tik ne liežuviu
Daktaras apžiūrėjęs ligonę, pra

šo parodyti liežuvį ir sako ligo
nės vyrui:

— Nieko pavojingo. Prirašysiu 
stiprinančių vaistų.

— Dėl Dievo meilės, daktare, 
tik ne jos liežuviui! - susako 

:vyras. :'?/:
N umatąs mokinys

— Ką veiksi po egzamenų? - - 
tėvas klausia sūnų.

— Reikės ruoštis pataisoms ...
— atsako sūnus.

Jis gydosi...
— Kodėl premjeras Cyrankie- 

wicz atostogų vis važiuoja i Rusi
ją? — klausia vienas lenkas ki:ą..

— Jis gydosi nuo komuninuo.

• Kai moteris švenčia 38 metų 
sukaktį, pasiųsk jai 24 rožes.

Dr. E. ZUBRIEMĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST ' 
/kampas Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

Dr. V. Sadauskienė
DANTŲ GYDYTOJA

129 GRENADIER RD.
(2-ras namas nuo Roncesval- 

les), Toronto.
> <-

Telefonas LE. 14250
Priėmimo valandos: nuo 9-12 
ir 3-8 vai. vak. (pagal susi
tarimą).

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont. 
Telefonas LE. 4-8431

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Roc:a 107

Telefonas EM. 6-4182 '
Toronto

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA 

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

Tekt ištaigos: Telef. namų: 
WA. 4-9501 BE. 3-0978

Kabinetas: LE. 4-4451
Dr. P. MORRIS

. DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR W., Toronto 4.

(į rytus nuo Dufferin St.)

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.

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie dai
nai sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingumo. Kalba slavų kalbomis.

.470 COLLEGE ST., Toronto 
į Telef. WA. 1-3924

Automobilių, namų, vasarnamių, sveikatos, ZC /1O97
gyvybės, pensijų ir kt. H. V*<zOJLl

DraudimaiX. C45 V* V4AAA1.W-1. 49 Cameo Cres., Toronto 9.

(staiga veikia 
168 vai savaitėje

RO. 9-4612
GENERAL INSURANCE

AL DUDA
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’ “Tėvynės prisiminimai”, lietu-> KariuomenėsšventėsproRa lap- 
viškos radijo valandėlės laikas ne- kričio 20 d., klebonams leidus,TORONTO, Ont.

■. Sv. Jono Kr. parapijos žinios i
— Šį penktadienį, pirmąjį gruo I

džio mėn., pamaldos rytą 7.30 v. 
ir vakare 7.30 vai.

Pirmojo penktadienio rytą lan
komi ligoniai namuose, šeimos, 
kurios turi ligonių ar senukų, ne
galinčių ateiti į bažnyčią, prašo
mos painformuoti kunigus-

— Kalėdų plotkelių gaunama 
klebonijoje, o sekmadieniais po 
pamaldų parapijos salėje.

— Šią savaitę lankomos šios 
gatves: Dowling, Willson, Dunn, 
Close, Fuller, Traitor, Sprinhurst, 
Seaforth ir Beaty.

— Tikybos pamokos vaiku
čiams vyksta kiekvieną sekma
dienį įprastomis valandomis: po 
9.30 vai. pamaldų vyresniųjų- gru
pei, o po II vai. pamaldų — be
siruošiantiems pavasarį pirmajai 

;y< Komunijai. r
— Jaunimo choro repeticijos 

vyksta kas penktadienį 6 vai. vak. 
ir šeštadieniais po lietuviškos mo
kyklos pamokų. Parapijos vaiku
čių eglutė rengiama gruodžio 26 
d., antrąją Kalėdų dieną. Progra
mą išpildys jaunimo choras.

— Parapijos choro repeticijos 
vyksta kiekvieną sekmadienį po 
11 vai. pamaldų. Šiuo metu bai
giamos'paruošti Fatimos Dievo 
Motinos garbei lotyniškos Mišios, 
kurios pirmą kartą bus giedamos 
per Bernelių Mišias.

— Sveikiname Bačėnų, Urbo
nų ir Dubinskų šeimas susilauku
sias iš Lietuvos savo tėvelių. Vi
siems naujai atvykusioms linki
me gražaus amžiaus ir laimės sa
vo dukrų - sūnų malonioje glo
boje- * * .

— Parapijos klebonas lankėsi 
- provincijos parlamento rūmuose 

pas Ontario provincijos Civil 
Service viršininką. Pasikalbėjime 
buvo diskutuojama įvairios gali
mybės didesniam lietuvių skaičiui 
gauti valdines tarnybas. Numato- 

. mi pasimatymai su paskirų depar
tamentų vadovais, tarpininkau
jant viršininkui Mr. Collins.

— Liet. Kat, Moterų D-jos pa
rapijos skyriaus susirinkimas 
Įvyks ši sekmadienį po 11 vai. pa
maldų par. salėje. Susirinkime be 
kitų reikalų bus pasiskirstyta 
prieš šventes aplankyti ligonius.
Toronto liet, evang liut. pamaldos 
Įvyks gruodžio 4 d. 1 vai. p.p, 
Liut. Išganytojo bažnyčioje Bloor 
St. West, kampas lidian Rd. Pa
maldos bus su šventa Komunija, 
jas atlaikys kun. A. Trakis. Pa
maldų metu giedos solistas H. 
Rožaitis.

Maloniai kviečiame Toronte ir 
apylinkėje gyvenančius kuoskait- 
lingiausiai pamaldose dalyvauti.

T. liet. ev. liut. parap. taryba.
A. A. V. Andriušis

Lapkričio 20 d. savo bute, Au
gusta gatvėje buvo rastas miręs 
nuo širdies smūgio lietuvis a.a. 
Vaclovas Andriušis, 49 m- amž., 
iš profesijos ekonomistas, pasku
tiniuoju laiku dirbęs biblioteko
je. Tik po kelių dienų valdžios pa
reigūnams pavyko surasti velio
nio brolį Albiną, kuris dirba miš
kuose. Fort William apylinkėse. 
Velionis palaidotas pirmadieni iš 
šv. Jono Kr. bažnyčios lietuvių 
kapinėse.

Aplankykime ligonius
Toronto lietuvių Caritas atkrei

pia malonų tautiečių dėmesį at
liekamu laiku aplankyti ilgiau 
sergančius mūsų tautiečius. Ta
mara Kazakevičienė guli General 
ligoninėje, 1213 kamb., 12 augš- 
tas (įėjimas iš University gatvės). 
Vincas Baliūnas guli Queen Eli
zabeth ligoninėje, 20 kamb. pir
mas augštas. Ona Ivanauskienė 
guli St. Michaels ligoninėje, 4 
augštas, 404 kambarys.

B. ir S. Matulevičių 
sidabrinės vestuvės

Praėjusį šeštadienį TL Namuo
se iškilmingai buvo paminėtos 
Stasės ir Balio Matulevičių sidab
rinės vestuvės. Apie pusantro 
šimto svečių ir viešnių pagerbė 
šią populiarią ir visų mėgiamą 
šeimą.

Neprikl. Lietuvos laikais Balys 
buvo karininkas, o Stasė mokyto
ja. Jie išaugino dukrą Laimutę, 
kuri jau antrus metus yra gailes
tingųjų seserų mokykloje. Kr.

Pp. Teišerskiams, buvusiems 
Sibiro tremtiniams, paskiau iš 
Lietuvos repatrijavusiems į Len
kiją ir iš ten prieš porą mėnesių 
atvykusiems į Kanadą, pereitą 
sekmadieni T Liet. Namuose bu
vo surengtas sutikimo pobūvis. 
Ta proga jiems įteikta įsikūrimui 
dovana per $600.

Į Ontario parlamento sesijos 
atidarymo iškilmes lapkričio 22 d. 
buvo pakviesta taip pat grupė To
ronto mažumų laikraščių redak
torių. Pasirūpino tuo didysis neo- 
kanadiečių bičiulis, naujasis vals
tybės sekretorius bei pilietybes 
ministeris J. Yaremko. Po posė
džio jis redaktorius pristatydino 
parlamento pirmininkui (Spea
ker) su kuriuo buvo nusifotogra
fuota. (Žiūr. 5 psl.).

| Prisikėlimo parapijos žinios
— Parapijos choras sparčiai 

ruošiasi Kalėdoms. Visus choris
tus maloniai prašome reguliariai 
lankyti repeticijas. Šią ir kitą sa
vaitę choras repetuos kiekvieną 
pirmadienį ir ketvirtadienį, 7 30 
vai. vak. Visos repeticijos bend
ros. Kviečiame taip pat naujų 
choristų.

— Vėlinių novenos Mišios bai
giamos laikyti šį trečiadienį.

— Šios savaitės penktadienįs 
yra pirmas mėnesio penktadienis. 
Mišios ryte bus laikomos 7,7.30 ir 
8 vai., o vakare — 7.30 vai. Per 
visas Mišias klausoma išpažinčių 
ir dalijama Komunija.

— Artimųjų žiniai esame pra
šyti paskelbti šias Mišias: penk
tadienį, gruodžio 2 d., 7 vai. ryto 
gedulingos Mišios mirties metinių 
proga už a.a. Jono Mickevičiaus 
ir Mykolo bei Magdalenos Alekna
vičių vėles. Mišias užprašė Vik
toras Endzelis; šeštadienį, gruo
džio 3 d-, 7 vai. ryto gedulingos 
Mišios už a.a. Oną Slabokienę. 
Užprašė B. Augustaitė; 7-30 vai. 
egzekvijinės Mišios už a.a. Petrą 
Steponauską. Užprašė P. Štepo- 
nauskienė; 8 vai. gedulingos Mi
šios už a.a. Vandą Malinauskienę. 
Užprašė dr. V- Sadauskienė; 9 vai. 
egzekvijinės Mišios su asista už 
a.a. Joną Daugėlą 3 metų mirties 
metinėms paminėti. Mišias užpra
šė Daugėlų šeima. Po Mišių — 
paminklo pašventinimas kapinėse 
ir pusryčiai Daugėlų rezidenci
joje.

— Šį sekmadienį įprasta tvar
ka bus toliau duodamos Pirmos 
Komunijos pamokos Vaikų Na
muose po 10 vai. Mišių; kateche
tinės pamokos nekatalikiškas pra
džios mokyklas lankantiems mo
kiniams muzikos studijoje po 10 
vai. Mišių, ir religijos pamokos 
nekatalikiškas gimnazijas lankan
tiems gimnazistams aktorių kam
bariuose po scena po 10 v. Miišų.

— Vaikų choro repeticija bus šį 
sekmadieni 2.30 vai. p.p. prie 
vargonų.

— Šį sekmadienį po 11 vai- Mi- j 
šių bažnyčioje daromas mėnesinis 
tretininkų susirinkimas ir duoda
ma konferencija.

— Mergaičių popietė bus ' šį i 
sekmadienį 3 vai. p.p. Vaikų Na-i 
muose.

— Salėje 11.30 vai. Mišių dar 
ir šį sekmadieni nebus, nes la
kuojamos salės grindys. Vietoj 
šių -Mišių, bus dar vienos Mišios 
bažnyčioje 12.15 vai.

— Kitą savaitę parapijos kuni- i 
gai lankys parapijiečius, gyvenan-1 
čius šiose gatvėse: Ascot Ave.,1 
Ennerdale Rd., Earlscourt Avė., 
Kitchener Ave., McRoberts Ave.; 
Harvie Ave., Indian Rd- ir Indian 
Rd. Cr.

— Praėjusį sekmadienį, Mari
jos Nek. Prasid. seselių Toronto 
nivalNSLPuFs"se"ta0.e2di!’ spektakliai: po-
rius laike seselių kapeikas % J P!ctims Šeštadieninei 
Modestas. OFM.'ir fventės pa- i maziestems, o vakare suaugu- 
mnlr<da cakp svočias iš Čikauns i Siems. 1 IS.

Kalėdų eglutė
visiems Toronto* lietuviu vaikams

Visi kviečiami į pirmų jį šio sezono vaidinimų!
Maurice Rustand 3 veiksmų su prologu Drama

“ŽMOGUS, KURRUŽMUŠIAU”
statoma Š| SEKMADIENĮ, GRUODŽIO 4 dieną, 4 vai. po pietų 
lenkų salėje 62 Claremont jSt. “- -'
VAIDINA HAMILTONO “AUKURAS”, vadovaujamas aktorės E. Daugu
vietytės. Vakarą globoja šv. Jono Kr. parapijos komitetas. Pelnas skiriamas 
paremti šeštadieifinę lietuvių mokyklą. Už programą auka $1.

koncertas
Įvyks š.m. gruodžio 10 d., ŠEŠTADIENĮ, 7.30 vai. vak. 

Prisikėlimo parapijos auditorijoje, Toronte.

Programoj: pijanistas

Andrius Kuprevičius
PO PROGRAMOS — ARBATĖLE,' 

paruošta KLK Mot. D-jos šv. Jono Kr. ir Prisikėlimo pąr. ponių 
VISUOMENE MALONIAI KVIEČIAMA ATSILANKYTI.

Įėjimas 2, 1,50 ir 1 dol.
KL Katalikių Moteni D-jos Centro Valdyba

Nepaprasta proga!
Gruodžio 3 d., šeštadienį, 6.30 vai. v.
šv. Jono Kr. parapijos salėje Toronte (Dundas - Gorevale) bus 

rodomi lietuviški labai Įdomūs filmai:

Lietuva Europos Nugalėtoja 
ir Tremties Mokykla.

Filmai gaminti garsiame Holywoode ir užtrunka 1 vai. 30 min. 
Nepraleiskite progos pamatyti gražiąją tėvynę Lietuvą ir 

x Vasario 16-tosios gimnaziją.

Po filmų smagus alutis.
Visus maloniai kviečia:

Toronto lietuvių Sporto Klubas “Vytis” ir
Vilniaus Krašto Lietuvių S-gos Toronto skyrius.

Mergaičių popietė
: vyksta kiekvieną sekmadienį Vai
kų Namuose 57 Sylvan Ave. nuo 
3-4 vai. p.p.

Jaunesniųjų mergaičių at-kių 
susirinkimas Įvyks ši sekmadie
nį 4 vai. p.p. Vaikų Namuose — 
57 Sylvan Ave. Visos mergaitės 

; kviečiamos uniformuotai susirin
kime dalyvauti.

Toronto Meno Sambūris 
“Sietynas”

gruodžio 17 d. Prisikėlimo para
pijos salėje vaidins Sofijos Čiur
lionienės - Kymantaitės keturių 
veiksmų pasaką “Dvyliką brolių 
juodvarniais laksčiusių”.

Atsilankykime Į vaidinimus
Toronto kolonijoje visada dide

lį pasisekimą turėjo scenos vei
kalų pastatymas. Advento metu 
bus statomi du įdomūs veikalai. 
Gruodžio 4 d., atseit, ši sekmadie
nį, Hamiltono ‘^Aukuras” suvai
dins Maurice Rustand psichologi
ni veikalą “Žmogus, kurį užmu
šiau”, o už savaitės, gruodžio 11 
d-, Detroito lietuvių teatras su
vaidins penkių veiksmų A. Bis
son dramą “Nežinomoji”. Hamil
tono “Aukurą” globoja šv. Jono 
parap. komitetas. Vakaro tikslas 
— sukelti lėšų šeštadieninei To
ronto liet, mokyklai, o Detroito 
teatrą globoja Toronto liet. Cari
tas, telkdamas lėšas prieškalėdi
niam ligonių lankymui ir šelpi-

dieniais 1-2 vai. p.p. Transliuoja- nyčių kūrėjai - savanoriai vykdė 
ma iš WHLD Niagara Falls, N.Y., rinkliavą laisvės kovų invalidams 
stoties, banga 1270. , ? J * ’ " ” ’ **

P^sk&ita apieMLiętuvą
Pabaiujb Moferu Tarvbos or- 

.anizuotas paskaitų ciklas apie. 
Pabaltijį baigiamas paskaita apie1 . sl03 surl a . suotm jo s y 
Lietuvą Gruodžio 8d, ketvirta- r!aus "an4 susirinkimo buvo pa
dienį, 8 v. v. Lietuvių Namuose
A. Rinkūnas skaitys paskaitą apie Padet^^e skyriaus
Lietuvą anglu kalba. Po to dail. r ar?i • ’ ,. . ....
T. Valius kalbės apie Lietuvos i,.
meną, pasirodys tautiniu šokiu i ?ir^la Pade«cą gerb. klebonams, 
srunė vedama V Torutos Bai-i leidžiantiems kasmet tokias rink-G X PrBog-1 P™ vykdyti, ma- 
rama truks maždaue 1 30 vai ’omems tautiečiams uz parody- 

kiekviena stengiasi iŠDonulia- tą du°snumą, rinkliavos taUd- rinti ^vo krašt^Mdtus sXžin- ninkams: L- Butėnienei, Pr. Sap- 
Jinti su juo. Mums neprieinama1 
naujausia priemonė — televizija, i je! u.z ta^nirną nnklia- 
tenka naudoti gyvą ar spausdintą/0)6 ir.V Kazlauskui šiai rinklia- 
žodi. Pabaltijo Moterįi Taryba4 vai vadovavusiam. „ Sk.?v-ba. 
kviečia gruodžio 8 d. skaitlingai The Telegram lapkričio 25 d. 
dalyvauti ypač studijuojanti jau-; išspausdino Pranio Alšėno laišką 
mmą su draugais. Kviečia ne del uBaltic Example”, kuriame apta- 

* to, kad mes lyg neturėtume žinių - - - -- - - 
1 apie savo kraštą bet kad galėtu^ 
me duoti paaiškinimų svečiams,.

'užsimezgus kalbai prie arbatos 
: puoduko.

Lapkričio 16 d. buvo V. Upesla-

kraštas. Prelegentas sutrauktai Įao Grossman paskirtas Ontario 
' pakartojo Ontario Muzejuje skai- ■ kabineto ministeriu be portfelio, 
rytą paskaitą ir vaizduodamas užėmė vietą atsistatydinusio 

krašto gyventojus nepasitikėti. buvusio švietimo ministerio, ku-

sušelpti. Buvo surinkta $280,61.
Iš tos sumos $Įtf)jO, via .pasiųs

ta Vokietijoj esdntiemš*kūrėjąms 
-savanoriams ir invalidams, o li-

vai vadovavusiam. ; Sk-?v-ba>

The Telegram lapkričio 25 d.

riamas Pabaltijo kraštų pavergi
mas. *

ALLAN GROSSMAN 
MIMSTERIS

j . - , r x .. . , „ ,. , Toronto St. Andrew apylinkės
cio paskaita Latvija — kryžkelių; atstovas .‘Ontario parlafriente Al- 
krastas. Prelegentas sutrauktai; ]ajl Grossman paskirtas Ontario 

' pakartojo Ontario Muzejuje skai- ■ kabineto ministeriu be portfelio, 
lytą paskaitą ir vaizduodamas jįg užėmė vietą atsistatydinusio Latvijos išgyvenimus kvietė šio;min. dr w j.Dunlop, žiksčiau 
krašto gyventojus nepasitikėti; buvusio švietimo ministerio. ku-

A • • M • a' J Y- • ris pasitraukė dėl sveikatos ir jau optimizmu komunistų atžvilgiu,! senyV0 amžiaus ♦
ragino panorėti pažinti pabaltie-J Naujasis ministeris yra sūnus

Atvyko iš Lietuvos Vinco ir 
Vlado Bačėnų bei jų sesers p. Ur- v _ ... . ____ j...____
bonienės tėveliai. Jie atskrido Į čių likimą iš gyvų liudininkų ir jLenkijos imgiranto, gimęs ir aii- 
Torontą pereitą ketvirtadienį. Jie: pasimokyti iš jų, brangia kaina. gęS Toronte. Jis yra buvęs draudi- 
yra šakiečiai, 1944-56 m-buvę iš-' Įgyto patyrimo. i no agentas, 1952-55 m. buvęs; Td-
tremti i Sibirą. Po paskaitos buvo rodomi Lat- j ronto miesto tarybos narys, jš-

Metro Toronto iaunimo ir su-1 ^^4; rinktas 4 apylinkėje. 1955 m. JK
Metro loronto jaunimo ir su-.kurmiai'.. Gaila, kad paaiškinimai a ič narlamento naskutini augusiu koferencija - seminaras buvo gana menki sstume is pariamento_pasKUU^sdua menKi. f komunistą Salzbergą. Dabar jam

pasvarstyti bendrą temą Kana- i Svečiu buvo įvairiu tautybių. : 4q m am4;aus Tai nirmas žvdas diškasis nacionalizmas po 93 me- j * ‘ ‘ 0. H.‘ Į ^rioTbtoete Pirmas W*
savaitgaliaCamp§PineZCrest4 Tor-i žiemos darbų programai Įvyk-j A. Grossman visada pasižymę- 
rance^Ont (netoli Gravenhurst) Toronto-miestas yra nurna-'io-kaip didėlis neokanadiečių bi- 
iioSaSUrHUetySTSHmi:!^ šienų išleisti S4.534A90. | ėiulis nuolat rūpinęsis jų reika- 

gracijos ministerijos pilietybės 
skyrius kartu su K. Krikščionių 
ir žydų taryba. Pagrindinį pra

moksią sakė svečias iš Čikagos! 
“Draugo” redaktorius kun. dr. J. 
Pfunskis. Po Namų pašventinimo, _ __________ _______
kurį atliko Jo Em*. Toronto Kar- jVyks gruodžio 18 d. 4* vai. p p. 
dinolas, parapijos salėje buvo iš- Prisikėlimo par. salėje. Visi vai- 
kilmingi pietūs, šios atmintinos 
šventės proga gerb. seseles dar 
kartą nuoširdžiai sveikiname, o 
savo parapijiečiams ir visiems lie
tuviams, kurie prie šio didžio pla
no įgyvendinimo prisidėjo auko
mis ir darbu, giliai dėkojame.

— Kaip kiekvienais, taip ir 
šiais metais Naujų Metų sutikimą 
Prisikėlimo salėje ruoš parapijos 
komitetas. Bus ribojamas! 450 re
zervuotų vietų- Bilietų kaina — 
$2.50. Gėrimai perkami savikai
na. Be to, bus . galima pirkti ir 
maisto. Kadangi šiais metais N. 
Metų sutikimas bus sekmadienio 
išvakarėse, dėl esamų valdžios įs
tatymų visos linksmybės turės pa
sibaigti 12 vai. naktį. Bilietai į N. 
Metų sutikimą bus parduodami 
gruodžio 10 d., šeštadienį nuo 2 
iki 5 vai. parapijos kavinėje, o 
nuo 6 iki 8 vai. — parapijos raš
tinėje. Nupirkti bilietai atgal ne
bus priimami. Paimtų bilietų kai
na sumokama iš karto.

— Jau pradėtas ruošti parapi
jos metinis leidinukas, kuriame 
be įprasto aukotojų ir aukų sąra
šo bus gausiai iliustruota parapi
jos šių metų kronika. Be to, leidi
nėlyje bus įvairių bendrovių ir 
šiaip komercinių skelbimų, ku
riuos visada bus paranku turėti 
šalia telefonų knygos.

— Artėjant Toronto miesto sa
vivaldybės rinkimams — gruo
džio 5 d — visus parapijiečius, 
kurie turi teisę balsuoti, ragina
me naudotis šia laisvo piliečio tei
se ir atiduoti savo balsą už tinka
miausius kandidatus.

— Pakrikštyta Zigmo ir Onos 
Girdausku dukrelė Rūta Marija, 
Juozo -ir Bronės Dundžių dukre
lė Rūta Ona Janina, Stasio ir 
Katarinos Vaivadų sūnus Tomas 
Stasys ir Vytauto bei Sofijos Bliu- 
vų dukrelė Vida Katarina. Mū
sų jauniesiems linkime Dievo glo
bos, o tėvelius nuoširdžiai sveiki
name.

kų tėvai prašomi sunešti dovanas 
savo vaikams iki gruodžio 17 d. į 
Vaikų Namus 57 Sylvan Ave 

Programai vadovaus Nek.
Marijos seserys.

Ir vėl ateina laikas ... 
kurį krikščioniškoji žmonija

Pr.

va
dina Dievo Sūnaus gimimu — ar 
šv. Kalėdomis.

Toronto lietuvių moterų šalpos 
grupė “Daina” turi nemažą šei
mynėlę tremtyje likusių senelių, 
ligonių ir pusiau sergančių šei
mų, kurias, bent metinių švenčių 
proga, visus iki vieno norėtų ap
lankyti su dovana.

Ta progo dainietės kruopščiai 
ruošiasi loterijai - bazarui gruo
džio 9 d. 7 vai. vak, Toronto Lie
tuvių Namuose, antram augšte, 
vakarinėje salėje. Tai bus penkta
dienio vakaras ir visus “Dainos” 
bičiulius prašome rezervuoti tą 
vakarą pasisvečiavimui vardan tų, 
kuriems Kalėdų dovanėlė bus la
bai brangi ir tik taip, bendrom jė
gom mes ją galėsime įteikti. Dai
nietės pavaišins svečius kavute 
ir namuose keptais pyragaičiais.

Reikalinga dar ir fantų. Jeigu 
kas turėtų, prašoma pranešti 
pirm V. Lapaitienei—RO. 2-5246, 
arba reng. kom. narei L. Novo- 
grodskienei — RO. 9-8846. Lau
kiame visų ir tikimės geriausios 
sėkmės. ' Rengėjos. |

Toronto apylinkės Tarybos 
metinis susirinkimas įvyko per
eitą sekmadienį TLN. Buvo iš
klausyti valdybos pranešimai bei 
apyskaitos. Numatyti valdybos 
rinkimai buvo atidėti po Vasario 
16. Susirinkimas, deja, nebuvo la
bai gausus, matyt, dėl to, kad tą 
dieną jau perdaug buvo viešojo 
gyvenimo įvykių Toronte.

| JAV Liet. Studentu Sąj. su-j 
važiavimą, vykusį Clevelande lap- ] 
kričio 24-27 d.d., buvo nuvykę ir 
8 Toronto studentai. '

Pats miestas tam paskyrė $2.678.-1 lais. Ypatingai glaudžią! jis^ visą 
579, o likusią dali duos federalinė: laiką bendradarbiavo su mažumų 
ir provincijos valdžios. Tikimasi spaudos klubu. Ir pasidaręs mi- 

nešS^nSs’žiZSrlk^ P2™Pinti darbo aPie 100 tarnau' nisteriu Pereita- šeštadienĮ jis pa- 
ES imto S A R M itoju ir 1200 darbininku; Į darbą sikvietė pas save visų. Toronte 
LowSer ir dr. Marcus’ Long,’ To- pirmučiausia numatoma priimti esančių mažumų laikraščių atsto- 
ronto un-to filosofijos profeso- Toronto miesto atleistus tarnau- vus. .
rius, žinomas televizijos kalbėto- !°-}us> as1?iex11]% mT Latviu šeštadieninės mokyklos
jas. Be diskusijų bus daug kul- n.l komitetas nutarė pakelti mokestį
turimų pramogų.

P A D ĖK A
Širdingai dėkojame kun. B. Pacęvi- 

čiui už atlaikymą šv. Mišių ir tartą 
gražų žodį mūsų 25 metų vedybinei 
sukakčiai atžymėti, o taip kleb. kun. 
Ažubaliui, dalyvavusiam pamaldų me
tu.

Gili 
čienei 
vičiui 
metu.

Taip pat dėkojame už suruošimą:

padėka soL poniai A. Ščepavi- 
už giedojimą ir muz. St. Gaile- 
už akompanavimą šv. Mišių

mums staigmenos - vaišių ir už vertin
gas dovanas bei gražias gėles p-lęi K. 
Šidlauskaitei, pp. Žutautams, pp. Ul- 
bikams, pp. Klimams ir visiems vaišė
se dalyvavusiems bičiuliams bei gimi- 

I nėms iš Čikagos, S. ir A. Kalūzai.

mui. Abu vakarai prasidės 4 val. Į
po pietų lenkų salėje, 62 Clare
mont gatvėje.* Rengėjai tikisi 
šiems kultūriniams vakarams ma
lonaus atgarsio plačioje lietuvių 
visuomenėje. A.

Kalėdinės atvirutės
su lietuviškais įrašais Toronte 
gaunamos:

The Times — J. Beržinsko pre
kyboje, 1212 Dundas St. W.,

Donna Shop — p. Barkauskie
nės drabužiu prekyboje, 1613 
Bloor St- W.,*

Sekmadieniais — abiejų para
pijų spaudos kioskuose ir* Spau
dos B-vėje “Žiburiai” 
das St. W.

* Padėka
Širdingai dėkojame visiems

miesto mokesčių mokėtojus, pa-i 
tekusius i sunkią padėtį ir, kt- 
Manoma, kad išviso miesto orga- 
nizuojamais darbais galės pasi- (attŽnSSMuSnaudoti iki 2500 asmenų. ; g“Sams“ros) ToSo

Trinity centras šeštadieninės gimnazijos abitus
Toronto miesto pastangomis rientė Daina Merca pasisakė, kad 

Bellwoods parke, netoli šv. Jono gavo daugiau negu pradžioj tikė- 
Kr. bažnyčios Įrengtas puikus jau-' josi. Pvz. D. Merca nurodo, kad 
nimui rekreacinis centras: di- i kiekvienas mokslo .dalykas davęs 
džiuliai maudymosi baseinai mer- daug naudos tiesioginiai arba ne- 
gaitėms ir berniukams atskirai, tiesioginiai. Mokant dvi kalbas 
krepšinio erdvi salė, kambariai lengviau išmokti trečią irrketvir- 
rengti pamokas bei saliukės kon-; tą, latvių gramatikos pažinimas 
certams. Girdėti, kad daug apylin- i lengvina lotynų ir kitų; kalbų mo
kės lietuviu vaikų lankosi šiame; kymąsi. Latvijos geografijos ir 
centre praleisti liuoslaikį, juo La- ypač istorijos pažinimas padeda 
biau, kad viskas yra nemokamai, i suprasti Europos istoriją ir t.t.

už šiuos mokslo metus ligi $20, 
Buvo $15.

Referate “Ką man davė latvių

941 Dun-

mūsų 
mieliems draugams ir veikimo bendri
ninkams bei augštai gerbiamiems dva
siškiams ųž mums taip gražiai suruoš
tą banketą mano 65 metų sukakties 
proga, už pasakytas sveikinimo kalbas, 
linkėjimus ir įteiktą adresą bei dova
nas. ;

Visus dalyvavusius augštai gerbią 
Valerija ir Martynas Anysai.

Trinity centras

Išnuomojami du dideli kambariai ir 
virtuvė II augšte, Dovercourt ir Col
lege St. rajone. Skambinti po 6 vai. 
vak. LE. 4-8112.
Išnuomojami du kambariai II augšte 
su baldais. Tel. LE. 74354 arba WA. 
18655.
Išnuomojamas kambarys II augšte su 
maistu arba be maisto* Tel. LE. 2-6922.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni pigia kaina. P. Lu
bys. Tel. WA. 2-7981. Namų AM. 
1-0537.

BALTIC MOVERS 
pervežimas Toronte ir tolimomisBaldų 

distancijomis. Visas vexamas turtas ap
draustos. Važiuojam kas savaitę į Mont 
reolį, Londoną, Windsor^, AomHtonq 
North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL. LE.4-1403 , 

TORONTO

GRUODŽIO 5 DIENĄ PERRINKITE

Donald D.

kontrolieriumi
JO PROGRAMA:
• Nuosavybių mokesčių mokėjimas trimis ratomis;
• Geresnės jaunimui pramogų galimybės;
• Paspartinimas požeminio susiekimo ir miesto prava

žiavimo bei aplenkimo kelių.
Balsuokite už kontrolierių “Kuris žino kas darytina ir padaro”.

ESTŲ ŽUVŲ KRAUTUVE

PARKDALE FISH
2204 DUNDAS ST. W. (kampas Dundas - Ronccsvalles)

:v'.V'.■'Z Telefonas LE. 2-2692.
Užeikite ir įsitikinsite —geresnio pasirinkimo niekur nerasite! 
Augštos kokybės šviežios, rūkytos ir konservuotos žuvys, ungu
riai, estiška juoda duona, kiaušiniai ir kt. Užsisakykite Įvairiems 

parengimams. Į namus pristatome užsakymus nuo $3.

*

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmeną krautuvėn

/✓
1212 bundas St. W. Tel. LE. 2-9547

J. BERŽINSKAŠ 
Užsakymai priimami ir paštu

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

GREITAI DUODAMOS BETKOKIAM GERAM TIKSLUI.
Bankas veikia: šiokiadieniais 1451 Crawford Bridge Ave., Verdun. Rytais— 

pirmadieni nuo 10-1 vai. ir šeštadieni nuo 10-12 vai. Vakarais — 
pirmadieni, trečiadieni ir penktadienį nuo 7-8. vai. •. r •, -
Sekmadieniais Aušros Vartų parapijos salėje banko patalpose nuo 
10.30 • 1 vai.

Pirm. A. Norkcliūnas RA. 7-3120. Vedėjas D. Jurkus PO. 74280

A L G ARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys. .

1611 Bloor St. W. Toronto, Ont

Telefono!: LE. 6-2738, LE. 6-2664
Vakarais — HU. 9-154X

su vienu 10 metų atviru morgičiu: /
HIGH PARK RAJONE < ;

$1^00 Įmokėti, 6 kambariai, dekoruotas, alyva, garažas. Viso $10.000. 
S3.5OO Įmokėti, 6 kambariai. 2 vonios,. 2 virtuvės, garažas. Viso $12.700. 
J3.M0 įmokėti, 8 kambariai, vandeniu šildomas, garažas. Viso $16.500.
$4.000 (mokėti. 7 kambariai, 2 vonios, 2 virtuvės. garažas. Viso $18.000.
$5.000 įmokėti. 8 kambariai, 2 augštai. garažas. Viso $19.500.

Įmokėti, 8 kambariai, atskiras, prie lietuviu bažnyčios. Viso $17JOO 
$7.000 Įmokėti, 8 gražūs kambariai, privatus įvažiavimas. Viso $21.000. 
$8.000 įmokėti, 10 kambarių per 2 augštus, geroj vietoj. Viso $0.000,
DEL SMULKESNIU INFORMACIJŲ SKAMBINKITE A. GARBENIUI t

i i




