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KOLONIJIZMAS MAŽOJOJ LIETUVOJ
Nedidelė lietuvių tauta, nedideli ir jos gyvenamieji plotai. 

Betgi visdėlto kiek ten įvairumo, kiek skirtumų ne tik tarminiu 
atžvilgiu, bet ir kultūriniu. Tai lengvai suprantama prisimenant, 
kokio skirtingo likimo įvairios lietuvių tautos dalys yra pergyve
nusios amžių slinktyje. O skirtingiausia praeitis buvo Vakarų Lie
tuves, dabar paprastai vadinamos Mažąja Lietuva. Kai kitos Lie
tuvos dalys pergyveno bent šešetą savo amžių savo valstybinio gy
venimo ir daugiausia santykiavo su slaviškuoju pasauliu, Vakarų 
Lietuva istoriniais laikais nepriklausomo gyvenimo neturėjo, nes 

' dar 13 amžiuje buvo pavergta vokiečių ir taip išbuvo *jų valdžioje 
ištisus 700 metų. Todėl suprantama, kad šioje lietuvių tautos da
lyje bei šiame krašte yra ir skirtingų bruožų. Betgi tautinio cha
rakterio esmės tas nekeičia. Vakarų arba Mažoji Lietuva yra ta 
pati Lietuva, tos pačios lietuviškos žemės. Jų likimas bei jų ateitis 
vieną kartą turi būti susieta su visos Lietuvos likimu.

Nepriklausomoji Lietuvos valstybė po Pirmojo Pasaulinio ka
ro atsikūrė remdamosi tautų apsisprendimo principu, siekdama 
apjungti visas etnografines, lietuviškas žemės. Tada tai nepasisekė. 
Iš Mažosios Lietuvos tebuvo vos dalis teatgauta —- tik Klaipėdos 
kraštas, betgi lietuvių tauta niekad neatsisakė ir nuo senųjų lietu
viškųjų žemių kitoje Nemuno pusėje. Jos tuo tarpu buvo likusios 
Rytprūsių sudėty.

Mes patys dažnai pasakome, kad tai buvusi Vokietija. Admi
nistracinės teisės požiūriu taip ir buvo, betgi iš esmės Rytprūsiai 
buvo tipinga vokiška kolonija. Tokia ji atsirado 13 amžiuje, toli 
nuo vokiškųjų žemių, ilgai buvo atskirta nuo viso germaniškojo 
masyvo visos eilės slaviškų kunigaikštijų, o vėliau Lenkijos pro
vincijų. Ir tada: kai šitos sritys politiškai buvo vokiečių pajungtos, 
etniškai jos tebebuvo slaviškos ir Rytprūsių vokiečiai gyveno ti
pingą kolonijinį gyvenimą, kurio nepakeitė nė Bismarko nutauti
namoji politika. Ištisus šimtmečius atėjūnai gyveno tarpe spau
džiamųjų autochtonų.

Nuostabus yra šio krašto likimas. Nūdien jis yra virtęs rusiš
ka kolonija. Tipinga rusiška kolonija. Kairės Nemuno pusės Mažoji 
Lietuva dabar yra paversta Rusijos federacinės respublikos Lenin
grado srities dalimi, pavadinta Kaliningardo apygarda, kaip dabar 
rusų yra pavadintas Karaliaučius. Ši pygarda yra prijungta prie 
Rusijos federacinės respublikos, su kuria ji visai nesusisiekia, nuo 
kurios yra atskirta visų trijų Pabaltijo valstybių ir Gudijos. Kitos 
tokios tipingos kolonijos, berods, nėra visoje Sovietų Sąjungoje.

} Sovietinėje santvarkoje iš esmės kolonijinį charakterį turi 
visos respublikos bei autonominės sritys, bet čia ryškiausiai matomi 
ir formaliniai kolonijos bruožai. Ir kai nūdien pasaulyje taip daug 

- kalbama apie kolonijizmo naikinimą,„šitas faktas turėtų būti iš
ryškintas ir mšBfceraiidtnnttese pasaulio politikams, kurių kugelis 
sovietinio propagandinio žaidimo vis dar tinkamai neperpranta, 
o taip pat pasaulio spaudoje.

Pasaulis šiandien vra už visokių kolonijų panaikinimą, apie 
tai garsiausiai šaukia pati Maskva, bet kodėl vokiškąją Rytprūsių 
koloniją turi pakeisti rusiškoji Kaliningrado kolonija?

RUMS

Pirmoji Nemuno deltos šaka Gilija atsiskiria pakeliui į Kuršių marias.
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ĮTAMPOS VIRŠŪNĖ ARTĖJA
Populiarusis sa'vaitfašHs'“U. iv tinės opozicijos! Skarutės Konge kolonijomis ištisą’- eilę Rytų Eu- 

News and World Report” paskel
bė savo redaktoriaus D. Lawrence 
vedamąjį, perspėjantį apie artė
jantį pasaulio sprogimą. Esą įvy
kiu eilė, neišvengiamai vedanti i 
karą, jau prasidėjusi. “Laisvasis 

| pasaulis yra nepaprastai susirūpi-

KAS HA U JO KANADOJE?
4_ . ..________ -. , . v. x . ftirtis betgi rodo, kad kaip tik šis

mas bus pateiktas šiai parlamento pi, kad Kanada pirktų daugiau 
sesijai; tik nežinia, ar bus joj ir gaminių Sov. Sąjungoje. Tuo tiks- 
priimtas. Jo svarstymas gali būti tu ir atvyko delegacija, kurią su- 
atidėtas sekančiai sesijai. Imigra- daro: vadovas I. Markelov, nariai 
cija 1960 m. sulėtėjo — atvyko A. Prochorov ir S. Višniakov. 
105.000, t.y. 2.000 mažiau nei Montrealio aerodrome juos pasiti- 
pernai. Europoje ekonominė būk- ko sovietų ambasados narys N 
lė yra pagerėjusi, ir mažiau sava- Serkany. Spaudos atstovams jie 
norių atsiranda persikelti Kana- pareiškė, esą sovietai norėtų par
don. Dar tebėra neišspręstas R. dubti Kanadoj, be kitų gaminių, 
Vokietijos pabėgėlių ūkininkų <r savo gamybos automobilių 
imigracijos klausimas. Bonnoš “Moskvič” ir “Volga”. Jei rasią 
vyriausybė tebesvarsto ar išmokė- pritarimo, pastatydinsią įmones, 
ti jiems kompensaciją. Jei ji bus 
išmokėta, tie ūkininkai pasiliks 
V. Vokietijoje.

Pertvarkytas imigracijos istaty- nepirko Kanados kviečių. Jai rū- i rūpestis gali Įvelti mus i kruviną 
i ... , . konfliktą”. Esą šiandieną laisva

sis pasaulis yra grasinamas visur, 
o sovietinis imperializmas pa- 
glemžįa vieną valdžią po kitos P. 
Amerikoj, Afrikoj, Azijoj ir Eu
ropoj. Net JAV esą atsiranda 
trumparegių redaktorių, versli
ninkų, intelektualų, kurie pučia 
miglas užtardami mainus ir ko
munistų veiklą ‘laisvo žodžio” 
vardu. D. Lawrence primena JAV 
teisėjo L. Hand garsųjį nuospren
dį, sakantį, kad žodžio laisvė ne
duoda teisės šaukti teatre — 
“gaisras!”. Nė JAV konstitucija 
nenumatanti globos komunistu 
partijai, kuri bando skverbtis į 
tikybines bendruomenes, univer
sitetus, radiją, spaudą, ir tai to
kiais pačiais metodais kaip Brita
nijoj, Prancūzijoj, Italijoj. “Kada 
gi mes suprasime, kad esame 
įtraukti komunistinio stiliaus pa
saulio karan? Mes tai vadiname 
“šaltuoju karu”, lyg jis būtų toli
mas nuo “karštojo karo” ir reikš
tų vien diplomatinę rutiną”. Ko
munistinė invazija esanti galima 
visame pusrutulyje, o P. Ameri
kos valstybės esančios silpnos sa
vo viduje ir grasinamos komunis-

kuriose būtų sudedami automobi
liai iš atgabentų dalių. Delegacija 
ketina išbūti Kanadoje apie 3 sa
vaites.

ir Laose aiškinamos klaidinga ropos kraštų, turėjusių neprklau- 
somybę”.

“Ką turi daryti laisvasis pasau
lis?” — klausia D. Lawrence. Esą 
atėjo laikas nustoti save apgaudi- 
nėjus ir teikti paramą tik tiems 
kraštams, kurie nėra susirišę nei 
su Maskva, nei su Pekingu. Re
miamieji kraštai patys turį paro
dyti savo pajėgumą išlaikyti ne
priklausomybę ir nelaukti, kad 
viską padarytų JAV. Pirmiausia 
reikią tvirtos rankos P. Ameriko
je. Sovietai turėtų būti perspėti, 

savo agentais, šnipais ir ginklų 
sandėliais. Jei reikia, paskelbti 
blokadą. “Jei neparodysim, kad 
esame pasiruošę kariauti, nebus 
taikos pasaulyje. Sovietai negali 
sau leisti karo. Jie muilina. Jau 
laikas atremti jų blefą, jei ne — 
netrukus sulauksime tragiško

prielaida, esą tai normalus vyks-: 
mas — perėjimas iš kolonizmo į 
nepriklausomą gyvenimą. Demo-

I kratiniai kraštai esą apgaudinėja- 
j mi įrodinėjimais, kad tereikia 
ūkinės paramos ir apšvietos. Tik
rovė esanti ta, kad Sov. Sąjunga, 
kuri kasmet išleidžia “šaltajam 
karui” bilijonus dolerių, yra įsi- 
iikinusi, jog laisvasis pasaulis ne
kariaus, nes jo sąjungos silpnos 
ir nevieningos. Lygiai taip manęs 
ir Hitleris, ypač po 1938 m. Miun
cheno viršūnių konferencijos. Esą 
daug ženklų, rodančių, kad dau- kad išsinešdintų 'iŠ ten su visais 
gelis laisvųjų kraštų vyriausybių 
gyvena “Miuncheno dvasia”. Ir 
kodėl Maskva turėtų keisti savo 
politiką, jeigu ji gali laimėti tai
kiu būdu, paimdama vieną vy
riausybę po kitos? “Nikita Chruš
čiovas šaukia prieš kolonizmą, ta
čiau veidmainiškai laiko tironi-
jos sistemą, kuri pavertė sovietų-) sprogimo — didelio karo”.

Savaitės įvykiai

Įmonių mechanizacija išstumia 
gamybos darbininkus, bet didina 
raštinės tarnautojų skaičių. To
kią išvadą priėjo feder. darbo mi
nisterijos tyrinėtojai, išstudijavę 
4 automobilių įmones ir 18 pagal
binių gamyklų. 1948-1958 m. lai
kotarpyje automobilių gamyba 
padidėjo 36%, o visų darbininkų 
skaičius sumažėjo 6,5%. Bendras 
gamybos darbininkų nuošimtis iš 
82.8% sumažėjo iki 72,5%, o raš
tinės tarnautojų skaičius pakilo iš 
16,6% iki 27.6%. Panašias išva- mėti, 
das skelbia ir C. Kidd, United 
Steelworkers of America unijos 
tyrinėtojas. Pasak jo, 1939-1959; 
m, laikotarpyje plieno pramonėje I 
tarnautojų skaičius padidėjo iš Į 
1.159 iki 6.000, t.y. 400%, o va- čių išvakarėse atvyko iš Lietuvos 
landinių darbininkų skaičius —ĮJonas Juodagalvis, 60 m. amž. 
140%; 1953 m. buvo 4.446 tar
nautojai ir 30.321 darbininkas, o 
1959 m. tarnautojų skaičius pa
kilo iki 5.744. darbininkų suma
žėjo apie 100.

‘ ę ’• ■

Prekybinė sovietų delegacija 
atvyko Kanadon bandyt padidinti 
savo gaminių eksportą. Pagal turi
mą prekybos sutarti. Sov. Sąjun
ga turi pirkti Kanados gaminių, 
ypač kviečių, už $25 mil. kasmet, 
jei Kanada importuos iš Sov. Są
jungos bent $12,5 mil. vertės ga
minių. Per 1960 m. 11 mėnesių 
Kanada eksportavo Sov. Sąjungon 
$7.465.000 vertės gaminių, o pee 
1959 m. $11.595.000. Kanados im
portas iš Sov. Sąjungos 1959 m. 
sausio - rugsėjo laikotarpyje te
siekė $1.864.000. o 1960 m. tik 
$1.731.000. Sov. Sąjunga ikišiol 
savo įsipareigojimų neišpildė ir

Sužadėtinė A. Kucke, atkviesta 
iš Hamburgo savo tautiečio, atsi
sakė už jo ištekėti. Pagal Įstaty
mą, ji turėjo ištekėti per 45 die
nas nuo atvykimo datos arba bū
ti deportuota. Kol kas deportaci
jos ji išvengė ištekėdama už kito 
— portugalo C. de Madeiros, nors 
imigracijos pareigūnai laiko jos 
poelgį priešingu Įstatymui, ir at
siuntė deportacijos raštą. Ji betgi 

) kreipėsi į teismą ir tikisi bylą lai-

ĮTEMPTI JAV - KUBOS DIPLOMATINIAI SANTYKIAI NUTRŪ
KO. Fidel Castro, minėdamas dvejų metų revoliucijos sukakti, parei
kalavo JAV sumažinti savo ambasados Havanoje tarnautojų skai
čių iš 87 iki 11 ir tai per 48 vai. Dar prieš tai jis Įsakė savo užsienio 
r. min. R. Roa pateikti JT Saugumo Tarybai skundą prieš JAV, ku
rios rengiančios staigią į Kubą invaziją. JAV į tai atsakė diplomati
nių santykių nutraukimu ir dar nepraėjus nė* 48 vai. išgabeno dip
lomatinį savo personalą iš Kubos, palikdamos tik kelis asmenis per
duoti ambasados reikalų Šveicarijos atstovybei.. F. Castro sukėlė 
visame krašte smarkią propagandą prieš JAV, išsiuntinėjo kariuo
menės ir milicijos dalinius i strategines vietas ginti krašto nuo 
amerikiečių invazijos, kuri nie- » —..---------- ——
kad nepasirodė. Nažiūrint, kad 
ir JT Saugumo Taryba Kubos 
skundą palaikė nepagrįstu, F, 
Castro tebešaukia apie invazijos 
pavojų. Matyt, tai naudinga jo 
akslams — išvyti amerikiečius, 
sukelti jiems neapykantą, atgra
sinti juos nuo karinio spaudimo 
r įtvirtinti savo revoliuciją salo
je, kuri numatyta padaryti baze 
visai P. Amerikai. Pastarosios 
^raštai tą gerai mato ir stengiasi 
Izoliuoti Kubą. Ikišiol diplomati
nius santykius -su Kuba yra nu
braukę: Peru, Domininkonų res
publika, Haiti, Gvatemala, Parag
vajus ir Nikaragua. Panama at
šaukė -savo pasiuntinį pasitari 
orams. Kiti P. Amerikos kraštai 
dar nesiėmė jokių griežtesnių žy
gių. Manoma, kad tai būsią pada
ryta vėliau per P. Amerikos kraš
tų organizaciją, kuri jau pasisa
kė prieš Domininkonų respubli
kos prez. R. Trujillo, dalyvavusį 
-Venezuelos prez. Betancourt nu
žudymo sąmoksle, ir paskelbė 
ūkines sankcijas — sulaikyti ži
balo ir sunkvežimių eksportą. Už 
ši pasiūlymą. h$savę_ ir JAV ir 
Kuba. '

KARAS LAOSE
Dešiniųjų karo dalinių išvyti 

komunistų daliniai iš sostinės.__ ___
Vientiane ir kitų strateginių vie-) L’’munbni. 
tovių persigrupavo, gavo naujos į kviesti savo kraštų savanorius pa- 
sovietų paramos ir ėmė pulti de-: dėti Alžerijos kovotojams. Apie 
šiniųjų pozicijas. Dabartinės Laos'orez. De Gaulle pclitiką Aižerijoj 
vyriausybės pranešimu, puolime i jie pasisakė neigiamai, 
dalyvauja septyni batalijonai iš Š. ).
Vietnamo. Vašingtonas paskelbe i už DE GAULLE 
gavęs patikimų žinių, kad tai tie- į ~ .
sa, ir prez. Eisenhoweris pasiun
tė JAV karinių pajėgų arčiau 
Laos. Atrodo, JAV yra pasiruo
šusios veikti, jei dešiniųjų pajė
goms grėstų rimtas pavojus, juo
ba, kad kunigaikščio Boun Oum 
vyriausybė gavo seimo pasitikėji
mą ir tapo teisėta krašto valdžia, 
galinti pasikviesti užsienio pagal
bą. Kitokios pažiūros yra Britani
ja su Prancūzija. Jos netiki Laos 
vyriausybės informacija ir prime
na 1959 m., kai panašus šauks
mas buvo paskelbtas, tačiau JT 
komisija nieko nerado. Jų nuomo
ne, reikėtų atgaivinti paliaubų 
'komisiją, kurią sudarė Indija, Ka
nada ir Lenkija. JAV, nerasda
mos pritarimo griežtesnei linijai, 
linksta britų siūlymo pusėn, bet 
nesutinka Sov, Sąjunga. Kovos

pareigūnų. Pastarojo kar. dali
niai per Belgijos valdomą Ruan
da-Urundi teritoriją bandė iš
stumti Gizengos karinius dalinius 
iš Kivu prov., tačiau liko atmušti. 
Gen. JT sekr. HammarskioJdas 
pareiškė protestą Belgijai, leidu
siai pik. Mobutu pasinaudoti jos 
globojama teritorija. Iš Kongo 
Hammarskjoldas nuskrido P. Af- 
rikon tartis su vyriausybe dėl ra
sinės politikos, pasmerktos JT.

GRASINA JT’
Afrikos kraštai, davę karinių 

dalinių JT kariuomenei Konge,, 
reikalauja palankios politikos Lu
mumbos partijai ir grasina ati
traukti savo dalinius. Tokį nutari
mą paskelbė afrikiečių viršūnės, 
turėjusios pasitarimą Maroko 
mieste Kasablankoj, kur dalyva
vo: Ganos prez. Nkruma, JAR 
orez. Nasseris, Gvinėjos — S. 
Toure. Mali — Keita, .Maroko ka
ralius Mahomedas V, Alžerijos su
kilėlių vyriausybės premjeras Ab
bas ir kaip stebėtojai — Libijos, 
Ceilono ir Lumumbos atstovai.

'.’§^0 karią, 
pavestų JT kariuomenei ‘Kbngė, 
pervesti Lumumbos valdžiai, at
stovaujamai A. Gizenkos Orien
tate prov., tačiau laimėjo nuosai
kieji, siūlę reikalauti JT paramos 

Taipgi jie nutarė

Tautos atsiklausime prez. De, 
Gaulle išėjo laimėtoju: Prancū
zija pasisakė už jo pianus baigti 
Alžerijos karui 75.3%, o Alžerija 
72.5%. Alžerijos išlaisvinimo 
frontas buvo paraginęs nebalsuo
ti, tačiau alžeriečiai nepaklausė ir 
daugumas balsavo — 60%. Tik 
keliose vietose partizanai bandė 
pulti balsavimo būstines, bet 
prancūzų kariuomenės buvo at
mušti. Susirėmimuose žuvo ^27 
alžeriečiai. Prancūzijoje balsavi
mai praėjo ramiai, nežiūrint 
smarkios ooozicijos veiklos. Bal
suoti prieš De Gaulle buvo para
ginę net 16 generolų, bet tautos 
dauguma atidavė balsus už prez. 
De Gaulle, kuris televizinėse sa
vo kalbose minėjo pasitrauksiąs 
iš pareigų, jeigu tauta pasisakytų 

_ orieš jo politika. Gavęs daugumos
Laose tebeina, tačiau sprendimo pasitikėjimą, prez. De Gaulle or- 
dar nematyti. ganizuos savivaldą Aižerijoj su

HAMMARSKJOLDAS KONGE j
JT gen. sekretorius, tris kartus ” ”” 

atidėliojęs savo kelionę, pagaliau 
aplankė Leopoldvilę, kur tarėsi 
su prez. J. Kasavubu ir kitais 
Kongo ir JT pareigūnais. Jo vizi
to proga Lumumbos šalininkai 
demonstravo prie JT būstinės su
keldami riaušes bei apkuldami 
savo priešininkus. Jie reikalavo 
tuojau paleisti Lumumbą, tebelai
komą pik. Mobutu kariniame ka
lėjime. Gen. sekretorius painfor
mavo prez. Kasavubu apie JT nu
sistatymą dėl Kongo ateites ir 
prašė, kad Lumumba būtų teisia
mas Įstatymo ribose. Buvo aptarti 
JT taikinamosios komisijos busi
mieji žingsniai. Sausio 25 d. yra 
numatyta Kongo politinių vadų 
konferencija, šaukiama prez. Ka
savubu iniciatyva. Pastarasis ap
lankų Katangos ir Kasai atsisky
rusiu nrovincijų sostines ir* pa
ruošė kelius būsimai konferenci
jai, kuri numato įvesti krašte fe
deracinę sistema, šiam projektui 
betgi yra priešinga Lumumbos 
partija, kuri reikalauja sušaukti 
išvaikytą seimą ir atstatyti teisėk 
tą krašto valdžią. Lumumbos pa
vaduotojas A. Gizenga, valdas 
Orientate prov. ir užėmęs didelę 
dali Kivu prov., stiprina savo po
zicijas. Jis yra suėmęs visą eilę

Lietuviai likite lietuviais
I ’ . ■* ■ ' ■ " •

veikloje, reikia sudaryti sąlygas 
jam pritraukti. Reiktų steigti klu
bus, sporto aikštes,, baseinus, 
skaityklas ir kita. Ruošti bendras 
ir Lietuvos pažinimo varžybas, 
jaunimo subuvimus, iškilas. Jau
nimui Įtraukti i spaudos darbą 
mošti Įvairius konkursus, teikiant 
premijas, ypač tautinių švenčių 
proga. Skatintinas lietuviško jau
nimo santykiavimas tarp atskiru 
kolonijų, lankant vieni kitus ir 
susirašihėjant.

Nutarta suaktyvinti politinę 
veiklą, Įtraukiant i darbą naujų 
jėgų. Apie kongreso nutarimus 
nutarta painformuoti Lietuvos 
laisvinimo veiksnius.

Iš paties kongreso dar praneš- 
tina kad jį atidarė Lietuvai išlais
vinti Centro pirm. Z. Juknevičius, 
6 atidaromąją maldą sukalbėjo 
kun. Giedrys. Pagrindinę paskai
tą skaitė žinomas rašytojas ir vei
kėjas K. Čibiras. Apie Brazilijos 
lietuvių padėtį kalbėjo Al. Bogu- 
slauskas. Kalbėjo ir eilė kitų kal
bėtojų, kurie visi sielojosi ypač 
lietuvybės išlaikymo klausimais. 
Kongresas baigėsi gražiu lietuviš
ku koncertu. E.

IS PIRMOJO P. AMERIKOS 
LIETUVIU KONGRESO RE

ZOLIUCIJŲ
P. Amerikos Lietuvių kongre

sas. Įvykęs 1960 m. gruodžio 3-4 
d.d., pasisakė Įvairiais lietuvybės 
išlaikymo ir Lietuvos laisvinimo 
reikalais. Nutarimuose tarp kitko 
pabrėžta:

a. Tėvai privalo šeimoje kalbė
ti lietuviškai, palaikyti lietuviškus 
papročius ir daryti Įtakos vai
kams, kad jie draugautų tarpusa
vyje ir kurtų grynai lietuviškas 
šeimas,

b. Yra šeimų, kurios išvyko 
sunkiausiais Lietuvos kūrimosi 
laikais ir tebegyvena tų laikų Lie
tuvos vargais ir nedatėklium, ne
pažine paskutiniųjų nepriklauso
mos Lietuvos laimėjimų — klai
dingai nušviečia savo vaikams 
Lietuvos gyvenimą.

c. Į talką tėvams turėtų ateiti

Atvyko iš Lietuvos
Į Londoną, Ont,. Kalėdų šven- j reiškimuose labai santūrus. Pa- 

’ ’ ’ ' į galinu nedaug ką naujo ir begali
ma pasakyti, nes mes jau gana 
gerai žinome apie gyvenimą Lie
tuvoje, o ten gyveną tautiečiai — 
apie mus. Jis prašė perduoti svei
kinimus iš Lietuvos visiems šiuo
se kraštu ose gyvena n tiems lietu- 
viaips- t . ' lietuviškoji spauda, duodama sa-

šios Kalėdos Juodagalviams ir v0 skutyse mcdžiagos apie mūsų 
tautos garbingą ir didingą praei
tį, jos žygius ir narsius jos valdo
vus. Spaudoje turėtų būti specia
lūs jaunimo skyriai* kur jų dar 
nėra.

d. Tėvai turėtų patys skaityti 
lietuviška spaudą ir raginti vaikus 
ją skaityti.

Jaunimo reikalu dar buvo pa
brėžta: organizacijos privalo 
įtraukti jaunimą į aktyvų darbą. 
R'Mkh steigti, remti ir išlaikyti

Tai dar žvalus ir sumanus lietu
vis. be ypatingų suvargimo žy
mių. atrodąs daug jaunesniu, ne
gu jo metų krūva rodo. Dokumen
tus gavo tik po keturių metų nuo 
prašymo padavimo ir iš dalies — 
tik savo, apsukrumo dėka. Atvy
kimui galimybę sudarė čia gyve
nanti žmona — Anglijoje gimusi 
lietuvė. Be jos čia dar gyvena jų 
duktė su 1 m. dukrele ir vyru A. 
E. Pociumi ir sūnaus šeima Ha
miltone. Kelionę jis turėjo tikrai 
įdomią ir ilgą, nors lėktuvais skri
do. Jam šios kelionės metu teko 
būti po du kartu Paryžiuje ir 
Briuselyje, o paskui skristi Į Niu
jorką. Iš ten skrido į Montreali ir 
galiausiai į Torontą. Pirmyn ir at
gal skraidymų priežastis — lėktų- Aurelija Rudaitytė i___ __ _
vu linijų streikas, blogas oras ir skrido oas tėvus Čikagon. Dr. Z. 
pan. Lėktuvas atskrido trejetą Rudaitis su žmona atvyko į JAV 
dienų pavėlavęs. Svečias savo pa- iš Vokietijos po II D. karo.

jų artimiesiems tikrai neišdils iš 
atminties. Linkėtina, kad ir atei
tyje tain sektųsi — gražiai ir lai
mingai šiame krašte naujai atvy
kusiam Įsikurti. D. E.

Laimutė Kriščiūnaitė, 18 m., at
vyko iš okup. Lietuvos gruodžio 
30 d. pas tėvus Philadelphijon. Ji 
yra bebaigianti gimnaziją. Gauti 
leidimus padėjo viceprez. Nixon.

Aurelija Rudaitytė iš Kauno at- 
:rido oas tėvus Čikagon. Dr. Z.

Bonna. — Penki vokiečių ka
riai turėjo nuvykti Į Belgiją dirb
ti prie karinės radijo stoties. Bel
gai pareikalavo, kad tie kariai 
Belgijoje viešumoje rodytųsi tik

reikalavimą atmetė. Karo meto

mas noriai dalyvautų lie miršti.

galutini Alžerijos gyventojų at- 
siklausimą dėl nepriklausomybės.

STREIKAI BELGIJOJE tebe
vyksta. Buvo vilčių rasti kompro
misą tarp socialistų ir valdžios, 
bet vėl prasidėjusi streiku bei 
riaušių banga Valonijoj pablogi
no padėtį. Lieže įvyko susirėmi
mas, per kurį sužeista 74 asme
nys, kurių vienas mirė. Kyla pa
vojus, kad Belgija gali skilti į 
dvi ir sudaryti federaciją. Kaiku- 
rie politikai siūlo naujus seimo 
rinkimus. Streikų priežastis — 
dėl Kongo netekimo paruoštas 
Įstatymas, kuriuo norima padi
dinti mokesčius ir apkarpyti pen
sijas. ■ /

PENKI ŠNIPAI suimti Britani
joj, jų tarpe trys kanadiečio': P. 
J. Kroger, 50 m., knygininką;; jo 
žmona H. Kroger, 50 m.; G. A. 
Lonsdale. 37, bendroves direkto
rius. Kiti du — britai, dirbę lai
vyno tyrimų stoty, kurios darbai 
laikomi didelėj paslapty. Vis jie 
kaltinami dalyvavę slaptos ir for
macijos rinkime ir pcrJarime 
svetimai valstybei. Jiems gresia 
kalėjimo bausmė nuo 3 iki 14 me
tų. Krogeriai gyvenę Lončopo 
priemiesty ir savo bute turėję 
specialią aliarmo sistemą.
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Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas savo metinio suva
žiavimo proga kreipėsi atskiru žo- 
dziu ir į lietuviškąjį jaunimą:

Kovoje už -tautos laisvę ir Lie- 
' tuvos nepriklausomybę kiekvieno 
' asmens ir kiekvienos besikeičian

čios kartos įnašas yra reikšmin
gas, reikalingas ir svarbus. Jis lai
duoja tos kovos tęstinumą ir yra 
Ihidas, kad tikslas bus pasiektas. 
Džiugu, kad jaunesniosios kartos 
Betuviškas jaunimas yra įrašęs 
nemažą garbingų ir minėtinų žy
gių tėvynės labui atliktų.

Lietuvių Studentų Sąjungos 
' anglų kalba leidžiamas žurnalas 

“Lituanus” jau eilę metų atlieka 
didelį darbą, supažindindamas 
svetimuosius su pavergtosios Lie
tuvos problemomis, šia proga 
ypatingai paminėtas specialus nu- 
iheris, skirtas Lietuvos laisvės ko
vų dvidešimtmečiui paminėti.

' Ateitininkai, santariečiai, skau
tai, neolituanai, vyčiai, varpinin
kai, šviesiečiai, o taip pat pavie
niai studentai, santykiaudami su 
svetimaisiais, turi nuolatinių pro
gų priminti lietuvių tautai pada
rytą skriaudą ir surasti vis naujų 
draugų Lietuvai.

šioje idėjų lūžio ir naujos tech
nikos gadynėje jaunimas įgyja di
džiulę reikšmę. Pasaulio ir kartu 
tautų ateitis pareis nuo to, kaip 
jhunimas supras savo uždavinius 
ir tikslus. Šioji problema lygiai 
gula ant lietuvių jaunimo pečių.

Demokratiškiausia pasaulyje karališkoji šeima

Krašte jaunimo lūpos yra sukaus
tytos svetimo pavergimo, prie
spaudos ir persekiojimų. Todėl 
laisvojo pasaulio lietuvių jaunimo 
pareiga Įgauna reikšmingesnės 
svarbos ir žymiai padidėja, nes iš 
jo pavergtasis kraštas laukia dar
bų ir žygių.

Šios padėties akivaizdoje, siek
damas jaunimo aktyvumą padi
dinti, VLIKas kreipiasi ne tik Į 
politines grupes ir laisvinimo dar
bą dirbančias organizacijas, bet 
lygiai į visas kultūrines, šalpos, 
religines, profesines ir kitokias 
organizacijas ir Į jų vadovus ir 
kviečia juos daryti ypatingas pa
stangas, kad lietuviškas jaunimas- 
būtų Įtraukiamas i jų aktyvią 
veikią ir tautini darbą. Nebijoki
me naujų formų nei metodų ir ne
darykime kliūčių jaunimui tapti 
visuomeniniais vadais. Pasitikė
kime savo jaunimu visiškai ir drą
siai paveskime jam visuomenines, 
Lietuvos laisvinimo ir kitokias at
sakingas pareigas. S

Tikėdamas šviesia Lietuvos 
ateitimi. VLIKas pareiškia savo 
pasitikėjimą lietuvišku jaunimu 
ir sudeda i ji savo viltis ir Lietu
vos ateiti. Tegu šis šviesus tikėji
mas i geresnę .lietuvių tautos ir 
Lietuvos ateitį lengvina kasdienos 
tautini ir Lietuvos laisvinimo dar
bą. Tebūna šis tikėjimas ir šis žo
dis visų lietuviškų pajėgų ir kar
tu vienybės tęstinumo laidas švie
siu tautiniu tikslu besiekiant. E. A. ♦ ■

Toronto iliustruotam magazine 
“Star Weekly” buvo atspausdinta 
intriguojantis Geoffrey BocCa 
straipsnis apie Švedijos karališką
ją šeimą, kuriuo čia ir pasinau
doju. ,

Karališkos šeimos numeris
yra telefonų knygoje

' Švedijos princesė Brigita, .te 
abejonės,*yra Vienintelė princesė 
pteaūlyję, kuri' te ginčų leidosi 
fotografuojama bestovinti ant 
galvos, basa, nuogomis rankomis, 
kaip ir risi kiti vaikai, mėgstą 
jaunatvišką šėlsmą. Jos sesuo 
Desiree, tikriausiai gal yra vie- 
nirdelė pasaulyje princesė, kuri 
Buvo išvesta iš kino teatro, kaip 
toki filmą žiūrėti per jauna.

Princesė Margarita ir jos sese
rys, iš tos pačios Švedijos karališ-. 
kosios šeimos, galimas daiktas 
yra vienintelės pasaulyje karalai- 

. tės, kurios kantriai stovi krautu
vėje, laukdamos sav$ bilės, norę- 
damos ką nors nusipirkti. Jų ne
saugo jokie sekliai, nei policija, 
taip pat netrukdo jokiomis ova
cijomis gyventojai, nors dauguma 
jas pažįsta ir eilėj stovinčias. Ir, 
bendrai, Švedijos karališkoji šei
ma yra gal vienintelė pasaulyje 

' iš valdančiųjų šeimų, kurios tele
fono numeris randasi toj pačioj 
telefono abonentų knygoj, kurioj 
sužymėti ir visų kitų miesto gy
ventojų telefono numeriai.

Iš to, galimas dalykas, kaikam 
gal atrodys, jog Švedijos karališ- 
toji šeima yra kažkaip neįprastai 
savotiška ir vienintelė pasaulyje 
pasižyminti ypatingu paprastu
mu, demokratiškumu ir manie
romis. Taip, ji tokia yra, tačiau 
anaiptol, joje nėra nesasiklausy- 
mo arba Šeimos disciplinos sto
kos

Peikia tik prisiminti po platųjį 
pasauli nuskambėjusį princesės 
Margaritos romansą su anglu -pi-

Mieli 
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ACIC VISIEMS!

KANAOA IR JAV
AMERIKIEČIO PASISAKYMAS 

jai. Faktiškai, ši invazija pasku
tiniais dešhritmečiais būVb pagei
daujama^ nes tai pagelbėjo vysty
ti Kanados pramonę ir pandoti 
jos žaliavas greičiau, negu tai bū
tų sugebėjęs padalyti yiėftas Ka
nados fepitalas. Bėtgi kanadie
čiams nėra lengva, kada jie mato, 
kad pusė jų pramonės, daugiau 
kaip pusė jų kasyklų, trys ketvir
tadaliai jų naftos ir natūralių du
jų pramonės yra valdoma svetim
šalių, tegu ir labai draugiškų, bet 
visdėlto svetimšalių.

Mums yra žinoma, kaip lotynų 
Amerika vertina savo milžiną kai
myną iš šiaurės. Kanadiečiai ne
kalba apie milžiną iš pietų, bet 
jie gali pradėti kalbėti. Amerikie
čiams tai būta nelabai malonu.

Amerikos Įtakįą_ kasdieniniame 
gyvenime taip pat yra dominuo
janti. Televizija, žurnalai (du 
Amerikos žurnalai surėnka 43% 
visų kanadiečių išfeičfiBąmų pini
gų spaudos skelbimams), sportas

(CSc) — Kanados parlamento 
pradėtoji sesija Otavoj vėl susi
duria su ūkiškais netikrumais ir 
politiniais manevravimais. Pa
grindą tam sudaro naujoji admi
nistracija Vašingtone ir Kanados 
- Amerikos santykių perspektyvos 
ateinančiais ketveriais metais. Šie 
santykiai sudaro Kanadai didžiau
sią prbblemą. Sprendžiant iš rin
kimų metu rodyto Kanadai dė
mesio, Amerikai jie lyg nesudaro 
jokios problemos.

Žinoma, tai nėra tiesa. Tikrai, 
paskutiniaisiais keleriaiS metais 
iš mūsų pusės susidomėjimas mū
sų didelio kaimyno iš šiaurės am
bicijomis, interesais ir jautrumu 
vis augo. Finansų pasaulis geriau
siai gali žinoti,’ kad Jungtinių 
Amerikos Valstybių investicijos 
Kanadoje riekia 16’bilibnų dole
rių, taigi daugiau negu visoje Pie
tų Amerikoje. Ir šitos investicijos 
nuolat auga iš pelno ir riaūjų sko
lų. Amerika kontroliuoja Kana
dos pramonę ir žaliavas daug dau
giau negu doleris gali veikti.

Tuo pačiu laiku Kanada kenčia 
nuo kasmetinio prekybinio defi
cito su mūsų kraštu apie Vieną bi- 
lioną dolerių ir vis didėjantis pi
niginis nesubalansavimas paeina 
iš mokėjimo dividendų Amerikos 
akcionieriams ir Kanados turistų 
išlaidų Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse, nes Amerikos turistai iš
leidžią daug mažiau pinigų Kana
doje, negu kanadiečiai JAV.

Nelaukiama, kad parlamentas 
ruoštųsi įvesti kokius nors suvar
žymus Amerikos kapitalo invazi-

šaulio lietuvių sostinė jr koks jos 
tikras veidas? Pasakok be pagra
žinimų, juk jąd išgyvenai penkis 
mėnesius ir galėtum objektyviai 
Įvertinti, — ragina mane laiške 
vienas bičiulis.

— Gerai, — sakau, — papasa
kosiu tau ir kitiems.

Pasitelkiu Į pagalbą žinomą 
amerikiečių žurnalistą J. B. Mar
tin, nes mūsų nuomonės šiuo at
žvilgiui atrodo, daug kur sutin
ka. Viename straipsnyje J. B. 
Martin rašė:

— Čikagai be didelių abejoji
mui turbūt, yra pati blogiausia 
vieta gyventi visose JAV, gal tik 
išskyrus Niujorką. Ir kas čia per 
gyvenimas? Žiemos čia žiaurios, 
su dūkstančiais vėjais, atidrėku- 
sio sniego purvas siekia iki kė
lių, o srutų nutekėjimo vamzdžiai 
užakę- Vasaromis — drėgnas du
sinantis karštis.

— Susisiekimas judėjimo va
landomis baisus, požeminis trau
kinėlis kimšte užkimštas, tokia 
pat spūstis sunarpliotų autobusų 
tinkle ir miešto susisiekimo trau
kiniuose, o.,iš miesto vedantis 
Outer Drive kėlias patampa 50 
mylių ilgumo buferis-buferį šie- 
kiančia nejflaančių mašinų siau
binga grapdjne. ■ *

—'Skerdyklų'kvartalai dvokia, 
miesto gatvės šiukšlinos, restora- 

_ _ v _ nai perpildyti, viešbutyje kambarį
niausioji iš jų dabar Paryžiuje to- dažnai neįmanoma gauti, neleng- 

viau ir automobilį “paparkinti”. 
Be to, daug žmonių nakties metu 
bijo kur toliau pakeliauti gatvė
mis.

— Pakrantės Alėjoje, Lake 
Shore Drive, Čikagos gyvenimas 
gražus, tačiau tai tiktai mažumai. 
Šiaip milijonams čiabuvių gyveni
mas Čikagoje reiškia sunkų dar
bą, biaurumą ir negražumą, jei 
jau ne vargą ir skurdą.

Autorius vienoj vietoj įsikarš
čiavęs sušunka: “Ką, jūs manote, 
kad aš gyvenu Čikagoje? Ne, o 
ne. Aš gyvenu priemiesčiuose ir 
nesikelčiau gyventi į tą miestą 
net, jeigu jį man padovanotų!”.

Čikagos reputacija ‘
J. B. Martin žiniomis, banditiš

kas miesto charakteris siekia tuos 
laikus, kada Tėvas Marquette at
vykęs į čia, netoliese susidūrė su 
šmugeininkaiš, kurie pardavinėjo 
indijonams degtinę. Banditiškai 
Čikagos reputacijai mūsų laiku 
pailiustruoti Martin cituoja tur
tuolio gangsterio Roger Touhy 
nužudymą ir plėšikų - policininkų 
skandalą. O apie administracinio 
aparato priemones Martin rašo:

— Prieš kelis metus miesto pla
nuotojai ir tvarkytojai pasigyrė, 
kad sulūžę ir apšepę skurdo-kvar- 
talai naikinami. Tiesa, jie kasdie
ną nyksta, bet nauji skurdo rajo
nai auga dar sparčiau ir nors pie
tinė Čikagos pusė atstatoma, va
karinė ir šiaurinė pusė turbūt dar

sakau, — papasa

Daugeliui dabar

Dirbtiniai Dantys
malonesni

FASTEETH, malonūs šarminiai (be rūgšties) 
milteliai, daug geriau išlaiko dirbtinius dan
tis^ Valgyti ir kalbėti daug patogiau tik trupu
tį uždulkinus FASTEETH milteliu. Nesijaus jo
kio koučuko skonio bei suiipimo jausmo. Pa
naikins "plokštelių kvapų" (dantų kvapų). Rei
kalaukite FASTEETH kiekvienoje cheminiu ga
minių parduotuvėje.

janistu Robin Douglas - Home. 
Laikraščiai jau rašė ir spėliojo, 
kad greitai būsiančios vestuvės 
tarp Švedijos princesės ir anglo 
muziko. Deja, kaip staiga gimė, 
taip staiga ir mirė tas romansas. 
Praeitų metų liepos mėn. pijanis- 
tas Douglas-Home vedė Angli
joj savo tautietę, ir nuo to — 
Švedijos gintariniai karališkieji 
rūmai Stockholme nesudrebėjo, 
taip lygiai gal ir princesės Mar
garitos širdis. Be abejonės, tuo 
labiau — dėl šito jokių rūpesčių 
nekėlė princesės motina, kurios 
staigus ir griežtas “veto” roman- 
suojaučius' išskyrė ....

Nežiūrint to, Švedijos karališ
kosios šeimos gyvenimas ir vėl 
slenka Įprastine vaga ir jos arba 
kurio nors šeimos nario vardas— 
kartas nuo karto — perlinksniuo- 
jamas vėl spaudoj, <

Iliustracijai dar nuotykelis, ku
ris atsitiktinai davė;., spaudai me-

Švedijos šeimą. ’ A
Kartą, esą, ‘ švedas biznierius 

Londone, Anglijoje, susitiko Mil
ford Haven, markizą ir karališko
sios šeimos artimą giminaiti. 
Pirklys paklausęs:

— Ar tamsta ką nors pažįstate 
Švedijoje?

— O, taip. Mano teta yra Šve
dijos karalienė ... Tai ir viskas. 
Daugiau Švedijoj nieko nepažįs
ta. . •

Arba — dar grįžtant prie kara
liškojo telefono numerio, įrašyto 
Į bendrą telefonų knygą. Gal įdo
mu, kaip jis irašytaš? Ogi štai: 
“Jų Didenybė Švedijos Karalius 
ir Karalienė”, po,to seka telefono 
numeris.

Toliau ar ko negalėtų nustebin
ti toks reginys: užeini Į kurį nors 
Stockholm© knygyną ir randi 
knygų lentynose besirausianti... 
švedų mylimą karalių Gustavą VI 
ir karalienę.

Karališkųjų rūmų princesės 
turi atlikti sau priklausančią vi
są namų ruošą, išsiprosyti sukne
les ir t.t. Princesė Margarita stu
dijavo šeimininkavimo mokslus. 
Sesuo Desiree — moka siūti suk
neles. Sesuo Margareta jos siūta 
suknele dalyvavusi netgi Nobelio 
premijos Įteikimo bankiete.

Nežiūrint šitokių, “nekarališ- 
kų” paradoksų karališkoj šeimoj, 
Švedijos monarchas ir jo šeima 
krašte yra labai mylimi ir gerbia
mi. šitai patvirtina ir tai, kad 
Švedija valdo — jau dvidešimt 
penkeri metai — tokia partija, 
kuri nusistačiusi panaikinti mo
narchiją Švedijoj.

▼ienas valdančios socialdemo
kratų partijos narys kažkam pa
sakęs: ••

— Nors mes nusistatę Švedijoj 
monarchiją panaikinti, bet nega
lim to padaryti dėl mūsų kara
liaus genimo. Jis yra tikrai pui
kus žmogus...

Princesė Sibyla su keturiomis 
dukterimis ir trylikamečiu sūnu
mi gyvena 12 kambarių apąrt- 
mente karališkuose rūmuose. Jų

nimis bei Įrengimais, nes visos 
dukterys, b paaugęs ir sūnus yra 
dideli sporto mėgėjai.

Princesė Šibylė jau dvylika 
metų yra našlė. Vienok ji tebėra 
ypatingai populiari Švedijoj ir la
biausiai mylima iš karališkosios 
c-eimos narių. Jos vyras, princas 
Gustav Adolf žuvo 1947 m. lėk
tuvo avarijoj, palikdamas ją su 
keturiom mažonr dukterim.ir. de
vynių mėnesių sūneliu. 7

Dukterys, kaip jau minėta, be
galiniai pasinešusios sportui. Jau- 
i ■ ■ 7.'' /';
bulinasi prancūzų kalboj.■•.Gi sū-i 
mis, Karolis, ruošiamas perimti 
Švedijos sostą, nes dabartinis ka
ralius, jo senelis, jau 77 m. am
žiaus ir, kaip sakoma, su saule 
negyvens ...

Karolis esąs labai populiarus 
Švedų visuomenėj, ypač mėgia
mas fotografų, tik jis mokąs nuo 
jų gintis. Tik žiūri, jei nemato 
motina ar seserys — tuojau foto
grafams iškišąs liežuvį. Šiuo sa
vo “ginklu” jis naudojąsis ir ki
tais atvejais. Kartą jis parodęs 
liežuvį karališkųjų rūmų sargy
biniui. Ir, nelaimei, pamačiusi 
motina. Buvo liepta atsiprašyti. 
Karoliui buvę tai labai neįprasta, 
nes, jo manymu, busimasis kara
lius negalįs to padaryti. Visdėlto, 
motinos liepiamas, jis priartėjęs 
prie sargybinio ir, vietoj atsipra
šymo, Įbrukęs jam Į kišenę*.. 
saldainių saują. Šypsodamosi 
princesė Sibyla nusisuko eiti j 
rūmus, o Karolis, nors ir atsipir- 
kęs saldainiais už pirmąjį “nusi
kaltimą”, spėjo dar kartą paro
dyti sargybiniui liežuvi...

Vyriausioji Sibylos duktė Mar
gareta jau 25 m. amžiaus. Jos ro^ 
mansaš su anglu pijanistu Robin 
Douglas - Home spaudai buvo ly* 
giai tokia pat sensacija, kaip ir 
angliškosios Margaretos si Peter 
Townsend (nors pastaroji ir da
bar ištekėjo ne už karališkos kil
mės vyro). Pr. Alšėnas.

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., 
visuništų Radijo patefonai.

25% nuolaida (7XTTuPStira°lempoms
Dalys garantuojamos 6 mėnesiams.

Darbas garantuotas. Telefonas ME. 5-5210
— *—----- •-

WALLY’S GARAGE
PERSIKĖLE iš 5 Robert St. Į N AU JAS PATALPAS

726 Lansdowne Ave. TeL LE. 3-0631 
(Taiį 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 attekami sąžiningai. 

Darbas garantuotas./
726 Lansdown Ave. TeL: darbe LE. 3-0631, namuose RO. 3*2445

TRVISKtS* ŽIBURIAI

— viskas eina iš anapus sienos. 
Suprantama, jie nori pabrėžti, kas 
yra kanadiško, bet tai negali pa
tikti kanadiečiams.

Tai nėra mūsų klaida, ir mes 
negalime būti smerkiami už tai. 
Mes turime 10 kartų didesni gy
ventojų skaičių, ir mūsų dinamiš
koji kultūra palieka pėdsakus ne 
tik Kanadoj, bet ir Prancūzijoj ir 
Siame. Kanadiečiai tai žino. Jie 
randa ir atsakymą jų pačių dina
miškoj kultūroj, ir nė mes esame 
už tai kalti.

Ar tai būtų kapitalas ar juokų 
knyga, kuriuos mes eksportuoja
me i Kanadą, kanadiečiai turi tei
sės būti traktuojami su visu rim
tumu, ir išklausomi su dėmesiu 
ir bendrai turi būti su jais elgia
masi kaip ir su kiekviena kita 
tauta. Nedidelės pastangos iš mū
sų pusės atneš didelį atlyginimą. 
Ar senatoriaus Kennedy adminis
tracija bus tiek protinga tai pada
ryti? .

(Iš New York Herald Tri
bune, lapkričio 17 d. Nr.)

greičiau nusigyvena ir smunka.
Gerosios pusės
Kalbėdamas apie Čikagą iš ge

rosios pusės, Martin pripažįsta 
štai ką:

— Čikagos pramoninis augimas 
yra turbūt didžiausias visoje 
Amerikoje, nors jis ir mažai pa
stebimas kadangi miestas toks 
milžiniškas ir taip išsiplėtęs. Vie- 
nas dalykas Čikagoje yra užtik
rintas: šis miestas visados parū
pindavo žmonėms darbo-

Toliau, kiek pamaišydamas me
daus į čemerius, Martin pripa- 
žista:

— Senoviškieji piniginiai ky
šiai galbūt ir sumažėjo, šiandieną 
politikai praturtėja iš draudimo, 
nekilnojamo turto pardavimo ar 
kitokio biznio, kur daug reiškia 
politinė Įtaka, šiaip Čikaga yra 
draugiškas miestas. Ir labai tole
rantiškas. Žmonės neprikiša al- 
dermanams dėvintiems $300 ver
tės, kostiumus.

— Taip pat ir gemblinimas 
miesto centre nebeatliekamas 
viešai, nors bendrai nesunku už
registruoti lažybinį “bet’ą”. Gat
vės moterų nesunku surasti. 
Gemblierių lokalai apgaudinėja 
skubančius ugniagesius. Laikas 

‘nuo laiko koks politikas pagro
biamas arba nužudomas.. Čikagos 
vagys yra tokie geri savo srities 
specialistai, arba taip gerai poli
cijos apsaugomi, kad draudimo 
prieš Įsilaužimus rates čia yra 
augščiausios visame krašte.

Kaikuriose Čikagos vietovėse 
tiesiog neįmanoma apdrausti šer- 
monėtio (mink) kailinius nuo va
gystės, nes nė viena draudimo 
kompanija nesutiktų pakelti to
kios didžiulės rizikos.

Nežiūrint i visas aprašytas blo
gybes, J, B. Martin savo straipsnį, 
kurio ištraukos čia pacituotos, pa
vadino: “To Chicago with love”:- 
Nes juk jis dvidešimt savo jau
nystės metų šiame mieste išgy
veno. J. P-

'Vilnis" už Lietuvos rusinimo
jęs būti teatro direktorių, ji spy
rė. Ar “Vilniai”; labai skaudu, 
kad lietuvis gynėsi nuo rusifika
cijos užmačių? Jei jau priešinima
sis rusinimui yra kova prieš liau
dį, tai jau su “Vilnies” žmonėmis 
joks grynos sąžinės lietuvis nebe- 
susikalbės. G.

Kalėdiniame “Naujienų” nu
meryje A. Rūkas išspausdino savo 
orisiminimus, kaip pirmosios bol
ševikų okupacijos metu jis, būda
mas augštu kultūros ministerijos 
pareigūnu, buvo verčiamas kuo 
greičiau Įkurti Vilniuje rusišką 
teatrą ir kaip jis bandė tą reikalą 
užvilkinti ir kaip ji pagaliau nu
stūmė i tuo tarpu neįvykdomų 
darbų kategoriją. To jis pasiekęs 
Maskvoje teatrų valdyboje savo 
viršininką Įtikindamas, kad rusų 
teatras Vilniuje turis būti pir
maujantis, tad jam reikią ir ati
tinkamų patalpų. Kadangi iš lie
tuvių teatro atimti neįmanoma 
politiniais sumetimais, tai rusų 
teatrui patalpas reikią pastatyti 
naujas. Projektas buvęs paruoštas 
kuo brangiausias. Tiek lėšų val
džia nesutikusi duoti, tad tas vie
no ruselio forsuojamas reikalas 
taip ir Įklimpęs, pasakoja paten
kintas Rūkas.

“Vilnyje” gruodžio 30 d. tūlas 
Pilėnų Margiris dėl to Ruko pasa
kojimo reiškia pasipiktinimo. Esą, 
jis meluojąs dabar arba tada me
lavęs, kai sovietinę santvarką jis 
pasitikęs “išskėstomis rankomis, 
dėjosi jos rėmėju, ėjo joje atsa
kingas pareigas ir net jai dainavo 
“Mes su Stalinu Į* saulę, mes su 
Stalinu kovon. Tenedrįsta nieks 
pasauly kelti kojos Lietuvon”. 
Gražiai surimuota, ar ne? Gi da
bar, po 20 metų, tą pačią Tarybų 
Lietuvos santvarką jis konevei
kia .Girdi, sunku suprasti, 
kaip Rūkas, buvęs ištikimas sovie
tinės santvarkos šalininkas, dabar 

. pasakojąs, kaip jis sabotavęs ofi
cialiai būdamas augštu valdžios 
pareigūnu ir imdamas gera algą.

Kaip ten bnvo su Rūku, tiek to. 
Bet “Vilnis” juk pastebėjo, kad 
jis pasakojo “Naujienose” ne apie 
sovietinės santvarkos sabotavimą, 
bet apie sabotavimą rusifikacijos. 
Jis nenorėjo Vilniuje kurti rusiš
ko teatro, o Vienas ruselis, turė-
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“Verslas” Sąjungos valdybos, sekretoriui 
POVILUI BUDRElKAi mirus, 

gilią užuojautą reiškia’
■ jo žmonai, broliui Juozu; ir artimiesiems

A. Dūda ir
K. Liutkus.

VILUI BU D REIK AI mirus,

POVILUI B U DRĖ IK AI'mirus,

gilią užuojautą

žmonai ir broliui Juozui reiškia

A. A. S. Masioniai.

Mielam prieteliui

gilią užuojautą jo žmonai Sofijai ir 
broliui Juozui reiškia

O. S. Baneliai, 
S. Juozapavičius.

A. A. POVILUI BUDREIKAI mirus, 
velionio našlei Zosei Budreikienei ir broliui Juozui Budrei- , 
kai nuoširdžią užuojautą reiškia

z . J. Žilys.
r . t-: A V* Lukoševičius;

? . . i J. žaliaduonis.

Didžiai gerb. klebonui Tėveliui Placidui, OFM, 
mielai mamytei

A. A. ONAI BARISIENEI mirus Lietuvoje, 
nuoširdžią užuojautą reiškiame skausmo valandėlėje.

Į .

M. Geležiūnu ir
&

L. J. Marcinėnu šeimos.

Vašingtonas. — Iš jau paskelb
tų 11 naujojo prezidento ministe- 
rių yra po du presbiterijonųs, du 
katalikus (prezidento brolis ir 
Mrs. E. Smith), du žydus, du me
todistus ir po vieną liuteronį. 
mormoną ir episkopalą.

Ar jūs ketinate 
vykti t Europą?

ar
Ką nors 
atsikviesti?
Dėl pilnų informacijų, be jo
kio įsipareigojimo, paskambin
kite ar susisiekite su

KENNEDY
TRAVEL BUREAU

296 QUEEN ST. W. 
Telefonas EM. 2-3226

Įsteigtas 1926 m.

įvairus 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. 
lip pat siunčiame i§ Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS 
ASINAS, INVALIDAMS KĖDES, LAIKRODŽIUS. MAISTĄ ir kitką.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

SKYRIAI:
1«S Cannon St EL, Ramflton, Ont Tel. JA. Ponta V. Jtmftte. 
94 Douglas St, Sudbury, Out Tel. OS. 3-5315. Ponia M. Venskeriflenė. 
DARBO VALANDOS: pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 vaL

SAVININKAI S. ir A. KALOZA

Siunčiame AD D A eTI I Jūs? sudarytus ir apdraustus jvafc ] 
paprastu ir L/lAV izA O I U rius siuntinius. .

Turime pardavimui įvairią medžiagą ir kitą prekių.
Gyveną ne Totbntė; praSome savo sudarytus iki 17 svarą gryno svo

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

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.



1ML I. 13. — Nr. 3 (574) TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 3 PUSL.

LIETUVOS JAUNUOLIAI 
PATYS SAVE AUKLĖJA

ĮDOMUS LAIŠKAS IR SO
VIETINIO LAIKRAŠČIO. 

ATSAKYMAS

I . » ■ .

Istorija išėjo į viešumą tuo, 
kad vienas Panevėžio muzikos 
mokyklos moksleivis “Literatū
ros ir meno” redakcijai Vilniuje 
parašė laišką žmogaus asmeny
bės, charakterio ir valios ugdymo 
klausimais. Laiške tarp kitko bu
vo parašyta:

“Man teko skaityti keletą se
nos laidos Orison-Svet-Mar- 
deno, prof. T. Totho, Foers- 
terio knygų. Visos jos para
šytos dorovės, jaunimo auk- 
lejimo tikslais. Jų stilius, pa
vyzdžiai, nepaprastai nutei
kia jauną žmogų, praturtina 
jo dvasini pasaulį. Aš galiu 
pasakyti, kad už tai, jog iki 
šiol išlaikiau sveiką savo mo
ralę, nepraradus jos verty
bių, didžiausia dalimi esu dė- 
kingas toms knygoms .. .”
Jaunuolis dar rašąs, kad ir kiti 

moksleiviai tas knygas ir jų vertę 
auklėjimo klausimais diskutuoją. 
Matyt tos knygos eina per rankų 
rankas.

“Literatūros ir meno” redakci
ja dėl tokio laiško atsidūrė keb
lioje padėtyje. Juk anie jaunimo 
auklėjimo raštai yra išėję dar 
priešbolševikiniais laikais ir pa
rašyti, žinoma, ne komunistinių 
idėjų pagrindu. Bet jų auklėja
mosios idėjos yra tiek svarbios, 
kad jos daro įtaką net komunistiš
kai auklėjamam jaunimui. Ką tu
ri atsakyti i tai sovietinis laikraš
tis? Jis prisipažįsta: “Redakcija 
mano, kad ir laiške aptariami fak
tai, ir pati jaunuolio pažiūra i šią 
lektūrą verčia pagalvoti apie kai- 
kuriuos mūsų jaunimo auklėjimo 
trūkumus”.

Redakcija paprašė Mokyklų 
mokslinio tyrimo instituto peda
gogikos sekretoriaus vedėją B. 
Bitiną tuo “nemaloniu” klausi
mu plačiau pasisakyti. Jo dėsty
mai tilpo “Literatūros ir meno” 
1960 m. 50-je laidoje. Kiekvienas 
pedagogas, ideologinio fronto 
darbuotojas, negalįs nesusimąsty
ti dėl laiške keliamų minčių, ra
šo jis Įžangoje, ir toliau nuliūdęs 
tęsia:

“Jaunuoli ir jo draugus de
šimt ir daugiau metų auklė- 
jo tarybinė mokykla, o jis 
štai mano, kad jo auklėjimui 
svarbiausią poveiki turėjo 
buržuazinės ideologijos sklei
dėjų, reakcingos dvasininki
jos atstovų parašytos kelios 
knygos ...”
Tačiau, nenorėdamas nieku pa- 

. versti gražias jaunuolio pastan
gas save auklėti, Bitinas pridu

ria: “Aišku, reikia Įvertinti jau
nuolio norą ir siekimą išaugti tau
riu žmogumi, išugdyti puikias as
menybės savybes”. Tačiau nesą

PASKALĖLĖS IR FAKTAI
galima likti abejingu, kad tarybi
nę mokyklą baigęs jaunuolis su
gretinąs pragmatizmo atstovą

Foersterį, su “žymiaisiais tarybi
niais pedagogais”, kai jis net A. 
Makarenką lyginąs su šiais “nuo
lankių buržuazijos tarnų auklėto
jais”. Nesą vienos, visiems lai
kams ir visiems žmonėms tinkan
čios moralės. Tik komunistinė do
rovė esanti “tikroji” dorovė, nes 
padedanti griauti senąją išnau
dotojų visuomenę ir kurti naują, 
komunistinę.

Bitinas pripažįsta, kad minėtų 
autorių knygose esą ir vertingų 
patarimų,.bet čia reikią įžiūrėti, 
kas slypi po tais patarimais. Mar
ueno tikslas esąs išauklėti tipišką 
“amerikoniškojo gyvenimo bū
do” atstovą. Tothat visą jaunimo 
auklėjimą remiąs katalikiška ide
ologija. O Foersteris manąs, kad 
auklėjant žmones krikščioniško
sios meilės pagrindu, galima pa
šalinti vidinius imperializmo 
prieštaravimus, išspręsti sociali- 
les problemas. Bitino nuomone, 
tokios ideologijos atstovai ‘mums 
netik svetimi, bet ir priešiški”.

Anot Bitino, reikią paimti iš 
buržuazinės visuomenės “visa tai, 
ką gero žmonija yra sukaupusi”. 
Bet nesą galima taikstytis su 
priešingomis komunizmui idėjo
mis, su jų skleidimu visuomenės 
ir jaunimo tarpe. Problema esą 
kiek platesnė, negu kad atsklei
džiąs minėto jaunuolio laiškas. 
Tarp kitko, Bitinas stato-klausi
mą, kodėl pedagogai nepajėgūs 
kovoti prieš svetimas ideologijas? 
Cituojamas Sniečkaus posakis, 
kad “buržuaziniai nacionalistai” 
permeta savo kovą i ideologinį 
frontą. Girdi, ir mažiausia nuo
laida stiprinanti nacionalizmo, re- 
vizionizmo pozicijas.

Bitinas apgailestauja, kad dar 
nemažai knygų, persunktų bur
žuaziniu nacionalizmu, turi ir at
skiri asmenys ir ypač dvasininkai.

“Jos eina iš rankų i rankas,- 
neretai jaunuoliui specialiai 
pakišamos”. Pamažu, nepa
stebimai, jos žalojančios jau
nuolio sąmonę.
Bitinas praneša apie panašius

atsitikimus ir vienoje mergaičių
mokykloje, kur taip pat “nepa
geidaujamos” knygos ėjusios iš 
rankų į rankas. Jis atskleidžia 
mokytojų darbo trūkumus. Girdi, 
reikią jaunimą auklėti pagal ko
munistinį šūki: “Visi už vieną, 
vienas už visus”. (Senas koopera
cijos šūkis. E.).

Prikiša Bitinas rašytojams ir 
leidykloms, kad tiek mažai išeina 
knygų auklėjimo klausimais. Į 
patį pagrindinį Lietuvos jaunuo
lių klausimą Bitinas neatsakė: 
Kodėl Lietuvos jaunimas nemėgs
ta komunizmo? Kad nemėgsta, ro
do* ir faktai, kuriuos liečia “Lite
ratūra ir menas” ir Bitinas. E.

Prieš kiekvienas Kalėdas kny
gynų langai pasipuošia prabangių 
spausdinių brokatu. Be puošnių 
meno knygų vilioja akį turistiniai 
leidiniai — Paryžius, Japonija, 
Graikija, Ispanija, Izraelis... Vi
si pasaulio kampeliai ..

Tik veltui ieškotum Pabaltijo. 
Siratėlės Lietuvos.

Tokia knyga7 — vaizdų albumė
lis — pasiekia savą kitu keliu, 
šimto, paštininkų apniurkytam 
ryšuly. Aplamdyta nugarėle, už- 
sikniovusiais kampais, su virvių 
ivaržų žymėm viršeliuose. Ji neče- 
ža šilkais, kaip turčių dukrytės 
vitrinose. Jos rūbeliai kuklesni. 
Bet kai pažvelgi i aplanko nuo
traukas puošiančias “Lietuva — 
šalis gražioji” albumą, užmiršti 
vitrinų prabangą.

Tas skydelio formos lopinėlis 
gaublio paviršiuj — tavoji žemė. 
Gal skurdesnė, “sužiurusi ketvir
tiniais langais Į dangų ir į praei
nanti žmogų”, bet vienintelė.

Atlaidumo pagautas net pagal
voji: “O ką gi prašmatnesnio bū
tumėm išleidę netgi nepriklauso
mybės sąlygose? Negi mums var
žytis su gamtos turtais, perteku- 
siom, ar šimtus metų bastūno ne- 
mačiusiom valstybėm?”

Ir nustembi aptikęs staiga sa
vam išeivijos laikrašty pastabą, 
jog leidinys skurdus, nuotraukos 
senos, spaudos darbas murzinas. 
Ypač jei dar šiuos žodžius palydi ’ 
tirados jog albumas propagandi
nis. “Kuris gi turistinis leidinys 
ne propagandinis? — pasiklausia 
savęs išeivis skaitytojas. Argi jis 
nežino, kad visam krašte yra vie
nintelė HES, kad galbūt vieninte
lė yra tokia pavyzdinga mūrinė 
ferma. Ar jis neatspėja, kad toji 
besišypsanti pro dviračio stipinus 
mergina tikriausiai jokia darbi
ninkė, o kokia nors kadrų sky
riaus komsomolka?

Bet ar jam nesmagų išvysti rūs
tų Nemuno grožį, Vilniaus pa-Į 
minkius. Ar nemieli akiai jauni
mo ir “pupuliukų” veidai, išdygę 
plieniniai “trianguliacijos bokš
tai” augštos Įtampos laidams. Ar 
neprisimena teatrai išvydus nau
jąjį H. Kačinską — Kuraušką — 
Hamleto pozoj?

Lietuva — tavo forma yra sky
das. Sukapotas, sulankstytas sky
das pamestas Europos grumtynių 
lauke. Ir tik pamaži peržiūrinė- 
damas tas brangias nuotraukas 
imi pajusti, kad kažko trūksta to 
skydo konfigūracijoj. '

Kodėl neprisimenamos ios sky
do nuolaužos, apkaustymo vinys, 
kurias, vadinam Suvalkais, lietu
viškom salom Gudijos pakraš
čiuos? Kur Lyda ir Gardinas? Ko
dėl neprisimenama pačios skydą 
puošusios ir pirmų smūgių nuka
potos valstybinės emblemos — 
Prūsijos ir Mažosios Lietuvos? 
Kur tų miestų, upių, ežerų — et
nografinių Lietuvos žemių — 
nuotraukos?

Ir ima blankti fotogeniškos 
šypsenos, pramoninių centrų Įs
pūdingos detalės, Kauno Juros
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panoramos, nes gimtinės broliai 
žiūri pro pynučius. Ir pasijunti 
dvigubai silpnesnis, nes Įsisąmo
nini, jog vien laisvasis lietuvis 
dar gali svajoti ir kelti mintį apie 
Lietuvos etnografinį suvienijimą.

Ar išliks gyva ši idėja kai iš
mirs visi Pakštai, Mažosios Lietu
vos kovotojai ir mes patys, kurie 
ja tikim?

Kas nėra pasvajojęs, kaip bū
tų, jei jis staiga atsirastų Lietu
voje? Kaip jis jaustųsi? Kaip vis
kas atrodytų? ;

Nežiūrint, jog daugelis mūsų 
Įsitikinę puikiu sovietinės tikro
vės pažinimu, nesukiysim pasakę, 
jog retas kas praleidžia neper- 
metęs akimis užsieniečių kelio
nių po aną pasauli aprašymus. 
Nesykį jie papildo Įdomiom de
talėm Įsivaizduojamą padėti.

Įdomūs šia prasme vienos če
kės Įspūdžiai “Macleans” žurnale 
iš Prahos ir Budapešto, kur jos 
apsilankyta po 12 metų?

Kas metasi visų pirma i akis, 
jos teigimu, tai bendras dvasinis 
antspaudas — rezignacija, susitai
kymas su likimu, bejėgiškumas 
Žmonės gyveną “motto”: “Kiek
vienas už save — Dievas už vi
sus”. Pilietis atlieka vien tik tai 
kas jam pavesta ir nerodo jokios 

i iniciatyvos ką pakeisti ar patobu
linti.

išviršinių teroro žymių nesima
to, bet baimė Įsišaknijusi protuo
se. Autorės pažįstami Įspėję ją, 
jog viešbučio sienos turinčios au
sis- Susitikdavę gatvėse ir pa
šnekesiai užtrukdavę iki aušros.

Laikysenoj su užsieniečiais ryš
kiai išsiskiria dvi kategorijos 
žmonių: dūsautojai ir puikuoliai. 
Pirmieji verkšlena, “kombinuo
ja” dažnai be jokių skrupulų, kad 
tik daugiau išsikaulytų turistinių 

(gėrybių ar siuntinių.* Antrieji* 
priešingai, iki ašarų užsigina, jog _•__ *_ _ _ 1__ Y * __ f 
iš visko matyti, jog jų dustama 
komunistinėj tikrovėj.

Abiejų grupių bendras vardik
lis — nusivylimas Vakarais ir ne
tikėjimas permainų galimybe.

Skirtinga atmosfera Budapešte. 
Daug liberalesnė. Vengrai pavyz
džiui nesibiją viešai prisipažinti 
turi giminių užsieny. Jie jaučiąsi 
savo sukilimu pakeitę Įvykių 
kryptį gerąja linkme. Nors i Va
karus žiūrima esu pašaipa, veik

neįtikima, bet Janos Kadar nėra 
Elūstamas. Aplamai jaučiama ri- 

otos laisvės atmosfera ir čekų 
akimis Budapeštas — satelitinių 
kraštų Paryžius.

Neperseniausiai “Kauno Tie
soj” buvo perspausdintas iš “Ogo- 
niok” straipsnis “šventoji Rum
ba”. Jame įprastu sovietams lau
žymu iš piršto buvo “nukaukuoja- 
ma” (jų pačių terminu) Lietuvos 
kunigija.'

įdomu, kad šio antireliginio ra
šinio efektas netgi liberalių pa
žiūrų išeiviui buvo diametraliai 
priešingas. Taip pvz. atskleidimas 
fakto, jog Kaune egzistuoja slap
ti vienuolynai - bendrabučiai, ku
riuose merginos (šiaipjau dirban
čios Įstaigose ir ligoninėse) randa 
sau židinio šilumą: arba, jog vie
nas kunigas nepabūgo futbolo ap
rangos, kad išliktų dvasiniame 
sąlyty su jaunimu; arba trečias, 
jog kaikur klebonijose jaunimas 
susirenka vakarais pasiklausyti 
radijo, plokštelių ir padiskutuoti, 
suteikia išeiviui vien pasigėrėji
mo, jog krašte likusi dvasiškija 
neprarado ryšių su dialektinio 
materializmo formuojamomis 
kartomis.

Neseniai “Drauge” tilpo kores
pondencija iŠ Los Angeles, ku
rioje buvo kalbama apie tenikštį 
Dailiųjų Menų Klubą. Teisingiau 
— procedūrą, kaip patekti i jo 
narius. Nežinia ar koresponden
to būta naivaus, juokaujančio ar 
rimtai kalbančio, bet skaitytojui 
susidarė Įspūdis, kad losanželie- 
čių visiškai suvaikėta. Kas matė, 
kad tuo metu, kada kiekvieno iš
silavinusio lietuvio pareiga yra ei
ti i liaudį, palaikyti jos tautini su
sipratimą, būrelis inteligentų už
sigeidė Olimpo augštybių. Tik pa
manykit, pretenduojantis i klubo 
narius turi (Prancūzų Akademijos 
pavyzdžiu) paruošti referatą, ku- 

_ riame išdėsto savo kūrybini “cre- 
jų gyvenimas pakenčiamas, nors ’ do”. Klubo pirmininkas ar sekre-

torius jam parenkąs koreferentus

Du milijonai pokarinių imigrantų
(CSc) — Kanada po karo Įleido 

2.000.000 imigrantų. Bet neatro
do ,kad per sekančius penkioliką 
metų tiek imigrantų bus įsileista. 
Dumilioninis imigrantas 16-metė 
Danijoje gimusi Annete Toft už
baigė 15 metų bangą, kuri nebu
vo viršyta nuo pradžios šimtme
čio.

Du faktoriai yra atsakingi dėl 
tokių didelių skaičių. Kanada 
buvo viena iš pirmųjų šalių, kuri 
pasiūlė a’tvykti Europos pabėgė
liams, netekusiems dėl karo savo 
namų ir tėviškių, ir tūkstančiai 
jųjų atvažiavo karui pasibaigus 
ligi 1950 m.

Po 1950 m. Kanados ūkinis ki
limas, kuris neturėjo sau pavyz
džio, pasiūlė darbų ir galimybių 
europiečiams, kurie norėjo po 
Įvykusio karo atsigauti.

Gausi imigracija tęsėsi ligi
1958 m. Europa ūkiškai atsigavo 
— ji ir buvo svarbiausias imigra
cijos šaltinis — o Kanados ūki
nis kilimas sustojo. Vyriausybė 
turėjo pristabdyti imigraciją, kad 
nedidėtų nedarbas. Tie ir kiti fak
toriai, tarp kitų ir paleistas gan
das apie Kanados nedarbą, sulė
tino imigraciją 1958 m. ligi 124.- 
851, kai 1957 m. buvo 282.164
1959 m. buvo tik 106.928 asme
nų. Ir 1960 m. buvo apie tiek pat.

Nuo 1901 ligi 1915 m., taigi per 
penkioliką metų, į Kanadą atva
žiavo 2.939.210 imigrantų. Kana-

da tuo laiku buvo žemė, siūlanti 
negirdėtas galimybes visoms žmo
nių klasėms ir visokiems žmo
nėms. Imigrantų banga sumažėjo 
sekančiais 15 metų — 1916 ligi 
-930 m., — nes atvažiavo tik 1- 
647.293. Galimybės buvo ir tada, 
ir ypatingai vakarinėje Kanadoje, 
bet kraštas jau buvo prisotintas. 
Visai sumažėjo imigracija 1931 - 
1945 m. Kanada buvo depresijos 
stovy beveik visą ši laiką ir imi
grantai nebuvo pageidaujami. 
Be to, Kanada 1939-1945 m. bu
vo karo padėtyje.

Pasibaigus karui imigracija 
pradėjo augti. 1946 m. pakilo ligi 
71.719, tuo tarpu kai 1945 m. bu
vo vos 22.722, 1947 m. padidėjo 
ligi 64.127, o nuo to laiko niekad 
nebuvo mažiau kaip 74.000. Bet 
yra panašumo, kad metinis imi
grantų kiekis sekančiais 15 me
tų neartės prie 1957 m. skaičiaus 
282.164. Tai buvo imigrantais 
skaitlingiausi metai nuo 1913 m., 
kada įvažiavo 400.870.

Yra Įvairių samprotavimų, ko
dėl imigracija ateinančiais 15 me
tų turėtų būti mažesnė nei tai bu
vo pokariniais laikais, kai pasie
kė du milijonu. Kanada nereika
linga didelio ne profesionalų dar
bininkų skaičiaus* arba, kitaip sa
kant, nereikalinga paprastų dar
bininkų. Tokie imigrantai praei
tyje sudarydavo didžiausi skaičių. 
Kai Kanada tampa pramonės ša-

limi, tai ir pareikalavimas imi
grantų bus kitoks — su profesi
ja ar su patyrimu arba tokių, ku
rie norės steigti savo verslus ir 
valdyti ūkius.

Bet gauti tokių profesionalų ar- i 
ba patyrusių darbininkų nebus 
taip lengva, kaip tai buvo tarp 
1946-1957 metų. Kraštai, iš ku
rių Kanada daugiausiai gaudavo 
imigrantų — Britanija ir kitos 
Europos šalys —■ pačios tampa 
gerbūvio kraštais. Daugelis kraš
tų, kaip Australija ir net Europos 
kraštai (pvz. Vokietija), konku
ruoja su Kanada dėl patyrusių 
darbininkų. Vakarų Vokietija 
yra tiek pažengusi, kad pati ieš
ko darbininkų Italijoje, Portuga
lijoje, Graikijoje ir Ispanijoje.

Ir politiniai samprotavimai vei
kia Kandos imigracijos politiką. 
Vienas iš faktorių, kuris veikia 
valstybinę imigracijos politiką, 
yra, kad imigracija neturi pakeis
ti pagrindinio Kanados tautos 
charakterio. Kanada žiūri i Euro
pą, o ypatingai i Didžiąją Britani
ją ir Prancūziją, bei Jungtines 
Amerikos Valstybes ir ten ieško 
imigrantų, o nežiūri į Afriką, In
diją, Japoniją, Artimuosius Ry
tus ir Vakarinę Indiją.

John E. Bird.

LIETUVIŠKIEJI ĮVAIRUMAI
AL. GIMANTAS

“Kad sekančioms Kalėdoms 
džiaugtumėmės Karaliaučiumi, 
Kaunu, Vilniumi, lietuviškoje te
ritorijoje, be kacapų, be germa
nų, be palioku. .”

Laiškai - ' ‘
Bičiulis jau kelintą laišką rašo 

JAV pašto departamentui, prašy
damas ir nurodydamas, kad Pa
baltijo valstybės lygiai yra vertos 
paminėjimo ženklų serijoj “Cham 
pion of Liberty”, kaip ir visos ki
tos tautos ir Paderewskiai. į tai 
negauna jokio atsakymo. Nusi
minęs jis klausia, ar tikrai mes 
neturime tokių asmenybių, kurios 
galėtų būti atžymėtos JAV pašto 
ženkluose?

Prieš kiek laiko, pasibaigus 
amerikiniams rinkimams, spaudo
je teko spėlioti, kad lietuviai ame
rikiečiai savo balsus skyrė maž
daug per pusę abiems prezidenti
niams kandidatams, gal su maža 
persvara Kennedžiui. Su tokiu 
teigimu nesutinka dr. P. Vygan
tas, kuris laiške rašo, kad, jo nuo
mone, lietuvių balsų dauguma 
ėjo už Nixoną. Procentualiai 
imant, maždaug 66% buvo už 
Nixoną. Girdi, už Kennedi mažai 
balsavo dėl baimės asocijuotis su 
Roose velto politika.

J A Valstybėse lankėsi eilė as-

Ruošiasi “Penkių stulpų” 
premjerai
Čikagoje veikia taip vadinamas 

“The Chicago Community Theat
re, Inc.”, kurio pastatymai, pa
prastai, esti sekmadieniais, 2 vai. 
p.p. Gal todėl ir jų sezono vaidi
nimų serija vadinama “Sunday at 
Two”. Žiūrovai priedui dar gauna 
kavutės ir-saldumynų. Neseniai, 
teko matyti jų reklaminį skelbi
mą naujajam sezonui, kuriame 
trumpai aptariami būsimi veika
lai. Septynių pastatymų tarpę mi
nima ir mūsiškio A-. Landsbergio 
drama “Penki stulpai turgaus 
aikštėje”. Apžvalgėlėje sakoma, 
kad veikalas “By the young Lithu
anian Algirdas Landsbergis .will 
be premieted by the ČCTI imme- 
diatly following its first showing 
— “Off-Broadway” in New York. 
A tender story of faith and pur
pose, and of courageous love. A 
distinctive salute to this season’s 
International Theatre Year of 
Eastern Europe”.

Nuolatiniams teatro lankyto
jams duodama nuolaida: nusipir
kę bilietus keturiems spektak
liams, i penktąjį Įleidžiami nemo
kamai. Beje, viršuje minėtas dra
mos aptarimas, labai panašiai bu
vo išspausdintas ir “Chicago Sun- ___ ___ B
day Tribune” laikraštyje, dar pr.! menų iš sovietinamos Lietuvos, 
m. rugsėjo mėn. 11 d. laidoje. Vienam kitam laikraštininkui pa

sveikinimai ir vyko su vienu kitu iš tų ekskur-
linkėjimai santų pasikalbėti. Kaikurie sve-
Pagal žurn. Alg. Gustaičio idė- čiai labai nuoširdžiai prašė juos 

ją, dail. Valentinas Ramonaitis ■ aplankyti Vilniuje, ar net ir apsi- 
nupiešė, “ Lietuvių Dienos” išlei- i stoti pas juos. Aplamai žvelgiant, 
do labai originalų kalėdinį sveiki- mūsų spaudos reakcija viešėjusių 
nimo atviruką. Jo viršelyje, t.y. atžvilgiu buvo labai savotiška, 
pirmąjame puslapy matomas Pa- Beveik tiksliai ją atvaizduoja savo 
baltijo valstybių žemėlapis su pa- laiške laikraštininkas X. iš- Čika- 
žymėtomis sostinėmis ir didės- gos: “... koks yra mūsų “oficia- 
niais miestais. Lietuva — su Vii-j lūs” nusiteikimas tų ekskursantų 
niurni, Kaunu ir Karaliaučiumi i ar bendrai santykių su Lietuva

Kiekvienos klausimu, galima matyti, kad ir
* iš trumpučio E. Mieželaičio viešė

jimo Čikagoje aprašymo kaiku- 
riuose mūsų laikraščiuose, kurie 
maždaug yra “Vilnies” lygio, ver
tinant mūsų (nacionalistų) darbus 
ar žmones” ...

Taigi, talmudinis “akis už aki

bei Prūsų Lietuva. 1 
valstybės teritorijoje žalia eglutė* 
kuri paimta fonu kiekvienos vals
tybės herbams. Apačioje sveikini
mo tekstai trimis kalbomis: Haid 
Joulupūhi, Priecigus Ziemassvet-ir t.t. ir tik po to apžadai Įgyją — švenčiu? Gi vidinė-

sakramentalini pobūdi.
Mieli Dailiųjų Menų Klubo va

dovai, jei jau Jums būtinas šis j 
ritualas — laikykitės jo, bet bent 
neskelbkite viešai.

Į ką išvirs jau ir taip sumulkė- 
jęs išeivijos kultūrinis gyveni
mas, jei jūsų stultifikacijos polin
ki pasigaus ir ims pamėgdžioti ir 
kitos lietuvių kolonijos?

Lietuvaitės laiškas iš Sibiro 
priverčiamųjų darbų stovyklos

Vienam kitam laikraštininkui pa

santų pasikalbėti. Kaikurie sve-

je atviruko pusėje tekstas jau I „ ,
j angliškas: — No Matter How You; ir dantis už dantį” ir šiandien dar 
Say it — Estonian, Latvian or i vis lieka moto santykiaujant lietu- 
Lithuanian — It’s Still Merry viui su lietuviu. Ir tai jau sudaro 
Christmas & Happy New Year. * : nemažą problemą, gal net dides- 

Atrodo, kad toks atvirukas yra i ne kaip iš pirmojo žvilgsnio at- 
labai tinkamas visoms trims tau- rodo.
tybėms ir galėtų labai pasitarnau- ——
ti bandant artinti tas taip artimas Bel<rradas _ jngoslaviios už- tautas. Sekančioms Kalėdoms to- ’ v- fcJLvič Romoipkių atvirukų reikėtų išplatinti ga- pareiškė< gausybė mie- 
hmm daugiam mokvkla lai užnįegstų santykius su Vati* 

JAV armijos Kainu moKykia, kanu n*Vak. Vokietija.
Monterey, Calif., ir-siais metais; J
išleido kalėdini atviruką, kuria-! Schleswig. — čionykštis admi- 
me, be visos eilės kitų kalbų, yra nistracijos teismas atėmė gydy- 
irašytas sveikinimas ir lietuviš- tojos praktikos teises dr. Hertha 
kai: Linksmų Kalėdų ir Laimingų Oberhaeures, kuri karo metu Ra- 
Naujų Metų. Negali nepaminėti ir: vensbruecke moterų kacete vyk- 
vieno asmeniško sveikinimo, kurį dė sulfanamidų vaistų bandymus 
atsiuntė tautietis iš Los Angeles: i su 60 lenkių.

Belgradas. — Jugoslavijos už-

limai daugiau.
kanu ii*Vak. Vokietija.

Schleswig. — Čionykštis admi-
i Mieloji Sese,
■ Kai Tyliąją naktį Užgimusis Kristus 
! Linksmai pasibels ir i Jūsų širdis, 
Lai džiaugsmas širdyse ir laimė

nevysta — 
Kaip mūs padėka Jums per amžius 

nevys! ...
Tą naktį snieguotą tarp sniego ir vargo 
Užgims ir pas mus Kūdikėlis lūšnoj... 
Užgims širdyse mūs. kurios nepavargo, 
Nei skurstant, nei laukiant Šviesios 

ateities!!!

Besiartinančių šv. Kalėdų pro
ga, nuoširdžiai sveikinu Tave 
Brangioji, šiais iš gilumos širdies 
besiveržiančiais žodžiais ten toli 
už kalnų, miškų ir vandenynų, 
gyvenančią laisvu, pilnu gėrio ir 
grožio gyvenimu, šiuos mano 
sveikinimus perduok ir kitoms 
laisvame pasaulyje gyvenančioms 
lietuvaitėms. Teatneša Jums užgi
męs Kūdikėlis 'daug džiaugsmo, 
sveikatos ir laimės!

Pasimelskite truputi ir už mus, 
Brangieji, nes pas mus tos šven
tės mažai skiriasi nuo paprastų 
dienų, nebent jos būna sekmadie
niais; tada ir mes paminime jas 
kitaip. Anksčiau buvusios šven
tės “išėjo iš mados”, gyvename 
tiktai jų prisiminimais. Kadangi 
šis kraštas nori praturtėti, tad be 
sekmadienių švenčia tik tris šven
tes: Spalio, Naujus Metus ir 1 ge
gužė s. šešias savaitės dienas dir
bame mums valdžios paskirtus 
darbus, o sekmadieniais pluša m 
visi prie savo “ūkių” — miškuose 
plauname ir džioviname žolę čia 
labai trumpu vasaros metu, o žie
mą pašalusiais keliais, nes čia va
sarą visur ištvinusios pelkės-ba- 
los, vežame rogėmis prie barakų 
karvutei pasišerti, sodiname, ravi
me daržus, kaupiame saulėtose 
kalnų atšlaitėse, miškų plėšiniuo
se pasodintas bulves, apsivalome 
barakus, susilopom drabužius ir 
kita.

Kai ateina didžiųjų švenčių 
metas, prisimename jas ašaroda
mi, kad negalime duoti vaikams 
to džiaugsmo, kokį mes savo tėvy
nėje turėjome. Bet stengiamės 
kaip įmanydami sudaryti esamų 
švenčių nuotaiką. Kūčias, kad ir 
be kalėdaičių — plotkelių — pa
siruošiant “puikiausias”. Turim 
džiovintų grybų, iš bruknių išver- 
dam raudono kisieliaus, susitau- 
pom miltų šližikams, o jei pa
vyksta gauti silkės ar žuvies, tai 
jau ko ir betruktų kūčių stalui; 
šieno turime lig valiai stalus už
kloti. O naktys tai jau mūsų. Sė
dam visi dideli ir maži prie kūčių 
stalo apverkdami artimuosius, ku-

pa-rie išblaškyti po visą platųjį 
šaulį. Vaikų tą naktį jau negalime 
suvaryti i lovas, kai pamato ant 
eglutės pakabintų saldainiukų, 
mamytės iškeptų sausainiukų ir 
“voverytės” surinktų riešutų. Tai 
jų džiaugsmas begalinis!

Pereitą sekmadienį išgyvenom 
neapsakomai didelę laimę. Po de
šimties metų pamatėme vėl kaip 
kadais sutanuotą savo tautieti 
kunigą. Jis atvyko čia iš tėviškės 

! iki šiol praėjęs sunkių išgyveni
mų, kaip ir mes, aštuonerius me
tus išdirbęs sunkiųjų darbų sto
vykloje. Suprasdamas dvasininko 
pareigas bendro likimo drau- ( 
gams, savo noru pasitelkęs kitus, 
atvyko mūsų paguosti ir dvasios 
sustiprinti. Dirvos čia plačios, o 
artojų nėra. Jis dirba miškuose 
drauge su mūsų vyrais ir tuo pat 
laiku yra mūsų klebonas. Bažny
čia paverčiam betkurį didesni 
kambarį. Įrengiam altorių, išei
nam vainikais, išpuošiam gėlėmis, 
net ir žvakių pasigaminame patys. 
Daugeliui čia vedusių porų tik 
dabar suteikiamas palaiminimas 
ir per krikštą čia gimę vaikai Įra
šomi i Katalikų Bažnyčią.

Vasara čia augštuose kalnuose, 
kur mes gyvename yra trumpa, 
augalai gali augti tiktai tris mė
nesius, paskui jau šalnos pakan- 
da. Tad turime skubėti su vasa-į 
ros darbais ir pasiruošti ilgai, sep-1 
tynių mėnesių žiemai Rodos, dar 
taip neseniai gegužės pabaigoje 
tirpo sniegai, o baigiantis rugsė
jui vėl sniegas apklojo žemę iš 
naujo. Žiemos mėnesiais, kai šal
čiai spaudžia per 40" C gyvenam; 
su paršais ir vištom vienam kam-; 
bary. Malkų kurui pasirenkam; 
apylinkės miškuose. i

Daug būtų ką rašyti apie visą- 
mūsų gyvenimą, bet pabos Jums. 
skaityti. Kitą kartą parašysiu vėl, 
jei domėsitės mūsų vargais. Apie 
linksmybes nė nerašau, nes ne
daug jų turime.

Be galo domina mus laisvojo! 
pasaulio ir drauge Jūsų asmenį-; 
nis gyvenimas. Džiaugiamės, kad: 
rūpinatės mūsų tėvynės ir visų 
mūsų likimu.

Dar kartą linkiu Jums džiaugs-1 
mingų Kalėdų ir laimingų Nau
jų Metų

Išsiilgusi Jūsų Marytė. 
(“Vytis”).

PADARYKITE
TAI DABAR

naudodamiesi

Namu ir ūkių pagerinimo paskola
VALDŽIOS REMIAMA IR 

DABAR GAUNAMA PER JŪSŲ BANKĄ.

Pakeitimams ar pataisymams išorėje ar namo viduje, 
Įskaitant garažus ir priestatus; .
Taip pat Įsigijimams, Įrengimams, pataisymams ar pa
gerinimams šildymo sistemai; elektros apšvietimo ir 
motorų sistemai bei vamzdžių Įvedimui; septiniams tan
kams bei prijungimui prie kanalizacijos; antrosioms 
durims, bei langams, tinkleliams bei užuolaidoms nuo 
saulės;
NAMŲ PAGERINIMO PASKOLOS yra duodamos že
miausiomis palūkanomis — iki $4.000 ir iki 10-ties 
metu išsimokėjimui.
Smulkesnių žinių teiraukitės savo banke ir atlikite tai 
dar šią žiemą, kada meistrai ir medžiaga yra prieinami.

ŠOKIŲ MUZIKOS MĖGĖJAI!!!
Puiki dovana šventėms

W P"1***

Jau atspausdinta nauja, lietuviškai įdai
nuota 11 rinktinių šokių muzikos plokštelė

ROŽĖS IR TYLŪS VAKARAI...
Ją galite įsigyti vietos lietuviškos spaudos 
parduotuvėse. Kaina $6.00. Išleido: ABC 
Records, P. Jurgaitis, 7403 South Western 
Ave., Chicago 36, Ill.

George BEN, B.A.
ADVOKATAS-NOTARAS

V praneša, kad

j naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W.

Toronto 3, Ont 
Telefonas LE. 4*8431

Dažai ir sienoms 
popieris!

Veikos, Šepečiai, terpentinas.
Sky’s Paint & Wallpaper 

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

Bernas. — Šveicarijos naujuo
ju prezidentu išrinktas Fridrich 
T. Wahlen. 1922-192$ m. jis bu- 
vo imigravęs Į Kanadą ir buvo 
žemės ūkio ministerijos sėklų 
skyriaus direktorių.

ŪKININKAI
Pasiteiraukite apie valdžios remiamas ŪKIO PAGERI
NIMO PASKOLAS gaunamas peig jūsų bankus iki 
$7.500 ir iki Ifcties metų išsimokėjimui. Paskolos pa
dargams, gyvuliams ir taip pat plataus masto namų pa- 
gerinimui. : . .

Kam laukti pavasario -
PADARYKITE TAI DABAR!

Issued by Authority of 
Hon. Michael Starr, Minister of labour.
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RENGIAMAS PASILINKSMINIMAS - šys sunaudojate savo laisvalaikį LN 
šokiai Įvyks šausio 14 d. Hillere&'sa- darbui. Turėtų daugiau atsirasti taip 

lAm Gr-d-ek^ tofVM AMaur n. I Lietuvos Jfalegtotogų tamfereneija ‘ėję-. Kreipiamė^dar kartą Į midus i pasišvęntusių bet nėra. KodM?_ 
<nno laikraščio “Komunistinis ryto- vvko'VUniaje. Joje be lietuvių kai- hamiltoniecius bei apylinkių, pnjau- Pradedant 1961 nr teks suskurti su 

- - -- - - - - - - - - 4 j čiančius musų jaunimui lietuvius, su naujais sunkumais. Tačiau viską gali-
urvuos“'. . paskutiniu prtomu. Atrodo, kad vau - --Ud u.A

- - - - — •, ras bus gana įdomus, tad, kas dar ne-
įus” redaktorius, mirė gruodžio 16 d. bos ir literatūros žinovų dalyvavo ir 
po sunkios ir ilgos ligos. Įf L "

fe*- « -skries “Tarybinė Dtūl^ ^uugos suvažiavimu, komunistų | nams, kurie nesigailėdami savo laiko,
ta ’ literatūriniu “darbuotoju”, 1949 m.' ?artijos centr0 komitetas ir ministerių su pasišventimu ,tam dirba. Kas iš ha- 
lts«kin»u sekretorių o 1950 m redak. bendrame rašte sveikina Lietu Į miltomeėių dar tun atliekamų loten- 
S FuvS Stos na^i?neSr- architektus, bet kartu juos bara,>jai fantų, labai prašome pranešti ren
ta būvės išrinktas partijos rajono kb- kad dar nepakankamai skiria dė- gėjams, skambinant telefonais: Paukš-■ 1 iffl-sie miestelių, kolchozinių ir darbi-iaui JĄ. 7-7750, Breichmanui JA 8-

" j ninku gj-venviečių išplanavimui ir už- • 4609, Tumaičiui JAV. 9-3207, Varnui 
Seiveji kalėdiniai papročiai tebėra Matymui, pramonės objektų statybai, LI 9-8662, Pašilių! LI. 4-4708, Kamins- 

gyvi ir daba, tūlėje Lietuvoje, nors ko- industrinių statybos metodų įdiegi- kienei JA. 9-7278, Paškevičiui JA. 9- 
mąnistinė ir ateistinė propaganda sten- mui, jaunųjų kadrų auklėjimui ir ug- 1 x---: TA

. giasi su tomis liaudies tradicijomis ko- Lietuvos architektai raginam
vot, jas kaip “religines atgyvenas” iš “plačiai naudoti ir įsisavinti didžulį 
žmonių s^mohės ir gyvenimo išdidinti tarybinės architektūros patyrimą”. 
Atvykusiųjų iš Lietuvos pasakojimu, Architektams įsakoma “kovoti su for- 
višos ikšiolinės Kalėdos didelės dalies malizmu, estetizmu ir kitomis pažiuro- 
gyventojų buvo švenčiamos senuoju m:s, kurios nesuderinamos su socialis- 
bkdti su Kūčių stalais ir šventinėmis j tinio realizmo architektūroje reikala- 
vaišėfnis. Ne kitaip bus buvę ir šiomis vimais”. Iš visų tų raginimų ir įsaky- 
Kalėdomis. Iš Lietuvos sovietinės mų galima susidaryti sau išvadą, kad 
spaudos prieš kurį laiką buvo galima • Lietuvos architektai iki šiol nelabai 
išskėityti, Rad gyventojai jau ilgai teįaisė “sovietinę liniją” architektu- 
prieš šventes krautuvėse ieškojo (ir roję. E.
dažnai negavo) įvairių prieskonių py- . . . _ _
ragams kepti ir pan. Sovietinis rėži-V^jan^me insulino gamybos dar- 
mas negali uždrausti švęsti pirmąją Ka- konferencija-semmaras vyko
ledu diena. Daug kas į darba neateina, 1 Kaune. Dalyvavo netik Pabaltijo bet 
nore Įvyksta Įvairių nesusipratimų. ■ir . ‘̂4. re?P«Wikų
Daugelis Lietuvos žmonių, kaip kas-; įlSl®Yaj’. J.11 tarPe delegatai is Sibiro, 
m t, klausėsi lietuviškų transliacijų iš ^agrmuinj pranešimą padare Kauno t

ii* kitfėdihių sveikihimų iš Vakarų iri -.-  --------- — *• ——•
siuntiniu; Tokiu būdu ryšys tarp šia- nauJI insuhno gamybos bu-
pūs ir anapus gyvenančiųjų artimųjų Kąikune praktiški bandymai buvo į .„
buvo naujai sustiprintas. E. atlikti čia pat Kaune. Seminaras trako (jybos narys Povilas Kdhopa, sužino-

±. -.i - i- i ■ - dvi savaites. E. j j-ad sklypas perkamas ir leidimas
Dr. kąškaitis-KašMaucius, kuris pra- T gaminami specialūs mikro- LN gautas, pats pasiūlė antrą šimtinę.radęs gydytojo teises Amerikoje uz nieiuvcje»ammami specialus mucro- » *_ redakto-

aborth darvma 1959 m nuvvkės i Lie- varikliai. -Veikia dvi specializuotų, ma- UN v do» narys . metraščio reaaKio anoriij aarjmą, iyoy m. nuvjKęs j uie aalin"umo varikliu <’amvklos- “EI-1 us J. sarapnickas, atvykdamas į N. tuvą su turistų grupe ten pasiliko. | .Ą»ikuu ;eamyM<»-. u . HsmiUnn? atvežė savoc. rnuPin -n rt “l aisvė” išsnansdino ,r. Mažeikių elektromechamne ga- Metų sutikimą Hamiltone, atyeze savo
• ’ mykla. Pereitais metais jose pagaminta penktąją šimtinę. Is viso LN gavo

daugiau kaip 900.000 mikrovariklhj, se- Į J *-oos varau siunčiu gražiausią 
sahčiais keliais metais gamyba numa- padėką!

J. sarapnickas, užbaigęs pilną vie
nam asmeniui leidžiamą įnašų normą 
— $500 — paskutinę šimtinę palydi 

Garbės raštais apdovanoti LTSR j šiuo nuoširdžiu laiškų v-bos pirm.:
“Gerb. p. Bakšy!
Pirmiausia sveikinu Jus su Naujais

> ’ ■ jaunimui, maloniai prašome, kad kiek
Ryšium su Lietuvos Architektų są- sąlygos leidžia, padėti valdybos na-

► centro komitetas ir ministerių ■ su pasišventimu ,tam dirba. Kas iš ha- 
Vendramo rašte sveikina Lietu | miitoniečių dar turi atliekamų loteri-

malizmu, estetizmu ir kitomis pažiuro-

HAMILTON, Ontario
SKAUTAMS REMTI DRAUGUOS daug mąstyti. Pastebiu, kad p. Bak-1 terialės. Kartu skaudu, kad kažkieno 
pvrrmAt DAcniuufiMiiiiiiic -------------t w pastangomis buvo bandoma šį darbą

sutrukdyti išviliojant ypač vyresnio 
amžiaus jaunimą į kitą parengimą. Ne
sigilinant į smulkmenas, ne ačių jiems 
už tai. Ypač verta priminti vieno jau
nuolio pareiškimą: Aš atsisakiau gar
bės veltui dalyvauti, kur buvau kvies
tas, kad būčiau savo jaunimo tarpe. 
Ačiū tau, jaunuoli. Kad visas mūsų 
jaunimas būtų tokios nuomonės, mes 
pralenktumėm mūsų senuosius “pat
riotus”. Reikia tikėtis, kad prie to pri
eisim, jei bent dauguma tam pritars. 
Pasirodo, kad mūsų jaunimas parodo 
savo charakterį lietuviškumo atžvil
giu daug augščiau negu mūsų senieji. 

Dėl paties pasiruošimo taip pat svei
kiname mūsų jaunimą. Patys gražiai 
pasipuošė veltui gautą iš mūsų gerb. 
klebono kun. dr. J. Tadarausko parapi
jos salę, pasirūpino gera muzika. Pra
dėjus rinktis jaunimui stalai užsidengė 
lėkštėmis su maistu. Troškuliui nura
minti glima buvo pirkti vaisvandenių 
po 8 et. bonką. 

Tai pirmas toks bendras lietuviško 
jaunimo subuvimas mūsų kolonijoje. 
Galbūt dėlto ir atrodė kažkaip nedrą
siai, ypač iš berniukų pusės. Gal dėl
to, kad nėra susigyvenimo savo tarpe. 
Labai gražiai pasirodė mūsų jaunosios 
lietuvaitės. Tikrai pasigėrėtina, matant 
jų pastangas paįvairinti programą.

Reikia tikėtis, kad ateityje ir iš vy
riškosios pusės bus parodyta daugiau__
iniciatyvos, jei kada toks parengimas 
bus Dengiamas. Norėtumėm daugiau • . KUN. PRANCIŠKUS JUŠKA1TIS, 
pasisakymo iš tėvų, o ypač iš paties j Cambridge, Mass., Nekalto Prasidėji- 
jaunimo. Norėtumėm išgirsti jaunimo mo parapijos klebonas, gruodžio 22 d. 
nuomonę ar pageidautumėt ateityje šv. Tėvo pakeltas prelatu su Right Rę- 
turėti tokio pobūdžio pasilinksminimų verend titulu.
ir kokių pakeitimų pageidautumėte. Drel. Juškaitis gimė 1883 m. lapkri- 
Stengsimės jūsų pageidavimus išpildy- čio 15 d. Lietuvoje, mokėsi JAV Val
tį. Prašome pasisakyti, skambinant te- pataiso universitete, kur gavo tikslių- 
lefonu poniai Stosienei LI. 5-9521. Dėl j jų mokslų ir menų bakalaurus, o vė- 
salės šiam reikalui, atrodo, problemos li*u Brightono kunigų seminarijoje, 
nebus, nes mūsų gerb. klebonas, tam į 1917 m. įšventintas kunigu. Trumpai 
reikalui padės, žinoma, kiek Jam saly-Į gyveno ir dirbo So. Bostone, bet dar 
gos leis. ; tais pačiais metais buvo perkeltas į

Širdingiausias ačiū jaunųjų širdužių : Cambridge, kur ir iki šiol dirba, kle- 
mūsų gerb. klebonui kun. dr. J. Tada-! Ponaudamas jau 44-tus metus.
rauskui už visokeriopą pagalbą ren- ANTANAS DĖDINAS Kūčių vakare 

pasilinksminimą. Kun. sfaiga susirgo. Jis guli Lutheran ligo-

Metų proga, p. Stosienei už visą orga- i 
nizavimą. P. Stosienei linkime greit * 
pasveikti, nes prieš pat Naujus Me- A/z^L t o4-i iz-i 
tus teko atsigulti, dėl pablogėjusios į ▼ 
sveikatos. Jaunimas tikisi jus greit pa-! VLIKo VYKDOMOJI TARYBA Ka- 
matyti kitame pasilinksminime. ; i^ų ir Naujųjų Metų proga pasikei- 

V. P. i tė sveikinimais su Fed. Vokietijos vy- 
; riausybės ir parlamento viršūnėmis ir 

I Q HON Onfr : atstovais, bei Vokietijos ir kitų kraštų
** V 1^1 / Vnr< į institucijomis ir. atskirais asmenimis,

BENDR. APYLINKĖS SUSIRINKI- valandos susirinkimui pradėti, bet dar- Įtai? ?at su. lietuviškomis instituciją- 
MAS įvyks sausio 22 d., sekmadienį, botvarkę pradėsime vykdyti tuoj po j11115. ^ropoję u* užjūryje ir atskirais 
po lietuvių pamaldų, 2.30 vai. p.p. šv. liet, pamaldų. Londono lietuviai yra p^u^iecais, palaikančiais rysius su lais- 
Juozapo parapijos, kurioje vyksta liet. • žinomi savo duosnumu liet, reikalams.: V1^imo veiksniais. Visiems, kuriems 
pamaldos, salėje (rūsyje po bažnyčia),; Tegul jie būna žinomi ir kaip rimtai nebuvo atskirai padėkota uz sveikini- 
šia darbotvarke: 1. Atidarymas, 2. Pre-; atsidavę liet, reikalų aptarimui vie- 
zidiumo rinkimas, 3. Pranešimai: a, i.nintęliame metiniame-susirinkime. 
Bendr. apyl. v-bos pirm., iždin., šalpos KLB London apyl. valdyba.
F. įgaliotinio, Vasario 16 gimn. įgalio- i 
vinio, šeštad. mokyklos vedėjo, taut.

1783 ir Rimkevičiui JA. 9-6547
Ta pačia proga norime priminti, kad 

spaudoje tilpusiame skelbime įvyko 
nemaloni klaida dėl įėjimo kainos (bu
žo sumaišyta su kitu parengimu). I 
šį vakarą įėjimo kaina: suaugusiems 
>1.50, studentams $1.

Tad iki malonaus pasimatymo.
Hamiltono LSRD-jos valdyba.

NAUJI LN NARIAI. LN augimas ir 
švenčių metu nesustojo. V-bos sekre
torius J. Mikelėnas, parvykęs jų pra
leisti savo šeimoje Bothwell, On t., N. 
Metus sutiko su pp. Andrulioniais iš 
Rodney, Ont. Išsikalbėjus HLN reika
lais , Andrulioniai šiam lietuviškam 
darbui nuoširdžiai pritarė ir pradžiai 
įnešė $200. Narias įstojo Algis jau 
antrus metus studijuojąs London, Ont.,til iVJavlovZol a iv V Ut v .■v.iaiidiiavijif *o . _ X * .’•••• AtlvX-tiO. ulviuo ovuviaj v&kjjcio uvuuvit^ vuuj

laisvojo pasaulio. Daugelis buvo gavę mesos kombinato medicininių prepara- umVetsitėte komercinius mokslus ir 
iš* L’oTAzRtviti e<ro>Lri*i inriti ič VoVoni iri fabriko dil*ektOriUS VI. JUCeVlCiUS. eziciitA Trolio lanVonfi Wnet T /^rnpjo sesutė Dalia, lankanti West Lomė 

gimnazijos U-tą klasę.
Naujų Metų sutikime buvęs LN val-

; jęs, kad sklypas perkamas ir leidimas 
ridM avdvtnin iėices Amerikoie’ už lAetuvoję gaminami specialus mikro- p«slūlė -titrą šittitiiię.

- _ . varikliai. Veikia dvi specializuotų, ma- LN v-bos narys -— metraščio redakto-
-i-x_ i /o vsriklin ^jjmvklo^* 4iĖl- Sarapnickas, atvykdamas į N.tavą su turistų grupe ten pasiliko, j įQ ^ann^umo vanxuu ^amvKios. įsi- 

G uod/io 27 d. •Laisvė” i'.
ilgą jo laišką iš Vilniaus, kuriame ra
šo apie savo darbą kompartijos ištari- į
jos institute. Jis peržiūrįs visus “pa-į . z . x . .
žangiuosius” Amerikos laikraščius ir \ onia spiesti iki 2.500.000 vienetų j 
renkąs medžiagą būsimai enciklopedi- j ^etus- E.
jai ir. bibliografijai. Vską rašąs į kor
teles. Jis vienas ir tegalįs tą daryti, 
nes išgyvenęs 50 metų Amerikoje, pa
žįstąs tą gyvenimą ir galįs geriau iš
aiškinti visokius neaiškumus. Daug ir 
jis negalįs išaiškinti, tad teksią prašy
ti pagalbos redakcijų ir t.t.

Didžioji šiluminė jėgainė, apie kurią 
gana daug rašoma dabartinėje Lietu
vos spaudoje, bet vis nepasakoma, kur 
ji statoma, pasirodo yra statoma Vie- > 

' vyje- j
“Liaudies teisėju” rinkimuose, ku-j onų talpos. Tokie laivai galėsią plau

tie vyko gruodžio 18 d . vilniečiai bal-Į :ioti P™* 18-°°0 jūros mylių, neuž-
* • '• ’ ■ - “ įsukdami į uostus. -Laivuose būsią

: Nikalojus’ Eogomolovas, Antanas įrengimai žuvies konservams, žuvies
P^flriinc Ana- . .nuums it kitiems žuvies gaminiams

gaminti. Pirmąjį tokį laivą nuleisią į 
zandeni 1962 m. E.

augšč. tarybos prezidiumo įsaku Vil
niaus universiteto klasikinių kalbų ______ __
katedros profesorius Merkelis Rač- 1961 Metais ir linkiu nepalūžti, dir- 
kauskas, paminint jo mokslinės veiklos bant visuomeninį darbą! Kaip HLN 
>0 ir amžiaus 70 metus, ir ekonominių kūrėją, organizatorių, noriu dvigubai 
noksiu fakulteto prof. Jonas Bučas,! sveikinti ir įteikti dar šimtinę, nes aš 
jo 60 metų amžiaus proga.

Baltijos laivų statykla Klaipėdoje 
pertvarkoma taip, kad būtų galima sta
tyti žvejybinius laivus iki 85 metrų 
ilgio ir 14 metrų pločio, maždaug 3.800

! juvau pasižadėjęs iki 1960 m. pabai
gos pirkti šėrų už $500.

Aors negyvenu Hamiltone, bet tau
tiniai jausmai verčia būti talkininku 
Tautos Namų statyboje. Jei save vadi
name lietuviais patrijotais, tai turime 
turėti ir lietuviškus centrus. Jei neiš
galime Liet. Namų mažose kolonijo
se įsigyti, savo įnašais dėkimės prie 
didesnių, bet statykime, kurkime. Nuo
širdus lietuvis džiaugiasi pasižymėju
siu savo tautiečiu mokslo, meno ar 

i sporto srityse, nesvarbu, kad ir ne jo 
Nemuno užtvenkime ties Birštonu ir apylinkėje. Tas pat liečia ir LN įsigi- 

\lvtum klausimas, statant ties Biršto- ■ Nesvarbu kokiame kampe bus 
nu naują elektrinę, kurios pajėgumas pastatyti — švies visai lietuvių bend-

rna nugalėti, bet reikia didesnio kad
ro, kurie pasišvęstų lietuviškam dar- 
bui.

| Šios mano mintys tegu stiprina ir 
sujungia dar didesnei kantrybei, kol 
pasieksime tikslo Tautos Namų įsigi
jime.

Su geriausiais linkėjimais
Jūsų J. Šarapnickas”.

Taip norėtųsi rasti būdų uždegti tau
tiečius mielojo J. Šarapnicko nusista- 
ymu savajai tautai* Ne gražiais žo

džiais, bet tik dideliais pasiaukojimo 
darbais pajėgsime ateinančias kartas 
išlaikyti savajai tautai.

MILIJONO DOLERIŲ FONDAS, ku 
io ir orgnizatoriu yra dr. Razmus, 

paskelbęs tuo reikalu kelis traipsnius į 
‘Drauge”, rado atgarsio ir Kanadoje. 
Didelis patrijotas p. Ignaitis iš Rod- 
?rey, Ont., jau turi paruošęs tūkstanti
nę išsiuntimui. .

Dr. Razmus yra pirmasis, išsiveržęs 
iš žodinės patrijotizmo rutinos ir per
ėjęs prie nuoširdaus, sąžiningo užsi
spyrusio ir radikalaus mūsų tautinių 
reikalų gelbėjimo. Pilnai įsitikinęs, 
kad jam šis planas realizuoti pavyks. 
Juk ar ne gėda mums prisipažinti, kad 
šiame kontinente, kaip pvz. Čikagoje, 
neturime liet, gimnazijos. Šio fondo 
vienas pirmųjų tikslų turėtų būti duo
ti pradžią aūgštesniajai liet, mokyklai 
Čikagoje, o vėliau gal ir kitur.

Linkiu dr. Razmui su visa savo įtaka 
ir didižausia energija šį impozantišką 
projektą realizuoti’ Sk. St.

PASKUTINIAME SKAUTŲ TĖVŲ 
BEI RĖMĖJŲ SUSIRINKIME iškėlus 
mintį duoti mūsų lietuviškajam jauni
mui progos praleisti laiką tik savo tar
pe. .buvo padarytas pirmas bandymas 

buvo surengtas Naujų Metų suti
kimas tiktai grynai pradedančiam šok
ti mūsų jaunimui, kuris dar nepagei
daujamas ten, kur yra naudojama al
koholiniai gėrimai. Minėtas N. M. su-

Jūsų J.

JA Valstybės
REKORDINE RINKLIAVĄ BALFui 

i960 m. padarė Katalikų Federacijos 
Dayton, Ohio, skyrius.

Baltininkai Daytone pradėjo reikštis, 
prieš 10 metų Leonardo Valiuko (da
bar Los Angelės, Calif.) iniciatyva 
Pirmos stambesnės aukos gautos BAL 
Fo Centre sukosi apie $100 metams. 
Jos pamečiui didėjo, 1960 m. BALFo 
rėmėjai, dabar vadovaujami Prano 
Gudelio, suaukojo $233 bendrai BAL 
Fo šalpai.

Dayton, Ohio, yra nedidukė gerų lie
tuvių kolonija, jtufioje dabar dirba du 
lietuviai kunigai buvę tremtiniai: dr. 
Titas Narbutas ir Vaclovas Katarskis. 
Jie taipgi visad duosniai BALFui au- 
koja.

Stambiausias aukas 1960 m. įteikė: 
dr. Druktenis $50, dr. Masilionis $25, 
dr. Gineitis $20. Taip pat $20 aukojo 
ir Lietuvių Klubas.

Po $10 — J. ir A. August, kup. dr. 
Titas Narbutas, Frank Gudelis ir Liet. 
Vyčių 96-ta kuopa. Po $5 — St. Buč- 
nys, dr. A. Dyšas, kun. V. Katarskis, 
John RazanaUskas, Mildred Steinbrun- 
ner, J. A. Urbonas, Moterų Draugija 
it šv. Ptarp Draugija. Daytone BAL 
Fas 1960 m. turėjo 40 nųoširdži6 rė
mėjų. Koresp.

racijos 50-jį jubilėjų. Šventė prayra 
gruodžio 17 d. vakare susitelkimo va

Prel. Juškaitis gimė 1883 m. lapkri-

ANTANAS DĖDINAS Kūčių vakare

tikimas buvo rengiamas ne kurios or- Į Poimianskiui už gražius linkėjimus N. nįnėje E. New York Avė., Brooklyne,
ganizacijos, norint išvengti nesusipra
timų, bet grynai privataus asmens, 
būtent ponios Stosienės, padedant ki
tiems, tai minčiai pritariantiems as
menims. Džiugu, kad taip iš jaunimo, 
taip iš jų tėvų, susilaukta nemažai ver
tingos paramos, taip moralės, taip ma-

mus, dėkojame šiuo keliu ir linkime 
pąsiselęųno bendrame darbe, skelbiant 
tiesą apie Lietuvą ir jos laisvės troški
mą. E.

- VAIKU REGISTRACIJA bus v-ykdo- l§ VILNIAUS I VAKARUS atvyko
šokių vadovo, choro administratoriaus, ma minėtam apylinkes susirinkimui jįQčių diena ir ishregistravo Friedlan- 
liet, namų Įsigijimo komisijos ir vietos pasibaigus, toje pat vietoje. Norima ži-; do pereinamOje stovykloje senesnio 

amžiaus pora. Kartu su jais atvyko vie
na senutė iš Talino. Atvykusių iš Lie
tuvos ir kitų Pabaltijo kraštų “repat-

savo už 13 kandidatų. Jų tarpe 5 ru-
sai: , ...... . .. . ■■
Glušakovas, Paffirijus Groševas. Ana
tolijus Krasovskis, Jadvyga Kuzneco
va. Lenkiškų pavardžių ta^pe kandida
tų nėra.

Galima vartoti ir ‘sudie”. “Literatu- į
ros ir meno” 51 laidoje cituojamas ...
vieno skaitytoju laiškas, kuriame pasi- i didesnis, negu
sakoma už tai, kad lietuvių senas atsi-1 Kauno hidroelektrinės, vėl svarstomas, 
sveikinimo būdas “sudie” ir “sudieu” ■ ^os energijos savikaina^ būsianti ma- 
irtoliau būtų vartojamas, vietoj ; ; dj°*gta^a*n^ elektrine ° reikėtų oadarvti Ąra didelių patrijotų LN įsigijime, i čių administracinių organų atsistaty- į vaikučiai ateities parengimuose ne-
kaitahr kaip iki pasimatymo , .1* ‘ P £ i sklypo LN pirkimo klausimu teko • dinimas ir nauju rinkimas (apyL vai-i būtų aplenkti. Apyl. valdyba. į
sveikas , “viso labo ' ar “viso gerojiuu 1 i
Pažymima, kad žodis “Dievas” esąs la- Į Naujasodžio kolūkio prie Utenos pir- 
baijenas, paveldėtas iš }”doeuropiečiųnįnjnku yra iš kitur atėjęs komunis- 

, Stasys Sirvydis. Prie jo kolūkis, 
kuris buvęs atsilikęs, labai atsigavęs. 
Mėsos kiaulienos buvo pasižadėję pa
gaminti po 44 centnerius 100 ha naud
menų, o jau dabar turį pagaminę po 54 
.centnerius.

500 agitatorių viename rajone. Nors 
visokie sovietiniai rinkimai yra tik 
farsas, bet partijos agitatoriai veda to
kią “kampaniją”, lyg iš tikrųjų bal
suotojų vienoks ar kitoks nusiteikimas 
turėtų reikšmės. Viename tik Panevė
žio rajone dabar veikia apie 500 agi
tatorių, kurie landžioja net po kolcho- 
zininkų ir miestiečių butus ir “šviečia” 
rinkėjus apie kandidatus į liaudies 
teismų teisėjus ir patarėjus. Tikrovėje 
visi kandidatai jau iš anksto komunis
tinių centrų atrinkti ir patvirtinti.

šalpos komisijos, b. organizacijų —j noti: vaikų skaičius, jų amžius, vardai 
įuomenei. t skautų, Maž, Liet. Bičiulių, Tautos F.; ir kt. šios žinios valdybai nuolat rei-

Noriu pasidalyti mintimis ir apie St. įgaliotinio, c. Kontrolės komisijos, 4. i kalingos ruošiant vaikams dovanėles,
................ ......... . ................ . Catharines įspūdžius, kas liečia šeri-: Diskusijos dėl pranešimų ir pateiktų arbatėles ir pan. Tėvai prašomi jas rįanĮLl” pastaruoju metu buvo labai 

žesnė kaip V kapeikos uz kUovatvalart- ninku nuotaikas. Galiu pranešti, kad i apyskaitų tvirtinimas; 5 ir 6. Veikian-; minėtą dieną valdybai suteikti, kad jų

kalbos. žodžių “sudie” ir /sudieu” 
reikšmė, žinoma, esanti susijusi su re
liginiu įvaizdžiu, bet “dabartinėje kal
boje jis jokios religinės reikšmės ne
beturi”. Tokių žodžių su nutrupėjusią 
galūne turinti ir rusų kalba. Nuo žo
džio “spasybo” (dėkui) su laiku nu- 
trupėjes žodis “bog” (Dievas), šiandie 
“spasybo” nebeturįs rusų kalboje jo
kios religinės reikšmės. Pastabos bai
giamos tokiu sakiniu: “Bet antra ver
tus, jeigu kas savo kalboje išsiverčia 
be žodižų “sudie”, “sudieu”, neturime 
jokio pagrindo prisispyrę reikalauti, 
kad būtinai juos vartotų”. E.

Marijampolės cukraus fabrikas dėl 
žaliavų trūkumo šiemet pradėjęs savo 
gamybos sezoną vėliau, negu ankstes
niais metais. Darbas baigtas apie 
gruodžio 10 d. Viso esą pagamintą 
ciikrąus už apie 77 milijonus rublių. 
Per parą buvę pagaminta iki 200 tonų 
cukraus. Gamyboje ypač pasižymėję 
inž. B. Sirtauto vadovaujama pamai
na, be to, J, Gucaitis, J. Ražaitis, St. 
Karpus, J. Stankevičius, J. Laurinavi
čius. J. Pledas ir kt, E.

Susimaišė soctenktynių terminai. Il
gus menesius Lietuvoje buvo vykdo
mos soclenktynės pramonėje ir žemės 
ūkyje visasąjunginės kp centro komi
teto plenumo — gruodžio 13 dienos — 
garbei. Bet plenumas nesusirinko, bu
vo atidėtas ir tik dabar paskelbta, kad 
susirinks sausio 10 d. Maskvoje. Taip 
ir ' susimaišė soclenktynių terminai. 
Bet propagandininkai tuoj pakišo nau
ją šūkį: Išpildžius metinį planą dirbti 
sekančiųjų metų sąskaiton. Tuo būdu 
darbininkai negauna nė atsikvėpti.

“Lietuviškas konjakas” iš obuolių 
pradėtas gaminti Anykščių vyno fabri
ke, kuris įsteigtas dar prieš karą. Nau
jasis gėrimas 2-3 metus laikomas ąžuo
linėse statinėse ir įgaunąs malonų 
skonį ir aromatą. Ateirunčiais me
tais fabrikas pagaminsią^kelis tūks
tančius butelių “lietuviško konjako”.

Nori pakelti ateistinių paskaitų lygi. 
Vilniuje įvyko Politinių ir mokslinių 
žinių skleidimo draugijos šeštasis ple
numas, kurio vyriausias darbotvarkės 
punktas buvo: pakelti paskaitinės,

i Sklypo LN pirkimo klausimu teko ; dinimas ir naujų rinkimas (apyL vai- būtų aplenkti.
i trumpai pasikalbėti su Jonu Kalainiu. dybos, kontrolės komisijos ir namų įsi-Š
Jis be jokių komentarų pareiškė, kad i gijimo komisijos); 7. Naujai išrinktų-; KALĖDŲ PAMALDŲ METU giedo- 
sklypą pirkti ir LN statyti reikia! Man jų atstovo žodis; 8. Einamieji reikalai ; Chainausko iniciatyva susirirt- 
pastebėjus, kad nupirkus sklypą ir (Vasario 16, Jaunimo diena, pasilinks- buv. L. Liet, choro dalyviai ir jo, 
pradėjus statybą, dalis narių gali pra-’minimai ir solidarumo įnašas, nelai- čia paminėto ašmens, išmokyti šeštad. 
dėti atsiiminėti pinigus, kas pasūn- ; mės ištiktųjų Londono lietuvių būklė); mokyklos vaikučiai, 
kinta visą šį darbą finansiškai, gerb.! 9. Klausimai ir sumanymai; 10. Susi- eiatyva.

Sveikintina, ini-
D E,

Belleville, Ont
Šeirienės žinutė liečianti mane. Buktai 
aš iškreiptai, neteisingai aprašęs spa
lio 3 d. Belleville mieste suruoštą visų 
tautų rankdarbių parodą. Priekaištau
ja, kad parodos aprašyme neiškėlęs jos 
asmenybės ir kad neįdėjau josios fo
to nuotraukos į korespondenciją.

J. Kalainis išsireiškė, kad ta šimtnė 
yra paskrta HLN įsigyti ir apie jos at
siėmimą jis visai negalvojąs.

Taipgi yra tam tikras skaičius, kurie 
HLN vardu leidžia šmeižtus, šmeižia j 
daugiau tokie asmenys, kurie yra di-' Londono ir jo apylinkių lietuvius šia- 
dęiį savimeiliai ir su stoka tautišku-’ 
mo. Yra ir tokių, kurie, patys žinoda
mi tikrąją HLN padėtį, leidžia mela
gingus gandus. Pasitaiko net asmenų, 
kurie save vadina tautininkais, bet sa
vo veiksmais elgiasi priešingai — gir
di, koks ponukas nenori juodo darbo 
dirbti — sugalvojo organizuoti LN ir 
įsitaisyti sau lengvą darbą. Toks lie
tuvis save tautininku gali vadinti, bet 
kiti jo juo nevadins, čia, tačiau, mums 
reikia prisiminti V. Kudirką, kuris 
artais laikais rašė, kad jei namo vienas 
stulpas palūžtų, neišsigąskime, nepa
krikime, bet į jo vietą tuojau naują 
statykime!

Man tvarkant HLN kroniką tenka

rinkimo uždarymas.
Apyl. valdyba, turėdama galvoje, 

kad apyl. liet, reikalams apsvarstyti 
mes įstengiame susirinkti tik vieną sy
kį į metus, nuoširdžiai kviečia visus

me susirinkime dalyvauti. Dažnai ne 
vienas pasigenda liet, parengimų ar 
nori išsiaiškinti kaikuriuos jam kylan
čius neaiškumus, Siems visiems reika
lams ir yra skirtas šis susirinkimas. 
Svarstykme tuos reikalus it kelkime 
rūpimus klausimus susirinkime, o ne 
paskui skambindami telefonu valdy
bos nariams ar klausinėdami vienas

iSusiriųkimas bus vykdomas remian
ti^ KliB^Jtatuto 10 straipsniu, kuris 
ska&ba: “Susiekimas įvyksta ir lai- 

į kotnaš teisėtu nežiūrint susirinkusių 
j skaičiaus, bet jis tegali tarti tik tuos 
: dalykus, kurie buvo pažymėti susirin- 
! kimo kvietime”. Taigi nereiks laukti

landėle V. Zelinos parapijos bažnyčio- 1 
je, kurią labai prasmingai pravedė iŠ I 
Rio de Janeiro atvykęs kun. Zenonas J 
Ignatavičius, šv. Mišias atlaikė ftūh. V 
J. Šeškevičius, kurių metu jaunimas 1 
priėmė Švenėiausįjį. Po pamaldų, pa
rapijos mokyklos salėje, įvyko agapė, 
kurioje dalyvavo gausiai jaunimas ir 
ievai. Sulai buvo papuošti degančio
mis žvakėmis ir gausiais valgiais.

J u bile j aus proga sveikino Sao Pau
lo ateitininkų steigėjas prelatas Pi
jus Ragažinskas, pasakydamas, ta pro
ga, labai jautrią kalbą, įpindamas pri
siminimus iš nepriklausomos Lietuvos 
laikų ir pacituodamas vieno ateitinin
kų pirmūno žodžius, kad “Lietuva gali 
sulaukti labai sunkių laikų, bet atei
tininkų sąjūdis liks visada gyvas ...” 
Priminė.ir tai, kad daugelis bendra
minčių, už savo idėją buvo tremiami, 
kalinami, kiti gi palaidoti tolimame Si
bire. Tačiau matydamas tokį gražų jau
nimo būrį Brazilijoje, jis palinkėjo 
vykdyti gyvenime užsibrėžtą tikslą ne 
tik žodžiais, bet ir darbais. Prelato kal
ba buvo palydėta karštais plojimais.

Rio de Janeiro ateitininkų mokslei
vių vardų sveikino Sonia Dutkutė, pa
minėdama, kad nors Rio ateitininkai 
skaičiumi nėra taip gausūs, bet jie irgi 
veikia, ir. kas sekmadienį galima juos 
išgirsti radijo bangomis “Voz da Li- 
tūaniė” valandėlėje. Rio de Janeiro 
ateitininkams vadovauja kan. Z. Ig- - 
natavičius, pirmasis jų organiaztorius.

Agapėje tarpe svečių buvo kan. Z. 
Ignatavičius, Tėvas Petras Daugintis, 
SJ, ateitininkų sendraugiai: pp. Vinkš- 
naičįai, rašytoja Karolė Pažėraitė - Ka- 
seliūnienė, mokytoja Jadvyga Valei
kienė, Nors šio sąjūdžio! patriarchas 
dr. Eliziejus Draugelis gyvena S. Pau- 
lyje, bet dėl labai blogo oro ir nesvei
katos negalėjo šiame jubilėjuje daly
vauti. Kaip tyčiomis, tropiškoji liūtis 
tą vakarą užtvindė S. Paulo miestą ir 
apylinkes.

Gruodžio 18 d. jubilėjaus šventė pra
dėta 9 vai. rytą iškilmingomis pamal
domis V. Zelinos bažnyčioje. Šv. Mišias 
aukojo kan. Z. Ignatavičius, ateitinin
kų choras giedojo Bruno Markaičio 
mišias, vadov. Elvirai Kilčiauskaitei, 
3 vai. p.p. teatro Arthur Azevedo sa
lėje įvyko meninė programa. Lietus 
trukdė publikai susirinkti ir teatras 
liko be elektros šviesos. Tačiau rengė
jai nenusiminė ir žvakių šviesoje pra
vedė visą programą.

Pirmoje dalyje buvo parodyti 5 pa
veikslai iš ateitininkų istorijos, kurio
je išryškėjo nuolatinė kova už idealą 
“Viską atnaujinti Kristuje’^ kur pasi
ryžimas ir entuziazmas nugalėjo visas 
kliūtis. . ?

Antroje dalyje buvo suvaidinta F. 
Strolioš* operetė “Rūtų darželis^, čia 
pasirodė tautinių šokių ansambliai, 
choras, solistai ir mažųjų chorelis. Pra
nešėjais buvo Julija Jurgelevičiūtė ir 
Augustas Zaluba. Režisavo kun. J. Šeš
kevičius, vyresniųjų chorą ir solistus 
paruošė Ė. Kilčiauskaitė, .mažuosius 
— Marija Kindurienė, pritardama 
kanklėmis. Tautinius šokius mokė: Ju
lija Jurgelevičiūtė, Romas Dovydaitis, 
Albinas Seliokas ir ĮSIijolė Vinkšnai-, 
tytė. . \

Tenka pabrėžti, kad S. Paulo jauni
mas vertas nuoširdaus pagyrimo už 
taip gražiai atliktą programą. Čia buvo 
įdėta tikrai daug darbo,1 pastangų ir 
pasišventimo, kai tuo pat laiku Brazili
jos mokyklose baigiasi mokslo metai ir 
nuo lapkričio 15 d. užgriūva visu sun
kumu egzaminai. Taigi lietuviškam 
jaunimui reikėjo viską suspėti. Ir jie 
suspėjo! Jie įrodė, kad prie gerų norų 
galima visus asmeninius reikalus sude
rinti su lietuviškąja veikla. Jei ir to
liau jie laikysis to paties pasiryžimo, 
lietuviškos gretos neišnyks Brazilijoje.

* + r

H. Mošinskienė.

mažai, su šiais trimis per visą gruo
džio mėnesį tik 8. Tačiau per pirmuo
sius 9 šių metų mėnesius iš Lietuvos 
ir kitų Pabaltijo kraštų į Vakarus at
vyko 2.709 asmens, jų tarpe vien tik 
iš Klaipėdos krašto 2.103. Iš Karaliau
čiaus srities tuo laiku atvyko 42. Vė
liau “repatriacija” sumažėjo iki kelių 
dešimčių į mėnesį. Manoma, kad pa
gerėjus Maskvos-Bonnos santykiams, 
ypač prekybos srityje, padidės vėl ir 
“repatriantų” į Vakarus skaičius. E.

Brazilija
SAO PAULO MOKSLEH IAI ATEI-

WINNIPEG, Man
PARAPIJOS BAZAR AS - MUGĖ vy

ko gruodžio 1-3 d.d. vakarais. Praėjo 
su geru pasisekimu ir davė $565,96 
gryno pelno. Kiekvieną vakarą veikė 
šilto maisto bufetas. Maistą dovanojo 
pačios šeimininkės.

Ketvirtadienį šeimininkavo J. Kun- 
caitienė ir A. Balčiūnienė, penktadie
ni — M. Bukauskas, Eug. Federavičie- 
nė ir P. Šidagytė, šeštadienį — Konst. 
Radzevičienė ir Kvietinskienė. Joms 
talkino T. Timermanietiė. Be to, mais
tu namuose paruošeiamos prisidėjo 2u- 
lonienė, Stp^Ofjgužienė, G. Stankevi
čienė. Visais vakarais gėrimus parda
vinėjo ir svečius, apsivilkęs fraku, pri- 
ėminėjo M. Bukauskas. Loterijos bilie
tėlius pardavinėjo Euv. Kalasasukas, 
Z Diėlininkaitienė, Kvietinskienė, A. 
Jančiukąs. Arkliukais lošimą tvarkė 
Kaz. Mažeika, kuris taip pat rytmečiais 
padėdavo sutvarkyti salę. Šokolado lo
šimą pravedė V. Galinaitis ir A. Kvie- 
tinskas. Loterijos fantus padavinėjo A. 
Jančiukaitė, iai padėjo D. Demerec- 
kaite. Bilietėfius susuko O. žiminskie- 
nė, knygučių loterijos traukimą prave
dė Euv. Kalasauskas. Prie knygučių at
spausdinimo prisidėjo J. Smaižio staty
bos Co.

Laimėjo lietuviškų verslininkų dova
nas: 42 gabalų peilių, šaukštų rinkinį, 
dovanotą O. Demereckienės. — J. Ra-

vą, J. Januškos dovanotą, 
povilis; garinį lygintuvą, - 
dovanotą, — E. Januškienė: elektrinį 
virdulį, J. Januškos dovanotą. — Zo- 
ner iš Fort William; 8 gabalų TV indų 
servizą, V. E. Januškų dovanotą, — 
Liaukevičiai iš McGregor; stalinę lem
pą, V. E. Januškų dovanotą, — Bronė 
Jančiukienė; elektrinį žadintuvą, J. 
A. Cingų dovaną — Karpa; kumpį, St. 
J. Ramanšauskų dovanotą, — Liucija 
Rutkauskaitė; 100 svarų miltų, J. J. 
Mikalauskų dovanotus, — dr. Zulonas.

PAKRIKŠTYTA. Moris Normanas 
Monkevičius, Henriko ir Doris Monke
vičių sūnus. Krikšto tėvais buvo Ernest 
Matttž ir T. Timermanienė.

PARAPIJOS DARBAI: pertvarko
mas koridorius, prausyklos, norima 
įruošti moterim pasidabinitno kamba
rį. Prie šių darbų dirba: Ka* Malei a ** —* ——* A * A I * *

TININKAI, vadovaujami kun. Juozo! Valio, moksleiviai ateitininkai!
Šeškevičiaus, šventė Ateitininkų Fede- ‘ ' *

WINDSOR, Ont
OPEROS CHORO KONCERTAS.

Windsoro ir plačiųjų apylinkių lietu
viai yra laimingi turėdami čia pat pa
šonėje Detroitu su daugeliu lietuviškų 
orgtoitaėijų/kurių viena iš artimiausių 
yra^etroiŠT Lietuvių Bendruomenė, 
iškilieji kultūriniai parengimai vado
vaujant Detroito LB yra visų laukiami 
ir mėgiami. Vienas iš didžiausių kon
certų yra ruošiamas sausio 28 d., šešta
dienį, 8 v.v., Detroit Institute of Arts, 
5200 Woodward Ave. Įėjimas į salę iš 
Farnsworth gatvės.

Programoje dalyvauja Čikagos lietu
vių moterų operos choras, Čikagos lie
tuvių vyrų choras, solistai Stasys Ba
ranauskas - Baras, tenoras, Dana Stan- 
kaitytė, sopranas. Jonas Važneils, bo
sas, jiems ftkompahdoja Čikagos Lyric 
operos dirigentas muz. Aleksandras 
Kučiūnas. Programoje bus lietuviškų 
dainų ir operų ištraukų lietuviškai.

Neseniai minėtieji solistai davė Det
roito scenoje puikų koncertą solo, du
etais ir trio sužavėdami visus dalyvius, 
manau, kad visi girdėjusieji koncertą 
vėl ateis jo pasiklausyti, nes koncer
tas buvo tikrai puikus. Dabar dar prie
do bus du operos chorai, taigi proga 
išgirsti gerą koncertą yra, tik jos rei
kia nepraleisti. Galima užtikrinti, kad 
publika išgirs, ko norėjusi. Auditorija

yra erdvi — 1300 vietų. Bilietų kainos 
yra prieinamos. Jos yra keturių rūšių 
— po 2. 3. 4 ir 5,dol. Ir už $2 vieta 
koncertui išklausyti bus visur gera, 
nes salė yra specialiai koncertams pri
taikyta. f 4 į v i >

Muzikos kritikas ’BrCh^OĖis apie 
operos vyrų chorą rašė: Ž^Syrų cho
ras savy jaučia dainos pasaulį, kiek? 
viename jos vaizde, nuotaikoj matyti 
vyriškas choro , charakteris: skambėji
mas pilnas, muzikališkai tvirtas. Bal
sai geri, ypatingai tenorai pasižymi dai
nininkų išsilavinimo technika. 1^ viso 
choras yrapatrauklussavo,darnumu, 
jausmo švėlnumu ir; nuoširdžia tvirta

Tas pats muzikos kritikas apie mo
terų chorą rašė: .. moterų choras tu
ri daug pagirtinų savybių: lankstų niu- 
ansavimą, gana getą tarseną, muzikinę 
šihimą”.#: .........

Taigi atsiliepimai gražūs, o mums 
patiems tuo įsitikinti yra puiki proga, 
tik reikia į koncertą atsilankyti, juo 
labiau, kad jis bus čia pat. Iš Windsoro 
auditorija yra lengvai pasiekiama nau
dojantis tunelio ir miesto autobusais.

Rezervuokime laiką šiam neeiliniam 
koncertui, nes tokio čia dar neri bu
vę ir, galima užtikrinti, negreit vįl ga
li būti. Kor.

Delhi - Tillsonburgo apylinkėje
Kadangi korespondencija parodos KAUKIU BALIUS. KLK Mot. D-jos 

aprašymo buvo pasiųsta visų lietuvių ■ Delhi skyrius sausio 14 d. Delhi vengrų 
vardu ir padėka visiems kolonijos lie- sa^je i*engia pirmą pokalėdinį pasi- 
tuviams už suruoštą parodą, kadangi linksminimą kaukių balių. Paren- 
visų lietuviu pastangom buvo suruošta Simo pradžia 7 vai. vak. 
paroda, tai aš negalėjau vienai p. šei-: Gražiausios kaukės bus premijuoja- 
rienei skirti kokią tai garbę parodos mos- Be to- bl,s lietuviškų išdirbinių 
veiksme. Jeigu kas norėjo tokios gar- parodėlė, loterija, bufetas, gros geras 
bės, galėjo geriau surasti sau korės orkestras, visi dalyviai bus pavaišinti 
pondentą, kuris būtų galėjęs tai apra- kavute ir užkandžiais. Todėl maloniai 
šyti, taip pat fotografiją surasti, o ne- - 
reikalauti iš manęs tos malonės. AŠ 
nesu pasamdytas aprašinėti p. Seįrie- 
nę. Man visiškai nėra reikalo ja rū- jj^ ūkininkų jau baigė rūšiuoti ir 
pinus ir aš atsisakau toliau tuo reika- tvarkyti derlių Jiems jau prasidėjo 
lu rašinėti ir skaitytojus juokinti, nes laisvesnės dienos — ilgesnės žiemos 
vietos lietuviai gerai visa tai žino. O 
p. Seirienei siūlau susirasti pasikalbę- 
jimui per laikraščius ką kitą. Man i baigos darbo. Tabaką baigti tvarkyti 
jos užsipuolimus nėra reikalo atsa- reikia iki kovo mėn. pradžios. Taigi 
kmeti, nes man ji nerūpėjo ir nerupi. dar yra iaį|tO ir tiems, kurie tik įpusė-

Juozapas Zalatorius. jo tvarkymo darbjĮ. f * i ▼ V A0A 1**^ WAA IIS*
Pastaba. Abiems pusėms pasisakius i Turėdami laisvesnio laiko šios apy- durskis, sekr. Aldona Ožolaitė ir ižd. 

pakartotinai, redakcija ginčą laiko linkės lietuviai dižiąsias šventės praiei- Arvydas Stonkus.
do įvairiai — vieni vyko Į Torontą, ki-

i ti į Hamiltoną, o dauguma sutiko Nau- VAIKU EGLUTĖ įvyko sausio 8 d. 
; juosius Metus savo namuose arba ar* j šv. Kazimiero parapijos salėje. Parapi- 
timųjų tarpe, susibūrę po kelias šei- 
mas kartų.

; (KURTAS JAUNIMO KLUBAS. N. 
Metuose Įvyko jaunimo klubo steigia-

Imasis susirinkimas šv. Kazimiero pa- 
rajfijos salėje Atsilankė gražus būrys 
beaugančio apylinkės jaunimo. Besiku
rianti klubą sveikino ir jam grnttoa 
sėkmės linkėjo KLKM D-jos Delhi sky-

Delhi apylinkės pirm. VI. Miceika, šv. 
Kazimiero parapijos komiteto pirm. 
M. Norkus. Kleb. kun. dr; J. Gutaus
kas paiškino klubo veikimo gaires ir 
pažadėjo iš savo pusės visokeriopą pa
ramą. Jau dabar klubas turi naują sta
lo tenisui žaisti stalą, eilę lietuviškų 
plokštelių, įvairių žaidimo priemonių. 
Klubo veikloje numatytos trys sekci
jos — sporto, tautinių šokių ir vaidy- 

prašome gausiai atsilankyti. Laukiame! bos. Pirmame susirinkime Julius Stra- 
Valdyba. domskis parodė porą filmų: parapijos 

i- x bažnyčios pašventinimo iškilmių ir Po- 
2IEMOS ATOSTOGOS. Daugelis. ta- gėlių paradą Kalifornijoje.

Valdyba, manšauskas; maisto elektrini maišytu- 
- V. Mic- 
Januškos

baigtu.

Toupyk ir skolinkis Bankelyje "Talko
Išduodamos paskolos iki $3.000, morgičių paskolos iš 7% iki 
50% turto vertės. Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdrausta.

X

DARBO DIENOS: pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais 9-12 VaL

MINDEN BUILDING, 26 KING ST. R, ROOM U, notaro A. LfadžUi*
*_____ .

-ilgesnės žiemos 
atostogos, kurios truks apie tris mėne
sius. Kiti augintojai irgi yra prie pa-

reikia iki kovo rnėn. pradžios. Taigi

Abu filmai jo paties filmuoti. Rožė 
Augustinavičiėnė su kitomis talkinin
kėmis pavaišino dalyvius skania kavu
te. Klubui globoti ir jam padėti suda
rytas klubo globos komitetas. Ji suda
ro pp. Augaitis, Norkus, Miceika, Pau- 
lionis, Kairienė, Augustinavičiėnė (Al
berto), Norkienė, Mlceikienė. Klubui 
vadovauti išrinktas pirm. Sigitas Za-

jos vaikai pagiedojo giesmių ir padai
navo dainelių, atsilankė Kalėdų senelis 
su dovanomis. Eglute organizavo spe
cialus ponių komitetas.

SV. KAtnOEKO STATULA, pada
ryta vokiečių kilmės skulptoriaus G. 
V. Mussnerio Italijoje, gauta ir pasta
tyta viri leninio altoriaus iv. Kazimie
ro bažnyčioje. Darbas atliktas geni, 
meniškai. Kor.

Darbščiajam valdybos nariui

IGNUI ŠA.JAUKAI ir ADELEI MALCIŪTEI
i

sukurusiems lietuviškos šeimos židinį,

saulėtos ateities linki

čios moterys.

I

Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

■

ai Toronte Romanas apie naujakurius
Toronto lietuvių kolonijoj užde
rėjo kultūriniai parengimai — 
trijų savaičių alikotarpyje turėjo
me jų net keturis. Vienas iš jų 
buvo koncertas, surengtas žurna- 

\ lo “Moteris” penkmečio proga ir 
trys vaidinimai. Toks parengimų 
sugrūdimas į trumpą laiko tarpą 
yra nesveikas reiškinys, nes vai
dinimus lankanti negausi visuo
menė pasidalina ir rengėjai dėlto 
nukenčia materialiai, o teatro 

, grupės ų* materialiai ir moraliai.
Reikia manyti, kad neseniai įvy
kusioji pamoka bus pakankama 
tokio parengimų sugrūdimo 
vengti.

Iš kitos pusės tenka pastebėti, 
kad ir torontiškė visuomenė šiai 
parengimų serijai nebuvo labai 
jautri. Atsilankiusiųjų tarpe ypač 
mažai buvo mūsų inteligentijos. 
Kadangi šis reiškinys tęsiasi iš
tisą eilę metų, tad tie mūsų kuk
lieji kultūrininkai, kurie ikišiol 
entuziastingai tarnavo scenos me
nui, dabar entuziazmo imą netek
ti. O netekti entuzijazmo kultūri
niame darbe reiškia tautinio mer
dėjimo pradžią. Iš to sekanti iš
vada, mano galva, yra aiški: vi
siems reikia remti kad ir mažiau- 
sią kultūrinę apraišką.

Stovintis vanduo apkarsta
Tarp kitko šia proga verta už

siminti ir apie mūsų scenos mylė
tojų meninį pajėgumą, nes nuo 

. jo daugumoje priklauso ir jų veik
los sėkmingumas. Nemalonu, kai 
tenka konstatuoti, jog mūsų sce
nos mėgėjų meninis lygis ištisą 
eilę metų yra nėkiek nepakilęs ar
ba pakilęs labai mažai. O mėgėjas 
juk taip pat privalo ir savo teat
rinę žiniją plėsti ir Vaidyboje to
bulėti. Jeigu jie tobulumo nesie- 

’ kia, manydami, kad yra jau pa
kankamai gerai išprusę, jie labai 
ir labai apsirinka. Gal būt, tai ir 
yra vienas iš svarbiausių motyvu, 
kodėl toks vaidila scenoje sukelia 
ne pasigėrėjimo, bet pasigailėji
mo, ir kodėl tam tikra dalis visuo
menės į neprogresuojančius vai
dinimus nenori eiti. Reikia tad 
šalia mechaninio pasirengimo 

« vaidinimui grupės nariams su
rengti ir ištisą ciklą teorinių pa
skaitų apie scenos meną, kad mė
gėjas vaidila įgytų bent elemen
tarini supratimą apie vaidybinę 
kūrybą. Ar kuriame nors scenos 
mėgėjų sambūryje ko nors pana
šaus yra siekiama, bent šias eilu
tes rašančiam neteko girdėti.

Keturių meno parengimų 
eilėje

Iš šių parengimų tobuliausias 
buvo pijanisto A. Kuprevičiaus 
rečitalis. Dėlto jis ir sutraukė 
daugąusia publikos. Šių eilučių 
autorius yra nekompetetingas 
spręsti apie A. Kuprevičiaus mu
zikinį pajėgumą. Jam, tačiau su
sidarė įspūdis, kad jį (K.) sugreti
nus su pastarojo meto garsiaisiais 
pijanistais, vargu ar jis toli nuo 
jų atsiliktų. O gera reklama ir 
tinkamos gyvenimo bei darbo są
lygos jį išvestų ir į plačiuosius 
vandenis, kaip anuos didžiuosius. 
Bet tarp kita ko lietuviškame me
no pasaulyje dar trūksta ir indivi
dualinio veržlumo ir savitarpinės 
bei visuomeninės paramos. Be to, 
menininkui yra sunkoka išsiverž- i 
ti iš siauro savųjų ratelio.

atkurtą gy- 
hamil-

turi gerą režisorių. Reikia tik dau
giau entuzijazmo ir darbo.

• • •

Sekančią savaitę gastroliavo 
Detroito dramos mėgėjų sambū
ris ir suvaidino A. Bisson dramą 
“Nežinomoji”. Tai didelės įtam
pos ir psichologinių išgyvenimų 
veikalas. Tačiau jis lengviau su
vaidinamas, kaip “žmogus, kurį 
užmušiau”, nes jo įvykiai yra įvai
resni, labiau suprantami ir leng
viau atkuriami. O žinant, kad 
detroitiėčiai savo tarpe turi pusė
tinai stiprių vaidilų, prašokančių 
mėgėjiškumo ribą (R. Lisauskai
tė, V. Zebertavičius, Al. Pesys), 
tai jų spektaklis Toronte laikyti
nas vykusiu. Tiesa, pintajame 
veiksme buvo jaučiama šlubčioja 
mo, bet sekančiuose veiksmuose 
jau “susigiedota” ir daugelyje 
momentų žiūrovai “pagauti”. Ta
čiau ir šio sambūrio režisorei Z. 
Arlauskaitei - Mikšienei dar, tur
būt, gerokai reiktų padirbėti su 
Richardu Montenda bei jo sūnum, 
daktaru Seneliu ir kaikuriais ki
tais. Ypač pirmieji du, kaip pa
grindiniai veikėjai turi labiau pri 
arėti prie gyvenimo tikrovės sce
noje Arčiausiai šios tikrovės bu
vo Žakelina, Zarokas, Perisaras.

Priešpaskutinį šeštadienį prieš 
Kalėdas užėmė Toronto “Siety
nas”, suvaidindamas S. Čiurlio
nienės pasaką “Dvylika brolių 
juodvarniais laksčiusių”. Tai, tur
būt, Pats dėkingiausias veikalas 
mėgėjų grupei. Tačiau ir pasakos 
pastatymas reikalauja daug pa
stangų ir apdairumo. Pastangų 
“Sietyno” įdėta labai daug. Bet 
gi apdairumo trūko. Pvz. scenos 
techniškas ir meniškas apipavida
linimas buvo nevisai tinkamai iš
spręstas: dekoracijos realistinės, 
be fantazijos,’ fiėpasakiškos. Taip 
pat ir aprangos klausimas nebuvo 
išbalansuotas: trūko vieno vyrau
jančio motyvo. Sakysim tautinės 
naginės ir guminiai “čebatai” sce
noje susikerta ir t.t. Dėlto ir pa
saka neteka savo tikrojo fono. 
Tarp kitą ko. paukščiai aprengti 
visai neblogai, bet jie dar papildo-

Amerika yralaimėjusių ir pra
laimėjusių kraštas. Emigrantų, 
politinių pabėgėlių, nuotykių ieš
kotojų, vagių, plėšikų, šventųjų 
ir tų, kurie neatsilaikė visiems iš
vardytiems. Apie juos visus, apie 
kovas, laimėjimus ir pralaimėji
mus, yra prirašyta tūkstančiai ro
manų, tačiau apie lietuvius, įsikū
rusius šiame krašte, niekas iš lie
tuvių nerašė. Teparašė tik ameri
kietis rašytojas Upton Sinclair 
savo “Džiunglėse” 1906 m. Iš se
nųjų lietuvių tebuvo pajėgesnių 
tik poetų, o naujieji nesiryžo im
tis tos taip dar aktualios ir gana 
nelengvos temos. Novelių pasitai
kė dar viena kita, ypač jaunesnių
jų rašytojų, tačiau romaną teban
dė neperseniai tik vienas Škėma, 
parašydamas “Baltąją drobulę”. 
Šis romanas, dėl labai specifinio 
pagrindinio veikėjo charakterio, 
vėliau visai išsikraustančio iŠ pro
to, ir dėlto, kad veiksmas vyksta 
didele dalim Lietuvoje, tebuvo 
tik labai jau ribotos vertės bandy
mas, tiek literatūrine prasme, 
tiek požiūriu į naujojo ateivio gy- 
venimą.

Maloniai mus nustebino Jurgis 
Gliaudą ne dėlto, kad trečią kartą 
laimėjo “Draugo” romano kon
kursą, tai gali priklausyti nuo lai
mės, kokie tais metais romanai 
pasitaikė, bet todėl, kad parašė 
romaną iš mūsų pačių gyvenimo. 
Tema nauja, beveik lietuvių ne
liesta, toli gražu nuo įprastinių 
žemaitės ar Vaižganto, kad ir ver
tingų užmojų. Gliaudos romanas 
“šikšnosparnių sostas” intelektu
aliai parašytas, psichologiškas kū
rinys, turįs neabejotiną literatūri
nę vertę. Jame skaitytojas ras ke
lių sampratų į naują gyvenimą su
sidūrimą. čia rasime žmogų, ku
ris naudojasi visa, kas jam gali-

bėga, rašo, kala, stato, organizuo-; ma, pasiekti materialine prasme 
ja, bet ir siuva, klijuoja ir pan. I ir jo santykius su aplinka, ameri- 
Tai M. Jarašiūnas, stiprus grupės Į kietiška ir lietuviška. Pagrindinis 
ramstis. i veikėjas Alksnis, buvęs Lietuvoj

— teisėjas, senyvas žmogus, su savo
Čia atsitiktinai ir greitomis su- religinga žmona, yra nustojęs vis- 

mestos eilutės nepretenduoja bū- ko. Viena dukra ištremta į Sibirą, 
ti recenzija. Tai yra tik viena ki-; o kita išteka už amerikiečio tur
tą mintis bei pastaba, į kurias tuolio kvakerio, kuris nenori tu- 
vaidybos mėgėjams ir jų sambū- i rėti jokių reikalų su jos tėvais, 
riams gal ir derėtų atkreipti dė- i niekinančiais komunistinę san- 
mesio, nes be jo nutrūksta ryšys į tvarką, kuri turtuoliui atrodo ža- 
tarp vaidintojo ir žiūrovo. O tai! vi. Alksnis susiduria kasdien su 
pastaruoju metu ypač pradedama į mokėjusiais šiame krašte pritap- 
jausti. A. K. Hi, su intelektualiniais ir materia-

mai apvilktini trumpomis pūstais 
galais kelnaitėmis. Atrodytų es- 
tetiškiau ir gražiau.

Vaidybiniu atžvilgiu spektak
lis buvo vidutinis, nors pokalbinįs 
ryšys tarp aktorių buvo pakanka
mai sklandus (didelė pažanga!). 
Tiesa, trūko garsumo ir veiksmo 
Šiuo atžvilgiu gal tik ragana (S. 
Follert), šarka (V. Merkelienė) ir 
senis (M. Tabulėnas) buvo geri. 
Beveik visų vaidintojų veido iš
raiška buvo sustingus ir netikra, 
o kalba nereali, nelanksti ir daž
nai atitrūkus nuo logiško ryšio su 
veikalo turiniu bei prasme. Tai 
pažymys neisigilinimo į veikalo 
dvasią ir stoka nusimanymo apie 
logikos kirti, šis negalavimas 
yra bendras beveik visiems sce
nos mėgėjų sambūriams, išsky
rus vieną kitą paskirą vaidintoją. 
Tai trūkumas teorinio vaidybos 
meno pažinimo, be kurio aktoriui 
sunku žengti į priekį.

Tačiau, kaip ten bebūtų, šiame 
“Sietyno” pastatyme buvo jaučia
ma režisoriaus (St. Ramanauskas) 
ranka ir vaidinime buvo net ke
letas gerų momentų. Vietomis vi
sai neblogi buvo Protuolis (J. Zi- 
vas) su Gudruoliu (J. Šulcas). Kad 
ir tik vienoje scenoje, bet nelauk
tai gerai pasirodė širdukas (V. 
Rukšys). Jo pasakos pasakojimas 
buvo įtikinantis, šiaip jau visose 
kitose scenose jis buvo silpnas. 
Betgi viena yra aišku, kad jis ir 
kiekvienas kitas, jeigu yra jaut
rus režisoriaus pastaboms ir nuo
širdžiai padirbėja, gali pasiekti 
gerų rezultatų.

Kalbant apie “Sietyną” būtų 
netikslu čia neiškėlus vieno ty
laus, bet darbštaus, jo nario, kuris 
nuo seno tempia sambūrio admi
nistratoriaus naštą. Jis netik įvai
riais reikalais skambina telefonu,

listiniais arivistais, su puikiai mo
kančiu veržtis pirmyn dailinin
ku, su suprantančiu, kaip reikia 
gyventi ekonomistu. Alksnis turė
jo progos žiūrėti, kaip miršta vė
žiu jo draugas teisininkas bedie
vis, kaip pergyvena išrovimą iš sa
vo žemės rašytojas, kaip didingai 
jaučiasi ir gailestingą šypseną 
dalina žinąs savo vertę lietuvis 
gydytojas. Romane apsčiai skaus
mo, tragikos, gilaus pergyvenimo 
ir aiškaus pasidavimo dolerio gar
binimo manijai.

“šikšnosparnių soste” charak
teriai ryškūs, kiekvienas žmogus 
žino, ko nori ir to siekia, kaikurie 
miršta, kaikurie prisitaiko, teka 
už svetimų j ų, ir taip po truputį 
lietuviškas gyvenimas silpnėja.

Romane tie, kurie nori palaips
niui augančios intrigos, jos neras, 
tie, kurie nori lengvo pasiskaity
mo, jie čia irgi gali nusivilti, nes 
romanas, sprendžiant iš esmės 
mūsų problemą su vijomis malo
niomis ir nemaloniomis detalė
mis, yra intelektualus ir sunkokas 
savo problemomis ir forma. Ta
čiau tie, kuriems nusibodo pa
prasta ir nekomplikuota temati
ka. kurie žiūri, kad lietuvių lite
ratūra neapsistotų panuovaly, kad 
išeitų iš Petro Kurmelio kiemo, 
kad ji panėšėtų į pasaulio litera
tūrą, tie šia knyga džiaugsis.

“šikšnosparnių sostas” be abe
jo Gliaudos viena iš geriausių 
knygų, jeigu ne pati geriausia. 
Čia turim mintyje kitą jo romaną, 
tai “Namas ant smėlio”. Šis ro
manas, savo konstrukcija yra tik
rai klasikine prasme geras, tačiau 
jo tematika ne lietuviška, todėl 
“šikšnosparnių sostui” reikia ati
duoti pirmenybę. Kaip Landsber
gio “Kelionėj” Juliaus kliedėji
mai, užimą porą dešimčių pusla
pių, yra pati gražiausia knygos 
vieta, taip ir Gliaudos vizija

5 PUSL.

KULTŪROS IR 
KNYGŲ 
PASAULYJE

KNYGOS “KRISTAUS GYVE 
MIMAS’* VAJUS

ši knyga yra parašyta italo prof. dr. 
Qiusseppe Riceioti, išversta jau į dau
gelį kalbų ir turi geriausi pasisekimą. 
Kun. P. Dauknys, būdamas Londone, 
Anglijoje, išvertė ją į lietuvių kalbą* 
Tai yra didžiulė knyga, apimanti 800 
rpsl. Ją išleisti yra didelis užsimojimas.

Numatoma pradėti spausdinti šių 
metų pradžioje. Londono lietuvių pa
rapijos komitetas kun. P. Dauknio iš
leistuvių į Romą proga paskelbė kny
gai išleisti vajų, kuris padėtų vertėjui 
įgyvendinti šį didžiulį ir gražų užsimo
jimą — duoti lietuviams knygų mėgė
jams šią labai vertingą knygą.

Šios knygos vajus yra toks: kas kny
gą užsisako pasižadėdamas už ją su
mokėti du svarus, arba, sumoka da
bar, arba dalimis, kol knyga išeis iš 
spaudos, bus laikomas garbės prenu
meratorium. Garbės prenumeratoriai 
knygą gaus numeruotą. Kas knygą už
sisako pasižadėdamas už ją mokėti dau
giau negu du svarus, bus laikomas 
garbės leidėju ir jo kaip garbės leidė
jo pavardė bus įrašyta knygoje iš
spausdintame sąraše.

Užsakymus ir pinigus siųsti: Rev. A. 
Kazlauskas, 21, The Oval, Hackney 
Rd., London, E. 2, England.

Amerikoj, Kanadoj ir kituose kraš
tuose knygos vajaus sąlygos yra tos pa
čios kaip Anglijoje gyvenantiems lietu
viams ir jos kaina turi būti pritaikinta 
Anglijos svaro vertei.

Siunčiant užsakymus būtinai pažy
mėti, kad pinigai siunčiami knygos va
jui. Be to, Londono lietuvių bažnyčios 
parapijinis komitetas kreipiasi į visus 
lietuvius gyvenančius įvairiose pasau
lio dalyse ateiti į talką išleisti taip la
bai vertingą knygą ir kartu pagerbti 
vertėjus, kurie imasi sunkaus darbo 
išversti vieną ar kitą vertingą knygą.

Kviečiame visus į talką išleisti šią 
knygą pasidarant jos garbės prenume
ratoriais ar garbės leidėjais.

S. Kasparas,
“Šikšnosparniuose”, visas septin- [ Londono liet bažnytinio komit, pirm, 
tas skyrius, yra pati gražiausia vi
sam romane. Taip pat gana ido- 
nį nors šiurpuli krefianti ir £

LIETUVIŠKOS GIMNAZIJOS STEI
GIMO sumanymas yra iškeltas Čikago-

Kiti trys parengimai buvo vai- noma. 
dinimai. Bene sunkiausia dalia jų 
eilėje teko Hamiltono “Aukurui”, 

’ suvaidinusiam Maurice Rustand 
“žmogus, kurį užmušiau”. Jų 
veikalas giliai psichologinis ir ne: 
veiksmingas. Tokį veikalą suvai
dinti mėgėjiškoms pajėgoms yra 
sunku ir, turbūt, net neįmanoma. 
Dėl to “Aukuras” ant šio veikalo 
ir suklupo. Dargi pridėjus, kad 
sambūris nebuvo pakankamai ge
rai techniškai pasiruošęs, vaidini
mas išėjo skurdus, o žiūrovai te
galėjo sekti tik veikalo turini, bet

žemės rutulyje gausybė augalų 
ir gyvulių. Jų tiek daug ir įvai
rių, kad iki šiol mokslinėms pajė
goms dar nepasisekė sužinoti ir 
suregistruoti visus augalus ir gy
vulius, ypač tokių daug tropiniuo
se kraštuose. Apytikriai skaičiuo
jama apie vieną milijoną gyvulių 
ir apie 400.000 augalų rūšių. Pa: 
starųjų žymią dalį, apie penkta
dalį, sudaro įvairūs žemesnieji ir 
augštesnieji grybai. Grybai savo 
keliu išsivystė, yra kildinami iš 
flagelatų, t.y. žiuželinių vandens 
organizmų. Spėjama, kad kitą 
penktadalį sudaro įvairiausios 
medžių rūšys-veislės. Kai Euro
poje priskaičiuojama apie 60-65 
medžių veislės, tai šiaurės Ame
rikos toje pačioje klimato juosto- 

i je esą 800. Bet ypač gausu jų tro- 
oikų miškuose, kur dar tūkstan- 

i čiai rūšių, medžių ir krūmų neži-

Augalų ir gyvulių reikšmė žmo
nijos gyvenime gyvybinė. Tik žiū
rėkime, kokios milžiniškos reikš
mės progresavimui turėjo ir te
beturi prijaukinimas galvijo ar 
arklio traukiamosios jėgos. Vie
nok daugybė laukinių gyvulių iki 
šiandien nesileidžia paverčiami 
naminiais, ty, prijaukinami. Jie 
tebėra tokie pat laukiniai kaip 
buvę prieš tūkstančius metų. Iš 
tūkstančių rūšių prijaukinta ne
daugiau 60 gyvulių. Pavyko pri
jaukinti tik tas gyvulių rūšis, ku-

MOHAWK 
Furniture Ltd
2446-8 DANFORTH AVE. Tel. OX. 9*4444, OX. 9-4224.

Pilnas namų 
apstatymas baldais,

Elektros reikmenys,

LIETUVIŲ
BALDŲ 
KRAUTUVĖ

Europos ir šiaurės Amerikos vilkai
rios rodė didesnį instinktinį prie 
žmonių prisirišimą. Ilgesnis su 
jais bendravimas bei nuolatinis jų 
panaudojimas savo reikalams pa
dėjo juos prijaukinti. Čia galima 
suminėti pietų Azijos jaką ir bu- 
bulą, ledynmečiais Europoje, 
įskaitant Lietuvą, taurą ir ten 
pat, vėlesniais jau laikais, garba
notų durpinės spalvos plaukų 
stumbrą. Paskutiniojo atskiri eg
zemplioriai apie 150-200. dar ir 
šiandien Belovežo girioje užtin
kami. šie suminėti laukiniai gal
vijai yra protėviai, iš kurių išsi
vystė įvairios naminių galvijų ra
sės. Panaši istorija su naminiais 
arkliais, kuriems pradžią davė 
Europoje, taipgi ir Lietuvoje, gy
venąs tarpanas ar Azijos rytuose 
mažas palšas tamsiakartis lauki
nis arkliukas, vad. Prževaiskiu, ir 
kiti. Be galvijų ir arklių naminių 
gyvulių turime kiaulę, ožką, avį, 
triušį ir kitus. Jie mums labai 
naudingi, tiekia mėsą, pieną, vil
ną ir t.t. Visai kitokios reikšmės 
katė ir šuo. Katės protėviu laiko
ma laukinė katė Felis ocreata, gy
venanti Afrikoje, o šunies, seniau
siai ir vieno iš gudriausių prijau
kintų gyvulių, Idlmė išvedama iš 
vilkų, apie kuriuos žemiau ir mė
ginsime trumpai prisiminti.

Vilkai ir lapės, plėšrūs lauki
niai žvėrys, priklauso šuninių 
(Canidae) šeimai, taigi giminingi, 
bet sudaro atskiras gentis. Vilkai 
priklauso sūnų genčiai, jų yra 
daug rūšių, bet mes apseisime su
minėję tik tuos Šios genties atsto
vus, kurių tėvynė Europa ir šiau-. 
rėš Amerika. Bendrai paėmus, šie 
kraštai būdingi panašiais gyvu
liais ir augalais. Iš to spėjama, 
kad šie kraštai kadaise turėję sau
suma susisiekimą bei panašų kli
matą.

Europonis vilkas (Canis lupus) 
sutinkamas beveik visuose Euro
pos kraštuose, bet svarbiausios 
bazės yra rytuose Rusija, o piet
vakariuose ’Ardėnų kalnų rajo- 
,r-_   a—  —JX1_. 
tuo labiau kalnų gyventojas, bet

245. Bendrai kultivuojamuose 
kraštuose, dėl daromos didelės že
mės ir medžioklės ūkiui žalos, vil
kai nepakenčiami ir naikinami. 
Be to, jų tarpe atsiranda pasiutu
sių, kurie aprieja gyvulius, o kar
tais ir žmones. Tad suprantama, 
kodėl įvairių kraštų vyriausybės 
už nukautus vilkus ar sunaikin
tus jų lizdus išmoka premijas. 
Neprikl. Lietuvoje išmokėdavo. 
O jų per metus nukaudavo apie 
40. Šov. Rusijoje vilko nukovėjas 
gauna iki 500 rublių, o Lenkijoje 
iki 1000 zlotų. Pavaizduoti vilkų 
daromą žalą gyvulių ūkiui pavyz
džiu galime paimti Lenkiją, kur 
tik 1945 m. vilkai išpiovė už vie
ną milijoną zlotų gyvulių. Iš ki
tos pusės vilkui, kaip ir kitiems 
plėšriems žvėrims, jei jų nėra 
perdaug, priskiriamas ir teigia
mas kreditas. Jie, kad ir netobu
lai, bet dalinai kontroliuoja stir
nų perteklių, kurių per didelis 
gausumas yra žalingas miškų at- 
želdymui. ši sugestija, pvz. Michi- 
gano valstybėje pripažinta. Ten 
viršbalansinis stirnų viešpatavi
mas miškų rezervatuose pridaro 
didelių nuostolių. Gi žmogaus pa
stangos sureguliuoti, sukontro
liuoti gyvos gamtos kompleksus 
dažnai neduoda laukiamų rezulta
tų, o kartais net atneša daugiau 
blogo, nei gero.

(Tęsinys sekančiame nr.) 
Vyt. Barisas.

Redakcijai prisiųsta
Lietuviu dienos, 1960 m. gruodžio 

mėn., 28 psl.
Turinys: P. V. Raulinaitis — Kal

bos, kovos ir darbai; Dr. G. Valančius 
— Sielovados dešimtmetis; V. Sidzi
kauskas — Pirmajame P. Amerikos 
kongrese; J. Supervielle —Prakartėlės 
jautis ir asilas; V. S.
torius; E. Sulaitis — BALFo X sei
mas; P. Sargaudas — J. Baltrušaitis 
— vid. amžių meno istorikas; J. Jab
lonskis— Pirmosios gramatikos pra
kalba; Veidai ir vaizdai; Ką veikia 

nas. Vilkas nėra tikrasis miškų, skaitytojai; English Section.
: tuo labiau kalnų gyventojas, bet Sportas, Nr. 6 (9), i960 m. gruodis, i di ir leidžia žaibus, 
daugiau pelkynu-raistu, krūmokš-j 16'psl. ' ’v"

įniais apaugusių'lygumų. Ardėnų! vytis, i960 m. gruodis, Nr. io. vol 
plokštakalnio rajone kaip tik jų 46. 24 psl.

1950 - I960 Lietuvių radijo valandė- įf.n§įni’ matomai primenant žo
lė Rochėstery. Redagavo H. žemelis, d*lll žaidimą, nes Karališkasis lai-

“šikšnosparniuose” rašytojo Ra- 
taičio novelė. Vien dėl šių vietų 
veikalas vertas dėmesio.

Knygai aplanką piešė Ada Sut
kuvienė, kuris nuosaikiai moder
nus, nors gal vaiko figūra ir iš
krinta šiek tiek iš bendro vaiz
do. kadangi knygų viršeliai yra 
daugiau pritaikomasis menas. Ap
skritai šis gražus leidinys yra ver
tingas mūsų tremties literatūros 
kraitis. .

J. Gliaudą, “ŠIKŠNOSPARNIŲ 
SOSTAS”, premijuotas romanas, 
Lietuviškos Knygos Klubo leidi
nys, 268 psl., viršelis dail. A. 
Sutkuvienės, kaina $2.50.

L. Augštys.

Zuerichas. — Šio didžiausio 
Šveicarijos miesto valdyba Mask
vos Moisejevo ir Pekingo operos 
liaudies ansamblių su gastrolė
mis neįsileido, nes komunistinių 
kraštų menas esąs per glaudžiai 
susijęs su politine propaganda.

mai mokinių. O be pakankamo moki
nių skaičiaus jinai negalėtų išsilaikyti. 
Juoba, kad ir patalpų klausimas sun
kiai būtų išsprendžiamas, o gal net rei
kėtų ir bendrabuti įkurti. Reikalas yra 
aiškinamas, betgi vilčių nedaug, kad 
sumanymą būtų galima įvykdyti.

“DIRVA” PASKELBĖ 450 naujų 
skaitytojų vajų. Tai esą po 10 naujų 
skaitytojų kiekvieniems “Dirvos” ėji
mo metams.

DR. V. VYGANTAS, Pax Romanai 
pirmininkas, gruodžio 29 d. išskrido į 
Kongo sostinę Leopoldvillę, kur nuo 
gruodžio 31 d. iki sausio 7 d. vyko ant
rosios Pan African Pax Romana semi
naras. Pirmasis buvo prieš 3 metus 
Ghanoje.

ŠOKIŲ MUZIKOS HI-FI PLOKŠTE
LĘ išleido ABC Records Čikagoje. Gro
ja dr. Laszlo Biritz bei jo orkestras, o 
išverstas plačiai žinomas šokių daine
les dainuoja Vanda Panavaitė-Stanku- 
vienė. Plokštelė pavadinta “Rožės ir 
tylūs vakarai”. Parduodama po S6.

ISTORINĖS WAWELI0 BRANGE
NYBĖS, kurios nuo pertito karo buvo 
laikomos Quebeco muzėjuje deponuo-

Retas skulp-

Totem stulpų menes gyvuoja
(CSc) — Totem stulpų drožinė

jimas yra vienas iš nedaugelio 
vietinių senųjų gyventojų menų, 
kuris ir šiandien dar gyvas. Da
bar tai daro totem drožinėtojas 
75 metų amžiaus Mungo Martin 
iš Britų Kolumbijos. Jis ne tik 
yra išskaptavęs augąčiausį stulpą 
pasaulyje, kuris stovi provincijos 
sostinėje Victoria, ir turi 160 pė
dų augščio, bet neseniai pabaigė 
kitą unikumą totem stulpą, kuris 
buvo nuvežtas. į Angliją ir patal
pintas Karališkojo kariško laivy
no žemėje HMS Excellent, gar
sioje karo mokykloje Portsmouth 
uoste. Į šią mokyklą visi Karališ
kojo kanadiškojo kariško laivyno 
karininkai ir šaudymo instrukto
riai atvysta treniruotis nuo pat 
to laiko, kai Kanados laivynas bu
vo įsteigtas 1910 m.

Švenčiant Karališkojo Kanados 
laivyno penkių dešimtų metų su
kaktį 1960 m. RCN šaudymo sky
rius nutarė padovanoti Potsmu- 
tho bazei specialiai išdrožtą totem 
stulpą^ kuris turi atvaizduoti Bri
tų Karo mokyklos dvasią. Viršū
nėje 25 pėdų augščio stulpo va
das Mungo Martin išdrožė Perkū
no Paukštį, kuris plasnoja savo 
sparnais (pagal indėnų legendą) 
ir sukelia perkūnus, o akys spin- 

. Perkūno 
paukštis yra parinktas atvaizduo
ti pabūklų trenksmą ir ugnį. Vi
durinė figūra stulpe vaizduoja

la, stipriai savo kojomis atsirė
musi i žemę, vaizduojanti parado 
vyriausi instruktorių, visoje au
toriteto rimty ir atdara burna, 
kas rodo, kad jis kalba.

Penkiolika kanadiečių indėnų, 
tarnaujančių Kanados karališka
me karo laivyne, ir reprezentuo
jančių daugumą Kanados indėnų 
giminių, buvo parinkti lydėti t<F 
tem stulpą i Jungtines Karalystes. 
Ir tas buvo pavadinta “Hosaqa- 
mi”, kas reikštų “garbingas vyras 
bendruomenėj, kuris pildo savo 
pažadus”, kaip apibūdinamas ka
rališkasis laivynas. Dviejų tonų 
totem stulpas buvo patalpintas 
HMCS Kootenay laive ir pervež
tas i Portsmuthą, kur po oficia
laus Įteikimo, penkiolika kanadie
čių “drąsiųjų” pilnuose giminės 
drabužiuose, aplink jį pašoko ka
ro šoki su kraują uždegančiais 
karo šūkiais. Ir dabar Hosaqami 
stovi Anglijoj prie Karališkojo 
laivyno karo mokyklos. Jo papė
dėje Nova Scotia granite yra iš
kaltas jo vardas ir istorija.

tos, sausio 2 d. Išsiųstos į Bostoną, kur 
pakrautos į laivą ir išgabentos į Lenki
ją: į Krokuvos Wawelj. Jtj buvo pa
krauta net 24 sunkvežimiai, žinoma, 
dirbant su didele apsauga, nes brange
nybės vertinamos net 60 milijonų do
lerių. ••: ■

Atgabentos karo metu į Kanadą, ši
tos brangenybės iš pradžių buvo pačių 
lenkų žinioje. Kai vakariečiai pripaži
no komunistinę Lenkijos valdžią, di
džioji jų dalis buvo atiduota Quebeco 
provincijos vyriausybės globon, palie
kant ir specialius globėjus lenkus jau 
privačių asmenų titulu. Lenkijos val
džia daug kartų kreipėsi į Kanados vy
riausybę reikalaudama brangenybes * 
grąžinti. Toji būtų ir grąžinusi, bet 
Quebeco premjeras Duplessis apie tai 
nenorėjo nei kalbėti. Jis rėmė lenkų 
egzilų nusistatymą, kad komunistinė 
vyriausybė kaip atėjusi prievartos ke
liu, yra neteisėta ir negali atstovauti 
Lenkijos. Federacinė valdžią provin
cijų vyriausybėms įsakomosios galios 
neturi, tad be teismo sprendimo Que- 
becą priversti niekas negalėjo. Fede
racinė valdžia tik jau prieš dvejus me
tus grąžino Lenkijon tą brangenybių 
dalį, kuri buvo saugoma Otavoje Bank 
of Montreal seifuose.

Kai Duplessis mirė, jo įpėdiniai aiš
kiai parodė,, kad šiuo reikalu jo poli
tikos nėra linkę tęsti ir štai pagaliau 
buvo prieita prie sprendimo.

Susitarimas buvo pasirašytas ir įvyk
dytas kažkodėl slaptai, apie tai nieko 
anksčiau neskelbus. Prieš porą savai
čių tik buvo paskelbta, kad buvęs at
liktas tų brangenybių eilinis patikrini
mas. Ištikrųjų tuo metu, matyt, jau bu
vo deramasi su Lenkijos atstovais dėl 
perdavimo.

Paskelbus apie brangenybių išveži
mą Kanados Lenkų Kongreso, t.y. 
centrinės lenkų organizacijos vardu 
buvo pareikšta pasitenkinimo, nes isto
riniai tautos paminklai vistiek esą jos 
nuosavybė ir turį būti krašte. Tik egzi- 
linės Londono vyriausybės vardu buvo 
pareikštas protestas. Kanada betgi šios 
vyriausybės nepripažįsta, tad į tai vi
sai nereagavo.

Kokios istorinės brangenybės tame 
rinkiny buvo, niekad smulkiai nebuvo 
paskelbta, bet iš nuotrupų, kurios bu
vo paskelbtos buvo matyti, kad jų tar
pe buvo ir lietuviškų. Kaip tik per
davimo proga čionykštėje spaudoje bu
vo paskelbta nuotrauka Zigmanto Au
gusto arraso su jo inicialais centre. 
Be abejonės, tai vienas iš Vilniškių 
arrasų, greičiausiai Zigmanto Augusto 
sesers Onos, Batoro žmonos, išvežtų iš 
Vilniaus. Anksčiau buvo paskelbta kaž
kurio Radvilo kardo nuotrauka ir Lt 
Lenkų išeivių organizacijos yra pasi
gaminusios visų tų brangenybių spal
votas nuotraukas ir svajoja išleisti spe
cialų jų albumą. Būtų įdomu ir mums 
ji pamatyti, tik kažin kada jo sulauk
sime. .. •.

PARUOŠTI NAUJI DOKUMENTŲ 
RINKINIAI

Liet. Mokslų fakąd. istorijos institu
tas jau atidavęs spaudai šiuos rinki
nius: 1) Prūsijos valdžios gromatos, 
pagraudenimai ir apsakymai lietu
viams valstiečiams — 107 dokumen
tai, 16-19 amž., daugelis pirmą kartą 
skelbiami, surinkti P. Pakarklio, reda
guoti K. Jablonskio, spaudai paruošti 
P. Žostautaitės, 2) Lietuvos miestelėnų 
ir valstiečių ginčai su dvarų valdyto
jais, II dalis. Rinkinys paruoštas R. Ja- 
so, redaguotas K. Jablonskio. Tarp kit
ko čia spausdinami 1769 m. Šiaulių 
ekonomijos valstiečių sukilimo tardy
mo protokolai. 3) Liet. TSR istorijos 
šaltinių IV t., 1919-1940 m. Rinkinys 
paruoštas A. Gaigalaitės ir J. Marcin
kevičiaus, redaguotas J. Žiugždos.

DALIS KULTŪRINIŲ SENOSIOS 
LIETUVOS TURTŲ, 

kurie rusų bolševikų turėjo bū
ti grąžinti Lietuvai pagal 1920 m. Mas
kvos .taikos sutartį, esą grąžinti dabar. 
Tai caristinės Rusijos 19 amž. pradžio
je iš Vilniaus išvežti buvusio universi
teto dokumentai - archyvas bei biblio
tekos knygos.

Kaip žinia, kai 1832 m. buvo užda
rytas Vilniaus universitetas, o 1842 m. 
ir Medicinos-chirurgijos mokykla, su
organizuota iš uždarytojo universiteto 
medicinos fakulteto, jų bibliotekos bei 
mokslo priemonės buvo išdalintos nau
jai įkurtiems Rusijos universitetams, 
o archyvas išvežtas į Peterburgą, da
bartinį Leningradą. Dabar tas archy
vas ir apie 20.000 knygų esą grąžinta 
į Vilnių.

Archyve esą visi pagrindiniai Vii* 
niaus akademijos įkūrimo bei jos plė
timosi dokumentų originalai. Tokių 
dokumentų esą 24, akademijos-univer
siteto turtinius- santykius liečią 58 do
kumentai, o 15 liečią Bažnyčios istoriją 
Lietuvoje. Dokumentų originalai duo
dą daug ir sfragistinės medžiagos 
(antspaudų mokslui).

ŽEMĖS ŪKIO AKADEMIJOJ 
KAUNE *

šalia normalių fakultetų jau 10 metų 
veikia ir neakivaizdinio apmokymo fak. 
Jame šiuo metu yra 1300 studentų, 
šiais mokslo metais numatyta į .pirmąjį 
kursą priimti dar 350 studentų.

Šaldytuvai,

Virimo pečiai,

Skalbimo mašinos,

Vaikų baidai.

įvairūs kilimai 
ir kitkas.

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

'DUODAME DIDELES 
NUOLAIDAS PERKANT 
NAUJUS.

i apstu, nes dėl gausaus lietaus ir 
i kieto dirvožemio ten yra daug
; pelkių, krūmų ir ganyklų. Vienok išleido Liet. Radijo Klubas, spaudė vynas savo dalini HMS Excellent 
pagrindinis vilkų Židinys pasilie- “Dirva”. ’Cleveland, Ohio. 44 (nenu- yra patalpinęs banginių saloj. Irpagrindinis vilkų židinys pasine- Dirva”, Cleveland, on 
ka Rusija, iš kur vilkai užplūsta meruoti) psl. Kaina Si. 
ir kitus kraštus. Vokietijoje vil
kai retai sutinkami, o Anglijoje 
jie jau seniai visai išnykę. Lietu-1 
voje 1939 m. buvo 248 vilkai, kai-' 
myninėje Latvijoje 1940 metais 
— 20 vilkų, dabar ten bus gal 
kiek daugiau, šitaip spėlioti yra 
pagrindo, nes pagal duomenis 
Lietuvoje per penkerius pokari
nius metus jų nušauta 2000, o 
Latvijoje tik per 1955-56 m. —•

i pačioj apačioj stovi rimta statu-

ESTy LEE FURS
■rail m Siuvami pagal užsakymą ir pa 
K Ali III kailiniai paltai, žaketai, šaliai

apsaugai (Storage). Valomi ir .
una HTIIlf A naujausią madą. Darbas atliekamas gerai
nKullIuiE *r Pigiai. Duodama ilgam išsimokėjimui. Pata- 
■■■■■■** ■ w ■ ■« rimai nemokami.

707 Mount Pleasant Rd., Toronto. HU. 3-6851
Sausio mėn. išpardavimas.'

Siuvami pagal užsakymą ir parduodami gatavi 
1 ir kt. Priimami 

ir persiuvami seni
Karališkojo Kanados karo laivyno kariai indėnai, dalyva
vę totem stulpo Įteikimo iškilmėse. Šie vyrai tarnyboje

Mleganti Akis ir pan
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Mann & Martel ud.
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2336 Bloor St. W. • Tel. RO. 2-8255
Perkant ar parduodant nekilnojamą turtą visada kreipkitės į. šią 
didelę pardavimo jstaigą, 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 (mokėti, 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 
$2.500 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas, naujas alyvos pečius, vieta 
garažui. Dideli ir gražūs nepereina
mi kambariai. Galimybė dar pada
ryti vieną kambarį pirmam augšte. 
Viena skola balansui. Tuojau gali
ma užimti

Roncesvalles - Wright 
$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
limą 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

Islington - Bloor
$13.900 pilna kaina, 6 moderniški 
kambariai, gerų plytų bangalas, di- 

i delis sklypas, tik $1.500 įmokėti.
Morgičius iš 5&%.

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

High Park Ave. • Bloor
7 kambariai — vienas morgičius 

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

Quebec Ave.
7 kambariai—vienas morgičius 

$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. »

7 kambariai

Baby Point Rd.
- 6 kambariaiAtskiras

$3.000 Įmokėti, mūrinis labai gera
me stovyje namas su dviem virtu
vėm, alyva šildomas. Privatus įva
žiavimas. Pilną 4kaina $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.

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

S. KĖKŠTAS
2336 BLOOR ST. W.

Įstaigos tel. RO. 2.8255
’ Namų tel. BE. 3-1372

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RŪŠIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

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

PLUMBING and HEATING
J. Lisauskas, valdžios pripažintas plombcris, 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

KANADOS SPORTO APYGARDOS 
ŽINIOS

Kanados Sporto Apygardos krepši
nio, tinklinio, stalo teniso ir šachmatų 
pirmenybės įvyks sausio 28 ir 29 die
nomis Hamiltone. Pirmenybes praveda 
LSK Kovas. Pirmenybių programą, 
rungtynių tvarkaraštį, salių adresus at
skirai klubams ir spaudai praneš pir
menybių rengėjas LSK Kovas. Pirme
nybės pravedamos:

1. Krepšinis, vyrų, moterų jr jaunių 
klasėse.

2. Tinklinis: moterų klasėje.
3. Stalo tenisas: vyrų ir moterų ko 

mandinėSe
4; šachmatai.
Pirmenybėms klubai registruojasi 

iki sausio 17 dienos pas rengėjus — 
K. Baronas , 131 Kensington Ave., N., 
Hamilton, Ont.

Ligi minėtos datos nęužsiregistravę 
pas rengėjus klubai neturės teisės pir-> 
menybėso dalyvauti. Burtų traukimas 
įvyks sausio 22 d. 12 vai. dienos metu 
Hamiltone. :

Primename, kad apygardos pirme
nybėse gali dalyvauti tik FASK-te re
gistruoti sportininkai.

Pirmenybių starto mokestis sumoka
mas klubui rengėjui LSK Kovui.

K. S. Apygarda.

ir ketvirtadienį 8.10 vai. Bloor Coll, 
su PBYPC.

Stalo teniso pirmenybėse vytiečiai 
pralaimėjo Parkdale 4:6. Žaidė: Gvil
dys 2, Neštikaitis 1, Vaičekauskas 1. 
Komandoje, kurioje be aųgščiau minė
tų dar žaidžia O. Rautinš dalyvauja 
miesto pirmenybėse augščiausioje gru
pėje ir turi 1laimėjimą, 2 lygiąsias ir 
3 pralaimėjimus. Be augščiausios gru
pės dar yra 4 divizijos, kuriose irgi žai
džia vytiečių komandos.

Kanados L k. pirmenybėse Hamilto
ne, kurių galutinė programa paaiš
kėjo klubų pasitarime, vytiečiai da
lyvaus vyrų, moterų krepšinyje, mo
terų tinklinyje ir vyrų bei moterų ko
mandinėse stalo teniso varžybose. Ki
tos varžybos bus pravestos vėliau ir 
daugumoj Toronte. Vyrų tinklinio pir
menybėms teužsiregistravo vienintelė 
Vyčio komanda.

Slidinėjimo mokykla įvyks šį sek
madienį Coliingwoode. Norį pasimo
kyti slidinėjimo pagrindų, prašomi 
rinktis 12 vai. prie Appelbowl pašlai- 
tėS> \ } \ ,'A- S. ■

AUŠROS ŽINIOS

SPORTAS LIETUVOJE
Kaune viešėjo Ukrainos boksinin

kai. Komandinėse varžybose Lietuvos 
rinktinė sumušė ukrainiečius rezulta
tu 6:4. Iš lietuvių geriausiai pasirodė 
Zurza, Sulžickas, Rugys, Murauskas 
ir Nomeika.

Leningrade pasibaigė tarptautinis 
gana pajėgių šachmatininkų turnyras, 
kuris buvo pravestas šūkiu: Baltijos 
jūra — Taikos jūra! Mat komunistai 
net ir sporte neužmiršta savos propa
gandos. Siame turnyre Vladas Mikė
nas pasidalino 4-5 vietas, surinkęs 6 
taškus iš galimų 11. Turnyro nugalėto
ju tapo rusas didmeisteris Taimanovas.

Lietuvos rankinio rinktinės žaidėjas 
V. Kontvainis šiuo metu baigia savo 
diplominį darbą. įdomi šio darbo te
ma “Individualūs ir grupiniai veiks
mai kovoje dėl atšokusių nuo lentos 
kamuolių”.

Lengvosios atletikos žiemos treniruo
tėms Vilniuje atidarytas specialus pa- 
statas-maniežius buvusiose nenaudoja
mose cirko patalpose. Tame pastate be 
bėgimo takų, įrengtos duobės šuo
liams, rutulio stūmimui aikštelė ir ’ 
įrengimai kitoms lengvosios atletikos 
šakoms. Atidarymo proga buvo sureng-: 
tos lengv. atletikos varžybos. Jose y pa- 
tingų pasekmių nebuvo atsiekta. j 

Į Rygoje pasibaigė Sovietų Sąjungos

R.CMOLKĄN
V REAL ESTATE 

limited*
* ... . . . '

REALTORS

527 Bloor St. W

šios savaitės rungtynės. Antradienį. moterų šachmatininkių pirmenybės. •
_______ : < a " 2 _ a.  T i ht’zxr1 c* 4 A "V nticil o i 4 z*. '

KITŲ GRUPIŲ KS APYGARDOS 
PIRMENYBĖS vyks šėkančia tvarka:

Krepšinis: jaunučių ir mergaičių kla
sėse; tinklinis: mergaičių klasėje (nu
matomą pravesti Toronte).

- Individualinės stalo teniso pirmeny
bės jaunių, jaunučių, mergaičių A ir B 
klasėse numatoma pravesti Hamiltone. 
Apie minėtų pirmenybių datą, vietą ir 
laiką, klubai bei spauda bus painfor
muoti vėliau. KS Apygarda.

KANADOS SPORTO APYGARDOS 
PIRMENYBĖS

Kanados Sporto 4PYgardos pavedi
mu sausio 28-29 d.d. Hamiltone pra-mu 
vedamos vyrumoterų ir jaunių krep
šinio, vyrų, moterų stalo teniso ko
mandinės, vyrų, moterų tinklinio ir 
šachmatų pirmenybės.

Klubai registruojasi iki š.m. sausio 
17 d. 12 vai. nakties (pašto išsiuntimo 
antspaudas) pas HLSK Kovo pirminin
ką K. Baroną 131 Kensington Avė. N., 
Hamilton, Ont., pranešdami kokiose 
šakose jie dalyvaus, neužmiršdami 
prieš tai savo žaidėjus registruoti FAS 
K-te ir vietoje apmokėti Kanados pir
menybių registracijos mokestį, kuris 
suaugusiems yra 50 c. ir jauniams 25 c.

Burtų traukimas bus sausio 22 d. 12 
vai. Hamiltone parapijos salėje — 58 
Dundurn St. N. Klubai prašomi atsiųs
ti atstovus.

Sausio 4 d. įvykusiame posėdyje, da
lyvaujant KSA, PPSK Aušros, TLSK 
Vyčio ir HLSK Kovo atstovams, nu
spręsta mergaičių ir berniukų krepši
nio ir mergaičių tinklinio pirmenybes 
pravesti atskirai Toronte. Datą praneš 
KS Apygarda.

Jaunių ir jaunučių < do teniso indi
vidualinės pirmenybės bus pravestos 
atskirai Hamiltone vasario mėn. pabai
goje.

Kartu primename, kad KSA pirme
nybėse laimėtos taurės turi būti pri
statytos i Hamiltona iki sausio 28 d.

HLSK Kovas.

7 v.v. mūsų salėje reprezentacijos tur
nyras: Aušra M-Aušra Jr., 8 v.v. Bloor 
Coll. CYO rungtynės: Aušra Juv. - St. 
Basils. Ketvirtadienį, 6.45 > v.v., mūsų 
salėje Church lygos rungtynės: Auš
ra M. Bantam - St. Chris; po jų Auš
ra M - St. Chris M ir 8.30 v.v. — Auš
ra Inter. - Farmers. Sekmadienį, 12.30 
v.v. mūsų salėje B-C rungtynės: Auš
ra - Tridents; Andys - Latviai.

Praėjusios savaitės rungtynių rezul
tatai. B-C lygoje Tridents nugalėjo lat
vius 98:86 ir Aušra - Andys 61:52, Žai
dė: A. Buntinas 14, R. Gudas 12 E. 
Rigby 12, K. Grigaitis 5, R. Strimaitis 
2, R. Juozaitis 1, R. Burdulis 15. CYO 
lygoje Aušra Juv. nugalėjo St. Anselm 
40:22.-žaidė: J. Gataveckaitė 8, E. 
Juozaity t ė 16, I. Gampaitė 6, Ž. Grei- 
čiūnaitė, S. Simonaitytė, M. Dunderai- 
tė 10. Church lygoje Aušra Inter, nu
galėjo Riverdale 71:32. -žaidė: R. Bur
dulis 16, D. Laurinavičius 4, I. Jurce- 
vičius 8, D. McGee 32 J. Bukšaitis 3,
R. Strimaitis 3, E. Butvydas 4 Draugiš
kose rungtynėse Aušra Jr. pralaimėjo 
Hamitlono Kovui 30:40. Žaidė: A. Ža
liauskas 16, V. Ruseckas, R. Grigas, 
V. Rusas 4, J. Bukšaitis, G. Skrinskas
S, A. Sapijonis 4, E. Butvydas.

‘‘Reprezentacijos’ ’turnyro pirmose 
rungtynėse Aušra Midget nugalėjo 
Aušrą Juvenile 37:35. Aušra M. ko-

Lietuvos atstovė V. Kaušilaitė pasida-» 
lino 12-15 vietą, iš 18 galimų taškų su- * 
rinkdama 8^2 taško. Turint galvoje,' 
kad Lietuvos atstovė tokio masto pir
menybėse dalyvauja pirmą kartą, V. 
Kaušilaitės atsiekta padėtis įvertina
ma gana palankiai.

Vilniaus “Spartako” salėje įvyko ke
turių respublikų — Azerbeidžano, Lat- j 
vijos, Lietuvos ir Fed, Rusijos — fech
tuotojų varžybos. Lietuvos fechtuoto
jai komandinėse varžybose užėmė pas
kutinę vietą. Sporto spauda kaltina 
šios sporto srities vadovybę pareigos 
supratimo stoka ir bendrai per mažu 
domėjimųsi šia taip grakščia sporto 
šaka.

Lietuvos krepšinio pirmenybių I-sįs 
ratas jau beveik užbaigtas. Teliko su
žaisti vos kelios rungtynės. Trijose zo
nose nugalėtojais išėjo Kauno krepši
ninkai. I Žemaitijos zonoje, moterys: 
1. KPI (Kano Politechnikos Institu
tas), 2. Vilniaus “Švietimas”, 3. Kė
dainiai. Vyrai: 1, ŽŪA (žemės Ūkio 
Akademija Kaune), 2. Klaipėda, 3. 
KPI. II Augštaitijos zonoje, vyrai: 1. 
LVA (Lietuvos Veterinarijos Akade
mija Kaune), 2. Panevėžys, 3. KKI 
(Kūno Kultūros Institutas Kaune).

1 Ketvirtosios zonos, Augštaitijos moterų 
grupėje lentelė dar neaiaški. Dėl pir
mos vietos kovoja KKI, KMI ir Kapsu-

mandoje žaidė: A. Sapijonis 9, A. šie-1 kaį < Marijampolė).
kys 4. R, Grigas 2, G. Skrinskas 4, H. Neseniai įvykusiame Lietuvos lauko 
Steponaitis V. Ruseckas 16 ir A. Gon
tą. Aušra Juv. komandoje — A. Ža
liauskas 2, V. Rušas 8, S. Šalkauskis, 
K. Batura 3, J Bukšaitis, V. Janule- 
vičius 20 ir E. Butvydas 1. 5 rungtynių 
turnyro laimėjtojai reprezentuos Auš
ros jaunių I-mą komandą Kanados 
Sporto Apygardos pirmenybėse.

Aušros vyrų ir moterų krepšinio ko
mandos yra pakviestos sausio 22-23 d. 
dalyvauti Clevelando SK “žaibas” de
šimtmečio šventėj e T. P.

A. JANKAUSKAS — GERIAUSIAS 
Ontario vidurinių mokyklų krepšinio 
žaidėjas. Didžioji Toronto spauda pla
čiai paminėjo Aušros krepšininką Jan- 

VYČIO ŽINIOS Ikauską. Jankauskas daugumos Ontario
Krepšinio treniruotės TRC Salėje krepšinio vidurinių mokyklų trenerių 

šeštadieniais pradedamos 6.30 vai. Pa- >Ta Iriausias krepšinio zai-
talpų prižiūrėtojai prašo sportininkų dejas Ontario provincijoje.
anksčiau nesirinkti. RICHARDAS BUTKUS iš Roseland,

Church lygos pirmenybėse vyrai įvei įu išrinktas geriausiu futbolo žaidė- 
kė Woodgreen 37:34, žaidė: Gvildys 1, ju niinois valstybėje. Šiuo metu jis 
Duliūnas 3. Baliūnas 3, Kaul 2, Preik- lanko Chicago Vocational School, 
šaitis 16, Bersėnas 5, Bacevičius, Sup- 
ronas 2, Ignatavičius 5. Iki pirmeny- j 
bių užbaigimo vyrams dar yra likę :

šeštadieniais pradedamos 6.30 vai. Pa-

RICHARDAS BUTKUS iš Roseland,

žaisti 4 rungtynės, iš kurių pirmos 3 
bus žaidžiamos kiekvieną pirmadieni 
Humberside Coll. Šią savaitę antra
dienį 7 vai. Bloor Coli. jaun. krepši
ninkės žais su St. Thomas ir sekmadie
ni 2 vai. Loretto Coll su St. Basils. 
Moterys antradienį 8.30 vai. East Com- 
mer. mokykloje žaidžia su su latvėmis

EXTRA REALTY LTD.
1043 BLOOR ST. W. Tel. LE. 4-9211

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS NAMU, FARMU, ŽEMĖS SKLYPŲ, APARTAMENTŲ IR BIZ
NIŲ. DUODAMOS 5% PASKOLOS PERKANTIEMS NAMUS. ĮVAIRIAIS REIKALAIS KREIPKI
TĖS Į ŠIUOS MŪSŲ AGENTUS

Bloor - Willard .
$4.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras, . 
plytos ligi stogo 2 mod. virtuvės, 
alyva vand. šild., platus privatuš 
šono įvažiavimas, garažas, prie pat 
Bloor: $17.000.

Beresford • Annette 
$2.000 Įmokėti, atskiras plytų. 2 vir
tuvės, viena skola balansui. Kaina 
$14.000.

Runnymede - Dundas 
$2.000 įmokėti, mūro, 6 kambarių, 
mod. virtuvė. Mašinai pastatyti vie
ta. $7.000.

Bloor - Crawford 
$1.000 Įmokėti, 5 kambarių, atski
ras. $10.000.

Yonge - Lawrence
$3.000 įmokėti, 5 kambarių, mūro, 
gražus bangaliukas su visais rei
kiamais patogumais. $14.000. Sku
bus pardavimas.

Eglinton • Yonge 
$4.000 Įmokėti, 7 kambarių mūro 
atskiras, 18 metų senumo. $17.500.

Gladstone • Dundas
$2.000 įmokėti, atskiras, plytų, 10 
kambarių, 2 augštų, naujas apšil
dymas. $18.000.

Bloor - Jane
$8.000 Įmokėti, atskiras, plytų. 8 
kambarių, privatus šoninis įvažiavi
mas. $23.000.

Ossington ■ Dundas
$6.000 įmokėti, dupleksas ir krautu
vė. Kaina $21.900. Skubus pardavi
mas.

Pats laikas pirkti, jei galvojate ateinanti pavasari ar vasarą pradėti savą 
bizni, žemiau dedami bizniai esti tik maža dalis mūsų turimų pardavimui, 
todėl visias biznio-nuosavybių reikalais kreiptis žemiau dedamu adresu:

GAZOLINO STOTIS sankryžoje 26 ir 27 kelio, 4 mylios Į vakarus nuoiBar- 
rie miesto. Puikūs galimumai plėsti biznį: butas, garažas mažiems mašinų 
pataisymams ir 2 akrai žemės, labai puiki vieta statyti motelį. Gazo parduo
dama j metus virš 100.000 galionų. Pramatyta daryti kaikuriuos kelių pa
gerinimus. Vasaros metu didelis skaičius mūsų tautiečių važiuoja į Spring- 
hūrstą, Wasaga Beach ir aplamai į Georgian Bay rajoną vasarojimui, todėl 
šitas biznis ir nuosavybė, už kurį prašoma S27.500.00, tiktų lietuviui, nes 
toje apylinkėje nėra lietuviško garažo, kuris galėtų aptarnauti šiaip jau 
didelį skaičių mūsų tautiečių. Tikrai vertas didelio dėmesio pirkinys.

300’ x 290’ SKLYPAS prie Niagara Falls. Ont., tinkamas statyti viešbutį, — 
ant pagrindinio kelio, jungiančio Kanados ir Amerikos judėjimą. Paruošti 
statybos planai ir leidimas, geros biznio perspektyvos. Kaina $40.000,00.

11 UNITŲ MOTELIS IR NAMAS Hamiltono - Queen Elizabeth kelio rajone. 
Metinių pajamų $16.000,00. Tinka vienai šeimai: poros žmonių pakanka biz
nio vedimui. Dabartiniams savininkams lieka $1.000,00 grynų kas mėnesį. 
Kaina $70.000,00 su $15.000.00 įmokėjimu, vienas atviras morgičius 10 me
tų, Labai saugus pirkinys.

Perkant ar parduodant betkokj nekilnojamą turtą, kreipkitės 
j šią gerai žinomą firmą.

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

Geriausias morgičių gavimas bei sudarymas visame Toronte.
GLADSTONE AVE. - COLLEGE 
$2.009 įmokėti, 7 kambariai per du 
augštus mūrinis namas, alyvos šil
dymas 2 modernios virtuvės, 3 vo
nios, vieta garažui, 10 metų atvira 
skola.
RUNNYMEDE - ANNETTE
$2.000 Įmokėti, atskiras 6 kambarių 
mūrinis namas, 2 mod. virtuvės, aly
vos šildymas, vienas atviras morgi
čius balansui. Žemiau negu nuoma 
tik $95 mėnesiui.
QUEBEC AVE. - BLOOR
$2.000 Įmokėti, 8 kambarių atskiras 
mūrinis namas, 2 modernios virtu
vės, alyvos šild., namas be skolų.
JANE - BABY POINT
$3.000 Įmokėti, 8 kambarių per du 
augštus, atskiras mūrinis namas 2 
virtuvės, vand. alyvos šildymas, ga
ražas su privačiu įvažiavimu.
RUNNYMEDE • BLOOR 
$4.000 įmokėti, atskiras, 8 kamba
rių per du augštus mūrinis namas,. 
alyvos šildymas, recreation kamb. 
rūsyje, dvigubas garažas, namas be 
skolų.
RUSHOLME ROAD
$5.000 įmokėti, 12 kambarių mūri
nis namas, kvadratinis planas, vand. 
alyvos šildymas, 2 vonios recrea
tion kambarys rūsyje, dvigubas ga
ražas, $250 mėn. nuomos.
PACIFIC AVE. - BLOOR
$6.000 įmokėti, didžiulis atskiras 11 
kamb. mūrinis namas, 3 vonios, 3 
virtuvės, vand. alyvos šildymas, ga
ražas su privačiu įvažiavimu, di
džiulis kiemas, kaip 3 atskiri butai, 
puikus nuomavimui, arti Bloor.
SWANSEA
$6.500 įmokėti už maždaug 6 metų 
senumo 5 kambarių bungalo pu
siau baigtas recreation kambarys 
rūsyje, galimybės įrengti butą, gą- 
ražas su privačiu įvažiavimu.
SWANSEA
S8.500 Įmokėti, puikus 7 didžiulių 
kambarių atskiras mūrinis namas, 
maždaug 6 metų senumo, 2 modern, 
virtuvės, 2 vonios, gražus recrea
tion kamb. rūsyje su baru, plius 
dar vienas kamb. rūsyje. Dvigubas 
garažas su privačiu įvažiavimu, te
rasa virš garažo.

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

HIGH PARK AVE. • BLOOR
$2.000 Įmokėti, viena atvira skola 
balansui. Atskiras, gero mūro, as
tuonių kambarių namas. Dvi ultra 
modernios virtuvės. Prašoma kai
na $16.900. Turi būti skubiai par
duotas.
SKUBIAI TURI BŪTI 
PARDUOTAS
$5.000 Įmokėti, High Parko rajone, 
arti Annette gatvės. Labai gražus 
atskiras namas. Dideli septyni kam
bariai, vandeniu alyva šildomas. 

#Dvi vonios. Prašoma kaina $21.500.
LABAI RETA PROGA
$5.000 Įmokėti, High Parko rajone, 
arti susisiekimo, naujas trijų butų 
pastatas. Du butai po 6 kambarius 
ir vienas butas 5 kambarių. $4.400 
metinių pajamų. Retai pasitaikantis 
pirkinys su žemu įmokėjimu, už 
maždaug $3.000-4.000 > žemiau rin
kos kainos.
OSSINGTON - BLOOR
$5.000 įmokėti, visai arti Bloor gat
vės, puikus vienos šeimos namas ’ 
bungalow. Vandens alyvos šildymas. 
Garažas ir privatus įvažiavimas. 
Viena skola balansui 10-čiai metų,
BLOOR - JANE
$6.000 Įmokėti, retai pasitaikantis 
astuonių kambarių per du augštus 
namas. Vandens alyvos šildymas. 
Garažas ir šoninis įvažiavimas. Nė
ra skolų. Balansui viena skola 10 
metų,
BLOOR . PALMERSTON BLVD.
S6.000 Įmokėti, viena atvira skola 
balansui 15-kai metų. Vienuolika 
labai gražių ir didelių kambarių 
namas Palmerston Boulevard gat- 

I vėje arti Bloor gatvės. Vandens aly
vos šildymas. 3 vonios. Labai geras 
pajamų namas.
BLOOR - DOVERCOURT
$15.000 Įmokėti už 15 butų apart- 
mentinį pastatą. Visi butai išnuomo
ti ir viso mėtinių pajamų virš 
$16.000. Labai geras pinigų investa
vimas. e
DUNDAS - KEELE
Baldų krautuvė skubiam pardavi
mui. 12 metų tas pats savininkas. 
Visos prekės - baldai S9.000 vertės 

. ir biznis tik $10.000 pilna kaina.
Reta proga.

J. RUKŠA
LE. 2-4404

Namų telefonas- LE. 6-9165

teniso federacijos posėdyje geriausiais 
1960 metų tenisininkais išrinkti: M. 
Sližy te ir R. Liubartas. Vyrai: 1. R. 
Liubartas, 2. A. Paltarokas ir 3. J. Lo
pata. Moterys: 1. M. Sližytė, 2. D. Nau- 
jelytė ir 3. I. Beresnevičiūtė.

Niagara pusiasalis
KLAIPĖDOS ATVADAVIMO SU

KAKTIES MINĖJIMAS. Kad paleng
vinti bendruomenei, kelinti jau metai 
kaikurios organizacijos įsipareigojo da
lį minėjimų ruošti savo jėgomis. SLA 
278 St Catharines kuopa pasirinko 
ruošti Klaipėdos atvadavimo šventę ir 
jau iš eilės kelinti metai tą savo įsi
pareigojimą pildo. Šiais metais šioji 
šventė įvyks sausio 21 d., šeštadieni, 
slovakų salėje, Page ir Welland gatvių 
kampas, St Catharines, Ont.

Ta pačia proga su Klaipėdos atvada
vimo 38 metų sukakties minėjimo iš
kilmėmis mus švenčiama ir kuopos įsi^ 
kūrimo metinė šventė.

Šiemet kuopos valdyba šias iškilmes 
stengiasi minėti kuo iškilmingiau su 
plačia ir vertinga programa, kurios 
meninei daliai atlikti yra iškviesta net 
Toronto Volkoff baleto studijos lietu
vaičių grupė, vadovaujama Zinaidos 
Orentienės ir asistuojama Danutės Ei- 
žinaitės. Grupės dalyviai: Vitą Zalu- 
tė, Danutė žykaitė, Angelė Čaplikaitė, 
Regina Kryžianauskaitė, Birutė Sta- 
kaitė ir Danutė Stąnkąitė. Jos išpildys: 
•‘Gėlių šokį” iš baleto “Spragtukas” 
ir ‘Snaigių šokį”, sukurtą vadovės Z. 
Orentienės. Šokių choreografija Z. 
Orentienės. Z. Orentienė yra buvusi 
Kauno Valstybės Teatro baletininkė ir 
dabartiniu metu bendradarbiauja To
ronto Volkoff baleto studijoje.

Be jaunų lietuvaičių, kurios pasiro
dys šioje padangėje pirmą kartą, me
ninei programai papildyti dar yra pa
kviesta ir jau sutiko dalyvauti Mrs. 
Heinsfaar vadovaujama estų tautinių 
šokių grupė, kuri šioje apylinkėje pri- 
skaitoma prie stipriausių ir geriausiai 
pasireiškiančių šokių grupių.

Po trumpo minėjimų žodžio ir meni
nės dalies bus šokiai, šokiams gros 
žinomas ir mėgstamas jau ne kartą 
puikiai užsirekomendavęs orkestras.

Maloniai prašome visuomenę šią mū
sų šventę prideramai įvertinti ir atsi
lankyti kuo skaitlingiausiai. Nesigi- 
riam ir neprašom didelio dėmesio mū
sų įdėtam darbui, bet mes nuoširdžiai 
prašome įvertinti meninės programos 
pildytojus 
mą, jų darbą ir jų siekius. Jūsų skait
lingas jų įvertinimas netik juos pa
trauks prie lietuviškų šokių, bet bus 
paskatinimas jaunimui labiau bendra
darbiauti su suaugusiais lietuvių tar
pe. Be to, atsilankę pagerbsime savo 
dideliai reikšmingą šventę, kuri dar 
nepriklausomybės laikais yra tapusi 
mūsų tautos tradiene švente.

Kuopos valdyba. <; '
GRAŽIAI SUTIKTI N. METAI, šiais 

metais mūsų pusiasalis sutiko N. Me
tus Wellande, erdvioje ir gražioje 
prancūzų parapijos salėje. N. Metų su
tikimas buvo surištas su vietos klebo
no Tėvo Barnabo Mikalausko, OFM, 50 
metų sukakties paminėjimu, kuris bu
vo labai iškilmingas, gausus gyvomis 
gėlėmis, jautriais žodžiais, linkėjimais 
jubilijatui ir net dovanomis, kurių 
tarpe — gražus aliejiniais dažais tapy
tas Tėvo Barnabo portretas.

Patys Metai buvo sutikti Tau
tos himnu, įspūdingai jį giedant gau
siai pusiasalio visuomenei, susirinku
siai prie gražiai ir turtingai paruoštų 
stalų. Daugėto manymu tai pirmas taip 
gražiai paruoštas N. Metų sutikimas.

Dalyvis.

PASITEIRAUKITE DĖL KITU NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

OTTERVILLE, Ont. jnės, sekretoriaus pareigas laikinai eis

Tuinilams

Mykolas Ramanauskas, valdybos kan
didatas. Naujoji valdyba tame pat po
sėdy nutarė suruošti Vasario 16 mi
nėjimą.

MARIJAI IR MYKOLUI RAMA
NAUSKAMS antrąją Kalėdų dieną su
kako 30 metų vedybinio gyvenimo. Tą 
įvąykį Ramanauskai nutarė atžymėti 
vėliau, nes dabartiniu metu Ramanaus
kienė serga.

Ramanauskaia gyvena Oakvillėje 
nuo 1948 m. Jie turi du sūnus. Vyres
nysis Romas dirba kaip buhalteris 
Oakvillėj, o jaunesnysis Viturys stu
dijuoja chemiją McGill universitete 
Montrealyje.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju lankytojams, ku

rie mane lankė ligos metu ir po opera
cijos: gerb. klebonui kun. dr. J. Gu
tauskui, Stradomskiams
Tamošauskams, Ožalams, Gurklienei 
Guobienei, Kupetienei 
Dumšams, Jauneikiams, St. Augusti
ne Sr., St. Augustine Jr.^ Erick Au- 
gustmen, J. Kutis, Bartuliams, Mate
liams, Veiveriams, Skeltonams, Tau
rams, Oto Stanaičiui, J. Mačiuliui, J. 
Sasnauskui, End. Šamui, Povilaičiams, 
Galdikams.

Labiausiai esu dėkingas pp. Stra
domskiams ir Tuinilams, kurie daug 
kartų mane lankė, taip pat klebonui 
kun. dr. J. Gutauskui.. Nuoširdus ačiū 
visiems. A. Vilkas.

Mažeikams,

SPORTININKU POSĖDIS 
HAMILTONE

Artėjant KS Apygardos pirmeny
bėms, sausio 4 d. Hamiltono LSK Ko
vas sušaukė valdybos posėdi, i kuri pa
kvietė Apygardos komitetą ir artimes
nių klubų atstovus. Posėdyje dalyva
vo KSA komiteto atstovai, PPSK Auš
ra atstovas, LSK Vytis atstovai ir visa 
LSK Kovas valdyba. Pradžioje buvo 
smulkiai aptartos artėjančios KS Apy
gardos pirmenybės ir išsiaiškinti visi 
pirmenybių klausimai. Visiems vien
balsiai nutarus. Apygardos pirmenybių 
vyr. teisėju pakviestas J. Bulionis, o 
stalo tenisui — A. Grajauskas.

Pasinaudojant proga, kad susirinko 
trijų sporto klubų atstovai ir KSA 
komiteto nariai, buvo prieita ir prie 
bendrinių mūsų sporto klausimų. Iš
klausytas Tėvo Pauliaus, OFM, prane
šimas apie FASK-to, klubų atstovų ir 
sporto darbuotojų suvažiavimą Niujor
ke. Suvažiavimo nutarimu apygardoms 
ruošiančioms metines žaidynes duoda
ma, pagal galimybes, laisvesnės ran
kos žaidynių datų nustatyme.

Suvažiavime prieita išvados, kad tu
ri būti griežtesnė tarpklubinė drausmė 
ir geresnis kontaktas Su FASK-tu. Su
važiavimas apgailestavo, kad yra eilė 
sporto veikėjų, kurie apsiimdami pa
reigas ir jų visiškai nepildydami, labai 
smarkiai trukdo bendrą sporto veik
lą, Taip pat ^buvo nusiskundžiama, kad 
didelis stabdis sporto veiklai yra smar
kus trūkumas sporto darbuotojų.

Po T. Pauliaus, OFM. pranešimo 
LSK Kovo pirm. K. Baronas iškėlė 
mintį ir drauge pageidavimą, kad KS 
Apygarda bent kelis kartus metuose 
šauktų bendrus klubų atstovų ir Apy
gardos posėdžius numatyti geresnei, 
tikslesnei ir daugiau lietuviškai spor
to veiklai. Visi dalyviai šiai K. Barono 
minčiai gyvai pritarė.

Dėl XI-jų S. Amerkos žaidynių, ku
rios turėtų vykti KS Apygardos ri
bose, KS vadovas J. Uogintas paaiški
no, kad ieškoma sporto salių Toron
te. Jų dalis jau gauta ir artimoje atei
tyje tikimasi surasti reikalingą jų skai
čių. XI sios žaidynės numatomos ba
landžio 8 ar 15 d. savaitgaliais. Tuo 
reikalu artimoje ateityje numatoma 
sušaukti sporto klubų bei sporto dar
buotojų pasitarimą.

Dar buvo asmeniškai pasikalbėta dėl 
naujų FASK-to rinkimų, tačiau jokių 
konkrečių pasiūlymų nepadary ta. Ben
drai šis LSK Kovo valdybos posėdis su 
kviestaisiais KSA komiteto nariais ir 
klubų atstovais praėjo labai draugiš
koje, darnioje ir darbingoje nuotaiko-

OAKVILLE, Ont.
NAUJAI IŠRINKTOJI Oakvilės LB 

apylinkės valdyba savo pirmame po
sėdyje pasiskirstė pareigomis: Paulė 
Ancevičienė 
meckienė — 
liūnas — iždininkas.

Vietoj gulinčios ligoninėj Žemeckie-

— pirmininkė, Milda že- 
sekretorė,. Antanas Vaiče-

Otava. — Consumers’ Gas Co. 
sutiko 1958 m. Otavoje Įvykusio 
sprogimo nuostoliams padengti 
paskirti $1.300.000. Nelaimės me
tu vienas asmuo žuvo.

Haaga. — Olandų kariuomenės 
reikalams yra sukonstruotas nau
jo tipo šarvuotas automobilius su 
dviem vairais — prieky ir užpa
kaly, kuris gali lygiai gretai va
žiuoti pirmyn ir atgal.

mūsų lietuvišką jauni-

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

Telefonai: L E. 4-8459; L E. 4-8450
, Namų telefonas BE. 3*5996

dideli ir šviesūs, naujai išdažyti, 2 
mod. virt., gazu šild., garažui vie
ta. Puiki apylinkė - gatvė. Kaina 
$11.000.

Bloor • High Park
S3.500 įmok., atsk., skersinis pla
nas, 7 kamb. per 2 augštus, dvi mo
dern. virt., alyva apšild., labai šva
rus ir gerai užlaikytas namas. Ga
ražui vieta, netoli mokykla, krau
tuvės. Visai be morgičių. Kaina tik 
S16.500. -

Krautuvė su namu
$5.000 įmok., didelė mūro krautuvė 
su 5 kamb. butu tarp Ossington ir 
Dovercourt, ant College-gt. Vande
niu alyva šild., garažui vieta. Vis
kas ilgam išnuomota. $3.000 grynų 
pa j. į metus. Labai tinka in vesta v.

Vasarvietė
$12.000 įmok., prie 11 plento ir 
Muskokos; 95 akrai, 10 kabinų, ge
rai irengtos. 30 vieta restoranas. 7 
kamb. namas, piknikavimui sodas 
su 25 stalais, didelė dirbtinė mau
dyklė. Be morgičių. Kaina apie 
$37.000.

Rogers • Dufferin 
$1.200 įmokėti, atskiras, plytų, 7 
šviesūs kamb., kietmedžio grindys, 
modren. oru-gazu apšildymas. La
bai didelis sklypas ir labai ramioj 
vietoj. Labai tinkamas šeimai su 
vaikais. Skubiai parduodamas, nes 
pardavėjas turi išvykti į JAV. Vi
sa kaina apie $9.000.

Sklypai
Nuo $850 iki $1.700 už dvigubą skly
pą prie Lake Simcoe (Keswick). 
Dar liko tik 12 sklypų. Lengvos iš- 
simokėjimo sąlygos.

Sunnyside namas 
$1.700 įmokėti, atskiras, gerų plytų, 
14 kamb., skersinis planas, 2 mod. 
virt., vand. alyva šild., naujai atre
montuotas, didelis sklypas 26 iš 163 
pėdų. Toje gatvėje numatoma sta
tyti apartmentus. Mokykla, krautu
vės arti. Lengva išnuomoti ir geros 
pajamos. Kaina apie $21.000.

Wilson Ave. — prie ežero 
$1.500 įmok., gero mūro, 6 kamb.,

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

Kreipkitės visais reikalais j EXTRA REALTY LTD. čia rasite ekstra sąžiningą patarnavimą.

Augščau duodamos nuosavybes esti tik maža dalis turimų pardavimui, todėl 
visais žemių pirkimais bei pardavimais kreipkitės žemiau duodamu adresu:

STATYBOS SKLYPAI 50’ x 150’, apaugę medžiais ir vaismedžiais Diįtie • 
Queen Elizabeth rajone. Vz mylios j vakarus nuo Toronto miesto ribų. 
Arti prie apsipirkimo ir gero susisiekimo. Toronto miesto centrą galima 
mašina pasiekti per 20 minučių. Prašoma kaina tik $6.500,00.

VIEŠBUTIS, Wasaga Beach - Barrie rajone, parduodąs 12.000 galionų alaus 
į metus, 90 sėdimų vietų baras, 9 kambaria nuomavimui. Pardavimo prie
žastis: nesutarimas partnerių tarpe. Kaina $58.000,00.

90 AKRŲ TABAKO ŪKIS Tillsonburgo miesto ribose. Vandentiekis ir ka
nalizacija prie vietos, žemė tinka dalyti statybai į sklypus. Tikrai pirmakla
sė investacija. savininkai prašo $120.000,00.

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

parūpiname geresnėm sąlygom paskolų - morgičių.

Vyt. Morkis J. Koškelis A. Bliudžius
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( Ken WILF
x ’REALTOR LTD>

W. (prie Durie St.fl
5 RO. 6-9241

Didžiausias pasirinkimas namų-bizniu visame Toronte. 
Nuoširdus ir sąžiningas patarnavimas.

\ Rūpestingas morgiėių sutvarkymas. /

Čikagos lietuvi; vaizdai ir vargai
' EDVARDAS SULAITIS

dino i “šaltąją”. Už vairavimą gir
tame stovyje mieste buvo atimti 
77 šoferių leidimai. Čikagos mies
to burmistras Daley pasidžiaugė 
tokiu mažu nelaimių skaičiumi, 
kuris yra žemiausias paskutinių 
45 metų laikotarpyje.

į ■

>

High Park Blvd. • Roncesvalles
$1.500 Įmok., 6 did. kamb. mūr. 
mod. virt., alyva šild., geras rūsys 
did. kiemas, garažas. Išsimokė j imui 
ličiai metų vienas atviras morg.

Kingr Jameson
$2.000 Jmok., 6 kamb. mūr., 2 mod. 
virt, naujas gazo šild., labai šva
rus. Arti kraut, ir susisiek. Namas 
apartamentų rajone vertas dėmesio. 
Viena skola išmokėjimui. Prašo tik 
$13.500.

Vakarų Toronte
$2.000 jmok. už krautuvę su visais 
įrengimais ir atsk. namą. Tinka se
nesnio amžiaus porai. Mažas inves
tavimas, garantuotas uždarbis — 
pragyvenimas. Vertas rimto dėme
sio. 15-kai metų atviras morgičius iš 
6%. Prašo už viską $13.500.

Bloor - High Park Ave.
$2.500 įmok., 9 kamb. gražių pl., 2 
mod. virt., vand. alyva šild. did. 
nepėrein. kamb., namas arti Bloor 
ir parko, ideali vieta ir puikus nuo
mavimui. Sav. išvyksta i JAV.

Indian Rd. - High Park Blvd.
$3.000 įmok., 12 kamb. mūr. atsk. 

^originalus dupleksas. Dideli kam
bariai, vand. alyva šild. Priv. įvaž., 

.2 garažai, parduodamas $6.000 pi
giau pirkimo kainos dėl ligos

High Prk. Ave. - Bloor
$3.C00 įmok., 9 kamb. atsk., mūr., 
moderniškai įrengtas, 4 kamb. ant 
pirmo augšto vand. aįyva šild., ne- 
perein. kamb. Parduos už $16.000. 
Pasiteiraukit.

Swansea «
$4.500 įmok., mūr. atsk., 6 did. k., 
did. mod. virtuvė, naujas šild., 2 
garažai, platus šoninis įvaž. Gražiai 
Įrengtas kamb. rūsyje. Vienas at
viras morgičius išmokėjimui. Retai 
pasitaikantis pirkinys?

Bloor - High Park
S4.500 Įmok., 11 did. kamb., atsk., 
rupių plytų, naujos statybos origi
nalus dupleksas. Gražiai išdekoruo- 

A ii kamb., mod. virtuvės vand. aly
va šild., 4 garažai, 15 metų išmokė- 
jimas. Jums tikrai patiks. Pasitei- 
raukįt. .

. . King • Spencer
$5.000 Įmok., apartamentų rajone, 
16 kamb. tripleksas, 4 atskiri bu
tai, viskas išnuomota, augštos pa- 
jarpos. Puiki investafcija, nes aplin
kui įstatomi nauji apartamentai. 
Parduodamas dėl ligos ir senatvės. 
Savininkas gyvena kitame mieste. 
Vienas iš geriausių pirkinių Toron
te. Parduos už $22.000. Paskubėkit 
pamatyti šį puikų- pirkinį.

S. JOKŪBAITIS .
Parūpinu morgičius reikalingi namai pardavimui.

Telef. RO. 6-9241. Namu RO. 6-0417

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

vasarnamiu, garažu, įvairiu bizniu ir t.t.
V. (Vic) BUTRIMAS

Dėl informacijų rašykite: BOX 83, COLLINGWOOD, ONT.
G. D. HUNT REAL ESTATE 

Įstaigos: 
128 Hurontaria St. 
Collingwood, Ont. 

Tel. 1516

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

Tel. 2337

TAUPYK ir SKOLINKIS
Kredito Kooperatyve "PARAMA”

Po škoto 1 csm. iki S3.000. Paskolos, indėliai ir gyvybė apdrausto.

DARBO VALANDOS:

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

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

Telefonas LE. 2-8723

vol. vok. 
vai. vok. 
uždo nyra:

Ont.

ED. KONDRATAS 
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ

siuvėjas
1113 DUNDAS STREET WEST • TORONTO • TEL. LE. 3-54M 

Didelis pasirinkimas anglišku medžiagų kostiumams bei paltams.

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA 

Domą Hairstyling 
1618 BLOOR ST. W.

(netoli Dundas) 
Telefonas LE. 3-29M 

• 

Sav. D. KAUNAITE

Atlieku visokius 
elektros darbus 
prie senu ir naujų statybų. 
Patarimai ir apkainavimas " 

veltui.
Licenzijuotas elektromonteris

: J. Nacevičius
Tel. LE. 4-6075

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis elektra valymas. Sutai
sau įšilusius galus ir pradegintus 
kilimus. SKAMBINTI LE. 34912.

P. KARALIŪNAS

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W.

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

romatic transmisijos.

Sav. ANTANAS PASKEVĮCIUS 
Telefonas LE. 5-9130

International 
Driving School 

859 COLLEGE ST. *LE. 5-5556

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

VISU RŪSIU AUTOMOBILIŲ
BODY TAISYMAS

Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas. 

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

VYRIŠKŲ IR O’ll 1 "YrOl O Q
MOTERIŠKŲ RŪBŲ O JL Lt V C Į <1O

A. Beresnevičius
Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų. 

Aukščiausios klasės darbas žemos kainos.
1299 DUNDAS STREET WEST. TORONTO.

Telefonas LE. 1-1432.

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

Tel. LE. 2-7284

NAUJAME MODERNIŠKAI ĮRENGTAME

MOUNT ROYAL MOTORS
garoža jut galite tavo automobilio pataisymo reikalus iisiciikititi lietuviftoL 
Daugiau kaip 20 m. patyrimo praktika mes garantuojame darbo sgimingumg.

Darome visų rūlių automobilių ir sunkvežimių mechaniškus patoh.ymus, su- 
kmkstymų*i5toi$ymus, dcžymę, priekinių rotų sureguliavimų ir balorsavimg su 
geriausiomis BEAR marinomis, automatiškas ir standartines greitų dėžes, 
stabdžių juostų pakeitimus — nuo $18.00.

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

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

prie 5249 Dundas St. W., j vakarus nuo Six Point).(Aukland gatve

Praėjusių ‘švenčių metu tarp 
įvairių linksmų dalykų teko girdė
ti ir atsiliepimų apie vieno jauno 
med. daktaro, gyvenančio Čika
gos priemiestyje, nukaltą “mili
jono dolerių” fondą, kurio pro
jektas buvo paskelbtas “Draugo” 
dienrašačio’ 1960 m. gruodžio 8 d. 
skiltyse ir trumpai buvo atpasa
kotas ir “Tėviškės žiburiuose”.

šių eilučių autoriui savo nuo
monę to fondo reikalu jau teko 
pareikšti spaudoje. Panašios nuo
monės (tik aštresnės) yra ir nema
ža dalis žmonių su kuriais teko 
tuo reikalu kalbėti. Pavyzdžiui, 
vienas lietuvių prekybininkas 
Bridgeporte (nenorint užtraukti 
“projektuotojo” nemalonės — pa
vardžių neminėsime) išsireiškė, 
jog tai yra tiesiog vaikų darbas; 
vienos kultūrinės organizacijos 
pirmininkas pažymėjo, jog čia net 
Įžiūrimas destruktyvinis reiški
nys jau gyvuojančių fondų atžvil
giu, nežiūrint naujojo projekto 
didelio nereališkumo.

Bergždžia būtų kalbėti šiuo 
bergždžių klausimu. Bet yra liūd
na, kada atsiranda nerealių, o be 
to ir silpnoko lietuviško suprati
mo žmonių. Jiems atrodo, jog lie
tuviškai veiklai gali užtekti tik 
milijono dolerių atnešamų pro
centų, atseit, nuotrupų. Argi 
jiems neateina i galvą, kad to mi
lijono dolerių investavimas i lie
tuvišką dirvą, neatneštų šimterio
pai didesnių procentų lietuvybei, 
žymiai reikšmingesnių, negu gau
nami iš biznierių rankų. Iš kitos 
pusės, koks yra to fondo tikslas— 
juk kiekvienam atskirai galima 
padėti po $1.000 i banką ar kito
kio investavimo Įstaigą ir metų 
gale procentus atiduoti kokiam 
mūsų kultūriniam fondui. Kam 
čia reikalingas parlamentas, anke
tos, dideli planuotojai ir pan.?

Bet šiame, palyginus, daug šyp
sotis neleidžiančiame mūsų gy
venime, tokių fondų planai ne 
viena tautieti linksmai nuteikia, 
ypatingai prie stipresnio gėrimo 
stiklelio. Ta prasme projektuo
tojai tikrai nusipelno pagarbos.

Kennedy pirmas 
žingsnis su 
cilinderiu

Sakoma, jog jau nuspręsta, kad 
naujasis JAV prezidentas perim
damas pareigas sausio 20 d. pasi
rodys su cilinderiu bei vizitine.

Komentatoriai mano, kad tai 
nebus šiaip sau maniera, bet są
moningas ir parsmingas apsiren- 
gimas.

Pirmučiausia jis bei jo štabas 
tuo nori pabrėžti, jog naujasis 
prezidentas bus tikrasis amerikie
tis — tradicinio dėdės Šamo at
spindys. Toliau tuo norima esą 
pabrėžti, jog JAV prezidentas ne
nori turėti nieko bendro su to
kiais uniforminiais “vadais”, kaip 
pvz., maršalo uniformoje Stali
nas, SA uniformoje Hitleris, im
peratorių išvaizdos gaihiojęsis 
Mussolinis arba kaip barzdyla F. 
Castro. Kennedy nori pasirodyti 
kaip klasikinių formų džentelme- 
nas. -į;7

Ar Kennedy cilinderis tikrai 
nuties naują kelią ir sugrąžins i 
kultūringas formas ivairiaformių 
diktatorių kęsnojimąsi? Ar jis to ____________
tikrai pareikalaus ir atsisakys tu-' — Tai tamsta stogą sutaisysit?

Jis labai susijaudina
— Ponai, ten pirmame vagone 

apalpo moteris. Ar neturit kas 
viski? — kreipiasi i sėdinčius 
prie stalo ponas Įbėgęs Į vagoną 
restoraną.

— Štai, prašau, — tuojau vie
nas iš sėdinčiųjų’ ištiesia jam vi
są butelį viski.

Įbėgęs ponas atsikimšęs buteli 
užsivęrčia ir gerokai nugeria. 
Grąžindamas butelį savininkui jis 
sako: •

— Labai ačiū! Aš visada labai 
rtervindosi matydamas apalpusią 

_ motelį .. . * _ - . ‘ ’
Remonto nereikės

x — Tai negirdėta, — skundžiasi 
nuomininkas namų šeimininkui. 
—-Jūsų namas visiškai suiręs. Pro 
langus švilpia vėjas, per stogą ly
ja i mano kambarį. Aš turiu savo 
lovą traukti iš vieno kampo i ki
tą. Aš norėčiau žinoti, kaip ilgai 
taip tęsis?

— O, dar keletą dienų, — at
sako šeimininkas.

Premijos
Viena biznio kompanija-ųjasky- 

rė dvi premijas savo geriausioms 
tais metais pasižymėjusiems tar
nautojams.

Pirmoji premija buvo: kelionė 
Į Paryžių ir dviejų savaičių pra
gyvenimo tenai išlaidos. Antroji 
premija: kelionė i Paryžių ir dvie
jų savaičių pragyvenimo išlaidos 
su žmona...

Amerika ir septynmetis 
planas

“Tarybinėje” mokykloje Šiau
liuose mokytojas kreipiasi i ber
nuką:

— Pasakyk man, Petrai, ką tu 
žinai apie Jungtines Valstybės?

Petrelis ima aiškinti:
— Jungtinės Amerikos Valsty

bės yra kapitalistinė šalis, kur 
žmogus eksploatuoja žitogų. 
Skurdas ten yra toks didėlis, jog 
kasmet miršta iš bado tūkstančiai 
darbininkų.

x— Labai vykęs apibrėžimas. O 
dabar ką manai apie mūsų sep
tynmeti? ■ <

— Septynmetis tai yra genia
lus planas, kuri paruošė inūsų 
partija. To plano tikslas yra nri- 
sivvti Amerika ir ją dar pralenk
ti.

JAV Liet. Bendruomenės Kul
tūros Fondas jau užbaigė 5 gyva
vimo metus su gražiais veiklos re
zultatais. Šis fondas, kurio beveik 
visi valdybos nariai yra prisiglau
dę prie Čikagos esančiame Cice
ro mieste, atliko nemažų darbų.

Per veiklos laikotarpi KF bu
vo išmokėtos 3 literatūros premi
jos (dvi po $1.000, viena — $500), 
daugiau negu $800 buvo paskirta 
kitų leidžiamai spaudai, duota 
$700 pašalpos Pasaulio Lietuvių 
Archyvui. Nuo 1958 m. KF lei
džia bendrinės lietuvių kalbos 
laikrašti “Gimtąją Kalbą”, dau
giau kaip metus finansavo biblio
grafijos leidinio “Knygų Lenty
nos” leidimą, 1959 m. išleido va
dovėli 5-tam pradžios mokyklos 1 . . .. .
skyriui “Lietuvos Laukai”, 1960 rėti reikalų su vulgariais bernais,' — Ne, bet per radiją šiandien 
m. — prof. Vaclovo Biržiškos ar tik pavyzdžiu teveiks, netrukus; pranešė, kad kitą savaitę bus jau 
“Aleksandryno” 1 tomą (kainavo pamatysim. gražus oras ...
apie $6.000) ir prof. Vlado Jaku-L
bėno I gaidų sąsiuvini SABLE SALA - ATLAMTO KAPAIKur gavo KF pajamų savo veik- JALA AILAHIU IkArAI
lai tęsti? Iki 1960 m. pabaigos (CSc)—-Nuskendę laivai ir smė-
materialinės pajamos susilaukta: ii0 sąnašos pagimdė Sable salą 
iš JAV Liet. Bendruomenes CV žinomą visiems jūrininkams, ku- 
$3.600, Ohio liet, gydytojai davė rie tik keliauja Atlanto vandeny- 
$2.000, Čikagos liet, gydytojų nu iš viso pasaulio kraštų. Kana- 
žmonų pagalbinis vienetas $800, diečiams ši sala yra žinoma dar 
Stasys Tamulaitis $200, I Dainų savo garsiais mažais arkliukais - 
Šventės rengimo komitetas $1521 poni, kurie vieniši slankioja po 
ir visa eilė kitų aukotojų mažės- “ ‘ - - - ... .
nės sumos. Vienas žmogus, kuris 
prašė pavardės neskelbti, tris kar
tus yra aukojęs ir didesnėmis su
momis.

Dabartinės sudėties KF valdy
ba, kurios pirmininku yra Jonas ifo kalvu juosta apsupta galingų 
Švedas (anksčiau pirmininku bu-į h- netvarkingų vandenyno sro- 
vo Juozas Kreivėnas), savo kaden- i vių, Įvarydavo baimės jūreiviams 
ciją baigia už pusės metų. Kas pravažiuojantiems pro jos kran- 
tuomet tvarkys KF reikalus, sun- tus. Nuo pradžios 19-to šimtme- „ * _______ —
ku pasakyti, nes jo veikla parei- čio čia palaidota apie 200 žino- siu laivų prie Sable salos skaičius

Tai yra, galbūt, milijoną kartų žymiai daugiau, 
sunkesnis darbas negu “milijono...................
dolerių” fondo suprojektavimas.

smėlio kopas. Jų tiek daug šioje 
saloje,- atidalintoje nuo Nova Sco
tia žemyno tik keletą mylių, .

Sable vardas per daugeli metų 
buvo jūrininkams baisus vardas. 
Maždaug apie 20 mylių ilgio smė-

Kas pravažiuojantiems pro jos kran
tus. Nuo pradžios 19-to šimtme-

arkliais.
Sabre sala yra tėviškė retų 

žvirblių, vadinamų Ipswich. Jie, 
kaip šeimininkai, priima laikinus 
svečius kaip juodoji antis ir daug 
kitų trumpam laikui atsilankan
čių paukščių. Gyventojai yra pa
stebėję ir žuvėdrų. pulkus be- 
krykštaujančių prie’salos krantų, 
ko pirmiau nebūdavo.

Jau prieš 150 metų švyturiai 
buvo Įrengti ir pradėjo savo tar
nybą saloje, perspėdami prisiarti
nančius laivus apie pavojų. Per
spėjimai apie artėjančias audras, 
radaras, bevielis telegrafas ir ben
drai visa modernioji technika su
mažino pavojus laivams taip, kad 
po II Pasaulinio karo nuskendu-

Patarimas
—Skolindamasis pinigt’ v isada 

skolinkis iš pesimistų, k .r:ė ir 
taip neturi vilties, kad bus grą
žinta, —- Triston Bernard patari
nėjo bičiuliams.

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

Čikaga yra didelis miestas. Jei
gu netikite, pažiūrėkite Į paskuti
nius gyventojų surašymo duome
nis, kurie 1961 m. pirmomis die
nomis buvo paskelbti viešumoje. 
Pagal juos, Čikaga užima II vietą 
savo didumu Š. Amerikoje su 3.- 
550.404 gyventojais ir eina tuoj 
oo Niujorko. Trečioje vietoje lie
ka Los Angeles su 2.479.015 žmo
nių.

Tačiau imant artimuosius prie
miesčius, Čikagą Los Angeles su 
savo apylinkėmis jau pralenkė ir 
nustūmė i III vietą. Prieš 10 me- 
tų ir šioje pozicijoje Čikaga pir- ■11-1 
mavo. bet dabar turėjo nusileisti 
greičiau augančioms “angelų 
miesto apylinkėms. Šiuo metu yra ■ . . - , . -. .priskaitoma 6.742.696, o Cikagįe 1'n,18ravlm0,!
su apylinkėmis kiek mažiau — 
6.220.913.

,1?

Per Įvairias šventes JAV auto
mobilių nelaimėse žūsta daug 
žmonių, čia, žinoma, Įtakos turi 
netik padidėjantis mašinų skai
čius keliuose, bet ir vairavimas 
“Įsilinksminus”.

Tačiau per ši Naujųjų Metų sa
vaitgali (trys nedarbo dienos) ne; 
laimių būta neperdaugiausią — 
mažiau negu buvo pramatyta. Illi
nois valstybėje (joje yra Čikaga) 
nelaimių skaičiumi ėjo trečioje 
vietoje visoje Amerikoje (20 už
muštų).

Čikagos mieste žuvo tik 2 žmo
nės ir sužeistų buvo 274. Iš viso 
nelaimingų atsitikimų būta 1.674. 
Miesto policija ypatingai griebė 
nugėrusius vairuotojus ir juos so-

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kontraktorius

Visų rūšių elektros 
įrengimai ir* pataisymai. 

TpI RO. 7-9947
24 Hamberview Rd., Toronto.

Will-Do Cartage
BALDŲ PERVEŽIMAS mies

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

124 GRACE ST., 
Toronto.

Telefonas LE. 4-8390

L ' ' "i • • i

1

OILS LTD. 
Ahtovoi 

H. ROžAITIS

kalauja daug darbo ir energijos, mų laivų, o nežinomų, sakoma, labai mažas, palyginus su tuo, 
‘ \ ‘ ‘ ‘ Kada Atlanto kas anksčiau būdavo, čia nėra

Įsiutusi audra nusiaubia šią sritį,1 uostu ir keleiviai (jų yra labai re- 
daugelio laivų likučiai pasirodo Į tai) šiandien atvyksta lėktuvais, 
iš smėlio, šie likučiai kada tai iš- j nusileisdami salos viduryje ant 

—— didaus laivo, garlaivio ar kito ku-; vandenų, kurie tęsiasi per dešim-
; rio jūros puikuolio, pasirodę lai-1 tis mylių. Nereguliariai atvyksta 

V. Vokietijon kas' Kinai iš smėlio ir vandens, audrai valdžios garlaiviai, kurie pristato 
' “ [įpraėjus vėl pasislepia, nepalikę;tarnautojams maistą. Motoriniai

jokių pėdsakų. * 1 j automobiliai, specialiai pritaikyti
Sala randasi apie 110 mylių į! sales naudojimui su didžiuliais 

pietryčius nuo Cape Canso, ten, 
kur Labradoro srovė susitinka su 
Golfštromo srove. Milžiniškas sū
kurys gaunasi, kuris ir išmuša lai
vus iš jų kelio. Pavojus žymiai pa
didėja, kai pakyla ir miglos, ku
rios kyla iš susidūrimo dviejų 
srovių šiltos ir šaltos. Potvy
niai ir atoslūgiai neša smėlio ma
ses ir salos krantai keičiasi ištiso
mis myliomis, o kaikur susidaro ;

Bonna. —
mėnesi iš rytų esą atgabenama 
paskleisti 10 milijonų propagan
diniu brošiūrų.

Hamburgas. — Netoli nuo čia 
suimtas kaime svetima pavarde 
gyvenęs paskutinis Oswięcimo 
(Auschwitz) kacėto komendantas 
Rudolf Baer.

Haaga. — Olandija sudarė su
tarti su Ispanija dėl apmokytų is-

Olandiją dirbti tekstilės ir meta
lų pramonėje.

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS .

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampas Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS -NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W. 
Roc;n 107 

Telefonas EM. 6-4182 
-Toronto

guminiais ratais, atlieka vidaus 
keliones nuo vienos stoties ligi 
kitos. Pėsčiomis daug čia nepada
rysi, nes salos smėlis yra palai
das ir labai klampus.

Prieš kelis mėnesius federaci
nė vyriausybė buvo pasiryžusi pa
šalinti iš salos keletą tuzinų ark
lių. Jiems trūko pašaro ir grėsė 
pavojus kristi iš bado, todėl buvo 

niis myiiuiiiis, u KdiKin susiuuiu i reikalo sustabdyti tolimesnį jų 
kopos ligi 85 pėdų augščio. Le-1 daugėjimą. Pranešimas apie jų 
kiąs smėlis keliauja nuo vieno sa-. pašalinimą ir išpardavimą susilau- 
los galo ligi kito,, ir taip per išti- i kė iš Nova Scotia ir kitų vietovių 
sas 17 mylių. tiek protestų, kad plano vykdy-

Salos žemas paviršius padeng- mą teko sustabdyti.
tas augmenija, bet. medžių nėra. Šable poni yra palikti ramybė-tas augmenija, bet. medžių nėra.
Bandymai apsodinti medžiais pa- je jųjų vienišuose laukuose ir ko- 
sibaigė niekais: neprigijo nei krū- ” ’ * ” '* *■ X J
mai, nei medžiai. Jūros krantai 
apaugę tik kadugiais, samanomis 
ir kita neturtinga augmenija. 
Kūdrų pakraščiais matosi span
guolių.

Arkliukų — mažų laukinių ark
lių — bandos laiko salą puikioj 
izoliacijoj. Sable salos gyventojai 
yra tik susisiekimo ministerijos 
tarnautojai ir jų šeimos. Federa
cinė vyriausybė išlaiko švyturių 
sargybas ir meteorologijos stotis. 
Salų lankytojai turi gauti specia
lius leidimus.

Niekas, turbūt, tikrai nežino, 
kiek saloj yra tų arkliukų. Apy- 
tikrias apskaičiavimais ten jų turi 
būti apie 400. Jų protėviai buvo 
atvežti i negyvenamą salą naujo 
pasaulio kolonistų prieš šimtme
čius. Normalūs naminiai arkliai 
per ištisą eilę generacijų virto 
mažo ūgio' ir tikrais laukiniais

pose. Pašaro jiems privežama, tad 
badauti neteks.

Jean E. Sereisky.

Bonna. — Bendrųjų Vokietijos 
reikalų ministerijos žiniomis, Ry
tų Vokietijoje ir po amnestijos, 
kuri palietusi apie 10.000 žmonių, 
dar esą 23.000 politinių kalinių. 
Jų tarpe esą 120 Berlyno 1953 m. 
sukilimo dalyvių ir 500 Jehovos 
liudininkų.

A. C I Ž I K A S

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

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

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

Kvalifikuotas technikas taiso

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

J. STANIONIS
19 GLEN BELLE CRESC Telefonas RU. 1-7861

Taisomi TELEVIZIJOS aparatai 
Skambinti iki 11 vai. vak. 

RO. V. Semaška
a

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. 
(į rytus nuo Dufferin St.) '

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

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

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

LIETUVIO ADVOKATO 
IŠTAIGA 

NEIMAN, BISSETT
SEG&UIN

Advokatai — Notarai 
35 HAYDEN ST., Toronto, 

(arti Bloor ir Yong gatvių) 
Tele! įstaigos: Telef. namų: 
WA. 4-9501. I BE. 3-0978

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko okinius visiems akių defek
tams. IStirio akių nervus, kurie dai
nai sukelta galvos skaudėjimų ir ner
vingumų. Kolba slavų kalbomis.

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

Automobilių, namų, vasarnamių, sveikatos, ZC /107 7
gyvybės, pensijų ir kt. U"UOJ.jL

Draudimai arba RO. 6-0832
P. Barausko Agentūra 

49 Cameo Cres., Toronto 9.

Įstaiga veikia 
168 vaL savaitėje

GENERAL INSURANCE
Torto draudimas (namai, auto ir

AL DŪDA

k
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SFAUC^BALtUSSFAUDOSBAUUSSFAUDOS 
sfaumSbaliusspaudossauiussfaudos
SPAUDOSBaLIUSSPaUDOSBaLIUSSPAUDOS

AUDOS 
AUDOS

ir smagu bus tarp draugux 
sausio 21 d., šeštadienį, Prisikėlimo parapijos salėje 

"TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ" METINIAME

MONTREAL, Que.

STAUOOSSAUUSSPAUOOSBALIUSSPAUDOS 
spaudosbaliusspaudosbaliusspaudos 
SPAUPOSSAUUSSPAUDMBAUUSSPAUtMS 
SPAUOOSSAUySSPAUDOSBALIUSSPAUDOS 
spaudosbauosspaudosbaliusspaudos 
spaudosbauusspaudosbauusspaudos 
SPAUOOSBAUUSSPAUDOSBAUUSSPAUDOS 
SPAUOOSBAUUSSPAUDOSBALIUSSPAUDOS 
spaudosbaliusspaudosbaliusspaudos 
SPAUDOSBALIUSSPAUDOSBAIIUSSPAUDOS 
SPAUDOSBAUUSSPAUDOSBAUUSSPAUDOS 
SPAUDOSBALIUSSPAUOOSBACIUSSPAUDOS

• Muziko St. Gailevičiaus vadovaujamas Toronto 
Vyrų Kvartetas pasirodys su niekur dar negir-

• dėta programa. ’ - _ .
• Šokiams gros lietuviškas orkestras “Olympia”. ‘
• Gausus gėrybėmis bufetas, laimingiems loteri

jos fantai ir kita.

Susitiksite seniai matytus savo bičiulius tik “Tė
viškės žiburių” baliuje, kuris būna vienintelis 
kartą metuose, todėl svečiai visada atvyksta į 
jį iš arti ir toli.
Įėjimas $1.50, studentams $1.
Pradžia 7.30 vai. vak.
Bilietų jau galima gauti “Tž” administracijoje.

A Vartų parapijos komiteto su
sirinkimas Įvyks ši ketvirtadienį, 
sausio 12 d., 8 vai. vak. parapijos 
klebonijoje. SusirinkAnan kvie
čiami visi, buvę ir esamieji ko
miteto nariai.

Lituanistinių mokyklų mokyto
jų ir tėvų komiteto susirinkimas 
įvyks šį penktadienį, sausio 13 d., 
Aušros Vartų klebonijos posėdžių 
kambary. 8 vai. vak.

Literatūros, dainos, muzikos ir KVIEČIAME išraiškos šokio vakarą-balių, pir- IX ▼ tnkins niacine animfice ši špc-

Metinis “Lito” susirinkta as
Banko “Litas” valdyba, remda

masi “Lito” įstatų 20 skyriumi, 
šaukia š.m. vasario 4 d., šeštadie
nį, 4 vai. p .p. Aušros Vartų para
pijos salėje, 1465 de Seve St., 
Montreal, “Lito” medinį vi bioti
nį narių susirinkimą sekanči i dar
botvarke:

1. Susirinkimo atidarymas
2. Balsų skaičiuotojų ir t: krin- 

tojų rinkimas,
3. Paskutiniojo metinio su sirin

kimo protokolo skaitymas ir pri
ėmimas. ' . ■

4. Valdybos pirm. pranešimas,
5. Banko vedėjo pranešimas 

apie finansinį stovį,
6. Kredito komis, pranešu įas,
7. Revizijos komis, pran eš mas,
8. Pelno paskirstymas ir lieti

nio balanso priėmimas, • r *
9. Nauju valdybos, revizijos ir 

kredito komisijų narių rinkimą^
10. Pranešimai apie numatomą 

veiklą 1961 m., . ■:
U. Klapsimai ir sumanymui, 
12. Susirinkimo uždarymus.

j Gerbiamieji nariai *rašon i at-
• .-x • - •m įsinešti i snširinkinu* sr.vo bmkoĮ u isisteigimo jubilejų,. Tatproga knygutes Dėl ;&taty.

kviečia visus dalyvauti įskilmin-; no ^melamš-
go j vakarienėj vasario 4 d. sv. dėmėsi i šia “Lito’" įstatu 18(b)

• Aanmiero parapijos saleje 7 val.|skvriaus jštrauka. ‘ 
j vok. Įėjimas $3. Valdyba.

Policijos ekspertai A- Gaubiac doniuosius organus nazys tui i bū- 
iš Paryžiaus ir P. G. Way iš Lon- 

■dono atvyko Montrealin pertvar- 
■ kyti miesto policijos. Juos pakvie- 
įtė naujasis burmistras J. Drapeau
• vieneriems metams.

mą tokios plačios apimties, šį šeš- 
tauienį, sausio 14 d. 7.30 vai. vak.

a i iizi A IAE V AV ParaPij°s salėje rengia KLB LAUKI Am E; Montrealio apylinkės seimelis.

į j^arjją' Aukstaitė, Jeonas Bąraus- 
; kas. Gina Čapkauskienė, Vytautas 
■ Jonynas, Henrikas Nagys, Kazi- 
Įmięras Smilgevičius, Birutė Vait- 
j kūnaitė ir Jonas žmuidzinas.

Po programos šokiai, bufetas, 
i įėjimas $1. moksleiviams nemo- 
• karnas.
’ Auksinis jubilėjus. Sv. Onos 
j Pašalpinė Draugija ruošia 50 me-

IR

TORONTO Ontz
Šv. Jono Kr. parapijos žinios | Prisikėlimo parapijos žinios j 
— Praėjusį sekmadienį pamal-1 — Praėjusį sekmadienį per vi-1 

sas Mišias kleb. T. Placidas pa- i 
rapijai davė 1960 metų Prisikė
limo parapijos religinės, tauti- į 
nės, kultūrinės ir karitatyyinės 
veiklos apžvalgą. Nežiūrint tiesio
ginės užduoties, rūpintis tikinčių
jų religiniais reikalais, Prisikėli
mo parapija, būdama tautinė pa
rapija, rūpinosi visais lietuviškos 
kolonijos reikalais ir darbu bei 
paslaugomis talkino visur, kur jos 
pagalba buvo reikalinga. Ypačiai 
daug moralinės ir materialinės j 
paramos praėjusiais metais susi-' 
laukė atskiros institucijos, organi-; 
zacijos ir pavieniai vargan patekę' 
asmenys — joms paremti Prisi-1 
kėlimo parapija praėjusiais me- Šį sekmadėinį, sausio 15 d., KL 
tais išleido $6.600. Raginusi VISUS. Kat. Moterų D-jos Prisikėlimo! ridėjus* aavaiigaiĮ rim&cuuiv t vu niuimą laoyivją : mpfiniamp eudrinkimp npr-
prisidėti prie Toronto Vaikų Na- parap. skyrius ruošia visos kolo- parap. patalpose vyko moksleivių j taitę - Navikevičienę ir savo bi-j“?J; valdnmiindnc nrsrann' na
mų statybos,, pati Prisikėlimo pa- :nijos moterims laisvavakari. Vi- ateitininkų organizaciniai kursai. Į čiulius, pakeliui į Čikagą sustojo į !? v ° , * inarpr oimn ir tp. 
rapija, neskaitant kelių tūkstan- sos maloniai kviečiamos 5 vai. v. Dalyvavo lygiai 50 moksleivių at-įToronte, kur aplankė “Tž” redak-įP ‘ '
čių dolerių paskolos, prie tų na- atvykti į Prisikėlimo parapijos į kų: 3 iš Rochesterio, N.Y„ 12 išj ciją. Jis-gyvena prie Čikagos tėvu' nacvVrp

Turėsime progos prie į Hamiltono ir 35 iš Toronto. Užsi- 
: vaišių stalo maloniai ir kultūrin-! ėmimai prasidėjo šeštadienį_10 v.

— tomis pabendrauti. Programoje į faelis, OFM, sukalbėjo invokaci- 

! moksleivius, linkėdamas > jiems 
■pasisemti iš kursų kuo daugiau 
: žinių. Pašnekesiu seriją pradėjo 
Jonas Žiūraitis iš Oakvillės, tema 
“Kas yra ateitininkas?” Po to Je
ronimas Pleinys iš Hamiltono pa

dų metu pamoksluose buvo padė
kota tikintiesiems už nuoširdų 
bendradarbiavimą, parapijos rei
kaluose, kartu iškeliant keletą 
problemų: lietuviškosios spaudos 
skaitymą, glaudų bendradarbiavi
mą visų lietuvių,* ypač atkreipiant 
dėmesį Į ankstyvesnės imigracijos 
brolius lietuvius, jiems parodant 
ypatingo nuoširdumo ir suprati
mo. Pasidžiaugta šios parapijos 
veikla bažnytiniame, tautiniame 
ir karitatyviniame bare. Pakviesta 
visi geros valios lietuviai i taiką 
lietuviškų kapinių gražinimo ir iš
laikymo reikale. Finansinis biu
letenis apie parapijos medžiaginę 
padėti bus išleistas kiek vėliau ir 
išdalintas bažnyčioje.

— Šią savaitę par. kunigai vizi
tuoja šias gatves: Lynd, Alhamb
ra, Redford, Indian Trail, Hewitt, 
Indian Road. ,

— šį pirmadienį po iškilmingų 
gedulingų pamaldų lietuvių kapi
nėse palaidotas a.a. Povilas Bud- 
reika. Velionis savo sunkios ligos 
metu parodė daug kantrumo ir 
krikščioniškos dvasios. Gili užuo
jauta velionies žmonai, broliui ir 
visiems jo giminėms Lietuvoje.

— Gyvojo Rožančiaus susirinki
mas šį sekmaidenį po 9.30 vai. ry
tinių pamaldų. Pamaldos aukoja
mos draugijos intencija.

— Kat. Moterų D-jos, šios pa- 
i rapijos skyriaus, penkerių metų 

veiklos sukaktis atžymima sausio 
22 d. 11 vai. iškilmingomis pa
maldomis ir bendra parapijos 
ągape - pusryčiais, kurių metu 
bendrai bus pasidžiaugta gražia 
skyriaus visuomenine ir karitaty- 
vine veikla.

Šį sekmadienį pasikeičiama 
kunigais su Hamiltono lietuvių 
parapija. Šios parapijos klebonas 
Hamiltone pamaldų metu pasakys 
pamokslus, nušviesdamas lietu
viškų kapinių idėją. Hamiltoniš- 
kis svečias taip pat per visas pa
maldas sakys pamokslus šv. Jono 
Kr. bažnyčioje.

— Popiežiaus patvarkyti kaiku- 
rie pakeitimai šv. Mišių liturgiko
je nuo Naujų Metų įvesti šv. Jono 
Kr. bažnyčioje.

— Pakrikštytas Petras Justinas 
Bronius Bagdonas.

Visus lietuviškus ir angliškus 
laikraščius užsisakykite'šv. Jono 
Kr. parapijos knygyne.

A.a. Povilas Budreika
Praėjusį savaitgalį vykęs dide

lis lietuvių judėjimas Odette lai
dotuvių namuose rodė Toronto 
visuomenės didelį atjautimą ir 
simpatijas gyvuosius netikėtai ap
leidusiam visuomeniinnkui a.a. 
Povilui Budreikai.

Velionis kilimo debeikietis, au
go nepertųrtingiausioje devynių 
vaikų šeimoje. Savo asmeninėmis 
pastangomis baigė augštuosius 
mokslus — pradžioje studijavo 
ekonomiką, o vėliau teisę. Gyveni
me velionis pasireiškė kaip akty
vus visuomenininkas, tiek lietu- 

K vių bendruomenėje, tiek Tautinė
je Sąjungoje, tiek ir prekyboje, 
verslininkų tarpe. Aktyvus Lie
tuvių Namų Toronte dalyvis ir il
gametis jų administratorius. Pas
kutiniu laiku dirbo J. Strazdo ra
dijo importo įmonėje.

A.a. Budreika pasižymėjo iš- 
- kalba, greitu sprendimu. Mirė 

praeitą penktadienį, sausio 6 d.. 
šv. Mykolo ligoninėje, turėdamas

LietuviųVaikųv-Ncifndms:

ŠOKIU VAKARAS
ši šeštadienį; sausio 14 d.z Prisikėlimo parapijos salėje.

Įėjimo bilieto kaina tik 1.00 dol.
Pradžia 7.30 vai. vakaro.

Šokiams gros mūsų salėje pirmą kartą, bet Toronte jau spėjęs pa
garsėti “RADIAN MELODIES” džazo orkestras. • Veiks Įvairių 
gėrimų bufetas, kaip paprastai. • Bus naudingų fantų LOTERIJA 
ir, jei rengėjams' pasiseks, dar viena staigmena — programa (ne 
scenoje). z-
KVIECIAMI VISI. LAUKIAMI VISI.
GRAŽUS ŠVENTA VAKARIS GRAŽIAM TIKSLUI.

M. N. P. Seselių Rėmėjų Būrelis.

; r?.o rinkimams a’kręj-- Ame 1 ąms-

skyriaus ištrauką:
“Kan ’idatv.oti rinki :nuore : vai-

Moterų laisvavakaris Ateitininkų organizaciniai į Tėvas Jurgis Navys - Navikevi- j ■■■■■■HBBBsaBEna 
kursai Į čius, MIC, aplankęs Montrealy sa- _ „■ p - . • • n •

Praėjusį savaitgalį Prisikėlimovo motiną rašytoją Mariją Auks- : b • . . *

ti nasiūlvtas Tašfu mažiausia kitų 
.dviem 'narių ir toks pasiūl; anas 
turi būti padarytas per sekre orių 
mažiausiai vieną savaitę prieš, me
tini visuotini nariu susirikimą. 
Sekretorius turi apie tai nai ifor- 
muoti pasiūlytuosius narius prieš 
visuotini metinį susirinki!rą”.

Į valdybą bus renkami 3 i Kre
dito komisiją 2 ir i Revizijos ko
misiją 2 asmenys. Praeitais me
lais natvs nariai neišstatė nei vie
no kandidato ir juos visus turėjo 
’šstatyti valdyba. Labai būtų geis
tina, kad šįmet nariai parodytų 
daugiau iniciatyvos “Lito” valdo- 
?uiu organu sndrrvmo reikalu ir 

išstatytų daugiau kandidatų.
Tuojau po susirinkimo bus va- 

,-aripnp ir nobūvis su šokiais. 
Veiks ir bufetas. Vakarienė ir po
būvis “Lito’ nariams nemokamai, 
o svečiams — po vieną dolerį.

Pr. Rudinskas. “Lito” sekret.

marijonu” seminarijoj, kur rūpi- i :as- 325 susirinkimas paskyrė 
naši berniukų paruošimu dvasi-: ^stadienmei liet, mokyklai ir lie- 
niam pašaukimui. Jis ir savo ke-į uvių vaikų darželiui. Susu mki- 
iionėse rūpinasi rasti berniukų,! ™a? gyvaydomėjosi lietuviškų ka- 
norinčių stoti į t. marijonų yiė- pažadėdamas viso-
nuoliją. Jo adresas: Marian Hills, ken0P^ paramą.
Clarendom Hills, Ill., USA. Vedybinės sukaktys

Serga Janina ir Zenonas Mažonai savo
Tamarai Kazakevičienei Gene- i namuose, dalyvaujant artimiems 

ratinėje ligoninėje padaryta sunki j šeimos bičiuliams, praėjusį savait-

mų statybos prisidėjo įvairia for- į kavinę.
ma suteikdama $2.500 auką.

Bendrais bruožais nušviesda- į gai praleisti laiką, vienos su ki- i rytą. Kursų organizatorius T. Ra
mas parapijos finansinę padėtį—: tomis pabendrauti. Programoje i faelis, OFM, sukalbėjo invokaci- 
smulkiau tai bus padaryta per vi-1 turėsime įdomią p. Butkevičienės' ją ir trumpu žodeliu pasveikino 
šuolinį parapijos susirinkimą ir j paskaitą tema “Moters teisės”,' 
paskelbta metiniame parapijos i skyriaus veiklos apžvalgą ir me- 
leidiny, — klebonas pareiškė, kad į ninę dali.
praėjusieji metai Dievo buvo ypa- i Kviečiame visas Toronto lietu
čiai palaiminti: salės pajamų ir i ves ir laukiame viešnių iš Hamil- 
parapijiečių dosnumo dėka, Pri-. tono, Delhi ir kitur. Valdyba. i ! gali atšventė dvidešimt metų ve-aiškino moksleiviams apiekuopos ^'^l^ulų operacija oj pa s . . . E1 - .sikėfimo -parapija, neskaitant su
mokėtų didelių nuošimčių, skolų 
sumokėjo virš $60.000.

— Parapijos choro repeticijos, 
visos bendros, daromos kas pir
madieni ir ketvirtadieni, 7.30 vai. 
vak, muzikos studijoje. Repetuo
jamos Mišios ir tuoj pradedama 
ruoštis Gavėnios laikui. Maloniai 
kviečiame Įsijungti Į chorą ne tik | 
senus, bet ir naujus choristus.

— Pasibaigus kalėdiniam lai
kui, nuo šio sekmadienio vėl re
guliariai Įprastu laiku ir Įprastose 
vietose dėstomos Pirmos Komu
nijos pamokos, katechetinės pa
mokos pradžios mokyklos moki
niams ir religijos pamokos gimna
zistams.

Valdyba
Jaunučių at-kų berniukų 

susirinkimas šaukiamas ši * sek-
1 ja - : hooninėie Efvdosi iš Fort William dvbine sukaktį, o Elvyra ir Juo-. korespondento pareigas irslau- Šelmiai - dešimtmetį. 

Įzindino su lietuviška - katalikis- :
Toronto moksleiviai at-kai sau- 

dukros’ Westono" si0 7 d- iaeid0 sav° kuoPos !aik' dukros. estono raščio <Tirmyn jaunįme!” i0-tą 
! numerį, kuriame rašo A. Ankuda- 
;vičius, A. Kuolaitė. N. Pušins- 

* -j ,•_ c* Q..+ 'kaitė. Filmu skyriuje A. Bušins-šv. Juozapo ligoninėje St. ut-; k komentuoja “Swiss Familv 
mm czTOiIrnto nn triTrniTi roiCA. { *vu**v^ J . w

i Robinson’. Įdėtas sąrasas 10 ge- 
iriausiu filmu jaunimui, rodytu u uauuu MWCM, ueja, Jjinivo 3Ą- r iqnn mpfinė 

monės neatgauna. Pijaus Jurkšai-^01 iyuU metus’
___ vain.iO. t . ! Toronto miesto naujoji vadovy- 

Pasistiprinūs ir truputi pailsę-;»oms po operacijos buvo ištiktas bė _ burmistras, kontrolieriai ir;
i jus, buvo tęsiama kursu* progra- kraujoplūdžio, šv. Mykolo ligom- ^į-ėjai — pradėjo savo dviejų Į 
ma. Vytautas Birieta labai įdo- ?eje sunkiai serga vyresnio am- metų darbą specialiu posėdžiu? 
miai pravedė pavyzdinį kuopos!ziaus moteris p. Lesmauskiene. sausio 6 d. rotušėje. '

madienį, sausio 15 d , 3.30 vai. p. ka spauda. Po 10 min. pertraukė- i g°ma$ žmonos ir toje pat ligoni-i 
_ ----------- ,a. £oksleivė at.kė įš gamiltonoJneje bestudijuojančios gailestin-i

Lionė Stanevičiūtė, perskaitė sa- seserim įukros- WeTst^.°!
vo vo referatą “Ateitininkas savo an- sanatorijoje sunkiai serga J.Vlįj

p. Prisikėlimo parap. muzikos sa
lėje. Visi nariai dalyvauja. ____ ___________; _________

Tėvai kviečiami paraginti savo Į vo referatą “Ateitininkas savo ap- , - . .v,
berniukus 8-12 metų amžiaus pri-! linkoje”, o Bronius Krokys iš Ro- ka^ neseniai- atvykęs gydytis is: 
sidėti prie jaunučių, kurių susi-; chesterio plačiau paaiškino inteli- miškų, 
rinkimų metu ne tik žaidžia, bet į gentiškumo principą. Pietų metu _ '. v” ” . ■
taip pat auklėjami lietuviškoj ka- 'darbai buvo nutraukti. Ju metu Haičio sveikata po truputi taiso- 
talikiškoj dvasioj. Naujai berniu-i trumpai, bet gražiai ir prasmingai Į <Įau^au į ri
kius užrašyti galima Prisikėlimo; kalbėjo Rochesterio moki, at-ku m. bando kalbėti, deja, pilnos są- 
klebonijoje pas T. Rafaelį. OFM, kuopos pirm. Augustinas Juod*- 
arba pas Meči Bušinska, tel. RO. vaikis •
7-6135. *

Vyrų susirinkimas ma 
Prisikėlimo parapijos Katalikų ’1

— Vaikų choro repeticija bus: Y^|^°į^a^ss"a^ų2s2us‘’kusirinkimą, kurio metu Stasys Į ,
šį sekmadienį 2.30 vai. p.p. prie u ik as tadiia as ^a^0 ^k°;: Juozapavičius skaitė paskaitą apie : d. išspausdino dr. Pr. Ancevičiaus

rumpai, bet gražiai ir prasmingai

čio sveikata po truputi gerėja. Li- ‘į

“The Globe and Mail” sausio 7

Dr. Jonas Mališka paaukojo AV 
bažnyčios statybos fondui šl00.

ĮVAIRUS 
BRAODIMAI

• Namų.
Mašinų,

• Sveikatos ir
• Gyvybės.

Telefonas CL. 1-4864
Balys Maskeliūnas -

vargonų.
— Jaunimo sekmadieniniai šo

kiai daromi kas sekmadieni, 7.30 i 
vaj. vak. muzikos studijoje. Pra
ėjusi sekmadienį šokiuose dalyva
vo apie 100 jaunų, mergaičių ir 
berniukų.

— Šiomis dienomis.parapijie
čiams ir aukotojams Toronte pra
dedami siuntinėti 1960 metų au
kų kvitai pajamų mokesčio reika
lu. Provincijoje gyvenontiems ge
radariams kvitai jau išsiųsti.

— Prisikėlimo parapijos meti
nis leidinys, naujai pavadintas 
“Prisikėlimo parapijos Toronte 
1960 metų apžvalga”, jau pradė
tas rinkti. Šiame didokame ir gau
siai iliustruotame leidiny, be pa
rapijos finansinės apyskaitos ir 
aukų bei aukotojų sąrašo, bus 
praėjusių metų parapijos kroni
ka, parapijos organizacijų veik
los apžvalga ir Įvairių bendrovių, 
profesionalų, krautuvių ir 1.1, 
skelbimai.

— Parapijos visuotinis susirin-

mii7ikn«: tfiidiinip tnni nn nacini 'v ■3nallv yaana.iu . a isspausomo OE. rr. ABCeviCiaus. (Minu Mišių. ProgramojeMaL|XoniuŠ\rokv° sumS’S StrŠpSAnį.‘The ,C?.raraunl> Sum’ 
>0' linnin idnnii nadeaita anip nocp 0 Bronlus Krohys sumaniai įsais- mit Autorius laikosi nuomones,
30 n?ai LieturoiePi?šleSto toki! kino pirniininko sekretonaus kad nuo dabar, t.y. nuo pastaro-
ra’ liška” knvsa Nariai ir visi Pkiti' PareiSas Ir provede einamuosius sjos komunistu konferencijos,
,a' vvrai nrlšomi būtinai atabankvti reikalus Šeštadienio posėdis bu- Maskvoje Sovietų Sąjunga nieko

‘ Katalku Vvru ūVof Sttes v0 >‘žtal«tas at kl' him"u- 7 vaL nebedarys be Kinijos. Dėl to ne-
j ,a . jos yaIdybos. v k jaunimas vėl susirinko i Pri- bebusianti įmanoma ir ‘didžiųjų
posėdis įvyks si sekmadieni, sau- m,17ii-n5 <=»!« naciiink-c 1oeŲ^ldnu. .unauvuia ir uiu/.iųjijšio 15 d., po paskutiniu Mišių £ m° muzlkos salę Pasllinks' konferencija”, kol nebusianti pri- 
k-iphnniinip Vairtvha ‘! miniL . .... pažinta ir ten pakviesta komunis-:J •* ’ J ‘ i Sekmadienį 10 vai. Prisikėlimo tįnė Kinija. Laikai, kada Maskvai

? haynvrinio ininkai dalvvnvn.

vyrai pras°mi būtinai atsilankyti. Y0 užbaįgtas at.kų himnu. 7 vai. nedarys be Kinijos. Dėl to ne-

Mergaičių popietės : bažnyčioje ateitininkai dalyvavo 
po Kalėdų švenčių vėl pradeda-:sav? Mišiose, kurias atlaikė To- 
mos šį sekmadienį, sausio 15 d., ir į I?Iį!orm?.ks^Žt?,r>^VaSi1OiS va^?s 
vyks kas sekmadienį nuo 3 iki 4 i T- Rafaelis, OFM. Pamokslo metu 
vai. Toronto Lietuviu Vaiku Na- j a^-kus pasveikino klebonas T. Pla- 
mu patalpose. * * 1 flda«’. OFM. Po Mišių gausus at-

’ • ku būrys dalyvavo agapeje, ku-
Švento Jono nakties ugnys i rio-i.c matėsi svečių — vyresn. at- 

Nepriklausoma teatro trupė iš Hamiltono ir Toronto, 
vardu Theatron, vadovaujama Z. L ■ ”? T'”.”? .
A. Turzanski, penk.tadienį, sausio . v
13 d.. Centrinės bibliotekos salė-: metu labai idomją paskaitą skai- _______
je (įėjimas iš St. Gtorge gatvės); m Vitalius Matulaitis tema Cha-, pasjnaudotį knygų išpardavimu, tesi- 
stato H. Sudermano keturių veiks į rakterio pažinimas is rankraščio -[kreipia dabar į ‘'Gabijos” leidyklą, nes 
mu drama “Švento Jono nakties Rafaelis padėkojo visiems kur-1 knygų išpardavimas pratęstas iki va- 
ughvs” an°lu kalboje Šioje dra- 5U dalyviams, paskaitininkams, > sario 15 d. Daugelis knygų atpiginta 

,. , u , moję kaip0 aktorė pasireiškia ir; seimininkėms ir yiriems, kurie
kimas bus sausio 29 d. po pasku- Raiįa Meilutė kuri taip pat pa- j betkunuo budu prisidėjo prie or- <»

dekoracijas bei drabužius ganizacinių kursų pasisekimo. Su- 
duos smulkią praėjusių metų fi- Kadangi spektakliai vyks kasdien važiavimas užbaigtas at-kų himnu, 
nansinę apžvalgą. Be to, bus ren- iki saUgio K21 d imtinai (išskyrus' Or«- kursU metu ateitininkus 
karnas parapijos komitetas. antradieni sausio 17 d) dramos i skaniai vaišino s, Sakalauskienė,

— Kitą savaitę bus lankomi pa- mėgėjams turėtu būti pravartu ši kuriai kruopščiai talkininkavo B. 
rapijiečiai gyveną Willowdale. veikaja išgirsti. * * 'T «
Ont. ir Toronte, sekančiose gat-

pilną sąmonę, tesulaukęs 51 me-; vėse: Constance St., Geoffrey A. A. S. Masioniai, 
tų amžiaus. Savo sunkia ligą su-' Av., Grenadier Rd., Sunnyside A ;vietoje gėlių ant a.a. Povilo Bud- gių užsakymais ir pagaminimu 
" ’ ’ ‘ ....... ------ -x,ū., . reikos kapoi per “Tėviškės Žibu- taip pat rūpinosi V. Simanavičie-

rius” naaukojo $10 Vasario 16 nė. L. Kolyčienė ir A. Kuolienė, 
gimnazijai. Kursų proga B. Pabedinskienė

Į parėmė moksl. at-kus $10 auka. 
Bloor St. Avenue Road sąkryža Dalyvis,

dėl požeminio traukinio darbų 
nuo sausio 10 d. vienam mėnesiui j Yra laiškas iš Sibiro J. Sinke- 
uždaryta ir apvažiuojama į vaka- {vičiui. siųstas i 962 Bloor St.. To
rus Bellair g-ve. o į rytus St. i ronto. Ont. Rašo V. K. Basiokas. 
George St. arbo Devonshire Rd. i Atsiimti “TŽ” administracijoje.

kvietė Vašingtoną susitarti ir pa
tvarkyti visus pasaulio reikalus 
esą jau praėję. Dabar esąs įmano
mas tik Maskvos - Pekingo - Va
šingtono susitarimas.
Išnuomojamas kambarys II augšte su 
maistu arba be maisto. Tel. LE. 2-6922.
Išnuomojamas f rentinis kambarys II!

1 vai. moksleiviai susirinko pas- augšte su baldais, galima naudotis vi 
i kutiniam savo posėdžiui, kurio tave. Tel. LE. 4-5972.

KAS PRIEŠ ŠVENTES NESPĖJO

tinių Mišių. Parapijos ekonomas 

nansinę apžvalgą. Be to, bus ren
kamas parapijos komitetas.

ruošė dekoracijas bei drabužius. Į ganizacinių kursųjjasisekimo^Su-

Ovg. kursų metu ateitininkus

Sakalauskas, V. Sakalauskaitė, V. 
Simanavičiūtė. V. Pusvaškytė. B. 
Dambrauskaitė ir jų draugės. Val-

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

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

pirmadieni nuo 10-1 vai. ir šeštadienį 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. Norkeliūnas RA. 7-3120. • Vedėjas D. Jurkus PO. 74280

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

1212 bundas St W. Tel. LE. 2-9547 
J. BERŽINSKAS 

rr~<v»icvrr>ai nriimami »r naštų •

prasdamas, daug krikščioniškos 
vilties ir paguodos sėmėsi ligoje 
iš šv. Rašto. v

Velionio pagerbimui Toronto 
verslininkai sekmadienį L. Na
muose surengė akademiją, kurios 
metu kalbėjo;dr. J. Kaškelis ir J. 
Strazdas. Jo karstas, tiek laidotu
vių namuose, tiek ir bažnyčioje 
buvo apdengtas liet, trispalve ir 
žalia neolituanų korporacijos ke
puraitė. Laidotuvėse dalyvavo pil
nutėlė šv. Jono Kr. bažnyčia. Pa
laidotas šį pirmadienį lietuvių ka
pinėse Port Credit. Velionis* To- 
ronte-paliko našlę žmoną ir brolį,

Kapinėse Toronto lietuvių var
du su velioniu atsisveikino apyl. 
pirm. J. R. Simanavičius, o Korp! 
Neo-Lituania vardu — Pr. Kve
daras. a.

Raginame atkreipti dėmesį, 
‘rad šį šeštadienį Prisikėlimo sa
lėje Toronto Vaikų Namų Rėmė
jų Būrelis ruošia pasilinksmini
mą, į kurį visi maloniai kviečiami. 
Pelnas skiriamas Vaikų Namų 
skoloms sumažinti.

— Pakrikštyta Broniaus ir Ge
nės Narbutų dukrelė Astrida Ge
novaitė, Owėn’o ir Alfredos Ken
nedy dukrelė Monika Tery, Hen- 
driko ir Irenos Petkų dukrelė Da
lia Marija. Mieluosius tėvelius 
nuoširdžiai sveikiname, o mūsų 
mažiesiems linkime sveikatėlės ir 
Dievo globos.

Doe. J. Paršeliūnas su šeima iš
sikelia i Rodney, kur Įsigijo taba
ko ūkį. Bičiuliai jiems rengia iš
leistuves kitą šeštadienį.

A. A. ONAI VONŽODIENEI mirus Amerikoje/ 

broliams Gediminui ir Dr. Vytautui Melnykams ir 
visiems artimiesiems nuoširdžią užuojautą rtiškia

A. Z. Pulianauskai.

sarašo šiuo adresu: ^Gabija” 87-85, 95 
St., Woodhaven 21, N.Y. ?

ŠV. JONO KR. PARAPIJOS KNY- 
GYNĖ galite užsisakyti visus lietuviš
kus ir angliškus laikraščius bei žurna
lus.

Gausite visas naujausias ir seniau iš
leistas knygas papigintai.

Rasite ir naujausias lietuviškas 
plokšteles: “Rožės ir tylūs vakarai* a 
bei Juodytės “Tėvynės prisiminimai”.

V. Aušrotas, knygyno vedėjas.

Lietuviška baldu 
dirbtuvė

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

h foltmomt-

JO DEWSON ST. TEL LE.4-140- 
TOROMTO

V

A L G ARBENS
REAL ESTATE

Kanados. Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

1611 Bloor Št. W. Toronto, Ont-.

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

HARDWARE BIZNIS
$$.000 pilna kaina, Bloor St. eurooiečiu rajone, apyvarta virš 
$40.000 per metus, gryno pelno virš $10.000. Tinka dviem put-, 
neriam. Pigi nuoma.

JANE — BLOOR rajone
8 kambariai pc*- 2 auęšlus. S20.000 visa kaina. Liuksusinis na
mas, vandenin alvva šildomas, žaidimų kambarys, platus privatus 
ivauav;mas. Vienas atviras morgičius balansui 10 metų, Įmokėti 
apie 8J.000.

DRL SMULKESNIU INFORMACIJŲ SKAMBINKITE A. GĄBBENIU7.




