
Nr. 50 (570) ■ TORONTO, Ontario 1960 m. gruodžio (December) mėn. 15 d.

of Homeland

Ltthoanian R.C. Cullaral Society

Authorized as Second Class Mail 
Post Office -Department Otta'w-

SAVAITRA8TIS
Leidžia 

Kanados Lietuvių Katalikų 
Kultūros Draugija
941 Dundas St 

Toronto 3, Ont, Canada

Lietuvoje būdavo..,
Betkokio vertinimo pagrinde yra palyginimas. Ypač tai tinka 

sakyti apie ūkinių bei socialinių santykių, o taip pat vakarykštės 
ir šios dienos vertininmą. Pagyvenusių žmonių pasakojimuose žo
delis “būdavo” , nuolat pasigirsta. Pasigirsta jis taip pat išeivių pa
sakojimuose apie savąjį kilmės kraštą. Tik vertinimas būna prie
šingas. Jei seniems žmonėms veik visada atrodo, kad pasaulis 
tolydžio genda, juo toliau tuo slidesniais keliais žengia, tai išeivių 
pokalbiuose dažniausiai išgirstame priešingų vertinimų. Dažniau
sia visa, kas ten buvo patirta, įvertinama neigiamai arba nors kri
tiškai palyginus su dabarties tikrove. Prieš kelias dešimtis metij 
iš savojo krašto išvykę, žmonės, dažnai tepažinę vien lietuviškąjį 
kaimo gyvenimą, prisimindami, kad šiandien čia Kanadoje ar 
JAV savo bute per kilimus žengia ir į vasarvietes savaitgaliais 
automobiliais laksto, prisimena tėvų žemę tik iš augšto. O jei 
tokiems pasiseka dabar tą tėvų žemę, pamatyti, dažnas nuoširdžiai 
linkęs pakilusio gyvenimo nuopelnus priskirti dabartinei santvar
kai, visiškai pamiršdamas laįko veiksnį.

Toks išeivis savo jaunybės laikų gyvenimą tėvų krašte linkęs 
lyginti su dabartinių laikų jo ir savo gyvenamojo krašto gyvenimu, 
visiškai pamiršdamas, kad yra praėję jau kelios dešimtys metų, 
kurie savo įtakos padarė ir tėyų žemei, ir imigraciniam kraštui. 
Prieš 30 ar 50 metų juk ne taip, kaip šiandien, atrodė ir JAV ir 
Kanada. Ir čia daug^oi daug kas labai pasikeitė. Stačiai neatpažįs
tamai. Ar seniai ir čia darbininkai savo butus kilimais išklojo? 
Ar seniai darbininkai pradėjo važinėti automobiliais ir, apskritai, 
ar seniai jų taip tiršta pasidarė miestų gatvėse ir viešuose keliuose? 
Per keletą dešimtmečių gyvenimas pasikeitė neatpažįstamai. Taip 
pat jis kito ir tėvų žemėje. Kad ir ne tokiuo tempu, kad ir kiek 
kitoniškomis linkmėmis, bet kito. Ir kas atsimena Lietuvą pvz. 
1918 m., kai buvo paskelbtas nepriklausomybės aktas, ir palygina 
ją su Lietuva 1940 m., kai jos nepriklausomybė buvo sutrypta, pri
simena milžinišką skirtumą. Ir jei ne baisiosios pastarojo dvide
šimtmečio nelaimės, jos gyvenimas šiandien mums gal primintų 
tokios Danijos ar kurio kito Vakarų Europos žemės ūkio krašto 
sotų ir gražų gyvenimą. Pažangėjama juk buvo milžiniškais žings
niais. Pažangėjama taip pat, kaip ir šiuose kraštuose, nors nely
ginamai skirtingos sąlygos, žinoma, niekad negalėtų privesti prie 
tokio paties gyvenimo. Bet tolygaus gyvenimo kraštų niekur pa
sauly nėra. Svarbi yra bendra linkmė — augštyn ir augštyn.

Savo pokalbiuose mes šiandien dažnai būname labaf neteisin
gi savajam kraštui. Ypač dažnai darome jam skriaudą prieš savo 
vaikus. Pasakydami, kad Lietuvoje, pvz., pavasarį ar rudenį daug 
kur būdavo neišbrendami keliai, kad. žmonės dėl'to daug kur bū
davo stačiai atskirti nuo viso pasaulio, mes ilgesio tėvų'žėmės'šavo 
vaikų širdyse tikrai nesukelsime. Tai kas, kad tai tiesa. Bet ne
pamirškime, kad toji tiesa buvo prieš 20-30 metų, kada ir šiame 
kontinente dar netaip jau daug kur asfalto keliai tiesėsi. Ir kažin 
kur tais laikais buvo daugiau grįstų kelių, proporcijonalial viso 
krašto plotui — pvz. Kanadoje ar Lietuvoje?

Tą pat galima būtų pasakyti ir apie kitas gyvenimo sritis. 
Laikas visur daro savo. Aišku, nūdienėje Lietuvoje yra jau daug 
padaryta, bet tai ne vienos dienos, o jau 15 pokarinių metų pastan
gų vaisius, o tiems, kurie visa tai pamato po 30, ar' 50 metų, ne
reikia užmiršti to laikotarpio. > ' ■ ' J. .

Taigi prisimename Lietuvą bei jos gyvenimą, jį lyginame 
su savo nūdiene patirtimi, bet nepamirškime, kad Lietuvoje... 
taip būdavo prieš 20-30-50 metų, o čia šitaip yra šiandien. Kaip 
dabar būtų Lietuvoje, jei nebūtų buvę karo audros bei okupantas 
nebūtų sugriovęs viso gyvenimo, juk negalime žinoti. Nematę, 
menkai teįsivaizduojame, kaip šiandien yra. Betgi žinome, kad 
laikas veikia..

Savaitės įvykiai

Niagaros krioklys žiemos šalčių metu

KELIONĖ ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS
Lietuviams žinomas, ypač Vo

kietijoje, Tėvas Werenfried Van 
Straaten, statybininkų vienuolijos 
įsteigėjas, olandas, neseniai lan
kėsi anapus geležinės uždangos 
keliuose kraštuose. Tai bene pir
mas įvykis, kad katalikų kunigui 
pavyko gauti leidimus. Grįžęs iš 
ilgokos kelionės jis papasakojo 
savoįspūdžius jy^urnalistamspa
rodė savo pasą su civiline nuo
trauka -ir pakeista pavarde. Jo 
laimei, komunistiniams pareigū
nams nepavyko iššifruoti jo as
mens." % -
, VYSKUPAI VERKĖ ...

“Vyskupai verkė mane pama
tę? pasakojo T. Van Straaten, 
nes nesitikėjo, kad kas iš vaka-. 
riečių dvasininkų juos aplankytų. 
Sakė matęsis su 40 vyskupų 5 
kraštuose, kurių vardus nutylė
jo, ir su daugybe kunigų. Vienas 
vyskupas taręs: “Įstatymai atro-

gelbėti, kas galima. Vadinami 
"pažangieji” kunigai, kurių skai
čius kaikuriose vyskupijose suda
ro 60%,. siekia to paties tikslo. 
Bendradarbiaudami su valdžiomis 
bei priklausydami “taikos”, “pat
riotinėms" ir pan. organizaci
joms, jie išgauna įvairių lengva
tų, kurias panaudoja tikėjimui iš
laikyti. leidžiama nu
vykti Romon, kur jie randa da
bartinės būklės supratimo. Kuni
gai, kurie atsisakę bendradarbiau
ti su valdžiomis, yra persekioja
mi, atskirti nuo ryšių su užsienio 
dvasininkais. Kaikurie jų esą ne
tekę urąsos ir klausia save, ar 
gerą kelią pasirinkę.

GĖLĖS ANT KAPO
Pasipriešinimo dvasia anapus 

geležinės uždangos esanti gyva, 
Tikėjimo kankiniai laikomi dide-

kambariai ir virtuvė, aptarnauja
ma dviejų vienuolių seserų ten 
pat gyvenančių. Vyskupas teturė
jo surūdijusią ligoninės lovą, vi
sa kita, kaip rašomoji mašinėlė, 
rotatorius, buvo atimta. Kartą at
ėjo, žmogus, nešinas dviem laga
minais ir sako: “Esu gydytojas, 
štai mano vaistai. Valdžia man iš
nuomojo-šį fertą^’ Vyskupas at
sakė: “Žinau, kad tai pokštas. Tai 
nepirmas kartas. Pasakyk val
džiai, kad išeisiu iš buto tik mili
cijos varomas ir tai apsirengęs 
vyskupiškais drabužiais”. Taria
masis gydytojas dingo, o vysku
pas atsidusęs klausė save: “Koks 
bus sekantis grasinimas?”

UNIVERSITETĄ SUVALS
TYBINS

Pasak T. Van Straaten, vienin
telis katalikų universitetas ana- 

lėje " pagarboje. Pvz. Zagrebe, pus gelež. uždangos Liubline bū
do’priimtini, bet jie išteisti tik Kroatijoj, a.a. kankinio kardinolo 
amerikiečiams; jų aiškinimas, pri- A. Stepinac kapas esąs nuolat 
taikymas liečia tik mus ir siekia puošiamas ir kiekvieną dieną ant 
vieno tikslo-— katalikybės sunai- jo atsiranda naujų gėlių, nors kar- 
kinimo”. Kunigai esą stengiasi dinolas mirė prieš 10 mėn. Be

Premjeras Diefenbakeris, vers
lininkų konferencijai Otavoje, 
kur jie suvažiavo aptarti eksporto 
galimybių su prekybiniais atsto
vais užsieniuose,. pareiškė, esą 
Kanada turinti išplėsti savo eks
portą į JAV, sumažinti jų pilie
čių pelną Kanadoje ir atpalaiduo
ti amerikiečių įmones nuo pri
klausomybės centrams JAV. Ka
nados vyriausybė, atrodo, ketina 
gerokai pakeisti savo ūkinę poli
tiką. PasakKanados Banko valdy
tojo J. Coyne, kanadiečiai gyvena 
perdaug išlaidžiai ir turi remtis 
svetimu kapitalu. Pernai skola už
sieniui pasiekusi $1.46 bilijono. 
Prekybos viceministeris J. Ro
berts pabrėžė, kad kanadiečiai 
pagaliau pamatė, jog didžiuma 
krašto pramonės — 56% — yra 
užsieniečių rankose ir jų kontro
liuojama; valstybinė skola pasie
kusi $17 bilijonų. Amerikiečių 
įmonės, pasak premjero Diefen- 
bakerio. nesistengiančios ekspor
tuoti savo gaminių iš Kanados. 
V. Europoje rinka eksportui, bent 
kaikurių gaminių, galinti labai su
mažėti ryšium su naujom ūkinėm 
organizacijom, apimančiom visas 
V. Europos valstybes.

Geriausi darbai tenka atei
viams — girdėti nusiskundžiant 
čiagimius Darbo min. M. Starr, 
atsakydamas i šį priekaištą par
lamente, paaiškino, kad tai tiesa, 
nes čiagimiai nėra pasiruošę spe
cialybėms. Kanada esą niekad ne
paruošė pakankamai savu kvalifi
kuotų darbininkų ir turėjo rem
tis tik ateiviais Pvz. buvusi pra
vesta anketa grupėje penkių spe
cialybių darbininkų; rasta, kad 
vienas iš trijų buvo paruoštas už
sienyje. Ir juo darbas speciales
nis. juo daugiau tenka kreiptis į 
ateivius. Daugiausia nukenčia 
Kanadoje paprasti darbininkai, 
neturį specialybės. Dabar bedar
bių tarpe jų yra 15%. Jiems yra

KAS NAUJO KANADOJE?
motina ne, ir todėl imigracijos 
ministerija įsakė ją deportuoit at
gal į Hong Kongą. Įsakymas bu
vo pateiktas teismams ir pagaliau 
patvirtintas. Motina ketina pati 
grįžti pas vyrą su sūnumi. Teisme 
ji rėmėsi nauju žmogaus teisių 
įstatymu. Juo žada remtis ir Ire
na Rebrin, kurios deportacijos 
bylą irgi svarstys augšč. teismas.

tris kartus sunkiau gauti darbą 
nei specialistams. Bedarbių skai
čių, pasak min. Starr,-sparčiai di
dina automatinės masinos; per 8 
metus geležinkelio* darbininkų 
skaičius sumažėjo 40.000. Iš 111.- 
000 nekeliaujančių geležinkelio 
darbininkų, kurie buvo pasiruošę 
streikuoti, per 10 metų liks tik 
70.000. Darbininkų atleidinėji
mas dar didesnis pramonėje, pvz. 
JAV per 8 metus iš 800.000 pri
imtų darbininkų plieno įmonėse 
liko atleista 300.000. Per sekan
čius 5 metus Kanadoje, kur dar
bo jėga sparčiai auga, reikės rasti 
vieną milijoną naujų darbų. Svar
bu. kad jaunimas pasiruoštų atei
čiai įsigydamas specialybes profe
sinėse mokyklose, kuriomis susi
domėjimas kol kas esąs permen- 
kas.

Vengras J. Pali, Kanados pilie
tis, buvo deportuotas iš JAV, kur 
organizavo nacių grupes. Imigra
cijos ministerė Fairclough pareiš
kė, kad Kanados pilietybė jam 
galinti būti atšaukta, jei bus ras
ta pakankamai teisinio pagrindo, 
nors tai nesą lengva. Pali reikalu 
L. Cresthol kalbėjo parlamente ir 
klausė, ar jis galįs būti deportuo
tas iš Kanados. Teisingumo min. 
D. Fulton pareiškė, kad nacių 
partijos veikla Kanadoj yra se
kama raitosios policijos. J. Pali 
viešai pasisakė esąs nacis spalio 
mėn. televizijos programoj ir pa
reiškė, kad Kanadoj esą 600 na
ciu. daugiausia vengrų. Jo pa
reiškimas suerzino Kanados ven
grus. . .

Kubos delegacija atvyko Kana- 
don derėtis dėl įvairių gaminių 
pirkimo. Delegacijos vadovas 
ūkio min. Boti, pareiškė esąs pa
siruošęs pirkti vien autovežimių 
dalių už S3.500.000. JAV yra ne
patenkinta Kanados politika ir 
stengiasi paveikti jos vyriausybę, 
kad prisidėtų prie komunizmo 
boikoto. Kanados gi vyriausybė 
mano, kad tuo atveju Kuba bū
sianti priversta kreiptis Į sovietus.

Quebeco vyriausybė, perėmusi 
valdžią iš tautinės vienybės par
tijos, paskelbė plačią programą. 
Ji buvo išdėstyta sosto kalboj, 
kurią skaitė prov. gubernatorius 
O. Gagnon, atidarydamas naują 
parlamento sesiją. Joje numatyta 
įvesti: provincinė sveikatos ap- 
drauda; vaikų priedai 16-18 m. 
mokiniams, kad galėtų eiti augš- 
tesnį mokslą: padidintos senat
vės, aklųjų, invalidų ir nepasitu
rinčių moterų pensijos. Taipgi 
numatyta įvesti nemokamą moks
lą visų laipsnių mokyklose, įsteig
ti kultūros ministeriją ir atskirą 
ministeriją prancūzų reikalams 
kitose provincijose.

Kinictės motinos Yuet Sun 
Louie deportacijos įsakymą pa
tvirtino augšč. Kanados teismas. 
Ji atvyko Kanadon 1957 m. ap
lankyti savo tėvo Otavoje, kur su
silaukė sūnaus. Pagal įstatymą, 
sūnus yra Kanados pilietis, bet

Niujorkas, 
tėtė . -

. — Pabėgėlių komi- 
____  - International Rescue 
Committee nauju pirm, išrinktas 
Ch. S. Wiliams. Komiteto adr. — 
255 Park Avenue South, New 
York. Jis yra įsteigtas prieš 27 
metus rr rūpinasi pabėgėliais nuo 
diktatūrų.

to, prie jo matyti nuolat besimel
džiančių asmenų. Sekmadienį po
piet katedra aklinai prisipildo 
žmonių, kurie ten meldžiasi iki 
10 vai. vakaro. Kardinolo laiškai, 
rašyti kalėjime esą jau surinkti ir 
būsią išteisti viename rinkinyje 
keliom kalbom. Vengrijos kardi
nolas Mindszenty tebegyvenąs JA 
V-bių atstovybėj Budapešte, nors 
apie tai esą nežino net kaimynai. 
Jis esąs pasipriešinimo simbolis 
ir gyvas visų vengrų širdyse.

Anapus gėlež. uždangos nė vie
nas vyskupas nenešiojąs. violeti
nės sutanos nei pektoralo — kry
žiaus. Kunigai dėvį civiliniais dra
bužiais. T. Van Straaten sutikęs 
vieną vyskupą pilka eilute, kuris 
buvęs sužeistas prieš keletą me
tų. Nežiūrint to, jis ir dabar daly
vaująs pasipriešinimo sąjūdžiuo- 
sc.

NAKTIMIS STATO
Kroatijoj buvę išžudyta 300.000 

asmenų, visa eite miestelių sude-’ 
ginta, daugelio vietovių gyvento
jai kroatai katalikai deportuoti ir 
pakeisti ortodoksais serbais arba 
mahometonais. Vienoj vyskupijoj

Jie pamažėl atstatomi. Dvasinė 
vyresnybė paprastai vedanti ilgą 
kovą su įstaigomis kol gaunanti 
leidimą remontui. Dar sunkesnę 
kovą reikia vesti statybinės me
džiagos leidimui gauti. Tikintieji 
tai apeiną, mažais kiekiais rankio
dami bei taupydami cementą ir 
kt. medžiagas. Jie laiko jas ap
linkiniuose ūkiuose ir kai tik atei
na leidimas statyti, vieną naktį 
jaučių traukiami vežiihai sugabe
na medžiagą, sulekia meistrai ir 
bematant atliekami reikalingi re
montai.
NUOLATINIAI GĄSDINIMAI
Dvasininkai ir šiaip tikintieji 

persekiojami nuolatiniais gąsdini
mais, grasinimais, išdavinėjimais 
f 
pas vieną vyskupą” 
T. Van Straaten, - _ 
viename augšte, kurį sudaro du

pravesti visuotinį atsiklausimą 
JT priežiūroje. Prancūzijos dele
gacija nedalyvavo, protestuoda
ma prieš iškėlimą klausimo, kuris 
esąs Prancūzijos vidaus reikalas. 
Buvusių Prancūzijos kolonijų at
stovai pasiūlė kompromisą — pa
laukti iki De Gaulle vyriausybė 
pati praves atsiklausimą.

AUDRA DĖL LUMUMBOS
Buv. Kongo premjero P. Lu

mumbos suėmimas sukėlė audrą 
ir Konge ir JT. Orientale provin
cija, valdoma Lumumbos šalinin
kų, pasiskelbė nepriklausoma ir 
pareikalavo prez. Kasavubu pa
leisti Lumumbą per 24 vai., jei 
ne — imsią kapoti galvas belgams 
Stanleyville mieste. Prezidentas 
atsisakė patenkinti reikalavimą, 
paskelbė Orientale provincijoje 
karo stovį ir pasiuntė karinius da
linius, kurie apsupo Stanleyville. 
Visoks .tranpsportas, išskyrus 
vaistus ir maistą, uždraustas, ne
darant išimties nė JT. Pastarųjų 
vadovybė įsakė etiopų daliniams 
Stanleyville teikti apsaugą euro
piečiams laikinai įrengtose patal
pose. JT Saugumo Taryboje sovie
tų atstovas Zorin labai aštriai pūo-

lež. uždangos bei suaktualinti. ' dą ~ir reikalavo pasirūpinti Lu-

siąs suvalstybintas už dviejų me
tų. Tam jau pasiruošta iš valdžios 
pusės — uždėti nepakeliami mo- 
Kesčiai. Kardinolas Wyszynskis 
esąs baisioj skoloj, ypač po pralai
mėtos bylos teisme dėl mokesčių. 
Vienuolijos Lenkijoje dar laikosi, 
bet jau yra ženklų, kad jėzuitai 
netrukus bus uždaryti, o po jų ir 
kitos vienuolijos. Tikintieji finan
siškai visur tiek prispausti, kad 
laikantis įstatymų viskas bankru
tuotų. Apsieiti be slaptos pagal
bos neįmanoma. T. Van Straaten 
pažadėjęs keliolikai vyskupų pa
rūpinti autovežimių, motociklų, 
knygų, lėšų, rašomųjų mašinėlių, 
rotatorių... “Dar nežinau, kaip 
aš tai ištesėsiu”.

T. Van Straaten, grįžęs iš ke
lionės anapus geležinės uždangos, 
lankėsi Romoje ir kalbėjosi‘su 
kardinolais — Bea, Ottaviani ir 
kitais Vatikano pareigūnais. Ten 
jis pabrėžęs, kad koegzistencija 
katalikybei su komunizmu ne
įmanoma, neišskiriant nė Lenki
jos. Esą jam pavykę įtikinti Va
tikano radijo vadovus pagerinti . 
programas, siunčiamas anapus ge-. lė gen. sekretorių Hammarskjol- 

mi o nlinh’ ir roibolovn no ei rfi ni n t i T.11-

PREZ. DE GAULLE VIZITAS ALŽERI JO J SUKĖLĖ DIDELES 
RIAUŠES. Jos prasidėjo didesniuose centruose ir persimetė i ma
žesniuosius, nuo kurių prezidentas pradėjo savo kelionę po kraštą, 
oandyaamas įtikinti alžeriečius ir prancūzų kolonistus, kad nesiprie
šintų jo planui pravesti visuotinį atsiklausimą dėl Alžerijos ateities. 
Tas atsiklausimas numatytas sausio pradžioje ir Prancūzijoje ir Al- 
žerijoje. Planui visa jėga priešinasi kolonistai ir Prancūzijos kraš
tutiniai dešinieji, nes jaučia, kad dauguma yra palanki De Gaullė 
planui -duoti Alžerijai savivaldą su atskira vyriausybe. Alžeriečiai 
mahometonai priešinasi kitai plano daliai, būtent, Alžerijos padali
nimui tuo atveju, jeigu dauguma pasisakytų už pilną nepriklauso
mybę. Be to, jie rodo nepasitikėjimą atsiklau'simo pravedimui pran
cūzų rankomis ir reikalauja JT įsikišimo. Taip prez. De Gaulle, turįs 
..xeiropolines Prancūzijos daugu- ® 
ms pasitikėjimą, atsidūrė taip 

dviejų ugnių: dešinieji reikalau- 
.4 prancūziškos Alžerijos, maho

metonai — alžeriškos Alžerijos.
<ar prieš išvykstant De Gaulle iš 
aryžiaus, krašt. dešiniųjų vadas 

’. Lagaillarde, pabėgo nuo teis- pik. Mobutu kariuomenę, arba 
te, kuris jį buvo išleidęs laisvėn pasitraukti JT iš Kongo. Remda- 
ri bylos pabaigos. Su juo pabė- mi sovietus, iš JT kariuomenės 
jo Ispanijon kiti du sausio mėn. Konge pasitraukė JAR, Jugosla- 
tlžerijos sukilimo dalyviai. Pa- vija, Ceylonas, Indonezija. Jais 

sidido gandas, kad Alžerijoj ruo- gali pasekti ir kiti. Gen. sekrėt. 
siarnas naujas sukilimas prieš Hammarskjoldas pareiškė, kad 
prez,. De Gaulle. Parlamentas pa- tai reikštų viskd galą ir apeliavo 
bėgusiam P. Lagaillarde atėmė i JT narius nekompromituoti JT. 

mario privilegijas ir dabar jis ga- Afrikiečių atstovų grupė, remia- 
ii būti vėl suimtas. Jo šalininkai i ma sovietų, reikalauja gen. sek- 
Alžerijoj išėjo tūkstančiais į gat-Įretoriaus atsistatydiinmo. JT atsi
ves, ėmė ruošti barikadas, pulti dūrė kryžkelėje, o pačiame Konge 
.oliciją akmenimis ir kelti riau-ikrizė pasunkėjo.-Tuo tarpu nėra 

sės. Visuose didesniuose cėntrub-: pajėgos, galinčios suvesti viehy- 
se kariuomenės daliniai su tan- ’ ‘ 
mis buvo priversti įsikišti. Pana
šias demonstracijas ėmė organi
zuoti ir alžeriečiai, tūkstančiais iš
eidami gatvėsna ir puldinėdami 
prancūzus. K^ios dešimtys riau
šininkų, daugiausia alžeriečių, žū-; 
vo nuo kariuomenės kulipkų ir 
šimtai buvo sužeista. Prez. De 
Gaulle nieko nepaisydamas tęsė 
savo kelionę, nors viena diena su
trumpino. Visa Prancūzija gėrė
josi jo drąsa, bet reiškė susirū- _
pinimą pasunkėjusia būkle Aižė- muo, o jos kraštas vadinamas

JT Alžerijos klausimas buvo riamąs antraeilis vaidmuo kaig 
svarstomas politiniame komitete, kraštui, turinčiam didelės įtakok 
kur buvo pateiktas pasiūlymas pasauliniams įvykiams. Atskirų 
pravesti visuotinį atsiklausimą kraštų kompartijoms paliekama 

daugiau laisvės, kurią pabrėžė Ki
nijos “Liaudies dienraštis”, ver
tindamas konferencijos nutari
mus, Dėl koegzistencijos sakomai 
kad ji esanti siekiamasis tikslas 
ir kartu nauja klasių kovos for
ma. Karas nesąs neišvengiamas, 
tačiau, jei pultų “imperialistai”, 
būtų sunaikinti ir palaidoti. JAV 
smerkiamos kaip “kolonizmo tvir
tovė”, o Jugoslavija kaip išdavi
kė. Neutraliesiems kraštams ža
dama pagalba, skatinanti “tauti
nes revoliucijas”. Dėl taktikos sa
koma, kad naudotinos ir taikios 
ir revoliucinės priemonės pagal 
aplinkybes. Iš viso to matyti, kad 
konferencijoj, bent kol kas, pa
siektas kompromisas tarp chruš
čiovinės ii; Maotsetungo linijos, 
nes “socialistinis frontas” brangi
nąs vienybę “kaip akies lėlytę”.

Komunistai Argentinos universitete
buvę sunaikinta 54 dievnamiai.! Buenos Aires valstybinis um- 
’• ~ . versitetas dabartinio prezidento

A. Frondizi brolio vadovybėje yra 
tapęs komunistinės propagandos 
židiniu. Jame yra 70.000 studen
tų, kurių dauguma priklauso ko
munistų dominuojamai “Federa- 
cidn Universitaria de Buenos Ai
res”. Pastaroji priklauso kaip pa
dalinys ‘Federacion Universitaria 
Argentina”, kuri yra aiškiai pro
komunistinė. Ji organizuoja ak
ciją prieš krikščioniška auklėji
mą, reikalauja suvalstybinti visas 
katalikų švietime įstaigas. Komu
nistų įsigalėjimas universitete at
ėjo nuvertus Perono valdžią, kai 
FU A nareikalavo išvyti visus Pe
rono šalininkus. Tada rektorių 
buvo J. L. Romero, kairiojo spar
no socialistas. Jis pasirūpino išvy
ti visus profesorius, nepalankius 
marksistinei pasaulėžiūrai. Vice- 
rektoriu buvo Aaron-Ismael Vi- 
nas, komunistas. Dabar visos va-

ir ypač ūkiniu spaudimu. “Buvau 
• pasakoja 
gyvenantį

dovaujamos vietos yra pavestos 
komunistams. Stipendijų skyri

mas yra rankose nrof. Romero, 
kuriam talkina aiškūs komunis
tai t>imon Altman ir Manuel Sa- 
dovski. Pastarasis taipgi tvarko 
studijų skyrių. Profesinės orien
tacijos skyrius yra pavestas ko
munistui Jaime Bernstein, kul
tūriniu reikalų skyrius — Frank 
Memelsdorff, Agitpropo nariui. 
Universiteto knygų leidyklą “Edi
torial Universitaria” tvarko Jose- 
Boris Spivakov, kuris yra dalinin
kas prokomunistinės leidyklos 
“Editorial Avril”. Vyr. universi
teto leidinių redaktorius Gino 
Cernani, italas, kairiojo socialistų 
sparno narys. Jam taipgi paves
tas sociologijos skyrius. Todėl ne
nuostabu, kad Buenos Aires uni
versitetas pastaruouju laiku lei
džia tik sovietinius veikalus — 
Kurganovo, Aranovičiaus, Dolle- 
ranzo ir kt.

aumbos paleidimu. Gen. sekreto
rius kreipėsi į prez. Kasavubu, 
{.rašydamas laiduoti Lumumbos 
žmonišką kalinimą ir nešališką 
teismą, sovietai tuo nepatenkin
ti ir reikalauja arba nuginkluoti

bėn naująją respubliką. : 
“SOCIALISTŲ FRONTAS” 
Ilgokai posėdžiavusi 81 krašto

kompartijų delegacijos Maskvoje

ma “socialistų fronto” vienybė. 
Esą “imperialistų” viltys, kad 
įvyks skilimas, nepasiteisnusioš; 
nes buvusios statomos ant smėy 
lio. So v. Sąjungos kompartijai 
pripažįstamas vadovaujantis vaidj W * W • J
stipriausiu pylimu”. Kinijai ski-

Potvarkis dėl kelio
nių j kom. kraštus
Reuterio žiniomis iš Vašingtono, 

JAV užsienio reik, ministerija 
šiek tiek suvaržė Amerikos gyven
tojų nepiliečių turistines keliones 
į Lietuvą ir kitus komunistų val
domus kraštus.

Visi JAV gyventojai, kurie dar 
neturi Amerikos pilietybės, grįž
dami iš tokio krašto, turi išsiimti 
specialų leidimą grįžti į JAV. 
Valstybės Departamentas paskel
bė tokį varžomų valstybių sąra
šą: Lietuva', Latvija. Estija, Bul
garija, Čekoslovakija, Lenkija, 
Vengrija, Rumuiiija, Jugoslavija, 
Sov. Sąjunga ir DDR Vokietijos 
sovietinė zona. Kur turistai šiuos 
leidimus galės gauti, informacijo
je nepasakyta; ar jaū prieš išvyki
mą, ar prieš grįžimą, taip pat dar 
neaišku.

Visiškai draudžiama tokiems 
JAV gyventojams lankytis Kinijo
je, Albanijoje, S. Korėjoje ir S. 
Vietname. E.

Bolonija. — Advento proga Bo- . , 
nijos kardinolas Lercaro pavedė 
visoms savo arkivyskupijos para
pijoms organizuoti specialiai nk

čiuosius..
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“TIESA” APIE SLAPTA REZISTENCIJA

RELIGINIAME PASAULYJE
tarpe ir duomenis paskelbė žurna
le “Trierer Theologische Zeit- 
schrift” nr. 5, 1960 straipsnyje 
“Balsas iš anapus sakyklos”. Ten 
reiškiami pageidavimai pamoksli
ninkams: 1. Pasiruoškite ramybė
je, kitaip visi pastebės pasiruoši
mi stoką; 2. Būkite geri ir baiki
te po 15 min.; 3. Nekalbėkite 
augštai, su loytniškais žodžiais,

• Boris Pasternakas, Nobelio
laureatas, turėjęs atsisakyti nuo 
premijos dėl Kremliaus spaudi
me, prieš savo mirtį pareiškė atsi
laikiusiam amerikiečių kvakerių 
sektos nariui: “Esu įsitikinęs, kad 
imagus visais laikais rūpinsis ras
ti reikšmingą išraiškos formą 
tari, ką garbina. Aš pats atėjau 
šin pasaulin kaip žydas. Mano _ 
šeima, besidominti daugiausia nes atsimename tik vaizdingus da- 
muzika ir menu, religiniam gyve- tykus: 4. Kalbėkite ne senovės ka- 
ninui teikė mažai reikšmės. Aš............
gi jaučiau akinančią būtinybę tie
sioginio santykio su Kūrėju ir to
dėl perėjau ortodoksijom Nors la
bai ištvermingai ir intymiai rūpi
nausi, visdėlto man nepavyko pa
sinerti dvasiniame pergyvenime. 
Todėl ir pasilikau nuolat ieškan
čiu žmogumi. Yra asmenų, kurie 
man sako, esą religija negali pa
daryti jokios pažangos, kol nebus 
išspręstos praktinės pasaulio 
problemos. Aš betgi manau, kad 
yra kaip tik atvirkščiai”.

• Katalikų biuras ryšiams su v. . . v - -
Jungt. Tautom veikia Niujorke.įžodžiai skambės virš mūsų galvų: 
Jo vedėja su 4 tarnautojais pa- į 1®- Suriškite tikėjimą su profesi- 
laiko ryšius su JT atstovais, daly- ”*
vauja įvairiuose tarpt, posėdžiuo
se, organizuoja sueigas, leidžia 
informac. biuletenį “New Notes”. 
Biurui vadovauja Cincinnati ar
kivyskupas J. Alter su Niujorko 
vyskupu pagalbininku Griffith. 
Ši įstaiga veikia NCWC organiza
cijos žinioje.

• Naujoviška vienuolija — “So- 
cietas Christi Regis” veikia Vo
kietijoje. Jos nariai privačiais 
įžadais Įsipareigoja siekti tobu
lesnio krikščioniško gyvenimo, 
bet gyvena ir dirba kiekvienas pa
skirai ir neturi jokios uniformos. 
Nariai tokiam gyvenimui yra pa
ruošiami pagal šv. Ignaco idėjas. 
Jie turi savo darbo tvarką, dva
sinio lavinimosi pratybas, teologi
nes studijaš; kas mėnesį gauna 
laiškus iš centro, nurodančius 
darbo kryptį ir palaikančius ryšį

naniečių, o dabartine kalba«— aiš
kiai, be sentimentalumo ir poe
zijos; 5. Venkite išpūsto tono, nes 
urisibijome, kad gali būti tuš
čias; 6,- Nesudarykite įspūdžio, 
kad esate pasiekę tobulybės viršū
nę; mes labiau tikime tiems, ku
rie parodo supratimo sunkiam 
kasdieniniam mūsų gyvenimui; 7. 
Duokite mums maitinanti Dievo 
žodi; būdami alkani, norime duo
nos, o ne pyrago; 8. Duokite 
mums didingą išganymo tiesų 
vaizdą; 9. Nemanykite, kad mes 
daug ką žinom, nes kitaip jūsų

niu mūsų gyvenimu ir nesudary
kite įspūdžio, kad pašaukimas tė
ra kunigystė ar vienuolystė; kal
bėkite apie politiką, kiek tai bū
tina Dievo žodžiui, bet venkite 
partinės politikos; 11. Peikite kas 
yra mumyse peiktino visai atvirai, 
bet ąekeikite ir nedaužykite pul
pito; mes žinome, kad nevisuomet 
esame, kokie turėtume būti (pa
našiai kaip ir jūs), bet nenorime 
būti niekinami; 12. Nevarykite 
mūsų nusiminiman, n drąsinkite 
ir padėkite.

• Katalikų žurnalistų mokykla 
įsteigta Ispanijoj Malagos vysku
po H. Oria iniciatyva. Pastarasis 
anksčiau buvo redaktorių ir prieš
revoliucinės žurnalistų mokyklos 
direktorių. Vyriausybė leidimą 
davė, tačiau nuo kontrolės neat
palaidavo. Mokyklos diplomai bus 
pripažįstami tiktai katalikų spau
dos, o no r in tie j i įdirbti valstybi
nėj spaudoj turės laikyti egzami
nus prie mišrios — katalikų .mo
kyklos ir vyriausybės skirtos ko
misijos.

• Šventoji ugnis - žibintas atga
bentas Amerikon graikų ortodok
su arkivyskupo Jakovos, kuris su 
400 maldininkų lankėsi Istanbule 
pas visuotinį patriarchą Atenago- 
rą I Pastarasis, norėdamas pa
brėžti ryšį tarp gimtojo krašto ir 
1,5 mil. graikų išeivių Amerikoj, 
atsiuntė “šventąją ugnį”. Ją pats 
Atenagoras I buvo parsivežęs Is- 
tanbulan iš Jeruzalės, kur lankėsi 
Velykų metu, kai Kristaus karsto 
ugnis dalinama apeigų metu. Da
bar ši ugnis iš Niujorko Ortodok
su katedros perduodama visoms 
cerkvėms Amerikos žemyne. Ry
šium su tuo visuotinis Istanbulo 
patriarchas pareiškė, kad ver
kianti Marijos statula, kurią iš
garsino JAV spauda ir kuri per
kelta vienon cerkvėn, reiškianti 
ženklą, šaukiantį atgailon ir ska-

skaita anie protestantų i sinantį Bažnyčios stiprėjimą Ame
rikoj."

ir daro arčiau gyvenančių narių 
sueigas kiekvieną mėnesi. Jų 
tikslas — krikščioninti savo gy
venamąją aplinką, šio pobūdžio 
vienuolijos yra leistos Apašt. Sos
to konstituciniu raštu “Provida 
Mater Ecclesia”, kuris kalba apie 
pasaulietinių institutų steigmą.

• Agapė — krikščioniškosios 
meilės sueiga bei puota buvo 
praktikuojama pirmųjų krikščio
nių ir per eucharistinį kongresą 
Miunchene buvo plačiai panaudo
ta. Jų metu prie stalų patarnavo 
vyskupai. Ispanų spaudoj kelia
mas klausimas visur atgaivinti 
agapes ir pasirūpinti, kad tam bū
tų įrengtos atitinkamos salės, kur 
po Komunijos tikintieji galėtų 
sueiti.

• Estijos ortodoksų arkivysku
pas Kiivit šį rudenį lankėsi Skan
dinavijoj protestantinių bendruo
menių konferencijoj Nyborge. Ta 
proga jis buvo kviestas V. Vokie
tijon s? yat' ii
gyveoi . ą Sov. Sąjungoj, tačiau 
atsisakė, nes Maskva nedavė lei
dimo.

•Christopher Dawson, katalikų 
istorikas ir filosofas, dabar dės
tąs protestantiniame Harvardo 
universLete, pareiškė, kad JAV 

mis t uri didelį svorį, tačiau moks
liniame ir kultūriniame gyvenime 
yra r išnikę, nes neturi veržlumo 
išeiti į priekines eiles. “Atėjo lai
kas, kad katalikai nebegali gy
venti izoliuoto religinio ir visuo
meninio gyvenimo/1 kaip tai iki-, 
šiol darė tautinės mažumos”.

• Pamokslų reikalu Triero kun. 
seminarijos profesorius B. Fi
scher pravedė anketą pasauliečių

katalikai jskaiėiumi ir mokyklo- >

PAKLABSKITE SAVO GYDYTOJO 
AR VAISTININKO

- ČESNAKAS YRA SVEIKA
PALENGVINA nemalonius slogą ar NUŠA« 
LIMO SKAUSMUS. PADEDA jums išsilaikyti 
stipriais ir sveikais. Per amžius milijonai 
žmonių naudojo česnaką dėl sveikatas, tr- 

■ni jo gydomąja.“in sustiprinančia ga
lia. Česnakas yra natūralus antiseptinis 
vaistas, kuris apsaugo kraujo sistemą nuo 
nešvarumų.

Dauguma naudojančių jį vertindavo kai
po lengvinantį artričip ir reumatizmo Skaus
mus. Adams Pearlės Garlic (česnakas) fuh' 
savyje salicylamide — išbandyto skausmų 
palengvintojo. Gryna česnako alyva yra iš
traukta iš česnako galvutės ir šitokioje su
koncentruotoje formoje gaunate viską, ką 
šis veiksmingas augalas teikia. Adams Gar
lic Pcorlcs (česnakas) yra be kvapo ir be 
skonio—lengvai priimamoj kapsulių formoj.

Dar šiandien nusipirkite pokelį iš savo 
vaistinės ir pdmotysite, kaip jie ir jums 
galės padėti. Jus ištikrųjų busite patenkin
ti taip padarę.

Vilniaus “Tiesoje” berods dar pirmą kartą pasirodė straipsnis, paro- 
dąs, kad Lietuvoje yra dar ir organizuota rezistencija. “Tiesoje” ji 
pavaizduojama kaip kažkokių nešvarių žmonių ma-
chinacijos, tačiau visdėlto paaiški pagrindinis kad ištremtie- Į
siems j Sibirą bei j kitas tremties vietas yra suorganizuojama pagal
ba, kad stengiamasi padėti grįžusioms, kad yra kažinkokie būrežai/ 
kurie planuoja rezistencines priemones, buria žmones, turi subnvL . 
mus ir net leidžia rotatorinius leidinius.

Viešo laiško rašytojas Valentinas Strazdelis, be abejonės, savo 
patyrimą pirmiausia papasakojo saugumui, paskiau jadk buvo įsakyta 
parašyti į spaudą. Parašė jis, žinoma, save iškeldamas “susipratusiu” 
tarybiniu žmogumi, kitus pavaizdavo niekingais žmogeliais, betgi tuo 
būdu visdėlto atskleidžiamas įdomus dabartinio Lietuvos gyvenimo 
bruožas.

“Tiesos” 1960 m. lapkričio 24 d. Nr. 276 (5409) išspausdintą laiš
ką perspausdiname čia ištisai ir su “Tiesos” redakcijos prierašu:

1955 m. Valentinas Straz- 
. delis buvo visai jaunas, po

litiškai nesubrendęs ir pate
ko į nagus buržuaziniams na
cionalistams. Jis davėsi su
klaidinamas, padarė kaikurių 
klaidų, bet Tarybų valdžia 
dovanojo jam. Jis vėl grįžo į 
teisingą kelią.

Spausdiname jn pasisaky- 
ma, kuri jis parašė “Tiesai”.

p/ ‘ RėC,
Mus džiugina nauji išradimai, į 

Mėnulį paleistos raketos, tarybi
nės vyriausybės kova už taiką vi
same pasaulyje.

Be reikalo loja pakampėmis 
priešai Be reikalo kėsinasi prieš 
taikius, liaudies jausmus. Ne, jie 
nepasuks atgal istorijos vairo. Te
gu nepamiršta, kad valgo sąžinin
gų tarybinio žmogaus rankų už
dirbtą duoną, šis žmogus nenori, 
kad ant jo sprando Vėl pasodintu- 
mėt išnaudotojus. Lietuvių tauta 
surado savo kelią. Ir šunkeliu ji 
neis!

Prisimenu priešus, ir skaudu, 
ir pikta, ir juokinga. Štai ir da
bar gyva ta diena. Buvau vos grį
žęs iš Tarybų Sąjungos gilumos. 
Grįžau trokšdamas pradėti kitą 
gyvenimą, būti naudingu savo ša
liai. Bet liaudies priešai nepaliko 
ramybėje. Vieną dieną prie mano 
namu sustojo lengvoji mašina. Iš 
jos išlipo pagyvenęs vyriškis, kuk
liai apsirengęs, barzdotas, lyg sa
votiškas pranašas.

Pamatęs mane paklausė: ♦
— Tai pats, ar ne Strazdelis 

būsi?
Linktelėjau galva.
Nepažįstamasis padavė' ranką. 

Paskui tėviškai paplojo per petį 
ir prisistatė:

— Ėsu Nasevičius, tas, kur 
siuntė laiškus ir siuntinius.

Prisimenu, had rašė kažkoks 
dėdė Adomas. Gavau. ir keletą 
siuntinių, keletą šovinistinio ir 
religinio turinio knygų. Prisimi
nęs šyptelėjau ir.paklausiau:

— Tai gal užmokėti reikia?
Nasevičius rankos mostu nutil

dė.
— O ne!... Tik pasakykite, ką 

toliau darysite, kur dirbsite? ...
— Ten, kur gausiu darbą!... 

Be to, noriu šį tą parašinėti...
Tačiau Nasevičius ironiškai pa

stebėjo:
— Vargu ar spausdins ... O ir

anksti dar pragysti... Nebent ko
kią pasaką parašykit... Atvažiuo
kite geriau į Kauną, kuo nors pa
dėsime ... -

Sėdo į mašiną ir išvažiavo.
Iš dalies apsidžiaugiau. Manau, 

tikrai gal nori žmogus padėti? 
Taip vieną kartą atsidūriau Kau
ne. Oras buvo baisus. Pūga. Tik 
vargais negalais suradau adresa
tą — Nasevičių. Jis buvo neblo
gai Įsitaisęs. Turtingai įrengtas 
kambarys. Šiltas, jaukus. Atmetęs 
barzdą, gėrė kavą ir klausėsi Var
šuvos. . ’

Pamatęs mane sutriko.
—■ Palaukite minutėlę, — jis 

kažko skubėjo, — pas mane, žino
te, ankšta ... šis vyrukas, — jis 
oarodė pirštu nepažįstamą žmo
gų, — jus palydės į vieną vietą, 
ten pernakvosite... O rytoj ką 
nors pasiūlysiu ... Būkite drąsus, 
.žmogus teh ‘savas”....

Taip atsidūriau pas Butkevičių.
Sėdėjome mažame, bet jaukia- 

;me kambarėlyje, šeimininkas vai
šino, daug kalbėjo pašalinėmis te
momis, domėjosi mano planais ir 
gyvenimu. Aš nuoširdžiai atsaki
nėjau į visus klausimus. žadėjo 
padėti iš naujo pradėti gyvenimą.

Ir štai ką pasiūlė.
— Negalėtumėt parašyti mums 

koki eilėraštuką? .,.

Pakėliau nustebusias akis.
— Nuostabu?—nusijuokė But

kevičius. — Matote, mes norime 
leisti tokį almanachą ... Vienas 
vyrukas, vardu Jonas, parašė 
jau :.. Eilėraščiai su druska ...

Tylėjau kaip į galvą muštas.
Butkevičius vėl pilstė kavą, 

jaudinosi ir davė man naujus ir 
naujus pasiūlymus.

— O gal jūs rotatoriui vaškuo- 
čių gautumėt, gal... — ištarė vi
sai tyliai, -—šovinių? ... , ’

Tik dabar supratau, pas ką pa
kliuvau. Pašokau ndo stalo jr su
sijaudinęs atsakiau:

— Niekuo negaliu padėti. Aš 
noriu sąžiningai gyventi.... O jūs 
vėl stojate skersai kelio!...'

Butkevičius skėstelėjo ranko
mis: ,' -

— Gaila . .. juk mes padėjo
me ... "...•

Dabar buvo aišku, kodėl padė
jo. Aišku, norėdami nupirkti, su
rišti rankas, priversti tarnauti jų 
niekšiškiems tikslams. Bet apsiri
ko! ... Grįžau, jau pažinęs “pat
riotus”, jų darbus, idėjas, jų nuo
latinį pergyvenimą dėl prarastų 
dvarų ir bankų. Jis dar vis nori 
kandžioti, nors kartą buvo sudau
žyti. Bet vilkas juk vilku ir dve
sia. Savo šešėliais nori užstoti 
saulę, įklampinti mane ir kitus 
tamsos ir melo bedugnėn, nuslo
pinti troškimą tarnauti savo liau
džiai, Bergždžios pastangos!

Rytą dar susitikau Nasevičių. 
Kalbėtis nebebuvo noro. Jis neži
nojo mūsų susidūrimo su Butke
vičium, todėl pasiūlė “draugišką 
paramą”.

— Gal norite dalyvauti kalėdi-

niame “senų šulų” susitikime... 
Vyks Kaune ... Kaip nors sukom
binuosiu kvietimą..'.

Bet manęs neviliojo šis susitiki
mas. Aš buvau pasiryžęs eiti vie
ninteliu ir teisingu kelių — tary
biniu keliu. Ir be jų “pagalbos” 
suradau savo vietą gyvenime.

Užmiršau ir “patriotus”.
Tik kažkaip atsitiktinai būda

mas Kaune susitikau Butkevičių. 
Bendros kalbos nesuradome. Bet 
smalsumo dėlei paklausiau:

— O kaip su almanachu ... iš
ėjo? V /'Į

Butkevičius pusė burnos numy
kė:

— Tai ir nežinau ... mūsų da
bar kita taktika ...

Vis dėlto buvo įdomu kokia.
— Mes privalome siekti užimti 

augštus vadovaujančius postus... 
ir nepamiršti savo tikslo . . . savo 
siekimo...

Karčiai užbaigiau jo mintį:
— Atseit, demoralizuoti jau

nuomenę. Pūsti atgyvenusias po
litines pažiūras!

Butkevičius tylėjo.
Bet ką ir pasakys: juk pasa

kiau tiesą. Naujos taktikos pėd
sakus pastebėjau ir jame. Jis tar
tum gyrė mane už veržimąsi į gy
venimą, pasakojo apie savo moks
linius planus ir, atrodo, buvo vi
sai patenkintas , tarybiniu gyve- 
nimu.

Tik vienas klausimas sugriovė 
gražias viltis:

— O kur kiti “veikėjai”? — su
sidomėjau aš.

— Et.. . kas pirko mašiną ir 
"savų” bičiulių nepamiršta". .. 
kas mokosi.. .

Ėjau Kauno gatvėmis ir galvo
jau. Galvojau, kad niekada nepa
vyks jums, Butkevičiau, iš tikro 
kelio išvesti žmonių. Ir jūs, Na- 
sėvičiau, juodos širdies nepri- 
dengsite barzda. Galiu pasakyti 
tik viena:

— Nekiškite į ratus kojos, nu
lauš. Jūs niekada neužstosite 
mums naujo didelio gyvenimo 
saulės.

Jūs tik bejėgiai šešėliai!
Valentinas Strazdelis.

PRAEITO KARO PRISIMINIMAI

SVARBUS PRANEŠIMAS

automobiliu vairuotojams
^ Stengiantis išvengti nelaimingų atsitikimu ir apsaugoti gyvybes 

Kalėdų švenčių laikotarpyje, įstatymas Įpareigoja organizacijas 
daryti galimas pastangas sustabdyti vairuotoji} gėrimą. Girti vai- 

. ruotojai privalės eiti į daboklę, sumokėti dideles pabaudas ar 
netekti vairuotojo leidimo.

-PADĖKITE PADARYTI ŠIAS RENTES 
SAUGIAS! NEGERKITE KAI VAŽIUOSITE 
VAŽIUOKITE IR EIKITE SU* YPATINGU 

ATSARGUMU!
METROPOLITAN TORONTO TRAFIC SAFETY COUNCIL

Amerikos Ganytojų Žodis
’ MUMS REIKIA ATGAIVINTI IDEALUS

EDVARDAS ŠULAITIS
Baigdami savo metinę konfe-! ty vines moralines normas, bet ne- 

renciją Vašingtone, 227 šio kraš- priimti be atsakomybės jausmo, 
to ganytojai — kardinolai, arki- Pasisakoma už reikalą paremti-J. 
vyskupai, vyskupai paskelbė laiš- Tautas ir pripažįstama, jų naudą 
ką, kuriame sakoma, jog, kol dar i įvariose srityse, bet perspėjama, 
nevėlų, amerikiečiai savo tarpe 
turėtų atgaivinti idealus ir juos 
pristatyti žmonijai.

Lapkričio 20 d. laiške yra pasi
sakoma už asmens laisvę ir asme
ninės atsakomybės atgaivinimą, ir 
prieš asmeninės laisvės palenki
mą grupės interesams. Laiško 
pradžioje yra žvelgiama į praeitį, 
kurioje visi laimėjimai buvo pel
nyti asmeniškai atsakomybę jau
čiančių individų. Toks asmens 
atsakomybės jautimas ir privati 
iniciatyva tuomet buvo amerikie
čių tautiniai ženklai.

Toliau dėmesys yra atkeripia- 
mas į dabartį ir sakoma, jog šiuo 
metu asmens atsakomybės pajau
timas yra sumažėjęs ir atsakomy
bė iš asmeninio laipsnio yra per
keliama kolektyvui. Toks žmogus 
yra “organizacinis žmogus”; jis 
yra beasmenis, anonimiškas, nes 
vykdo grupės valią, šie simpto
mai pastebimi šeimoje, unijose, 
biznio įstaigose, tarptautiniuose 
santykiuose/o taip pat ir auklėji
me, kur norima, jog asmuo būtų 
pajungtas grupės uniforminiam 
mąstymui. ,

Vienas laiško skyrius liečia 
Jungtines Tautas ir čia pareiškia- 
maj jog šio krašto, o taip pat ir 
kitų šalių žmonės, J. Tautų orga
nizacijos sprendimus bei sampro
tavimus turėtų paversti ir įvertin
ti, pagal visus saistančias objek-

jog priklausymas prie šios orga
nizacijos dar neatpalaiduoja mū
sų nuo tolimesnio atsakingumo už 
tarptautinę tvarką.

Laiške ypatingai užakcentuoja
ma, jog įvairiuose santykiuose 
blogybės šaknų reikia ieškoti as
meninės atsakomybės nebuvime 
ir perdideliu pasitikėjimu kolęk- 
tyvu. Pavyzdžiui už jaunimo nusi
kaltimus yra kalti tėvai, kurie ne
jaučia už tai atsakomybės, o taip 
pat už kitas blogybes yrą atsakin
gi individualūs asmenys.

Ganytojai sako, jog norš Baž
nyčios narių skaičius didėja, bet 
nereikia užmerkti akių prieš fak
tą, kuris rodo, kad rehginė įtaka 
viešame ir privačiame gyvenime 
yra sumenkusi. Dėl to silpnėja ir 
moraliniai pagrindai, nes moder
nusis žmogus klaidingai supranta 
moralinius principus. Dabar yra 
įsivaizduojama, kad principai ne
kontroliuoja situacijų, bet grei
čiau situacijos gimdo principus ir 
iš to atsiranda “situacijų moralė”, 
kuri paneigia visus nesikeičian
čius principus ir sunaikina pa
grindą visiems moraliniams 
sprendimams, kuriais grindžia
mas atsakomybės pajautimas.

Darydami išvadas, vyskupai 
duoda sugestijų šio krašto atei
čiai, kurios galėtų pasukti gyve
nimą į geresnes vėžes. Tarp kitų 
prasmingų receptų yra sakoma", 
jog šių dienų svarbiausias reika
las yra asmeninio Įsipareigojimo 
jausmo atgaivinimas. Atsakomy
bės jausmą sustiprinti ar atnau
jinti galima pagilinant religinius 
Įsitikinimus. “Turime siekti iš
plėsti asmens autonomijos sritį ir 
apsaugoti jo asmenybę nuo dides
nio jo laisvės ir atsakomybės pa
neigimo”, — sakoma laiške.

Amerikos ganytojai tikisi, kad

AR VARGINA

Dirbtiniai dantys
SLYSČ1OJA IR ERZINA?

Kam turėti nemalonumo su liudsais' slystan
čiais dirbtiniais dantimis, krintančiais ar kryps
tančiais jums valgant, kalbant ar juokiantis. 
Tik uždulkinkite truputi , FASTEETH ant plokš
teliu. šie malonus milteliai nepaprastai padeda 
plokšteles išlaikyti patogiau ir saugiau bei

! sąjūdis už asmens atgaivinimą pa- 
parduotuveje. , . . gydys dvasinį apsnūdimą ir iner

ciją.
Tokie žodžiai yra įsidėmėtini 

i visiems mums, nes visų šio kraš- 
: to gyventojų pareiga yra Įnešimas 
į į visuomenės tarpą šviežio .oro,

dalinių ir kitokių dalinių vadai, 
kuriems anksčiau buvo priskirti

___ ____ __ j. ME-262 dabar savo pačių inicia- 
rai nutaikyta vieno naikintuvo! tyva perdavė tuos lėktuvus mums.

Iš visų pusių mes buvome apdo
vanoti sprausininiais. Tuo būdu ...... . .
tuojau turėjome tinkamu kauty- liekant savo pareigas ir neląu- 
nėms TO sprausminių ME-262. klant’ kad *“■. Praryta, gahma

. ... .’i' ' savu nPaskutini kartą šiame kare nuveikti.
skridau balandžio 26 d. Vadova-

į vau šešiems sprausminiams iš sa-į Kodėl bolševikai 
mes būtume turėję spraųsrtiinius, JV-44. Skridomę prieš Maraų-

čias patrankeles ir 5 cm. raketas jau mažiau turėjo darbo ir rečiau

pioKsreies isiciKyri parogiau ir saugiau oei ( 
daug tvirčiau. Panaikina kaučuko skoni bei \ 
sulipimo jausmą. Jie yra šarminiai (berūgsciai). '

parduotuvėje.

VOKIEČIU AVIACIJOS KOVOS
(Tęsinys iš praeito nr.)

Baisingi mįrties pirštai, kaip 
mes vadinom dieninių puolimų 
dūminius ženklus, jau siekė link 
mūsų aerodromo. Skutau paskui 
lakūną, kuris smuko į savo išsi
kastą skylę. Pragariškai siaura, 
šiaip taip įsispraudžiau į vidų. 
Pirma salvė bombų švilpė žemyn. 
Prašvilpė pro galvas. Sprogo, 
spiegė, drebėjo žemė, trūko oro. 
Po pirmos bangos užskridimo už
ėjo trumpa pertrauka. Gulėjau 
ant viršilos Knier. Jis drebėjo, 
bet man klausiant tvirtino, kad 
nesąs daugiau išsigandęs negu aš.

Mūsų duobė turėjo uždangalą. 
Kelios skeveldros atsimušė į jį 
su garsiu metalo skambėsiu. Ma
no nugara buvo įsirėmus į tą 
dangtį.

— Knier, kas ant mano nugar
os?

— šimto svarų bombos, tamsta 
generole, —- gavau greitą atsa
kymą.

Po to aš taip pat pradėjau dre
bėti. Trumpomis pertraukomis se
kė dar penkios salvės. Lauke dū
mai, laužas, duobės, ugnis, ir vi
siškas sunaikinimas. Visa Vokie
tija tai patyrė šiais paskutiniai
siais karo metais. Miestuose, fab
rikuose, fronte, ant laivų, ant po
vandeninių laivų visur bombos, 
bombos. Tačiau buvo kvailas jaus
mas būti tarpe sprogstančių bom
bų prisidengus savom.

Paskutinėmis karo savaitėmis 
mes dar spėjome savo lėktuvus 
aprūpinti naujais pagąįbiniais 
ginklais, kurie labai daug padi
dino ME-262 ugnies pajėgumą, 

i Tai 3 cm. R4M raketos su 500 gr. 
sprogstamos medžiagos. Vieno jų 
pataikymo užteko, kad nuverstų 
didžiulį bombonešį. Po dvyliką jų 
prikabino po kiekvienu sparnu. *

Vos gavus, mechanikai skubė
jo kiek galėdami, pritaisyti jas 
prie kelių sprausminių. Viename 
iš jų pakilau ir aš. Landsbergo 
apylinkėse prie Lech sutikom še
šiolikos Marauders dalinį. Į glaus
tai skrendančius bombonešius iš 
600 pėdų per pusę sekundės pa
leidau salvę iš dvidešimt keturių 
raketų. Pastebėjau du pataiky
mus. Vienas bombonešis užsidegė 
ir tuoj sprogo, o kitas, netekęs 
geros dalies uodegos ir sparno, 
pradėjo spiraliuoti žemyn. Trys 
sprausminiai, kurie kartu su ma
nim skrido taip pat turėjo geras 
pasekmes. Mane lydintis~pilotas 
Edward Schallnoser, kurfc kartą 
virš Riėm iš susijaudinimo ne
galėdamas iššauti iš patrarlkėlių 
tiesiai su lėktuvu numušė vieną 
Lightning, dabar vėl su visomis 
raketomis įsibrovė į Marauders. 
Vakare su parašiutu po pažastim 
grižo į dalinį raišas. \

Mūsų nuomonė apie šį naują 
ginklą buvo labai augšta. R4M 
raketos galėjo būti iššautos paly
ginus saugiam nuotoly nuo gina-

Vertė P. BRA-KAS

mosios bombonešių ugnies, ir ge- 

salvė galėjo pataikyti net į kelis 
bombonešius. Tai buvo priemo
nė išardyti glaustas bombonešių 
formacijas, bet tai buvo 1945 m. 
balandžio pabaiga. Buvo galuti
nis mūsų pajėgų sugriuvimas. Ne
galiu neatsidusęs pagalvoti, ką 
mes būtume galėję padaryti, jei

trijų centimetrų'greitai šaudan-: ders Didieji bombonešiai dabar 
cias patrankeles ir 5 cm. raketas ,au mažiau turėjo darbo ir rečiau tada, kai mūsų ginklavimosi pajė- pasirodydavo, iūsų pačiu maža 
gumas ir gynimosi galia dar ne- padaro stotis nurodė kryptį. Oras: 
buvo sunaikinta? Dabar mes nie- debesų sluogsniai įvairiuose augš- 

čiuose, žemė tik kaikuriose vie- jom jau likimo pakreipti. Mums 
liko tik skristi ir kovoti, kaip la
kūnams ir geriems kariams pride
ra, iki pat galo.

Pildymas tos pareigos, nors ir 
su gerais lėktuvais, dar vis reika
lavo nemažai skaudžių nuostolių. 
Steinhoff balandžio 18 d. pakilda
mas aerodrome turėjo avariją. 
Sugebėjo dar iššokti iš degančio 
lėktuvo, tačiau stipriai apdegė. Po 
Kelių dienų namo negrįžo Gun
ther Lutzow. Dar ilgai po karo 
mes vylėmės, kad šis puikus la
kūnas nepaliko mūsų visam lai
kui. Toj pačioj dvasioj ištikimai 
pildydami savo pareigas dar krito 
nemažai jaunesnių mūsų dalinio 
lakūnų.

Vokietijos likimas buvo išspręs
tas. Balandžio 25 d. Amerikos ir 
sovietų kariai susitiko prie Elbės 
Torgaii vietovėje. Buvo pralauž
tas paskutinis ginamasis Berlyno 
žiedas. Raudonoji vėliava plevė
savo virš Ballhausplatz Vienoje. 
Sužlugo ir frontas Italijoje. Ant 
Pilsen nukrito paskutinės bom
bos iš 2 milijonų 7 šimtų 55 tūks
tančių tonų, kurias Vakarų są
jungininkai per penkis metus nu
metė ant Europos.

Sušaukiau lakūnus ir jiems pa
sakiau maždaug panašią kalbą:

— Kariškais terminais kalbant, 
karas yra praloštas. Tačiau, nors 
mūsų priešinimasis ir nieko jau 
negali pakeisti, aš esu pasiryžęs 
dar ir toliau kovoti, nes ME-262 
traukia mane prie savęs ir antra, 
kad jaučiuosi išdidus priklausąs 
paskutiniems Luftwaffes naikin
tuvų lakūnams . Tie, kurie jau
čiasi taip, kaip aš, kviečiami ir 
toliau skristi su manim ...

Tuo tarpu pati karo eiga iš
sprendė klausimą, kas turi būti iš 
ME-262? Bombonešis ar naikintu
vas? Vadai dabar buvo užsiėmę 
asmeniškais ir kitokiais reikalais 
Berlyne ar kitur. Įvairūs skaitlin
gi departamentai, kurie anksčiau 
kišosi į sprausminių naikintuvų 
paskirstymą ir jų vadovavimą, 
dabar nustojo veikti arba mūsų 
nebepasiekė. Bombonešių, žval
gybos. bombonešių - naikintuvų, 
naktinių naikintuvų, bandomųjų

tose matoma.
Priešą pastebėjome Neuburg 

rajone virš Dunojaus. Greit pa
mačiau kaip yra. sunku,. skrendant 
tokiu dideliu greičiu ir nematant 
žemės, nustatyti savo ir priešo 
krypti ir kaip sunku nuskaičiuoti 
atstumą, šis sunkumas nekartą 
privarė Lutzow iki nusiminimo. 
Jis diskutuodavo tai su manim 
ir kiekvieną kartą, kaį jis tik ne- 
apskaičiuodavoi užskrraiino, nors 
jis buvo vienas' iš geriausių nai
kintuvų vadų,-, kaltindavo' save 
kaip netikusį lakūhą  ̂Jei nebūtų 
buvę daugiau ųrodymų. ‘koks be
prasmiškas buvo naudojimas ME- 
262 kaip bombonešio, tai mūsų 
pačių patyrimo jau galėjo pa
kakti.

(Bus daugiau)

kuris padėtų išblaškyti kasdien 
vis labiau sunkėjančią atmosferą. 
Kiekvienam turint asmeninio at
sakingumo pajautimą, pasitaisy
tų ir mūsų lietūyiškpjo, gyveni
mo reikalai",kur j a u irgi gana dul
kių yra prisirinkę. Kiekvienam at-

daug savo ir visuomenės gerovei

giria Sov. Sąjungą?
Tūlas iš Rusijos atsibastęs bol- 

ševikėlis padarė Lietuvoje gerą 
karjerą, tapo kolchoze kiaulių fer
mos vedėju. Susirinkimuose jis 
garsiai rėkdavo, kad nėra pasau
ly valstybės, kur žmonės turėtų 
tokią laisvę, kaip Sovietų Sąjun
ga. Vieną gražią dieną kolūkio 
buhalteris patikrino fermos at
skaitomybę ir rado, kad ruselis 
padarė fermoje apie 80.000. rub
lių žalos, tai yra pavogė. Vieton 
teismo, kalėjimo ar Sibiro bolše
vikas ruskelis gavo apmokamų 
atostogų, o paskiau tame pačiame 
kolchoze buvo paskirtas auto-trak- 
torių kuro sandėlio vedėju.

Dėl savęs, pasirodo, ruselis ir 
meluodamas tiesą sakė. Jis pasau
lyje tikrai didesnės laisvės neras 
kaip bolševikų rojuje. B.

Lake Sim?oe
kure elyves ir burnertą cptornov»mas 
Toronte.Lietuviškai kalbantieji klauskite 
Setty Vaitiekūnas V/A 2-6181

įvairūs siuntiniai
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir U.S.S.R.
Vaistai iš Europos valstybių atpiginti nuo 10% iki 40% .

Prašome reikalauti mūsų naujai atspausdinto vaistų katalogo Nr. 2. 
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS 
MAŠINAS, INVALIDAMS KĖDĖS, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

Siunčiame An f\ D A čTl I Jūsx? sudarytus ir apdraustus fvai- 
paprastu ir VRU 1 MJ I V tins siuntinius.

Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svo

rio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti 
mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

Mūsų patarnavimai greitas ir sąžiningas.

? UETUVIV JSTAIGA

BAPTIC EXPORTING CO.
849 College St., Toronto, Ont., Canada. Telefonas LE. 1-3098 

SKYRIAI:
105 Ctnnop St E„ Hamilton, Ont Tel. JA. 8-0680. Ponia V. Jurattis. 
M Douglas St, Sudbnry, Ont Tel. OS. 8-5315. Ponia M. VenskevMieni. 
DARBO VALANDOS: pirmadieniais - penktadieniais nno 9 vai. 
ryto fld 7 vai. vak. Šeštadieniais—nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. ya^

> 7 SAVININKAI s. ir a. kaloza



TŽVISKĖS ŽIBURIAI

TARP RYTŲ IR VAKARU
(E) Suomijos prezidentas Kek- Į tos, negu iki šiol.

konen ir dabartinė vyriausybė Sunkumų turi Suomija su to- 
• (vadovaujama agrarų partijos) ‘ ...................................

priklauso prie tų Suomijos poli
tinių sluogsnių, kuriems Krem
lius šiuo metu daugiau “pasitiki”, 
negu kitoms politinėms srovėms 
Suomijoje. Prez. Kekkonen nese
niai lankėsi Maskvoje ir iš ten 
parsivežė sutartis ir susitarimus, 
kurių pilnas turinys dar neskel
biamas ir kol kas nebūsiąs skel
biamas, kol Suomija *dar nebū
sianti susitarusi su Europos Lais
vosios Rinkos grupe “EFTA”. O 
su “EFTA” suomiams pra toks 
reikalas: jie nori Į ją Įstoti, kad 
galėtų plėsti savo prekybą su Va
karais. Bet Maskva ilgą laiką tam 
priešinosi — kol buvo rasta išei
tis: suomiai per paskutines dery
bas Maskvoje sutiko Sovietų Są
jungai teikti tokias pat “didžiau
sio palankumo” privilegijas, ko
kias teikia “EFTOS” nariai tar
pusavyje. Dabar yra tik klausi
mas, ar “BFTOS” valstybės su to
kia Suomijos klauzule sutiks, kai 
Suomija formaliai paprašys pri
imti ją i tą organizaciją. Juk yra 
aišku, kad tos sąlygos dėka Sovie
tų Sąjunga susidarytų sau plyšį Į 
Šiaurės ir Vakarų Europos rin
kas palengvintomis sąlygomis. 
Tad Suomijos priėmimas i “EF 
TĄ” toli gražu dar nėra išspręstas 
klausimas. Galimas dalykas, kad 
Helsinkis su Maskva susitarė “di
džiausio palankumo” sąlygą taiky
ti tik aprėžtam prekių kontingen
tui, kad “EFTOS” valstybėse susi
darytų daugiau palankumo Suo
miją Į savo tarpą priimti.

Atskirai buvo tariamasi dėl to
limesnės Suomijos - Sovietų Są
jungos prekybos. Susitarta ir dėl 
vienų metų ir dėl penkmečio pre
kybos apimties, šiems metams 

’ numatomas prekių pasikeitimas i 
abi puses 44 milijardų suomių 
markių sumai, gi kitiems metams 
numatoma prekybą išplėsti 7 ar 8 
nuošimčiais. Bet ir tuomet suo
mių prekyba su Sovietų Sąjunga 
sudarytų tik 15% visos Suomijos 
užsienio prekybos.

Naujuose prekybos susitari
muose tam tikrą vaidmenį vaidi
na ir Klaipėdos uostas. Per ji atei
tyje numatoma žymiai išplėsti so
vietinio žibalo eksportą į Suomi
ją, ypač po to, kai iki. pačios Klai- .. ..
pėdos jau bus pratęstas naftatie- i 1952 m., paskelbę ateinanti pava- 
kis. Derybose Suomija įsipareigo- sari vėl ten vyksiąs. Ji pakvietęs 
jo pirkti daugiau sovietinės naf- Maskvos patriarchas. ,

PASAKĖLĖS IR FAKTAI
Kanadoj susirūpinta leidimų iš 

JAV antplūdžiu. Teisingiau — jų 
poveikiu Į kanadiečių mąstyseną. 
Daugelio žurnalistų liudijimu, pa* 
šaulio problemos taip šališkai 
(amerikietiškai) nušviečiamos čio
nykščiams, jog ilgainiui skaityto
jų masės j viską ima žiūrėti pro 
“Made in USA” akinius.

“Ar nepasipiktintų mieli pietų 
kaimynai”, ironiškai klausia vie
nas jų, “jei jiems tektų pusryčiau
ti kasdien perspausdintais “Prav- 
dos” vedamaisiais?” .

Mums išeiviams šis sukeltas 
aliarmas savotiškai Įdomus — ku
ris nešyptels išgirdęs, kad ir to
ki tvirtinimą?:

‘ ’ Kanada nuvylė .ma ne daugiau 
nei kuris kitas kraštas. Tai būtų 
nuostabi šalis, jei ji nesirastų šali
mais JAV durų. Jungtinės Vals
tybės yra nuostabus kraštas, bet 
ne Kanada.

Jinai darosi dvasiniu JAV elge
tynu (spiritual slum), dargi skur
desnių, kadangi čionai importuo
jama patys prasčiausi amerikie
tiški pavyzdžiai ir labai menka 
dalelė to, kas pas juos gero. Atro
dytų ,jog čiumpama bile kas”.

(“MacLeans”, USA Nr.)
Ne vienas išeivis bus seniai su

siformavęs sau panašias išvadas. 
Ne vienas praradęs vilti, kad esa
momis sąlygomis, šis kraštas kada 
susikurs savitą veidą. Gal todėl 
šis maištavimas prieš amerietiš- 
ką indoktrinaciją atrodytų dau
giau mažiau burbulu.

Paminėtinas jis vien todėl, kad 
šio Įvykio šviesoj išryškėjo ir vie
nas kitas išbėrimo spuogelis ant 
lietuviškosios išeivi j os veido.

Kas galėtų persižegnoti, kad jo

Rs. T. Mž-e.

VILNIŠKĖMIS TEMOMIS

kiomis sovietinėmis prekėmis, ku
rias sunku Suomijoje parduoti, 
nesant pakankamos paklausos. 
Taip, pvz., Suomija šiemet išside
rėjo pirkti iš Sov. Sąjungos grū
dų visu trečdaliu mažiau, negu 
buvo numatyta. Kita vertus, Mas
kva laiko tiesiog prestižo klausi
mu, kad Suomija pirktųsi daugiau 
sovietinių automobilių, kuriuos 
sunku Suomijoje parduoti.' Kai 
Suomija prisidės “EFTAI”, to 
sambūrio valstybės (ypač D. Bri
tanija) stengsis Suomijoje konku
ruoti savais automobiliais, kas so
vietinių gaminių paklausą dar su
mažins.

Savotišką įspūdį palieka Kek- 
koneno susitarimas su Maskva iš
nuomoti Suomijai sovietų žinioje 
esanti Saemo kanalą 50-čiai metų 
ir leisti suomiams kanalo zonoje 
statyti sandėlius bei kitus trans
porto Įrengimus. Reikia žinoti, 
kad Suomija — po nelaimingai 
pasibaigusio 1939-40 m. žiemos 
karo su Sovietais — taikos sutar
timi buvo priversta Sovietų Są
jungai atiduoti dali Karelijos, 
per kurią kaip tik eina minėtas 
kanalas. Matyt, Sovietų Sąjungai 
tas kanalas mažai reikalingas (jis 
pastarais laikais buvęs visai už
leistas), jei Maskva ryžtasi ji iš
nuomoti. Betgi tai yra suomių te
ritorija, pagrobta karo pasėkoje 
ir prievarta įjungta i Sovietų Są
jungą. Būtų buvę visai tvarkoje, 
kad Maskva tą jos nususintą ka
nalą būtų visai grąžinusi Suomi
jai", bet ji tik išnuomavo.

Suomių visuomenė tąja Mask
vos “dovana” nelabai džiaugiasi. 
Kanalas, kaip minėta, labai užlei- nepasiduota šio kontinento nive- 
tas ir jo patobulinimui reiktų di- liuojančioms Įtakoms? Lietuviš- 
delių lėšų. Kita vertus, suomių kos spaudos, knygų leidyklų pa- 
ūkis jau buvo tuo tarpu persitvar- dėtis, masių apatija lietuviškai 
kęs kitokiu būdu, ir kanalu nau- veiklai, tarpusavio rietenos, tai 
dotis nebėra labai reikalinga. Da- akivaizdžiai patvirtina, 
bar Suomijai su tuo kanalu užde
dama daugiau finansinių ir ūki-: 
nių rūpesčių. Bet Maskvos propa
ganda išpučia tą reikalą taip, lyg 
kanalo (kuris visai jai nepriklau
so) išnuomojimu Suomijai daro
ma kaž kokia didelė malonė.

kultūrinės, jaunimo ir kitokios or
ganizacijos, visi vienetai naudoją- 
si bendruomeninėm patalpom, 
ryžtųsi prisidėti savo finansiniu 
indėliu, argi neįstengtume Įsigyti 
pradžiai bent poros trejeto daili
ninkų darbų?

Šiuo gražiu mostu galbūt pa- 
drąsintumėm išeivį kūrėją ieško
jimo keliuos, kartu populiarinda
mi lietuvišką kūrybą jaunime ir 
visuomenėj.

Dažnai atsidustame, kad išeivio 
dalininko kūryba nerandanti ke
lio Į privačius butus bei reziden
cijas. Nežiūrint, kad apie jo dar
bus palankiai atsiliepė amerikie
tiškoji ir europiečių kritika- Ar 
ne bendruomenės patikėtinių pa
reiga'būtų pirmiesiems parodyti 
šiuo žygiu pagarbą ir dėkingumą 
lietuviui dalininkui tremtyje.

Kaikas pasakys — “idėja ne
bloga, bet ką daryti, jei organiza
cijų kasose vėjai švilpauja?”

Užtat siūlomas bendro vajaus 
kelias. Netgi kompromisinis 
sprendimas — Įsigyti lietuviškų 
paveikslų reprodukcijų, grafikos 
darbų atspaudų. Ir tai liudytų 
naujų ryšių tarp lietuvių dailinin
kų ir savos visuomenės užuomaz
gą. Vertėtų paminėti, kad kana
diečiai lietuviai nebūtų šiuo atve
ju naujo sąjūdžio pradininkais. 
“Draugo” skaitytojai neseniai tu
rėjo progos patirti iš P. Jurkaus 
straipsnio, kaip auga ir. turtėja 
savų menininkų kūriniais pranciš
konų vienuolyans Kennebunke. 
Tikrai šviesus reiškinys.

vėtės, investavusio filmo sukūri
mui palyginti nereikšiAingą $40.- 
000 sumą. Filmas originalus tuo, 
kad, nežiūrint, jog fabula buvusi 
aptarta iš anksto, atskirose sceno
se aktoriams buvo leista improvi
zuoti. Jo isotrija tokia: 1957 m. 
J. Cassavetes pabandė susukti 
trumpo metražo filmuką. Nesykį 
jam su draugais tekę slapstytis 
nuo policijos, nes jų neturėta lei
dimo filmuoti Niujorko gatvėse. 
Kai rezultatai buvę parodyti ar
timų svečių ir draugų būrely, fil
mas niekam nepatikęs. Bet, rašo 
“Newsweek” reporteris, avangar
dinis kritikas Jonas Mekas šutei 
kė “Šešėliams” savo žurnale 
“Film Culture” “Nepriklauso
mųjų filmų” metinę premiją. Ta
da J. Cassavetes nusprendęs pa
keisti ši trumpo metražo kūrinėli 
i pilno ilgio filmą.

Šioji antroji versija buvo pade
monstruota filmų draugijoms 
Niujorke ir San Franciske ir šiuo 
kartu visiems patikusi. Išskyrus 
kritiką Joną Meką, kuris paspikti- 
nęs praminė ją reklamine (com
mercial).

Minimas “Film Culture” žurna
las užklysta ir pas vieną kitą lie
tuvį. Malonu išgirsti, kad Jono 
Meko darbas susilaukia dėmesio 
amerikiečių sluogsniuose ir jo 
nuomonė gerai kotiruojama.

Bielefeld. — Hesseno evang. 
liuteronų prezidentas M. Niemol- 
leris, kuris lankėsi Sovietų Sąj.

SPECIALIAI
PADAR YTAS
KANADIEČIU

SKONIUI

AR PILSUDSKIS KALTAS?
- AL. GIMANTAS

Sovietinamos Lietuvos spaudo
je Rapolas Mackonis spalio 9 d. 
sukakties proga parašė straipsnį, 
prisimindamas prieš 40 m. lenkų 
atliktą klastingą Lietuvos sosti- 

: nės okupaciją. Vilniečio lietuvio 
pasisakymas tuo klausimu itin 
įdomus. Gaila tik, kad aplinkybės 
vertė laikraštininką lygiuotis pa
gal ten nusistovėjusią ir genera
linę liniją.

Iš jo minčių, mūsų dėmesį pa
traukė toji vieta, kur R. Mackonis 
teigia, jog už Vilniaus okupaciją 
kalta ne lenkų tauta, bet Lenki
jos buržuazija, jos valios vykdy
tojai J. Pilsudskis ir netarpiškai 
šiam smurto aktui vadovavęs L. 
Želigovskis. Jis rašo, kad nors 
1920 m. spalio 7 d. Pilsudskio ir 
Lietuvos vyriausybės Įgaliotiniai 
Suvalkuose pasirašė sutartį, ku
ria Vilnius buvo pripažintas Lie
tuvai, “maištininkas” generolas 
L. Želigovskis Lydoje tą pačią 
dieną iš Lenkijos kariuomenės 
pulkų suformavo dalinius ir pra
dėjo žygį prieš Lietuvą. O po dvie
jų dienų — spalio devintąją — 
Želigovskio kariuomenė okupavo i klausą. Jų absoliutinė dauguma 
Lietuvos sostinę Vilnių. Teisin-1-4— ”i- 
gai, toliau rašo R. Mackonis, ži
nojome ne tik mes, lietuviai, ge
rai žinojo ir visas pasaulis, kad 
Vilniaus okupacija buvo politinis, 
jokiais tarptautinės teisės nuo
statais nepateisinamas smurtas. 
Deja, anuo metu Tautų Sąjunga 
nusiplovė rankas, o 1923 metų pa
vasari Ambasadorių Tarybos na
riai savo parašais sankcionavo 
Vilniaus okupaciją.

Vienu kitu sakiniu vilnietis žur
nalistas prisimena ir praeiti. Pa
sak jo, Lietuvos - Lenkijos istori
joje nuo šimtmečių nebuvo ne tik 
karų, bet ir susirėmimų. 1920 m. 
Lietuvos - Lenkijos karas buvo 
pirmas kruvinas susirėmimas, ku
rį iš esmės sukėlė stambūs dva
rininkai. Ir taip, tarp abiejų tau
tų dešimtmečiams iškasė bedug
nę, kuri tik po Antrojo karo bu
vo užlyginta. Okupacijos metais 
Vilnius ne gyveno, bet merdėjo.

Maža to, dvarininkų valdomos 
Lenkijos vadovai žiūrėjo į Vilnių 
kaip Į koloniją, o iš Vilniuje ir 
visame okupuotame krašte gyve
nusių lietuvių visuomenės buvo 
atimta daugelis elementarinių pi
liečių teisių.

Iš tų visų žodžių mums tepaaiš- 
ki mintis, kadšiandien sovietina- 
moje Lietuvoje dėl Vilniaus oku
pacijos oficialiai nekaltinama visa 
lenkų tauta, bet tik jos dvarinin
kai ir Pilsudskis su Želigovski u. 
Ir jei tai būtų tiesa, galėtų džiaug
tis kiekvienas lietuvis. Kągi, dva
rininkų jau nebėra, Pilsudskio su 
Želigovskiu palaikai jau sutrūni
ję, o lenkų liaudis visiems lai
kams nurimus ir atsižadėjus savų
jų imperialistinių siekimų. Šioje 
vietoje gali labai žiauriai klysti 
R. Mackonis ir visi tos teorijos ša
lininkai sovietinamoje Lietuvoje. 
Ir anksčiau ir dabar. mes beveik 
negirdėjome nei vieno blaivesnio 
balso iš lenkų pusės (nei dvarinin
kų, nei generolų!), nežiūrint ar tai 
biėdniokai ar turtingieji, ar vie
nai ar kitai partijai ar srovei pri-

dar vis svajoja apie’ naują Vil
niaus okupaciją. Ir tai, eilinių, 
paprastų lenkų balsai. Ar seka R. 
Mackonis lenkšiką spaudą? Joje 
labai dažnai galima rasti balsų, 
nuomonių ir nuotaikų, aiškiai by
lojančių, kad jei tik šiandien ga
lėtų, jie ir vėl bandytų pakartoti 
1920 m. avantiūrą. Istorija ir pra
eities klaidos tų ponų dar vis ne
pamokė ir jų galvosena ir laiky
sena, vargiai ar kada pasikeis. 
Toks mintijimas pas juos perduo
damas iš kartos i kartą. Taip iš 
kartos Į kartą! Teko girdėti jau
nų lenkų balsų, kurie dar vystyk
luose gulėjo 1939 m. Vilniui gri
žus prie Lietuvos, visiškai prita
riančių savo tėvų turėtam Įsitiki
nimui, kad Vilniaus lenkiško 
miesto tesama ir, anksčiau ar vė
liau, jis .turėsiąs grįžti prie, moti
nos Lenkijos kūno. įdomu ir tai. 
kad, daugumoje, savų motyvų ve
dami, lenkai vengia minėti Lietu
vos “okupaciją”, bet tekalba apie 
sovietinę okupaciją, sąmoningai 
ignoruodami betkurią lietuvišką
ją įtaką Vilniuje ir krašte, Gomul- 
kinėje Lenkijoje, oficialios nuo
taikos, tiesa, žymiai ramesnės, 
bet, kas gerai pažįsta lenkus, su
tiks su teigimu, kad koks jis ne
būtų, raudonas, ružavas, baltas ar 
geltonas, pirmoje eilėje jis visuo
met ir visur tėra ir teliks tik len
ku. Dalinai tai komplimentas vi
sai lenkų tautai, bet jis mums la
bai nelaimingas ir ateičiai ne
daug ką gero žadąs. Jei šiandien 
norima sudaryti Įspūdis, kad už 
Vilniaus užėmimą kalta tik lenkų 
diduomenė ir Pilsudskis su želi- . 
govskiu. bet ne visa lenkų tauta, 
norėtųsi sutikti bent vieną lenką, 
kuris viešai pasmerktų aną lenkų 
didžiūnų niekingą veiksmą ir pa
reikštų savąjį solidarumą su lietu
viais, pripažindami aną savo klai
dą ir atsisakydami betkurių pre
tenzijų Į Lietuvos sostinę. Toks 
pareiškimas, tiesa, faktiškai nieko 
nepakeistų, bet moralinėje plot
mėje būtų bent dalinis nuplovi- . 
mas tos gėdingos dėmės, kurią ir 
šiandien turi jausti visa lenkų 
tauta. Ar jau užmirštos lenkiško
jo ultimatumo nelemtosios die- 
n<£? Ar jau tikrai užsimiršo len
kų masių narsūs ir triukšmingi 
šauksmai — žygiuosime į Kauną? 
Jau 1938 m. jiems Vilniaus ne
pakako. Tai ne vien tik generolų 
su dvarponiais balsai buvo ...

“Draugo” “Dyglių ir spyglių” 
skyriuj pasišaipyta iš Pr. Alšėno 
knygos “Maži žodžiai”. Senu me
todu (jis jau sykį buvo ten. pat 
panaudotas panašiai A, Nykos-Ny- 
iiūno rinkiniui) pasigraibstyta 
prozaiškų sakinėlių ir pripuola
mom banalybėm norėta Įtaigoti, 
kad Alšėno knygos esama vien 
nereikšmingų straipsnių rinkinio.

Kodėl nepagalvoja mieli kole
gos žurnalistai, kad išeivijos laik
raštininko dirbama itin nedėkin
gose sąlygose. Ar nebūtų vertėję 
ranka numoti i protarpini “nusi- 
rašymą”? Arba dar geriau — ta 
pačia ranka patapšnoti Alšėnui 
per petį už tai, kad savo veikla 
palaiko lietuvybės rusenimą išei-

“Newsweek” numerio ekrano 
skyriuje lapkričio 7 d. aptariamas 
filmas “šešėliai” (Shadows), su
kėlęs entuziazmą Londone, Pary
žiuje ir Venecijoj. Kritikai ap
šaukė ši filmą “perversminiu, 
epochiniu kinematografijos kūri
niu, sukeliančiu giliausią meninę 
satisfakciją, labiausiai sukrečian
čiu iš viso kas demonstruota pra
eito dešimtmečio būvyje”.

Jo režisieriaus pasirodo esama 
jauno amerikiečio —- John Cassa-1 viuose?

Antra vertus gal ir esama išei
vyje tam tikro imuniteto prieš 
“smegenų skalavimą’” Juk nei 
parsidavusi čiabuvių spauda, nei 
neprašyto svečio “Tėvynės Balso” 
egzemplioriai, nei leidimai iš ana
pus, atrodo, ikišiol giliau nepa
veikė lietuvių galvosenos ir laiky
senos.

Klausimas tik: “Ar ištikrųjų 
yra taip?” ir “Kaip ilgam?”.

Gražiu (ir galbūt vieninteliu) rus vakaras. Mėnuo, kaip nubliz- 
broliškų latvių gestu bus torontiš- ginta keptuvė, šviesą žeria ant 
kio Skudros įnašas naujos MLDT nerimstančio miesto. Reklamų 
plokštelės “Milžino paunksmės” šviesos, Įvairiausių spalvų, akis ir 
išorės apipavidalinime. Paimda- širdį saldžiame žlpulyje skandina.

i Kambaryje šilta, televiženo langu- 
: tyje mergaitė su sijonėliu virš 
i kelių, tipeliui plonučiais ūseliais 
j panosėje ant kaklo kabinasi... 
Mano dūšioj irgi šventadieniška 
nuotaika: keturi kotlietai ir dvi 
sriubos lėkštės, priedui kisieliuko 

į bliūdelis, išstūmė ją iš kasdieni
nių vargų orbitos. Būdamas išti
kimas higienos mokslui, nelauk
damas nei Kalėdų, nusiploviau 
kojas ir iš nosies visus ilgesnius 
plaukus išsipešiojau. Ir taip po 
visų darbų nutūpiau su laikraščiu 
rankoje Į sofos kamputi, pasi
džiaugti nemeluota gyvenimo lai
me. Vos tiktai m’an pradėjus skęs
ti į tą ružavą nirvanos kisielių, 
kur buvus, kur nebuvus salionė- 
lin įgriuvo Barbora.

— Tai jau vėl murksai, kaip 
katinas ant pelenų! — sako jinai.

Ale tai žmogus. Nieko daugiau 
ir nežino, kaip tiktai persivalgyti 
ir snausti. Jokios fantazijos, jo- 

i kios veiklos už miego ir valgio 
I tvoros ... Žiūrėk, kiti žmonės 
taip pat dirba, bet randa laiko 
net keliose organizacijose veikti, 
visuomeniniame bare plačią vagą 
varo ... O dar, mat, apsišvietusiu 
save laiko! Atseit, buvęs ponas 
sekretorius! O kad tu sudegtum!...

~~ Palauk, Barbor, — taikingai 
pradedu, — ko tu dabar šoki ant 
manęs, kaip varlė ant dalgio! Ko
kių fantazijų tu man nori Įkvėpti? 
Jeigu tu taip per dieną prie ma
šinos pastovėtum, tai tau visos 
fantazijos per sijono klostes iš
rūktų!. . . Jeigu tau skauda dan
tį, tai geriau primušk kaimyno 
šunį, bet nedrumsk ramiam žmo
gui poilsio . .. /

šitoje vietoje išskleidžiau laik
raštį ir tokiu būdu inteligentiš
kai parodžiau, kad visos diskusi
jos tuo reikalu baigtos. Bet kur 
tau Barbora supras tokį diploma- 
ti žestą!

— Žiūrėk, — neatstoja jinai, 
— kad ir tokio Adomavičiaus pa
vardė nuolat mirga laikraščiuo
se: čia Adomavičius aukas rinko, 
čia Adomavičius bufete dirbo, čia 
Adomavičius vėl Į parapijos ko
mitetą išrinktas ir taip be galo .. 
O kas jisai? Sako Lietuvoje vals

mas atlyginimą vien už fotografi
nės medžiagos išlaidas p. Skudra 
atliko darbą už kuri svetimtaučiui 
komersantui būtų tekę mokėti 
tūkstančius.

i

BONKELĖS SU ĮVAIRIASPALVIAIS KASPINĖLIAIS
Už lango, mieli piliečiai, skaid- BALYS J. ARŪNAS

Feljetonas

be
O

į jonys, taip ir išgaravo. Kas iš to, 
į kad kojos nuplautos ir iš nosies 
plaukai išpešioti, kas iš to, kad 
mėnulis blizga lango stikle!...

— Na, — tyliai pagalvojau, — 
palauk, Barbor, dar rašys apie 
mane laikraščiai! Ir kaip dar ra
šys! ...

Po kelių dienų nuėjau pas Ta- 
muli, garsų visuomenininką, sep
tynių organizacijų pirmininką ir 
visą reikalą išdėjau. O jisai šyp
sosi, kaip katinas prieš lašinių 
paltį ir man baigus sako:

— Brolyti, tave pats dangus pas 
mane atsiuntė. Mes, atseit, ku
rapkų mylėtojų susivienijimas, 
rengiam baliuką ir mirtinai mums 
dar reikia vieno bufetininko šnap- 
seliui pardavinėti... Ir štai tu 
čia!... Atsiųsime įėjimo kortą ir 
nevėluok!... Smagu, kai dar at
siranda žmonių su idealais... 
Smagu ...

Tai, piliečiai, po dviejų savai
čių. aš jau stovėjau už blizgančio 
bufeto, su balta priejuoste ir 
rankšluosčiu prie šlaunies, o Ta
mulis davinėjo paskutinius nuro
dymus:

— Va, Anuprai, tau svečiai at
neš Įvairių spalvų bilietėlius: ža
lius, raudonus, baltus. Už bilie
tėlį stikliukas šnapso. Bonkelės 

(Nukelta i 7 psl.)

čiaus valdybos sargu buvo 
prakaito pasirašyti negali.. 
tu kur pasireiškei? Kada laikraš
tis tavo vardą suminėjo?...

— Per senas, — sakau. — Bar
bor, bankams rabavoti netinku, 
tai ir Į-laikraščius negaliu patek
ti. O aukas Lietuvoje aš rinkau, 
bažnyčios maršalka buvau ir pa
čiam vyskupui kelią‘bažnyčioje, 
su kukavine lazda, skindavau. 
Per Velykas šv. Jurgio vėliavą 
aplink bažnyčią nešdavau. O vė
liava buvo, brač, gal kokių dvie
jų sieksnių, vienas šilkas-ir auk
sas! Net slibino dantys buvo auk
su nulieti. Jei pasitaikydavo vė
juotas rytas, tai kitų, daug ma
žesnių karūnų nešėjai atbuli virs
ta, o aš, žinotum, einu tiesus kaip 
cviekas! Nešu augštai iškėlęs šv. 
Jurgi su jo eržilu ir smaku. Ir sa
kydavo žmonės, esą Anuprui nie
kas negali prilygti! Per atlaidus 
mane klebonas pietų kviesdavo, 
kartą šalia praloto sėdėjau ...

— Gana, jau gana, — nuker
ta Barbora, — kas buvo tai bu
vo, bet dabar parodyk savo mand- 
rybę!... — ir nelaukusi mano 
atsakymo išbėgo į virtuvę.

Vakaro ramybė, mieli parapi-

VIII Lietuvių Dienos proga no
rima gauti lietuvių dailininkų pa
rodai Montrealio muzėjaus patal
pas. Tai būtų tikrai' šaunus lai
mėjimas. Iki šiol mūsų dailinin
kai prisiglausdavo toli gražu pa
rodoms nepritaikintose patalpose.

Šia proga norėtųsi šnektelti ir 
apie kitą, ne vieno manymu, pri- 
brendusį reikalą, tai —- metą pa
puošti bendruomenines patalpas 
savųjų dailininkų darbais.

Veik nuolatos" aptinka m spau
doj žinutes, kad toji ar kitoji liet, 
organizacija atšventė, švenčia ar 
švęs savo veiklos dešimtmeti.

Džiaugiantis drauge su jubilia
tais ir linkint jiems geros sėk
mės, norėtųsi, kad sukaktuvės ne
sibaigtų vien puota ir prakalbo
mis. Ilgėtinasi platesnio mosto, 
liudijančio jos narių solidarumą 
su savo tauta. Įsigijimas savųjų 
dailininkų kūrinių būtų, galbūt, 
tokio “pabaigtuvių vainiko” gra
žiausia forma.

Įžūlu būtų teigti, kad nieko nė
ra daroma ta linkme. Pasižval
gius po mūsų parapijines, Liet. 
Namų, klubų sales ir t.t. visur už- 
tiksim bent užuomazgą minimali- 
nėm priemonėm sukurti lietuviš
ką atmosferą.

Antra vertus, ruošdami subuvi
mus (suvažiavimus, vakarienes, 
šokių vakarus) reti rengėjai ne
pasitelkia pagalbon vietinių dai
lininkų paramos. Su pasigėrėji
mu konstatuojam tada nuostabią 
patalpų išorės permainą.

Bet “užgesus žiburiams ir nuti
lus mūsų puotai”, pilnesnis salės 
sulietuvinimas vėl atidedamas vė
lesniam laikui. Vėl užmirštamas 
lietuvis dailininkas, ištisą dešimt
metį (ačiū Dievui!) nepagailėjęs 
savo laisvalaikio, kad mums vi
siems būtų jauku ir malonu sa
vam bendruomeniniam prieglobs- 
tyje.

O juk, rodos, taip maža reikėtų! 
Jei visos pašalpinės, religinės,

PLAUKITE IR DŽIOVINKITE SAVO SKALBINIUS

AUTOMATU - BE VARGO ..

PANAUDODAMI

ELEKTRĄ!

P
CANADIAN

Ch; .4^// X / /Z z , • - <

MOLSON’S BREWERY (ONTARIO)'LTD.- 
INDEPENDENT BREWERS SINCE 1786

ESTŲ ŽUVŲ KRAUTUVĖ

PARKDALE FISH
2294 DUNDAS ST. W. (kampas Dundas - Ronccsvallcs) 

Telefonas
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 S3.
UNGURIUS, URMO KAINA, SIUNČIAME I VISĄ KANADĄ.

hydro!
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Į -Lietuva — Europos nugalėtoja" ir 
Tremties mokykla” bus rodomi Ra

Pavergloįe tėvynėje
ieško motinoj. ‘Tiesa” Nr. išleisti, reikia aprūpinti su knygom miltone_gruodžio_17 fe l8 d.d. Filmai 

279, lapkričio 27 <£. paskelbė tokią sa- u- su sąsiuviniais. Mūsų name radijo * ‘ **
ve tėvų fe pavardės nežinančio vyro .tekalba nei patefonas nedainuoja, tik 

* istoriją. r 1 vaikeliai pąrėję iš mokyklos pamokas
Kai kilo vokiečių-rusų karas, jam ruošia. Neturim pinigų — neturim 

ėję ketvirti metai. Matyt, tada jis su rūpesčių, kaip kiti dabar galvas suka, 
savo senele, greičiausia 1941 m. birže- VaZiuoia miestuosna ir perka ir per- 
lio 14-15 d.d., buvo deportuotas į vidų- ..a, kas papuola.
i.*»į- .vają, i Sialinabadą. Ten mirė jo r’Paklausime mes Tave, broleli, ar | 
senelė, o jis visiškas našlaitis pateko į keitėsi kada Amerikoje pinigai ant kė 
prieglaudą fe buvo užrašytas Valentinu, tos monetos? Musėt tie patys doleriai 
Nikolajevu. Jis žino, kad jis lietuvis J visuomet buvo. O pas mus Lietuvoje 
kad Nikolajevas ne jo pavardė, bet jąu daug kartų keitėsi pinigai: buvo 
nežino net tikros pavardės, nei iš kur

, Jis iš Lfetuyos teprisimena, kad jis 
gyyėno mieste-prie upės. Gyveno nedi
deliame mediniame name su skardiniu 
stogu, o greta buvo iš raudonų plytų 
pastatytas malūnas. Jis gyveno su se
nele ir sAiekU, kuris dirbęs gal kiem- 
sar^u a.- kokį kitą darbą pas tur
tingą žmogų fe namo visuomet parsi- 
uesdavęs dovanų- Senutė buvo siuv'ė- 
jti. ^O motina karui negyvenusi. Jis tik 
prisimena, kad ji retkarčiais pasfeody- 
davuši. Ji buvusi tamsiaplaukė vidu
tinio ūgio moteris. Senelis miręs prieš 
pat karą. Jaunuolis prisimena, kad se- 
n^į budėję kapinėse už upės. Dau
giau jis nieko neatsunena. bet norėtų 
sųlsūiū motiną, o gal ir tėvą, apie ku
rį jis nieko nežino. O gal kas tokią šei
mų žuiotų. Pagrindinės žinios yra upe, 
raudonų plytų malūnas fe vaikas pas 
senėjius, kurių vienas miršta prieš ka-: 
rą, d antras tremty. “Tiesoje” yra įdė-1 
la »r jaunuolio nuotrauka kareivio uni- 
foitadje.

kalėdų atostogų Lietuvos mokyklos 
dabar neturi. Atostogos pradedamos 
prieš Naujtis Metus, kada ir eglutės 
rengiamos. Tik vieloj Kalėdų senelio 
vaikščioja rusiškas “senelis šaltis”. 
Šiemet atostogos prasidės anksčiau dėl 
mokytojų suvažiavimo, kuris prasidės 
gruodžio 27 d. Dėl to ir mokiniai atos
togas pradeda gruodžio 27 d., t.y. tre
čią Kalėdų dieną. '

Medicinos mokslų kandidatas chirur
gas Alfredas Smailys, lalsmainas teen-

lų aparatą dirbtiniam kvėpavimui. Tai 
“elektriniai plaučiai”, kurie skleidžia 
tam tikrus impulsus ir gali žmogaus 
gyvybę išgelbėti tais atvejais, kai gre
sia mirtis, nebeveikiant alsavimo or
ganams. Dabar aparatas yra bandomas 
ekspertų. Po to jis būsiąs plačiau Pa* | šu žmonelių dėl teisės gyventi savaja- 

’ naudotas medicinos praktikoje, ypč ; i>ute. •
greitoje pagalboje. Aparatas portaty-; 1959 m. Šeduvoje komunaliniame na- D: *• . .. .; ’
vus ir sveria tik 10 kg. Ę. melvie Kėdainių a Nr 17-1 gyveno Pirm- nuomone tik keli iš pasi-metyje reeaainių a. ly. i< 1 &yveno lraukusiu pinige atsiėmė bėdų spau- 

Artėjantis rublio pakeitimas nauju,; -“nko sargas Gabrtehus Ra<hsauskas, džiami dauguma gi tai padarė įvairiu 
-dešimti kartų brangesniu, Lietuvoje !£ vaik« darželio skalbėja Antanina ; aistrų įtaJcoje Iki 1961 m gegužės pa- 
taip pat kelia didelį nerimą žmonėse.' Poceviciene. Namukas buvęs labai rei-; baigos pagaĮ gautus 15 narįu pareiški- 
Kas tik turi pinigų, stengiasi nelaukti j ka*“?sas “°ntpL2!!_ ^°nmUn^n‘- : mus dar reikės grąžinti $3.800. St. Bak- 
keitimo, bet tuojau pat išleisti ką nors : skynąus vedėjas Placents nenorėjęs ne 
nusiperkant, Matyt, niekas netiki, kad Į i^rdėti apie tai. Bet štai kartą užėjęs , ^mima spręsti ne jausmų įtakoje, bet niausi menininkai: L. Bubnytė. XL. Sa- 
naujaisiais pinigais prekės bus’tikržd*• Rajono vykdomojo_komiteto pirnunin- •. iietuv-jku proįu; Tuos, kurių kas, I. Urbaitytėį R. Klevas (šokis), 
dešimtį įSrtti pigesnės^ kaip skelbiami £0. pavaduotojas Bartkus, ir pasiūlęs , pinigus atsiimti jau gauti, i R'amona ir Regina Bagdonaitės, A. Sa
ma. Šiuo atžvilgiu būdingą ištrauką PadarJ ti namuko kapitalini remontą,, pakeisti nuomone ir 'pasilikti kalas, W. Petraška, M. Repčytė, M. ir 
laiško iš Lietuvos išspausdino “Vilnis” į sąlyga, kad Radisauskas su Pocevi-. narjais prane§ant apie tai LN v-bai W. Sims-Šimkevičiūtės, R. Skaistytė, 
lapkričio 30 d. Nr, 235. Laiškas rašy- C1®ne remonto metui is namuko issi- i ra§tu jD jj. A. Jonikai, Stirton St., N. Rene
tas M. Lazarevičienės dukros, moks--Į kelta• tie suabejoję. Bartkus da- padėkojęs nariams už taip skaitlin- šiūtė, M. Klevaitė (baletas), J. Vai-
leivės Aldonos, iš Strazdų kaimo, Šir- ? Y^s oficialų rąs^ą, kad po remonto et RaVčuc Vad ' eius. V. ir D. Šonvtės. R. Klevas (Dia-
vintų rajono, bet rašoma motinos var-: A*e S^ėsią grįžti į namuką ir gauti tiek 
du jos broliui Jonui Vilkeliui. , Pat ploto, kiek turėjo. . —_ .^1- _ ____

“Dabar broleliui parašysiu keletą žo- Betgi remontą atlikus Bartkus apie ; čįau$ neturėjęs. Šis faktas rodąs, kad ; vyresnįjį jaunimą, kuris nustebino sve- 
džių apie ūkininkus. Šią vasarą buvo pažadus nenorėjęs nė girdėti. Sargas j lietuvius bendram tautiniam darbui: ėius savo muzikiniais talentais ir pui- 
brangūs gyvuliai, kas turėjo parduoti.; su skalbėja tada susikraustė sauvališ’ j gaiį^a sutelkti tik reikią prisitaikyti ’kiu pasirinktų dalykų išpildymu. Mar- 
Taip pat ir paukščiai buvo brangūs. • kai t atremontuotą namą. Bartkus ap-jajko dvasiai. Jo manymu, ir ateityje garita Klevaitė, Sandra Vaičiūtė ir Ei- 
O tai prisiėmė, prisiplėšė ūkininkai skundė juos prokurorui, kad namą ne- parapijos, lietuvių namai, banke- lyn Noris-Naruševičiūtė atliko piani- 
daug pinigų ir rūpinasi dabar ką su teisėtai užgrobę. Teismas nusprendė: kooperatyvai ir panašios organi-inu ilgesnius klasikų kūrinius, o Jonė
jais daryt. Ba jau prieina mūsų rub-' juos iškelti, bet, kai teismo vykdyto- zacijos pajėgs mūsų tautinę gyvybę iš- j Kahevaitė ir Vytautas Beniušis pakar- 
liams galas, reikės keisti tūkstančiai jas pamatė Bartkaus duotus garanti- j laikyti, nes čia šalia tautinių pareigų; totinai mūsų publikai pasirodė, kaip
ant šimtų. O ką už juos galima bus nu- jos raštus, sprendimo nebevykde. Ta- ^kyla ir asmeniškas interesas. Pade-Į reto gabumo akordeono muzikos ma-
pirkti, tai nėra žinios kokia bus kaina, da Bartkus Pocevičienę iškėlė į Radi- kGjęS dalyvaujantiems svečiams, pirm, estro!
O tai žmonės bijodami laikyti, perka šausko butą, kad gyventų kartu, o į jos ’ prįs‘tatė vieną stambiausių JAV lietu-i Šioje koncerto dalyje didelį įspūdį
visokias mašinas, motociklus ir moka butą įkėlė saviškį žmogų Ligeiką. Nu- ~
po septynis tūkstančius už motociklus, skriaustieji bylinėjosi toliau ir pasie- 
Ar kas moka važiuoti ar nemoka, nors kė net augščiausią teismą, visur laimė- 
šonus apsidaužo griūdami, bet moto- • darni, išgaudami sprendimą^ kad Ligei- 
ciklais važiuoja. p

Perka siuvamas mašinas, moka po sileido. Kai iš Vilniaus augščiausiojo 
dvylika šimtų rublių. Nors katras vi- / ' 1 J ‘
sąi siūt nemoka, o vaikai maži, o siuva
moji mašina kampe stovi. Perka ri- 

r *V4.«444V - ------ ----------- " T* , 1X<1Į XCLLLC LFC pdUlldU. a V W Vjv HgCO- — ----- --------------
kurti nebyliai, tik vienas brolis girdi dauską. Šeduvos 1. teisėjas Urbonas * nis arch inž> A Tyliaus pranešimas kia tikėtis, ateityje dar daugiau po-
ir kalba, o radijo ūžia, garsiakalbiai sumišo. Įsakoma iškelti Ligeiką, o bu- apiG busimuosius Liet. Namus. Iš jo puliarės.
ūžia ant viso kambario. Mūsų Strazdų te jau Sadauskas.. Be to, jis partijos J paai§kėjo, kad planuojami LN būtų į Koncertas davė $100 gryno pelno, iš _ _ _ .
kaime yra astuoni radijai namuose ir j žmogus ir Bartkus jau grasina: “Ne- ^jų augštų. Pirmame numatoma 12! kurio $50 paskirta LN, o Vyt. Babec- į garbingą pareigą savo tautai. Vida C.

* keturi patefonai. Dainuoja, groja net kišk nosies, kur nereikia!” ; bowlingas su kavine, 400 vietųIkas.jam priklausančią dalį $50 pasky-Į;__ 2™^
kambariai ūžia. O vaikai klausydami; Korespondentas Vyt. Petkevičius sa-! sale, bankeliui patalpa, raštinė, rūbf-jrę lietuviškai mokyklai. Prie Į būdais remiančių mūsų tautinę velk
ant gatvės šokinėja.?* - " 5' ‘ galo dar nematyti, oJnės ir pagalbinės patalpos šildymo ir {kpnjeftWtechnisko paruošimo daug lą. Ypač pasįrę^ą Julija Cegienė, ku-

“O mūsų šeima didelė, kiekvieną ;• Bartkus sakąs, jog be jo paties čia nie- f vėdinimo aparatūrai. Antrame augšte • nūosirdaus dasfib įdėjo Leonas Klevas, 
reikia aprengti, apauti, ir į jnokyklą kas nieko negalįs padaryti. būtų pagrindinė 1000 vietų salė per du ’ ’

Į Lietuvišką konjaką pradėjo gaminti ploto. Salia salės 2-me augšte° būtų me dažniau ir dar su didesniu pasisė

litai brangūs pinigai, červoncai piges
ni, iškeitė červoncus ant dabarykščių 
mblhj. Dabar vėl žada keisti ir neži
nom ant kokių.

i Dabar Lietuvos pinigai nekeičiami 
tik pabranginami, tai žmonės galės su 
mažiau pinigų daugiau nusipirkti viso
kių daiktų. "Vilnies” redakcijos prie-

“Aš turiu kelis rublius ant vaistų, 
tai fe užteks, kol valdžia susitvarkys su 
pinigais.

“Sudieu, broleli, karštai bučiuoju. 
.•***.; Aldona1’.

Partfeanai 1951 m. pavasarį Plauši
nių miške nužudę Rūtelių apylinkės 
pirmininko Vlado Lukausko dukras — 
moksleivę Jadvygą fe Onutę, dirbusią 
kolūky melžėja. Jie mergaites pačiupę 
pas Mikuskius, su kurių Koste Jadvyga 
mokyklon ėjusi fe pas kurią buvę nu
ėję knygos pasiskolinti, Pasak “Tie
sos" korespondento V. Miniotos, Koste 

i jas įdavusi. Partizanų vadas Budginas 
jų laukęs ateinant su trim draugais: 
Aųgusčiu, Daukantu ir Žukausku. Kai 
nusivedę mergaites į mišką, ten radę 
naminę varantį Mandravicką, kuriam 
vėliau buvę įsakyta pasmaugtas mer
gaites užkasti. Jis užkasęs ir į tą vie
tą perkėlęs laužą.

Apybraižoj jis vaizduojamas pamišė
liu. Jis ir nuvedęs po 9 metų, parody
ti, kur lavonai buvę užkasti. Jie labai 
skilmingai palaidoti Tytuvėnuose. 
Koste Mikuckytė - Daktarienė gyve
nanti Kelmėje, Pergalės g. 18b. Esą, 
žmonės nuo jos traukiasi “lyg nuo ma- 

-. , _ . . . : .’o”. Bet iš kur Miniota žino, kaip vis-
mko Petro Miškinio, sukure ongma-: jis taip nepa^kina, Ab

j rodo, kad jis stačiai žaidžia moters li
kimu pasiremdamas gandeliais, pats 
norėdamas pasižymėti.

Būdinga byla Šeduvoje. “Tiesa” Nr. • 
257 aprašo būdingą bylą dviejų varg-

yra garsiniai, verti visų mūsų dėme
sio. Pirmame matysime neprikl. Lietu
vos gyvenimą, jos sportinius atsieki- 
mus, o antras filmas — “Tremties mo
kykla” — supažindins žiūrovus su Va
sario' 16 gimnazija Vokietijoje. Nepra- 
ieiskime taip retos progos, gausiai at
silankydami į mūsų gyvenimo (praeito 
ir dabartinio) pademonstravimą ekra
ne. Tėveliai prašomi atkreipti dėme- 

; >į į savo vaikučius, kurie daugumoje 
I nėra matę gyvos mūsų tėvynės. At
veskite juos į šiuos filmus. Ekrane 
prabėgs gražūs Lietuvos vaizdai, prez. 
a. Smetonos kalba originale, /Tautinė 
oiimpijada, Europos krepšinio pirme
nybės, Lietuvos rinktinės rungtynės 
?/ieš kitas valstybes.

Visų Hamiltono ir apylinkių lietu
viu patogumui filmai bus rodomi šeš
tadienį, gruodžio 17 d., parapijos salėje 
4 vai. vaK. ir sekmadienį, gruodžio 18 
d., tuoj po Sumos. Filmų rengėjas — 

I sporto klubas Kovas, sąmoningai juos 
odo du kartu, norėdamas išvengti di

delio žmonių susigrūdimo, koks buvo 
per J. Stuko pranešimą. Kam yra pa
togesnis šeštadienis, mielai laukiamas 
7 v. v., kam sekmadienis— tuoj po 
pamaldų, parapijos salėje, nors per tą 
'90. nūn. galės prisiminti ir kartu pa
gyventi mūsų laisvos valstybės pulsu.

LIETUVIŠKI FILMAI Iš HOLLYWOODO

Lietuva-Europos nugalėtoja
< :-;r ••’ ■ * •" ■; * M? y : ;'

Tremties mokykla
bus rodomi Hamiltono VAV parapijos salėje gruodžio 17-18 djd.

Seansų pradžia: šeštadienį 7 vai. v., o sekmadienį tuoj po Sumos.
Sporto Klubas Kovas.

v-bos dar negautas, balsuojant jo pir- < stambios Walter Montgomery Con- 
kūną esamomis sąlygomis, t.y. negavus struction Led. savininkas. Mielajam 
leidimo, nariai 343 balsais prieš 2 nu- p. Vladui nuoširdus ačiū! Sk. St. 
tarė jo nepirkti. Šiuo nutarimu LN 
nariai panaikino v-bos su sklypo par- DIDYSIS IDEALISTAS. Šių laikų
davėju sutartą užpirkimo transakciją ^a?^.a .yra ^jne,-kad ^didžioji dalis 
ir atpalaidavo $1000’užstatą. Kadangi tikinčiųjų visiškai nesistengia Kns- 
iš daugelio narių pasisakymų ryškėjo itaus I"okslo> maža da?el«- 
bendras noras sklypą, jei miestas duo-p Prakt,ko^ Daugumo musų religine 
tų leidimą LN, pirkti, todėl pirminm- Praktlka neišeina 1S musų seimos ap
kaunantis susirinkimui G. Palmer , . . ...
svarstynia tęsė, fe nariai įgaliojo LN Hamiltono bendroomene jau eilė 

. . . .... . . TYtATti ciiMCTiirin cii VicTmii Irai-

SKAUTŲ IR SKAUČIŲ EGLUTĖ
bus gruodžio 18 d., sekmadienį, 4 vai. 
p.p. parapijos salėje.

Programą išpildys skautės ir skau
tai taip pat bus trumpas montažas — 
“Mes visiems”, kuriam rūpestingai ruo
šiami musų jaun. skautes.

Kviečiame skautų-čių tėvelius, bro
liukus, sesutes ir mūsų visuomenę.

Dovanėlės yra ruošiamos abiejų tun
tų vadovybės, taip kad kiekvienas vai-1 Klausimuose ir sumanymuose K. 
kas bus aKlėdų senelio apdovanotas.! Mikšys iškėlė gražią mintį sukėlimui

Tėvai norį įrašyti savo vaikučius į papildomų lėšų per LN Kultūros Fon-

Lietuviai pasaulyje
IA VnlcH/kAc I PREL- M. KRUPAVIČIAUS 7b
Jr\ v UlotyuVo amžiaus sukaktis bus paminėta gr

SENATORIUS JOHN F KFNNFDV, džio 18 d- Jaunimo centre Čikagc
JAV prezidentas efektas, atsiuntė VLI sukaktu vinin^ skai
Ko pirmininkui iš Palm Beach nuo
širdų padėkos laišką už jam pasiųstus

PLB C. Vald. pirm. J. Matulionis, f
, . ■ BALFo DEŠIMTOJO SEIMO rezp-
sveikinimus ir linkėjimus jo išrinkimo liucįjose viso laisvojo pasaulio lietu* 
JAV prezidentu proga. Tuo pat laišku viai prašomi ir toliau remti jo veiki 
jis užtikrino, kad* JAV yra* pasiryžusi yra, BALFo skyriai, dėti pastap- 

u-i u- yęįjdą įjungti galimai daugiau
(tautiečių. Ypatingai į darbą įtraukti 
daugiau naujų ateivių. Prašomos beh-

metų susiduria su Zigmu Orvidu, ku
ris stebėtinu charakterio tvirtumu ap
sisprendęs už pagrindinį Dievo įsta* 
tymą — mylėsi Dievą ir savo artimą! 
Nuo 1958 m. sausio mėnesio jis su
rinko, sutvarkė ir persiuntė Suvalkų 
trikampiui net 85 siuntinius pats vie
nas, be jokios organizuotos pagalbos!

v-bą, jei bus gautas leidimas, sklypą 
nupirkti. Už tai pasisakė 265 balsai, 
o kad šio sklypo visiškai nepirkti — 
80. Tuo būdu susirinkimas įpareigojo 
LN v-bą padaryti naują pasiūlymą są
lygojamą leidimo gavimu ir jį gavus 
teisę sklypą nupirkti..

Esamus LN susirinkimas nutarė ir* w .. r . , o - .-x. .
toliau laikyti užrašytus pardavimui su! ^au eiJę ^1S Saleziečių ir
sąlyga, kad gavus geriausią pasiūlyma!Vasano.16 gimnazijų burehus. Istver- 
būtų šaukiamas LN narių susirinki: rungai ir nuosekli platina knygas po 
mas, kuris padarys galutinį sprendimą. namus’ renka aukas tumiausioms nu-

Nariai 287 balsais prieš 4 įgaliojo 
LN v-bą reikalui esant prašyti valdžią 
padidinti Šerų (common stock) kapita
lą $50.000. Dabartinis čarteris leidžia 
parduoti 1000 šėrų po $100 iš kurių 
jau parduota 813.

sutikti visus ateities reikalavimus be 
baimės* fe svyravimų.

DR. A. TRIMAKAS, VLIKO pirmi- - v. .
ninkas, lankėsi visoje eilėje laisvųjų dfxferbiauti bei remti BALFo da 
kraštų delegacijų Jungtinėse Tautose visos lietuvių organizacijos ir klul 
fe prašė įtraukti j Jungtinių Tautų re- “ MMft
zoliuciją kolonijų panaikinimo klausi- lei « nuoširdžią talką
mū Lietuvos fe kitų sovietų pavergtų- Į®> V1S2 Sėtuvių .
jų kraštų išlaisvinimo reikalą.

VLIKas PASIUNTĖ taip pat pade- neorganizuoti atskirų fondų šalpai, o 
padėkos telegramą D. Britanijos par- įsisteigusius prašoma jungtis Į BALFą. 
lamento nariui, valstybės pasekreto- Turi būti daromi visi i 
riui užsienio reikalams, David Orms
by Gore už Lietuvos reikalo iškėlimą 
jo pasakytoje lapkričio 28 d. Jungtinė
se Tautose kalboje..*

PROF. STP. KAIRYS • KAMINS
KAS vėl ligoninėje. Pradėjo gangre
nuoti jo dešinė koja. Gruodžio 2 d. ją • 
amputavo iki kelio.

ADV. DOM; NARGELAVK1US, gy-

fir prašė įtraukti j Jungtinių Tuntu re- Padėkojus spaudai fe

j šalpą vykdy
ti per BALFą. Geresnei šaipe® koordi
nacijai ir našesniam darbui prašoma

galimi žygiaĮų 
kad maisto siuntinių bei vaistų peę 
siuntimas Lietuvon ir Sibiran būtų par 
lengvintas. Tie studentai, kurie naudoj 
josi BALFo stipendijomis, kviečiami 
bent savo darbu ir talka prisidėti prif 
tolimesnio ir našesnio BALFo darbo.į

W. RASČIAUSKAS, kelionų bend- 
, rovės prezidentas, grįžo iš kelionės f 

>, w ____________ _ J Europą, kurios metu buvo Maskvoje^*
venęs su sūnumi Domįninku Brookly-; savo gimtajame Panevėžį

- . .... Kadangi del blogo oro lėktuvas ne*
skrido, tai iš Maskvos į Vilnių važiavęs 
traukiniu. Išgirdęs traukiny kalbant

dą. Jis siūlė išspausdinti ir platinti 
Hamiltono LN plyteles po $1 vertės. 
Kas negali pirkti šėrų, įsigys LN ply
telių. Jei kas nors jų įsigys už $100, 
gaus vieną šėrą, jei mažiau — jo au
ka teks per LN Kultūros Fondą liet, 
reikalams. Balsuojant (kiekvienas na
rys turėjo tik vieną balsą) 55 prieš 4 
įgaliojo v-bą šį gražų sumanymą įgy
vendinti.

Susirinkimas baigėsi 9.30 vai. vak.
JAUNŲJŲ TALENTŲ KONCER

TAS, ruoštas Vyt. Babecko, įvyko lap
kričio 27 d. Lietuvių Namuose. Jis su
silaukė ypatingo mūsų visuomenės su
sidomėjimo, sutraukdamas apie 400 
klausytojų. Programą nuosekliai ir 
gražiai pravedė Vyt. Babeckas. Kon
certą pradėjo mažoji M. Mureikaitė, 

_________________ _ paskambindama trumpą kūrinėlį. Pir- 
į šys nuoširdžiai prašė narius pinigų at- niąją koncerto dalį atliko patys jau-

skautų-čių oragnizaciją, kreipiasi į 
tuntininkus. Amžius nuo 7 metų.

Tuntininkai.
VISUOTINIS LN NARIŲ SUSIRIN

KIMAS įvyko gruodžio 4 d. Dalyvavo 
rekordinis narių skaičius — 209, at
stovaudami 373 akcijas.

Prieš susirinkimo atidarymą v-bos 
pirm. St. Bakšys padarė pasitraukusių 
LN narių apžvalgą. Paaiškėjo, kad iki 
š.in. gruodžio 4 d. buvo įstoję 597 na
riai. Per praėjisius 4^ metų pasitrau
kė 36, atsiimdami S8700 šėrų pinigu 
ir $6200 paskolos šėrų iš viso $14.-

j nariais, pranešant apie tai LN v-bai W. Sims-Šimkevičiūtės, R. Skaistytė, 
raštu. r~ ~ ; 7

’ Padėkojęs nariams už taip skaitlin- šiūtė, M. Klevaitė (baletas), J. Vai- 
gą dalyvavimą, St. Bakšys pabrėžė, kad • čius, V. ir D. Šopytės, R. Klevas (pia- 
Hamiltonas jau eilę metų nė vjename no). Audronė Gasiūnaitė ir V. Fal- 
susirinkime panašaus dalyvių skaL j kauskas. Antroje dalyje matėme mūsų

sijoms ir visa tai vykdo precizišku są
žiningumu. Lapkričio 30 d., persiųs- 
damas surinktas rėmėjų aukas ižd. St. 
Bakšiui $132, rašo:

“Deja, rėmėjų skaičius ne didėja, 
bet mažėja, Visur pastebimas mažes
nis susidomėjimas bei rūpinimasis lie- 
lietuviškais reikalais. Knygų platini
mas iš tos pat priežasties, beveik visai 
nustojęs.

...Dar vis pasiseka surinkti varto
tų rūbų ir lėšų siuntiniams apmokėti 
ir pasiųsti į Suvalkų trikampį tautie
čiams, kurie jų vis laukia ir prašo.

... Šiandieną pasiunčiau 85-tąjį nuo 
1958 m. sausio mėn. Iki metų galo ma
nau išleisti 90 tik geraširdžių lietuvių 
dėka.

Sėkmės ir Dievo palaimos Liet. Na
mų statybos darbuose!”.

Z. Orvido vedamame saleziečių bū
relyje rėmėjais, aukodami po $1 mėn., 
šiuo metu yra 11: Aleksa, S. Bakšys, 
J. Jasimienė, Jasimas (sūnus), B. Or- 
vidas, Bugailiškienė, 264 Bold S.t, 
Slavinskienė, kun. dr. Tadarauskas, S. 
Rakštienė, Gedrimas ir Magd. Kaz
lauskienė.

Vasario 16 gimn. būreliui Nr. 18, ir
gi aukodami po SI kas mėn., dabar 
priklauso: Bartkuvienė, P .Lesevičius, 
Vyt. Vasiliasukas, J. Vaičius. M. Pike, 
Peterytė, E. Antanaitienė, J. Andriu-, 
kaitis, G. Martišius, Jakimavičienė ir 
Jakimavičiųtė. Abiejuose po 11 rėmė- 
jų^ o trūksta po 9 kiekvienam. Pasisiū
lykime patys, paskambindami jam te
lefonu.

viu kontraktorių p. Momgaudą. kuris j padarė 20-ties akordeonistų orkestras, 
šiuo metu statas bažnyčia už 2% mili-: kurio dalies dalyvių nebuvo matyti — 
jonų dolerių. i atrodė, kad akordeonas pats savaime

i Susirinkimo prezidijuman išrinkti Z.: juda ir groja — taip maži buvo or
ka būtų iškeltas. Bartkus betgi nenu- Laugalys ir G. Palmer, kurie pareigo-; kestrantai. O kaip puikiai išpildė prog- 

------- - mįg pasiskirstė patys — pirmininkavo ramą! Dirigavo muz. Vyt. Babeckas.
teismo atėjo vykdomasis raštas Ligei- q. Palmer ir sekretoriavo Z. Laugalys. | Sis mūsų jaunimo koncertas, mo
ką iškelti, Bartkus skubiai jam davė, 2. Laugalys perskaitė praėjusio me- į šiamas Vyt. Babecko muzikos studi- 

__. _____ but4» 0 jo vieton įsodino partijos Į tinio susirinkimo protokolą, kuri na-'jos pamečiui antrą kartą, yra didelis 
dijus, patefonus. Viename name Visi rajono komiteto pareigūną tūlą Sa- rįaį priėmė be pataisų. Po to ėjo ilges- ’ kultūrinis mūsų kolonijos įnašas fe rei- 
l_i: r—1 _ .... ... __ r.____ __ : "’ "* - - -• j
ir kalba, o radijo ūžia, garsiakalbiai sumišo. Įsakoma iškelti Ligeiką, o bu* i apie busimuosius Liet. Namus. Iš jo 'puliarės.

j Sis mūsų jaunimo koncertas, ruo-

LONDON, Ont.
LAIŠKAI IR TELEGRAMOS, čia 

veikiančios liet, organizacijos lapkričio 
pirmoj pusėj pasiuntė Vakarų valsty
bėms atitinkamus raštus Lietuvos lais
vinimo reikalu.

Į anksčiau siųstąsias padėkos tele
gramas ministeris pirmininkas J. Die- 
fenbakeris kiekvienam atsakė skirtin
go turinio raštu pasirašytu jo sekreto
riaus, o apyl. valdybai raštu, pasirašy
tu paties J. Diefenbakerio.

JAUNOJI KARTA PAKEIČIA VY
RESNIĄJĄ. Čegytė Vida, klebono pa
prašyta, Sekmadieniais gražiai groja 
fisharmonija per lietuvių pamaldas, 
vykstančias šv. Juozapo bažnyčioje. 
Anksčiau vargonuodavo J. Petrauskas, 
o dėl susidėjusių aplinkybių jam ne
begalint, kurį laiką per pamaldas vieš
patavo visiška tyla. Malonu, kad jau
noji karta pradeda perimti pareigas iš 
jau pavargusiųjų vyresnio amžiaus tau
tiečių, dažnai jau su kaupu atlikusių

yra dukra susipratusių lietuvių, visais

Lake Simcoe
noro olwos «r burnoriu up!oinevtmas 
I orontc. lietuviškai kol bunlie p klauskite 
Betty Vaitiekūnas WA ? 6)8i

augštus ir užimtų apie % viso grindų
už ką jam priklauso gili padėka.

Vyt. Babecko muzikos studijai linki-

MOHAWK

ne, mirė lapkričio 28 d^ Palaidotas 
gruodžio 1 d.

IŠ LIETUVOS ATVYKO į Čikagą lietuviškai, jis užkalbinęs ir visa gru- 
Marija Mikeliūnienė, Danio Mikeliūno pė valgomajame prasikalbeję iki p< 

pusiaunakčio. Traukinys iš Maskvos 
išėjęs 3 vai. p.p., o Vilnių pasiekęs T 
vai. rytą. •■ '.

Vilniuje susiradęs gimine^?Pasįe-. 
kęs juos telefonu. Pasirodę, kad kai* 
kurie esą gerai įsikūrę, turį net autck 
mobilius.

Lapkričio 8 d. automobiliais išva
žiavę į Panevėžį per Ukmergę. Kėlias 
buvęs “netoks jau blogas”. Panevėžy 
susiradęs nuo senų laikų žinomą vieš^/ 

! būtį. Vietos nebuvę, bet jam šiaip taip£ 
padarę vietos — gavęs kambarėlį. Jis* 
buvęs prastas, bet tekę nakvoti, nes ki/' 
tos išeities nebuvę. Kiti keleiviai taį- 
me viešbuty buvę patenkintL .

Kad jis atvykęs, tą patį vakarą suį 
žinojęs “visas. Panevėžys” ir iš visų paį 
kraščių suplaukę seni pažįstami pasiį 
matyti su juo nakvynės namuose. Tąį 
naktį beveik netekę miegoti. Praleidęs 
ją pasikalbėjimuose. Kita dieną turėl 
jęs grįžti į Vilnių. SekanŠą diėrfą^V^l- 
niuje buvę jam suruoštos puikias iš*; 
leistuvės. Į Varšuvą taip pat turėjęs - 
traukiniu važiuoti, nes lėktuvas neskri* 
dęs. Traukinys iš Maskvos buvęs liuk-^ 
susinis, o čia visai paprastas. Jis rašož; 
“Patekau į Varšuvon einantį keleivinį 
traukinį, bet jame nebuvo nei valgyk^ 
los, nei miegamojo. Nebuvo nei minksil 
tų sėdynių. O kai traukinys pasiekė* 
Gardiną, tai kad prisigrūdo žmonių^ 
kad pasidarė spūstis, tai apie sėdėjimą* 
ir kalbos negalėjo būti.

Moterys prisivedė vaikų,,kitos prisi
nešė vištų ir kitokių paukščių? Ne tik 
sėdėti, bet ir stovėti buvo sunku. Mai£ 
buvo nesmagu sėdėti, kai greta manęs* 
išvargusios moterys. sotvėjo. Atsistoji 
jau, vietą užleidau, o pats turėjau ICf 
vai. traukinyje pastovėti, kol pasie
kėm Varšuvą...” į

- Geriausiam Varšuvos viešbuty gavęs- 
kambarį tik palaukęs 6 vai. ’ S

RASK-RASČIAUSKAS, lankydama?; 
sis Maskvoje, gavęs Inturisto leidimą^ 
sekančią vasarą suorganizuoti į Lietu-; 
va tris turistų grupes. Pasak “Vilnies”^ 
bus gavę panašių leidimų ir Niujorką? 
turistinės agentūros. 3-

Australija
JONAS JUŠKA, visą laiką gyvenęs 

Anglijoje; gruodžio 3 d. išvyko į Auš-f 
traliją, kur yra Įsikūrę jo giminės.

žmona.
j§ LIETUVOS Į ČIKAGĄ lapkričio 

27 d. atskrido pas vyrą Stanislava šta- 
rienė su dukra Angniete. Lietuvoje 
jos gyveno Krekenavoj. Joms gauti 
leidimą išvykti truko pusantrų metų. 
Tuo rūpinosi Marijonas Kiela, kurio 
žmona Emilija su Štariene Lietuvoje 
buvo geriausios draugės. Kielienė taip 
pat tik prieš porą metų teatvyko iš 
Lietuvos. Taip pat Kielos rūpesčiu 
prieš keletą savaičių iš Lietuvos at
vyko pas tėvus Nijolė čimčikaitė. "

IŠ LIETUVOS I OMAHĄ, Nebras
ka, pas vyrą Julių Rūką atvyko žmona 
Kotryna, dukra Laisvutė 16 m. ir sū
nus Vidmantas 18 m. Rukienė su vai
kais Lietuvoje gyveno Truskavos mies
tely, Ramygalos rajone. Abu vaikai 
lankė gimnaziją.

AMERIKOS LIETUVIU ROMOS KA- 
TALIKŲ FEDERACIJOS VEIKLA 
BALFo seimas išrinko tris ALRK' 

Fed. atstovus į direktoriatą: T. Alins- 
ką, Ant. Benderių ir P. Bontvilą. Visi 
gyvena Brooklyne, NY.

Kat. Federacija JAV pavedė ateiti
ninkams sendraugiams studijuoti bū
simą Visuotinį Bažnyčios Susirinkimą 
— santarybą ir su tuo keliamus klausi
mus populiarinti katalikų visuomenėje.

Fed. centro, valdyba parengė naujų 
įstatų anglišką tekstą, jį atspausdins 
ir registruos atitinkamose įstaigose.

ALRK Fed. gen. sekretoriui kun. V. 
Dabušiui sueina 50 metų amžiaus, šia 
proga katalikiškoji Niujorko lietuvių 
visuomenė gruodžio. 18 d. rengia Spe
cialų pagerbimą.

ALRK Fed. c. valdyba nutarė leis
ti specialiais klausimais brošiūrėles. 
Pirmoji bus federacijos pirm. A. Ma
sionio paskaita katalikiškos akcijos te
momis.

L. JAUNIMO NAMUS norima įsigy
ti ir Niujorke. Juose turėtų vykti visi 
didesnieji parengimai bei organizaci
jų suvažiavimai. Tą. .mintį ypatingai 
kelia skautai. Jie sudarė komisiją ga
limybėms ištirth^I komisiją įėiria: R. 
Frankaitė, V. Aukštikalnis, V. Gobu- 
žas, Alf. Samusis ir J. Ulėnas.

LIETUVIŲ TRETININKU kongre
sas įvyko Apreiškimo parapijos bažny
čioje Brooklyn, N.Y. Išviso lietuvių 
tretininkų JAV esą apie 4000.

LIETUVOS DUKTERYS
vardu Čikagoje susikūrė nauja lietuvių 
moterų organizacija labdaros darbams 
vykdyti. Jos pasiryžusios pagelbėti vi
siems iletuviškos kilmės žmonėms, pa
tekusiems į vargą. Jos numato ne tik 
šelpti pinigais, bet pagelbėti visokerio
pai: padėti gauti darbo ar Raidinės pa
šalpos, pagelbėti buvusiems kaliniams, 
našlaičiams.r ligon ims. pa saugot i ma - 
10^^ikugiirrvi^i^ kitaip pagelbėti 
pagalbos reikalingiems.

KALIFORNIJOS LB CENTRO — 
Los Angeles lietuvių namų administra
torių paskirtas Juozas Andrius, “Lietu
vių Dienų” žurnalo administratorius, 
kuris yra ir direktorių tarybos sekre
torius.

SOFIJA OŽELIENfc, prof. K. Oželio 
našlė, susilaužė koją. . ‘

KAUNAS BUS CO, prieš 43 m. 
įkurta bendrovė turėjo autobusą, ku
ris kursavo po Newarką ir kitus New 
Jersey miestus. Bendrovę buvo įkūrę 
S. Gudas ir J. Katilius. Dabar jie tą 
bendrovę pardavė kitataučiams. Ar jie 
leis autobusui važinėti tuo pačiu var
du, ar jo vardą pakeis, tuo tarpu dar 
nežinoma.

šiuo

SEVEN-UP

KIEKVIENAI
ri, dukros pad^ffama^hsmet čia ruo
šia vaikų programas.

Linkėtina jaunajai vargonininkei 
toliau tekėti pasimtąsias pareigas, 
kada nors vėliau — suorganizuoti 
naują chorą.

LABDARYBĖS KELIU ... Statkie 
nė Magdalena, ankstesnės imigracijos 
ateivė, šiais metais yra pasiuntusi iš 
savo asmeniškų lėšų 64 siuntinius į 
Suvalkų trikampį ir 82 į Lietuvą. Ir 
dar šiomis dienomis kelis jų siunčia. 
Kai vienas asmuo metų laikotarpyje 
pasiunčia apie pusantro šimto(!) siun
tinių savo vargstantiems broliams, — 
tai yra kažkas daugiau negu eilinė 
labdarybė! Tik keliolika minėtų siun
tinių atiteko tolimiems giminaičiams, 
o daugiau šimto teko visai svetimiems 
ir nepažįstamiems lietuviams. Nenuo
stabu, kad mūsų tautiečiai anapus ge
ležinės uždangos savo padėkos laiškuo
se ją vadina “vargšų globėja”, “mū
sų motina” ir pan. Ta pati Statkienė 
pašventė daugiausia laiko ir besirūpin
dama nelaimės ištiktąja D. Repšienės 
šeima..■ .

V. Gudelis — kitas minėtinas as
muo, kuris labai daug šiame reikale 
padėjo, suorganizuodamas rinkliavą, 
sukėlusią daugiau $600 aukų. Nedaug 
mes tokių pavyzdžių rasime perėję ir 
visas liet, apylinkes.

Uždraviai — tai kita pasižymėjusi 
šeima labdarybės srityje. Jie stambio
mis sumomis remia saleziečius, įvai
rias misijas ir likusius anapus gele
žinės uždangos

ir 
o 
irkimu pasirodyti visuomenei, o mūsų 

jaunimui ištvermės ir pasisekimo pla
čiuose muzikos meno baruose!

Koncertui pasibaigus LN v-bos var
du Vyt Babeckui, jaunimui ir sve
čiams padėkojo St. Bakšys, pareikšda
mas viltį, kad ateityje galbūt panašio
mis programomis galėsime dažniau pa
sigėrėti.

SUNKIAI SERGA Gudinskas Stasys. 
Frieš kurį laiką jis turėjo didesnę ope
raciją ir šiuo metu gydosi Simcoe mies
to ligoninėje. Jo sveikata gerėja, ir ti
kimės, kad artimu laiku jį vėl maty
sime mūsų tarpe.

Stasys Gudinskas, buvęs hamiltonie- 
tis, šiuo metu turi pirkęs prie Simcoe 
tabako ūkį. Jis turi daug darbų ir rū
pesčių, visdėlto jį dažnai matome ir 
Hamiltone, kur gyvena jo tėvai, du 
broliai ir dvi seserys. Linkime miela
jam Stasiui greitos sveikatos.

NAUJI LN NARIAI: Viešėjęs pas 
Bartkus amerikietis lietuvis stambus 
statybininkas Vladas Momgaudas iš 
Toledo, Ohio, buvo užsukęs į LN narių 
susirinkimą ir per Balį Kroną paža
dėjo LN nariais įrašyti savo du vai
kus ir artimiausioje ateityje prisiųsti 
$200. Toledo mieste jis žinomas kaip

Anykščių vaisvynių fabrikas. Jis pava- tikslu turėti apie 10 kambarių su vo- 
t dintas Lietuviškas Kalvadosas, gamina-, niomis išnuomavimui, o 3-čiame klu- 
I mas iš šviežių obuolių ir dvejus-trejus j bas-skaitykla, ir 2 butai. Visas projek- 
! metus laikomas ąžuolinėse statinėse. | tas atseitų apie $500.000 ir duotų ne 

' mažiau 12% pelno, nes gerų salių nėra 
i netik Hamiltone, bet ir visame Niaga
ros pusiasalyje. Vien tik 12 takų bow- 
lingas duodąs apie $200 pajamų į 
dieną. >

Projektas sukėlė gyvas diskusijas, į 
kurias arch. A. Tylius išsamiai atsa
kė. Išryškėjo, kad esamuosius LN par
davus būtų galima sukelti apie ketvirtį 
milijono, ko pakaktų pastatyti sienas, 
stogą ir įrengti pirmą augštą. Projek
to užbaigimą vykdyti palaipsniui, ka
da bus sutelkta daugiau lėšų. J. Bulio- 
nis teisingai pastebėjo, kad niekas mū
sų neverčia būtinai šį projektą vykdy
ti. Mes visai neblogus LN galime pa
sistatyti ir už ketvirtį milijono.

Savo pranešime inž. A. Tylius iš
reiškė nuoširdų nusistebėjimą hamilto- 
niečių tokia didele iniciatyva ir pati
kino, kad mes šį didelį tautiniai ekono
minį projektą įvykdysime.

Gyviausią narių susidomėjimą sukė
lė sklypo Ferguson-Hunter kampe pir
kimo svarstymas. Diskusijos, kartais 
pereidamos iki karštumo, tęsėsi 2 vai. 
Paaiškėjus, kad leidimas iš miesto

Furniture Ltd.
2446-8 DANFORTH AVE. • Tel. OX. 94444, OX. 94224.

LIETUVIŲ
* BALDŲ

KRAUTUVĖPilnas narnų 
apstatymas baldais,

Elektros reikmenys, 

Saldyttivai, 

Virimo pečiai, 

Skalbime mašinos, 

Vaikų bridal, 

Įvairūs kilimai 
ir kitkas.

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

DUODAME DIDELES 
NUOLAIDAS PERKANT 
NAUJUS.

Taupyk ir skolinkis Bankelyje "Talke"
Išduodamos paskolos iki $3.099, morgičhj paskolos iš 7% Iki 
59% turto vertės. Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdrausta.
DARBO DIENOS: pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais 9-12 vaL 
ryto; anttadleoiafc ir penktadieniais 9 * 12 vai. ryto fr 5 > t vaL vakarei 
MINDEN BUILDING, 20 KING ST. E. ROOM IS, notaro A. Liudžiam 

Įstaigoje II augite. TEL. JA. 7-5575.

GRAŽUS SUSIPRATIMO PAVTZ*

pats pasiūlė saleziečių Šalpos įgalioti-

didokas pinigų sumas lietuviškam rei
kalui. Nuoširdus ačiū.

PENKIOS LIETUVAITES dalyvavo 
šv. Juozapo muzikos mokyklos sureng
tose metinėse pažymėjimų ir apdova
nojimų įteikimo išleistuvėse Mount St. 
Joseph’s vienuolyne lapkričio 21 d. 
Tos mokyklos mokinės čegytė Vida, 
Balaišytė Diana ir Brazlauskaitė Kris
tina, sėkmingai išlaikiusios muzikos 
egzamenus, gavo atitinkamus pažymė
jimus, o Kudukytė Ona ir Daniliūnaitė 
Marija iškilmėse dalyvavo kaip cho
ristės šv. Martyno mokyklos, choro, 
išpildžiusios dalį vakaro programos. 
Minėtas choras mokyklų varžybose 
šiais metais laimėjo pirmųjų vietų. Iš
kilmėse dalyvavo Monsinjoras A. P. 
Mahoney, vienas iš direktorių Vakarų 
Ontario konservatorijos, H. Munn, tos 
konservatorijos vedėjas ir daug kitų

Niekas nepakeičia 7-»p. Idea- 
lus gėrimas kiekviename su
sibūrime. Prie valgio, skanius 
patiekalus padaro dar skanes
niais. Paslaptis?! Seven-up’ 
gaivūs, citrinų-lime skonis.

skiriančių iš savo kuklaus uždarbio

Jūs mėgstate jį - 
jis mėgsta jus!

1583-B

(
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jo žmonai Danutei, broliui Petrui Augustinavičiui su šeima

ir giminėms reiškiame giliausią užuojautą

Dailininkui

a.a. PAULIUI AUGIUI-AUGUST1NAVIČIUI mirus,

Nr. W (576)

staigiai mūsų mylimas brolis ir svainis

• sulaukęs beveik 70 metų amžiaus
Gimė gruodžio mėn. 4 d. 1890 m. Klaipėdoje. Palaidotas 
šių metų gruodžio 6 d. Toronto lietuvių šv. Jono kapinėse 
evangelikų skyriuje.

sesuo Gertruda, 
brolis Augustas ir žmona, 
brolis Jonas ir žmona 
(Bad Kissingen).

J. A. Rinkūnai,
B. A. Sapijoniai,

B. J. Tamulioniai

Broliui dailininkui
PAULIUI AUGIUI Čikagoje mirus, . 

statybininką, investatorių bei žemės statyboms paruošimo 
biznierių p. PETRĄ AUGUSTINAVIČIU IR ŠEIMĄ, mums 
taip mielą ir artimai per ilgą eilę biznio darbuotės metų 
pažįstamą, skaudaus liūdesio metu giliai .atjaučia ir sykiu 
neatitraukiamai liūdi

Extra Realty Ltd., Realtor 
B. Sergantis, F.R.I.
Št. Dargis

Mylimam broliui mirus,
dipl. inž. P. AUGUSTINAVIČIU ir šeimą, 

liūdesio valandoje giliai užjaučiame
B. ir Z. Jackai
A. Kairys
St. Janušauskas

'■'f*. : !;-A; Baltnršifc" ' ■

MYKOLUI PUSARAUSKUI Montrealyje staiga mirus,
[ velionies žmoną Stefaniją, dukterį Elvyrą Povilaitienę su 

vyru ir sūnų Alfredą su žmona nuoširdžiai užjaučiame ir 
drauge liūdime - ■ / ■ > .

J. K. Ožalai, 
G. L. Šmitai.

Bonna. — Po karo V. Vokieti
joje trūko lygiai 5 milijonų butų. 
1950 m. dar trūko 4.6 milijonų, 
1956 m. rudeni jau tik 2.3 mil., 
1959 m. gale 1.2 mil., o šiemet 
betrūksta jau mažiau kaip mili
jono.

Otava. — šiuo metu vyksta 
Europoje esančios Kanados bri
gados trečdalio pasikeitimas. 
1020 karių buvo nugabenta lėk

tavais i Vokietiją. Kariams ir jų 
šeimoms grąžinti panaudoti 6 
laivai. ’ •

Londonas. — Užsienio r. min. 
Earl of Home pasakė radijo kalbą 
tautai'ir pabrėžė, kad pagrindinis 
britų politikos tikslas — saubu- 
mas ir gynyba. Britai turi kie
čiau dirbti, kad būtų Įveikta ko
munizmo veržia. :

bk Vokiški ir kitokie 
radio aparatai,
• Televizijos, " T
• Rekordavimo aparatai,
• Elektriniai reikmėnVs,
• Radio lempos,
• Medžiokliniai ir kariški 

Šautuvai, .
• Sporto reikmenys,
• Dovanos. ? r

Geriausias pasirinkimas! 
Pigiausios kairios!

Prieš perkant pasitikrinkite pas mus! Duodame išmokėjimui iki 
dvieju metu. Atidaryta nuo 9.30 vai. iki 8 vai. vak.. šeštad. 9 - 6 v.

HI-TONE RADIO LTD.
380 College St, i rytus nuo Bathurst, WA. 3-3931 

Jums mielai patarnaus: J. PREIKšAiflS irlt. OžALAS.

Vienintelis lietuviškas RESTORANAS 
Toronte - "EUROPA"

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

virėjų iš šviežių produktų. Prašome užeiti ir įsitikinti;
Atidaryta kiekvieną dieną nuo 6 vaL ryto Iki 830 vai. vakaro

Sav. J. ir F. JONYNAI %

TCVIAKBS ŽIBURIAI 5 PUSL.

“Uarpiii” reikia aaujo kraujo
Kas su daina gyveniman eina, 
Tas niekur ir niekad nepražus...
Organizme sumažėjus reikia

mam kiekiui kraujo žmogus tam
pa anemiku, atseit, ligoniu, kurio 
darbingumas gali sumažėti iki že
miausio laipsnio.

Labai panašūs reiškiniai atsi
tinka ir su kultūriniais tautų pa
sireiškimais. Kai nustojama sa
vąja kultūra rūpintis, neberemia-

Visuose pasirodymuose kana
diečių spaudoj ‘^Varpas” susilau
kė daug gražių atsiliepimų ir tei- 
singo. pripažiniiųo jo augštos me
ninės kertės. ’■

Deja, po aštuoneto metų Įtemp
to darbo, kaip jau minėta, laikas

kultūriniais tautiečių darbais — 
ji apsilpsta, pasidaro tarytum 
mažakraujis — anemikas žmogus, 
o ilgainiui ir visiškai išblėsta, už
gesta .. .

Taip atsitinka netgi su tautų, 
gyvenančių savo krašto valstybi
niuose rėmuose, kultūrinėmis 
vertybėmis, tai ką bekalbėti apie 
mus, tremtinius, savąją kultūrą 
puoselėjančius ne savoj žemėj, 
bet tremtyje, svetur? Dėl tos tad 
priežasties, kartais ima rodytis 
mažakraujystės simptomai ir mū
sų kultūrinėse apraiškose.

Mes, torontiečiai, lietuviai, ne
kalbant apie kitokius pasiektus 
laimėjimus kultūrinėj veikloj, li
gi šiol vertai didžiavomės savuoju 
mišriu vyrų ir moterų choru 
“Varpas”, vadovaujamu tos sri
ties darbui visa siela atsidavusio 
muz. St. Gailėvičiaus, o “Varpo” 
sudėty ligi šiol ypač aktyviai be
sireiškiančiais pasišventėliais cho
ristais.

Tačiau, kaip tas priežodis sako: 
“Laikas turi savo dantis”. Todėl 
tas laikas įsikišo ir į šią sritį. Ir- 
“Varpas” laiko tėkmę pajuto. To
dėl, jeigu nebus laiku susirūpin
ta ar tuo choru ir toliau džiaugsi
mės ir pagrįstai didžiuosimės 
prieš kitas kolonijas — tai kitas 
dalykas ir kitas klausimas.

“Varpas” dainuoja mums to- 
rontiečiams, taip lygiai ir kitų 
kolonijų lietuviams bei kitatau
čiams, garsindamas Lietuvos var
dą svetur, jau aštuonetas metų. 
Taigi, artėjo prie pirmojo veiklos 
dešimtmečio sukakties.

Be “Varpo” mūsų kolonijoj bū
tų tuščia ir nyku, nes ligi šiol be 
šio choro dalyvavimo nepraėjo 
nei vienas didesnis įvykis lietu
viškame gyvenime (įvairūs minė
jimai, koncėrtai, reprezentaciniai 
pasirodymai ir 1.1 ).

“Varpo” ligšiolinis meninis ly
gis buvo gana augštas. Tą pripa
žino visi ir visur. O tas lygio augš- 
tumas, savaime aišku, nebuvo pa
siektas be kieto darbo, be pastan
gų ir pasiaukojimo. '

Savo egzistavimo laikotarpyje 
“Varpas” turėjo apie 100 koncer
tų ir daugiau 700 repeticijų. Per 
tą laiką dainavo 110 įvairių viso
kiausio pobūdžio dainų. Su kon
certais buvo apvažinėtos visos di
desnės Kanados lietuvių koloni
jos, aplankyta ir JAV. Koncertuo
ta Čikagoj, Detroite, Clevelande, 
Rochestery, Niujorke (PL Sei
mas) ir 1.1.

Tarptautiniuose pasirodymuose 
(labai provizoriškai aptariant) 
“Varpas” dainavo: porą kartų 
Antiboševikinio Bloko ruoštuose 
koncertuose, keletą kartų Pabal- 
tiečių Federacijos birželio 14 d. 
liūdnųjų įvykių minėjimuose, 
1953 in. liepos mėn. Anglijos ka
ralienės Elzbietos II karūnavimo 
iškilmių koncerte, 1954 m. bir
želio mėn. Toronto policijos šven
tės koncerte Tautinės parodos sta- 
dijone, kuriame dalyvavo 17 tau
tų meniniai vienetai, ir visoj eilėj 
kitų pasirodymų.

PRISIŲSTA PAMINĖTI
Pranas Naujokaitis, Akmens širdis, 

Elegijos. Išleido “Ateitis”, Brooklyn, 
1960 m. Tiražas 200 egz. Viršelis dail. 
P. Osmolskio. Spaudė Tėvų Pranciško
nų Spaustuvė, 104 psl. Kaina nepa
žymėta.

Pranas Naujokaitis, Maži žingsniai. 
Pasakojimai jaunimui. Išleido Liet. 
Bendruomenės Niujorko apygarda. Ti
ražas 1000 egz. Iliustravo dail. Povilas 
Osmolskis., Spaudė Vagos spaustuvė, 
Brooklyne. 118 psl. Kaina $2.

Knyga JAV platinama per LB apy
linkes. Užsakyti galima pas LB Niu
jorko apygardos iždininką A. Macei
ką, 104-06 85th Ave., Richmond Hill 
18, N.Y. r '

Ateitis, Jubilėjiniai metai 1960, Nr.
9, lapkritis.

Turinys: Herbert McCabe, OP, — 
Studento vaidmuo Bažnyčioje; C. Car- 
rea — Ecuadoro katal. jaunimo sąjū
džiai: V. Skrupskelytė — A. Vaičiulai
tį paskaičius; J. R. Jimenez — Ištrau
kos iš Andalūziškos elegijos; K. Vyto, 
J. Soliūno, N. Narutis,. R. Durickaitės, 
D. Lipčiūtės, Br. čepulevičiaus, A. Kri
vūlės, E. Lingos eilėraščiai; J. Sužiedė
lis— Vilniuje 1918-1920 metais; kun. 
J. Kidykas, SJ, — Uola, ne smėlis; St. 
Ripskis,— 1960 m. olimpiados lengvoji 
atletika; R. Repšys — Kodėl studijuo
ti?; R. šarka — Integracija; Iš ateiti
ninkų gyvenimo; Vytenis — Per priz-

dariusių nebepalankių gyvenimo 
aplinkybių, kiti — dėl didėjan
čios metų naštos — buvo priversti 
iš choro pasitraukti. Naujų cho 
ristų ligi šiol Įstojusių yra labai 
maža. Todėl “Varpo” sudėtis šiuo 
metu žymiai sumažėjusi. O choro 
dalyvių sumažėjimas žinome ką 
reiškia: tai meninio vieneto ane
mija...

Dabartiniu metu š. Amerikos 
(JAV, Kanados) lietuviai kaip tik
tai gyvename tokį laikotarpį, ka
da ypatingai mūsų dainos meno 
vienetai neturėtų nusilpti, bet, to
lydžio, pasipildyti, padidėti ir pa- 
tobulėti. Juk ne hz kalnų II Dai
nų šventė Įvyksianti Čikagoje. 
Netrūks, prabėgti keletas mėne
sių ir sulauksime 1961 m. liepos 
pradžios. Tai ir bus II Damų šven
tės data, kurioje užsirašęs daly
vauti ir mūsiškis “Varpas”.

Muzikų komisijos tuo reikalu 
posėdyje neseniai dalyvavo , ir 
“Varpo” vadovas muz. Št. Gaile- 
vičius. Taigi, Dainų šventei pasi
ruošimai eina i prieki.

Dėl tos tad priežasties ir mū
siškiam “Varpui”, kaip jau ant
raštėje minėta, netik reikia išlai
kyti vienumoj “turimą kraują” — 
choristus, bet jų reikia gauti nau
jų ir daugiau, kad choras būtų ir 
toliau impozantiškas ir reprezen
tatyvus, kaip eilėj metų buvo, nes 
chorams, ypač prieš didžiuosius 
pasirodymus, kaip ir kariuomenei 
prieš karo veiksmus, reikia laiky
ti, kaip sakoma, “paraką sausą"...

Taigi, torontiečiai lietuviai tu
rėtų atkreipti i tai ypatingą dėme-

jų pareigingumas lietuvybės ir sa
vosios kultūros išlaikymo fronte 
neleis “Varpui” susilpnėti arba 
ir visiškai nutilti skambėjus.

“Varpas” šiuo metu ypatingai 
reikalingas naujų choristų, nau
jų meno pajėgų. Žinoma, prie to 
reikalinga ir visokia kitokia vi
suomeninė parama, kaip morali
nė, taip ir medžiaginė.

Šiuo metu pagrindinis “Varpo” 
vadovybės tikslas — papildyti ei
les naujais choristais, kad choras 
netik kokybiškai, bet ir kiekybiš
kai būtų didelis ir darnus viene
tas.

Kiekvienas torontietis lietuvis 
turėtų suprasti ir žinoti, jog šio 
choro egzistencija yra hevieft 
“Varpo” vadovybės reikalas, bet 
ir mūsų visų, šios kolonijos lietu
vių. Todėl ir kviečiama visus juo 
susirūpinti.

Mūsiškis “Varpas” ligi šiol 
mus žavėjo augštu meniniu ly
giu, kėlė augštyn mūšų tautinę 
dvasią ir neleido pasimesti sve
timam krašte. Su tokiu pat in
tensyvumu jis tarnaus mums ir 
toliau, tik mes privalome neuž
miršti jo ir neleisti susirgti liga, 
vadinama anemija.

Tad, tenebūna šie žodžiai balsu 
tyruose, o tebūna jie visuotinio 
susirūpinimo skambučiu, nes mū
sų “Varpas” turi gyvuoti, klestė
ti ir dar daugiau tobulėti, kad 
mūsų ligšiolinis pasididžiavimas 
nepasibaigtų su netolima ateiti
mi. Pranys Alšėnas.

DAIL. PAULIUS AVmV&AUGUS- 
TINAVICIUS, apie kurio sveikatos kri- 
tiltą padėtį prieš porą savaičių “T2" 
jau buvo rašyta, mirė gruodžio 7 d. 1 
vai. Čikagoje- Graodrio 2 d. jam dar 
buvo padaryta operacija, bandyta

io dieną.
AA. Paulius Augius gimė 1909 m. 

rugsėjo 2“"

čiūtė - Augurienė su 4 vaikais, brolis 
inž. Juozas Ctevelande, brolis Petras 
Toronte ir dar vienas brolis bei sesuo 
Lietuvoje.
. ADOMAS GALDIKAS bus bene pir
mas pabėgėlis nuo bolševikų lietuvis 
dailininkas, kurį palankiai paminėjo 
“Laisvė” Nr. 98 jo parodos Atmaus Ga- 
lery proga. Jis pristatydnamas skaity
tojams kaip pajėgiausias po Čiurlionio 
lietuvis dailininkas. Rašo tūlas A. Zįe- 
nius. Betgi nepamirštama net kelis 
.kartus paminėti, kad meno mokslus jis 
pradėjo Petrapily.

SAN MARINO KETINA IŠLEISTI 
PAŠTO ŽENKLUS LIETUVIŲ TAU
TAI PAGERBTI. VLIKo įgaliotinis 
Italijoje kun. V. Mincevičius buvo San 
Marino respublikos valstybės sekreto
riaus priimtas. San Marino respublika, 
kaip žinia, yra viena mažiausių Euro
poje, bet kartu pati seniausia, išlaikiu
si savo, dabartinę valstybės formą. 
Valst. sekretorius pažadėjo visokerio
pai remti lietuvių tautos ir VLIKo ve
damąjį Lietuvos laisvinimo darbą. Sa
vo prielankumui įrodyti, San Marino 
ketina išleisti specialius pašto ženklus 
kovojančiai už laisvę lietuvių tautai pa
gerbti. Kompetetingos San Marino įs
taigos numato tuo reikalų tartis su VL 

, IKo Įgaliotiniu Romoje.
LIET. SKAUTU BROLIJOS VYR. 

SKAUTININKU korespondenciniu bū
du išrinktas sktn. Eugenijus Vilkas, 

' inžinierius, gyvenąs Čikagoje, pava
duotoju ps. B. Juodelis. Vyr. sktn. vA 
A. Matonis pareigas naujam vyr. sktn. 
perdavė gruodžio 4 d. Seserijos vadove 
perrinkta vyr. sktn. O. Zailskienė, pa
vaduotoja išrinkta vA K. Kodaitienė.

LAURYNAS SKINKIS - LAUREN
CE HARVEY, pagarsėjęs filmų artis
tas, kilęs iš Joniškio, augęs Pietų Af
rikoje, dalyvauja dviejuose naujuose 
filmuose: Butterfield 8 kartu su Eliza
beth Taylor ir The Last Days of Ala
mo, kur vaidina Alamo tvirtovės gynė
jo pulkininko Travis rolę. Jame pavaiz
duojamas Texas atplėšimas nuo Mek
sikos.

DR. ALFONSAS KISIELIUS gavo 
chirurgo.specialisto;— Diplomate of 
American Board of Surgery — teises.

s, augo

Jis medicinos mokslus baigė 1943 m. 
Lietuvoje, 1950 m. išlaikė gydytojo 
egzamenus Ohio valst. Šiuo metu jis 
dirba kaip chirurgas Sidney, Ohio.

ALGIMANTAS DIKINIS Čikagos 
meno institute studijuoja dekoravimo 
meną.

DROŽINĖTOJO STASIO MOTCZOS 
PARODA Lapkričio 20 d. Hedwigstift 
prieglaudoje (Vechta) jvyko lietuvio 
pensininko Stasio Motūzos meniškų 
drožinių paroda. Į ją atvyko iš arti ir 
toli didelis skaičius lietuvių ir vokie
čių, kurie visi nepaprastai žavėjosi šio 
kuklaus ir nesigarsinančio lietuvio me
niškais dirbiniais. Buvo išstatyta apie 
50 darbų — visi jie perdėm lietuviško 
apipavidalinimo: laisvės statulos, Vy
tis, lietuviškos koplytėlės ir pan. Įam
žinti ir kaikuriė žymūs tautos vyrai, 
kaip Jonas Basanavičius ir kt. Atvyku
si dar tik prieš 4 mėnesius iš Lietuvos 
moteris, apžiūrėdama šiuos dirbinius, 
susijaudino iki ašarų ir tik palinkėjo, 
kad būtų galima tokius kūrinius per
siųsti ir i Lietuvą. Prie kaikurių dir
binių yra lentelės su patriotiniais įra
šais: “Nenustok tikėjęs Baltojo žirgo 
šalelės prisikėlimu ir dėl jos auko
kis”. Atvykusioms vokiečiams buvo 
paaiškintos netik lietuvių liaudies tra
dicijos, bet suteikta žinių ir apskritai 
apie Lietuvą. Parodėlės metu buvo gro
jamos ir lietuviškos plokštelės. Paro
dėlė gražiai pasitarnavo lietuviškam 
reikalui. “Oldenburgische Volkszei- 
tung”, “Nordwest-Zeitung” ir kt. pa
rodėlę aprašė labai prielankiai, Įsidė- 
dami ir nuotraukas. Pasikalbėjimas su 
Motuzu buvo perduotas ir per vokiečių 
radiją. E.

AR TAI ŠV. JONO KAPAS? Kaip 
pranešama iš Istanbulo, vokiečių ar
cheologai ties Izmiru surado 1900 me
tų amžiaus koplyčią. Esą duomenų, 
kad ji buvusi pašvęsta šv. Jonui ir 
spėjama, kad po koplyčia esąs kapas 
yra šv. Jono kapas. Klausimas aiškina
mas toliau.

1961
htetar čia pat!

r “Tėviškės Žiburiai” 
vėl lankys mielus skaitytojus 
per visus ateinančius metas, 
jei pratesite prenumeratą

| jau dabar.

Adresas:
“Tėviškės žiburiai” 

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

Prenumeratos kaina metams visur 
$5. Ant čekio ar perlaidos — 
money order — rašykite “Tėviškės 

I žiburiai”.

Dvylika brolių juod- 
yarhidiš laksčiusių 
» . ■' ■ - t .

Lietuva yra šalis paskendusi ne 
tik dainų ir giesmių garsuose, bet 
ir pasakomis bei legendomis api
pinta. Daug esame girdėję ir dar 
tebegirdime jos dainų, bet gi pa
sakos jau baigia nykti iš mūsų 
atminties. O būta jų tiek daug ir 
tokių gražių, kad net graudu pa
galvojus, jog jos nevisos surašy
tos Į knygas.

Lietuviška pasaka yra ne koks 
intriguojančių nutikimų rinkinys, 
bet gili ir prasminga žmogaus gy
venimo kovų išraiška. Joje dažnai 
yra nusakomos kovos gėrio su 
blogiu ,tiesos su melu, meilės su 
neapykanta, kerštu ir pavydu. Gi 
visi šie teigiamų ir neigiamų reiš
kinių pradai yra sudėti i žmogaus 
Širdį* ir sąmonę. Dėl to laimėto
jais ir didvyriais išeina tie, kurie 
savo širdis išvalo nuo blogio ir 
jo pasekmių.

Iš anų pakiliųjų lietuviškų pa
sakų yra ir “Dvylika brolių juod
varniais laksčiusių”, kurią Toron
to scenoš .mėgėjų grupė “Siety
nas” rengiasi suvaidinti Prisikė
limo parapijos salėje gruodžio 17 
dieną, ši šeštadienį.

ši pasaka yra nuostabi ne tik 
savo turinio gilumu bei įvykių 
gausumu, bet ir jos scenų dekora- 
tyviškumų bei kalbos grynumu. 
Vęrta, tat, ją būtinai pamatyti 
jaunimui. O ir vyresnieji bei se
nimas bent porai valandų atitrūks 
nuo kasdieninių rūnėščių ir nu- * 
kils Į savo mylimo krašto girias, 
pelkes ir kemsynus, kur “lietuviš
kos raganos ir laumės tiek daug 
“zbitkų” pridarydavo”. O gal ne 
vienam bežiūrint ir besiklausant 
gražios juodvarnių šnekos su jų 
sesute Meile, nelabais jaunuoliais 
ir tūlais paukščiais, išnirs jo se
nutės motinos ar tėvo veidas, ka
da jie, degant balanai, sukdami 
ratelį ar vydami virvę, sekė ne 
vieną nuostabią pasaką, kurios di
dingi įvykiai pagaugais nupurty
davo kūną ir kraują.

Vaidinimas vaikams Įvyks šį 
šeštadienį 3.30 vai. p.p.. Įėjimas 
vaikams 25ę, suaugusiems $1. Pa
geidaujama, kad jaunamečiai da
lyvautų tik šiame vaidinime.

pačią dieną 8 vai. vak. > įėjimas 
$1. A. K.

Briuselis. — j šią savaitę Įvyk
siančias karaliaus Boudouino ves
tuves,. manoma, susirinks apie 
500.000 dalyvių.

Kodėl jūs turėtumėt
tapti 

Kanados piliečiu?
Yra dvi svarbios priežastys: loja
lumas jūsų naujai tėvynei ir jūsų 
asmeniška nauda.
Visai natūralu yra tikėtis, jog jūs 
padarysite formalius žingsnius 

. tapti piliečiu, kas parodys jūsų 
vaikams ii* kitiems kanadiečiams, 
kad jūs norite dalintis šio krašto 
piliečiu privilegijomis ir pareigo
mis. Ištikrųjų tai yra moralinė 
pareiga. .
Kaip pilietis, jūs naudositės tomis 
teisėmis, kuriomis naudojasi kiti 
kanadiečiai. Turėsite teisės bal
suoti rinkimuose, užimti viešąsias 
pareigas, kad pilnai pasitarnauta- 
mėt savajai bendruomenei.
Kaip pilietis jis turėsite teisės tu
rėti Kanados pašą, su kuriuo ke
liauti yra lengviau ir saugiau.

Jūs galite prašyti pilietybės jau 
DABAR, jei buvote teisėtai Įleis-

išgyvenote čia keturis metas ir 
devynis mėnesius nuo jūsų Įlei
dimo dienos. Taip pat reikalauja
ma atitinkamo anglų arba pran- 
cūzu kalbos mokėjbno. - • >
Jūs galite Įteikti pilietybėspfašy* 
mą per jūsų gyventas

** teismo Įstaigos sekretorių per ar
timiausio Kanados pilietybės teis- % 
mo sekretorių arba per Kanados * « 
pilietybes registrarą, jei jūs gy- 
venate toliau nei 50 myliu tuv >■ 
teismo Įstaigos.
Jei jūs dar negalite gauti, tai ren- • 
kitės Kanados pilietybei. Lanky
kite jūsų apylinkėje esamus kal
bos bei pilietybės kursus.

Moteris, Lietuvių moterų žurnalas, 
Nr. 4 (21), spalis-gruodis, 1960.

Turinys: kun. dr. Pr. Gaidamavičius
— Per penkmečio slenkstį žengiant; 
Leidėjų žodis; L. Andriekus — ėilėr.; 
Iz. Matusevičiūtė — Moterys spaudos 
darbe; vysk. V. Brizgys — Laukiame 
moterų ir mergaičių iniciatyvos; K. 
Juozapavičienė — Kaip buvo atkurta 
“Moteris”; M. Galdikienė—žodis “Mo
teriai; D. Sadūnaitės-Sealy, M. Aukš- 
taitės eilėr.; E. Cekienė — Lietuvės 
katalikės moters misija išeivijoje; kun. 
dr. įf. Mat ūsas — Lietuvė kaip did. ku
nigaikštienė ir šiaip moteris; V. R. 
Kralikauskienė — žvaigždėtąją naktį; 
N. Kulpavičienė — Norvegija; D. Paš
kevičiūtė — Ko vaikas niekuomet ne
matys; D. Paškevičiūtės, O. Jasienės, 
S. Šimkutės, V. Frankienės, D. Micku- 
tės-Mitkienės eilėraščiai; A. Zubienė— 
Pėdsakai, kurių laiko dulkės nebeuž- 
neš; V. Frankienė — Portretas; St. 
Jakštas eilėr.; dr. A. Liaugminas — 
Naminio auklėjimo negerovės; D. Pet
rulytė — Kalboj vystymasis; S. Najdu 
eilėr.; Pr. Alšėnas — Ar reikia mer
gaitėms skubintis ištekėti?; Moterys 
plačiame pasaulyje; LKM D-jos veikla; 
Garbinga sukaktis; Br. Pabedinskienė
— šeimininkių kampelis; Atsiųsta pa
minėti; Afrikietės moters misija.

šis “Moters” numeris yra skirtas 
penkių metų sukakčiai nuo žurnalo at
kūrimo Kanadoje paminėti. Pasipuošęs 
nauju dail. N. Kulpavičienės pieštu 
viršeliu. Numeris padidintas — 36 psl. 
ir ririMĖK ■

• Skautų Aidas. 1960 m. lapkričio 
mėn., Nr. 11, 20 psl.

i

4

1960, lapkritis, Nfr. 27, 8 psl

CANADA

ESTy LEE FŲRS
KAIIIII PQts laikas užsisakyti
IIHIIbI^ Siuvami pagal užsakymą ir parduodami gal

KRAUTUVĖ

Aidai, mėnesinis kultūros žurnalas, 
1960 m. lapkričio mėnuo, Nr. 9 (134), 
361-400 psl.

Turinys: A. V. — Prel. A. Damb
rauskas — Adomas Jakštas; M. Vait
kus — Su gyvu Jakštu; Pr. Pauliuko- 
nė — Draugija, literatūros, mokslo ir 
politikos žurnalas; Ad. Jakštas — ei-

ELLEN L FAIRCLttJGH, 
Pilietybės ir Imigracijos

5242
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Mann & Martel w.

Tel. LE. 2-4404527 Bloor St. W

£
5

Islington • Bloor 
$13.900 pilna kaina, 6 modemiški 
kambariai, gerų plytų bangalas, di
delis sklypas, tik $1.500 įmokėti. 
Morgičius iš 5%%.

Quebec Ave.
7 kambariai — vienas morgičius 

$1.900 įmokėti, atskiras, rupių ply
tų namas su 4 kambariais pirmame 
augšte. 2 virtuvės, naujas vandeniu 
alyva šildymas, labai platus įvažia
vimas, 160 pėdų sklypas.

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.

Roncesvalles - High Park 
$2.000 Įmokėti, 7 kambarių atski
ras mūrinis namas su dviem gara
žais, vandeniu alyva apšildomas, 2 
virtuvės. Tik keli namai nuo Ron
cesvalles. Viena atdara skola ba
lansui. Tikrai geras pirkinys. Pil
na kaina $15.900.

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.

Indian Rd. Cres.
% Originalus dupleksas 

$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 
$2^00 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 
$3.500 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.

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.

B. SAKALAS
. . SAKALAUSKAS

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

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

High Park Ave. - Bloor 
7 kambariai — vienas morgičius 

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

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.

The Kingsway
$2.900 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

$16.900 pilna kaina, atsk. mūrinis, 
šviesių plytų namas, nepereinami 
kambariai, visur dažyta ir labai 
erdvus. Vandeniu šildomas su aly
va, netoli parko, augštos pajamos.

Swansea rajoneBungalow
$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.

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. S *
DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS NAMŲ, FARMŲ, ŽEMĖS SKLYPŲ, APARTAMENTŲ IR BIZNIŲ. DUODAMOS 5% PASKOLOS 

PERKANTIEMS NAMUS. ĮVAIRIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į ŠIUOS MUSŲ AGENTUS:

Indian Rd. • Humberside 
$2.500 įmokėti, 9 kambarių mūro, 
pirmame augšte 4 kambariai, 3 mo
dern. virt., garažas. Kaina $15.000.

Durie - Colbeck
$4.000 Įmokėti, 6 kamb., atskiras, 
gražių plytų, 2 virtuvės, garažas. 
Kaina $16.900, balansas vienas mor
gičius 10 metų atdaras.

Roncesvalles - Galley 
$3.000 Įmokėti, 8 kamb., mūro, 2 
mod. virtuvės, 2 garažai, prie ge
riausio susisiekimo ir apsipirkimo. 
Kaina $16.000. Balansui viena sko
la 10 mėtų atdara.

High Park - CIendenen 
$1.000 įmokėti, atskiras, mūro, 
kvadr. planas, 7 kambarių, 2 mod, 
virtuvės, garažas. Namas išmokėtas. 
Kaina $15.900.

Jane • Hnmbercrest Blvd. 
$2.000 Įmokėti, 7 kamb. rauplėtų 
plytų, atskiras, 2 virtuvės, galima 
nuomoti. Garažas, šoninis privatus 
įvažiavimas. Sklypas 196 ilgio. Sku
bus pardavimas. Kaina $17.500.

Bloor - Glendenwynne 
$7.000 Įmokėti, 8 kamb., mūro, at
skiras, 2 virtuvės, 2 vonios, gražus 
namas. Prašoma kaina $23.000. 10 
metų senumo namas, jokių remontų 
nereikia.

Yonge - Eglinton 
$5.000 įmokėti, rusvų rauplėtų ply
tų, 7 kamb., atskiras, labai gražiai 
atrodo iš lau^o ir vidaus, baigtas 
recreation kambarys, alvva vand. 
apšildomas. Gražioj vietoj, garažas, 
šoninis Įvažiavimas. Skubus parda
vimas. naudokitės proga. Buvo kai
na $21.000, dabar parduodamas už 
$17R00.

. J. KUDABA
Namą teL RU. 3-2105

High Park Blvd. - Penki butai 
Penkių butų atskiras mūro namas 
gražiame High Parko rajone. Pen
kių kambarių butas savininkui ir 
keturi butai išnuomavimui. Pilna 
kaina sumažinta iki $35.000, mano
ma, kad dar leis pigiau. Nepraleis
kite progos! -

Eglinton - Dufferin - 11 butų 
Proga pasidaryti turtingu, šį pil
nai išnuomotą, strategiškoj vietoj 
apartamentą yra galimybė nupirkti 
su $7.000 įmokėjimu. Pastatas 5 
metų senumo. Be to, veltui gausit 
10 elektrinių pečių ir 11 šaldytu
vų. Investacija neša virš 25% pelno.

Delaware • Bloor
$3.000 įmokėti, 8 kambarių mūro 
namas, geram stovy, 2 modemiškos 
virtuvės, Įvažiavimas iš lainoS.

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 
modemiškas namas, labai gėrame 
stovyje, garažas, privatus įvažiavi
mas. Pilna kaina tik 17.500. Kreip
tis J. Beržinskas.

Euclid ■ Dundas 
$700 įmokėti, 8 kambarių mūro na
mas, įvažiavimas iš lainos. 2 vonios, 
2 modemiškos virtuvės. Pilna kaina 
$14,900.

Dėl veltui patarimų, kaip geriausiai 
investuoti pinigus, visuomet

B. Serga utis, F.R.I
LE. 4-9211.

KREIPKITĖS VISAIS REIKALAIS | EXTRA REALTY LTD. CIA RASITE EKSTRA SĄŽININGĄ PATARNAVIMĄ

Buvo linksmas įstaigos pobūvis Kalėdų švenčių proga. Jis pasibaigė tragiškai! Kelias buvo 
slidus. Bet to nelaimingo atsitikimo būtų buvę išvengta, jeigu vairuotojas savo noru nebū
tų Įsivėlęs į išgėrimą, kurio pasekmėje jo‘jautrumas pasidarė tingus ir regėjimas miglotas. 
Dabar prie Kalėdų stalo vienuose liūdinčiuose namuose viena kėlė bus tuščia. Vairuoto
jas praleis šventes daboklėje, o jo senelės širdį suspaus skausmas.
O iš to moralas: Neatkimšk butelio darbovietės kalėdiniame pobūvyje.

SPORTAS
AUSROS ŽINIOS ’

šios savaitės rungtynės: pirmadienį, 
7 v.v., Shaarie patalpose, 840 St. Clair 
W., Aušra Bantam - Shaarie; ketvirta
dienį, 7 v.v., St. Chris, patalpose Aušra 
M. Bantam - St. Chris. CYO žaibo tur
nyro II finalų rungtynės šį pirmadienį 
7 v.v. Harbord patalpose: Aušra M. - 
St. Thomas.

Praėjusios savaitės rungtynių rezul- 
‘ tatai. CYO lygoje Aušra M. nugalėjo 
St. Basils 58:8. Žaidė: L Romanovai- 
tė 22, M. Romanoyaitė, R. Bilkytė 12, 
D. Klimaitė 24, J. čeponkutė, G. Du- 
bininkaitė, T. Dubininkaitė, A. Dun- 
deraitė, L. Leyeckaitė, V. Jurevičiūtė. 
Church lygoje Aušra M. Bantam pra
laimėjo St. Chris. 2:11, Aušra Bantam 
nugalėjo Alhambra 53:8 ir Aušra In
ter. nugalėjo St. Cyril 61:40 ir Far
mers 44:35. Aušros M. B. komandoje 
žaidė: Kryžanauskas 2, Bušinskas, 
Vęnclovaitis, Baltrūnas, Strimaitis, 
Vaškevičius, Petrauskas; Aušra B. ko
mandoje — Danaitis 4, Ramanauskas 
31, Genys 10, Lasys, Kryžanauskas 8, 
Puzeris; Aušra Inter, komandoje —• 
D. Laurinavičius 0, 2, D. McGee 20, 0, 
R. Burdulis 24, 13,1. JurceviČius 8, 11.
J. Bukšaitis 2, X), A. Sapijonis 2, 0, 
R. Strimaitis 5, 10, S. Šalkauskis 0, 8, 
V. Rusas.

VYČIO ŽINIOS
Stalo tenisininkai Pr. Gvildys ir J, 

Nešukaitis yra pakviesti į tenisininkų 
dešimtuko turnyrą, kuris įvyks Cleve- 
lande gruodžio 17-18 d.d. Dešimtuko 
turnyrai, tremtyje prigijusi tradicija, 
vėl atgaivinami ir laukiami su dideliu 
susidomėjimu. Kaip iš priešturnyrinės 
spaudos matosi vytiečiai šiose varžy
bose yra laikomi pajėgiausiais varžo
vais. Pr. Gvildys — turnyro favoritas, 
o J. Nešukaitis — “esant gerai dienai 
nė Pr. Gvildžio neįdedamas kišenėn”. 
Abiem vytiečiam linkime sėkmės.

Krepšininkai praėjusioj savaitėj pa
siekė du laimėjimus. Nesunkiai įveikę
K. Knights 54:32, antrą laimėjimą ga
vo be žaidimo, St. George’s komandai 
neatvykus į rungtynes. Žaidė: Barškė- 
tis 9, Supronas 3, Duliūnas 7, Berzė- 
nas 11, Mažonas. Gvildys 8, Kaul, 
Preikšaitis 20, Baliūnas 1. šiuo mo
mentu vytiečiais turi 4 laimėjimus ir 3 
pralaimhėjimus. šį pirmadienį 7.30 
vai. ir sekantį pirmaidenį 8.30 vai. 
Humberside Coll, vytiečiai žaidžia se
kančias pirmenybių rungtynes.

LBA lygoje vytietės netikėtai, bet

užtikrintai įveikė B-A komandą, ku 
rioje žaidžia kelios buvusios St. 
cilia žaidikės. Rungtynės laimėtos 
28 pasekme. CYO pirmenybėse vytie- 
tės negailestingai supliekė silpokas St. 
Basils YPC krepšininkes 113:4. žaidė: 
Rutkauskaitė 0, 2, Prunskytė 11, 30, 
Kasperavičiūtė 3, 2, E. Žėkaitė 0, 16, 
Radzevičienė 18, 41, Dargytė 2, 11, 
Balsienė 16J 10, Žolpytė, Kilotaitytė 2. 
Šiose rungtynėse prie vytiečių gerai 
derinosi hamiltonietė Prunskytė, ku
ri šiose ir kitose pirmenybėse vytie- 
tėms bus vertinga parama. Sekančias 
LBA pirm, rungtynes vytietės žaidžia 
šį antradienį 8.30 vai. East. Com. mo
kykloje su Tru-Way Daugiau pirmeny
bių rungtynių šiais metais nenumatyta.

Jaun. vytietės CYO midget pirmeny
bėse ši antradienį 7 vai. Bloor Coli, 
žaidžia su Corpus Christi, sekmadienį 
4 vai. Loretto Coll, su Aušra ir sekan
tį antradienį 7 vai. Bloor Coll su St. 
Thomas. A; S.

Ce 
52:

KOVO ŽINIOS
Vyrų stalo teniso turnyrą laimėjo 

St. Navickas, antras buvo Z. Stanaitis, 
trečias J. Brazlauskas, ketvirtas — A. 
Grajauskas ir penktas E. Petrušaitis.

Kovo jaunių krepšinio komanda, at
stovaudama VAV parapiją katalikiškų 
parapijų pirmenybėse, jau laimėjo pir
mą savo susitikimą prieš šv. Jono 
parapiją Burlingtone pasekme 47:12. 
Žaidė ir taškų pelne: L. Meškauskas 
18, S. Bakaitis 10, G. Breichmanas 
12, E. Dervaitis ,4 G. Blekaitis 3, A. 
Enškaitis, A. Stasius, A. Kybartas, R. 
Petrauskas. .

Į stalo teniso “dešimtuko” turnyrą 
Clevelande vyksta St. Navickas. Tur- 
nyras^bus pravestas gruodžio 18-19 d.

Visi atvykstame į lietuviškų filmų 
premjerą gruodžio 17-18 d.d. parapi
jos salėje, kadangi filmoj “Lietuva — 
Europos nugalėtoja” yra daug sporti
nių vaizdų iš neprikl. Lietuvos gyveni
mo. K. B.

SPORTAS LIETUVOJE
" Kauno Žalgirio moterų rankinio (7x 
7) komanda atstovauja Sovietų Sąjun
gą Europos moterų rankinio pirme
nybėse, kurios dalyvauja Prancūzija, 
Vak. Vokietija, Čekoslovakija, Aust
rija, Jugoslavija, Rumunija, Lenkija, 
Norvegija ir Sovietų Sąjunga (Kauno 
Žalgiris). Prieš sausio 1 d. turi būti 
sužaistos dvi rungtynės tarp Norvegi
jos ir Kauno Žalgirio. Vienos Kaune, 
kitos Norvegijoje. G.

KLB
DELHI, Ont.

Artinantis Kalėdų šventėms, 
Delhi apyl. valdyba, susitarusi su šeš
tadieninės mokyklos vadovais, nutarė 
rengti visiems lietuvių vaikams Kalė
dų eglutę per Tris Karalius, Delhi pa
rapijos salėje. Programą atliks šeštad. 
mokyklos mokiniai, o mažieji turės 
progos parodyti savo sugebėjimus as
meniškai pasikalbėdami su seneliu. 
Naujiena šiais metais bus ta, kad se
nelis vietoj įteikęs dovanėles, leis kiek
vienam vaikui pasinaudoti laimės šu
liniu ir pačiam išsitraukti loterijos 
būdu žaislą ar žaidimą. Žaislų vajų pra
veda eglutės ruošimo komitetas, ku
ris prašo visų motinų atnešti naudo
tus bet dar visai geram stovyje atliku
sius nuo savo vaikų žaislus. Jie renka
mi kiekvieną sekmadienį po pamaldų 
parapijos salėje. Kas vartotų žaislų 
neturėtų, gali aukoti pinigais, ar nu
pirkti žaislų.

Eglutės užbaigai mamytės pavaišins 
jaunimą pačių suneštais užkandžiais, 
o jaunimas turės progos pažaisti, pa
dainuoti, pašokti. Parapijos kleb. kun. 
dr. J. Gutauskas yra pažadėjęs parū
pinti salei pianiną ir patefoną, bei ki
tais būdais paremti šventės pasiseki
mą. o organizacijos — paskirti kiek 
pinigu šladoms padengt.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS minėji
mas, apyl. v-bos suruoštas lapkričio 
26 d., mūsų sąlygose neblogai pasise
kė, sutraukdamas nemažą būrį daly
vių ir svečių net iš tolimesnių koloni
jų: Rodney, Hamiltono, net iš Toron- 
to.Paminėjimo atidarymo ir labai nuo
širdžiais žodžiais žodžiais šia proga 
pakalbėjusio pulk. J. Giedraičio iš Ha
miltono, “Aukuro” “Živilės” vaidini
mo. buvo gražiai pasilinksminta. Tar
pe eilės loterijos dovanų buvo suorga
nizuoti kaip fantai, su gėrimaias ir už
kandžiais staliukai, kurių du padova
nojo vietos verslininkai, tai “Court
land Packers” ir Paul’s General Store. 
Šie staliukai šioje apylinkėje buvo sa
votiška naujiena ir svečiai jais labai 
domėjosi, ateičiai jau turima ir dau
giau pasižadėjusių, ypač tikimasi iš 
verslininkų, kurių čia yra daugiau ne
gu du,

BENDRUOMENĖ savo laiku pasiun
tė laiškus Kanados Min. Pirm, ir 
mums draugiškų kraštų delegacijų va
dovams prie Jungtinių Tautų. Atsilie
pimai jau gaunami. Visi išreiškia pa
sitenkinimą dėl pasitikėjimo jų drau
giškumu ir prižada visomis priemonė
mis Lietuvos reikalus ginti. Kaip ži
nome, keletas atstovų, pirmoje eilėje 
Filipinų, tą jau,ir yra padarę.

Dabar geras laikas pirkti žemes: vasarojimui — poilsio vietovėms, ūkinin
kavimui, investacijoms, statyboms, bizniui — gazolino stotims, moteliams, 
pramonei—įmonėms, fabrikams ar kitam pelningam bei vertingam tikslui.

* ■ > •

200 x 200 pėdų sklypas 2 kelių sankryžoje gazolino stočiai prie Minesing, 
Ont. Pilna kaina tik SI.500.
11 kambarių mūrinis namas, reikalingas remonto, pastatas padargams ir 
pamatai daržinei — tvartams su 4 akrais žemės. Tinkamas jaukščių ūkiui. 
Nuosavybė yra 2 myl. nuo Victoria Harbour - Georgian Bay. Prašo $3.800.
65 akrai žemės, 3 kamb. vasarnamis, 1500 pėdų ant Nottawasaga upės kranto, 
maždaug 8 mylios į pietų rytus nuo Springhurst Beach. Puiki ir reta vieta 
vasarojimui, gera investacija. Kelias bus asfaltuotas, taip pat yra elektra, 
telefonas ir nat. gazo linija. Nuosavybė verta $6.500.
123 akrų ūkis su pastatais arti 27 kelio, Barrie, Ont, Tinka norinčiam pra
dėti ūkininkauti. Kaina S16.000.
250 akru dirbamos žemės, tvartai ir daržinės, abiejose pusėse Nottawasaga 
upės turi 2 kelius, 5 mylios nuo Wasaga Beach. Nepamainoma vietovė 
ūkininkavimui, vasarojimui, žvejojimui. Vienos šeimos nuosavybė virš 
100 metų. Savininkai tikisi gaut $20.000.
30 akrų prie 27 kelio, tik 12 mylių į šiaurę nuo Toronto miesto ribų. Gy
venamas namas 6 kamb. ir daržinė - tvartai. 3000 pėdų nuo miestelio van
dentiekio, kitoje pusėje statomas shopping centras. Pirmaklasė investa
cija, tinkama statybai. Senas amžius verčia parduoti tik ui $22.500.
40 akru statybinės žemės prie Beamsville, Ont. ir Queen Elizabeth plento. 
Kanalizacija ir vandentiekis prie vietos, planas statybai dalyti į sklypus 
laukia patvirtinimo. Savininkai turi kitus interesus, parduoda už $35.000.
100 akru ūkis, pastatai gerame stovyje, 10 mylių į šiaurės vakarus nuo To
ronto ribų. Du keliai, galima dalyti į 10 akrų ir mažesnius sklypus, Savi
ninko nustatyta kaina $40.000.
98 akrai, kampinis ūkis, tik 7 mylios į šiaurę nuo Maltono aerodromo. Upe
lis teka per žemę, arti mokykla. Parduoda už $60.000, pigiau vertės.
150 akrų, didžiulis 12 kamb. gyvenamas namas, pastatytas iš Anglijos at
vežtų plytų, brangus vidaus įrengimas, ūkis randasi šiaurės rytuose nuo 
Bramptono, arti statomo Bramalea miesto. Ateinantį pavasarį pro ūkį pra
vedamas vandentiekis, žemės kaina kaimynystėje $1.000 už akrą, parduo
da gi už $115.000.
Augščąu duodamos nuosavybės esti tik maža dalis turimų pardavimui, todėl 
visais žemių pirkimais bei pardavimais kreipkitės žemiau duodamu adresu:

ST. DARGIS
Telefonai: bus. LE. 4-9211, res. RO. 6-9683

CUOLKA
LIMITED

Perkant ar parduodant betkokį nekilnojamą turtą, kreipkitės 
Į šią gerai žinomą firmą.

Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, įvairaus dydžio apar- 
tamentų, biznių, farmų sklypų etc. 
Sąžiningas ir sfaibus patarnavimas.

Geriausias morgičių gavimas bei sudarymas visame Toronte.
BLOOR — DUNDAS

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

BABY POINT — JANE
$1.500 įmokėt, 6 kamb., atskiras mūrinis namas, vandens alyvos šildymas, 
garažas, 2 virtuvės, greitas užėmimas, ilgos išsimokėjimo sąlygos.

BLOOR — INDIAN ROAD
$2.000 įmokėti, 7 kambariai per 2 augštu, atskiras mūrinis namas, naujas 
alyvos šildymas, vieta garažui, ilgos išsimokėjimo sąlygos, 4 kambariai pir
mame augšte.

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 planas, alyvos 
šildymas, garažas, pilna kaina tik $17.500.

RUNNYMEDE — BLOOR
$4.000 Įmokėti, 61/’ 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 — DUNDAS
$5.000 Įmokėti, 9 kamb. atskiras mūrinis namas, kvadratinis planas, 2 mod. 
virtuvės, 2 vonios, alyvos šildymas, gražus didžiulis kiemas, vienas morgi
čius 10-čiai metų.

HIGH PARK AVE. '
$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 metų.

HAVELOCK — COLLEGE
$5.000 įmokėti, 11 kamb. atskiras mūrinis namas, 3 vonios, 3 virtuvės, vand. 
alyvos šildymas, reikalingas remonto, pilna kaina $16.000.

HIGH PARK
$5.000 įmokėti, 2 metų senumo 17 kambarių mūrinis namas - dupleksas su 
butu rūsyje, 3-jų atskirų butų. Vand. alyvos šildymas, dvigubas mūrinis 
garažas, gauna S365 mėn. nuomos.

BANGALAS VAKARUOSE
$5.000 įmokėti, 6 kambarių keleto metų senumo, garažas su privačiu įva
žiavimu, arti krautuvių ir susisiekimo, šalia parko ir maudymosi baseino, 
šeimininkas išvyksta į Kaliforniją, turi būti parduotas.

INDIAN RD. — BLOOR
$6.000 įmokėti, 18 kambarių, 5 atskirų butų, atskiras mūrinis namas, van
dens šildymas, garažas su privačiu įvažiavimu, didžiulis kiemas su vaisme
džiais, gauna apie S400 mėn. nuomos plius 4 kamb. butas šeimininkui.

MIMICO <
$10.000 įmokėti, 1 metų senumo, 9 atskirų butų, atskiras mūrinis pastatas- 
apartamentas. Vand. alyvos šildymas, privatus įvažiavimas, apie $10.600 
metinių pajamų, visas išnuomotas, žema kaina.

P. KERB ER IS
Namų tel. LE. 5-1584. Darbo tel. LE. 2-4404

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ 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. Fl., 
visu rūšių RQC|jj0 patefonai.

• 25% nuolaida H™lempoms
, Dalys garantuojamos 6 mėnesiams.

3604 DUFFERIN ST. T I X IAE E Mirt
Darbas garantuotas. ■ eieTOnaS Mt. □-□ŽIU

Niagara pusiasalis
sportinis šaudymas. Gruodžio 

17 d., Šeštadeinį, nuo 11 vai, ryto V. 
Bieliūno ūkyje, R.R. 1 Welland, Ont., 
įvyks tradicinis sporto iš medžiokli
nių 12 cal. ir sportinių 22 cal. šau
tuvų, kalakutų šaudymas. Po to 6 vai. 
vak. numatyti bendri dalyvių medžio
tojų pietūs, kuriuose bus svarstomi 
sportinio šaudymo ir medžiojimo rei
kalai ir sudaryti planai ateinantiems 
metams.

Sportinio šaudymo bei medžiojimo 
mėgėjai prašomi rungtynėse dalyvau
ti ir kartu užbaigti šių metų sportines 
rungtynes.

Sportinį kalakutų šaudymą organi
zuoja ir praveda Niagaros pusiasalio 
ramovėnų valdyba.

N. METŲ BENDRAS SUTIKIMAS 
ir kartu mūsų pusiasalio klebono 50 
metų amžiaus sukakties pagerbimas 
įvyks Wellande prancūzų parapijos sa
lėje. Dalyvių sąrašas turi būti užbaig
tas iki gruodžio 20 d., todėl maloniai 
prašome pasiskubinti užsirašyti Nia
garoje pas S. Janušonį, Wellande pas 
p. čepuką ir St. Catharinėje pas A. 
Paulionį arba S. Setkų.

Kadangi salė netik graži, bet dar ir 
didelė ir vietos užteks, tai maloniai 
kviečiama užsirašyti net ir kitų bend
ruomenių tautiečius. Ir meninė dalis 
bus ir šokiams gros puikus orkestras. 
Taigi prie gražiai paruoštų bendrų 
stalų sutiksime jaukiai ir gražiai N. 
Metus ir atliksime gražų dalbą. Pra
džia 6 vai. vak.

Autobusas nemokamai paims visus 
norinčius juo vykti iš St. Catharines. 
Pusė šešių jis lauks Eatono krautuvės 
aikštėje. Taip pat nemokamai parveš 
po N. Metų sutikimo į tą pačią vietą.

širdingai kviečiami visi tautiečiai 
užsirašyti į šį gražų ir reikšmingą pa
rengimą. Rengėjai.

WALLY’S GARAGE
PERSIKĖLĖ iš 5 Robert St. i N A U J A S P A T A L P A S

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

Visi mašinų remonto darbai lietuviams atliekami PIGIAU 
lietuviškame WALLY’S GARAGE. Sav. VI. Tarvydas.

Automatinė transmisija pigiomis kainomis, išorės taisymas (Body 
repair), dažymas ir visi kiti taisymo darbai atliekami sąžiningai. 
/ ' Darbas garantuotas.-
726 Lansdown Ave. Tel.: darbe LE. 3-0631, namuose RO. 3-2445

J. MORKIS
Real Estate & Mortgage Broker
1385 Queen St. W. (prie Lansdowne Ave.)

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

Bloor - Armadale 
$17.900 visa kaina, atskiras, dviejų 
augštų, 7 kambarių, vandeniu aly
va apšildomas, garažas.

Queensway — bangalas 
$2.000 įmok., gerų plytų namas, 6 
kamb. dažyti aliejiniais dažais, pri- 
vat. įvažiav., garažas, geras morgi
čius. Prašo $13.900.

College • Rusholme 
$6.000 |mok., gerų plytų atsk. na
mas, 8 kamb. per du augštus, 2 vo
nios, 2 virt., vand. apšild., 2 garažai. 
Turi būti parduotas, savininkas pir
ko motelį.

Swansea - Bloor 
$15.900 pilna kaina, gerų plytų at
skiras namas, 6 kamb. su įrengtu 
rūsiu, ultra moderni virt., šoninis

Parkdale — Rooming House 
$5.000 įmokėti, gerų plytų, 13 pil
nai apstatytų kambarių, vandeniu 
apšild., garažas, 2 vonios, 2 virtuv.

Dufferin • Rogers
$1.200 įmok., 7 didelių ir šviesių 
kamb. bungalovas, plytų, atskiras. 
Kietmedžio grindys, modemus ap- 
šild. ir šald. gazu. Namo plotis 26 
pėdos. Sklypas 35 iš 150 pėdų. Pri
vatus parkinimas. Kaina tik apie 
$9.500 Savin, emigruoja Čikagon.

10 kambarių - 2 augštai , 
$5.000 Įmokėti, gerų plytų atskiras 
namas, vand. alyva apšilti., 2 vir
tuvės, 2 vonios, platus šoninis įva- 
žiav., garažas, geras morgičius ba
lansui. Tinka dviems šeimoms, arti 
High parko.

Skanėstų krautuvė • Parkdale
$3.000 įmokėti, geri Įrengimai su 
kepimo pečiumi, 5 kambarių butas, 
garažas, geras nuomavimui, priei
nama kaina. Metinė apyvarta $35 - 
000, anglai savininkai.

Bloor • Lansdowne
$800 Įmokėti, 6 kambarių namas, 2 
moderhiškos virtuvės, arti Bloor, 
10 metų morgičius balansui. Prašo 
$11.800.

Lake Simcoe
kwro r.lyvos ir bufnrny optornavimos
T’oronlc. brluvisiroi kaibontirp klauskite
Bcffy cirkas WA 7 61X1

parūpiname geresnėm sąlygom paskolų • morgičių.

Vyt. Morkis J. (taškelis A. Bliudžius
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. J Bupep&uigas morgičių sutvar]
Bloor • Brock ' 

$130,0 įmok., 8 did. kamb. mūr. na
mas, 3 virt, naujas šild.. arti Bloor 
kraut, ir susisiek. Vienas 10-čiai 
metą morgičius išmokėjimui.

Annette • Windermere ’■ 
$1300 įmok, geni plytų 7 kamb. per 
du augšt. labai švarus, mod. virt.. 
alyva šild., did. kiemas, garažas, šo
ninis įvažiavimas. Vienas atviras 
morgičius -išmok. Prašo $14.000.

Runnymede - Annette 
$2.000 įmok., mūr. 6 kamb. per du 
augštus, naujas alyvos šild., 'kam- 
barys įrengtas rūsyje, vieta garaž., 
privatus įvaž. 15-kai metų išmokė
jimas. Prašo $13.500.

High Prk. Avė. - Glenlakę 
$2.500 įmok., gražių plytų, atsk.. 6 
kamb.. kvadrat. planas, labai , šva
rus, vand, alyva šild.* mod , įrėng- 
tds! Šoninis įvaž., lengvas išmokėji
mas. Geras pirkinys.

Evelyn - Annette " \ 
$2300 įmok.; mūr. atsk., gerų pi., 
6 kamb. per du augšt. 2 mod. virt., 
labai švarus, skubus pard- sav* pir
ko kitą narna. Privatus įvaį. Verta 
flaDiatyti u

f

Toronte.
patarna vines. " 

sutvarkyth** , . "
Bloor - High Prk. Ave.

S3.Q00 imok., 9 kamb. per 3 augšt., 
mūr., 3 virt!, vand. alyva šild. Gra
žiai išdekoruotas, arti Bloor ir par
ko. Jums tikrai patiks. Sav. išvyksta 
į JAV. Prašoma kaina žema. Pasi- 
teiraukit.

Oakwood - Rogers
$4.000 įmok., rupią pi., gražus bun- 
galovas. 2 kamb. rūsyje su atsk. vo
nia. Vand alyva šild., arti susisieki
mo ir kraut. Skubus pard. Prašo tik 
$14.5C0. Vertas dėmesio.

Rusholme • College
$4.500 įmok., mūr. atsk., 7 kamb. 
per du augštus. Kvadrat. planas, di
deli kamb., naujas vand. šild.. ga
ražas ir platus , šoninis įvaž. 10-čjai 
metų išsimok. Vertas pamatyti.

Swansea - Bloor
$6.000 įmok., gražių pi., naujos sta
tybos, 6 did. kamb., atsk. namas. 
Mod. virt., mod. vonia, garažas* Tes
tamentinis skubus pard. Labai re
tai pasitaikantis pirkinys.

St. Clair - Oakwood
$6.000 įmok., rupių pi.? gražus' ori
ginalus dupleksas. Vand. alyva šild., 
10 did, kamb. Namas arti kraut, ir 
susisiek. ’ Labai geras nuomavimui. 
Prašo tik $21.500. Skubus pardav.

S. JOKŪBAITIS
PARŪPINU MORGIČIUS REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

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

Collingwood,Wasagos,Stayner 
apylinkėse turime didžiausią pasirinkimą ūkių - farmų, gazolino stočių, 

vasarnamiu, garažu. įvairiu bizniu ir t.t.
V . (Vic) B U T R I MAS

, Dėl informacijų rašykite: BOX 83, COLLINGWOOD, ONT.
Namu: 

VYT. BUTRIMAS 
139 Fourth St. E. 
Collingwood. Ont.

Tel. 2337 '

G. D. HUNT REAL ESTATE 
įstaigos: .

128 Hurontario St.
Collingwood. Ont.

Tel. 1516

TAUPYK ir SKOLINKIS
Kreditą Kooperatyve “PARAMA”

Fastcolb 1 asm. iki $3.000. Paskolos, indėliai ir gyvybė apdrausto.

' DARBO VALANDOS:

.Pirmodieniots ir Penktadieniais nuo 10-12 v. ryto ir 5.30-9 
Antradieniais — nuo 10-12 vai. ryto ir 7 - 9
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vai. ryto

Bortinė: Lietuviu Namai, 1129 Dundas St. W., Toronto,

Telefonas LE. 2-8723

vol. vak. 
va!, vok. 
uždaryra.

Ont.

ED^KONDRATAS 
MOTERIŠKĖ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ

siuveias
iliybUNDAS STREET WEST • TORONTO ' • TEL LE. 3-5434 

Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų kostiumams bei paltams.

Lietuvių moterų 
r KlkPYKiLA
Domą Hairstyling

1618 BLOOR ST. W.
(netoli Dundas)

Qi -Telefonas LE. 3-2964 •

Sav. D. KAUNĄITfc f

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

Veltui.
Licenzijuotas elektromonteris

J. Nacevičius
Tel. LE. 4-6075

VALAU FOTELIUS
IR. b'AIRIUS.KILIMUS.

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

. P. KARALIŪNAS

Internationa I ?• 
Driving School

859 COLLEGE ST. LE. 5-5556

GYVENKIME TIKROVE, 
BET NE SVAJONĖMIS

Lapkričio 20 d. per Lietuvos 
kariuomenės 42-jų metinių minė
jimą ir žuvusiems už Lietuvos 
laisvę paminklo pašventinimą Či
kagoje, prie Jaunimo Centro su
sirinko toksai gražus dalyvių skai
čius, kad netilpo Į salę, nei per 
pamaldas, nei per akademiją-kon- 
certą. Būtų begaliniai kilnu, jeigu 
taurieji mūsų tautos patriotai — 

j lietuvių Jėzuitų Ordinas'rastų iš- 
i eiti iš šios padėties.

iškilmės praėjo sklandžiai ir 
gražiai, o iš girdėtų kalbų įsidėk 
mėtinos dvi: tėvų jėzuitų namų 
viršininko Čikagoje Tėvo Krišta- 
navičiaus,. Sf, kuris kalbėjo apie 
žalą tarpusavio rietenų, ir vieno 
mūsų seno politiko, kurio viena 
kalbos dalis nelabai tiko šioms iš
kilmėms. Kalbėtojas prisiminė, 
kad jam kartą lankantis JAV 
Valst. departamente vienas tos 
Įstaigos pareigūnas metė pastabą: 
“Kodėl''Lietuva nepasipriešino 
ginklu komunistinei okupacijai?” 
Atseit, jeigu nepasipriešinta 
ginklu, tai šiuo metu neturime 
teisės reikalauti, kad būtų sugrą
žinta nepriklausomybė. Betgi at- 
sakymąs„nesunkiai Įmatomas.

Pabaltijo Okupacija įvyko 1939 
m.-susitarus dviem galingom pa
jėgom— Sovietų Rusijai ir hitle
rinei Vokietijai. (Ribentropo - 
Molotovo sutartis). Jėgų santykis 
6 prieš 270 milijonų. Jeigu Pa
baltijo tautos savo užnugaryje bū
tų turėjusios ne hitlerinę Vokie
tiją, bet Skandinavijos tautas, tai, 
manau, būtų buvę visai kitaip ap
sispręsta ir būtų buvę prasmės 
rizikuoti pasipriešinti ginklu. Jei
gu didvyriškoji Suomija savo už- 
nugaryje būtų turėjusi hitlerinę Jonynį^ SveMnu' idealLjmo 
Vokieti® o ne Skandinavijos tau- darį0 bare, _ j ta spaudiia 
tas, tai ir jos padėtis butu buvu- _ -
ri beviltišką. Jos laimei tai buvo ir čierkeię išvęrsime ... ’ 
Skąndmąvijos tautos, kurios zut _ Ką, - sakau, - pone inži- 

|bųt nenorėjo pasidaryti kaimy- nieriaU^ia dabar juokauji! Kas 
nęmis sovietijai ir, kiek tąrptauti- man tie bilietėUai Jsuspėsite dar. 
nes sutartys leido, gelbėjo Šuo- — - — --
miją.

Hitlerinės Vokietijos vyriausy
bės atsakymas į mūsų tuo metu. 
buvusios vyriausybės užklausimą 
gavus ultimatumą viską nulėmė. 
Prie esamos geografinės ir strate
ginės padėties, Pabaltijo tautos 
kitaip apsispręsti negalėjo, o jei
gu ir būtų tuo metu kitaip apsi- 
sorendusios, tai jau 1940 m. būtų 
ištikęs toksai pat likimas, koksai 
ištiko Krymo totorius keletą me
tų vėliau — totalinis sunaikini
mas. / ’

Nevienas pasakys, nagi ir šiuo 
metu lietuvių tauta yra žudoma ir 
naikinama. Tai yra žiauri tiesa, 
mūsų-tauta yra naikinama, kaip ir 
kitos krikščioniškos Europos tau
tos, kurios “masoniŠko dievo” yra 
sąmoningai atiduotos marksisti
niam kanibalui “perauklėti”. Jos 
yra žiauriai sužalotos, bet totali- 

i niai dar nesunaikintos. Nepamirš
kime taipogi, kad nieko nėra am
žino ir laikas nevisada dirba krau
gerių naudai! Hitleris buvo visų 
vokišku kruopštumu suplanavęs 
pasaulio pavergimą, o kas iš to iš
ėjo? Pasaulis liko, o jo jau seniai 
nebėra. Jeigu mūsų senasis po
litikas turėjo mintyje tik “simbo
linį pasipriešinimą”, tai tas mūsų 
tautos tragedijos nebūtų pašali
nęs, • Simbolinis pasipriešinimas 
mūsų tautos nepriklausomybės 
nebūtų apgynęs, beprasmių aukų 
būtų daug ir tas simbolinis pasi- 
priešnimas nieko nepadėtų mūšų

Kiekvienam blaiviau galvojan
čiam turėtų būti aišku, jog mes 
negalime tikėtis, kad “masoniškas 
dievas” atsižvelgtų Į mūsų tautės 
tragediją, žodžiu apie išlaisvini
mą mes esame girdėję, žinoma, 
galime ir dar jų girdėti; bet tai 
bus tiktai rinkiminės kovos išda
va. Mūsų tautos kaltė yra ne ta
me, kad jinai yra Sov. Rusijos 
kaimynė, ne tame, kad jinai nepa
leido simbolinio šūvio, bet tame, 
kad jinai yra krikščioniška tauta 
ne formoje, bet esmėje, šių dienų 
pasaulio valdovams tas yra nepa
kenčiama ir ją bus žiauriausiomis 
sadistinėmis priemonėmis sten
giamasi perauklėti? # jeigu tas ne
pasiseks, tai bus fatališkai sunai
kinta. Marksizmo 100% Įsikūniji
mas — komunizmas gimė iš “ma- 
soniško dievo” malonės, ne pri
puolamų aplinkybių dėka, bet po 
ilgo, rūpestingo ir planingo pasi
ruošimo. Jam yra pavesta svarbi 
misija — sunaikinti krikščiony-

šiandieaiRėje kovoje už savo tau
tos ląigyęu Vakarų demokratinių 
kraštų pareigūnai anuo metu su
galvojo vieną repliką, o esant ki
tokioms aplinkybėms sugalvotų 
kitokios rūšies apkaltinimų. Jų 
sąžinė labai moderniška. Laikas 
būtų tai įsisąmoninti. ■

Pažiūti|kime blaiviomis akimis 
i sėkajlftūs Įvykius: II pasaulinio 
karo metu Lenkija, begindama sa
vo tautos laisvę, sudėjo milžiniš
kas aukas. Ar "masoniškas die
vas” Į tai atsižvelgė, ar tai buvo 
įvertinta? Anaiptol — be jokių 
skrupulų-jinai taipogi buvo ati
duota marksistiniam žvėriui “per
auklėti”, o jų tautos vaikai buvo 
priversti išsiblaškyti po visą pa
saulį, nęs gimtojo krašto pastogė 
jiems būvo uždaryta. J^Įėra nei 
vieno krašto pasaulyje, iš kurio . . . .
būtu labiau pasityčiota. O kur dar bės lopšį — Europą ir jos tautas, 
Čekoslovakija, Vengrija, Rumu- o tai jisai, kaip matome, labai

* Iš meilės laiško
Žmona rašo savo vyrui, kuris 

išvykęs su reikalais:
"Brangusis! Išsiilgau tavęs ne

apsakomai. Kur tik einfl, nerandu 
ramybės. Tik kai pabūnu į tavo 
seną ploščių, kabantį prieškam
baryje, darosi lengviau — atrodo, 
kad tu ten kabi” ..

Nejaugi ji taip prasilošė
Viena moteris kartą į mėnesį 

vis išeidavo su draugėmis paloš
ti kortomis. Jai būdavo visada la
bai nemalonu, kad, kai ji grįžda
vo, apie 12 vai. naktį, jos vyras 
visada pabusdavo. Vieną kartą ji 
nusprendė i miegamąjį Įeiti ypa
tingai tyliai, kad vyro neišbudin
tų. Ji nusirėdė salione ir pasi
ėmus tik rankinuką įėjo į tnie-

gamąji susiieškoti pižamą ir ty
liai atsigulti. Rodos, labai tyliai 
įėjo, bet vyras staiga atsisėdo ir 
nustebęs sušuko:

— Dėl Dievo, nejaugi tu taip 
visiškai prasilošei?!. ..

Taip daug paprasčiau
Du vyrai šnekučiuojasi.
— Nuostabus ir gana kompli

kuotas dalykas su Velykomis. 
Kiekvienais metais jos kitą datą 
išpuola. Norint žinoti, kada bus 
Velykos, reikia atrasti pirmą sek
madieni po pirmo jauno mėnesio 
po pavasario pradžios. Apskai
čiuoti, vadinasi, galima tik su pa
galba astronomų.

— Kaip tai? — nusisiebėio ant
rasis. — Aš tai pasižiūriu i kalen
dorių ir žinau . . .

nija?! Už ką jos liejo kraują? rūpestingai atlieka.

B o n k e 1 e s su ka s p i n ė 1 i a i s
(Atkelta iš 3 psl.) 

sužymėtos kaspinėliais, jei baltas 
bilietėlis, tai iš bohkelės su bal
tu raišteliu, jei raudonas...

— Je, — sakau, — nesivargink 
prieteliau. Aišku, kaip ant delno! 
Juk aš buvau valsčiaus sekreto
riumi ir mandresnius reikalus 
tvarkiau. ..

Taip aš, broliai, stoviu už bufe
to, o čia minios pažįstamų, prie- 
telių pro pat nosį braukia. Krak
molytomis maniškomis, su baltais 
mankietėiiais. moterys šilkuosna 
Įsisukusios... Tikras paradas.

— Heilo, Anuprai! — šaukia

Palauk, bilietėli nusipirksiu

— Ką, — sakau, — pone inži
nieriau, čia dabar juokauji! Kas

Kas mėnesį kur nors yra 
piūties pietas

A. P. GARAŽAS•• -r,-., *
____  1539 DUNDAS ST. W. — t 

' Dufferin)’’ .
Visą rūšių mechaninis autoiąobilin 
remontas. Spec. Fordomatic - Hyd- 

ronatič transmisijos.'

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS 
Telefonas tE. 5-9130

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

VISU RŪSIU AUTOMOBILIU
BODY TAISYMAS

Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

Lietuvis savininkas AVSimonis.
418 BATHURST ST. • WA. 1-3225

Will-Do Cartage
BALDŲ PERVEŽIMAS mies

te, prieinama kaina. 
Visi baldai apdrausti.
Broliai SODOMAI.

124 GRACE ST., 
Toronto.

Telefonas LE. 4-8390.

Vakaras ilgas... Kokią geriau 
širdis priima: karčią ar saldžią?

— Karčios gal...
— O kei... — ir pripyliau 

karčios.
Malonumas vienas su apsišvie

tusiu žmogum išgerti... Viena 
čierkelė, tai tiktai dančiui numa
rinti, tai išlenkiam po tris.

Ir Jonynas nuplaukia, išpūtęs 
nailonu padengtą krūtinę...

— Anuprėli, va. kur tu plūkie
si! Vargšelis ... Kaip Barbora 
laikosi? — pripuola prie bufeto 
Alskninis. vaikystės dienų pažįs
tamas. Kartu kiaules ganėme, vė
liau klėčių duris lauždavome ... 
širdis man alpsta tuos jaunystės 
laikus prisiminus.

— Jonai, — sakau, — gal po 
stikliuką?

— Je, pilk šauniausios, o aš tuo 
tarpu tiketėlių pasirūpinsiu.

— Brol, — griebiu Alksninį už 
rankovės, — velniai rautų tuos ti- 
ketėlius! — ir pripilu stikliukus. 
— Atsimeni, kaip mes Įstrigome 
Karolinos klėties lange? ... Tai 
merga buvo!,. 
Dar po vieną? ..
ryte? Ta laputė buvo mums užtai
siusi pirtelę su savo tuo Broniu
mi ... Dabar tikrai poniškos čer
kelę, čia, va, turiu tokią bonkelę 
su lotyniškais užrašymais...

Ir taip mes tų jaunystės atsi
minimų liūliuojami, iššinkavome 
bonkelę. Paskui dar pasimaišė 
mūsų kaimo kalvis, paskui vargo
nininkas, eigulis, pirmoji mano 
meilė Agnieška. Akyse ėmė žali 
rutuliukai sukiotis ir i pakinklius 
kažin koksai silpnumas Įsimetė. 
Taigi, nelaukdamas kol prasidės 
kokios rimtesnės komplikacij os, 
tvarkingai nutūpiau už bufeto.

Kaip žemuogė. 
O prisimeni Ma-

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

Tel. LE. 2-7284

J. BARAKAŲSKAS
Elektras 

kontraktorius 
Visų rūšių elektros 

Įrengimai ir pataisymai. 
Ta] ro. 7-9947

21 Ilumberview Rd., Toronto.

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

Į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont. 
Telefonas LE. 4-8431

— Ręįkia, — tyliai galvojau, 
duoti kiek nors ir kojoms pailsę- 
ti...

Staiga, kaip iš žemės, išdygo 
Tamulis.

— Atrodo, — sako jisai čiupi
nėdamas tuščias bonkeles, su tais 
spalvotais kaspinėliais, — bizne- 
lis eina gerai. Baigi savo normą 
išparduoti. Duok čia bilietėlius.

— Kokius bilietėlius?
— Už parduotą snapsą...
— Na, — sakau, — nejuokauk. 

Čia mano visi jaunystės draugai 
buvo suplaukę. Per dvidešim me
tų kaikurių nemačiau. Vargoni
ninkas baltas, kaip obels žiedas... 
Reikėjo po čerkelę išmesti... 
Kur čia dabar jaunystės draugą 
už gerklės griebsi dėl kokio tai 
bilietėlio- Inteligentas juk esi, 
patsai supranti. Jeigu kokie me
džiaginiai nuostoliai, tai aš esu 
pasiryžęs...

— Pasiryžęs ar ne, — sausai 
nukerta Tamulis, — keturių bon- 
kų nėra. Ir nei vieno bilietėlio 
neturi. Faktas — išlakei. Apva-; 
liai iš bonkos dvidešimts stiklių-’; 
kų ... — Tamulis valandėlę be l 
garso krutino lūpas, o paskui šaų- į 
na: — 35 doleriai grynais. Ir tuoj j 
pat. Reikia man dar šį vakarą at
siskaityti, neturiu mažiausio no
ro dėl tavo jaunystės draugų pra
rasti savo reputaciją...

32 dolerius šiaip taip sukrapš- 
čiau.

— Daugiau neturiu, — sakau,
— jei nori kviesk policiją .

— Palauk, palauk. — sako Ta
mulis. žiūrėdamas i mano išvers
tą, tarsi karvės gerklė, piniginę,
— o kas ten kamputyje?

— Tramvajaus tikėtai...
— Duok šen... Tai irgi pini

gas. Vis bus arčiau teisybės ba
lansas ...

žinoma, kas čia norės su poli
cija tampytis — atidaviau. »

— O dabar, — sakau, — eik 
po velnių, aš daugiau snapso ne- 
pardavinėju. Ieškokis kitą asabą. 
Nepakenčiu, kai žmonės, ir dar 
savi tautiečiai, priekabių ieško...

— Je, — juokiasi Taihulis, — 
aš patsai perimsiu tavo postą .

Namo ėjau pėsčias. Tramvajai, 
kad juos perkūnėlis, skolon ne
veža.

Visuotinis gyvento
jų surašymas

ivyks .1961 m. birželio 1 d. Tai 
bus dešimtas surašymas nuo kon- 

: fędęracijoš Įsteigimo. Jame daly
vaus' 25.000 surašinėtojų, kurie 
per tris savaites aplankys visus 
namus. Ragai surašymo duomenis 
bus paskirstytos ir parlamento 
vietos. Dar nežinia, kiek šis sura
šymas kainuos. 1951 m. surašy
mui buvo išleista $8.291.000. 
Klausimų eilėje numatyta pvz. 
klausimas motinoms — kiek tu
rėjo vaikų; jis bus pateikiamas 
kiekvienoj penktoj šeimoj. Taip
gi bus klausiama apie uždarbį, te
leviziją .šaldytuvą ir 1.1.

Suprantama, kad ne visur pa
saulyje metų laikai sutampa. Mes 
tai žinome, bet kai išgirstame, 
kad pvz. Australijos lietuviai Ka
lėdų dieną deginasi saulėje okea
no ar ežero pakrantėje, mums 
keista. Taip pat ir derliaus nuėmi
mas ne visur tuo pačiu metu bū
na. Ir kiekvieną mėnesi kur nors 
pasauly j e yra piūties metas:

Sausio mėri. — Australijoje, N. 
Zelandijoje, Birmoje, Argentinoj.

Vasario mėri. — Indijoje, daly
je Argentinos ir Urugvajuje. -

Kovo mėn. — dalyje Indijos ir 
Irane.

Balandžio mėn. — dalyje Indi
jos ir Ir a no, E gip t e ir Meksiko j e.

Gegužės mėn. — Texaco, Flo
ridoje, šiaurės Afrikoje ir vaka
rti Azijoje. , i

Birželiu mėri. — Kinijoje, Ja
ponijoj, pietų ir vidurio Europoj.

Liepos" mėn. — JAV, Kanadoje, 
Ukrainoje, vidurinėje Rusijoje. 
Lietuvoje,. Lenkijoje.

Rugpiūčio mėn. — Anglijoje,

Dr. E. ZUBRIENĖ

Norvegijoje, Rusijoje, šiaurės Eu
ropoje !•

Rugsėjo mėn. — šiaurės Rusi
joje, Skandinavijoje, Škotijoje.

Spalio mėn. — Skandinavijoje, 
Suomijoje, šiaurės Rusijoje. ’ :

Lapkričio mėn. — Poru ir pie
tų Afrikoje. *

Gruodžio mėn. — Etijopijoje ir 
Sorhalijoje.

Briuselis. — Čia yra atvykęs 
Kongo Katangos preddemas 
Combe, kuris taip pat sulauksiąs 
ir karališkųjų vestuvių.

Pėkingas. — Kinijos atominės 
bombos gamybos darbai esą to
kie sėkmingi, kad pirmoji bomba 
jau galėsianti būti išsprogdinta 
1961 m. pabaigoje.

Otava. — CCF parlamento 
frakcija nutarė naujai kuriamą 
partiją pavadinti "CCF--Naujoji 
partija”.

Varšuva. — čia juodojoje rin
koje dolerio vertė puolė. Vietoje 
mokėtų 85 ar 90 zlotų, mokama 
apie 80. Esą laukiama dolerio 
nuvertinimo. '

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

Lietuvio advokato 
ištaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampos Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

W« A. LENCKI,
B.A., L.L.B.

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Roc-fl. 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

LIETUVIO ADVOKATO
* ĮSTAIGA •_

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

aTčIžTkaš “
ALFA RADIO & T V

PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 
TAISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MAŠINAS 

Tel. LE. 1-6165 • 672 Lansdowne Ave.

Dr. V. Sadauskienė
DANTŲ GYDYTOJA

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

les), Toronto.

Telefonas- LE. 1-4250 --
Priėmimo valandos: nuo 9-12 
ir 3-8 vai. vak. (pagal susi
tarimą).

. Kabinetas: LE. 4-4451
Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

1082 BLOOR W., Toronto 4. 
(j rytus nuo Dufferin St.)

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O. 
Wiktoria BUKOWSKĄ, R.O.
274 RONCESVALLĘS AVĖ.

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

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

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

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

i 470 COLLEGE ST., Toronto ’ 
Į Telef. WA. 1-3924

NAUJAME MODERNIŠKAI ĮRENGTAME

MOUNT ROYAL MOTORS
gorože jus galite savo automobilio pataisymo reikalus iisiaiikinti lietyvifkai. 
Daugiai! kaip 20 m. patyrimo praktiko mes garantuojame darbo sgžiningumg.

Darome visų rūšių outo/hobilių ir sunkvežimių mechaniškus pataisymus, su- 
Idhkstymų ištaisymus, dažymę, priekinių rotų sureguliavime? ir ^alansavimg su 
geriausiomis BEAR mašinomis, automatiškos ir standartines greičių dėžes, 
stabdžių juostų pakeitimus — nuo $18.00.

Taip pat turime padangų, baterijų ir kitų auto reikmenų.
Vilkiko patarnavimas veikia 24 valandos. Lietuviams duodama nuolaida.

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

(Aoklond gatve prasideda prie 5249 Dundas St. W., j vakarus nuę Six Point).

Automobil ių. ’ namą, vasarnamių, sveikatos, /Č D X? 7 7
gyvybės, pensijų ir kt. Lf“€FOjLJ.

Draudimai arba RO. 6-0832
P. Barausko Agenti 

49 Cameo Ores., Tora

Dažai ir sienoms 
'popietis!

Voikos, šepečiai, terpentinas.
Skv’s Paint & Wallpaper 

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

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

Skambinti bet kada LE. 5-6007
įstaiga veikia 

168 vaL savaitėje

|, VYRIŠKŲ IR QI f 1 O Q
MOTERIŠKŲ RŪBŲ OX U V V| <1O

A. Beresnevičius
sezonams didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų.

. - . Augščiausios klasės darbas, žemos, kainos. .
M H T r 1«99 DUNDAS STREET WEST, TORONTO.

Telefonas LE. 1*1432.

OILS LTD. 
Atstovas

H. ROžAITIS
Greitos ktrro-olyvos prtsfetymos

Telefonas LE. 3-4908.

Kvalifikuotas technikas taiso > * *"

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

J. S T A N I O N I S
19 GLEN BELLE CRESC Telefonas RU. 1-7861

Taisomi TELEVIZIJOS aparatai 
Skambinti iki 11 vaL Tik.

RO. 6-9367 V. Semaška

GENERAL INSURANCE
Turto draudimas (namai, auto ir 
pan.) visoj Ontario provinęijoj.

AL DUDA
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Sv. Jono Kr. parapijos žinios
— Prieškalėdiniam susikaupi

mui pravesti pakviestas kun. dr. 
Pr. Gaida. Svečias per visas šio 
sekmadienio pamaldas pasakys 
pamokslus ir klausys išpažinčių.

— Si sekmadienį, paskutinį 
prieš kalėdas, po visų pamaldų 
par. salėje bus dalomos kalėdinės 
plotkėlės.

— Šią savaitę lankomos šios 
gatvės: Fern, Wright, High Park 
Blvd., Westminster, Geoffrey, 
Grenadier Rd., Neepawa. Paskuti
niąją savaitę prieš šventes nebus 
kaledojama.

— Prašoma pranešti kunigams 
apie ligonius, esančius Įvairiose 
miesto ar priemiesčių ligoninėse 
bei privačiai namie, kad parap. 
kunigai galėtų juos aplankyti, o 
ligoninis pageidaujant, Į namus 
atnešti šv. Komuniją.

— Naujųjų Metų sutikimą par. j ši sekmadienį, 2.30 vai. p.p. Vai- 
salėje rengia parapija ir šv. Jono.............
Kr. pašalpinė Draugija. Šiais me
tais dalyvių patogumui stalai su
numeruojami, kad pažįstami turė
tų galimybę jau iš anksto užsiimti 
.bendras vietas. Rengėjai bendra
me posėdyje liko numonės, kad 
parapija N. Metų sutikimo proga 
siektų ne medžiaginės naudos, o 
darnaus, vieningo žmonių apjun
gimo, duodant kiekvienam gali
mybę savųjų tarpe jaukiai sutikti 
N. Metus. Pobūvio metu bus puoš
ni vakarienė. Nuo asmeny už Įėji
mą nustatyta $2.50. Bilietai N. M. 
sutkimui gaunami nuo šio sekma
dienio parapijos knygyne.

— Už nuoširdų talkininkavimą 
salės virtuvės darbuose, vykdant 
remonto darbus, dėkojame A. Ku- 
niučiui, A. Krakauskui, Pr. Eidu- 
kačiui, A. Buivydaičiui; už scenos 
pertvarkymo darbus — St. Jona- 
vičiui, K. Liubertui; už elektros 
darbų pravedimą — P. Bražukui. 
Mielų talkininkų patarimais ir 
darbu patobulinta virtuvė, o sa
lės scena taip pertvarkyta, kad 
visai patogiai mažesnio maštabo 
vakarams ja bus galima pasinau
doti.

— ŠĮ sekmadienį tikybos pamo
kos vaikams prieš šventes Įvyks 
paskutinį kartą. Po Kalėdų atos
togų tikybos pamokos pradeda
mos sausio 8 d.

Labai šiltai rekomenduoja
me šio šeštadienio Toronto “Sie
tyno” statomą puikų scenos vei
kalą “Dvylika brolių juodvarniais 

r laksčiusių”. Mūsų teatralų pasi
rodymai yra mūsų garbės ir kar
tu jų darbo Įvertinimo reikalas.

Caritas atsišaukimas
Kalėdos yra didžioji meilės 

žmogui šventė. Ir mūsų kiekvie
no pareiga pagal išgales ir gali
mybes parodyti meilę ir pagarbą 
artimui. Toronto lietuvių Caritas, 
per ilgą metų eilę švenčių proga 
lankydamas sergančius tautiečius 
ir medžiaginiai padėdamas pate
kusiems vargan, nori ypatingai tą 
darbą pagyvinti šiais metais. Už
tikta šeimų, reikalingų visokios 
pagalbos: finansinės, drabužių ir 
net maisto jų šventiniam stalui. 
Caritas reikalingas drabužių kele
tui vaikų nuo'3-7 metų amz. (ber
niukams ir mergaitėms), o taip 
pat drabužių keletui suaugusių 
asmenų. Geradariai, kurie galėtų 
pagelbėti drabužių ar maisto ref 
kale, prašomi telefonu painfor
muoti kurį nors iš Caritas narių: 
A. Kolūza, tel. LE. 1-3098, J. Kau- 
naitė, tel. LE. 3-2904 ir A. šče- 
pavičienė, tel. RO. 6-3726. Auko
tojų patogumui, daiktai bus pa
imami iš namų. Caritas taip pat 
atkreipia malonų tautiečių dėme
sį, kad švenčių sveikinimus jung
tų su karitatyyine auka vietos ai’ 
užjūrio lietuvių šalpai, o Įvairios 
lietuviškos organizacijos ar pavie
ni asmenys švenčių proga į savo 
dienotvarkę Įsirašytų vieną gra
žų dalyką — aplankyti serganti 
ar varge patekusi brolį tautieti.

Nauja SLA valdyba
Praėjusi sekmadieni SLA 236 

kuopos .susirinkimas’ išsirinko 
naują valdybą: St. Jokūbaitis — 
pirmininkas, K. Lembertas — vi- 
cepirm., St. Pulkys — sekreto
rius. O. Indrelienė — finansų sek- 
ret. ir J, Dambaras — iždininkas. 
Revizijos komisiją sudaro V. Mas
tis, L. Rickevičienė ir A. Basa
lykas. ’ . j. b.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Iki Kalėdų parapijos choro 

repeticijos daromos du kartu sa
vaitėje — pirmadieniais ir ket
virtadieniais 7.30 vai. vak. muzi
kos studijoje. Visi choristai malo
niai prašomi gausiai dalyvauti, 
nes šiuo laiku ruošiamas kalėdi
nis repertuaras.

— ši sekmadienį, 4 vai. p.p. pa
rapijos salėje bus Toronto lietu
vių vaikučių eglutė. Specialios re
gistracijos nėra, tik prašoma vai
kučių dovanas vėliausiai iki šio 
šeštadienio vakaro sunešti į Vai
kų Namus. Eglutei vadovauja Ma
rijos Nek: Pr seselės.

— Nuo šio pirmadienio iki sau
sio 8 d. Pirmos Komunijos, kate
chetinių pamokų ir religijos pa
mokų gimnazistams, o taip pat 
mergaičių popiečių nebus.

— Vaikų choro repeticija bus 

kilčiai jau nuolatos gieda sekma
dieniais 10 vai. Mišių metu, ir ti
kintieji jų giedojimu yra labai 
sužavėti, šiuo laiku vaikų choras, 
kuriam priklauso apie 90 vaikų, 
mokosi Kalėdų giesmes. Chorą 
globoja T. Rafaelis, OFM, o jam 
sumaniai ir pasiaukojusiai vado
vauja kun. B. Jurkšas.

— Kalėdinės plotkėlės sekma
dieni gaunamos bažnyčios vestb 
biulyje, o savaitės bėgyje — pa
rapijos raštinėje.

— Nori dalyvauti Prisikėlimo 
parapijos komiteto rengiamame 
N. Metų sutikime Prisikėlimo sa
lėje, bilietų dar gali gauti para
pijos raštinėje ši penktadieni ir 
šeštadieni tarp 6 ir 8 vai. vak. Bi
lietų kaina $2.50.

— Čikagoje mirus a.a. dail. 
Pauliui Augiui - Augustinavičiui, 
broliui Petrui Augustinavičiui ir 
jo šeimai reiškiame užuojautą.

— Artėjančių Kalėdų proga, vi
sos kolonijos ligonius ligoninėse 
ir namuose lanko parapijos kuni
gai, parapijos Liet. Kat. Moterų 
D-jos narės ir parapijos tretinin
kai. Stengiamasi kiekvieną ligoni 
pradžiuginti bent kuklia dovanė
le. Ligonių vardus, kurie iki šios 
savaitės pabaigos per neapsižiūrė
jimą ar nežinojimą liktų neaplan
kyti, maloniai prašome pranešti 
parapijos raštinėm Kitą savaitę T. 
Rafaelis išvyksta i provinciją lan
kyti ligonių sanatorijose ir psi
chiatrinėse ligoninėse.

— Kitą savaitę parapijos kuni
gai lankys parapijiečius tik pir
mosiomis trimis savaitės dieno
mis. Bus lankomi tie, kurie pas
kutinėmis savaitėmis dėl Įvairių 
priežasčių buvo praleisti.

— šiais metais Bernelių Mi
šios bus Kalėdų naktį 12 vai. Tuo 
pačiu laiku Mišios bus laikomos 
ir bažnyčioje ir salėje. Choras ir 
pamokslas salėn bus perduoda
mas garsiakalbiais. Pusę valan
dos prieš Bernelių Mišias kun. B. 
Jurkšas duos vargonų koncertą.

Skulptoriaus Dagio paroda, 
vykusi jo bute, pasibaigė gruodžio 
10 d. Per 10 dienų ją aplankė ge
rokas būrys tautiečių, visa eilė 
pabaltiečių ir kanadiečių. Paro
doje buvo išstatyta daugiausia 
medžio skulptūros darbai, rodą 
autoriaus plačią tematiką, stiliaus 
Įvairumą ir grakščiai apvaldytą 
formą. Taipgi buvo išstatyta visa 
eilė tapybos darbų, kuriuos auto
rius yra nutapęs atostogų metu. 
Skulpt. Dagys priklauso daugeliui 
meno organizacijų ir su savo kū
riniais yra dalyvavęs visoj eilėj 
parodų, šiuo metų jis yra atsidė
jęs vien skulptūrai ir intensyviai 
dirba savo atelje, irengtoj savų 
namų rūsyje, 78 Chelsea Ave. K.

KALĖDINĖS ATVIRUTĖS 
su lietuviškais Įrašais Toronte 
gaunamos:

The Time Cigar Gift Store — 
J. Beržinsko prekyboj, 1212 Dun
das st. w..

Margis Drugs — 408 Ronces- 
valles Ave.. ( •

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

Sekmadieniais — abiejų para
pijų spaudos kioskuose ir kasdien 
spaudos b-vėje “Žiburiai”, 941 
Dundas St. W.

Sim. Andriekus, Toronte vertę- 
sis bent keliais verslais, išsikėlė 
i Burwell, Ont., kur nusipirko 
ūki.

Toronto Dramos Mėgėjų Sambūris''Sietynas
i ■ -v*/ *

Šį Šeštadienį, gruodžio 17 d.. Prisikėlimo parapijos salėje

vaidins Sofijos Čiurlionienės - Kymantaitės pasaką

DVYLIKĄ BROLIŲ JUODVARNIAIS LAKSČIUSIŲ
PIRMAS VAIDINIMAS 3.30 vai, p.p. Vąikams Ujimas 25ę. suaugusiems $1;

ANTRAS VAIDINIMAS 8 vai, vak. Įėjimas $1.
TMŠ “Sietynas”.

MONTREAL,

KALĖDŲ EGLUTĖ 
visiems Toronto lietuvių vaikams 
— priešmokyklinio ir mokyklinio 
amžiaus — Įvyks gruodžio 18 d. 
Prisikėlimo parapijos salėje 4 vai. 
p.p. punktualiai.

Programoje: Prakartėlė, plasti
ka, eilėraščiai, snaigių ir žvaigž
dučių šokiai, dainos, kalėdinės do
vanos. Dovanas tėveliai prašomi 
sunešti i Vaikų Namus 57 Sylvan 
Avė , šią savaitę.

Mergaitės dalyvaujančios prog
ramoje, sekmadienį, gruodžio 18 
d., 2 vai. p.p. renkasi tiesiai sce
noje Prisikėlimo par. salėje. Ten 
bus generalinė repeticija.

Tėveliai prašomi suvesti savo 
mažuosius, kad jie galėtų pasi
džiaugti ir praleisti popietę šven
tiškai. Marijos N. Pr. seserys.

TL Sporto klubas “Vytis” 
Naujų Metų sutikimų ruošia nau
joje Bloor - Bathurst salėje. Šam
panas, geri užkandžiai, o progra
moje TL Vyrų Kvartetas, vado
vaujamas muziko St. Gailevičiaus.

Bilietų ir informacijų reikalu 
skambinti: Pr. Gvildžiui — RO. 
2-8858, L. Radzevičiui — BE. 
9-6295, S. Jokūbaičiui — RO. 
6-0417, J. Balsiui — WA. 5-7587 
ir Pr. Berneckui — LE. 4-9630.

TLSK “Vytis’ valdyba.
Liet, radijo programos 

“Tėvynės prisiminimai” Naujų 
Metų sutikimas Įvyks Prince 
George viešbučio didžiojoje salė
je (York ir King gatvių kampas). 
Pradžia 7 vai. Pabaiga viešai ne
skelbiama. Geras unijos orkest
ras. Visus malonumus, meninę 
programėlę, nuotaiką ir maistą 
iškaičius $5.50 asmeniui. Rezer
vuokite vietas iš anksto tel. LE. 
4-1274. > •

“TZ” spaudos balius Įvyks sau
sio 21 d. Prisikėlimo parapijos sa-

Medžiotojų • žuklautojų klubas 
jau ruošiasi savo tradiciniam ba
liui sausio 7 d. Prisikėlimo salė
je. Medžiotojai jau laukuose gai
nioja zuikius baliui, šiemet jų 
vertė didelė ir reikia priskirti 
prie skanėstų. Visi prisimename 
pereitų pietų balius. Salė buvo 
perpildyta ir atsiliepimai geriau
si. Pelno didelė dalis būna paski
riama šalpai, Vasario 16 gimna
zijai ir seneliams. Klubas tam 
jau yra paskyręs visą $100. Šie
met stengsis paremti mūtų au
ganti jaunimą. Kvietimai gauna
mi pas narius. M.

Liet. inž. ir architektų balius 
įvyks vasario 4 d. “Malloney” rū
mų patalpose. Pakvietimus ir in
formacijų reikalais prašome 
kreiptis i valdybos narius arba 
tel. ATlantic 2-5995. Valdyba.

KLK Mot. D-jos Prisikėlimo 
parapijos skyrius praėjusį sekma
dieni Šventė savo metinę šventę.

Jų intencija buvo atlaikytos iš
kilmingos šv. Mišios, po kurių 
parapijos III augšto salėje Įvyko 
agapė. Čia skyr. pirm, padarė 
trumpą skyriaus veiklos apžvalgą, 
ypatingai iškeldama uolų ligonių 
lankymą, kuri atlieka soc. reika
lų sk. v-bos narės pp. Urbonienė 
ir Simonaitienė.

Tėvas Rafaelis, OFM, skaitė 
trumpą, bet ypatingai gerai pa
ruoštą paskaitą apie Mariją.

CV pirm. A. Sungailięnė padė
kojo skyriaus narėms tarp gra
žiai prisidėjusioms prie “Moters” 
penkmečio proga surengto didin
go A. Kuprevičiaus koncerto.

Pabaigoje buvo gražiai padai
nuota ir nenoromis skirstyta na
mo. Z. D.

Į dail. a.a. P. Augiaus laidotu
ves, kurios Įvyko pereitą šešta
dienį šv. Kazimiero kapinėse či- 
kagoje, iš Toronto buvo nuvykę: 

sukakties '-minėjime ^Jaunimo] velionio brolis Petras su ponia bei 
Centre. ' ‘ jaunuoju sūneliu ir dail. Tel. Va-

J. Matulionis, PLĘ CA V-bos 
pirmininkas, sj savaitgalį vyksta 
į Čikagą', kur skaitys paskaitą 
prel. M. Krupavičiaus .75. metų

Kartu vyksta ir dukra dr. Judi
ta Matulionytė, kuri dalyvaus 
KDJ Studijų Klubo valdybos po
sėdy. Abu vyks automobiliu.

Dr. Antanas Šalkauskis, medi
cinos mokslus baigęs Vokietijo
je, pereitą savaitę gavo praneši
mą. kad rudenį laikyti egzamenai 
gydytojo teisėms gauti jma išlai
kyti ir gali laisvai verstis gydyto
jo praktika visoje Kanadoje. Tuo 
tarpu dr. - Šalkauskis .dirbą kartų 
su dr. A. Pacevičiutn?

Dr. AI. Valadka vietoje kalėdi
nių sveikinimų paaukojo $10 To-, 
ronto Caritui ir $10 “Tėviškės ŽL 
būriams”. ' ' .

Inž. P. Ščepavičius vietoje ka
lėdinių sveikinimų paaukojo To
ronto Caritui $5.

A. K. Rusinai vietoje kalėdinių 
sveikinimų paaukojo Toronto Mo
terų šalpos Grupei “Daina” $5.

“Moters” žurnalo penkmečio 
paminėjimas bei koncertas — pi- 
janisto Andriaus Kuprevičiaus re
čitalis — pereitą šeštadienį Pri
sikėlimo par. salėje praėjo paki
lia nuotaika.

Minėjimą gražiu ir prasmingu 
žodžiu atidarė “Moters” leidėjos 
KLK Moterų’ D-jos Centro Val- 
dyšbos pirmininkė A. Sungailie- 
nė, po jos dar neilgą žodį tarė 
redaktorė Iz. Matusevičiūtė ir 
konkursinę premiją už straipsni 
“Lietuvės kątąlikės moters misi
ja išeivijoje” , laimėjusi, niujor
kietė žurnalistė. E. Čekienė. Pre
miją Įteikė ją paskyrusios Hamil
tono a tei ti ninku sendr augių kuo
pos pirm. J. Pleinys. Buyo’įteik- 
ta taip pat premija daugiausia 
“Moters” žurnalo prenumeratų 
surinkusiai B. Latauskienęi.

Po šios neilgos oficialios dalies 
bei po pertraukos sekė pįjanisto 
A. Kuprevičiaus koncertas. Pro
gramoje buvo I dalyje Chopin, 
antrojoje Jonas švedas, Debussy 
ir Liszt. Išpildymas virtuoziškas 
ir mūsiškę publiką sužavėjo, kad 
ji pijanisto nenorėjo paleisti nuo 
scenos, vis prašydama daugiau. 
Išprašė porą dalykų.

Vakaro pranešėja buvo R. Ku
lienė. Po koncerto vis dalyviai ka
vinėje buvo pavaišinti kavute su 
pyragaičiais. O tų dalyvių buvo 
nuostabiai gausu, apie 350. G.

į Aukos Vasario 16 gimnazijai UA1ITDBAI
Gruodžio 4 d. Prisikėlimo pa- InVlvInCAlM VUlW, 

rapijoje padarius vienkartinę '' . .-ų’ ,' 7 £.
-'rinkliavą vasario 16 gimnazijai Spaudos Kioskas primalta vį- 
! Kalėdų švenčių proga, surinkta siems lietuviškų laikraščių skaity- 
.aukų: vardinių aukų lapo Nr. 108 tojamsvkad jau laikas atnaujinti 
; t«8.65 ir dėmutėmis $69.48. Auko- ' prenumeratas ir užsisakyti nau- 
tojams nuoširdi padėką. s jus laikraščius/Visa tai galite pa-

Norintieji paaukoti gimnazijai daryki Aušros Vartų parapijos 
vietoje švenčių sveikinimų arba spaudos kioske be atskiro aŪygi- 
Šiaip savo auka prisidėti prie gim-! nimo. Kioskas veikia kiekvieną 
naz. mokinių Kalėdų stalo, pra- /sekmadienį po 10 ir 11 vai. pa
šau skambinti po 6 vai. vak. S. / 
Dabkui, tel. LE. 6-9817. Jūsų au
ką mielai paimsiu. Skambinti iki 
sekmadieni vakaro. S. Dabkus.
' ' ; ‘ * PAMKA
j' Gerbiamiems daktarams .J. H. Ke
lertui, J. A. Baglieri ir K. G. Phillips, 
mieloms gailestingoms seserims B. Sta
nulienei ir Poškienei, už globojimą ma
nęs ir mažojo ligoninėje ir namuo
se, gerb. kunigams kleb. P. Ažubaliui 
ir Tėvui Modestui, OFM, už lankymą 
manęs ligoninei, ponioms Bleizgie- 
nei ir R. Bražukienei už malonios staig
menos — "baby-shOwer” suruošimą ir 
visoms ponioms jame dalyvavusioms, 
gerb. “Tėviškės Žiburiu7 Redakcijai, 
p. J. R. Simanavičiui, liet, radijo valan
dėlės ved., su ponia ir visiems mie
liems bičiuliams ir giminėms už svei-

liūs.
— — . .. .j Jiems Dietiniams ir giminėms uz svei-
Dr. Pr. Ancončiųs pereituosė j tinimus ir linkėjimus raštu ir žodžiu, 

savi vaidybiniuose .rinkimuose 1S* Už įteiktas gėles ir puikias dovanas ma- 
-rinktas Į Oakvillės-švietimo vai- Žajam reiškiu kartu su vyru nuošir- 
dybą. Jš penkių rinktų narių, dr; j džią padėką. .
Ajicevičius pagal balsų daugumą1 . ‘ Danutė ir Adolfai Bajorinai. 
buvo trečias. Ar tik nebus tai pir
masis lietuvis išrinktas Į betkokį 
savivaldybinį organą Kanadoje.

Detroito Dramos Mėgėjų Sam
būris pereitą sekmadienį Toronte 
pastatė A. Bisson 4: veiksmų dra» 
mą “Nežinomoji”. Spektaklis pra
ėjo labai gražiai ir sulaukė neina-’’ 
žo torontiečių Įvertininmo. Ir da
lyvių buvo nemažai.

Louis O. Breithaupt, buvęs On
tario gubernatorius, staiga mirė 
pereitos savaitės antradienį.
' - Verslininkų susirinkimas 
Įvy’kęs gruodžio 4 d. padiskutavo 
kaikurias sunkesnes aplinkybes 
lietuvių verslininkų veikimui, 
kaip pvz. kreditų gavimo sunku
mai ir pačios lietuvių visuome
nės permažą Įvertinimą šūkio 
“Lietuviai pas Ėetuvius”.

Pageidautina, kad panašiom 
temom būtų daugiau ir dažniau 
padiskutuojama, kad “Verslas” 
s-goj būtų sudaromos atskirų 
verslo šakų sekcijos.

Susirinkimas paprašė, kad'val
dyba pasiliktų ta pati: dr. J. Kaš- 
kelis — pirmininkas, J. Strazdas 
— vicepirm., P. Budreika — sek- 
ret., Al. Dūda—- kasininkas, dr. 
K. Liutkus — narys.

Sekantį Susirinkimą su kavu
te nutarta surengti sausio 8 d. 
taip pat Lietuvių Namuose. Tą 
pravesti sutiko -valdybai padėti: 
pp. Barkauskas, Beresnevičius, 
Janulevičius, Janušauskas ir Kon- 
dratas. ’ V.

Psichinių ligonių globos drau
gija ir šiemet skelbia vajų dova
nėlių, kuriomis galėtų apdovano
ti ligonius Toronto psichiatrinėse 
ligoninėse. Prašoma dovanas siųst 
ti 111 St. George St, Toronto 5. 
Dovanėlės turi būti nebrangesnės 
kaip $2. O jų reikia labai daug, 
nes šitokių ligonių Toronte yra 
bent 5000.
GINTARINIU KAROLIU, brbškuėią, 
bei kitokių gintarinių išdirbinių gali
ma gauti pas laikrodininką 1024 Dun
das St West, (prie Montrose gt).

Padėka
Toronto šeštadieninė mokykla nuo

širdžiai dėkoja p. St. Jokūbaičiui, su
teikusiam galimybę nemokamai mo
kykloje parodytit lietuviškus filmus. 
? Gili padėka priklauso Tėvui Pau
liui. OFM, jr Tėvams Pranciškonams 
už filmų aparato paskolinimą ir tech
nikinę priežiūrą. \

•'* , Mokyklos vadovybė.
Padėka

Už padarytą staigmeną suruošiant 
mums išleistuves ir dešimtmetį, už 
gražias dovanas ir gražias gėles nuo
širdžiai dėkojame ponams: I. J. Dims- 
kiams, S. P. Gotceil'ains, R. J. Jurgu- 
čiams, M. L. Kalinauskams, E. L. Kle
vams, A. Z. Ručinskams. E. J. Siro
kams, S. Šimkui ir V. Stoikams.

' O. M. Jurgočiai.
Cigakai ' ; 7

Jurgučiai.

Padėka
■ Nuoširdžiai dėkojame 
sutikusiems aerodrome.
didelė staigmena, šalia savo vaikų ras
ti tokį didelį būrį lietuvių belaukian
čių. Nespėjus pasidalinti įspūdžiais su 
savo vaikais, antra staigmena — ant
ras sutikimas, kas mus labai sujaudi
no. Dar kartą dėkojame visiems mus 
sutikusiems ir apdovanojusiems.

Konstancija ir Antanas Bačėnai.

visiems mus 
Mums buvo

maldų parapijos salėje.
Banko “Litas” valdoifaųjų or

ganų nariai kviečiami dalyvauti 
pasitarime su draudimų Įstaigos 
CUNA atstovu ši ketvirtadienį, 
gruodžio 15 d., 7.30 vai. vak. 
Aušroj Vartų klebonijos posėdžių 
kambaryje. Pr. Rudinskas, sekr.

. Bankas “Litas”, lengvgsniam 
metų atskaitomybės užbaigimui, ( 
labai prašo narius nevėluoti su 
paskolų mokėjimais ir nelaukti 
atskirų paragihimų. ‘

Visi nariai, kurie šių metų bė
gyje yra pakeitę savo adresus; 
prašomi savo naujus adresus pra
nešti “Litui” darbo valandomis 
arba paskambinti sekretoriui Pr. 
Rudinskui, tel. HU. 1-2957.

Dar yra narių, kurie vis tebesėk 
Ii su minimaliniū $5 indėliu. At
kreipiame dėmesį, kad metu pra
džioje. atskaičius nario* mokestį, 
'okie nariai nebeturės pilnų $5 
ir pagal Įstatus nustos bitvę na
riais.- Būtų pats laikas savo indė
lius padidinti. / ■/ : '■ ■■/'/:-• y

Metiniam susirinkimui artė- 
iant, labai kviečiami Įstoti nariais 
ir visi i te. kurie dar dėl kurių 
nors prežasčių ligi šiol nėra “Li
to" nariais, Pr. Rudinskas,. sekr.

Miehiganas. — JAV Chrysler 
Corp, paskelbė “Desoto” modelio 
automobilių* daugiau nebegamin- 
sįanti. nes jų pareikalavimas la
bai sumažėjo: 1928 m., parduoti 
dar 118.062, o 1955 m. jau tik 
40.000. o 1959 m. vos 20.000 ‘

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

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

-4

B A LT 1 C MO V ERS ■ 
Baldų pervežimas Toronte ;ir tolimofnią. 
distancijomis. Visos vežomas turtos ap
draustas. Važiuojam kas sa*aitę i Mant- 
realj, Londoną, Windsora,' Hamilton^, 
North Boy, Sudbury ir kitur. < .
30 DEWSON ST. TEL. LE.4-1403 

TORONTO: ■
--------- -------------- .

Padėka,-
Mielam tautiečiui J. Paliuliui, gyvė-

ŠV. JONO KR. PARAPIJOS KNY
GYNE GAUTA: Mano tėvų žemė Lie
tuva, vaizdų albumas, kaina $7. Dide
lis pasirinkimas knygų tinkamų Kalė
dų dovanoms. . _

Išnuomojamas kambarys II augšte su ___ ________ _ ________
maistu arba be maisto. Tel. LE. 2-6922. nančiam Hawk Junction, Antario/pri- 
--------------- -------------------------------- į glaudusiam .mus savo,^puikiame ;va* 
Kniinmoiamas kambarys su baldais II sarnamyjc briedžių medžioklės hiėtų ir 

parodžiusiam tiek nuoširdaus vaišingu
mo, reiškiame-didelę padėką. ’-į

Toronto lietuvių Medžiotojų - 
žuklautojų klubo medžiotojai: 

A. Čeponis, « 
Z. Žaleckąs -J i . T • 
S. Jagėla. .. , -

Išnuomojamas kambarys su baldais II 
augšte, galima naudotis virtuvė, atski
ras jėjimas. Bloor gatvėje, prie High 
Parko. Tel. LE. 6-6480.

Išnuomojami du kambariai su virtuve 
II augšte su baldais arba be jų. Tel. 
WA. 1-8655, J

I4K

MALONIAI PRANEŠAME,

kad jau priimame

kalėdiniu kalakutų, kumpių, paršiukų,
užsakymus. .. ;

PAS MUS GALITE GAUTI:
• kaimišką sviestą. - ~ , • gerą rūkytą kumpį.
• skilandinę dešrą, >• gerai žinomus p. Viskonto •„

. j .. . ..lietuviškus sūrius ir grietinę. ,
Turime gerą šviežių ir rūkytų mėsų pasirinkimą. Prekiaujant importuotais 

delikatesais, kurie šių švenčių stalą tikrai turtingesnį padarys.
PRIST.ALYMAS’VRLTUL, 

.. ■ ■ -fl.. .■■■■■■ f ■ ■

Parkside Mea t Market
335 Roncesvdlles Ave., Toronto, Ont.

Tel. LE. 5-1258
Savininkai E. PUNKRIS ir J. KRASAUSKAS.

/ J. BERŽINSKAS > 
TJžsakvmai priimami ir našta, t

TAUPYK IR SKOLINKIS 
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 ~' 
pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį nuo 7-8 vai.
Sekmadieniais Aušros Vartų parapijos salėje banko patalpose nuo 
10.30 - 1 vai. ‘

Pirm. A. Norkelifinas RA. 7-3120. • Vedėjas D. Jurkus PO. 7-4:280

V i s i k v i e č i am i t ri nį 
m e d z i o t o į u, - z u k l a u l o j 

B A L I V 
7 DIENĄ SAUSIO MĖN. 1961 M. PRISIKĖLIMO SALĖ, r , *.

A L G ARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

1611 Bloor St. W. Toronto, Ont.

Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2664
Vakarais — HU. 9-1543.

P a r d ay i mat 
su vienu 10 metų atviru morgičiu:

, , . HIGH PARK RAJONE . |»
$1.500 (mokėti, 8 kambariai, dekoruotas, alyva, garažas. Viso $10.000. «
$3.500 imokėti. 6 kambariai. 2 vonios. 2 virtuvės, garažas. Viso $12.?0C.
S3-V9 imokėti. 8 kambariai, vandeniu šildomas, garažas. Viso $16.500.
$4.000 įmokėti, 7 kambariai. 2 vonios. 2 virtuvės, garažas. Viso $18.096.
$5.000 imokėti. 8 kambariai. 2 augštai, garažas. Viso $19,500. ' V/A Į
$5.000 imokėti. 8 kambariai, atskiras, prie lietuviu bažnyčios.,’Viso $1T300.
$7.0«0 imokėti. 8 gražūs kambariai, privatus įvažiavimas. Viso $21.060.
$8.000 įmokėti, 10 kambarių per 2 augštus. geroj vietoj. Viso $30.000. >
DEL SMULKESNIU INFORMAC1JV SKAMBINKITE A. GARBENIU..
— ■ ■ ■ * - - - — -....... -..............-- -...........-- ...... - - - -- - ................




