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Sava spauda
Laikraščiuose viską, visus savo reikalus aptariame, bet apie 

juos pačius gal rečiausiai kalbame. O verta ir reikia. Ir labai rei-
kia. Dabar kaip tik gera proga apie tai pakalbėti, kai sausio mėnesi
KLB Krašto Valdyba yra paskelbusi Spaudos mėnesiu.

Kai po karo Kanadoje kūrėsi nauja lietuviškoji spauda, susi
domėjimas ja buvo žymiai gyvesnis, negu kad yra šiandien. Spau-
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kalais. Visiems rūpėjo, kad jie tik Įsikibtų į žemę, kad sutvirtėtų, 
kad pakeltų visus finansinius sunkumus, kad turėtų pakankamai 
skaitytojų, kad turėtų pakankamai medžiagos, turėtų ką spausdinti,
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buvo daug gausiau sulaukiama. ■
Nūdien padėtis yra neatpažįstamai pasikeitusi. Laikraščiai jau 

eilę metų tvarkingai eina, daugumai-atrodo, kad tai normaliausias 
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Kai po karo Kanadoje kūrėsi nauja lietuviškoji spauda, susi- 

dos bičiuliai anuomet labai gyvai rūpinosi naujų laikraščių rei-

kad pakeltų visus finansinius sunkumus, kad turėtų pakankamai 

būtų gyvi ir Įdomūs, žodžiu, rūpėjo viskas. Ir talkos visokeriopos

Nūdien padėtis yra neatpažįstamai pasikeitusi. Laikraščiai jau

gyvenimo reiškinys ir tuo rūpintis ar nors domėtis nėra jokio rei-
1 1 Y T" * 1 x ’1 1 J a • • • V jį i • X 7e •kalo. Kaikam atrodo, kad tai vienas iš daugelio verslų. Vieni, esą, 
verčiamės tuo, kiti kitkuo ir kiekvieni rūpinkimės savais verslais
bei savais reikalais. Ištikt ųjų betgi reikalas yra žymiai sudėtinges
nis ir toli gražu ne verslo pobūdžio.

Laikraštis yra visuomenės tarnyboje ir ištikrųjų yra jos pačios 
nuosavybė. Mūsų sąlygose biznieriškai pagristas laikraštis yra ne
įmanomas. O ji mes visdėlto norime turėti, be jo negalėtume ap- 
seiti, dėl to tai mūsų laikraščiai yra leidžiami visuomeninių organi
zacijų. Laikraščiai yra ne organizacijų kasoms pripildyti, ne jų 
pelnui didinti, bet jos yra padengti laikraščių nuostoliams, išsau
goti juos nuo sunykimo ir žuvimo. Suprantama, kad tai Įmanoma

Dalis moksleivių ateitininkų kursų dalyvių iš Roėeslerio. Hamiltono ir Toronto su savo vadovais ir 
paskaitininkais Prisikėlimo salėje.

JEI SOVIETAI UŽIMTU EUROP t

tik remiant visai lietuviškajai visuomenei.
•X

Visas laikraščio likimas yta lietuviškosios visuomenės, o pir
miausia jo skaitytojų bei bičiulių rankose.

Pirmiausia nuo skaitytojų bei nuo visos visuomenės priklauso 
piniginis laikraščio pagrindas. Be pinigo nieko negalima padaryti,
o to pinigo neįmanoma gauti niekur kitur kaip tik iš lietuviškosios
vsuomenės. Pirmasis šaltinis pinigu yra prenumeratos mokestis
bei prenumeratorių gausumas. Juo daugiau yra skaitytojų ir juo 
tvarkingiau jie atsilygina, tuo drąsiau laikraštis laukia rytojaus
dienos. Prenumeratos mokestis yra nustatomas kuo mažiausias, o
kaikada ir jo dar negaunama arba dėl jo tenka bent kelis kartus 
susirašinėti. Visa tai didiną darbą, atitraukia nuo būtinų kitų dar
bų, didina išlaidas ir sudaro netikrą padėtį. Mums kiekvienam tai
susirašinėti. Visa tai didina, darbą, atitraukia nuo būtinų kitų dar-

gal neatrodo taip didelis reikalas. Bet pagalvokim, kiek reikia 
laiko išsiųsti pvz. bent 1000 laiškų ir kiek tai kainuoja. Juk jei ir 
spausdinti priminimai siuntinėjami, tai vien pašto ženklams tenka 
išleisti $20.^ O. vokai ir^yĮsa kitai taip pąt juk kainuoja. <,..

Laikraštis yra vistirmūsūi tad ir jo reikalų nepamirškime visi. 
Atsilyginkime patys ir surastame dar naujų skaitytojų. Ir “Tėviš
kės Žiburių” kaikuriose kolonijose dar daugelis neskaito. Jei 
skaitytojai atrastų nors po vieną naują prenumeratorių, mums 
būtų jau labai didelė parama.

Bet laikraščiui reikalinga ne vien piniginė parama. Mūsų laik
raščiai neturi tiek darbininkų nei apmokamų korespondentų, kad 
lengvai ir greitai pajėgtų surinkti visas žinias," kurios gali mūsų 
skaitytojus dominti. Visa tai Įmanoma tik geros valios talkininkų 

■- dėka. "/.*
Visi juk žinome, kad mūsų laikraščiai niekur savo nuolatinių 

atstovų neturi, o visur būna įvykių, kuriuos tinka atžymėti laikraš
ty, Daugumas galvoja, kad laikračiui praneš apie tai kas kitas ir 

čius mes pirmiausia tam ir leidžiame, kad susižinotume, kad ži-

dėka.

taip dažnai daug kas lieka neatžymėta. O labai gaila. Juk laikraš-

notume, kas kur įvyksta, kokiose sąlygose kur lietuviai gyvena.

Savaitės įvykiai
KONGAS TEBESIRITA IŠ VIENOS KRIZĖS KITON. Būklė jau 

buvo aprimusi po prez. Kasavubu grįžimo iš Niujorko^ kur jis lai
mėjo savo delegacijai oficialų JT pripažinimą. Santykiai su JT su-

• > - « A Va • % 'a- a • • « •

buvo aprimusi po prez. Kasavubu grįžimo iš Niujorko^ kur jis lai- 

normalėjo ir buvo pradėta ruoštis politinių vadų konferencijai, kuri 
disunyių suirusią Krašto vienybę, otaiga ėmė veikti Lumumbos pa-
jėgos, Įsitvirtinusios Orientate prov. Jos pasiuntė savo dalinius Kivu
prov., kur jie suėmė centrinės valdžios pareigūnus ir nužygiavo Ka- 
cangos provincijon, kurios Baluba genties nariai, kovoję su čombės 
valdžia, prisijungė prie Įsiveržėlių. Liko paskelbta nauja provincija 
Luluaba su sostine Manono, atsiskirianti nuo Katangos. Pik. Mobu
tu kariai, kurie banoė per iseigijos valdomą Urunda- Urundi -sulai
kyti Lumumbos karinius dalinius Kivu prov., liko atmušti. Negana 
to, Lumumbos daliniai bando «------------—----------------------—

Kodėl gi nepatalkinti savam lietuviškam laikraščiui? Tik paban
dykime. Pamatysime, kad tas darbas įsitraukus į jį teikia nemažai 
ir malonumų. Smagu pajusti, kad patarnavai savajai bendruo
menei. •

Spudos mėnesio proga pasiryžkime tai padaryti ir ištesėkime.
Pagaliau dar vienas prašymas. Nebūkime taip užsidarę. Pasi

dalinkime savo mintimis per spaudą. Juk visais klausimais turime 
savą nuomonę. Dažnai ją reiškiame pasikalbėjimuose su bičiuliais, 
o kodėl negalime išdėstyti jų per spaudą visai lietuviškai bendruo
menei? Jai pūtarnautume idėjomis ir pagyvintume, praturtintume
spaudą. Atsiminkime, kad mums laikraštis įdomiausias, kai ten 
randame ir naujienų ir įdomių samprotavimų bei idėjų. Taip pat
ir kitiems. Tai kodėl visiems bendrai nepadaryti laikraštį vis įdo
mesnį ir įdomesnį? Redakcijos vienos to negali padaryti. Pa tal
kintam joms.

Buvęs ilgametis Britanijos už
sienio r. min. ir premjeras A. 
Edenas paskelbė straipsni š.m. 
sausio mėn. “Foreign Affairs” 
žurnale, kur jis išdėsto savo pa
žiūras i dabartinę politinę būklę 
ir nurodo, kas darytina.

Jo nuomone, vakariečiai “šalta- 
neturį sėkmės, nes 

esą nevieningi. Jie turį bendrą

sausio mėn. “Foreign Affairs

jame kare’

tikslą, bet neturinti bendro plano. 
Dėlto sovietai esą dažnai paglem
žta iniciatyvą, kurią nevisada iš
naudoja. Sovietų valdžios nepasi
sekimai bei pralaimėjimai nepa- 
siekią jų piliečių, ir šie pastarieji 
susidarą* ĮspūdĮ,^afSr1soVi^tai'Visa
da laimi. Sovietiniai puolimai bū
sią tęsiami toliau, ir vakariečiams 
teksią gintis. 0 gynybos ištekliai 
šiuo metu esą mažesni nei’ 1940 
m., kai Hitleris su savo kariuome
ne nasiekė Atlanto uostus. Tada 
už Britanijos pečių esą stovėjo 
dar nepaliesta Amerika — nei 
dvasiškai, nei finansiškai. Šiandie
ną ir jos ištekliai esą įtraukti lais
vojo pasaulio gynybon ir tai ne- 

vakariečiams realiau pajusti, so-
visur racionaliai. Reikią visiems

vietinį pavojų, glaudžiau planuoti
bei veikti. Ir tai jau dabar, nes 
vėliau galį būti pervėlu.

KOEGZISTENCIJA — 
ĮSIGALĖJIMAS BE KARO

Po Stalino mirties, pasak A. 
Edeno, Sov. Sąjungoj prasidėjęs 
naujas laikotarpis. Pradžioje bu
vę neaiškumo ir kartu vilties, kad 
politinė įtampa atsileis. Sovietų 
pasitraukimas iš Austrijos buvęs 
ženklas, iš kurio buvę galima ti-
kėtis palengvėjimo ir Vengrijoj,
kur sovietų kairuomenė buvo lai
koma laiduoti keliams Austrijon. 
Deja, po visos įvykių eilės vaka
riečiai pagaliau turėję Įsitikinti,
kad ir po Stalino sovietinės politi-

KAS NAUJO KANADOJE?
Liberalų partijos suvažiavimas

įvyko Otavoje, kur dalyvavo 2O0O
asmenų iš visos Kanados. Jo or-
ganizatoriai, rengdamiesi būsi-

siaurinti Kanados dalyvavimą 
JAV-Kanados jungtinės gynybos 
sistemoj bei neįsileisti atominių 
ginklų.
sistemoj bei neįsileisti atominių

miems rinkimams, norėjo suakty-
vinti partijos veiklą ir paruošti 
programą. Dar prieš tai Kingsto- 
ne buvo sukviestas rinktinių libe
ralų seminaras, kuriame buvo pa
ruošta naujų idėjų bei planų atei
čiai. Masiniame Otavos suvažia
vime visa tai buvo perteikta pla
čiajai visuomenei per 21 komisi
ją ir pilnaties posėdžius. Buvo 
nutarta stipriai ruoštis rinkimams 
ir juos laimėjus vykdyti šiuos nu
tarimus: sumažinti nedarbą bei jį 

e pašalinti palengvinant, paskolų 
gaviiną. sumažinant palūkanas ir 
darbo pajamų mokesčius; nekana- 
diečių įmonėse ir bankuose įves
ti didesnę kontrolę, reikalaujant, 
kad jų vadovybes sudarytų kana
diečių dauguma; įvesti valstybinę 
Kanados vėliavą po 2 metų valdy
mo; duoti nemokamai elektros 
energiją 10 metų nepasiturinčių 
sričių mažajai pramonei: sulygin
ti abieju pasaulinių karų vetera
nų privilegijas ir jas praplėsti; 
įvesti savnonšką pensijų planą ir

Kvitus už aukas labdarybei ke
liose Quebeco vyskupijose para
pijų klebonams įsakyta duoti ne
mokamai ir tai atitinkančius pa
aukotoms sumoms, šv. Hiacinto 
vyskupijos vyskupas A. Douville 
paskelbė šiuos nurodymai): “Mo
kestiniai kvitai labdarybei turi 
būti nemokami ir tikri. Tikintie
ji, be išimties, tepasinaudoja an
ketomis, kurios turi būti paštu 
grąžinamos klebonijosna apmo
kėtame voke. Tos anketos padė
tines kiekvienos bažnyčios prie
angyje. Kvitas duotinas pagal pra
šančiojo tvirtinimą; jei prašomoji 
suma perdėta, kunigas, išduodąs 
kvitą, gali ją sumažinti arba pra
šyti pateisinimo”. Panašius nuro
dymus yra davęs ir M on trealio ar
kivyskupas kardinolas P. E. Le- 
ger, remdamasis 1953 m. sinodo 
304 nutarimu.

šiailrės vakarų srityse 4.8%, Al
bertoj 3.3%, Newfoundlande 2.6 
%, Ontario 2.2%, Quebece ir B. 
Kolumbijoje 2.1%; mažiausias 
prieauglis buvo Saskatchewan— 
0.7%. Ontario prov. šiuo metu 
turi 6.160.000, Quebeco —- 5.170.- 
000, ’

Vatikanas. — Popiežius pasky
rė du naujus vyskupus Lenkijai, 
kurių vienas bus Sandomiero, o 
antras čenstakavos vysk, sufra-
kurių vienas bus Sandomiero, o

ganais.

kos tikslai nepasikeitė. Dabar tai komunistų pajėgos paimtų savo 
aiškiai matyti. kontrolėn šios srities žmonių ir

“N. Chruščiovas mano, kad pramonės išteklius, jų Įsigalėji- 
laisvojo pasaulio, arba kaip jis mui pasaulyje sunku būtų besi- 
sako imperialistų - kapitalistų, priešinti”. Šalia bendro karinio 
dienos yra suskaitytos. Jis darys 
ką tik galės jom sutrumpinti, iš
naudodamas esamas galimybes 
ir ieškodamas naujų kiekviename 
žemyne. Kai Kremlius dabar kal
ba apie taikią koegzistenciją, mes 
visf suprantame, kad tai reiškia 
pasaulio komunistinimą be karo.

planavimo šiapus ir anapus Atlan
to reikią politinio planavimo, ku
ris atgaivintų Atlanto Sąjungą, 
įjungtų atominius ginklus ir pa
šalintų priekaištus JAV. Dar la-
biau esąs reikalingas laisvojo pa-

Ji neišskiria ir kitų metodų, kur
taikios priemonės neneša sėk-
mės”. _

RESPEKTAS SVARBIAU 
NEI PINIGAS

Nuo 1940 m. V. Europos kolo- 
ninės valstybės davė nepriklauso
mybę 18 kraštų su 600 milijonų 
gyventojų, o sovietai pavergė 12 
buvusių laisvų kraštų su 120 mil. 
gyv. Ir visdėlto naujosios valsty
bės nesiorientuojančios, nematan
čios komunistinės diktatūros pa
vojų. Ir tai dėlto, kad vakariečiai 
perlengvai remia kaikuriuos dik
tatorius, simpatizuojančius komu
nizmui. Juo daugiau vakariečiai 
priešinsis jų reikalavimams, juo 
daugiau bus respektuojami, nes 
“pagarba yra stipresnis magne
tas už pinigus”. Nei ūkiniai, nei 
politiniai papirkimai bei nuolai
dos negali būti sėkmingi. Laisvo-
sios valstybės turinčios pagaliau

šaulio tikėjimas, kuri reikią at
gaivinti. ‘Mūsų medžiaginiai iš
tekliai tebėra didesni už komu
nistinių pajėgų, ir galutinis laimė-
jimas bus neabejotinai mūsų, jei 

damas A. Eedenas cituoja S. 
Smith 1804 m. žodžius: “Didesnės 
kovos, kurion esame Įtraukti, pa
saulis niekad nematė; kovojame 
ne vieno mūsų krašto kovą, bet 
grumiamės už atsakymą į klausi
mą: ar liks dar laisvės žemėje?”

suprasti, kad komunistų diktatū
ros yra pasiryžusios panaudoti vi
sas priemones savo galiai padidin
ti. “Komunistų grėsmė laisvojo 
pasaulio turimoms laisvėms yra 
absoliuti. Jei Vakarai to nesupras 
ir nepriims, jų politika bus nesėk
minga ir jų ateitis atsidurs pavo
juj”. *

TIKĖJIMAS IR LAIMĖJIMAS
Viršūnių konferencijos turin

čios būti išimtis, ne taisyklė. Jos 
galinčios sudaryti tinkamą nuo
taiką, bet diplomatinės derybos su 
visomis detalesnis paliktinos už
sienio r. ministeriams. Vakarie
čiai ateityje savo politiką turį 
remti ne galimu Kinijos - Sovietų 
Sąjungos konfliktu, ne evoliucija 
Rusijos viduje, o prielaida, kad 
šaltasis karas tęsis, kad sovietų 
tikslas yra pasaulio užvaldymas 
ir kad laisvasis žmogus visur turi 
kovoti organizuotom pastangom. 
Vakarų pajėgos bei ištekliai turį 
būti apjungti kaip niekados. Rei
kią veikti vieningai visuose žemy
nuose, bet ypač Europoje. “Jei

žodžiai pro geležinę 
uždangą

Lietuviškos ir"kitos radijo pro
gramos, siunčiamos iš laisvojo pa
šaulio anapus geležinės uždangos 
yra trukdomos 2000 sovietinių

veržtis ir Ekvatoriaus provinci- 
jon, kur pik. Mobutu pasiuntė sa
vo sustiprinimus. Buvo pasklidęs 
gandas, kad pats Lumumba pabė
gęs iš kalėjimo, bet jis nepasitvir
tino. JTautoms tai sudaro naują 
galvosūkį. Jų santykiai su prez. 
Kasavubu vėl Įsitempė, ir pasta
rasis pareikalavo atšaukti gen. 
sekretoriaus patikėtinį Rajesh- 
vvar Dayal iš Leopoldvilės, nes jis 
nieko nedaręs prezidento pareigū
nams apsaugoti Kivu prov., kur 
jie buvo suimti. Be to, įtariama, 
kad kaikurie JT daliniai padėję 
Lum umbos pajėgoms. Katangos 
premjeras čombė apkaltino JT už 
nesaugojimą nukarintos srities 
bei įsileidimą Lumumbos dalinių. 
Jis pagrasino pulsiąs įsiveržėlius 
ir jau Įvyko visa eilė susišaudy
mų. JT ton sritin pasiuntė sustip
rinimų ir bando tarpininkauti. 
JT Saugumo Taryboje Sov. Sąjun-

siųstuvų, kurie pakelia tokį 
triukšmą, kad kartais jas sunku 
begirdėti. Visdėlto, Laisvosios Eu
ropos radijo pareigūnų teigimu, 
90%, siunčiamų programų yra pa
gaunamos anapus geležinės už
dangos bent viena kuria banga. 
Laisvosios Europos radijas turi 28 
galingus siųstuvus, per kuriuos 
siunčiamos programos kasdien: 
Čekoslovakijai, Vengrijai ir Len
kijai 18 vai., Bulgarijai ir Rumu
nijai 6 vai. Nei Lietuvai, nei ki
tiems Pabaltijo kraštams jis ne
siunčia jokių programų. Nei Ka
lėdų švenčių proga nebūna išim
čių. Popiežiaus kalba Lietuvai bu
vo perduota Vatikano radijo lietu
viškai. Laisvosios Europos radijas 
davė šventines programas, įskai
tant ir popiežiaus kalbą, tik Bal
kanų kraštams. Kalėdinės ir kt. 
švenčių pamaldos buvo siunčia
mos iš Londono katalikų Bromp- 
ton oratorijos ir šv. Stepono šven
tovės Miunchene. Protestantų 
pamaldos buvo perduotos iš kelių 
vietovių, jų tarpe iš Slovakų diev- 
namio Lonsford, Pensilvanijoj. 
Sausio 7 d. kalėdinės pamaldos 
buvo perduotos ortodoksams Bul
garijai ir Rumunijai iš Niujorko 
šv. Dimitri jaus cerkvės. Hanuk-

ga puolė Belgiją, leidusią pasi
naudoti Urunda-Urundi teritori-

laimės, ir todėl menkas buvęs 
derlius; tai netiesa, girdi negali
ma suversti visos atsakomybės
“ponui Dievui”. Po šitokios pylos 
pradėtas didelis žemės ūkio parei
gūnų pertvarkymas, šalinami iš
vietų visi, kurie rasti neįvykdę 
duotų planų. Įvedamas naujas 
planas, parengtas paties Chruš
čiovo.

CASTRO “KARIAUJA”
Kubos premjeras F. Gastro su

kėlė ant kojų savo miliciją ir ka
riuomenę, šaukdamas, kad gresia 
amerikiečių invazija. Histerija 
buvo taip Įkaitinta, kad milicijos 
priešlėktuvinės apsaugos dalinys 
iš susijaudinimo nušovė savo 
žvalgybini lėktuvą, kuriame žuvo 
trys žymūs pareigūnai. Kai jokia 
invazija nepasirodė, F. (’astro su
kvietė savo kovotojus — apie 30.- 

’ i 000 — Havanon, pasakė kalbą ir 
pareiškė, kad kubiečiai laimėję,

ja, esančia JT globoj ir reikalavo
neš priešas nedrįsęs pulti. Nuo
šiol esą Kuba galinti palaikyti 
normalius diplomatinius santy-
taiis^ JĄ¥,Sfc» rgbelikę ameri
kiečių nuosavybės Kuboje; viskas 
esą pačių kubiečių rankose. O 
Gvantanamo bazė esanti ne Ku
bos, o JAV galvosūkis, kuri turin
ti peržiūrėti naujoji Kennedy vy-

vo papeikti Belgiją, bet nei sovie
tų nei afrikiečių rezoliucijos ne
praėjo. Gen sekr. Hammarskjol- 
das sutrumpino savo lankymąsi 
P. Afrikoj ir grižo Niujorkan 
narplioti naujų painiavų.

CHRUŠČIOVAS ŠĖLSTA ________________
N. Chruščiovas, pasirodo, mo-jis susilaukė Argentinoje, Čilėje* 

ka šėlti netik Niujorke. Maskyo- Urugvajuj, kur jo šalininkai su- 
je per centrinio partijos komite- kėlė demonstracijas. Urugvajaus 
to posėdi, kuriame paaiškėjo di-’vyriausybė i tai reagavo Kubos

Dalį savo milicijos F.riausybė. Dalį savo milicijos F. 
Castro pasiuntė į Oriente kalnus, 
kur slepiasi sukilėliai. Simpatijų

deli nedaktekliai Ukrainos, Ru
sijos ir Kazachstano žemės ūkyje, 
jis pranešimų metu iš vietos ėmė 
atsiliepinėti bei aštriai pulti at-
sakingas vadovybes. Kai Rusijos 
federacijos premjeras Polijanski, 
darydamas pranešimą, užsiminė 
apie laimėjimus skaitlinėse, Niki
ta Chruščiovas pertraukė ir pa
reiškė, esą reikia nubausti parei
gūnus, falsifikuojančius statisti
ką. Esą jis žinąs kolchozų parei
gūnus, falsifikuojančius statisti
ką. Esą jis žinąs kolchozų vedė
jų, kurie pirko sviestą ir karves 
rinkoje ir atgabeno valdžiai, kad 
Įvykdytų planą. Atsiliepdamas i 
Ukrainos kompartijos gen. sekr. 
Podgorny pranešimą, Chruščiovas 
tarė: “Pusė kukurūzų buvo pa
vogta laukuose”. Podgorny: “Tie
sa, Nikita Sergejevič”. Pasak 
Chruščiovo, pareigūnai esą teisi
nasi, kad ištikusios visokios ne-

ambasadoriaus ir Sov. Sąjungos 
ambasados I sekretoriaus išviji
mu. Esą jie prisidėję prie de
monstracijų organizavimo, kurių
metu buvo suimta 139 asmenys.

IŠTRĖMĖ VYSKUPĄ
Haiti diktatorius Duvalier, susi- 

kirtęs su studentų sąjūdžiu, rei
kalaujančiu reformų ir civilinių 
laisvių, yra suimdinęs kaikuriuos
jų vadus ir paleidęs universiteto
studentus nuo lapkričio 24 d. ti
goms Kalėdų atostogoms. Kadan
gi studentų sąjūdžiui rodo simpa-
tij.ų katalikų mokyklos ir apskri-
tai visuomenė, diktatorius Duva
lier, valdąs kraštą dekretais, kal
tina katalikų vadus. Praėjusių 
metų lapkričio mėn. jis ištrėmė.
Port-au-Prince arkivyskupą Poi-

kah (Makabėjų Įsteigta šventyklos 
dedikacijos šventė) švenčių pro
ga žydų vadų prakalbos buvo irgi 
perduotos.

Per “Amerikos Balsą" anapus 
geležinės uždangos buvo perduo
ta visa eilė šventinių programų 
su atitinkamomis Įvairių tautybių 
vadų prakalbomis. Jų tarpe buvo 
ir J.E. vyskupo V. Brizgio kalba 
lietuviškai, arkivyskupo K. Boha- 
čevski — ukrainietiškai.

rier, o dabar — jo pagalbininką 
Remy Augustin su visais kūnijos 
pareigūnais ir paliko vyskupiją 
be administracijos. Jie paneigė 
visus kaltinimus, ypač dėl komu
nizmo. Vatikanas greitai reagavo
ekskumunikuodamas visus asme
nis, prisidėjusius prie dvasininkų 
ištrėmimo. Tai antra ekskomuni
ka P. Amerikoj nuo 1955 m., kai 
buvo ekskomunikuotas Argenti- \ 
nos diktatorius Peronas. Haiti 
diktatorius Duvalier yra katali
kas. bet pastaruoju metu savo 
vaikus perkėlė metodistu mokyk
lon. ■■■’; .

APALPO PREMJERAS
Belgijos vyriausybė, sudaryta 

iš krikščionių socialistu ir libera
lu. kietai laikosi prieš socialistų 
organizuojamus streikus su riau
šėmis. Ji nesutiko atsiimti įstaty
mo projekto, kuris numato padi
dinti mokesčius ir apkarpyti so
cialinę globą. Prieš pat balsavimą 
seime premjeras G. Eyskens. jau 
ketvirta savaitė gyvenąs didelėj 
Įtampoj, apalno ir buvo savo kole
gų išvestas iš posėdžio. Balsavi
mas buvo atidėtas, o gydytojai 
liepė premjerui pailsėti. Vėliau, 
premjerui nedalyvaujant, seimas

18 milijonų gyventojų pasiekė

atkelti senatvės pensijos ribą iš

ketveriem metam ir taipgi pašal
pų fondus; nesipriešinti svarsty-

vo: Yukono teritorijoj 7.7%mui Kinijos priėmimo Į JT; su-

r -

atsiskirti nuo dabartinės Belgijos 

reikalu memorandumą.

70 m. i 65; suorganizuoti 10.000 
stipendijų studentams po $1000

Iš tam. Boleslovo Pacevičiaus vaizdelio “Betlėjus švinta”, suvaidinto jaunųjų pajėgų Toronte.

Kanada 1960 m. lapkričio mėn.; 
gruodžio mėn. buvo 18.020.000. 
Nuo 1956 m. visuotinio surašymo 
gyventojų skaičius padidėjo L- 
939,000 arba 12.1%. Didžiausias 
gyventojų prieauglis 1960 m. bu-

istafymo projektą priėmė 115 
Misti nrieš 90 ir perdavė svarsty
ti senatui. Tikimasi, jis bus galu
tinai priimtas vasario vidury. Va- 
lonija. socialistų tvirtovė, galvoja 
atsiskirti nuo dabartinės Belgijos 
ir jos atstovai Įteikė karaliui šiuo

»■*
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RELIGIKIAME PASAULYJE
Katalikiškos spaudos reikalu 

. pasisakė Ispdūijos Vysk. P. Cante- 
ro, spaudos komisijos pirm., ati
darydamas katalikų žufnalizmo 
mokyklą. Pasak jo, katalikiškoji 
spauda turinti atlikti bendruosius 
ir specialiuosius uždavinius. Nuo 
visos kitos spaudos ji esanti skir
tinga tiktai savo dvasia. Ji nega
linti ribotis vien religiniais klau
simais ir turinti atsiliepti visais 
aktualiais' klausimais. “Spauda, v_ . . -... 
kuri hegyveha’sfabąftim'i, kuri'josi 765.000. Chaidėjiečių katalikų 
neatspindi i neteikia atsakymo jos 
problemoms, ’ yrą pasįherktd' rie- 
sėkmėf”. ' ,,/V ’ Į

• Vysk. T. WTflczynęki? valdąs 
Allenstėiri-OIsztyn vyskupiją, mh- 
tyt, atsakydamas į priekaištus, 
esą'buvusiose Vokietijos žemėse, 
atitekusiose Lenkijai, .teisiniu po
žiūriu vyskupijos tūriai priklausą 
seniesiems savininkams — pareiš-

Daina šventės metu organizuokime veiksniu konferenciją T. Barnabui Mikalauskui 50 metų
£ JUOZAS KARAMBA

t kaip akivaizdus gam- 
| pasireiškimai judme-

fin pasipriešint 
« tokį gamtos 

baudžią./ :
Laiko tėkmėj ir pats žmogus 

nenoriai evoliucijonavo, ypač jo 
plotas padarė ir daro tokią ste
bėtiną pažangą, kad net gamtos 
jėgos ėmė paklusti ir pradėjo jam 
tarnauti. O ką tai reiškia? Reikia 
suprasti tai, kad žmogiškoji pri
gimtis šalia savo žemesnės —- 
ahima vegetativa — kūniškos pu
sės, neginčijamai dar turi dieviš
kosios prigimties pradą, kuris 
duoda žmogui sugebėjimą mąsty
ti ir kurti. Tačiau pasaulyje ne- _________

mąpaitČių žmonių, nįfntas o Bj^ >ikti^ .angelai ° 
-^^.žmoguidūotądievišką do- 

vai^^ntaip supranta’ ir -ęįėl ravo

žvėriškiausius gyventojų žudy- 
taus. Tai būtų buvęs aštiųu atkir
tis į danarto rifclą, propagandą 
ir kitą paskleistą neteisybe, kuris 
20 metų Lietuvos užgrobimo su
kakties šventėje vara ‘subūręs 
smaugiamos tautos sūnus ir duk
ras juos šokti, ir dainuoti vertė. 
Be to, jis skleidė melagingus pra
simanymus ir bruko tokią pat li
teratūrą krašto viduje ir svetimo
mis kalbomis į užsienį tvirtinda
mas, būk, pati liętuyių tauta sa
vanoriškai Įsijungusi Į sovietų 
tautinę šeimų, o ir net ant visa
dos ji yra atsisakiusi savo laisvo 
ir nepriklausomo gyvenimo. De- 
ia, PLB Valdybos užsimotas gra
žus ryžtas nuėjo nikai s, dėl ben- 
dro mūsų nevieningumo. Aišku, 

’ ’ardžiavo oku-

klaupė .atkalbėjo rožinį ir sugie
dojo giesmę. Demonstracija pa
sibaigė be didesnių incidentų.

• Rytų apeigų katalikų yralO - 
080.000, o Įvairiu grupių ortodok
sų — 184.520.000. Bizantinė ka
talikų grupė turi 7.500.000, o or
todoksų — 170 mil. Katalikų ar
mėnų grupė turi 180.000, o atsi
skyrusių nuo Romos — gregori- 
nirikų — 3.785.090. Syriečių ka- 
ūalJkū yrą170.000.* nekatalikų — 

grupė turi 1,220’000', nekatalikų 
—’170.000. Koptų katalikų grupė
je yra 75.000; o atsiškyrūsių —-
1.800.000. Katalikų matonitų yra 
885.000. Etijopų katalikų grupė 
turi - 50.000, nekatalikų — 8 ndl. 
Kiekviena katalikų rytų apeigų 
’trupė turi savo patriarchą, išsky
rus Etiopijos ir vidurinės Indijos

■ grupes. Kardinolų kolegijoj niū
kė, kad aabartiniai lenkai vysku-i apeigą katalikus atstovauja dii 

—i }-ar(įjnoįaį. syriečių patriarchas, .. ___ _ __ _ ..T
Tappouni ir armėnų patriarchas 1 rūnėjo pabrėžti. Rūpėjo daugiau 
Ągagianian.

• Rosinį iš duonos lutos, stikli- 
nę-kieliką ir paprastos skardos pa
teną atsiuntė popiežiui Jonui 
XXIII vienas kunigas iš Sov. Są
jungos, kur jis esąs kalėjime, šie 
reikmenys buvo naudojami slap
tom pamaldom, žinią paskelbęs 
“L’Osservatoro Romano” taipgi 
nriduria, kad buvęs atsiųsta# ir 
audeklo gabalas su įrašytu; tikėji
mo išpažinimu. Laikraštis nieko, 
nemini anie siuntėjo tautybę. ■

• Katalikų - protestantų bendra 
Kalėdų šventė buvo surengta 
Olandijoj, Utrechto mieste. Daly
vavo keli tūkstančiai žmonių di
džiojoj rinkos salėj, kur kalbas 
nasakė protestantų pastorius ir 
kardinolas Alfrink. Utrechto arki
vyskupas. - Pastarasis pareiškė,-mūsų kraŠto-okunantas džiūgavo 
kad toks susirinkimas dar nerodo 
abiejų šalių vienybės, kuri turi 
būti gili, o ne uaviršutinė. Visdėl-

esą reikia siekti Kristaus norė- 
•es vienybės, nustoti kariavus ir 
rirbti abipusiam susinratimui.

• Graikijos katalikai kovola'su
vvriausybe dėl naujų bažnyčių 
Pagal Įstatymą, joks dievnamis 
nesali būti pastatytas be švietimo 
ir kulto ministerio leidimo, kuris 
lensvai duodamas ortodoksams, 
bet ne katalikams. Atėnuose rytu, u __
apeinu katalikai, laikepamaldas į įtinkamą deklaraciją smerkiam menas: in concordia parvae res

čia Sovietuos smurto nolitikos žy- ^rescunt. tamen in diseordia mag- 
rius prieš Lietuvą ir kaltinimą už j nae dilabuntur — sandaroje ir

b

Mpasaulįišsj tautie-

pai tose srityse esą pilnateisiai 
valdytojai, turi netik asmenines, 
bet ir teritorines teises. Jie esą 
paskirti šv. Sosto ir turi tas pa
čias kanoniškas teises, kaip ir vi
si kiti įvairių kraštų vyskupai.

• Romanas “Ponios Čhatterley 
meilužis”, parašytas D. H. Law-

. rence, Britanijoj sukėlė daug 
triukšmo. Jo leidėjai, daugelio 
nustebimui, gavo teismo pritari
mą išleisti pilną jo tekstą, nes tai 
esąs literatūrinis kūrinys ir jo ne
saistąs 1959 m.' įstątymas, drau- 
džiąs spausdinti nepadorias kny
gas. Laikraštis “Catholic Herald” 
paskelbė Lancaster vyskupo pa
galbininko pareiškimą; esą jis 
pats , nėra skaitęs to romano ir 
negalįs spręsti apie jo literatūri
nę vertę, tačiau viena esą aišku, 
kad “toks viešas procesas neduo
da nieko gero. Moraliniu požiū
riu, tai esanti bloga knyga. “Ca
tholic Times” paskelbė atvirą 
laišką vidaus reikalų min. Butler, 
kuriame rašo: ‘'Mes klausiame, 
kodėl buvo parinktas pirmuoju 
romanas Lady Čhatterley išban
dyti nepadorių leidinių Įstatymui. 
Tai pats netinkamiausias parinki
mas”.

• Sentikių galva — arkiv. Fla
vian mirė Maskvoje ir palaidotas 
jų katedroje. Jis buvo 82 m. am
žiaus, Įšventintas kunigu 1913 m.; 
arkivyskupu visos Rusijos senti
kių buvo nuo 1953 m. jų taryba 
susirinks sausio mėn. ir išrinks 
naują arkivyskupą. Visoj Rusijoj 
priskaitoma iki 20 mil. sentikių - 
staravierų, kurie 1654 m. atsisky
rė nuo ortodoksų protestuodami 
prieš liturgines reformas. Kuri

puikybe, ti© pacju.nu- 
stodąjųį gerosios dvasios malonės. 
Ypač jų pagausėjo šiandien. At- 
ėio daugiau blogio i pasaulį. Jau 
yra prasidėjusi nelengva idėjų 
kova, užnugaryje slėpdama bai
sias priemones, kurios nežinia 
kur gali nuvesti žmoniją, jei jas 
Pavartotu. Bet ne vien ta čia man

bė ir- jdnmalm^^spaūdbje jų 
•kenčianti tėvynė. Gal tea’bus ma- 

sūrokai pabrėžta, bet ne per 
toli nueita.

Tain oat reikia prisiminti, kad 
PLB Valdyba tąsyk siekė atlikti 
ir kitą deganti dalbą ir būtent: 
kad būtų sudarytas vienas Lietu
vos laisvinimo frontas ir kad po 
viena trispalve vėliava susiburtu- 
me. Ir šios gražios pastangos ne
davė laukiamų vaisių. Ir tain iki 
šiai deinai katras sau savaip “lais
viname Lietuvą”, o ir pačiai lie
tuviu bendruomenei tuom nepa
girtini persistatome, kuri ir taip 
pamažu traukiasi atgal nuo tokių 
nat mūsų visu brangių tautiniu 
oožiūriu, reikalų. Gink Dieve, ne- 
orieikime prie to, kad dėl mūsų 
srovinių dyglių aštrumo kartais 
neimtų vis dailiau ir daugiau' 
atsitraukti bendruomenės narių 
nuo lietuvybės išlaikymo, jai tal
kos, telkimo aukų Tėvynės laisvi
namam darbui paremti ir tokiai 
nat akcijai pravesti. Be jų para
mos Pali atsitikti, kaip kartais at
sitinka kam, būti vadu — be ka
rių.

Argi jau šiandiena nepastebimi

mesti minčių susijusių su tomis 
piktų idėjų atneštomis į mūsų 
kraštą ir visam pasauliui negero
vėmis — dėl kurių mūsų tauta pa
seko okupanto vergijon. Knietė
jo taip pat ugningesnė mintis, 
verčianti prabilti apie bėgamojo 
momento reikalu aktualumą mū
sų bendrajame lietuviškame išei- 
riios kieme.

Šiemet liepos 2 d. įvyks Dainų 
šventė Čikagoje. Čia mes pasibi- 
čiuliausime, didingai pasirodysi
me svetimtaučiams, jiems primin
sime mūsų tautą okupanto prie
spaudoje kenčiančią, o taip pat 
prašysime paramos jos laisvei ir 
nepriklausomybei atgauti, šitokią 
manifestaciją mes privalėjome 
padaryti praėjusiais metais, kai

paminėdamas dvidešimties metų i tokie^tautinio sušležimo“šimpto- 
Lietuvos užgrobimo sukakti. Tada i mai. kurie ilgainiui gali privesti 
kiekvienas sau skėryčiojomės vie- ‘ mus nrie visiškos dvasinės uba- 
Me ir išėio taio sakant šnipšt, i vystės.

.Tiesa, PLB-nės Valdyba tada Akivaizdoje viso šito, pradėki- 
šoko tam tikslui sušaukti visų mū-j me su šiais imtais kitain gyventi 
su politiniu veiksnių konferenci- Į— ko anksčiau neivykdėme, da
lą, 4 ją pakviečiant diplomatinę bar pasitempkime ir padarykime, 
tarnybą, visas didžiąsias organiza- Tačiau kas buvo negero užmirški- 
riias. jaunimo sambūrius, spaudą me. nelieskime to ar ano skaudo- 
bei kitus lietuviškoje veikloje pa- muiu vietų, o pradėkime eiti prie 
sireiškusius įtakingus asmenis, reikalo iš lengviausios nusės. At- 
bendru visu sutarimu paskelbti minkime ką kalbėib senovės ro-

tfaraže. buvo gavę leidimą naujai 
bažnyčiai, pirmaiai no 900 metu, 
bet iis buvo atšauktas 1951 m. Ir 
tai Mėl. kad isiternė ortodoksu 
ąrkiv. Theėklįtos: VvskUąd krei
pėsi teisman, net augšči^ušion ih- 

rT_____ ______________ ___c stanciion, ir pagaliau byla laimė-
laiką jie buvo persekiojami Petro io. Teismas nusnrendė. kad vy- 
Didžiojo ir Kotrynos, bet vėliau riausvbė. davusi leidimą statybai, 
liko oficialiai pripažinti drauge su į nebegali jo atšaukti, 
visa hierarchija. Dabar jie, kaip {__ 
ir ortodoksai, yra kontroliuojami ” 
vyriausybės per tikybinių reikalų 
komisiją.

• Belgrado arkivyskupas J. Uj- 1 
cic lankėsi Romoje ir “11 Tfempo” 
laikraščio korespondentui pareiš
kė, kad santykiai šu Tito vyriau
sybe esą kiek pagerėję. Dabartį-į 
nė konstitucija numatanti va’-; 
džįos paramą tikinčiųjų-bendru o-į 
menėms, bet tai tik galimybė, ku- ■ 
rį priklausanti nuo vyriausybes i 
žųioniu geros valios. Iš 4000 Ju
goslavijos katalikų kunigų 30-4Q ... 
% priklausą “kunigų palrijotų są
jungai ’ daugiausia del socialinėj, Kas dar.nespėjo apmokėti D’-ennmera- 
apdraudos bei medžiaginės para-Į tos už i960 m. — padarykite tuojau. 
„ «*x_-x -------- ----------- Siųskite čeki ar piniginę perlaidą

’ dar šiandien.
, <. , Ą? ADRESAS;. . 
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PRENUJLERATĄ , s 

1961 M. JAU DABAR.

visa eilė oneraciių. Buvo didelio 
navojaus. kad liks aklas, Jacque
line visa tai labai sunkiai nergy- 
veno. Juo labiau, kad kaio tik ta
da rime negyvas kūdikis ir ji na- 
ti kelias savaites kovojo su mir
timi.
; Bet nagaliau viskas praėjo, abu 
pasveiko ir vėl galėjo keliauti. 
1955 m, ruffpiūčio mėn. dalyva
vo demokratų konvencijoje čika- 
^oie ir tada jau Kennedy ansi- 
šnrendė būsimuose 1960 m. rin
kimuose kandidatuoti į preziden
to vietą.

Po keleto mėnesiu po konven-

sa teveda iš mūsų kiekvieną vie
ningam dąrbui atsiduoti nė kiek 
neatsižiūrint | buvusius nepasisek 
kimus ar darytas klaidas.

Kaip buvo paminėta, šiais me
tais turėsime Dainų šventę Čika
goje. Didžiai sveikintinu, dalyku 
būtų, jei tuo pačiu laiku PLB Val
dyba dar pamėgintų pajudinti vi
su veiksnių konferencijos sušau
kimo reikalą. Gražus sutapimas— 
ilgas savaitgalis, o prie jo dar pri
sijungia liepos ketvirtoji diena — 
Amerikos Nepriklausomybės šven 
te. Tai visais atžvilgiais auksinė 
proga sueiti į kontaktą su to kraš
to augštais naujos administracijos 
pareigūnais, primenant Lietuvos 
bylą ir tuo pačiu per tokį sam
būvi daugiau Įsigauti simpatijų 
ir su jais kartų padidintu ruošia
mos šventės iškilmingumą. Dai
nų šventei Ruošti komitetas dide
les pastangas deda ': ton mūsų 
šventėnsiekdamas

Irių pareigūnų, kurie turės val
džios postus gavę net iš tiesiogi
nių naujo prezidento rankų v

čia tąja pačia proga bus gali
mą atsirevanšuoti i praeitų metu 
Dainų šventę Vilniuje, ruoštai 
okupanto savam džiaugsmui, o ne 
ten likusių, lietuvių padėkai So
vietuos valdžiai už jų globą ir tė
višką meilę, už užkartus vergi
jos pančius. Kad viskas sėkmin
giau ir isnūdinriau praeitų, pats 
laikas telkti visas įmanomas pa
stangas bei jėgas šiam didingam 
nasirodymui — tautinei demonst
racijai. Jei būsime tam pasiruošę 
ir vieningi — pasisekimas užtik
rintas. ’

Kaikurioms lietuviu kolonijoms 
Čikaga nearti, todėl būtu labai 
nrotinga jau nuo dabar, kas su 
centu labai skaitosi, pradėti ruoš
tis tokiam žygiui ir planingai pi
nigą išleidinėti. Juk ir prieš Ka
lėdų šventes daug kas pinigą 
spaudžia, taupo, kad vėliau sau 
ir savo artimiesiems galėtų malo
numo suteikti. Tain pat ruoški
mės ir i Dainų švente, kad visos 
nasimaišiusios kliūtys nesunkiai 
duotųsi nugalimos. O pinigas yra 
tarsi ginklas, kuriuo atsišaudoma 
įvairios bėdos, paremiamas ge
ras darbas, pagilinama prietėlys- 
tės santykiai, na, ir visa eilė at
mušama kitu rūnesčiu. kartu net 
nutolinamos nuo širdies ir surū- 
<nisins nuotaikos. , '

Nėra abejonės, kad kiekvienas 
nadorus lietuvis trokšta matyti, o 
kas negalės dalyvauti, girdėti anie 
tfrąžu. isnūdinga lietuvybei prita
riančios Dainos šventės pravedi- 
ma ir dar gražesnius laimėtus re- 
•niltat.us. Tr kas gali užginčyti, kad 
Me susibūrimo valandoje prie 
dainos garsu nesuvirnėtų kam 
džiaugąmu. širdis. Nevienam rie
dės nėr skruostą džiaugsmo gaili 
ašara ir slantai kvies, šauks i di
desne mūsų vienybę. Pasikeiski
me. kad sutaptume!

Labai būtu gražu ir naudinga 
Me šventėie daug lietuviško jau
nimo matyti, tegu iis savo dalyva
vimu nrisimins tėveliu kraštą, na- 
klausys. melodingu musu dainų, 
sunras iu dvasios groži, o nėr 
draugyste su tos načios kilmės 
iaunuolėmis-liais užsimegs tamp
resni lietuvybės išlaikymo ar šei
mų sudarvmo ryšiai, dėl kuriu 
mes nemažai sieloiamės. kai ma
tome iuos nerrireit išslvstant iš 
mųsu • tautinės šeimos ir tųkios 
nat aplinkumos į svetimybe.

Neisikalbėkime sau. M dar to
li Ijenos antroii — sakydami — 
viskam susnėsime. O ne' brangie
ji, laiko tėkmės kasdienvbėie mes 
nenaiuntame — žiūrėk, iau S”si-

Tėvas Barnabas Mikalauskas, 
OFM, krikštytas Ignu, gimė Į$ĮI 
m. sausio mėn. Į d.; Puodžių km., 
Pasvalio vist, Biržų afos. Mokėsi 
Pasvalio gimnazijoje' ir salezie
čių kolegi j o je. 1936 m. įstojo 
nranciškonų vienuolynan Kretin
goje. Atlikęs novięijątą, 1938 in. 
išvyko Italijon, kur studijavo te
ologiją Sienos universitete? 1941 
m. Įšventintas kunigu.

Antram pasauliuiam karui siau
čiant buvo priverstas pasilikti Ita
lijoje, kur Įvairiose parapijose 
dirbo pastoracinį darbą, itališkai 
sakydamas pamokslus.

1946 m. atvyko Į Ameriką, kur 
tuojau Įsijungė į lietuvių pranciš
konų veiklą. Pradžioje teko vyk
ti Į lietuviškas parapijas ir vesti 
misijas, čia teko eiti Įvairias pa
reigas, kaip magistro, klebono, 
tretininkų vizitatoriaus, ir pata
rėjo. Klebonu buvo paskirtas Į 
Winnipegą, Kanadoje, ir du kar
tu St. Catharines, kur ir dabar 
tas pareigas eina.

Tėvas Barnabas yra didelis vi
suomenininkas. Lietuvoje dirbo 
su pavasarininkais, ateitininkais 
ir skautais. Amerikoje, Pittsbur
gh© lietuvių kolonijoje, Įsteigė 
Lietuvių Tremtinių draugiją, ku
riai 1948-50 m. pirmininkavo. Be 
to, veikė Katalikų centre, BALFe, 
ALTe, Lietuvos Vyčių organiza
cijoje, 1949 m. Pittsburghe Įstei
gė Maironio vardo ansambli, 1951 
m. Winnipege Šimkaus chorą, St. 
Catharinėje Gintaro ęhorą ir me
no mėgėjų grupę. 1955-57 m. Lie
tuvių žurnalistų sąjungos Niujor
ko skyriaus pirmininkas.

Nuo T936 m. bendradarbiauja 
snaudoje. 1948-50 m. “Lietuvos 
žinių” redaktorius, 1955-57 m. 
“Darbininko” redaktorius. Išleido 
knygelę “Kelios mintys žurnalis
tui”.

A. A. POVILAS BUDREIKA
NEKROLOGO VIETOJE

vo kas nors naujo ir diskutuotino. 
Atsisveikinant ir gėrintis, paly- 

. ginti dar šiltu, spalio mėnesio va
karu, žvilgsnis savaime nukrypo į 
giedrą, žvaigždėmis išsibėrusi 
dangų ir susimąsčiusius, augalo
tus medžius. Pokalbio tema nu
krypo Į gamtą, i jos grožį ir pa
slaptingumą. čia prisiminė nese
niai skaityta žinutė apie naujus 
atradimus vandenynų gelmėse. Ši 
žinia Povilui buvo jau nebe nau
jieną. Jis buvo plačiai apsiskai
tęs ir išstudijavęs visą, reikalą.

Dar pereitą rudeni Povilas bu
vo stiprus vyras. Vasaros pabaigą 
praleidęs savo vasarvietėje, prie 
Georgian Bay, velionis puikiai pa
sitaisė. Palikęs miestą, visą triukš
mą ir tą sunkų, Visokiais degalais 
ir dulkėmis užnuodytą orą, Povi
las ilsėjosi ir tvarkėsi apie vasa
ros rezidenciją.

Gražų, praeito spalio savaitga
lio vakarą sėdėjome Povilo nau
jai pertvarkytame-, praplėstame 
vasarnamyje, gėrėme kavą ir už
kandžiavome. Velionis turėjo j w 
daug naujienų: jis kalbėjo apie! Vėl atsivėrė nauja ir įdomi tema, 
bendruomenę, apie verslą, apie Ir kaip persiskirti tokį nuotaikin- 
spaudą. Jis aiškino kaikuriuos gą vakarą su tuo įdomiu žmogum? 
bendruomenės negalavimus ir j Kas tuomet gale jo. pasakyti, kas 
mūsų, kaip visumos, uždavinius, i galėio daleisti ar pagalvoti, kad 
Pats lauždamas jau nebe pirmus praslinkus vos porai mėnesių, su 

geriausiomis viltimis, Naujų Me
tu angoje, užsibaigs visi polėkiai 
ir gražios svajonės. Net nenuma- 
čius teks palikti mylimą žmoną ir 
liūdinti broli.

Taip ir nesinori tikėti, kad atė
jus vasarai nebesimatys paežerė
je nusimaudyti atėjusio Povilo, 
nebesi girdės pamaži, pro šąli pra
važiuojančios mašinos dūzgimo ir 
nebešvies tie įspūdingi, medžių 
viršūnes iliuminuoją, rūpestingai 
kurstomi laužai.

įdomi staigmena buvo karstą 
nuošianti Neo-Lituania korporan- 
to juostelė ir studentiška kepurai
tė. Gražų įspūdį teikė užtiesta mū
sų trispalvė ir daugybė gėlių...

s: p.

ledus, Įdomiai nušvietė verslo ga
limybes. Tam reikėjo kiek pinigo, 
oasiryžimo ir daug kantrybės. Už
siminus apie knygas, teko nusteb
ti, ko jis nebuvo skaitęs! Šalia pe
riodikos, jam užteko laiko sekti 
savą literatūrą ir naujas knygas. 
O buvo labai darbštus ir užsi
ėmęs. Šalia tiesioginio darbo ir 
poilsio, ji buvo galima visuomet 
■matyti visuomeninėje veikloje 
ir mūsų, gražiai. besimezgančiuo- 
se. finansiniuose sluogsniuose.

Povilas buvo malonus, draugiš
kas ir suprato artimą. Gražūs va
saros vakarai ir jo sodyboje kūre
nami, mišką nušviečia laužai, su
traukdavo bičiulius ir kaimynus. 
Tokiomis progomis vis atsirasda-

mos. “Aš pats esu vargšas,,gyve
nąs tikinčiųjų ‘duosnumu. Nega
lių turėti nė vieno tarnautojo, ku
ris tvarkytų k:ihigd’įmokas jų 
apdraudos kasai”. * ’ i

• Protestavo nrieš'mo’kyklų su-r‘**' 
vąlstybinimą Čeilono katalikai j 
Colombo miesto cehtre. Daugelis 
nešė plakatus su užrašu: “Mokyk- _
liį Įstatymas — komunistų pada- Ant čekio ar pe-iaitfos 
ras”. Kai protesto demonstracija | 
priartėjo prie min. pirmininko re- .

' zidencijos, buvo sulaikyta polici
jos būrių. Tadą demonstrantai su-

money order j

INTFR •
į III I k 11 Įrengiu naujus, remontuoju senus alyvos, ga-

AITV zo ir anglies pečius ir stokerius, vandens tan- 
' Vi I T kus bei pompas ir remontuoju skalbimo ma- 
I... ■ vima • ^nas ' . Turiu miesto leidimą.
likATIRG Darbas garantuotas.

187 ST. CLARENS AVENUE. TELEFONAS LE. 4-4113.
A j. te r i s.

WALLY’S GARAGE
726 Lansdowne Avė. ’ Tel. LE. 3-0631

(Tarp Bloor ir Dupont)
Vrisl mašinų remonto darbai lietuviams atliekami PIGIAU 
lietuviškame WALLY’S GARAGE. Sav. VI. Tarvydas.

Automatinė transmisija pigiomis kainomis, išorės taisymas (Body 
repair), dažymas ir visi kiti taisymo darbai atliekami sąžiningai. 

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

Naiijoji pirmoji JAV dama
Rinkimų kampanijos metu ne 

karta buvo paminimos ir prezi
dentiniu kandidatu žmonos. Bu
vo paminima ir net nuotraukose 
parodoma ir demokratų kandida
to Kennedy žmona Jacqueline, 
nors ji tuo metu buvo paskutinė
se savaitėse — laukėsi pirmojo 
sūnaus, kuris netrukus po rinki
mu ir gimė. '

Jack Kennedy, milijonieriaus 
sūnus, ir Jacqueline Bouvier pir
mą kartą susitiko 1951 m.. Va
šingtone. kai visai pripuolamai 
vienoje privačioje vakarienėje
šeimininkės buvo greta Pasodinti, ciios Jacqueline neteko antro kū
jai tada tebuvo 21 metai, o jam dikio ir vėl sunkiai sirgo. Belau- 
34. Jį buvo tik ką grįžusi įę. stu- kianį trečio mirė.jos tėvas. Buvo 
iii v Paryžiaus Sorbouoie ir ture- didelio navojaus, kad šis sukfėti- . . v . . . , .io baigti savo studiias Vašin^to-1 mas atneš nauia nelaimę, betm k,in,.n^ ir sakome: štai
no universitete. Tuo tarnu Ken-‘irimingai gimė dukrelė - Caro- 
nedy tuo metu ruošėsi senato rin- line, kuriai dabar 3 metai, 
kimamšl planavo kaip nururtgti “Kai tekėjau. —pasakoia Jac- 
Henry Cabot Lodge, kuris taip aueline žurnalistams, — tikėjau- 
nat kandidatavo Massachusetts si. kad mano vyras pareis namo 
valstiioie. Vadinasi, abu buvo la-; visada 5 vai. vakaro. Šiandien 
bai užimti ir romansams laiko-ne-' betgi žinau, kad Jack niekad ne
turėjo, nors pirmas susitikimas gyvens ramiu normaliu gyveni- 
gal ir nepraėjo be Įspūdžio. mu ir nemanau ..šitokios padėties 

j Vėl jie susitiko jau po rinki- keisti”, — pastebėjo nusišypso
mu. 1952 m’ kai Kennedy jau bu-i jusi busimoji pirmoji JAV dama, 
vo laimėjęs senatoriaus vietą. Į Paklausta žurnalistu, kokie esą 
Jacqueline tuo metu buvo jau jos pomėgiai, ii atsakė: 
“Times Herald” reporterė ir šiam 

Į savo darbui buvo paskyrusi visą 
į savo energiją*. Jaunasis senato
rius. nenorėdamas likti paskuti
niuoju, turėjo dar daug ko pasi
mokyti, pastudijuoti, tačiau Ja- 
cquelinos jau nepamiršdavo. Jei 

i ir nebuvo laiko susitikimams, tai 
; iis dažnai pasiųsdavo jai gėlių ar 
kokią knygą ir pradėjo galvoti 
apfe susižiedavimą. Esą, kad kitas

. jos neoaveržtų.
Sužieduotuvės Įvyko 1953 m. 

pavasarį, o po trejeto mėnesių ir 
jungtuvės. Ji sakosi norėjusi tyliu 
vestuvių, bet svečių buvę tiek 
daug, kad autobusais važiavę. Pir- 

Imieji vedybinio gyvenimo metai 
i buvę vargingi — “Gyvenome kaip 
i čigonai, — pasakoja jinai. — Va- 
| žinėjome iš vieno miesto į kitą. 
■Jack apvažiavo visas Jungtines 
Valstybes. Kartais ištisas savaites 
nesimatydavome. Kol tai J>uvo 
galima, važinėjau kartu su juo”.

1955 m. pradžioj Kennedy sun
kiai susirgo. Atsiliepė karo meto 
sužeidimai. Jam buvo padaryta

“Kai tekėjau.— pasakota Jac-

fnu ir nemanau ..šitokios nadėties

Paklausta žurnalistu, kokie esą

“Namų ruoša. Mėgstu dirbti. 
Kai viskas tvarkoje, ty. kai val
gis skanus. Jack drabužiai išly
ginti ir gėlės pakeistos, esu rami”.

Jacqueline kartą į savaitę pati 
eina apsipirkti ir mėgsta išbandy
ti naujus virtuvinius receptus, ži
no, kad pietų ir vakarienės pa
grindu turi būti maistinga sriu
ba. Paprastai jųšeima valgo še
šiese, betgi kartais pietums susi
renka net iki 20. Ir Jacqueline 
visada pasiruošus Papenėti bet- 
koki skaičių. Jos bičiuliai neprisi
mena. kad ji kada nors būtų ko 
pritrukusi.

Busimąjį prezidentą gal geriau
siai pažįsta jo žmona. O ji šitaip 
ji anibūdina:

“Įdomiausia jo savybė yra su
gebėjimas greit ir logiškai nu- 
soręsti betkokį klausimą, nežiū
rint kaip jis būtų supainiotas. Kai 
Jack yra pavargęs, jam užtenka 
nusnūsti bent penkias minutes, 
kad vėl būtų budrus. Be to, jam 
visai nesvarbu, kur jis yra”.

Jacqueline dabar yra 31 metų.

tain ilpą virtinė darbu vis atsiran
da. o laikas nubėga, kaip užke
rėtas.

Chorai iau nradeda darba. tat 
ir fnėš savo dienu rūpesčiuose ne
išleiskime minties iš galvos, kam 
ovvenimo anltnkvbės leis, daly
vauti Dainų šventėie.

O PLB Valdvbai linkėtina dar 
karta sėkmingai nersvarstvti visu 
veiksniu sušaukimo konferencijos 
reikalą ir iei būtu sutarta ia ruoš
ti7, tai belieka tik trokšti kuopui- 
kiausio pasisekimo.

IR TREMTIS SAVANORIŠKA
Stalino sutikimą iš lenkų tremti
niu suorganizuoti atskirą armiją 
pačių lenkų vadovybėje (tai An- 
derso korpas), Woszczynski buvęs 
taip pat paleistas ir išėjo i kariuo
menę. Jis tada parašęs raštą Gu
dijos vidaus reikalų ministerijai, 
prašydamas jam, kaip amenstuo- 
tam, atlyginti už Slonime likusi 
namą. Esą, teprisiunčią nors pu
sę jo vertės. Jis tada gavęs šitokį 
atsakymą:

“Kadangi pilietis savanoriškai 
išvyko į Rusiją, tai namas perėjo 
valstybės nuosavybėn”.

Taigi, “savanoriškai” jis atsi
dūrė darbo stovykloje, iš kurios 
tegalėjo išeiti tik pagal amnes
tiją... j

Stebuklingas kraštas ta sovieti- 
ia. Ten žmonės teismo prašosi su
šaudomi, ten visko savanoriškai 
atsižada, net i Sibiro tremti va
žiuoja “savanoriškai”.

šiuo atžvilgiu įdomų faktą iš 
savo asmeniškos patirties prime
na lenkas Tytus Woszczynski, To
ronto lenkų laikrašty “Zwiazko- 
wiec”. lapkričio 23 d. laidoje.

Laiške redakcijai aiškindamas 
savo patyrimą besirūpinant vete
rano pensija, jis prisimena ir sa
vo rūpesčius paliktu namu. Jis 
esąs kilęs iš Slonimo (Naugardu
ko vaivadija). Visa jo šeima bu
vusi išvežta Į Sibirą, b Slonime li- 

įkes' jo namas. Kai 1942 m. ’Len
kijos prferhjeras’ Sikorski išghvo

Varžo religijos 
mokymų

Lenkijos komunistinė valdžia 
nesitenkina šalindama tikvbos oa- 
mokas iš mokvklu. bet dau^elvie 
vietų iau trukdomas relimios mo
kymas ir už mnkvklu sienų. Dau
gelyje vaivadijų kunigams už
draustas relieiios mokvmas ir oa- 
raniiu namuose. Valdžios organai 
bei milinis aiškina, kad tai esą 
“Vieši susirinkimai” ir iiems ku
nigai turi prašyti kiekvienam kar
tui leidimo, o kai kunigai tokio 
leidimo prašo, jo dažniausiai ne
duodama.

Tokia politika provinciiu val
džios organams, matyt, išakyta 
partijos, nes tuo Pat metu snau- 
doie pradėta rašvti. kad mokyk
los esą viešosios institucijos ir jo
se negali būti proteguojama vie
na kuri religija.

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

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

Siunčiame D A <?*TI I ^4 sudarytus ir apdraustas Jval-
paprasta ir V Iv M r A J I V rius siuntinius.

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

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

> Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

> f LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BAttfc EXPORTING CO.
849 College SU’railKo* Ctoada. Tet&fcM^SŽ. 14998
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94 Douglas St.. Sudbury. Ont TeL OS. 8-5315. Ponia M. Venskevtttenė. 
DARBO VALANDOS: pirmadieniais • penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto Iki 7 vai. vak. šeštadieniais—nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak.
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SPAUDOS GALYBĖ Toronto Vyrų Kvartetui 5 metai LIETUVIŠKIEJI ĮVAIRUMAI
BALYS J. ARŪNAS FELJETONAS

Druko maria yra didesnė už ar- kės, lieknos ponios Salpienės. To- 
motų galybę. Tą teisybę yra paša-j ji, vyručiai, Ievos dukrelė kaip
kęs didžiausias svieto vajauninkas 
Napoleonas. Dažnai tą didžios tei
sybės posakį kartodavo* ir mano 
senelis, atsivertęs “Aukso bromą 
į viečnastį”. Sekmadieniais, kai 
senelis likdavo namų saugoti, daž
nai iš to “Aukso bromo” jisai už
traukdavo didžiu balsu giesmę, 
kurios pradžią ir dabar, po daugel 
metų, labai gerai atsimenu: “Pet
rei, o žvejau, ką tu padarysi, tūks
tantį latrų viens neišmokysi!” Tie
sa, tik dabar, kai dantys kliba, 

? plikė šviečia ir regėjimas dorai 
nebetarnauja, tesupratau tos gies
mės žodžių gilų prasmingumą. Jei 
dar pridėti, kad prie to suprati
mo sustiprinimo tapo įlaužti du 
šonkauliai, nubrozdinta kairė 
blauzda ir kiek į šoną nukreipta 
nosis, tai, reikia manyti, iki grabo 
lentos nepamiršiu, kad tūkstantį 
latrų vienam žmogui neįmanoma 
į dorą kelią atvesti, o taip pat rei
kia būti labai atsargiam bei ap- 

z dairiam, jeigu imi trypinėti apie
t armotą, atseit, gazietą.

■.Na, tačiau apie viską nuosek
liai ir iš pradžios. Betkokia istori
ja turi prasidėti tvarkingai, taip 
kaip pančekos nėrimas: nuo vir
kaus, o ne iš apačios, atseit, nuo 
kulno.

Tai, va, parapijonys, tikrą spau
dos darbą pradėjau dar Stalinui 
gyvam esant. Tarnavau tada vais- 
ke, atseit, buvau saldotas nenu
galimos raudonosios armijos. 
Vieną dieną mane pasišaukė pul
ko komisaras ir sako:

— Girdėjau moki su plunksna 
apseit...

— Točna, tavarišč komisar...
— Tai va, — tęsia komisaras ir 

žiūri į mane tarsi į pirmos eilės 
arkliavagį, — būsi sieninio laik
raščio redaktorius. Laikraštis tu
ri būti kultūrnas ir be jokių im
perialistinių bei kapitalistinių 
meilių ... Paniatna?

— Točna, tavarišč komisar ..., 
tačiau man nelabai paniatna apie 
tas mieles...

'-—Charašo, — sako komisaras, 
■ — paaiškinsiu. Jūs kapitalistiniai 

buožgalviai nei vienos eilutės ne
parašote nesuminėję sidabrinio 
mėnulio, lakštingalos suokimo, 
beržų svyrūnėlių, baltos ramunės,

reikiant susuko man galvą: nakti
mis nemiga ėmė kankinti, virški-J 
nimas sutriko, regėjimas nusilpo 
h* širdis kažin kaip ne į taktą plak
ti ėmė. Aišku, tai buvo neabejo
tino įkvėpimo apsireiškimai ir 
per septynias naktis parašiau tos 
šokančios peteliškės garbei eilė
raštį apie liaunią palmę, augančią 
mėlynuose pietuose ir užburian
čią kiekvieno šiauriečio širdį... 
Paskui mūsų kaimynas — teisin
giau jo žmona — įsigijo sidabrinį 
katiną su baisiai stora ir ilga uo
dega. Jo žmonelė du kartus per 
dieną tą katiną šukavo, šildytu 
pienu girdė, viščiuko kepenimis 
penėjo, lopšines dainavo. Apie tą 
nepaprastą pasiaukojimą bei atsi
davimą katinų veislei plačiai ap
rašiau laikraštyje, žinoma, turė
damas vieną tikslą širdyje — iš
nešti kaimyno vardą į platų pa
saulį...

Atsitiko kartą, kad rinkdamas 
aukas nuskriaustųjų mergaičių 
fondui, užklydau į buvusios pir
mosios meilės Steponienės pasto
gę. Brolyčiai, toji pulkauninko 
duktė, nepaisant daug prabėgusių 
pavasarių, vis dar man ant širdies 
gula. O ji čia tuojau kavutę su 
krupnikėliu užtaisė, sausainėlių 
parūpino. Priedui vis mėlynomis 
akytėmis, kaip pavasario žaibais 
blykčioja ... Ir taip laikraštyje 
platokas reportažas atsirado apie 
Steponų naujos rezidencijos įkur
tuves su 150 svečių, dviem dūdų 
orkestrais, patriotinėmis kalbo
mis ir t.t. žodžiu, visą savo lyriš
ką galią paliejau dėl tos pulkau
ninko dukters, nes kaipgi rašyti, 
kad vienas tiktai buvai, kad vyro 
namuose tada nebuvo ir kad iš
ėjai tretiems gaidžiams giedant! 
Tokiu atveju reikia turėti labai 
šaunią gyvenimo apdraudą, re
daktorių iš pirmos eilės giminių 
tarpo ir tvirtą pasiryžimą mirti 
ne natūralia mirtimi...

žodžiu, artėjant spaudos baliui, 
aš jau buvau daugiau ar mažiau 
žinomas plunksnos darbininkas ir 
prie kiekvienos progos kietai gin- 
davausi, kad realiame Kanados 
gyvenime esu šlavikas. O kai at
ėjo spaudos balius, iškrakmolyta 
maniška ir su pieštuku už ausiesžalio dobilo, margaspalvės pelė- nu0 vaJandos maišiausi 

dar“vei: P“ *“«■ 0 «ia P° Pat man0KeHQ, meiynų pušynu ir Udl vei rjnt.tjn4 nnhlibo ronb«r invinio- 
niai žino kokios lynskos košeles!
Mūšų vajauna spauda, turi atsi-

liškės, žydinčių alyvą, šilkinio rū

niai žino kokios lyriškos košelės!

’ duoti kareivišku prakaitu! Jokių 
saldybių, jokių mielių! Ji turi ei
ti koja kojon su nemeluota gyve
nimo realybe. Įsidėmėk tai ir ne
pamiršk .. Turi daugiau klausi
mų? .

— Točna, tavarišč komisar .., 
Neturiu . . j

— Pirmas gazietos numeris turi 
išeiti ne vėliau už dviejų savai
čių . . '

— Točna, tavarišč komisar, už 
dviejų savaičių ...

Va, broliai, taip ir pasidariau 
redaktoriumi. Na, pamįslinau, da
bar ir Barboros vardą galėsiu 
sviete pagarsinti ir žodelį apie ba- 
talijono vado žmoną tarti.

Pirmą gazietos numerį beruo- 
,/ šiant, į mūsų kuopą atvyko polit- 

į' rūkas. Tam vožnam padarui nu-
f tariau paskirti vedamąjį. Jisai

saugiausiai skambėjo maždaug 
taip:

“Šiomis dienomis iš pilkų ste
pių į trečią kuopą atvyko vyras 
atsiduodąs šviežiu prakaitu (to 
prakaito labai stropiai saugosi 
musės!). Jo įstryžose akyse šviečia 
buliškas užsispyrimas ir žydo gud
rybė. Kuopoje jo žodis nuskambė
jo, kaip plaktuko smūgis per nuo
gą galvą. Kalbu aš apie mūsų po
litinės išminties tėvą Ivan Pvano- 
vič Perzdikovą. Visa kuopa svei
kina Ivaną ir linki jam toliau 
smirdėti šviežiu prakaitu ir iškil
mingai šnypšti stepių dulkes į mi
linės ranokvę, nepaisant jokių ka
pitalistinių nosinių...”

Medalio, kaip tikėjausi, už tą 
realistinį vedamąjį, negavau. Nu
spyrė mane pas gurguolininkus 
arklių šukuoti,.. Reikiamai ir su
šilti redaktoriaus kėdėje negavau.

Po daugel metų, atsidūrus už 
jūrių marių, mano krūtinėje pa
budo ilgai snaudusi Mūza ir aš 
vėl ėmiau bandyti kopti į Parna
so augštybes. Čia daugel padėjo 
šmėkštelėjimas horizonte tamsia-

Ar jūs ketinate 
vykti į Europa?

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. 2-3Z26 

įsteigtas 1926 m.

rinktinė publika renkasi: inžinie
riai, daktarai, klebonai, kontrak- 
toriai ir mieli kaimynai bei toli
mesni pažįstami.

Po oficialios dalies nuplaukiau 
prie bufetėlio, čerkelę, galvoju, 
reikia išmesti, visi juk meno žmo
nės išgeria ir svetimas žmonas 
myli. Staiga kažinkas man stip
riai suspaudė petį.

— Na, tai ką, pone pisoriau, są
žinė graužia, kad prie arielkos 
veržiesi?...

Atsisuku. O čia, vyručiai, Blė- 
kaitis. Pažįstamas. Vokietijoje 
kartu benzinufkom turgavojome.

— Ale, — sakau, — paties to
nas ir elgesys man ne prie šir
dies. Čia ne Vokietija.

— Oho! — juokiasi Blėkaitis 
ir čiumpa mane už atlapų. — O 
gerti ir valgyti prie mūsų stalo, 
tai prie širdies?! A? ... Kitur tau 
džindžerėlio bonkelę pakiša ir per 
gazietas apie tą geradarystę triū- 
biji! Atseit, į ponstvos tarpą len
di... Mėšvabalis esi... Vot kas 
tu!... Nenoriu tiktai prie dorų 
žmonių tau fizionomiją pagadin
ti ...

Ir, vadinasi, tasai Blėkaitis 
tranko mane į bufeto briauną. 
Publikėlė tuojau ratu mus apsto
ja. Pramogėlė, jeigu artimui inks
tus iš vietos verčia!...

— Piliečiai! — šaukiu. — Gel
bėkit! Muša, kaip per šv. Onos at
laidus Kuršėnuose!...

Čia pat, tarsi kokiai nelaimei, 
pasimaišė Beržas, kurio žmona tu
ri tą per laikraštį išgarsintą sibi
rišką katiną, su stora uodega.

— Ką čia, — sako jisąi perim
damas mane iš Blėkaičio rankų,
— tu terliojiesi su tuo pisoriųku!
— ir suima mane per pusiaują 
taip, kad net šonkauliai braška.
— Kuo tau užkliuvo mūsų kati
nas? Kas tau darbo, kuo mes ka
tiną maitiname!... Nusiimk aku- 
liorius! — šaukia Beržas. — Nosį 
truputį į šalį pakreipsime!...

Žinoma, toje vietoje pabudo ir 
mano ambicija. Negi leisies suža
lojamas rinktinės publikos aki
vaizdoje be jokios rezistencijos. 
Tai mes ir susikibome kaip rei
kiant, bet, žinoma, po valandėlės 
mane Beržas, su prietelių pagal
ba. paguldė ant menčių. Taip, pi
liečiai, aš guliu ant vaškuoto par- 
kieto ir didžioje neviltyje šaukiu 
Barborą:

AL. GIMANTAS
: čiai. Teko gauti keletą laiškų iš 

sikalbėjimus su jais. Tie pokalbiai 
praėjo nuo iškart labai rezervuo
ju iki labai nuoširdžių pasikalbė
jimų. ■ - ."■<■■■<

Žinoma, naivu būtų tvirtinu, 
kad mūsų mintys apie “popierinę 
uždangą“ ir ikišiolinius trukdy
mus laisviau susitikti su iš Lietu
vos atvykstančiais tautiečiais bū
vu jau spėję atnešti kokių atgar
sių, bet susisiekti su ekskursijos 
dalyviais buvo viisškai nesunku. 
Norintieji, galėjo visiškai laisvai, 
be jokių liudininkų, kalbėtis, kaip 
autietė M. B., Dearborne turėju

si galimybę netrukdomai ilgokai 
calbėtis su savo klasės ir kamba
rio drauge. Koks buvo nesitikė
tas, bet mięlas ir nuoširdus pasi
matymas, po eilės metų! Dar ir 
sekanti rytą, prieš pat išvykimą, 
riešnia spėjo draugei paskambin
ti telefonu dar kartą atsisveikinti.

Taipgi buvo įdomu sužinoti, 
kad vienas lietuvis laikraštinin
kas pagaliau gavo vienam mėne
siui vizą apsilankyti Lietuvoje. 
Regis, tai bus pirmasis atvejis, 
kada įsileidžiamas spaudos žmo
gus ne iš “pažangiųjų” sluogsnii^. 
Blogiau tik su lėšomis. Kelione 
nemažai kaštuotų, o mūsų laikraš
tininkai mėgėjai, paprastai, nėra 
gerai apmokamų profesijų asme
nys, nėretąi, paprasti darbo žmo
nės, didesnių sutaupų neišgalėda^ 
mi sukaupti. -į

Apie Lietuvos žydus ’
Su artėjančia Eichmano byla 

vis daugiau ir dažniau gali skai
tyti apie žydus ištikusią tragediją 
Hitlerio siautėjimo laikais. Visur 
ir visada įtakingi izraelitų sluogs: 
niai, naujai pasistengia, kad tie 
visi reikalai visu vaizdumu vėl iš? 
kiltų žmonių sąmonėje. Ryšium 
su tuo, neretai minimas ir Lietu
vos vardas. Pvz., kai amerikinėje 
televizijoje buvo parodyta Eichi 
manno gyvenimo ir sugavimo is
torija, iš ekrano pasigirdo, kad jis. 
kaltinamas ir 28.000 Lietuvos žy
dų išnaikinimu. ,

Kita proga, dar pr.m. gruodžio: 
18 d. “The New York Times” 
priediniame žuranle tilpo straips- 

(Nukelta j 7 psl.)

“Sena knyga” Į čiai. Teko gauti keletą laiškų iš
Išeivijos sąlygose, nenaujięna, i asmenų, kurie turėjo ilgesnius pa- 

kad eilė literatūrinių kūrinių, sikalbėiimus su iais. Tie nekalbiai 
mokslo, veikalų, vertimų, taip ir 
lieka neišleisti, rankraščiuose be- 
gulį. Vis mažiau galimybių jiems 
išleisti, išplatinti. Už tą t, nęretąl 
spaudoje skaitome; kad toks iri* 
kitoks mokslinis darbas yra pa
ruoštas rankraštyje, poezijos rin
kinys, vertimas. Dar kiti autoriai, 
visiškai savo lėšomis pigesniu 
spaudos būdu stengiasi išleisti sa
vąją kūrybą ribotu tiražu. / 

Vienas “Dirvos” redaktorių, Jr 
P. Palukaitis, yra išvertęs Axel 
Munthe ‘Sena knyga apie žmo
nes ir žvėris”, kurią ir pasistengė 
išleisti labai ribotu tiražu — vos 
100 egz. Si laida laikoma priva
čia, nepardavinėjama ir jos eg
zempliorius vertėjas išdalino savo 
bičiuliams. Vertimas atliktas la- 

i bai gyvai, sklandžiai. Ir tai turėtų 
I būti laikoma nemaža vertėjo do^ 
'rybe! Spaudos darbas taipgi šva
rus, gerai atliktas. Puskiečiai vir
šeliai įdomūs tuo. kad autorius Ir 
knygos pavadinimas (kiekviename 
egzempliorjuje) ranka, tušu įra
šyti.

Reikėtų pastebėti, kad J. P. Pa- 
įlukaitis vertimo darbuose nėra 

o . . .. , j naujokas. Iš beletristikos kūriniuSavo repertuare turi keletą de- i je ir JAV scenoj pasirodė 70 kar- | jis yra išvertęs K Hamsun “Bench 
šimtų įvairiausių kūrinių, lietuvių i tų. Pasiruošimui buvo atlikta virš Jnįs” p Koermendi “Nuotykiai 
liaudies dainų, klasikinių bei mo- 300 repeticijų. Mums visiems su- > Budapešte” A Gailit “Tomas N.i- 
derniuĮu šio krašto kompozito- ' prantama, kiek valandų paaukota' pernadis” W Ljungouist “Tarp 
rių kaip R Rogers, J. Kennedy,-lietuvybei! ‘ i dviejų traukinių” Vieni tų rank-
T. Evans ir kt. kurinių. Į TV Kvartetas su koncertais nu- ra§ciu yra Lietuvoje likė. k&i pa-

TV Kvartetas buvo dažnas sve- i keliavo virs 10.000 mylių, turėda- ruošti‘ ]au išeivijoje ’
čias Toronto CFRB radijo stoties: mas tik vieną laimingą automobi- Be to j0 paruo§tu vertimų skai- 
“Canadian Ali” programoje, kur bo susidūrimą. tėme “Ateityje”, “Tėviškės Gar
us davė puikią progą platesnei TV Kvartetas pirmą viešą pasi- Se”, tebeskaitome “Dirvoje”. Ten- 
kanadiečių visuomenei susipažinti rodymą prieš 5 metus atliko per ka stebėtis J. P. Palukaičio darbš- 
su lietuviškomis dainomis, tuo “Tėviškės Žiburių” spaudos ba- tumu ir energija. Gal tai ir turė- 
garsindamas Lietuvos vardą šia- lių. Gi šiemet jo sukaktuvinis pa- tu būti būdinga visiems žurnalis- 
me kontinente. sirodymas bus irgi per “Tėviškės: tams .

TV Kvartetas buvo pakviestas Žiburių” spaudos balių, šį šešta-' ’ 
ir i Kanados valstybinę ^parodą— dieni, sausio 21 d., Prisikėlimo 
ONE — ir Masey Hali, kur išpil- parapijos auditorijoje. ____________ ____ __
dė programas ir anglų kalba. Gi[ Tad garbė TV Kvarteto daly-, kursantų grupę iš sovietinamos 

” ".i ' - - Kaip ir galima buvo
Show” programoje išėjo laimėto- Mano linkėjimas, kad ir ateity laukti, jų susitikimo su lietuviais

? • ■

TLV Kvartetas. Iš kairės Į dešinę: J. Zubrickas, A. Brazys, vadovas muz. St. Gailevičius, R. Strimai 
tis, H. Rožaitis.

Daina ir muzika yra sielos 
maistas. Tai neatskiriama žmo
gaus gyvenimo dalis. Ir varge ir 
džiaugsme žmogus randa paguo
dos dainose. Ypač lietuvių tauta 
yra tampriai suaugusi su daina.

Ir svetimoj šaly atsidūręs lietu
vis dainuoja ir šoka semdamasis 
stiprybės kasdieninei realybei.

Galima džiaugtis, kad visur at
siranda lietuviškos dainos mylė
tojų ir dainuotojų jr klausytojų. 
Taip lietuviška daina skamba po 
visus pasaulio kampelius, kur tik 
lietuvis atsiranda išmestas iš savo 
gimtinės. Lietuviški chorai, ok
tetai; kvartetai, solistai skamba 
po visą pasaulį.

Vienas tokių muzikinių viene
tų yra Toronto Vyrų Kvartetas, 
kuris šįmet švenčia 5 metų su
kakti.

Jis vadinasi Toronto Vyrų 
Kvartetu, tačiau priklauso visam 
Šiaurės Amerikos- kontinentui. 
Lengvo žanro muzikinis vienetas 
skraidė, važinėjo po Kanados ir 
Amerikos lietuvių kolonijas, 
linksmindami mūsų tautiečius 
per įvairius parengimus, spaudos 
balius, gegužines, sukaktuves, 
keldami geras nuotaikas, entu
ziazmą klausytojų širdyse.

TV Kvarteto užuomazga ir vi
sas organizavimo darbas buvo 
pradėtas prieš penkis metus so
listo V. Verikaičio. Tuomet kvar- j 
tete dainavo I tenoras H. Rožai
tis, II tenoras Vyt. Bigauskas, ba
ritonas A. Bražys ir bosas J. Zub
rickas. Pasitraukus V. Bigauskui; i 
kurį laiką dainavo A. Žiobakas. 
Vėliau V. Bigauskas vėl grįžo. Da- i 
bar jo vietoje dainuoja II tenoru į 
R. Strimaitis. Taip pat prieš porą 
metų kvarteto kolektyve dalyva
vo kaip akopaniatorė pianistė 
Patricia L’Heureux, kuri kaip 
akompanavimu taip ir Įsijautimu 
į lietuviškų dainų išpildymą, bu
vo įsigijus daug simpatijų lietu
vių visuomenės tarpe.

Nuo 1959 m. vadovauja TV 
Kvartetui žymus muzikas St. Gai
levičius.

Visi TV Kvarteto vyrai yra gra
žios išvaizdos, turi gerą muzikinį 
pasiruošimą, yra lankę arba tebe- 
lanko muzikos konservatoriją.

boną ar policiją! Savi žmonės gy
vastį atimti nori!...

O Barbora seniai jau sukinėja
si čia tame tautiečių būryje ir tuo
jau atsiliepia į mano pagalbos 
šauksmą:

— Je, — sako jinai, — gal tau 
geriau padės toji pietų palmė? 
Liekna, liauni ir su tamsiomis aki
mis! ... Šaukis jos pagalbos!

Paskui Barbora kreipiasi. į 
publiką:

— Gerai, — sako jinai, — prie- 
teliai, kad truputį jį pašukavote! 
Per naktis eiles simpatijoms ku
ria, o rūsio durų kelintas mėnuo 
nepriprašau pataisyti.. Rašyto
jas, mat, atsirado!... Palmes už 
ančio augina!. ..

Kai nuo grindų pakilau, be dak
taro išminties žinojau, kad ma
žiausiai du šonkauliai įlenkti, au
sis, už kurios buvo pieštukas, be
viltiškai maskatavo ir niekaip ne
galėjau rasti akuliorių ...

Ir dabar, visų šventųjų akivaiz
doje sakau: neimsiu plunksnos į 
rankas, neskaitysiu jokių laikraš
čių ir nekelsiu kepurės nei prieš 
redaktorių nei prieš jo žmoną! 
Jei jūs, mieli parapijonys, turite 
nors krislelį' sveikos nuovokos, 
pasekite mano pavyzdžiu. Nesigai-

— Barbor, Barbor! Kviesk kle-1 lėsite ...

ESTU LEE FURS
KAILIŲ I

■r n ■ II Vlllf ■' pagal 'naujausią madą. Darbas atliekamas gerai RKmUIIIVF ,r P’Sia>- Duodama ilgam išsimokėjimui. Pala- 
rimai nemokami.
7<7 Mount Pleasant Rd. Toronto. HU. 3-6851

Sausio mėn. išpardavimas. uTkum

Siuvami pagal užsakymą ir parduodami gatavi 
kailiniai paltai, žaketai, šaliai ir kt. Priimami 
apsaugai (Storage). Valomi ir persiuvami seni

šimtų Įvairiausių kūrinių, lietuvių! tų. Pasiruošimui buvo atlikta virš
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jis davė puikią progą platesnei

me kontinente.

ruošti jau išeivijoje.
Be to, jo paruoštų vertimų skai-

Viešnagės nuotrupos
Jau spaudoje buvo kiek rašyta 

apie neseniai čia viešėjusią eks- 
_ . , _ . .1_____  o--rc -- -- ______ _>*

CBC radijo “Trans-Canada Talent į viams su vadovais priešaky! Lietuvos. Kaip ir galima buvo 
Show” programoje išėjo laimėto- Mano linkėjimas, kad ir ateity laukti, jų susitikimo su lietuviais 
ju ir už ‘Rožių tango” buvo pri- šie šaunūs vyrai nepavargtų ir ei-1 monopolį turėjo mūsų “progresy- 
pažintas muzikališkiaUsiu viene-; tų per pasaulį su daina ir šypse-i vieji” tautiečiai. Bet, Niujorke, 
tu ir gavo premiją. jna, kvatodami šių dienų atomoiDearborne,Čikagojesųjaisturė-

Per tuos 5 metus TV Kvartetas karo skraiste-baime pridengtame jo progos pasikalbėti ir jų gimi- 
Įvairiuose parengimuose Kanado- gyvenime. J. Karka. 1 nės, pažįstami ar ir šiaip tautie-

CANADA

SVARBUS
PRANEŠIMAS

Jei jūs tik ką atvykote, tai jūs, greičiausiai, dar

nesate susipažinę su kaikuria prekybine praktika

Kanadoje. Prieš pirkdami brangias prekes ar pa

sinaudodami brangiais profesiniais patarnavimais

visų pirma būkite tikri, kad supratote pastatytas

pirkimo bei patarnavimo sąlygas.

Kaikurie naujieji ateiviai brangiai sumokėjo už

patarnavimus, kuriuos valdinės bei savanoriškos 

Įstaigos nemokamai teikia.

Kiti sutiko mokėti augštus išmokėjimo nuošim-

čius bei pasirašė tokias sutartis, kuriomis Įsipa

52-13

♦ reigojo mokėti daug daugiai!, nei jie tikėjosi.

Bus labai išmintinga, jei jūs prieš pasirašydami

sutartį, gerai išsiaiškinsite. Jei kyla kokių abe

jonių, pasitarkite su tarnautojais patikimų Įstaigų, 

tokių kaip Better Business Bureau. Jie turi sure

gistravę skundus prieš bendroves, Įtariamas nau

dojant klaidinančius bei nesąžiningus metodus.

Advokato patarimas taip pat gali jus apsaugoti.

Jei jūs manote, jog galite tapti negarbingų meto-

dų naudojimo auka, kreipkitės į artimiausią imi'

gracijos Įstaigą arba Į savo tautinę bendruomenę.

ELLEN L. FAIRCLOUG1L
Pilietybės Ir Imigracijos

Ministcris.
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Pavergtoje tėvynėje HAMILTON, Ontario
J Kiekviename posėdyje sunkiausiu nariais, įnešdami po $100 Ir vienas
4 . . .. : V __ %e ' i. * j. • • . a  iAfa -k*-—  

jo pavardės neskelbti.
Visiems šiems tautiečiams v-bos var

du reiškiame giliausią padėką!
LN v-ba labai labai prašo visus tau

tiečius įsijungti į šį didelį tautinį dar
bą ir stoti LN nariais. Viena kita in- 
vės uota šimtinė gali radikaliai pa
keisti sąlygas į gerą pusę at einančiom 
a ar tonu išlieti lietuviais! Sk. St.

Panika
Nuoširdus ačiū Hamiltono Lietuvių 

Bendruomenės Valdybai už pakvietimą 
ir malonų priėmimą Naujų Metų suti
kimo baliuje.

Dalyvavę Naujų Metų sutikime 
buvę Hamiltono Bendruomenės 

pirmininkai.

NIAGAROS PUSIASALYJE
Klaipėdos atvadavimo 38 metų 

/Ą < sukakties minėjimas ;
Įvyks 1961 m. sausio 21 d., šeštadienį. Slovaku salėje, Page ir 
Weiland g-vių kampas, ST. CATHARINES, Ont. Pradžia 7 vai v. 
PROGRAMOJE: Toronto VOLKOFF b&etd' studijos lietuvaičių 

grupė, vad. Z. Orantienės ir asist. D. Eižinaitės, ir Mrs. 
HEINSFAAR vadovaujama estu tautiniu šokiu grupė. 
TRUMPAS ŽODIS IR ŠOKIAI. *

PAJŪRYS ¥RA LANGAS J PASAUL4!
PAUATKYKIME J0OVASIĄ SAVVJV TARPE’.

ŠLA 278 St. Catharines kuopos. Valdyba.

PARAPIJOS ŽINIOS 4 ________ _ _____ _ ___ _____ . .________
PARAPIJOS METINIS BAZARAS. dienotvarkės punktu būna naujų na į narys pridėjo antrą šimtinę ir prašė 

Sausio 21 d., šeštadienį, 7 vai. vak., rių ieškojimas. Tai yra vienintelis 
parapijos salėje įvyks metinis bara- į 
ras, kurio metu bus proga laimę išmė- la. Tas, kaip tik parodo, koks neišpa- 
ginti. Bus bufetas, šokiai, geras orkest- sakytai sunkus Tautos Namų įsigijimo 
_s h- kiti netikėtumai. Į darbas. Jeigu anksčiau pakakdavo ap-
PARAPIJOS CHORAS, vadovauja- lankyti 7-10 dirbančių tautiečių gauti 

m-as sol. V. Verikaičio, Kalėdų laiko- vienai šlmt>nei, tai šiuo metu tam rei-

, Ir koks juokingas paradoktsas: spau-

punktas, kuris svarstomas visiška ty-Lietuvos gyventojai 1961 m. turės deda kolchozams (žinoma už tam tikrą 
valstybei sudėū žymiai daugiau pinigų, 
negu su Įėjo matais prieš tai. Tai aiš
kėja iš visasąjunginės augšč. tarytos 
b u lietinio istatymo, kuris paskelbtas 
Vilniaus ‘‘Tiesos” 1950 m. 300-je lai- -u .aiuju.i u prar . .. . j-^-’ . —7 7 .. ...« --

-u>jv. MasKva Lietuvos respublikai nu-, mėjimais. Tarpininkai darą milijoni- pasirodė visam savo didingume, kia apvaikščioti 15-20.
šutė 5 5.750 000 naujųjų rublių bm- nes apyvartas, statosi sau namus, per- Repertuaras palietas chorvedžio so- L- koks juokingas paradoktsas: spau- 
dietą 1961 metams. Tat yra 85.400.400 kasi automobilius - kaip atidengia 10-ParUjomts, paliko nepaminamą ,s- doR nuolat skastome, kad nėra Jietu- 
,uu’ luobų daugiau, negu praeitais Vilniaus “Tiesa”, kuri, Žinoma, to so- fUV*Ua repetuoJ.a J* ^'Sk<>s Jud,n‘ojų arba. )ų la'
meta s. Sugretinus tri ų metų biudže- vietihio relimo negerovėmis piktina- tuViskas dainas UuUniams pastrody- bai maža; kada g. atstranda žmonių

: snsida-n tokia letnelė 1961 m si E ‘ “ims. kurie pasiimtą tautini darbą dirba isrnhiiJ i<W) VAIKV EGLUTE, lituanistinės mo-; visos širdies ir didžiausiu tikslumu ir
MJ. tou.vuu j ■ / 49fi KAIP BUVO SU EKSKURSIJA NU- kyklos rūpesčiu suruošta, praėjo labai: sąžiningumu, daugelis mūsų visu įnir-

šo pereitą vasarą trečiojoje ekskursi- pravsdė mokyt. A. Mikšienė. Parapija: tie, kurie tuos graudenimus rašome!
Klausimuose vienas v-bos narys pa

siteiravo ar tikrai mokama $5 premi
ja asmeniui, gavusiam LN šimtą dol., 
kaip kalbama. P-kas paaiškino, kad to
kių premijų iki šiol nebuvo išmokėta ( 
nei vienam asmeniui. i

Posėdy J. Mikelėnas pateikė miesto
oficialų leidimą statyti šokiu salę per- JA. 3-3345 — Westdale. Siuvan-

jaunimo popietės. Tai džiugus reiški- Taipgi buvo konstatuota, kad visi for- ■ velhii Puikios medžiagos1 
• n •• lik ™’un\ai. sklypo Pirkim“į atlikti irto- P?bandykite — įsitikinsite.

SAUSIO 8 D. pa-apijos klebonas heka tik... vasario 15 d. ^mokėti NenormtiemsantnjlielniiĮ.duo- 
T NAUJAIS a,LN NAMAIS pirmąją 'tama ?0% nuolaidą.

damas ir naujos klebonijos statymo naujų metų savaitę įstojo penki asme- 
šlaidas. Tam tikslui ruošiamas specia- nys. Stasė RnČ’enė t-

dagiai, nusivedęs parodė bažnyčią, ku- lūs biuletenis su aukotojų pavardėm/ 
ri man atrodė labai prasta. Klebono j NUO SIU METŲ parapijoj Įvedama 
na’’lausiau, kaip einasi. Jis atsakė, i vokelių sistema, kad tiksliau būtų ga- 
kad su gerais žmonėmis galima gyven-rlima balansuoti parapijos apyvartą.
ti. Jis' manęs prašė, gal iš Amerikos 
galima atsiųsti kilimą prie altoriaus. 
Būtų labai didelė dovana.

supirkinėti gyvulius prievo-l’ 
lems atlikti). Dar kiti, atpirkėjai .va-H 
žinėja į Moldaviją arklių prekybos rei-1 
KaljiS, Visa ui vyksta pusiau legaliai, ■ 
.u kolchozų valdybų ir kitokiais pažy-

pudį. Šiuo metu choras repetuoja lie- viškos veiklos judintojų arba jų la-

1959 m 426 VYKUS I LIETUVĄ, “Darbininke” ra- geroj nuotaikoj. Talentingai programą šių jį stabdome, dažnu atveju net ir

Kita ve. tas, toji dalis b^ndrasąjun dalyvavusi Veronika Zlotkienė, eglutės išlaidoms paaukojo $235. Po 
ku.programos mokytojai buvo susirinkę

■‘ tirą sJx m-rnsnustatvt/kiekdi- trečioje turistu grupėje, kuklioms vaišėms klebonijoje.
ujdaai, .9ui nkOJb nostatsta.kiekjU iš LietuV0S rugsėjo mėn., ŠIAIS METAIS tėvų pastangomis

- - ikben^a^a^un! prašiau man leisti aplankyti keturias pirmą kartą priaugantis jaunimas su-
„ _ Han ..i i.l-< r iptvn- vietas. Leido nuvykti tik į vieną. .tiko Naujuosius Metus parapijos sa-

ginių valptjbinių mokesčių ir pajamų,;. 
ku. i . . . .
iuu^ai, mcuiiu nustatyta kiek di
li she, negu pereitais ir u'.pereitais 
mėta s. Kitaip tariant, ii _ . j,,, ..,. '1.1..- r .a vietas. 1-eiuu iiuvynu un J vieną. , nn.u ivauiuuaiua rastus ^a.ajiijvo oa-
reikalains If tuo at'vilgiū duodame * Iš VUniaųs mane nuveLė pas sesutę Įėję. Ypač tuo rūpinosi p. Stuosienė

m iti tėviškę. Už vežimą sumokėjau 280. ir Pašilių šeima. Dabar kas antrą sek- . . . . ..
inlauku oa^al apvva-tos mokesti Lie rublių- madienį parapijos salėje rengiamos kamame Ferguson - Hunter sklype, ‘is eilute, antros kelnės prideda
rnvos naudii atktaitoma 78,8%, 1930 Su sesute nuvykau į Truskavos mies-, r

. žinoma, tie atskaitymai, nereiškia, vicnas namas- ^name kaip as pnsi-
į tą, kuriame bėra tik kelios šeiriios ir nys.

kad' res j’ub’ikos ■ A veniniams tokiu menu, gyveno špitolninkai. Dabar vra kiekvienų Mišių mėtų darė parapijos $39.000 grynais 
n * Sbu ■ k? H? ’«tas ir fcitame gale - bažnyčia. Už- .dvasinę ir finansinę apyskaitą, įjung i NAUJAIS LN
p.UC~IilU Ullo ta J1U ..pjiVM t z Mičinc ui Hnmoc ir noninc Vlohnniinę ctatvmn nnnn. cor-oitn' p.ucjmu dus gcąz.ma, jie .. .. , . v , .. __.x.
jo aovvartos mokesčio saskaiton. Tai ęjau pas kleboną, užprašiau M>sias už

7 daugiau biudčet nė buhalterija. Sovie- tevekus Klebonas mane, priėmė man-
tinę vadovybė Lietuvoje gali nustaty
ti, kiek gyventojai (prisilaikant Mas
kvos pagrindinių nuostatų) privalo mo
kėti. Vis dėl to Lietuvos gyventojams 
iš to atskaitymų padidinimo turėtų 
būti bent šiokios tokios naudos.

Prie šio klausimo teks dar grižti, kai uuva„a
bus paskelbtas respublikos biudžeto ; Nuėjau j kapines, aplankiau teveliu 
įstatymas. Jts bus. tikriausiai, priim- kaPasK Kapai. ląb* apleisti, muro tvo
tas Lietuvos augšč. tarybos sesijoje,' [a ^byrėjusi, žolėmis apaugusi. Sako, 
kuri sušaukta r rūsio 5 d. kad niekas netaisys. •

i Kur būvą B ’unopo dvaras, dabar k dėsime sutikti bendrame oobū Inž. Cezaris Pšemeneckis jau apie 30 yra mokykla ir Ramygalos kombinatas kare -aleSime sullKtl ^narame ponu
metų dėstąs Prienų vidurinėje mokyk- viskas valdžios.
loję, o nuo 1929 m. vadovaująs “ener- j Važiavau per Ramygalą, kuri tebe

turi dar senovišką akmenų grindinį”

LONDON, Ont.
Šį sekmadienį, sausio 22 d., po liet 

pamaldų. 2.30 vai. p.p., įvyks bendr. ^11 ^ .1 vJ
aPyl- susirinkimas minėtos parapijos j šeštadienio vakarą. Bus turtinga lote-

getrniam Prienų ūkiui”; Jis galis pasi
daryti pensininku; bjt esąs taip pa- 
mlss darbą, kad negalįs nedirbu. Ne- 
s?n!aJ j’S esąs apdovanotas “Garbės 
ženklo” ordenu ir gavęs T. Lietuvos 
ni^ipeln usio mokytojo titulą.

Liet, partizanų nužudyti buvę moky
toja aiiLiosios bolševikų okupacijos 
pradžioje. daugi?us’»a 19'8 m. rudenį, 
yra paminimi specialia knyga, paruoš
ta Ant. Bieliausko ir G. Iešmanto, 
“Kad žemėje žydėtų gėlės”. Ten pami- j 
nimi: Edvardas Tiekus. Julius Zone- 
lis, Simonas Grybas, Edvardas Makš
tys. Kazys Mačernis, Stasvs Dievulis, 
Jonas Vilimas, Jonas Kiekšė, Kostas • 
Variakojis, Ona Sukackienė, Vladas j 
žvirblis, Balys Bukonis, Izabelė Lau-j 
kaitytė, Antanina Keršienė, Balys Sta- \ mokama vieningai veikti, 
s ulionis, Mykolas Pirštelis. Pranė Jan-i Vo ’s bendruomenių valdybos kiek 
kute. Anelė Marčiulionytė, Jonas Jan- vienais metais pagrindinai pasikeičia 
katiskas. Jie paminimi literatūrinėse V/eilando ir St. Catharines b-nių veik-

- JT.
ATEINANTIS SAVAITGALIS Ha

miltone bus labai reikšmingas netik 
Kanados snortuoiančiam t—h^t 
taip pat ir visiems hamiltoniečiams, 
nes čia suvažiuos rungtyniauti geriau- 

’ si Kanados sportininkai, kuriuos va-

i vyje Knights of Columbus salėje.
! Apie pačias pirmenybes bus pla
čiau parašyta sporto skyriuje, tad šį 
kartą priminsime tik visiems Hamilto- 

apainKių lietuviams, kad sausio 
28 d. vakare visi susitinkame Knights 

• .f Columbus salėje, kur matysime sve- 
I č:us — soo'l’nmkus iš Montrealio, To
ronto ir Roeesterio, praleisdami su jais

“>Anktpji šimtinė iš jų šeimos, kurios 
visi keturi nariai yra LN nariai. Gerie
ji Mileriai nare įrašė vyresniąją duk
relę Ramūne, Įnešdami S100 iš jos su
taupytą pinigų; J. S-kas ir X įstojo

PUIKI PROGA VYRAMS .£»- 
■aunv'i, užsisakant kostiumą iki 

vasario 1 d. pas Hetuvį siuvėja 
. Calmer Custom Tailors, 'I Ster
ling St., Hamilton, Ont. Te’fef

| Lielmiai
JA Valstybės

LIETUVOS ATSTOVAS BEI PONIA 
jau šiemet yra dalyvavę visoje eilėje 
oficialių iškilmių: sausio 4 d. Burmos 
tautos šventės proga jos ambasado
riaus surengtame iškilmingame pri
ėmime; sausio 5 d. na u j ų jų JAV Vals
tybės Dėpartaihentp r^į^^tidarymo 
iškilmėse; sausio ll*^>Nių^ko Pa
saulinės parodos 1964-$5m. administ-

LTETWIŲ NAMUOSE išnuo- 
moiam&s naujai išdalytas 3-Ttn - ......
cambariu butas su šaldytuvu ir racnos irvTriborddgb^ato ir tuneho 

•>lVa. $60. Skambinkit U.M1M 
,rb, teiraukitės pas prižiūrėtoja 
’4 bute, '

Sukūrusiems lietuviškos šeimos židinį, 
IGNUI ŠA J AUK AI ir ADELEI- MALČIUTEI 

laimingos kloties gyvenime linki

Viln. Kr. Liet. S-gos 
Toronto Skyr. Valdyba.

pasaulyje

salėje - rūsyje. Prašomi visi dalyvauti, i rija ir bafetas> 0 šokiams gros Benni 
K .B.

I HAMILTONO AUŠROS VARTŲ PA- 
’ RAPIJOS CHORAS kartu su Hamilto- 

no ateit ninka’š vasario 11 d. parapi
jos salėje ruošia pasilinksminimą.

Programoje: sustiprėjęs sol. V. Ve
rikaičio vadovybėje parap. choras su

Plačiau žiur. praeitos savaitės “TŽ” į orkestras 
numeryje. Apyl. valdyba, i *

SOL. V. VERIKAITIS vasario 6 d., ’ 
pirmadieni, 8.30 vai. vak. koncertuos 
Londone, Cnt. Koncertą ruošia Wo
men’s Music Club Londone.

Nuoširdžiai sveikiname
Hamiltono Lietuvių Namų -Valdybos narį
ŠAJAUKĄ IGNĄ ir ADELE MALČIŪTE,, 

sukūrusius gražią lietuvišką šeimą, ir linkime gražiausių ir 
ilgiausių metų ir daug daug šeimyninės laimės!

Hamiltono Lietuvių Namų Valdyba.

•/ y . - L ' ■ "

RYŠIUM SU NAUJOJO JAV PRE
ZIDENTO INAUGURACIJA -sausio 20 
d. Vašingtone įvyks visa eilė iškilmių 

! bei priėmimų. Taip sausio 18 d. Na- 
cionalinėje meno galerijoje Įvyks prk 
ėmimas diplomatinių misijų šefų žmo
noms ir rinktinėms JAV moterims 
f Distinguished Ladies): Pakviesta da
lyvauti ir Lietuvos atstovo žmona O. 
Kajeckienė. Sausio 19 d. įvyks guber
natorių priėmimas Sheraton Park vieš- 
•butyje. Pakviesti, dalyvauti Lietuvos 
atstovas su ponia. į Sausio 20 d. įvyks 
JAV prezidento inauguracijos iškil
mės JAV Kapiteliujė. Po jų bus pre
zidento vsvečių rūmuose priešpiečiai, 
po kurių iš diplomatiniam korpusui 

į rezervuotų vietų bus stebimas inaųgu- 
I racijos paradas, o vakare Įvyks inau-

gęs ekonominius mokslus Petrapilyje. 
Lietuvoje eilę metų buvo Lietuvos 
Kooperacijos banko tarybos pirminin
ku. Vėliau rūpinosi Tarptautinio ban
ko reikalais. BuVo aktyvus Kauno 
miesto savivaldybės veikėjas. Karo 
metu persikėlė į Vakarus'ir apsigyve
no Vienoje, kur iki mirties gyveno 
kartu sti ima. Paliko ligotą žmoną ir 
dukterį/ ^svetur būdamas, domėjosi 
lietn^šk^5įęikalais ir prireikus* mie
lai patarnfiH^p, kąi kreipdavosi į jį 
lietuviškos S " ucijos. Kurį laika bu-- 

iniu. E.

MIN. If. ®ALU©ĮUl7gruodžio 29
d. suėjo afnfSąus.

Vpkiėtija
VOKIETIJOS DVASIŠKIAI LAN

KĖSI PABALTIJYJE. Vokiečių žinių 
agentūra DPA praneša, •'kįid-' evangeli
kų dvasiškių organizacijosi ^Bažnytinė 
brolija” delegacija, vadovaujama vyr. 
bažnyčios tarėjo Kloppenbųrg, ilgesnį 
laiką važinėjo* po Sovietų /Sąjungą ir 
dabar grįžo F Vokietiją. Delegacija 
lankėsi ir Rygoje bei Taline, dalyva
vo bažnytinėse pamaldose ir susitiko 
su evangelikų - liuteronų bei baptistų 
dvasiškiais. E.

vo BAL.Fo j

k • riKaicio vaaovyoeje parap. cnoras su
NlGQGFQ pUSIGSOliS ! nauju repertuaru ir solo dainos, išpil-

Dideli darbai gali būti nudirbti, jei' do™s SoL V’ V*rikaičio’ Tai? ?at bus 
! įvairenybių.

RODNEY, Ort.
NUOŠIRDUS PRAŠYMAS Į i pardavę esamųjų Lietuvių Narnų, tad 

KAIMYNIŠKĄ TALKĄ! ' šiuo metu ypatingai reikalingi nauji 
. Šioje tabako augintojų apylinkėje: LN nariai-šėrininkai, š.m. sausio 26

Bilietai iš anksto gaunami pas cho- vra įsikūręs gražus būrys lietuvių, batJ ir 27 d.d. v-bos narys J. Mikelėnas ir 
“apybraižos?”. Kur ten pasibaigia įvy-j la b.?i b?ndradarbiavįmas iš seno įlei- r^SLU^’ Kor. dėl ma<o skaičiaus Tamstoms sunku ką ; jos pirm. St. Bakšys vyksta į Rodney
kių nupasakojimas, o kur prasideda dęs vieningumo šaknis — bujoja ir^ “KAZIUKO MUGĖ” ruošiama “Šir- n°rs didesnio lietuviškame bare reali 
fantazinė kūryba, ne y»sada aišku. j auga. i vintos” skaučių tunto įvyks kovo 5 d.,

Kad jų dauguma žuvo 1948 m. ru-; To pasėkoje vėl kartu ruošia Vasa- sekmadienį, tuoj po Sumos parapijos 
denį, rodo, jog tai įvyko ryšy su tada rio 16 minėjimą vasario 11 d. 6 vai. v, salėje. Mūsų didž. gerb. klebonas da- 
vvkdvtu kolchozų kūrimu. Partizanai Wellande, 162 Hagar St. slovakų sa- vė sutikimą ir salė yra jau gauta. Tad 
stengėsi atbaidyti nuo ūkininkų prie- Įėję. i kviečiame Hamiltono visuomenę atsi-
vartavimo partijos agentus. Programoje paskaita ir koncertas, lankyti ir paremti mūsų skautišką jau-

Lietuvos kolchozų ’’ -- - -....................... -
Stengdamiesi sklandžiau išdildyti sa
vo prievoles sovietinei valdžiai, kaiku- ‘ mūs i aprašymuose iir skelbimuose, 
rie Lietuvos kolchozai laiko tam tikrus 
“užpirkėjus-tarpininkus”, kurie, pvz., 
tarpininkauja Lietuves kolchozams sale prie puikios programos iškilmin- 
obuoliuš ar kitus produktus pelningiau gai atšvęsti tautos šventę, 
parduoti Leningrade, o iš kitų respub-■ Tos šventės proga palikime visus 
likų parūpina trūkstamas Lietuvoje tarpusavio nesusipratimus, atlikime 
prekes. Būna ir tokių atsitikimų^ kad tautinę ir pilietinę pareiga, dalyvau- 
tie tarpininkai iš Kazachtano “naujųjų kime minėjime — tuomi padidinsime 
žemių” atgabena Lietuvon pigesnių šventės iškilmingumą, 
grūdų ištisais vagonais. Kiti užpirkė- St. Catharines ir Wellando
jai užsiiminėja gyvulių prekyba ir pa- b-nių valdybos^

i Veiks bufetas ir gros geras orkest
ras. o taip pat gausi loterija.

T- j ir apylinkes ir lankys Tamstas namuo- 
zuoti. Kaip žinote, Hamiltonas ėmėsi' se, prašydami paremti šį milžinišką 
iniciatyvos lietuvišką veikimą atremti ■ mūsų mastu tautinį projektą ir - įsi- 
i praktiškąjį gyvenimą ir tuo tikslu i jungti HLN nariais, nuperkant vieną 
jau 5 m. intensyviai dirba, kad pasta-. ar daugiau serų. Šia proga v-ba nuo- 
čiūs moderniškus, gražius ir didesnės širdžiai dėkoja Andrulionių jaunimui 
apimties Tautos Namus. Beveik prieš:— Daliai ir Algiui, kurie yra pirmieji 

kombinacijos”. Vaišės ir šokiai po minėjimo. Detales nimą, aišku, dar viskas'taip. rodos.’ to- ^is metus m8S nupirkome dideli ko-j iš Tamstų apylinkės, Įnešę po $100 
, prašom sekti "Tėviškės žiburiuose” ij b°t laikas greitai bėaa ir nepaste- meręinj pastatą su kino sale, kurią i kiekvienas praėjusių švenčių metu. Ti- 

. . .............. š bėsime ,kaip bus toji diena. i sekmadieniais naudojame lietuviš- { kime kad mielieji Algis ir Ualia .yrą
Visus lietuvius iš arčiau ir toliau- Kreipiuosi i visas skautes, kad į šią i kiems reikalams, už $173.000. Šiuo me-; visų Tamstų šiam reikalui hetuviskų 

maloniai kviečiame i Wellando puikia žinute atkreiptumėte didesni dėmėsi tu už JU0S įmokėta jau S88.000 ir dar; širdžių gerumo simboliu!
’ ’ ' ir pradėtumė’te ruoštis fantams. Taip niorgičių S85.000. j Kreiptis L Tamstas mus,padrąsino

nat orašvčiau -ėrb mamvčiu kad sa-: Gruodžio 4 d. įvykęs LN narių su-Į Londono ir Mt. Brydges lietuvių šiam 
'vo dukroms padėtumėte‘geru patari-įtrinkimas nutarė pakreipti Tautos į reikalui palankumas: Mt._Brydges tu- 
:mu o : Namu įsigijimo keliu ir įgaliojo vai-'rime 4 narius, mesusius S700 ir Lon-
i Norime padaryti ir parodėle, taip nupirkti Hamiltono miesto cent; done 11 narių su S12D0.
; kad būtu įdomesnė ir gausesnė, krei- eken° Anuojanti i Tikėdamasis kad Tamstos, Mieli
’ piuosi i ponias kurios turi kokių eks- SMOGO gry nais. Visi sklypo pirkimo Rodney apylinkių Tautiečiai-1 si pra- 
i ponatų ir sutiktumėte keletai valandų i ^®™a ~ ™
j paskolinti, prašau pranešti R. Bagdo
nienei, FU, 9-3398. Tuntininkė.

LN V-BOS POSĖDIS sausio 6 d 
s svarstė ir priėmė LN plytelėms pla 
tinti taisykles. Pradžiai nutarta at 
spausdinti 500 - Rėmėjų pasų, kurie 
kamuos po 50 c., o plytelės bus lėk; 

i džiamos po SI, S2 ir $5. Plytelės išlei
džiamos HLN 5 metų sukakčiai atžy-Į 
mėti (1956 m. sausio 15 d. — 1961 m. • 
sausio 15 d.). Asmuo, nupirkęs laikei 

, 3-jų metų už $100, gali gauti, jei pa-!j ko ^aujujų Metu išvakarėse gražio- 
• reiks pageidavimą rastu, LN vieną se- r- ...........    ‘ - ••
į ra. Mažesnės sumos negu $100 eina 
: kaip auka LN Kultūros Fondui. Rė- j 
j tnėjų pasų ir ženklų išleidimu rūpina-!

Visy RGŠiy STALIŲ DARBAI
Vjr*.(Vohrtoi), Goldai, įvairiu sdcIvu stalines lempos.

Taisomi ir atnaujinami seni baldai. Įvairūs medžio tekinimo darbai. 
btKAj DARbAb, NtbRANGlOS KAINOS.

V. LIUBINSKAS. Telefonas LE. 2-6922.

Taupyk ir skolinkis Bankelyje "Talka
Išduodamos paskolos iki $3.000. morgičių paskolos iš 7% iki 
50% turto vertės. Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdrausta.
DARBO DIENOS: pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais 9 -12 vai. 
ryto; antradieniais ir penktadieniais 9 • 12 vai. ryto ir 5 - 8 vai. vakare, 
MINDEN BUILDING. 20 KING ST. E.. ROOM 13. notaro A. Liudžiaus 

ištaigoje II augšte. TEL. JA. 7-5575.

APLANKYKITE SAVO TĖVYNE !
VYKITE PATOGIAI IR KOMFORTIŠKAI ŽINOMU

M.S.BATORY
Gdynia America Line laivu, iš Kanados uostu i Southamntoną, 
Kopenhagą ir Gdynia Baltijos pakraštyje (Lenkijoje), ir iš ten 

traukiniu ar autobusu j visas Rylų Europos dalis.
Batory — tai modemus, be dėmelės švarus laivas, su nepa
prastai gražiai išpuoštais svečių kambariais ir patogiomis 
erdviomis kabinomis. Jūs pasidžiaugsite šiltu draugiškumu, 
tradiciniais puikiais valgiais ir mandagiu patarnavimu, sie

kiančiu patenkinti keleivius ir jiems padėti.
1961METŲ KELIONIŲ TVARKARAŠTIS:

Iš Montreal™ — balandžio 13, gegužės 17, birželio 13, liepos 11, 
rugpiučio 10, rugsėjo 8, spalio 6, lapkr. 7, iš Quebeco—gruodžio 5.
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ten

; sario 15 d. jo pirkimą reikia užda- 
: ryti.- •;

ši puikų sklypą norime nupirkti ne-

šymą atsakysite teigiamai, linkiu daug 
laimės šiais metais ir iki pasimatymo 
sausio 26 ir 27 dienomis.

Jūsų St. Bakšys, HLN v-bos pirm.

WELLAND, Ont
TĖVO'BARNABO MIKALAUSKO, 
OFM, 50 M. AMŽIAUS SUKAKTIS 
Sukakčiai St. Catharines, Wellando 

ir Niagara Falls lietuviai ilgai ir 
kruopščiai ruošėsi. Jos atžymėjimas

: je ir didelėje prancūzų parapijos sa- 
> Įėję, Wellande.

Dar prieš 6 vai. vak., gražiai lietu- 
'si K. Mikšys ir Z. GasiŪnas. Jie bus ^ska’s. motyv.ais .^uostoje saleje, 
pradėti platinti kovo 12 d, kuomet darbščiosios seimininkes apkrauna sta- 
ruošiamas 5 m. LN sukaktuvinis kon- i 

; certas. Ypač pageidaujama, kad šiuos 
pasus tėvai įsigytų jaunimui*, kuris la-

J bai jiems suprantamu būdu bus pra- 
! imamas taupyti.
i V-ba nutarė pagerbti savo narį Igną 
Sajauką, sukūrusį sausio 7 d. lietuviš
ką šeimą. Tam tikslui paskirta iš K. 
Fondo $10 dovanėlei, vestuvių dieną 
pasiųsta sveikinimo telegrama į Mas- 
peth, N.Y., o ruošiamame sutikime St. 
Catharines, Ont., sausio 14 d., v-bą 
atstovaus Ad. Dalangauskas ir St. Bak- 
šys-

į Apsvarsčiusi Ham. Socialdemokratų 
sk. v-bos prašymą paremti auka prof. 
Kairį-Kaminšką per operaciją netekusį 
kojos, v-ba prašė perduoti Neprikl. 
Akto signatarei gilią užuojautą, pa
skirdama kartu kuklią simbolinę auką 
35 iš Kultūros Fondo. I didesnes išlai
das LN v-ba nedrįso leistis, nes šiuo 
metu ypač daug lėšų reikia, nes vasa
rio 15 d. uždaromas sklypo pirkimas.

Z. Laugalis iš Preston, Ont., laiške 
įrodinėja, kad susirinkimui referuotas 
LN projektas kainuotų apie $750.000 
ir patarė daryti labai atsargius ėjimus. 
Atsakydama Z. Laugaliui v-ba pranešė, 
kad šiuo metu projekto reikalu dar 
nieko konkretaus nedaroma, o kada 
kas nors bus planuojama, nariai ir 
visuomenė bus tiksliai informuojami.

j lėmis. Vaizdas puikus. 6 vai, pradeda 
; rinktis svečiai ir bematant susirenka 

190 asmenų.

Dėl rezervavimo ir informacijų pasitarkite su savo 
vietiniu kelionių agentu arba

GDYNIA AMERICA LINE
m Bay Street Toronto 1, Ont.

DR. A. M. KAZLAUSKIENĖ

Dantų gydytoja
41 Colborne St.

Oakville, Ont.
Telefonas VI. 5-5021

ajjų labai gražus būrys - 
a [Atvyksta ir mielas sojenizantas su Tė

vu Juvenaliu Riauba, OFM.
Minėjimas pradedamas p. Povilionio 

— jubilėjaus rengimo komiteto pirmi
ninko kalba. S. šetkus apibūdina sole- 
nizanto asmenybe. Įteikiama jam 50 
rožių puokštė, S. Setkaus tapytas jo 
portretas ir gražus lietuviškais virše
liais su dalyvaujančių pavardėmis al
bumas.

Prasideda sveikinimai. Sveikina: 
Wellando, St. Catharines ir Delhi lie
tuvių bendruomenių pirmininkai, šeš
tadieninės mokyklos tėvų komitetas, 
medžiotojų klubas, skautai, kartu lan
ke gimnaziją bei jaunvstės draugai. 
Tėvų pranciškonų vardu pasveikinti 
buvo atvykęs Tėvas Juvenalis Liauba, 
OFM. Buvo prisiųsta sveikinimo tele
gramų bei laiškų. Į visus linkėjimus 
bei pasakytas kalbas solenizantas la
bai gražiai atsakė.

Dabar kyla klausimas, kas visus, 
galima pasakyti šimtaprocentiniai, su
traukė į Si jubilėjų. Atsakymas trum
pas— gražus bendravimas su parapi
jiečiais, šventa meilė dvasininko luo
mui bei mūsų brangiajai tėvynei Lie
tuvai.

’ Pažinojau gerbiamą solenizantą iš 
gimnazijos laikų. Tai buvo kilnios sie
los, didelių užsimojitnų ir darbą mėgs
tąs jaunuolis. Jam pakako laiko būti 

; pavyzdingu mokiniu, kas dieną, dar 
prieš pamokas rytą sportuoti, dalyvau
ji gimnazijos orkestre bei įvairiose 
1 organizacijose. Jam išvykus studijuoti 
į Italiją, mūsų ryšiai nutruko. Susiti
kau jį po 22 metų Wellande jau vie
nuolio drabužiuose. Nors gyvenimo 
tėkmė įspaudė savo žymes veide, pa-

sidabrino plaukus, bet dvasia likusi ta 
pati dirbti ir dar kartą dirbti Dievui 
ir tėvynei.

Vos atvykęs į St. Catharines, Wel
lando bei Niagara Falls lietuvių para
pijas, pradeda rūpintis iš gdunamų 
menkų lėšų pastatyti, nors nedidelę, 
bet savą parapijiečiams koplytėlę. Lė
šoms sutelkti rengia parapijos šventes 
bei kitus parengimus.

Darbas bei pastangos nenueina vel
tui: pradedama statyti St. Catharinėję 
prie vienuolyno koplyčia. Jis darbus 
priveda beveik iki galo. Bet, dcaip vie
nuoliui, pasibaigus paskyrimo laikui 
toje parapijoje, tenka išvykti kitur ir 
palikti nevisai užbaigtą taip didelį dar
bą. Po keleto metų vėl atvykęs į tą 
pačą parapiją Vėl su ta pačia energi
ja ir ryžtu imasi darbo. Pastato prie 
to paties vienuolyno jaunimui žaisti 

j bei repetuoti salę, Įgyja St. Cathari
nes ir Wellandui vargonus, žodžiu sa
kant, dirba nesigailėdamas nei jėgų, 
nei savo poilsio laiko. x

Be taip didžių dvasininko pareigų, 
kurioms jis atidavė visą savo sielą, 
suranda laiko ir bendruomenės reika
lams. 1955 m. nebegalint sudaryti 
bendruomenės valdybos Wellande, jis 
pats stoja į valdybą, paimdamas atsa
kingas ir sunkias bendruomenės pir
mininko pareigas. Taip išvengiama 
krizės toje apylinkėje. Nebegalint ras
ti šeštadieninei mokyklai mokytojo ir 
čia Tėvas Barnabas atskuba ir be atly
ginimo, dar pats apmokėdamas už pa
talpas, mokytojauja. Atėjus vasafai 
Tėvą Barnabą kiekvieną sekmadienį 
gali matyti prisisodinusį pilną automo-

Įguraciojs balius. I šias iškilmes pa- A i jef rri I j i/n 
’ kviesti ir Lietuvos- atstovas su ponia. J J

Sausio 17 d. Lietuvos atstovas su^ inŽ, BALYS DAUKUS - DOBKEVI- 
ponia dalyvaus 9 Afrikos, valstybių į ciUS, dabar gyvenas SvdnejuįeMpr.m. 
diplomatinių misijų šefų suruoštame; lapkričio 23 d atšventė 60 metų su- 
priėmime garbei dešimties naujųjų i fcaktį.
Afrikos valstybių misijų šefų. ,

JAV PREZIDENTO INAUGURACI- BTOZŪ11G
JOS IŠKILMIŲ METU numatomas Va- 1
šingtone ir Lietuvos, Latvijos bei Es- JONAS BENDORAITIS, į Brazili- 
tijos diplomatiinų atstovų JAV pasi- ją atvykęs iš tremties, mirė lapkričio 2 
tarimas. < Jd/V. Zelinoje, sulaukęs 58 m. Paliko

t žmona Uršulė ir sūnus Liudas vedesPROF. J. KUPRIONIS gyvena Rus- Emilija gimonytę.
tone, La., profesoriaudamas Louisa-;
nos politechnikos institute. Jo sūnus Į OR. J. BASANAVIČIAUS VARĮĮO 
Algimantas prieš dvejis metus baigė LIET- MOKYKLOS globėjų ir rėmėjų 
to paties instituto inžinerijos skyrių J būrelis -atremontavo mokyklos pasta- 
o dabar baigė ir karinės prievolės tar- ■ tą — pravedė kanalizaciją bei vandėn- 
nybą ir pradėjo dirbti kaip inžinierius tiekį išcementavo kiemą, pastatė pa- 
Marvel-Scherbler Product Division stoge bufetui ir naują murinę tvorą. 
Įmonėle, Dekatur, III.

Prof. Jono ir Marijos Kuprionių Suomio- 
vyresnioji duktė Danutė minėtą in- . 
štitutą baigė medicinos laboratorijos MIRĖ LIETUVOS DRAUGAS DR. 
technikės titulu ir dabar dirba Cham- R- QELLERIS. Prieš pat Kalėdas, 
paign, III., Igioninės laboratorijose.; gruodžio 24 d. Helsinkyje mirė buv. 
Gruodžio mėn. ji išlaikė registracijos Lietuvos generalinis konsulas Suomį- 
egzamenus ir dabar turi B S., M.T. ir: joje? dr. Ragnar Oelleris.
A.S.C.P. titulus. ^Kalėdų šventėms į ! To tikrai nuoširdaus Lietuvos drau- 
Ruston buvo susirinkusi visa šeima, o go gyvenimas buvo turiningas ir mar- 
po švenčių tėvai vėl beliko tik su jau- gas. Buvo gimęs 1893 m. liepos 6 d. 
niausią dukrele. ; Lahti mieste. Po studijų Helsinkio ir

ROSTOVO t TFT TWTNTFRTAT i Grenoblio universitetuose 1920 m. ga-BOSTONO LIET. INŽINIERIAI , vo Helsinkyje daktaro laipsnį. Be ei-
prof Stp. Kainui sunkioje ligoje pa-, lės kRu kalb dar jaunas būdamas 
remti sudėjo per $200. Prof. Kairy-s . susidomėjo Uetūviu kalba ir ją tiek pa
yra -Bostono inžinierių ir architektų į milo kad išmoko fiętuviškai kalbėti ir 
skynaus garbes narys. rašyti. I. šeiniaus kviečiamas, 1922 m.\

J. BAčluNO TABOR FARM vasar-; Įstojo j Lietuvos atstovybės tarnybą \ 
vietėje vasaros sezono metu jam tai-1 Suomijoje ir joje dirbo ligi 1927 m., 
kins ir Valdas Adamkus (Adamkavi-; kada atstovybė buvo panaikinta. Po to 
čius) ir Alma Adamkienė. ; jis buvo paskirtas Lietuvos garbės kon-
JUOZAS MAšALAITIS-MARSHALL, 7u1«t’ 0 193?.m Ae1neralini!UzikOuSU’

gimęs JAV. nuo 1920 m. tarnavęs Lie lu’ Juo ^buvo 11“1 1940 kada kon‘ 
tuvos aviacijoje, t>uvęs visa šeima 
išvežtas iš Lietuvos į Kazachstaną, 
gruodžio mėn. atvyko į JAV kartu su 
žmona Paulina, dukra Aldona ir žentu 
Simonavičium.

DR. RIČARDAS TRUMPAUSKAS,

( sulatas buvo likviduotas. Vėliau kurį 
laiką buvo vieno ginklų fabriko direk
toriumi. o nuo 1950 m. Pakistano gar
bės konsulu.

Su Lietuva ir lietuvių tauta jį rišo 
netik tarnybiniai reikalai, bet ir įvai- 

" ’ rūs kitokie saitai. Ilgus dešimtmečius
gimęs 1891 m,. gęguzes 1 Kreivių jis suomjų spaudoje yra paskelbęs 
dvare, Paginu vateč., Ukmėrges apsk., jaug straipsnių apie Liėtuvą ir lietu- 
mirė sausio 4 d. Čikagoje. vįUS, dalyvavo suomiu-liettwių;susiar-

K M. ČIURLIONIO MIRTIES 50 M. t tinimo organizacijoje, išvertė Krėvės, 
SUKAKTIES proga Niujorke Carnegie 
Endowment salėje ruošiamas jo pami
nėjimas kovo 17 d. Minėjimą ruošia 
Šviesa it Santaros filisteriai. Numaty
ta paskaita ir meninė programa.

Austrijo
MIRĖ STASYS DIGRYS. Vienoje. 

Austrijoje, mirė ir gruodžio 21 d. pa
laidotas senas kaunietis ekonomistas 
Stasys Digrys,-apie 70 metų. Buvo bai- 

bilį vaikučių ir praleidžiant su jais vi
są popietę.

Nesvetimas jam spaudos bei žurna
listikos darbas. Dažnai gali matyti jo 
straipsnių tai viename tai kitame laik 
raštyje. ■'

Šioje trumpoje korespondenijoje yra 
neįmanoma išvardinti visų jo nuveik
tų darbų bei apibūdinti pilnumoje jo 
asmenį. Trumped suglaudus, galima 
pasakyti, kad tai tyli, ipaža apie save 
kalbanti, bet didele asrhenybė. K. S.

SUKAKTIES proga Niujorke Carnegie

vius, dalyvavo suomių-lieUwių;SHsiar-

Biliūno- Vienuolio, Savickio. Cvirkos, 
Orih’iaitės lr kitų lietuvių rašytojų kū
rinių ir išleido juos 1940 m. antrašte 
‘Litauiska h o ve Her”, paraše eilę lite
ratūrinių studijų apie lietuvių rašyto
jus ir biografinių apybraižų, apie kitus 
Lietuvos veikėjus. Susidomėjimas lie
tuvių kultūriniu gyvenimu buvo ryškus 
visą laiką iki amžiaus pabagos. “Hel- 
singin Sanomat”, “Karjarlainen” ir ki
tuose suomių laikraščiuose jis iki sa
vo mirties daug rašė apie Lietuvą ir 
lietuvius.

Ypatinga pagarba jam tenka už tai, 
kad visą savo amžių aktyviai padėjo 
Lietuvos informacinėje srityje, netik 
pats skelbdamas medžiagą apie Lietu
vą ir lietuvius, bet ir kruopščiai rink
damas ir perteikdamas ELTAI visa tai, 
kas Skandinavuose būdavo paskelbia
ma Lietuvos ir Pabaltijo temomis. 
Verta pažymėti, kad dr. Oelleris jau 
nuo 1922 m. buvo aktyvus prieškari
nės ELTOS bendradarbis, iki pat 1939 
m. ir kad po karo vėl rado ryšį jau su 
egziline ELTA, bendradarbiaudamas 
su janki pat mirties. Daug jo praneši
mų tilpo “ELTOS Informacijose”, “Ei-1 
ta-Pressendienst” ir kituose ELTbS 
leidiniuose. -Tai buvo seniausias EL-1 
TOS bendradarbis iš viso. Retas ir iiė- J 
tuvis taįp Per visą savo amžių nuošir: | 
džiai padėjo Lietuvai ir jos informal. 
eini am darbui. L

Pabrėžtina dar ir tai, kąd jis, nepri
klausomai U^tuvai patekus į sovietinį 
jifhea, liko ištikimas lietuvių tautai, 
palaikė ryšius su Lietuvos diplomatijos 
sluogsniais ir kitomis institucijomis ir 
stengėsi kiek galint Lietuvos reikalui 
padėti. Lietuviai liūdi savo ištikimo 
draugo ir jį visad pagarbiai prisi
mins. “E. '

Biliūn



immr

Atviras laiškas
prof. dr. Antanui Ramūnui, Otavoje

Vilkas ir gervė ■
Pamatė kartą gervė vilką išsi- kad aš tau galvos nenukandau! Tu 

žiojusį, kaulu paspringusi. Pagai- turi būti man dėkinga, o ne aš 
lo gervei vilko. įkišo savo ilgą tau”.
snapą vilkui į gerklę ir ištraukė Suprato gervė, kad iš netikusių 
kaulą. Laukia, kada vilkas pade- draugų užmokesčio nesulauksi ir 
kos. O tas kad suriko: “Džiaukis, riustypsejo sau.

Mielas ir Garbus Profesoriau,
Nieko nepadarysi, šitaip nūdie

niam mūsų gyvenime yra. Pilka 
kasdienybė dažnai išmuša mus iš

siekiami, o, kartais, ir labai sun
kiai.

Jūs, mielas Profesoriau, to 
“kalno” viršūnę prilipot gal ir

KNYGŲ 
PASAULYJE

Pasaka apie garbėtrošką žiurkę
Kartą gyveno žiurkių šeimyna: Bet clebešys atsakė:

išdidus žiurkė tėvas, garbėtroška _ Aš nesu galingiausias. Štai 
žiurkė motina ir graži žiurkė dūk- pūstels vėjas ir mane nuneš. Jis 
ryte. .Kaip ir daugelis motinų,1 galingesnis už mane.
žiurkė motina norėjo savo dukterį 2iurkė kreipėsi į vėją ir siūlė 
isleisii uz gražiausio, garbingiau- jara savo dukterį, bet tas atsakė, 
šio vyro pasauly. V^1 jaunikaičiai įad mūr0 9iena yra tvirtesnė už 
z'jiAes. kuriuos ji pažinojo, bu-,^ jį s-jStabdo vėją ir jis niex 
vo jos nuomone per prasti jos į0 negįį padaryti ?
d ’.krai. Tėvas, netekęs kantrybes, 
kartą tarė:

— Tu, jei galėtum, tai pačiai 
saulei savo dukterį įpirštom. “

— O kodėl ne? — nusitvėrė jo . . - .. .
mintį motina. — Mano dukrai ne- į tingiausia. Žiurkė yrą galingesne 
bent tik šviesi saulė galėtų tik-1 mane. Ji pragraužia mano mu- 
ti. Visi kiti jai per prasti. Įr? įt aš negaliu prieš jos aštrius 

Ir nukeliavo ji su dukterim pas dantis atsilaikyti.
saulę. Nusilenkė ir tarė: į žiurkė pagaliau susiprato, iš-

—- Štai, mano duktė> gražiausia 1'eidO sayo dukterį už žiurkės ir 
žiurkytė pasauly. Nerandu jai tin- tiedu laimingai gyveno.
kamo vyro. Leisiu už tavęs, ga-}
lingoji šaule. \ 7 • . •

Bet saulė atsakė: Vaistai
— Aš nesu tokia galinga, kaip

' tu manai, štai atslenka debesys.1 Onutės mama sunkiai apsirgo. 
Jis užstos mane savo šešėliu ir aš Tau antra savaitė, kaip nesikelia 
būsiu nematoma. Jis galingesnis iš lovos. Gydytojas apžiūrėjo Ii- 
užmanė. |gonę ir liepė jai gerti labai kar-

Tikrai, pagalvojo motina žiurkė -čius vaistus net tris kartus į die- 
ir kreipėsi į debesį: i ną. Onutė pamatė, kaip mamytė

z — Galingas debesy, štai mano raukosi vaistus gerdama ir gaileš- 
* gražiausia duktė. Atiduodu ją tingai tarė:

tau, nes Čia žemėj niekas jos he- - niamyte, duok man tą biau- 
■ rybę išgerti!

— Aš nesu galingiausias. Štai

galingesnis už mane.
Žiurkė kreipėsi į vėją ir siūlė

jį, nes ji sustabdo vėją ir jis niex

žiurkė kreipėsi į sieną, kaip 
galingiausią ir piršo jai savo duk
terį. Bet siena jai tarė:

— -Klysti, žiurke. Aš nesu ga-

vertas.

Musu
MANO SESYTĖ
Aš turiu sesytę, 
Jos vardas Gailytė.

mažųjų kūryba

Į mane ji panaši.
Aš ją labai myliu.
Vadinu ją pupyte, 
Nes ji dar visai mažytė.

Saulė, 6 th

MANO NAMAI
“Mano namai!” Kaip gražiai tie 

žodžiai skamba! Bet man jie liūd
ni. nes aš savo namų niekad ne
mačiau. Mano tėveliai man pasa
kojo apie tą tolimą kraštą — Lie
tuvą. Bet kaip gali atpasakot,

kaip kraštas tikrai atrodo? Gali 
rtpasakot kaip pavasarį viskas at
bunda, kaip gegutė kukuoja.

Nfan pasakoja, ir aš įsivaizduo
ju. Bėt, kaip aš manau, kad yra, 
tikrovė yra visai skirtinga. Man 
sunku įsivaizduoti, kad mašinų 
tėn yrą.; Man atrodo, kad Vilniu
je -turėtų karietos gatvėse važinė
ti. Aš įsivaizduoju, kad kraštas ža
lias ir ramus. Aš. galiu matyti 
ūkius ir jhvų plotus, matau eže
rą, kur sena piHs stovi.

Bėt tas viskas man kaip sapnas 
atrodo. Tokio krašto, nęgali būti. 
Bet ten mano nąmai, ir kol ten 
nenuvažiuosiu. aš savo namų ne
rasiu. . įneš Balčiūnaitė.

■faž—i» Y ii ■■■■■■. lif. , i............

TORONTO MIESTAS

Mokescij mokėjimas WB1 m. iš anksto
Toronto miestas siūlo planą 1961 m. mokesčiams mokėti 

iš anksto, šito plano nauda mokesčių mokėtojams yra dvigu
ba: duoda galimybę išskirstyti mokesčių mokėjimą daug ilges
niam laikotarpiui — mėnesiais ar dažniau, Jei pageidaujama 
— o be to, mokami nuošimčiai už kiekvieną iš anksto įmokėtą 
dalį 4 M % metinių palūkanų, skaičiuojant nuo tmokėjimo iki 
pirmojo privalomo mokėjimo datos.

šito plano vykdymui mokėjimų iš anksto pažymėjimus 
galima gauti 1961 <m. sausio, vasario, kovo ir balandžio mėne
siais. Dėl smulkesnių informacijų rašjMfe: Finance Depart
ment, City Hali arba skambinkite tel. EM. 6-8411, local 416.

W. M. CAMPBELL, 
City Treasurer.

III! ■■■ . ...................................... ...............  I įt

reikiamo gyvenimo ritmo. O is- 
nušti iš to ritmo,kartais užmirš
tame reikalingiausias datas ir 
reikšmingus terminus, kurie .lie-.- 
*ia nors ne mus pačius, bet mums 
labai brangius ir artimus asmenis.

Panašiai išėjo šiuo kartu ir su 
manimi. Nors nekartą teko ope
ruoti Jūsiške, Garbus Profeso
riau, gimimo data, bet šiuo metu 
buvau visiškai primiršęs Jūsų 
Hisamžio sukakti. O ji. kaip pa
sirodo, buvo visiškai neseniai — 
su paskutiniąja pr. metų diena — 
gruodžio 31 d.

Tai įdomu ir simboliška! Nau
jųjų 1961 Metų pradžia — pra
džia ir antrosios Jūsų gyvenimo 
lanes...

i š»a proga tebūna leista Jus, 
Garbus Profesoriau, pasveikinti ir 
palinkėti gražios laimės ir sveika
tos antrojoj amžiaus pusėj. \

Pirmoji pusė, kaip ryškiai ma
tome, buvo Jūsų gyvenime labai 
palaiminga. Ji gausi gražiais dar
bais ir pasiekimais. Kitaip sa- 
kant, šieji penkiasdešimt metų, 

Anaiptol,, nebuvo veltui praleisti. 
Šiame laikotarpy — prabėgo Jū
sų vaikystė ir jaunystės dienos. 
Vienok — per tą laiką — įsigiiot 
gausų mokslinį bagažą, o su juo 
— ir atitinkamą vietą mokslinia- 
nfe pasauly. Tain lygiai — pirmo
joj amžiaus pusėj sukūrėt gražią 
lietuviška šeimą, iš kurios augi
nate puikų atžalyną savajai tautai.

Tas viskas, kas čia suminėta, ir 
sudarė gana gražų ligi šiol surink
tą šioje žemelėje derlių.

Kaikas sako, jog iki-^enkiasde- 
šimties metų — tai žmogaus lipi
nas tarytum į kalną, O antrojoj 

amžiaus pusėj — tarytum pakal
nėn: skubesniu tempu žemyn ir, 
pagaliau, prie .. .finišo ...

Galimas tai daiktas, nes, kaip 
au minėta, pirmojoj pusėj ir ba- 
uojasi žmogaus didieji siekiai. O 

lie siekiai —ir yra (tarytum li- 
>ant “į kalną”) — nelengvai pa-

Žąsis ir gervė
Ežero pakraščiais gervė bebrai

džiodama išgirdo, kaip žąsis gi- 
•iasi:

nelengvai, oet laoai acKiningai, > utuanistikos institutas
■ * ■ ■ ■ i - r ' * ' *i * * '. į Fordhamo universitete pereitą vasarą
Žinodamas Jūsų ligšiolinę svei- neveikė, nes nesusirinko studentų mi

talą, energiją, darbštumą ir pa- nimalus skaičius — 25. šiemet semest- 
jėgumą spręsti bei vykdyti didžias ras vėl veiks, jei bus pakankamai stu- 
gyvenimo ir mokslo problemas, 
temanau, kad ir antrasis Jūsų gy

venimo penkiasdešimtmetis būtų 
ik “riedėjimo žemyn” laikotar

piu. Tikiu, kad ir tolimesnieji Jū
sų gyvenimo metai bus gražūs, 
iašūs ir derlingi. To Jums nuo

širdžiai ir linkiu, prašydamas Die
dulio sveikatos ir palaimos.

Visa širdimi Jūsų
Pr. Alšėnas.

MONTREALIO LIET. DRAMOS TE- 
ĄTRAS jau išleido į plokšteles įkal
bėtą B. Sruogos “Milžino paunksmę”. 
Išviso yra trys plokštelės Vaidinimas 
trunka 3 valandas. Visos trys plokšte
lės kainuoja $15.

“THE RENAISSANCE ... SOME OF 
IT’S MUSIC” ilgo grojimo plokštelę iš
leido Immaculate Heart College (2021 
North Western Ave., Los Angeles 27, 
Calif., USA). Yra įgroti 22 istorinės 
muzikos dalykai. Plokštelės kaina 
$3.98. Užsakyti augščiau nurodytu ad-

Iš “LIETUVIU DIENŲ” REDAKCI
JOS nuo šių metų pradžios pasitraukė 
red. J. Kojelis. Jo vieton vyr. red. B. 
Brazdžionis pakvietė L Valiuką, kuris

denty. Registracijos terminas kovo 15 
d. Registruojantis reikia siųsti ir mo
kestį $36. Jei vėl nesusirinktų pakan
kamas skaičius studentų-ir semestras 
neįvyktų, pinigai būtų grąžinti.

Visos studentiškos organizacijos pa-1 jau pradėjo dirbti.
skelbė atsišaukimai, kviesdamos stu- Į PUNSKO LIETUVIAI tikisi, kad šie- 
dentus lietuviškųjų dalykų studijoms m?t pagaliau galės pradėti eiti laik- 
paskirli no^s porą vasarų ir būtinai, 
šiemet tame seminare dalyvauti*

rtNlDOSM KNYGŲ KLUBAS išlei
džia Alės Rūtos romaną ‘T saulėteki”.

raštelis lietuvių kalba. Pereitą rudenį 
Lenkijoje buvo išleistas vienkartinis 
leidinys “Aušra”.

DR. A. MACEINOS studiją “Das Ge 
neimnis dor Boesheii” "Estado de Sao 
Paulo” literatūriniame priede gruo
džio 10 d. yra paminėta straipsnyje 
“Šėtonas ir blogio problema”. Tai esąs 
vienas reikšmingiausių šią problemą 
nagrinėjančių veikalų.

“GIRIOS AIDO”, miškininkystės

Lietuviško žodžio skleidėjas 
apleido Braziliją

Vienas iš energingiausių veikė- liūnas nuolatiniai rėmė lietuvišką
jų lietuvybės baruose, lietuviškos spaudą. Ją perskaitęs platino to- i -žurnalo, Nr. 18 dėl nenumatytų kliūčių 
dainos mylėtojas, vien lietuvišką liau, kitiems, kurie neturi gali- ’ suvėlavo ir pasirodys tik vasario mėn. 
spauuą lepripaZisiąs muzikas Jo- mybės jos išsirašyti, bet kurie su pabaigoje, žurnalą redaguoja prof. J. 
uas Kaseli u na s gruodžio 11d. ap- į malonumu gaudo lietuvišką spaus Kuprionis, gyvenąs Rūston, La.
.eiao Braziliją, ieškodamas naujų dintą žodį. Taipogi ir lietuviškų1 
dirvonų savajam idealui. Į plokštelių turėjo bene turtingiau-

Niuzikas Jonas Kaseliūnas atvy- šią “diskoteką”.
ko į S. Paulį 1955 m. ir įstojo į' Jis vienintelis rūpinosi “užre- 
rautjo “A Gazeta” orkestrą, kaip koraųoii ’ S. Paulį lankiusių sve- 
gapus fagotistas. Tačiau, acrouo, čių kalbas ir jas visomis progomis 
kad šis pragyvenimo šaltinis, jarn pasiųsdavo radijo bangomis. Pas 
.<ur kas mažiau rūpėjo, kaip už- jį rasite prel. Tulabos, J.E. vysk, 
teista lietuvybės airva Vila Be- v'. Brizgio, V Lt Ko pirmininko dr. 
tos lietuvių tarpe, kurią jis ryžo- A. Trimako, prėl. J. Balkūno, J. 
si, žūt būt, atgaivinti. Pirmiausia; J. Bachuno, inž. Bartkaus, a.a. 
suorganizavo lietuvių kalbos pa- Motinos M. Aloyzos, OSF, min. V. 
mokas, sekmadienio popietes, ku-' Sidzikausko ir kitų garbingų sve
rtose mielai dalyvauaavo ne tik čių kalbas skirtas S. Paulo lietu- 
vaikai, bet ir jų tėvai, čia buvo viams. Jo pastangomis yra įrašyti 
roaomį kultūriniai filmai, dai- ištisi radijo vaidinimai, deklama- 
xiuojamos liaudies dainos, šokami cijos ir Įdomesnės programos v jauilcw« Jaill 
rateliai. Vaikai buvo mokomi he-į Yra net plokšteles, kurias pats > njai- taikina Užpuolę pvz aviu 
tuviškų žaidimų ir iš visų buvo savo pinigais pagamindavo. ,1 buri dažnai jas visas išpiauna-už- 
gneztai reikalaujama kalbėtis sa- j Sudaręs kartoteką, Jonas Ka- sm3Ugja nnrs didžiu apetitu pil
vo tarpe tik lietuviškai. Įvairio-' seliūnas niekada nėra praleidęs į VUį prisotinti užtenka vienos ėr 
.uis progomis buvo rengiami mi-i nei vieno savo darbo rėmėjo, nei^vĮeju Stebėtojai tvirtina kad po 
.įėjimai, kalėdinė eglutė, vien sa-, lietuviškos visuomenės veikėjo, i tokios medžioklės vilkai visada 
/o uaruo ornamentais išpuošta,' nepasveikinęs vardinių ar kitų ko- 
paruošiamos įdomios programos kių Šeimyninių sukakčių proga. «w-
su vaidinimais, tautiniais šokiais,} Paskutiniuoju laiku dirbdamas žiemos metu^maisto^grobio 
solistais, premijomis ir t.t. Visa Moinho Velho (Seno Malūno) lie- beieškodami daro ilgas įprastais 
tai patraukdavo jaunimą ir se-' tuviškoje mokykloje, sudarė ten^pjjąjg nereguliarias kelio-

A 4-rt-tfN.'Sv'ri'k-k ZN. 'Dzvw-x O z-x4-^ I ’

Iš čia radosi pirmoji užuomaz- brolių Ralickų kvartetą, kuris lie- 
ga lietuviškam jaunimui skirtos i tuviškuose parengimuose malo-} 
spaudos "iviūsų papročiai”, kurią niai nuteikia savo darnia daina.;

■PRANEŠIMAS DĖL MUZIKOLOGI
JOS ARCHYVO. Teiraujamasi, kur 
siųsti “J. Žilevičiaus Lietuvių Muziko
logijos Archyvui” skiriamą medžiagą. 
Tokią medžiagą (chorų grupių, an
samblių, solistų nuotraukas; koncertų 
programas ir plakatus; iškarpas, gai
das, gaidų rankraščius, buvusių muziki
nių organizacijų protokolų knygas ir 
archyvus; muziką liečiančius raštus, 
muzikines knygas ir visa kita, kas su 
muzikiniu pasauliu siejama) prašau 
siųsti šiuo adresu: Lietuvių Muzikolo
gijos Archyvas, 2345 W. 56 St., Chi
cago 36, III.

Be to, archyvas ieško: T. Brazio 
“Choralo Mokykla”, P. Stankevičiaus 
ir dr. V. Kudirkos kompletų papildy
mui fortepioninių veikalų. Už visą iš 
inksto reiškiu padėką.

Juozas Žilevičius.
IR VIS VENCLOVAS baigė medici

nos mokslus Sydnejaus universitete. 
Tai bus pirmas lietuvis baigęs medici
nos mokslus Australijoje. Iki šiol ten 
.ebuvo gydytojų lietuvių, kurie moks- 
us kitur baigė, o ten tebuvo įsigiję 
jydytojo teises.

JUOZAS ŠLIKTA baigęs medicinos' 
fakulteta — Escola Paulis ta de Me
dicina, gavo Rockefeller!© stipendij ą 
metams pagilinti studijas užsienyje.

NUO PROF. VACLOVO BIRŽIŠKOS 
MIRTIES sausio 3 d. suėjo jau penkeri 
metaL-g-

V. KORALKEVKTUTE baigė medi
cinos studijas katalikų universitete So- 
rocoba, Braziljoje.

Europos ir šiaurės Amerikos vilkai
t (Tęsinys iš pereito nr.) j vas šakalas (Canis aueus). Kai di- 

Vilkai sumanūs, viens kitam' dieji plačiakrūtiniai, ilgakojai ir 
stropiai pagelbsti grobį, pvz. avį, greitakojai šunes kurtinai kildina- 
stirną ar briedį sudorojant ir kar-, mi iš Afrikos vienos vilko rūšies 
iu įžūlūs. Už tai apie vilką tiek (Canis simensis), tai gudrieji ir 
daug įvairaus folkloro. Kaikas tei-. kilme seniausieji špicai — iš ša- 
gia, kad ir uoslė vilko esanti ge-' 
resnė už tuom pasižymėjusios la
pės uoslę. Jie prie aukos visada 
prisiartina ateidami prieš vėją, 
dažniausia dviese, retai po vieną 
ar gaujomis. Užpuolimams vado
vauja gudresnis ir amžiumi vy-

; resnis, o jaunesnis jam paklus-

„ J buri dažnai jas visas išpiauna-už- 
! ‘J

i vui prisotinti užtenka vienos ar

kalo.
Vilkas vienas iš žalingiausių 

plėšriųjų žinduolių. Jis gudrus ir 
jo poelgiai panašūs pusbroliui na
miniam šuniui. Toks yra ir ame
rikinis vilkas (Canis occidentalis), 
čia- vadinamas timber arba gray 
wolf. Užregistruota, kad du to
kie vilkai Wyominge per mėnesį 
sunaikino 150 galvijų ir 7 veršius. 
Jo gyvenamoji sritis užima visą 
šiaurinę Ameriką, išskyrus šiltą
sias pietų ir šaltąsias pačios šiau
rės dalis. Tai labai artimas gimi
naitis sibirinio, japoniško (Canis 
hoaophylax) ar europinio vilko. 
Jis tik kiek bailesnis. Turi stiprų 
instinktinį prisirišimą prie šei
mos, kitaip nei pas daugelį kitų 
gyvulių. Kol vaikai maži jis juos 
daboja^ eina sargybinio pareigas, 
kai paauga juos aprūpina maistu.

8-nius, o kartais iki 12 vilkiukų. 
Be galvijų, avių, jie sau grobiui 
pasirenka stirnas, peles,, kartais 
nepasigaili ir briedžio -(meose).-

Aliaskos kaikuriuose rajonuo
se gyvena juodasis vilkas, o Puget 
regione sutinkamas rudasis vil
kas. Tolimoje šiaurėje, kur vieš
patauja tundra, baltųjų žvėrių ka
ralystėje, tarpe baltojo kiškio, 

Europinis vilkas pasižymi liek- baĮtos meškos, tokios pat lapės, 
nu kūnu, ilgomis kojomis ir ilga užtinkamas ir baltasis vilkas. Tai 
uodega. Plaukų spalva pilka, kiek gana didelis vilkas, sveria virš 
į gelsvumą. Spalvos tonas keičiasi: joo svarų, didelis čia jau išvar- 
pagal metų laikus ir vietovę. Kuo j dintų gyvulių priešas, bet nepasi- 
toliau į šiaurę, tuo ten gyvenan- gaįii‘taipgi amerikinio šiaurės el- 
cių vilkų plaukai ilgesni ir tan- j - - - 
kesni. Kūno ilgis 3,5 pėdos, pe
čių augštis 33 coliai, sveria apie 
90 svarų. Nėštumas užtrunka 64 
dienas, veda gegužės mėn. 2-4, 
rečiau 8-nius vilkiukus, kurie tik 
jo 2-3 savaičių praregi. Pati gūž- 
ta-guolis 3 pėdų gylio ir 4,5 pė
dos skersmens, vadinamos dar ir

grįžta tais pačiais keliais atgal, 
nors jie kartais būtų ir nepato-

chorelį. Atgaivino Bom Retire, nes vienos paros bėgvje numar- 
hrAbn PobAkn tvarte } šuoja iki 60 mylių, šiaip vilkai

'■; pavasarį ir vasarą gyvena pavie-
7~— # w l ūmiausiai uzpituyuavo savo ra-i Jei šiandien turime moksleivių

-— Ar yra kitas toks paukštis į šiniais, piešiniais, rebusais, žody- i ateitininkų tarpe susipratusių lie- 
'caip aš? Galiu plaukioti, lėkio-:nu ir visu kitu, pats Jonas Kasė-}tuviūkų, kalbančių laisvai lietu
ti Ore ir vaikščioti žemėje. Kas ga-; liūnas. Jis pats tą leidinį ir šapi-} viškai, tai reikia pripažinti, kad 
i Su manim susilyginti? ” ' rograiūodavo, pats jf ir platinaa-} tai yra ne kieno kito,' bet tik Jo-

— Kokia tų kvaila, žąsele! — vo, dažniausiai visai veltui. i no Kaseliūno dėka.
:arė gervė. —- Tiesa, tu gali plau- 1956 m. parėmė visomis savo Tai yra savotiškai užsispyręs 
dot, lekiot ir vaikščiot, bet ar ga- jėgomis ir entuziazmu, pirmojo žmogus. Jei ką nors sugalvojo, tai 
Ii taip skrajot, kaip erelis, taip} lietuviško radijo pusvalandžio nenurims kol nepraveš savo su- 
įlaukiot. kaip lydeka, ir taip bė-} iniciatyvą ir buvo pirmasis lietu-; manymo iki galo. Ir štai, S. Paulo 
’fot, kaip stirna? Geriau jau mo-} visko kultūrinio radijo per “9 de:lietuvių kolonijos nenaudai, bet 
keti tik vieną darbą, bet gerai,1’ " ................. * -..............  . . . .. - - -
tegu dešimt ir visus blogai

aiai ar poromis, rudeni šeimomis, į/ūkas- didesnis už vilkę. Veda

vo, dažniausiai visai veltui- no Kaseliūno dėka.
1956 m. parėmė visomis savo Tai yra savotiškai užsispyręs

o žiemą — guajomis. Vėlyvojo ru
dens naktimis šie būriai pradeda 
“vilkinius koncertus” — įvairių 
storesnių ir plonesnių balsų ne
malonų ir šiurpų staugimą, žie
mos. metu, pūgoms siaučiant, yra 
pasitaikę, kad išalkusios vilkų 
gaujos išdrįsta užpulti pravažiuo
jančius ar praeinančius keliu 
žmones.

Kaip pasverti 
dramblį?

Vieną kartą, gana seniai, ry
tuose gudrūs vyrai susirinko ir 
svarstė, kaip pasverti, didžiulį :
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JJuliio” stotį dalyvis. Po kiek lai- ^al kitų naudai, jis sugalvojo iš- 
ko atsirauus “Tėvynės Garsų” va- vykti į Kolumbiją. Kodėl? Mums 
landėlei, jis perėmė 15 minučių j ir dabar neaišku. Gal todėl, kad 
vien^ “Musų popiečių” progra- i pasijuto nuvargęs čionykštėje ap- 
mai,'kuriai pasikvietė visą eilę' inkoje, o gal rado, kad čionykŠ- 
jaunesnės ir vyresnės kartos ben- 
arauarbių. Jau seniai nutilo liet, 
kultūrinis pusvalandis, nutilo ir 
“Tėvynės Garsai”, bet nepapars- 
to pasiryžimo dėka išliko kas sek-

ė lietuviška dirva jau gerai iš
kūrenta ... Tik vieną* galiu pa
brėžti, kad S. Paulo lietuvių kolo
nija, kuri taip nuoširdžiai su juo 
atsisveikino, jo asmenyje neteko

dramblį? Vienas pasiūlė padirbti bukiem girdimi “Mūsų popie- lepaprastai jautraus ir kruopš- 
milžiniškas svarstykles. Bet kaip ’ čiai’, raųijo bangomis siunčią aus darbininko, gal vienintelio 
ji užkelsi ant svarstykiu? Galvo- ’ brangų lietuvišką žodį. entūziazto lietuviško žodžio puo-
jo šiaip ir taip, bet negalėjo su-• Atgaivinus 1955 m. lietuvišką i selė jinie. Tikimės, kad Kolumbi- 
galvoti. Staiga, mažas berniukas mokyklą V. Zelinos parapijoje. J.: jos lietuviai mokės jį įvertinti.

Kaseliūnas buvo pakviestas dainų i Halina Mošinskienė.
— as žinau, Kaip ji pasveriu mokytoju. Vėliau, jo vieton buvo • ... -9 , , ..
Ir už valandos dramblys tikrai pakviesta Marija Kindurienė, ku } KeaakCljOl pTISIUSTG 

buvo pasvertas. Kaip jis tai pa- nai jis nemažai talkino, ; .
į arė’ Dirbdamas “Gazetos” orkestre j o Jur^*s Gliaudą, šikšnosparnio sostas.

. fOn nrnno^vA liotnviSVoc Aoi. Premijuotas romanas. Lietuviškos

tarė:
Aš žinau, kaip jį pasverti! mokytoju. Vėliau, jo vieton buvo

y z ten pat propagavo lietuviškas dai-
nas *r k°mPozitorius- Jo dėka te- 
i0 išgirsti komp. VI. Jakubėno 
“Simfoniją”, kuri buvo perduota 

f- tarptautinių kompozitorių prog-
ra iiOje.

\ W-JL- šito viso nenuilstamai rinko
lietuviškas dainas ir melodijas ir 
jų yra užrašas virš 6.000. Ar tai 

^^3-- kVdtl^ pekliškai karšta saulė, ar
vėl ironiškoji liūtis, galėdavau su
tikti Kaseliūną, tempiantį savo fo- 

Atsakymas. Užvarė dramblį ant nografą, jam vienam težinomam 
virto laivo. Laivas nuo dramblio S. Paulo užkampin, kur jis buvo 

svorio igrimzdo giliau į vandenį.: susiradęs visų užmirštą senutę ar 
Berniukas atžymėjo su peiliu ant senuką. Ir jie jam įdainuodavo 
aivo šonu vandens liniją. Paskui ■ seniausių, įdomiausių sutartinių, 
’rambli iš laivo išlaipino ir palie- Jo gaidų rinkiniu nekartą yra pa- 
'ė nešt i laivą akmenis tol. kol sinaudoję ir K. Bendruomenės 
laivas vėl nugrimzdo iki pažymė- chorvedžiai tuo pačiu praturtin
ės linijos. Pasvėrė akmenis ir su- darni savo repertuarą. Nežiūrint 
dnojO, kiek svėrė dramblys. labai kuklių pajamų Jonas Kase-

ję ir K. Bendruomenės 
chorvedžiai tuo pačiu praturtin-

labai kuklių pajamų Jonas Kase-

Halina Mošinskienė

Knygos Klubo leidinys. Spausdino 
“Draugo” spaustuvė I960 m., Chica
go, 268 psl. Kaina $2.50.

Alė Rūta, Motinos rankos. Didžioji 
meilė. Išleido Lietuviškos Knygos Klu
bas, 1961, spausdino “Draugo” spaus
tuvė, Chicago, Ill., 398 psl. Kaina $4.

Ateitin, Vokietijos SAS neperiodi
nis leidinėlis, Nr. 3(9), Miunchenas 
i960. XII. 19. 24-36 psl.

> writ

YEN U S
GĖLĖS VISOKIOMS PROGOMS — vestuvėms, 

gimtadieniams, laidotuvėms ir t.t.
Pristatome į namus. Kalbame lietuviškai. 
Tel. LE. 4-4645. po 6 v. v. tei. LE. 3-4037 

231 RONCESVALLES AVE.
i.............. n ■■■■i......................r-..........  į .. iii, . i,,. <.i..

ED MASIOKAS TELEVISION SERVICE
Skombinkite nuo 7 vai. ryto iki 11 vai. v.

Patarnavimas tą pačią dieną visame Toronte ir apylinkėse.
TAISOMI- TELEVIZIJOS aparatai, HI. FL, 
^T#5i,Į Radijo potefaiKH.

25% nuolaida &sX?’im0 lompoms •
Dalys garantuojamos 6 mėnesiams.

. Telcfonos ME. 5-5210
■■I ..........   muilu ■ ■ *

nio-karibu (angį. Caribou) ir avi- 
jaučiu (angį. Musk ox). Karibų 
yra elnių šeimos narys, sveria 
apie 350 svarų, bet iš kitų išsiski
ria tuom, kad abi lytys, vyr. ir 
mot., pasipuošę ragais. Gi avijau- 
tis tai dykaragių šeimos , atstovas, 
išvaizda panašus L avį ir į jautį. 
Gyveną vakarų rajone turi tam
sius, o rytų rajone šviesius ragus, 

ę ir
yilkduobėmis. Mėgiamiausias gro- siUS; q rytų rajone šviesius ragus.

, s*1™?8’ Ledynmedčiais buvo paplitę ir
paukščiai, rečiau galvijai. Stačia- Europos kontinente. Vitkų gaujos 
ausiai, smailasnukiai pilkos spal-i§juos gvvuiius.-vpač žiemos metu, 
vos bąndsunys, kitaip dar vadina- smarkiai apnaikina, 
m vilkimais, lengvai poruojasi su : - -...................... -
vilku. Galvojama, kad ši veislė 
sunu bus kilusi iš vilko.

Europoje, pradedant pietine 
Karpatų kalnu dalimi, paskui į 
pietryčius. t.y ‘ Balkanų pusiasa- v^iSbiibs provinciiose" Juos 
lyje, o vėliau Azijoje ir siaur. Af- į gajįma sutikti lygumose ir fcalnuo- 
nkoje gyvena kitas, labai gud- bet mėgsta daugiau
rjis, išvaizda ir gyvenimo budu atvirus laukus ganyklas. miškų 
primenantis lapę ir dalinai špico j gilutes, krūmokšniais apaugusias 
veisles sums, vilko genties atsto-, iygumas jų yra keletas geografi

nių rasių, skirtingų dydžiu ir spal
va. Viena iš gražiausių rasių gy
vena Arizonos rajone, kur sau
siausias. ir šilčiausias klimatas vi
sose JAV-bėse. Prerijų vilkas 
ekstremiškai gudrus ir agresyvus 
grobio sudorojimo metu, žmonių 
vengia, bet jei pasitaiko, tai ir 
juos užpuola. Skaičiuojama, kad 
prerijų vilkas per metus gyvulių 
ūkiui padaro už $100 nuostolių" 
Plėšikauja pa 2 ar 3, retai gaujo
mis. Aukomis pasirenka peles, 
triušius, voveres, avis, viščiukus, 
o iš augalų ėda žole, kaktusus, 
obuolius. Kai labai išalkęs puola 
antilopę (antilocapra amerieana) 
ar dygliakiaulytę (angį, porcu
pine). Porcupine tai mažas grau
žikų (Rpdentia) šeimos žvėrelis 
apaugęs į dyglius panašiais še
riais, kurie užsibaigia lyg plunks
nomis. Labai Žalingas miškų 
ūkiui. Prerijų vilkui už tai tenka 
nagyrimas. Prerijų vilkai vieni iš 
geriausių “vilkinės muzikos” at
stovų. Mėnesienų žiemos naktimis 
jų staugimas toks siaubingas, lyg 
atrodytų balsas pasmerktųjų ir 

} kenčiančiu sielų.
Ir įvairios šunų veislės pietų 

Amerikoje kildinamos iš šiaurės 
Amerikos'vilkų-. GhHmas* daiktas 

’Coyote bus buvęs jų’protėviu.
Vyt Barysas.

bis avys, kumeliukai

Galiausia prisiminsime prerijų 
mažąjį vilką (Canis latrans). čia 
vadinamą coyote arba . prairie 
wolf. Tai gyventojas vakarų re
giono, ypač paplitęs Albertos ir

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

Pilnas namų 
apstatymas baldais,

Elektros reikmenys, 

Šaldytuvai,

Virimo pečiai,

Skalbimo mašinos,

Vaikų baldai, 

įvairūs kilimai 
ir kitkas.

LIETUVIŲ 
BALDŲ 
KRAUTUVĖ

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

DUODAME DIDELES 
NUOLAIDAS PERKANT 

NAUJUS. . .
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Mann & Martel w.
K E A L T O R S

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

Roncesvalles • High Park
$2.000 įmokėti, 7 kambarių atsk b
ras mūrinis namas su dviem gara
žais, vandeniu alyva apšildomas, 2 
virtuvės. Tik keli namai nuo Kon- 
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- 
nią su tualętu. 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.

Rusholme Rd. - College 
$6.000 įmokėti (gal užteks $5.000), 
8 kambariai per <du augštus, mūri
nis, gerų plytų namas su garažu, 2 
virtuvės, ekstra kambarys rūsyje, 
kvadratinis planas, gražūs dideli 
kambariai, viena skola balansui 10 
metų, pirmą karta parduodamas, 
200’ sklypas.

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 
mum namas, vandeniu alyva apšil
domas, garažas, 2 modernios vir
tuvės. Pilnai užbaigtas rūsys. Vi
sai arti Eglinton g-vės. Tuojau ga
lima užiititi.

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
rdžiu 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
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 Avė.
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.

Baby Point Rd.
Atskiras — 6 kambariai 

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

The Kingsway 
$2.900 įmokėti, vienas morgičius 10 
metų, atskiras mūrinis 6 kambarių 
namas, 10 metų senumo, su priva
čiu įvažiavimu ir mūriniu garažu. 
Puikus medeliais apsodintas kie
mas, labai gražiame vakarų Toronto 
rajone.

High Park - Roncesvalles 
9 kambariai — 3 virtuvės 

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

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.z Toronto. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAITIS

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

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

148 WESTMINSTER AVE. Telefonas LE. 2-5191

Lietuvių Vaikų Namai gavo 
oficialų pripažinimą

Viešo pobūdžio Įstaigos, kaip 
vaikų darželiai, susiduria su griež
tai higienos ir priešgaisrinės ap
saugos reikalavimais iš valdžios 

1 puses, ko) jie gauna galutinę apro 
i batą ir leidimą atidaryti duris pla
čiai visuomenei. Viską, kas reikė
jo išpildę su kaupu ir tapę val
džios Įpilietintais, Toronto Lietu
vių Vaikų Namai pradeda naują 
savo gyvenimo laikotarpi.

Nors iš paviršiaus viskas gražu 
ir žvilga, bet sunkumų yra ir ne
atrodo, kad jie greitai pasibaigs. 
Visų pirma Namus slegia didelė 
skola. To fakto neturėtų pamesti 
iš akių lietuviškoji visuomenė. 
Antra blogybė, tai mažokas darže
li lankančių vaikų skaičius. Lei
dimas gautas 100 vaikų, o lanko 
55, taigi tik pusė. Antroji pusė 
galimybių lieka neišnaudota. Tie
sa, praėjo trumpas laikotarpis 
nuo atidarymo ir ne visi spėjo ap
sispręsti, leisti ar neleisti. Šią 
proga norėtųsi apeliuoti i 2-6 me
tų ainž. vaikų tėvus, kad duotų 
savo vaikus globoti seselėms ir 
paskubintų užpildyti nemalonią 
spragą. M. N. P. seserys stovi 
griežtai ant tautinio liet, pagrin
do ir vengia priimti kitataučių 
vaikus. Bet tuštuma lieka tuštu
ma. Jei mes lietuviai neremsime, 
seselės gali būti priverstos priim
ti kitataučių vaikus. Nenorėkim 
ir neleiskim, kad taip Įvyktų.

Dideli pasisekimą turi taip va
dinamos mergaičių popietės. Jas 
Toronto L. Vaikų Namuose lan
ko pastoviai 130 mergaičių. Sek
madieniais Vaikų Namų patalpo
se vyksta mokyklinio jaunimo re
liginis parengimas- Ten patogi 
vieta jaunimo organizacijų susi
rinkimams, moterų kursams ir kt. 
panašiems subuvimams. Vaikų 
Namų reikšmė iš metų Į metus di
dės. Toronto kolonijai ir lietuvy
bei tai didelės reikšmės ištaiga.

V. Šonda.
Palaidoti du lietuviai

I Vos pirmadienį palaidojus vi
suomenininką a.a. Povilą Budrei- 
ką, sekančią dieną gauta žinia 
apie mirti a.a. Prano Vilko, 42 m. 
amžiaus, ilgesni laiką sirgusio 
inkstų liga Westono sanatorijoje. 
Ligonis, aprūpintas paskutiniai
siais sakramentais, iš Prisikėlimo 
par. bažnyčios palaidotas Toronto 
lietuvių kapinėse. Gaila tik, kad 
Kanadoje būdamas vienas, be šei
mos, nepaliko testamento, tad jo 
santaupas perėn' ė globoti Trust 
kompanija.

Praėjusį šeštadienį iš šv. Jono 
Kr. bažnyčios palaidota a.a. Ona 
Agurkienė, 76 m. amžiaus, pas
kutiniu laiku gyvenusi senelių 
prieglaudoje Toronte. Velionė į 
Kanadą atvyko 1913 m. ir ilgiau
sią emigracijos dalį praleido Tim- 
minse, kur jos ir jos vyro Motie
jaus namai buvo vietos lietuvių 
centru. Nenuostabu, kad ir laido
tuvėse dalyvavo veik visi kada 
nors Timmense gyvenę lietuviai. 
Iškilmingas gedulingas pamaldas 
atlaikė trys kunigai su asista. Jos 
palaikai pergabenti i Timmins ka
talikų kapines, kur prieš keletą 
metų palaidotas josios vyras. Ve
lionė buvo giliai tikinti moteris 
ir labai nuoširdi lietuvė. Josios 
laidotuvėmis rūpinosi bičiuliai iš 
Timmins gyvenimo metų, A. O. 
Aleknavičių šeima, šiuo metu gy
venanti Toronte.

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

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS NAMU. FARMŲ. ŽEMĖS SKLYPŲ, APARTAMENTŲ IR BIZ
NIŲ. DUODAMOS 5% PASKOLOS PERKANTIEMS NAMUS. ĮVAIRIAIS REIKALAIS KREIPKI
TĖS f SIUOS MUSŲ AGENTUS:

%

Netoli Toronto brangių žvėriukų 
(panašių į minkų kailiai) ūkis.

26 kelio 120 akrų dirbamos geros 
žemės ūkis.

Mindeno apylinkėje netoli gero 
susisiekimo, ežeras, 250 akru ūkis 
— $2.000.

Tabako ūkis, 85 mylios nuo To
ronto, anglai senukai parduoda ge
ros žemės ir geroje vietoje. Skubus 
pardavimas.

Bloor - Royal York
10 metų senumo 6 butų apartamen
tas, 24 kamb., geras išnuomavimui, 
kaina $56.000. Naudokitės proga!

Dundas - Dovercourt Rd.
Išnuomojama ar parduodama pigia 
kaina maisto produktų krautuvė.

Jane - Annette 
Jmokėjimas nesvarbu, 8 kambarių, 
2 augštų, rauplėtų plytų ligi stogo, 
2 mod. virtuvės, garažas, privatus 
šoniniš įvažiavimas. Sklypo ilgis 
165 pėdos. Dėl išvykimo skubiai par
duodamas. Kaina $18.000.

Bloor - Gladstone Ave. 
$3.000 įmokėti, 9 kambarių, mūro, 
kambariai dideli, koridorinė siste
ma. Pagal šią kainą labai geras na
mas. Kaina $17000.

Bloor - Swansea 
$3.000 įmokėti, mūro, atskiras, 7 
kambarių, ultra mod. virt., 2 gara
žai, naujas šildymo pečius $183 na
mo mok. Kaina $15.900.

High Park • Annette . 
$2.500 įmokėti, mūro, 8 kambarių, 
2 augštų, 2 virtuvės. 2 vonios iš- 3 
gabalų. įvažiavimas. Liks viena ško
te 8 metams. Kaina $14.900. Prašau 

'ai pasiteirauti.

J. KUDABA
Namų teL BU. 3-2105

Pats laikas pirkti, jei galvojate ateinantį 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 nuo Bar
rie miesto. Puikūs galimumai plėsti biznį: butas, garažas mažiems mašinų 
pataisymams ir 2 akrai žemės, labai puiki vieta statyti moteli. Gazo parduo
dama i metus virš 100.000 galionų. Pramatyta daryti kaikuriuos kelių pa
gerinimus. Vasaros metu didelis skaičius mūsų tautiečių važiuoja i Spring- 
hurstą. Wasaga Beaeh ir aplamai i 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 phkanka 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. I^abai saugus pirkinys.

VIEŠBUTIS, Wasaga Beach - Bąrrįe rajone, pąrduodąs 12.000 galionų alaus 
į metus, 90 sėdimų vietų baras, 9 kambarin nuomavimui. Fardąvimo prie
žastis: nesutarimas partnerių tarpe. Kaina $58.000,00.

90 AKRU TABAKO ŪKIS Tilisonbūrgo nuėsto ribose Vamlcntiekis ir ka
nalizacija prie vietos, žemė tinka dalyti statybai į sklypus.' Tikrai pirmakla
sė investacija, savininkai prašo $120.000,00.

STATYBOS SKLYPAI 50’ x 150’, apaugę medžiais ir vaismedžiais Dixie - 
Queen Elizabeth rajone, % mylios į vakanis nuo Toronto miesto ribų. 
Arti prie apsipirkimo ir gero susisiekimo. Toronto miesto centrą galima 
mašina pasiekti peg 20 minučių. Prašoma įuina tik $6.500,00.

■ ■ • ■. '■ ' ;

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

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

ro, Ont
Iš “Dainos” veiklos

■ Sausio 8 d. “Dainos.” susirinki
me pas p. Novogrodskienę buvo 
paskelbta “Dainos” revizijos ko
misijos apyskaita už 1960 m. Per 
tuos metus gauta pelno (iš aukų, 
narių mokesčio, parengimų, ba- 
zaro, loterijos) $1.128,14. Išleista: 
siuntinių persiuntimui Į Suvalkų 
trikampi — $55,25, į Vokietiją iš
siųsta pinigais $859,14, Įvairios 
kitos išlaidos $82,11.

1961 m. išrinktoji valdyba pa
siskirstė pareigom šitaip: pirm. 
K. Butienė, vicep. Bronė Žjobie- 
nė ir P. Jankaitienė, ižd. G. Kuž- 
marskienė, sekr. J. Vyšniauskaitė, 
koresp. J. Rukšienė. Rev. kom.: 
J. Empakerienė, J. Kulikauskienė 
ir E. Ališauskienė.

Nuoširdi mūsų padėka visiems 
geradariams, kurie vienu ar kitu 
oūuu padėjo praturtinti mūsų 
iždą. Ačiū mūsų ištikimoms na
rėms N. Kaveckienei ir S. Statke- 
vičienei Čikagoje už $5 auką Ka
lėdų proga. Ačiū p. Jauniškienei 
iš Winnipego už $10 ir p-lei Vyš
niauskaitei už $7 aukas. Gili pa
dėka buv. “Dainos” pirm. p. La- 
paitienei už jos rūpestingą dviejų 
metų pirmininkavimo darbą.

Nau j ai valdybai linkime sėk
mingai dirbti jos užsibrėžtąjį dar
bą. Ė. A.

Vytautas K. Banelis, Toronte 
plačiai žinomo visuomeniniko, T. 
Lietuvių Namų pirmininko Sta
sio B. sūnus, architekto Algiman
to B. brolis, yra išrinktas Interna
tional Estate Planners Inc. kom
panijos viceprezidentu.

Vytautas Banelis teisę studija
vo Heidelberge, o vėliau baigė 
St. John’s universitetą Niujorke. 
Prieš pereidamas dirbti i šią fir
mą, jis dirbo vienoje investacijų 
kompanijoje Niujorke.

V. Banelis be to yra veiklus lie
tuviškųjų organizacijų narys, 
tarp kitko yra ir mūsų laikraščio 
bendradarbis. Jo pasisekimai 
ūkinėse organizacijose mus taip 
pat džiugina ir šia proga jam lin
kime dar didesnių laimėjimų.

Padėka
KLK Mot. D-jos C. Valdyba, suruo

šus! ‘Moters” penkmečio proga pija- 
nisto Andriaus Kuprevičiaus rečitali, 
širdingai dėkoja visiems asmenims, 
prisidėjusiems prie šio koncerto.

Ypatinga padėka Tėvams Pranciško
nams, prisidėjusiems didžiule dalimi 
prie jo pasisekimo; šv. Jono ir Prisikė
limo parapijos KLKM D-jos skyriams, 
suruošusiems po koncerto svečiams ar
batėlę; “Tėviškės žiburiams” už tal
pintus straipsnius ir reklamas; ponui 
Raškauskui už plakatu nupiešimą; “Tė
vynės Prisiminimų” radijo valandėlės 
vedėjui J. K. Simanavičiui už paskel
bimą per radiją.

Širdingas ačiū! Centro Valdyba.

JONINIŲ NAKTYS SCENOJE
Kaip buvo anksčiau paskelbta, 

Theatron trupės H. Sudermanno 
“Joninių ugnių” premjera Įvyko 
sausio 13 d. Režisorius Z. A. Tur- 
zanski, komentuodamas ši pasta
tymą teigia, jog jo pirminis tiks
las nebuvo noras išreikšti savo 
credo į šių dienų teatrą, bet dau
giau-bandymas paruošti palaips
niui savo jaunuosius aktorius te
atriniam darbui. Ta prasme “Jo
ninių ugnys” yra pilnai pavykęs 
įsceriizavimas. Sudermannas, in
tymiai pažindamas sceninę tech
niką ir jos mechaniką, sugebėjo 
sukurti kontrastinius, gyvybingus 
charakterius, tampriai susirišu
sius tradicija. Pati drama sukur
ta ant nedvejotinai realistinio pa
grindo, tačiau režisorius suteikia 
jai simbolistini posūki, tartum 
norėdamas vienos šeimynos išgy
venimus susintetinti ir išvesti pla
tesnę analogiją. Jei šią dramą pa
vadintume meilės istorija, ji taip
gi sprendžia visuomeninę, socia
linę problemą: ar žmogus, paša
laitis. kad ir nuo vaikystės pri
klausąs tai pačiai šeimai, turi vie
nodas teises su kitais? Suderman- 
no atsakymas yra: ne. Marija, 
centrinis asmuo, adoptuota šei
mos, priversta atsisakyti laimės, 
kad būtų išlaikytas tradicijos ir 
tvarkos kultas, nors jos likimas 
yra taip pat grindžiamas ir .sub
tiliais asmeniškais motyvais.

Valentina Orlowska savo tem
peramentu, sceniniu pasiruošimu, 
karmenišku balso tembru sugebė
jo sukurti įtikinantį, šiltą ir tra
gišką tipą, ir yra pati brandžiau
sia Theatron trupės aktorė. Jos 
netikros sesers, naivios mergaitės 
-sužadėtinės rolėje sėkmingai de
biutavo Ann Rąintee. Taip pat 
pirmą kartą čia Į sceną išėjo ir 
Dalia Meilutė, Gertrūdos mamos 
rolėje, kokioje Sudermannas no
rėjo ją matyti: taiki, gera, namų 
apyvoka ir vaikais besirūpinanti 
“Frau Mama”. Brauer (John Car
roll), šeimos tėvas. yra ašis, apie 
kurią sukasi kitų likimai. George 
von Harten (Peter Lischin) — vo
kiško junkerio prototipas* Pasto
rius (Robert Buck), užvaizdą Paul 
(James Morton), čigonė (Ilsė 
Schenk), Marijos mama, — sumi
nint visus šios dramos veikėjus.

Theatron trupei ir jos režiso- 
riui tektų palinkėti sėkmės ir iš
tvermės tolimesniam darbui.

Spektaliai vyksta C. Bibliotekos 
salėje, George-College g. kampe. 
Įėjimas iš George St., iki sausio 
21 dienos. VI. S.

SPORTAS
AUSROS ŽINIOS

Aušros krepšininkai vyrai įtemptose 
sekmadienio rungtynėse antrą kartą 
nugalėjo “neįkandamąjį” Tridents. 
Abi komandos pasirodė aikštėje pil
name sąstate. Tridents, po netikėto 
pralaimėjimo Aušrai I-me rate, savo 
sąstatą sustiprino dar dviem Toronto 
Metro Senior A žvaigždėm: Thomas ir 
Meynėrick. Aušros penketukas, remia
mas entuziastiškos publikos, žaidimą 
pradėjo dviem netikėtais K. Grigaičio 
šūviais ir tą 4:0 skirtumą išlaikė iki 
l-jo puslaikio galo (26:22). Antrame 
puslaikyje žaidimas pasidarė dar kie
tesnis ir pora minučių prieš galą lai
mėjimo laime buvo bepradedą džiaug
tis Tridents “coachas”. Aušros laiku 
paimtos ‘minutės” ir gerai padaryti pa
keitimai bei laimingai Gudo padarytas J 
ir Stulaco neišnaudotas faulas laimė- ■ 
jimą palieka ir šį kartą Aušrai. Rung-1 
tynės baigiamos 51:49 Aušros naudai. ’ 
Aušros komandoje žaidė: A. Buntinas 
4, R. Gudas 9, K. Grigaitis 10, E. Rig
by 10, B. Mischenko f, R. Burdulis,

I R. Strimaitis ir F. Algis 17. |
Po šio sekmadienio laimėjimų ir 

pralaimėjimų B-C komandos randasį 
sekančiose vietose: I-je vietoje stovi 
Aušra su 4 laimėjimais ir 2 pralai
mėjimais; II-III-ja vieta dalijasi Tri
dents su Andys, turėdami po 3 laimė
jimus ir 3 pralaimėjimus ir IV-je vie
toje vėl liko latviai su 4 pralaimėji
mais ir 2 laimėjimais.

CYO lygoje Aušra Juvl. nugalėjo 
I-je. vietoje stovinčią St. Basils ko
mandą rezultatu 42:27, o Aušra M. 
patyrė I-jį pralaimėjimą šiame sezo-, 
ne, suklupdama prieš St. Thomas 11: 
12. Šį antradienį, 8.15 vai. v., Bloor 
Collegiate Aušra Juvl. žais pirmąsias 
pusfinaly rungtynes su St. Basils. 
Aušra M,, kaip žaibo turnyro laimėto
ja ir abu lygos ratus užbaigusi ^ik 
su vienu nepelnytu pralaimėjimu, pa
teko tiesiog į finalus.

Church lygoje Aušra MB tradiciniai 
pralaimėjo prieš St. Chris MB 3:29; 
Aušra M negailestingai supliekė St. 
Chris M 55:19 ir Aušra Inter, sutvar
kė Il-je vietoje buvusius Farmer’ius 
72:39. Aušra MB taškus pelnė: A. Bu
činskas 2 ir R. Petrauskas 1; Aušrai M
— Skrinskas 9, Šlekys 10, J. Genys, 
Sapijonis 10, Steponaitis. Grigas 11, 
Gontą, ir Ruseckas 13: Aušrai Inter.
— Burdulis 25. McGee 23, D. Laurina
vičius 4. Butvydas 4. Bukšaitis ir I. 
Jurcevrcius 16.

ši antradieni, 7 v.v., pas mus žais 
Aušra B su St. Chris. Ketvirtadienį, 
7 v. v., St. Christ patalpose. Aušra MB 
-St. Chris MB. Penktadienį, 8.30 v.v., 
Alexander Muir mokykloje, 105 Glad
stone Ave., — Aušra Inter. - St. Cyril.

Reprezentacinio turnyro III-čias 
rungtynes laimėjo Aušra Juvl. nugalė
dama Aušrą M 55:52, Sekančios rung
tynės bus šį sekmadienį.

Ši šeštadienį Aušros mergaičių krep
šinio komanda vyksta į Clevelandą da
lyvauti žaibo X-čio šventėje. Sykiu 
vyksta ir Aušros pirmininkas E. Šle
kys. Aušros šachmatininkai nugalėjo 
vokiečius

KSA pirmenybėse, įvykstančiose 
sausio 28-29 d. Hamiltone, Aušra daly
vaus su 2 vyrų, 2 jaunių ir moterų 
krepšinio, moterų tinklinio, moterų ir 
vyrų stalo teniso ir šachmatininkų ko
manda.

VYČIO ŽINIOS
Krepšininkės CYO pirmenybėse Įvei

kė PBYPC 61:16 ir LB A pirmenybėse 
nugalėjo atkakliai kovojančias latvės 
43:30. Žaidė: Balsienė 19, 8, Kaspera- 
vičiūtė 7, 5, Žolpytė 9, 2, Dargytė 12, 
6, E. Žėkaitė 2, Prunskytė 14, 22. 
Jaun. krepšininkės paskutinėse CYO 
Midgetgpirmenybių rungtynėse nugalė
jo St. Basils 22:9. Žaidė: Renkauskai- 
tė, Kruminaitė 2, Supronaitė 4, Bilkš- 
tytė 4, žolpytė 2, čirvinskaitė, Jony
naitė 10. Krepšininkai Church lygos 
pirmenybėse pralaimėjo K. Lords 43: 
33. Žaidė: Gvildys 3, Barškutis, Ber
genas 9, Duliūnas 9, Baliūnas, Ignata
vičius 10, Kaul, Baleiša .

Abi moterų komandos pateko į baig
minius peržaidimus ir jaun. krepšinin
kės šį antradienį 8.10 vai. Bloor Coll, 
ir sekmadienį 2.45 vai. Loretto Coll, 
žaidžia grupės pusfinalio rungtynes su 
St. Thomas.

P. Kilotaitinei jaun. krepšininkės 
nuoširdžiai dėkoja už uniformų pasiu
vimą. A. S.

KOVO ŽINIOS
Kovo jauniai krepšininkai pereitą 

savaitę laimėjo du susitikimus: šešta
dienio atsigriebimo rungtynėse prieš 
Toronto Aušrą 40:30 (20:16) ir sekma
dienį, žaidžiant -už VAV parapiją, 
Įveikta šv. Patriko parapija 71:33 (31: 
17). Abiejose rungtynėse žaidė ir taš
kų pelnė: Meškauskas 46, Bakaitis 16, 
Dervaitis 16, Blekaitis 13, Breichma- 
nas 18, Enskaitis 2, Stosius, Valevičius, 
Petrauskas, Gužas.

Galintieji pas save nakvynei priimti 
Ročesterio ir Montrealio sportininkus- 
es Kovo nariai prašomi skambinti K. 
Baronui LI. 5-0979 arba K. Stanaičiui 
JA. 9-8460.

KSA pirmenybėse Kovas dalyvaus 
vyrų, moterų ir jaunių krepšinyje, vy
rų ir moterų stalo tenise, šachmatuo
se ir moterų tinklinyje.

Nupirktas naujas stalas tenisui ir 
tinklas tinklinio komandai. K. B.

SPORTAS LIETUVOJE
Rygoje vyko šešių pajėgiausių Sov. 

Sąjungos krepšinio komandų turnyras. 
Jame dalyvavo ir Kauno Žalgirio ko
manda. Pirmosios rungtynės kaunie
čiams buvo nesėkmingos, nes pralųšė 
Maskvos Dinamo 64:80. Tačiau po šios 
nesėkmės kauniečiai atsigavo ir išlošė 
prieš tris pajėgiausias latvių koman
das ir Kijevo ASK. Turnyro pabaigoje 
Rygos ASK ir Kauno Žalgiris, gavę po 
pralaimėjimą, surinko vienodai taškų 
ir turėjo rungtynes peržaisti. Dėl ne
žinomų priežasčių kauniečiai atsisakė 
žaisti antrą kartą su Rygos ASK ir pa
sitenkino antrąja vieta.

Lietuvos tinklinio pirmenybių pir
masis ratas eina jau prie pabaigos. 
Kauno Politechnikos Instituto vyrų ko
manda, įveikusi klaipėdiečius 3:0, ta
po pirmojo rato nugalėtoju. Moterų 
grutėje pirmųjų vietų laimėtojai dar 
neišaiškinti. G.

REALTORS

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

j šią gerai žinomą firmą.
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, įvairaus dydžio apar- 

’ lamentų, biznių, farmų sklypų etc.
Sąžiningas ir skubus patarnavimas.

Geriausias morgičių gavimas bei sudarymas visame Toronte.
GLADSTONE AVE. - COLLEGE 
$2.000 Įmokėti, 7 kambariai per du
augstus 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.
RUNNYMĘDE r 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 rūsyie, 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, d P 
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, ga
ražas su privačiu įvažiavimu.
SWANSEA
$8.500 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

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, /
BLOOR - KENNEDY AVE.
Atskiras 8 kambarių namas, 2 vir
tuvės ir 2 vonios, dvigubas garažas 
ir labai platus šoninis įvažiavimas, 
pilna kaina $23.900. ?
BLOOR - ISLINGTON
$3.500 įmokėti, gražus 5 kambarių, 
2 miegamų bangalas, vandens alyva 
šildymas, recreation kambarys rūsy
je, garažas su privačiu įvažiavimu, 
viena atvira skola balansui. Arti 
susisiekimo ir krautuvių. Pilna kai
na $15.900.
OSSINGTON - BLOOR
$5.000 įmokėti, visai arti Bloor gat
vės, puikus yienos 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 vieną skola 10 
metų. •

BLOOR - PALMERSTON BLVD.
$6.600 įmokėti, viena atvira skola 
balansui 15-kai metų. Vienuolika 
labai gražių ir didelių kambarh) 
namas Palmerston Boulevard gat
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.

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

DUNDAS - KEELE
Baldų krautuvė skubiam pardavi
mui. 12 metų tas pats savininkas. 
Visos prekės - baldai $9.000 vertės 
ir biznis tik $10.000 pilna kaina. 
Reta proga.

J. RUKŠA
• ’ LE. 2-4404

Namų telefonas LE. 6-9165
PASITEIRAUKITE DĖL KITU NUOSAVYBIŲ. 

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

Spaudos b-vės "Žiburiai" metinis 
šėrininkų susirinkimas

šaukiamas š.m. vasario mėn. 4 d., 
šeštadieni. 3 vai. p.p., priestate 
virš “Tėviškės Žiburių” redakci
jos patalpos, 941 Dundas St. W., 
Toronto 3, Ont.

Dienotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas,
2. Praeito metinio susirinkimo 

protokolo skaitymas,
3. Valdybos pirmininko ir iždi

ninko pranešimai,
4. Revizijos kom. pranešimas,
5. Diskusijos dėl pranešimų,
6.1960 m. ataskaitos ir Revizi

jos kom. akto priėmimas,
7.1960 metų pelno paskirsty

mas,
8. Statuto keitimo svarstymas,
9.1961 m. sąmatos priėmimas,

10. Valdybos ir Revizijos kom. 
rinkimai,

11. Einamieji reikalai,
12. Susirinkimo uždarymas.
Nustatytu laiku nesusirinkus

I kvorumui, po valandos šaukiamas 
kitas susirinkimas, kuris bus tei
sėtas neatsižvelgiant i dalyvau
jančių skaičių.

šėrininkas, negalįs susirinkime 
dalyvauti, gali raštu įgalioti save 
atstovauti kitą šėrininką.

B-vės valdyba.

Paieškojimai \
GYDYTOJAS KRULICKAS, sūnus 

Vaclovo Mykolo, turimomis žiniomis 
gyvena ar gyveno Toronte, ieškomas 
Viktoro Krulicko. Prašomas atsiliepti 
ar žiną pranešti: 215 Linden Ave., 
Scarborough, Ont., Canada. Telefonas 
AM. 1-6539.

Kairas. — Pasklidus žinioms 
apie Izraelio vykdomus atominius 
tyrimus, JAR prezidentas Nasse- 
ris pasiuntė i Vokietiją delegaci
ją ieškoti pagalbos tokiems pat 
arabų tyrimams.

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

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

Rogers • Dufferin 
$1.200 įmokėtų 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
simokėsimo 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.

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

Bloor - High Park
$3.500 įmok., atsk., skersinis pla
nas, 7 kamb..per 2 augštus, dvi mo
dem. virt., alyva apšild., labai šva
rus ir gerai užlaikytas namas. Ga
ražui vieta, netoli mokykla, krau
tuvės. Visai be morgičių. Kaina tik 
$16.500.

Krautuvė su namu
$5.000 įmok., didelė mūro krautuve 
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 investav.

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

Wilson Ave. — prie ežero
S 1.500 įmok., gero mūro, 6 kamb.. ___
Turime krautuvių, farmų, vasarviečių, hotelių, motelių įvairiose 
vietose ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. Taippat 

parūpiname geresnėm sąlygom paskolų - morgičių.
Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius

■■i         .......... .. ii     — ■ ■■ ..............................—
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WINDSOR, Ont.
DIDYSIS KONCERTAS ARTĖJA.

Sausio <28 d. Detroito Meno Instituto 
^Auditorijoje, 5200 Woodward Ave.,

Nauja valdyba. 1960 m. gruodžio 4 
d. įvykusiame visuotiniame Windsoro 
LB susirinkime, be kitų svarstytų rei-

Fort’ William, Ont.
JAU LAIKAS ĮTEIKTI SOLIDARU

MO ĮNASUS. Už 1961 m. solidarumo 
įnašus atidavė: J. Suslavičius, dr. E. 
Jasevičiūtė, P. Rodzevičius. Prašome

WINNIPEG, Mam
Didž. Gerb.
“Tėviškės žiburių” Redaktoriau, 

, San. Tamstos redaguojamo laikraš
čio Nr. 1 p. K. Strikaičio koresponden-

savo

' a Didžiausias pasirinkimas namų - biznių visame Toronte. 
J Nnoširdhs ir sąžiningas patarnarifeies.

Rūpestingas morgičių sutvarkymas, 
k High .Park Blvd. - Roncesvalles 
$1.500 įmok., 6 did. kamb. mūr.’

1 ihod. virt., alyva šild., geras rūsys 
did. kiemas, garažas. Išsūnokėjimui 
10-čiai metų vienas atviras morg.

King - Jameson
$2.000 Įmok., 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 Įmok, už k^utuvę 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 morgičiųs iš 
6%. Prašo už viską $13.500.

į j- Bloor • High Park Ave.
$2.500 Įmok., 9 kamb. gražių pl., 2 
mod. virt., vand. alyva šild. did.

k neperein. kamb;, namas arti Bloor 
ir parko, ideali vieta ir puikus nuo
mavimui. Sav. išvyksta į JAV. 

: Indian Rd. - High Park Blvd. 
$3.000 įmok., 12 kamb. mūr. atsk. 
originalus dupleksas. Dideli kam- 
Jbariai, vand. alyva šild. Priv. įvaž.,
2 garažai, parduodamas S6.000 pi
giau pirkimo kainos dėl ligos.

ty» mb' 1 -

<

S. JOKŪBAITIS
.. .PARŪPINU MORGICIUS REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

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

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

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

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

Įstaigos: VYT. BUTRIMAS
128 Hurontaria St. 139 Fourth St. E.
Collingwood, Ont. Collingwood, Ont.

Tel. 1516 Tel. 2337

TAUPYK ir SKOLINKIS
Kredito Kooperatyve "PARAMA”

Poskolo 1 asm, iki $3.000 Poskoios, indėliai ir gyvybė opdrausta.

DARBO VALANDOS:

Pirmadieniais Tr Penktadfeniais nuo 10-12 v. ryto ir 5.30-9
Antradieniais — nuo 10-12 vai. ryto ir 7 - 9
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vaL ryto

Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W., Toronto, 

. . Telefonas LE. 2-8723

ED. KONDRATAS 
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ

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

Didelis pasirinkimas anglišku medžiagų kostiumams bei paltams.

Will-Do Cartage
BALDŲ PERVEŽIMAS mies 

te, prieinama kainą. 
Visi baldai apdrausti.

Broliai SODONIAI.

124 GRACE ST., 
_ ; Toronto.

Telefonas LE. 4-8390

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

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

P. KARALIŪNAS

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

(prie Dufferin) ‘
Visų rūšių automobilių mechaninis 
remontas. Automatinės transmisi
jos. Darbas sąžiningas ir garantuo
tas.

Sav. Ant. Paškevičius

VYRIŠKŲ IR C111 VP1UQ
MOTERIŠKŲ RŪBŲ OX U V V | <*0

A. Beresnevičius
Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų. 

Augščiausios 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.

High Prk. Avė. • Bloor 
$3.800 įmok., 9 kamb atsk., mūr., 
moderniškai įrengtas, 4 kamb. ant 
pirmo augšto vand. alyva šild., ne- 
perein. kamb. Parduos už $16.000. 
Pasiteiraukit.

Swansea
$4.500 įmok., mūr. atsk., & did. k., 
did. mod. virtuvė, naujas šild., 2 
garažai, platus šoninis įvaž. Gražiai 
įrengtas kamb. rūsyje. Vienas at
viras morgičiųs išmokėjimui. Retai 
pasitaikantis pirkinys.
; Bloor - High Park

$4.500 įmok., 11 did. kamb., atsk., 
rupių plytų, naujos statybos origi
nalus dupleksas. Gražiai isdėkoruo- 
ti kamb., mod. virtuvės vand. aly- ^ 
va šild., 4 garažai, 15 metų išmokė
jimas. Jums tikrai patiks. Pasitei-' 
raukit. 7 ‘ ' - • •

King - Spencer
S5.000 Įmok., apartamentų r^jojie, z 
16 kaiųb. triplęksas, 4 Jatskųį; bu-, 
tai, viskas išnuomota, augstos pa
jamos. Puiki myestacija, nes aplin
kui statomi nauji apartamentai. 
Parduodamas dėl ligos ir senatvės.; 
Savininkas gyvena kitame mieste.- 
Vienas iš geriausių pirkinių Toron
te. Parduos už $22.000. Paskubėkit 
pamatytį šį puįkų pirkinį.

vai. vok. 
vai, vak. 
uždaryta.

Ont.

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

veltui.
Licenzijuotas elektromonteris

J. Nacevičius
Tel. LE. 4-6075

International 
Driving School

859 COLLEGE ST. LE. 5-5556

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

VISU RŪSIŲ AUTOMOBILIŲ
BODY TAISYMAS
Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas. 

Lietuvis "savininkas A. Šimonis.
418 BATHURST ST. • WA. 13225

te, kuris randasi tarp*Woodward, Kir
by, John ir Farnsworth gatvių, įvyks 
didysis koncertas, kuriame dalyvauja 
Čikagos Lietuvių Vyrų Choras, Operos 
Moterų Choras, solistai D. Stankaitytė 
—. sopranas, S. Baras — tenoras, J. 
Vaznelis — bosas, diriguojant operos 
dirigentui A. Kučiūnui. Įėjimas tiktai 

biš Farnsworth gatvės.
Koncertas prasidės punktualiai 8 

yal. vak. Konecrtui prasidėjus salės 
durys bus uždarytos iki pertraukos. 
Kad išvengus susigrūdimo, bilietai jau 
parduodami iš anksto visų Detroito 
LB valdybos narių, o Wind sore bilie
tus galima gauti pas P. Janušką arba 
užsisakyti telefonu CL. 4-9337.

Konecrtas bus iš dviejų dalių. Pir
moji dalis susidės iš lietuviškų dainų, 
o antroji iš operų ištraukų, išpildomų 
lietuviškai. Girdėsime Fausto prolo
gą, kuriame dainuos mišrus horas, te
noras ir bosas; sugrįžimas iš karo iš
pildomas vyrų choro ir Fausto operos 
baigmė, išpildoma mišraus choro, sop
rano ir tenoro. Iš Carmen operos mo
terų choras išpildys darbininkių dainą 
apie dūmus. Trubaduro operos ištrau
kų bus daugiausia, jų tarpe vyrų cho
ras išpildys prologą su solistu bosu, 
tos pačios operos Miserer su solisttu

Tai vis pasaulinio garso muzikos kū
riniai. Augščiau minėtos operų ištrau
kos lietuvių yra labiausiai mėgiamos 
ir greta lietuviškų dainų šiame koncer
te kiekvienas dalyvis turės progos pa
sigėrėti dainomis, atsigauti dvasia, at
sitraukiant bent porai valandų nuo 
kasdieninių rūpesčių.

Rezervuokime laiką šiam neeiliniam 
koncertui iš anksto. Dalyvaukime. K.

1960 METŲ VEIKLA. Windsoro apy
linkė nors skaičiumi ir nedidelė, bet 
savo veikla kartais neatsilieka net nuo 
daug pajėgesnių apylinkių. Pereitais 
metais apylinkės valdyba irgi nemažai 
nuveikė ir keletą svarbesniu jos veik
los darbų norime čia paminėti.

Pirmiausia, kaip ir visose apylinkė
se, buvo suruošti visi svarbesnieji mi
nėjimai, k.t. Lietuvos nepriklausomy
bės, Motinos dienos ir kt. Taip pat pra
ėjusiais metais suėjo 10 metų nuo 
Windsoro apylinkės įsisteigimo. Ir ši 
sukaktis buvo paminėta.

Mūsų jaunimas irgi nebuvo pamirš
tas — buvo lavinamas bei auklėjamas 
paruošimų formoje. To pasėkoje įvai
riomis progomis mūsų vaikučiai pasi
rodė su deklamacijomis, dainelėmis 
bei vaidinimais, šiame darbe daugiau
sia- pasidarbavo valdybos pirm. Eug. 
Butavieienė, už ką jai tenka nuoširdi 
padėka. 1960 m. gegužės 14 d. pami
nėta Motinos diena ir Įtartu atšvęsta 
apylinkės dešimtmečio sukaktis. Šia 
proga, taip pat p. Butavičienės paruoš
ti, lietuvių vaikai suvaidino pasaką 
“Brolių ieškotojai”.

Mūsų veikloje labai daug talkinin
kauja Windsoro Lietuvių Choras, vado
vaujamas Juozo Sodaičio. Jis netik at
lieka programas per mūsų įvairius mi
nėjimus, bet taip pat mus reprezen- 

- tuoja kitataučių tarpe. Pereitais me
tais tokių pasirodymų lietuviai turėjo 
net penkis. Vienas svarbiausių iš jų, 
tai choro dalyvavimas atidaryme Wind
soro miesto naujos ir modernios Cleary 
auditorijos. Choro vadovui J. Sodaičįui 
ir visiems choristams už malonų talki
ninkavimą tenka nuoširdus ačiū, šia 
proga taip pat galima paminėti, kad 
choras šiais metais rengiasi dalyvauti 
Dainų šventėje Čikagoje.

Windsoro apylinkės valdyba jau 
daugelis metų palaiko glaudų ryšį su 
Windsoro CBE radijo stotim ir Tradi
tional Echos programos paruošėju Mr. 
John Jeannette. To pasėkoje jau per 

j eilę metų labai dažnai girdime lietu- 
j viškos muzikos ir labai gražių atsilie- 
! pimų apie mūsų tėvynę Lietuvą. Svar
besnėmis progomis, k.t. Vasario 16 ir 
kt., šios programos visas pusvalandis 
būna skiriamas lietuviams. Tada vėl 
girdime labai gražius paaiškinimus 
apie Lietuvos istoriją, lietuvių tautos 
tradicijas, jos muziką bei dainas. Tas 
programas paruošti padeda apyl. val
dyba, pavesdama tuos reikalus tvarky
ti vienam valdybos nariuL šiais metais 
šiuos reikalus tvarko Z. Mistautas.

Windsoro lietuviai taip pat yra pla
čiai žinomi kanadiečių ir kitataučių 
tarpe. Savo dalyvavimu įvairiuose pa
sirodymuose bei eisenose yra labai 
gražiai užsirekomendavę ir visada su
silaukia labai gražių atsiliepimų. Taip 
pat lietuviai priklauso vitų tautybių 
komitetui (All Nations Committee), 
kuris jau yra įsisteigęs prieš keletą 
metų. Jam priklauso apie 30 tautybių. 
Lietuvius šiais metais šiame komitete 
atstovauja Eug. ButaVičienė ir V. Ka
činskas.

Iš kitų apyl. valdybos veiklos darbų 
galima paminėti, kad buvo surengti 
trys šokių vakarai ir viena gegužinė. 
Visi šie parengimai davė pelno ir ne
žiūrint, kad buvo daug ir išlaidų, per 
pereitus metus bendruomenės kasa pa
didėjo $252.

J. BARAKAUSKAS
Elektros 

kontraktorius
Visi; rūšių elektros 

įrengimai ir pataisymai.
Tel RO. 7-9947 

M Hamberview Rd., Toronto 

valdyba. Valdybą šiais metais sudaro: 
Eugenija Butavičienė — pirmininkė, 
Vytautas Kačinskas — vicepirm. ir 
sekretorius, Stasys Rakauskas — iždi
ninkas, Albinas Tautkevičius — valdy
bos narys ir Kultūros Fondo įgalioti
nis ir Zigmas Mistautas — valdybos 
narys parengimų reikalams.

Apylinkės valdybos adresas: 1249 
Elsmere Avenue, Windsor, Ont.

Kalėdų eglutė. Pirmas naujosios val
dybos darbas buvo suruošimas Kalėdų 
eglutės Windsoro lietuvių vaikams. Ji 
įvyko 1960 m. gruodžio 26 d. ir praėjo 
su dideliu pasisekimu. Dalyvavo labai 
daug vaikų, kurie atvykus Kalėdų se
neliui padeklamavo eilraščių, pašoko 
ir pažaidė. Visi vaikai Kalėdų senelio 
buvo apdovanoti smulkiomis dovanė
lėmis. Šia proga apyl. valdyba nori iš
reikšti nuoširdžią padėką Lido Clean
ers savininkui Viktorui Pundziui, ku
ris eglutės metu visus vaikus apdova
nojo po pusę dolerio. Taip pat nuošir
di padėka ir Saliamonui Kazlauskui, 
kuris nemokamai pasiuvo Kalėdų se
nelio drabužius. • £

Naujųjų Metų sutikimas. Apylinkės 
valdyba taip pat suruošė Windsoro lie
tuviams šeimynišką Naujųjų Metų su- 
tikimą. Jis Įvyko E. ir V. Barisų bute, 
336 Clinton St. Pobūvyje dalyvavo virš 
40 asmenų. Sutikimas prie šeimininkių 
gražiai paruoštų stalų ir gražios plokš
telių muzikos praėjo labai puikioje 
nuotaikoje. Sulaukus Naujųjų Metų 
pasakyta daug kalbų bei įvairių lin
kėjimų 1961 metams. Pp. Barisams už 
duotas patalpas, šeimininkėms V. Taut- 
kęvičiėnei, E. Pakauskienei ir abiems 
Barišienįems, padėjusioms valdybai 
suruošti vaišes, nuoširdžiausias *ačiū.

Kaukių balius. KLB Windsoro apy
linkės valdyba vasario 11 d. naujoje 
St. Mary’s Hungarian Greek Catholic 
bažnyčios salėje, 631 Giles Blvd. East, 
Giles ir Lillian gatvių kampas, rengia 
linksmą Užgavėnių kaukių ir blynų 
balių. Šioje erdvioje ir gražioje salėje 
bus staliukai, prie kurių bus galima 
skaniai pasivaišinti įvairiais Užgavėnių 
tradiciniais užkandžiais bei gėrimais 
ir grojant geram orkestrui smagiai pa
šokti. Visus Windsoro, Detroito ir apy
linkių lietuvius maloniai kviečiame 
atsilankyti. Taip pat prašome kuo dau
giau dalyvauti su kaukėmis, nes kau
kės baliaus metu bus premijuojamos.

ApyL valdyba.

SUDBURY, Ont.
NAUJA VALDYBA. Metinis •KLB 

Sudbury apylinkės visuotinis susirin
kimas, kaip buvo iš anksto paskelbta, 
įvyko sausio 8 d. tuoj po pamaldų 
Christ the King parapijos salėje. Pir
mininkauti buvo pakviestas J. Vaičė- 
liūnas, o sekretoriauti A. Baltutienė. 
Po visų pranešimų buvo naujos valdy
bos rinkimai. Kadangi daugelis atsisa
kė kandidatuoti, tai valdybon išrinkti 
tik trys asmenys. A. Raškevičius eis 
pirmininko ir iždininko pareigas, A. 
Mikštas — švietimo vadovo ir V. Pe
čiulis sekretoriaus. Kontrolės komi
sija pasiliko ta pati. Pereitų metų val
dyba su veikliąja pirmininke J. La- 
buckiene labai gražiai dirbo. Linkime 
ir naujai valdybai sėkmės.

Sudburiškis.

LIETUVIŠKIEJI ĮVAIRUMAI
(Atkelta iš 3 psl.) 

nis apie Eichmanną, kaip tą visą 
bylą supranta pats Ben-Gurionas. 
Supažindinant apie žydų padėti 
tuometinėje Europoje, straipsny
je sakoma, kad tokioje Rusijoje, 
Lenkijoje ar Lietuvoje, žydai sa
vęs niekada nelaikė nei rusais, 
nei lenkais, nei lietuviais, bet tik 
žydais.

Bęn-Guriono autoritetu ir žo
džiais galima būtų jau remtis vi
sur ten, kur eilė Lietuvos piliečių 
žydų, buvo pristatyti lietuviais, 
k.a. eilėje atvejų, kada JAV-bėse 
sugauti sovietų šnipai, žydų tauty
bės asmenys, spaudos ir radijo su 
televizija buvo apšaukiami lietu
viais.

Nori susirašinėti
Lietuvoje yra jaunuolių, kurie 

norėtų susirašinėti su išeivijbs 
jaunimu; žinoma, negalima lauk
ti, kad toks ims ir parašys tiesiai 
kurio patriotinio laikraščio redak
cijai, prašydamas išspausdinti jo 
laišką. Pagaliau labai galimas da
lykas, kad kitas ir išvis neturi di
desnio supratimo apie išeivių gy
venimą, jų spaudą ir pan. Viena
me “progresyviųjų” laikrašty te
ko skaityti laiškuti, kurio auto
rius norėtų užmegzti ryšį su lietu
viais Amerikoje. Jis yra architek
tūros studentas, domisi literatū-

ALFA RADIO & tV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

TAISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MAŠINAS 
U;).'.-U:..TeL LE. 1-6165 • 672 Lansdowne Ave.

Įstaiga veikia ‘
168 vai. savaitėje

Kitus nanus pasekti tuo pavyzdžiu.
VIEŠĄ UŽGAVĖNIŲ VAKARĄ 

ruošiame vasario 11 d. Ortona Hali, 
Simson St. Pradedame rinktis 8 vai. 
Šokių pradžia 9 vai. Gros 5 žmonių 
puikus orkestras. Prašome visus tau
tiečius, jų draugus bei pažįstamus gau
siai dalyvauti. Įėjimas $1.

Taip pat prašome savus tautiečius 
palaikyti drausmę ir tvarką, kad lųūsų 
vardas būtų išlaikytas tinkamoj augš- 
tlŪnOL r

VASARIO 16 D. MINĖJIMAS ruo
šiamas vasario 18 d. su viešais šokiais 
vokiečių salėje — McKenzie ir Deace 
gatvių kampas.

Pirmoje dalyje bus minėjimas. Pra
šome tautiečius atsilankyti į minėji
mą. Jo pradžio 7 vai. vai.

Publika viešiems šokiams renkasi 
nuo 8 vai.,, o nuo 9 vai. pradžia šokių.

MŪSŲ MIELĄ TAUTIETĮ J. ŠKĖ
MĄ, sukūrusį šeimyninį gyvenimą, 
sveikiname ir linkime kuo geriausios 
kloties.

VIENAI LIETUVIŲ ŠEIMAI atsidū
rus sunkiose materialinėse sąlygose, 
vietos lietuviai švenčių proga suauko
jo $173. Aukas rinko Dautartas ir Bu
kauskas.- . - - i .. .

VASARIO 16 GIMNAZIJAI AUKO
JO: Po $5 — VI. Žemaitis, Alf. Ga- 
liauskas, Henrikas Poškus, Alf. bėg
lys, dr. E. Jasevičiūtė;

Po $3 — A. Braumanas, J. Aukšti
kalnis, B. Raulickas, M. Avelis, V. Bru
žas, J. Dautartas; - ■ :.į

Po $2.50 — J. Krapaitis, V. Cibulis, 
J. Pelikis; , .

Po $2 — P. Stupak, A> Kaminskas, 
L. Radzevičienė, J. Žvirblis;

Po $1 r— V. Jakubauskas, A. Zaevie- 
rilla, A. Haglecy, B. Blubol, J. Girulis, 
Pr. Baltoms, Ponia X, Simonaitis, A. 
Tvarijonavičius, J. Bežys, P. Mickel
son, W. Wassilsew, B. Braziūnas.

Išviso gimnazijai surinkta $73.50.
VOKIETIJOJE LIKUSIEMS 

SENELIAMS AUKOJO:
Po $5 — A. Deglys, VI. žemaitis, A. 

Galiauskas, dr. E. Jasevičiūtė, A. Brau- 
manas, A. Kaminskas;

$3 — M. Avelis;
Po $2.50 — J. Krapaitis, V. Cibulis, 

J .Pelikis;
Po $2 — J. Škėma, J. Danėnas, J. 

Dautartas, St. Gimbutis, J. Pažemec- 
kas, L. Remkus, J. Kazlauskas, K. Ja- 
kaulėnas, J. Pargauskas, A. Bagdonas, 
J. Paukštys, J. Aukštikalnis, B. Rau
lickas, H. Poškus, V. Bružas, L. Ra
dzevičienė;

Po $1 — V. Jakubauskas, A. Lazdi- 
nis, A. Kazlauskas, B. Buobul, J. Rač
kys, J. Girulis, St. Matulionis, J. čepo-^ 
nis, J. Žukauskas, Pr. Baltonis, V. Stu- 
konis, Ponia X, J. Krikščiūnas, P. Ra
monas, B. Bražiūnas, A. Tvarijonavi
čius, P. Mitkelson, W. Wassijsev, J. 
Bežys, J. žvirblis.

Išviso seneliams surinkta $92.50.
Daugiausia aukų surinko P. Bružie

nė — S42, A. Braumanas $41, H. Poš
kus S34, J. Danėnas $25, A. Tvarijona
vičius $15, J. Krupaitis $9.

Visiems rinkėjams ir aukojusiems 
tariame nuoširdų ačiū.

SAUSIO MĖN.
TINIMO MĖNUO,
apylinkėje užsiprenumeruoti laikraš
čių išeinančių Kanadoje ar Ameriko
je, prašomi kreiptis į L. Radzevičienę: 
180 N. Cumberland St., Port Arthur, 
Ont. Tel. DI. 47712. L. R.

SPAUDOS PLA-
Kas norėtų mūsų

ra, muzika, kinematografija, spor
tu. Norėtų keistis žurnalais, mu
zikos plokštelėmis, knygomis ir 
t.t. Adresas duotas sekantis:: Al
fredas A. Veževičius, Kaunas, 
Poste Restante, Lithuania.

“Kryžiuočiai” lenku rankose
Kai^urie tautiečiai buvo susi

domėję H. Sienkevičiaus “Kry
žiuočių” filmu, kurį pastatė so- 
vietinamos Lenkijos kino gamin
tojai. Buvo norėta pasiteirauti 
apie galimybę tą filmą demonst
ruoti lietuvių gyv. vietose. Tuo 
reikalu paklausta lenkų ambasa
da Vašingtone atsakiusi, kad to 
filmo visas rodymo teises gavo 
viena lenkų bendrovė Detroite, 
kuri ir vežiosianti tą filmą po len
kiškąsias kolonijas. Taigi, tautie
čiai, norį pamatyti “Kryžiuo
čius”, turėtų pasiteirauti pažįs
tamų lenkų tarpe apie filmo de
monstravimą savo gyvenvietėje. 
Lenkai, aišku, bus painformuoti 
per savąją spaudą ir lenkiškas ra
dijo valandas.

Dažai ir sienoms
* popieris!
Voikos, šepečiai, terpentines.

Sky’s Paint & Wallpaper 
891 DUNDAS ST. W. 

Tel EM. 4-2715, Toronto, Ont

cija is winnipego, aprašam kub Win
nipeg© apylinkės metinį susirinkimą, 
reikalauja žemiau sekančių patikslini
mų. '■ ■

P. Pr. Matulionio paaukoti “Nepri
klausomai Lietuvai” buv. KLCT Win
nipego skyriaus pinigai buvo svarsty
ta po valdybos pranešimo, o ne balsų 
skaičiavimo metu. Tai iškilo dėl valdy
bos tuo reikalu pasipiktinančio pareiš
kimo laikraštyje. Dienos pirmininkas 
tik paklausė ar buvo raštu atsiklausta 
p. Pr. Matulionio ir paprašyta paaiški
nimų prieš skelbiant visą dalyką spau
doj. Kuomet valdyba atsakė, kad su 
Pr. Matulioniu, dabar gyv. Čikagoj, 
tuo klausimu visai nebuvo aiškintasi, 
nei prieš, nei po valdybos pareiškimo 
spaudoj, tik tada susirinkime , iškilo 
platesnės diskusijos. Kadangi susirin
kimas rado, kad valdyba to klausimo 
neišsiaiškino, pavedė valdybai, atsi
klausti p. Pr. Matulionį asmeniškai ir, 
jei būtų rasta nepateisinamų dalykų 
bendruomenės atžvilgiu, leido pagal, 
nuožiūra kreiptis net Į KLB Garbės 
teismą. •<

Pati valdyba tą reikalą iškėlė ir ap
kaltino p. Matulionį, dabar gi p. Stri- 
kaitis, kuris lyg ir atstovauja valdybą, 
pasirašydamas kaip jos sekretorius po 
korespondencija, nuo savo ankstyves
nės nuomones visai atsiriboja. Jei tai 
atstovautų visos valdybos nuomonę, 
kam reikėjo skubėti į laikraštį su įta
rimais, jei tai buvo tik dienos nuotai
ka ir net nepaprašius tai liečiančio as
mens pasisakymo? .

Dėl šeštadieninės mokyklos buvo pa
reikšta mintis, kad gal reikėtų atskirai 
mokyti. lietuviškai kalbančius ir liet, 
nekalbančius vaikus, nes mokytojai yra 
priversti vartoti anglų albą ir nuo to, 
žinoma, nukenčia lietuvių kalbos mo
kymas.

Duoti pastabų laikrašty dėl praeito 
susirinkimo protokolo surašymo yra 
lengviau negu susirinkime. Nejaugi 
susirinkimo sekretorius ims rašyti į 
laikrašti ir klausti korespondento, kas 
buvo netiksliai užprotokoluota, tuo tar
pu susirinkime, norint ką pakeisti, rei
kia įrodyti netikslumą ir apgin
ti savo nuomonę. '

Korespondentai neturėtų išnaudoti 
aplinkybės, kad redakcijos negali pa
tikrinti lietuviškų kolonijų korespon
dencijų objektyvumo. Gi dėl darnes
nės lietuviškos veiklos turėtume bū-, 
ii bešališki ir mylėti spausdinto žodžio 
tiesą.

J. činga, susirinkimo pirmininkas.
A. šidagytė, sekretorė.

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WĖST
. /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

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont. 
Telefonas LE. 4-8431

LIETUVIO ADVOKATO 
-ĮSTAIGA _

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

gyvybės, pensijų ir’kt. U’ RO. 6-0811
Oran dim ai-1—A d. vi XXXJLC4L X 49 Cameo Cres., Toronto 9.

— Ir tada aš pasakiau Juozui, 
kad aš jo daugiau jau nebenoriu 
matyti.

— Ir jis tada išėjo ... 
stebėjo draugė. ’

— Ne. Jis tada užgesino švie-

Nėra ko varžytis f
Tėvas: — Turiu tris suaugusias 

dukteris, p pats kuris laikas vaikš
tau apsivilkęs švarką su ištrūku
siomis sagomis. r

Motina: — Mielasis, prie savo 
vaikų gali nesivaržyti.

Tik giminėms tenorėjo 
pranešti .■

Mažame Italijos miestely je pra? 
važiuoją čigonai aikštėje p riešais / 
bažnyčią paliko padvėsusi asilą. 
Ryto metą klebonas pranešė apie 
tai komunistinės valdžios viršai
čiui, tikėdamasis, kad šis pasirū
pins d veseleną pašalinti.

— Tai ne miestelio savivaldy
bės reikalas. Asilus laidoja kuni
gai, — atsakė raštu viršaitis. 
. — Aš tai žinau, — jam Vėl rą- 
šė klebonas. — Aš tik norėjau 
pranešti artimiausiėms jo gimi- 
hėms ..,

Vienas reikalas po kito
— Aš atvykau paprašyti tams

tos dukters rankos . . .
:Pirmiausia, ar pats mėgsti 
išgerti?

— O, labai ačiū, pirma atliki
me šį reikalą ...

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

Dr. V. Sadauskienė
DANTŲ GYDYTOJA

129 GRENADDER 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)

Darbo valandos: kasdien 10 v.

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

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

i470 COLLEGE ST., Toronto 
[ Telef. WA. 1-3924 .

NAUJAME MODEUNIIKAI ĮRENGTAME

MOUNT ROYAL MOTORS ’
•ereže jus galite savo automobilio pataisymo reikalus išsiaiškinti lietuviškai. 
Daugiau kaip 20 m. patyrimo praktika mes garantuojame darbo sgiiningumg.

Darome visų rūšių outomobilių ir sunkvežimių mechaniškus potoaymus, su
lankstymų rštoisymus, dažymų, priekinių rotų sureguliavimų ir bolonsavimg su 
goriausiomis BEAR mašinomis, automatiškos ir standartines greičių dėžes, 
stabdžių juostų pakeitimus — nuo $18.00.

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

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

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

OILS LTD. 
Atstovas 

H. ROŽAITIS

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

Skambinti bet kada LE. 5-6007

Kvalifikuotas technikas taiso

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

19 GLEN BELLE CRESC Telefonas RU. 1-7861

GENERAL INSURANCE

AL DŪDA

OHHI
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Linksma ir smag u bus tarp draugu,
sausio 21 d., šeštadienį, Prisikėlimo parapijos salėje :

"tėviškės žiburių" metiniame

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 toit . . . '
Įėjimas $1.50, studentams $1.
Pradžia 7.30 vai. vak.
Bilietų jau galima gauti “TŽ” administracijoje.

KVIEČIAME 
IR 

LAUKIAME!

TORONTO, Ont.
Šv. Jono Kr. parapijos žinios

■ — Kat. Mot. Draugijos parapi
jos skyriaus veiklai atžymėti ši 
Sekmadieni 11* vai. atnašaujama 
Iv. Mišių auka su šventei taikomu 
pamokau. Po pamaldų parapijos 
galėję draugija rengia pietus, į 
kuriuos kviečiami visi pamaldų, 
^dalyviai, šventės proga skyriaus 
valdybai ir visoms narėms nuošir
dūs parapijos linkėjimai ir gili 
padėka už skyriaus gražią veiklą 
n* pagalbą parapijos ir kolonijos 
krikščioniškai tautiniame darbe.

— šią savaitę vizituojamos šios 
gatvės: Indian Grove, Indian Val
ley, Algonquin, Parkside Dr., Ed
na, Wanda, Prince Rupert ir 
Chelsea.

— Dėkojame kun. dr. J. Tada- 
rauskui, Hamiltono liet. par. kle
bonui, už malonų bendradarbia
vimą ir moralinę paramą lietuviš
kų kapinių reikaluose. Dėkojame 
visiems mieliems Hamiltono lie
tuviams už malonų dėmesį, pra
ėjusį sekmadienį darant praneši
mą lietuviškų kapinių reikalais.

— Praėjusį šeštadienį iš par., 
bažnyčios iškilmingai palaidota 
a.a. Ona Agurkienė. Gili pagarba 
priklauso A. O. Aleknavičių šei
mai, kurie daug širdies parodė ve
lionei ligos metu ir nuostabiai 
gražiai pravedant laidotuves.

— Parapijos vyrų sambūrio 
valdybos posėdis įvyksta šį penk
tadienį, sausio 20 d., 7.30 vai. v. 
Kadangi posėdžio metu numato
ma aptarti platesnę veiklos prog
ramą, į posėdį be valdybos narių 
kviečiamas didesnis skaičius sky
riaus narių. .

— Jaunimo choro repeticijos 
vyksta penktadieniais 6 vai. vak., 
o šeštadieniais po lietuvių mo-

kyklos pamokų. Pradedant nau
ją repertuarą, labai pageidauja- 
ma nauji dainininkai.

— Dėkojame inž. J. Dragašiui 
už $25 auką lietuviškųjų kapinių 
reikalams.

— Už a.a. Kazimiero Baliūno 
vėlę, jo mirties, keturių savaičių 
prisiminimui, gedulingos pamal
dos šį šeštadienį 9 vai. rytą.

Mergaičių popietė šį sekmadie
nį įvyks 3 vai. p.p. Vaikų Namų 
patalpose — 57 Syvan Avė.

Jaunučių ateitininkų susirinki
mas įvyks šį sekmadienį 4 vai. 
p.p. vaikų darželio patalpose — 
57 Sylvan Ave.

Toronto lietuvių Caritas 
savo posėdyje, vicepirm. A. šče- 
pavičienės bute pasidžiaugė gra
žia praėjusiųjų metų veiklą: ap
lankyta daug ligonių švenčių pro
gomis; pagelbėta keletui vargs
tančių tautiečių, tarpininkauta 
drabužių vajuje neturtingoms šei
moms. Nutarta šį sekmadienį ap
lankyti lietuvius Ontario ligoninė
se. Numatyta naujų parengimų, 
kurių viename muz. S. Gailevi
čiaus meninės pajėgos išpildys 
programą.

Po oficialaus posėdžio Caritas 
ponios padarė malonią staigmeną 
Caritas pirmininkui A. Kalūzai ir 
poniai, pakviečiant juos į gretimą 
kambarį jaukiai arbatėlei, ir įtei
kiant kuklią dovanėlę jų 25 me
tų vedybinio gyvenimo sukakčiai 
atžymėti. Ta pačia proga ir namų 
šeimininkams A. P. Ščepavičiams 
įteikta raudonų rožių puokštė, 
^prisimenant taip pat neseniai jų
jų atšvęstą vedybinį dvidešimt- 
penkmetį.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Jo Em. kardinolo potvarkiu, 

šį sekmadienį per visas Mišias da
roma antra rinkliava misijų rei
kalams. Būkime pagal išgales 
duosnūs. Prašom naudoti specia
lius vokelius.

— šį sekmadienį po paskutinių 
Mišių muzikos studijoje šaukia
mas Prisikėlimo par. Vyrų D-jos 
susirinkimas. J. Matulionio pa
skaita, diskusijos ir kavutė. Kvie- 
čaimi ne tik nariai, bet ir visi kiti.

— Šią savaitę parapijos choras 
repetuoja du kartu: pirmadienį 
buvo bendras choras, o ketvirta
dienį prašomi rinktis tik vyrai — 
tenorai ir bosai. Kviečiame nau
jų choristų. Nuoširdžiai dėkoja
me tiems, kurie paskutiniu laiku 
įsijungė į choro eiles.

— Pirmos Komunijos pamokos 
vyksta Vaikų Namuose, katecheti
nės pamokos muzikos studijoje ir 
religinės pamokos gimnazistams 
aktorių kambariuose kiekvieną 
sekmadienį po 10 vai. Mišių,

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

— Jaunimo sekm. šokiai daro- i 
mi kas sekmadienį 7.30 vai. vak. Į

KLK Moterų D-jos šv. Jono Kr. 
parapijos skyriaus penkmetis 
•Šį mėnesi švenčiame penkerių 

metų gyvavimo ir veiklos sukaktį. 
Ją skyriaus moterys ruošiasi iš
kilmingai paminėti šį sekmadienį, 
sausio 22 d.

11 vai. šv. Mišios - Suma ir ben
dra šv. Komunija skyriaus inten
cija už mirusias ir kenčiančias 
draugijos nares. Pamaldų metu 
giedos sol. A. Ščepavičieiiė. Pa
maldose dalyvaujame su savo 
skyriaus vėliava. Visos narės, ku
rios gali, pasipuošia tautiniais 
drabužiais.

Po pamaldų agapė-pusryčiai pa
rapijos salėje visai parapijai ir 
svečiams-viešnioms iš kitur. Aga- 
pės metu išgirsime skyriaus pen- 
keuių melų veiklos apžvalgą. Me
ninę dalį išpildys mergaičių tauti
nių šokių grupė, vadovaujama A. 
Vaišvilienės.

Nuoširdžiai kviečiame Toronto 
ir kaimyninių parapijų — Hamil
tono, Delhi lietuvius mūsų šven
tėje dalyvauti. Sk. valdyba.

Paskaita “Kanada ir 
pabėgėliai”

_ Pabaltiečių Moterų Tarybos pa-
muzikos, studijoje. _lsas Jaun1' stangomis šį sekmadienį, sausio 

. 22 d., 3.30 vai. p.p. Internationa 
Kitą savaitę parapijos kum- ] institute, 709 College St., ivyks

mas maloniai kviečiamas.

gai lankys parapijiečius sekančio
se gatvėse: Fern Ave., Gerrard 
St; E., Golden Ave., High Park 
Blvd., Lynd Ave., Parkway Ave., 
Prust Ave., Seymour Ave.. Sil
ver Ave., Walpole Ave. ir West
minster Ave.

— Metinis Prisikėlimo parapi
jos susirinkimas bus paskutinį 
sausio sekmadienį, sausio 29 d.,

paskaita tema “Kanada ir pabėgė
liai”. Paskaitą, skaitys G. Allen, 
didelis pabaltiečių bičiulis, iliust
ruodamas savo paskaitą spalvo
tais šviesovaizdžiais, kuriuos jis 
pats darė lankydamasis praeitą 
vasarą Europoje kaip Kanados 
Federacinės vyriausybės atstovas. 
Įėjimas laisvas.

Mes patys, ragavę pabėgėlių 
karčios duonos, labiau užjaučia
me pabėgėlius, nei kiti kurie ne
turi supratimo apie toki gyveni
mą. Tad apsilankykime visi šioje

POVILUI BU D RE IK AI mirus,

gilią užuojautą reiškiame

jo mylimai žmonai, broliui ir artimiesiems

giminėms.

Toronto Lietuviu Namu
Valdyba.

t 
Filisteriui

A. A. POVILUI BUDREIKAI mirus, 

nuoširdžią užuojautą velionies žmonai Sofijai 

ir broliui Juozui reiškia

po paskutinių Mišių parapijos sa
lėje. Visus parapijiečius kviečia
me gausiai, dalyvauti.

— Parapijos komitetui, suren
gusiam N. Metų parengimą ir U. paŠkaUoj^^TaSinkime ir k?nlT- 
Žvirblytei. gardžiai paruošusiai 
valgius, nuoširdžiai dėkojame. N. 
Metų parengimas davė $520,73 
pelno.

— Visi kviečiami atsilankyti į 
tradicinį Spaudos balių, kurį šį 
šeštadienį mūsų salėje rengia 
“Tėviškės žiburiai”.

— Pranas Vilkas. 47 m. amž., 
po ilgesnės ligos mirė Westono 
sanatorijoje sausio 10 d. Po ge
dulingų pamaldų Prisikėlimo 
bažnyčioje, palaidotas šv. Jono 
lietuvių kapinėse sausio 12 d. Ve
lionis, išskiriant būrelį draugų, 
jokių artimųjų Kanadoje neturė
jo. Visą laidotuvių rūpestį pasi
ėmė jo draugas Bronius Rakaus
kas. Velionies bičiuliams reiškia
me gilią užuojautą.

b ;»

Korp! Neo Lithuania 
Toronto skyrius.

Torontietis Vilius Puodžiūnas, 
Springhurste begyvenąs savo va
sarvietėje, N. Metų išvakarėse vėl 
sunegalavo širdimi. Ligonis gy
dosi Collingwood miestelio ligo- 
inėje. Keletas jo bičiulių buvo nu
vykę ligonio aplankyti.

POVILUI BUDREIKAI mirus

jo žmonai Sofijai ir broliui Juozui nuoširdžią užuojautą

reiškia

Kazys ir Petras Gečai

POVILUI BUDREIKAI mirus, 
gilios užuojautos žmonai Sofijai ir broliui Juozui reiškia

L-v-
H.V- Žarai

; F A)© -
Nuoširdžiai; dėkojame Tėvui Modestui, OFM, už suteiktą 

paskutinį patarnavimą ?it'"

t X: PjtANUl VILKUI.r n.'

Taip pat nuoširdi padėka kun. klebonui P. Ažubaliui už lankymą 
veliotUes ligoninėje jo ilgos ir sunkios ligos metu. Dėkojame visiems 
atsiuntusiems gėlių, aplankiusiems koplyčioje bei palydėjusiems į.
•miino paMo vietą — kapines

B. Rakauskas,

Toronto Lietuvių Vyrų
- Kvartetas

SAUSIO 29 d., 5 vai. p.p.
Prisikėlimo parapijos salėje

T. Dramos Sambūris “Sietynas”
KARTOJA

Sofijos Kimantait.ės-Ciurlionienės 
/ /’.pasaką,

DVYLIKA BROLIU
JUODVARNIAIS LAKSČIUSIŲ

Toronto ir apylinkių lietuviai 
maloniai kviečiami.

Vasario 16 minėjimas įvyks va
sario 19 d. Kalbėtoju yra pakvies

tas J. Smetona iš Clevealndo. Mi- 
! nėjimas įvyks College kino teatre.

Solistė Zicmelytė televizijoje
Pirmadieni, sausio 23 d., per 

CBC-TV Trans - Canada, channel 
3, matysime Richardo Strąusso 
operą “Electra”, kurios pastaty
si e dalyvauja ir sol. Žiemelytė.

Solistė taip pat pasirodys savo

“Sietynas”*

T. skautų rėmėjai persiorgani
zavo. Sausio 8 d. per skautų eglu
tę įvykęs skautų tėvų susirinki
mas išrinko 16 asmenų skautų rė
mėjų tarybą. Ji pasiskirstė parei
gomis: A. Dilkus pirmininkas. J. 
Pacevičienė vicepirmininkė, B. 
Abromaitienė sekretorė, St. Dab- 
kus iždininkas. T, Vadauskas ūk
vedys ir J. Stasionis koresponden
tas.

Susirinkimas praėjo pakilioje 
nuotaikoje. Buvo iškelta daug pa
siūlymų ir minčių dėl glaudesnių 
ryšių su visais skautų tėvais. Šia 
proga prašome, kad malonūs tė
veliai sudarytų sąlygas visiems- 
skautams atvykti į sueigas ir įga- į 
lintu juos pasiruošti Vasario 16 ! 
d. iškilmėms. Taip pat prašome, i 
kad patys tėveliai jose dalyvautų, 
kad pamatytų savo sūnus ir duk
ras skautų eilėse ir duotų mora
linę paramą skautų veikimui. Pa- 
dėkim mūsų jaunimui eiti tiesiu 
keliu ir užaugti kilniomis asme
nybėmis. T. skautų rėmėjai.

A D E K A 
dėkojame už surengta

P
Nuoširdžiai

mums 10 metų vedybinę sukaktį. Šv. 
Jono Kr. parapijos klebonui kun. P. 
Ažubaliui. Prisikėlimo parapijos Tė
vui Pauliui, OFM, Tėvui Rafaeliui, 
OFM, tėveliams, šeimininkėms ir vi
siems bičiuliams, kurie prisidėjo prie 
šių vaišiu suruošimo

Dar kartą tariame širdingą ačiū už 
dovanas, kurios mums pasiliks amžina 
atmintis. Antanas ir Elvyra Šelmiai.

diečius, parodydami, kad dar ne- 
pavirtome bejausmiais dolerio 
medžiotojais ir tebesidomime 
tais žmonėmis, kurie yra mūsų li
kimo broliai —- yra netekę gimto
sios pastogės dėl tėvynę ištiku
sios nelaimės.

Mr. Allen yra labai gerai susi
pažinęs su pabėgėlių klausimais 
ir jų problemomis. Jis tai vaiz
džiai pademonstravo kalbėdamas 
po paskaitos apie Lietuvą, Lietu
vių Namuose. Jis apibudino pa- 
baltiečių moterų įnašą į Kanados 
kultūrinį gyvenimą* duodamas 
konkrečius pavyzdžius iš visų tri
jų Pabaltijo tautybių. Iš lietuvių 
jis minėjo dr. Arštikaitytę, A. 
Tamošaitienę, dr. Šidlauskaitę, J. 
Kvietytę ir M. Aukštaitę.

Gruodžio 8 d. A. Rinkūnas skai
tė paskaitą apie Lietuvą, suglaus
tai pateikdamas duomenis apie 
Lietuvos geografinę ir politinę 
padėtį bei istorinę raidą. Po to 
buvo tautiniai šokiai, kurie sve
čiams labai patiko. Tai buvo pas
kutinė paskaita iš paskaitų cik
lo apie Pabaltijo valstybes, ku
rias suorganizavo Pabalt. Mote
rų Taryba lietuvėms vadovau
jant. : J.

Ledo spektakliai — “Ice Fol
lies” šiemet Maple Leaf Gardens 
vyks nuo sausio 30 iki vasario 3 
d. vakarais 8 vai., o penktadienį 
dar popiečio spektaklis 5.30 vaL 
po pietų.

susiorganizavo lygiai prieš penke- gražiu balsu ketvirtadienį, vasario 
ris metus, vadovaujamas sol. V. ? d,. 3 vai. p.p klasikinės muzi- 
Verikaičio. Tada pirmą kartą jis kos Trans-Canada CBC-TV Chan- 
pasirodė “Tėviškės žiburių” ba
liuje. Savo penkerių metų sukak
tį kvartetas atžymės vėl “Tėviš
kės Žiburių” spaudos baliuje šį 
šeštadienį, sausio 21 d. >

Kvarteto sudėtis yra truputį 
pasikeitusi
Bigausko dabar dainuoja R. Stri
maitis. Dabartinis kvarteto vado
vas yra muzikas St. Gailėvičius.

Kvartetas savo dažnais gražiais 
pasirodymais yra įsigijęs didelių 
lietuviškosios visuomenės simpa
tijų. Daug jų pamatysime, be abe
jonės, ir šiame sukaktuviniame jų 
pasirodyme šį sekmadienį “Tė
viškės Žiburių” baliuje Prisikėli
mo parapijos salėje,

Priešgavėninis kaukių balius
Aušros sporto klubas ir Tėvų - 

rėmėjų'būrelis vasario 4 d. Pri
sikėlimo auditorijoje rengia di
džiulį priešgaveninį kaukių balių. 
Trys geriausios kaukės bus pre
mijuojamos. Rengėjai maloniai 
Kviečia visą lietuviškąją visuome
nę, ypač jaunimo rėmėjus, iš 
anksto ruoštis tam didžiajam tra
diciniam baliui.

National Ballet of Canada sa
vo gastroles Toronte —- Royal 
Alexandra—pradeda sausio 30 d. 
ir tęs 5 savaites.

Išnuomojamas kambarys II augšte su 
maistu arba be maisto. Tel. LE. 2-6922.

Išnuomojamas kambarys su baldais II 
augšte, galima naudotis virtuve, atski
ras Įėjimas, yra garažas. Bloor gatvėje 
prie High Parko. Tel. LĘ. 6-6480.

Išnuomojamas kambarys II augšte su 
baldais ir maistu ar be maisto. High 
Park rajone. Tel, LE. 6-9377. 
—----- ;-- -------------------------------------- ;---- - j
Išnuomojamas butas 2 kambarių ir vir
tuvės. Galima su vaikais. Yra garažas. 
326 Campbell Avė., tel. LE. 5-9529.

METINIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS, 
pr. metų pabaigoj paskelbtas Gabijos 
leidyklos, pratęstas iki vasario 15 d. 
Daugelis šiuo dideliu knygų atpigini
mu pasinaudojo, bet daugelis prieš 
šventes ir nesuspėjo, tai dabar proga 
tai padaryti. Prašykite sąrašų šiuo 
adresu: 87-85, 95 St., Woodhaven 21, 
N.Y.

PARDUODAMA nauja miegama sofa, 
fotelis ir televizijos kėdė pigia kaina. 
Tel. WA. 2-7981 arba AM. 1-0537.

Jei kas važiuotų mašina šį ar kitą sa
vaitgalį (sausio 21 ar 28 d.) į Čikagą 
ir galėtų paimti vieną asmenį, prašo
me paskambinti: ‘LE. 4-8112,

MONTREAL, Que.
Naujasis AV parapijos komite

tas pasiskirstė pareigomis: komi
teto seniūnas Petras Vaupšas, na
riai Bronius Staškevičius ir Alfon
sas Mileris. ;

J. Em. Montrealio arkivysku- 
nas kardinolas P. E. Leger prane
šė visiems klebonams, kad tikin
tiesiems duotu pajamų mokesčių 
kvitarus tik tokiai sumai, kokią ti
kintieji kokioje nors formoje pa
rapijai ar bažnyčiai metų bėgy j c 
yra naaukoię.

Aušros Vartų parapijos de
šimtmečio didysis bazaras bus

vietoje II tenoro

Lietuviško baldų 
dirbtuvė

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

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visos vežamos turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę i Mont 
reali, Londoną, Windsorq, Hamiltone 
North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL LE.4-1403 

TORONTO

408 Roncesvalies Ave. Tel. LE. 5-1944
• kampas Howard Park

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

Mes siunčiame ORO PASTŲ vaistus į 
L LĖ T UTI ir kitus Europos kraštus.

4 Tik so receptą Hjfi knOą-

Jei jums reikia varstiį pagal receptus ar klttj kasdieninio reikalingumo daik-' 
tą. paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai užeikite į MARGIS 
DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią problemą, paskambinkite mums. 

me» -pasiryžę jums padėti geriausiai.
Mes turime daugybę europietiško mišinių, kaip trejos devynerios, ramu
nėlės. zubražolė. “C” termometrai ir kt Kas nori pigiai pirkti ivairius FOTO 
APARATUS arba filmų aparatas — BOLEX KEVSTONE-BELL, HOWELL 

ir Jm gali gMti pas mos m 25% NUOLAIDA.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI VISĄ DIENĄ. 
NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

isBoBUMM DRUG STORE
CIGAREČIŲ KARTONAS $3.M.
MOTERIŠKOS KOJINĖS — Nylon seamless — 79 centai.

6 “Mus’** ’H Mi”
iature”, kurioje pasirodo žymieji 
Kanados dainininkai ir instru- ________ _____
mentalislai, k.a. Kombrink, Stra-.ĄV pa7aį>ijos"salė]e,~ vasario 24, 
’.as, Quilico, Strathee ir kt. ap.*25 ir 26 d.d. Klebonas prašo vi-

z * Sol. V. Verikaitis
vasario G d-, pirmadienį, 8.30 v. 
v. koncertuos Londone, Ont Kon-
ertą ruošia Women’s Music Club 

Londone. - •
Vasario 29 d. per CBC-CBL ra- 

lijo stoti dainuos su Carl Tops- 
eott vyru choru. Tarp kitko bus 
’ainuojama Šimkaus “Kas ant 

žirgelio”, pritariant vyrų chorui.
Tarptautinis studentų festiva

lis šiemet vyks sausio 20-21 d.d. 
Ji ruošia Tarptautinė Studentų 
taryba. Jo uždavinys pavaizduo
ti kultūrinį įnašą visų tautų, iš 
kurių formuojasi Kanados naujo- 

i tauta. Veiks meno paroda (nuo 
7.30 vai. vak.) ir įvairūs atskiru 
■autybių pasirodymai (nuo 8.30 
val^vak.). Įėjimas $1.

Festivalyje dalyvauja 18 tau
tybių studentai. Jų tarpe yra ir 
latviai, ir estai, bet nėra lietuvių, 
kurie tebėra dar neįsiregistravę 
ir oficialiai Toronto akademikų 
šeimoje nefiguruoja.

Vienos oerniukų choras (Die 
Wiener Saengerknaben) pasiro
dys Massey Hall sausio 21’ir 22 
d..d 8.30 vai. vak. Bilietai po 
$1.75.

sus ^parapijiečius- prisėdėti prie 
šio parapijos parengimo kokia 
nors dovana, pinigine ar daiktine. 
Gautas neinąs bus skirtas A V baž
nyčios statybos skoloms mokėti.

Au’ms AV b^’ny^iairjnnkliavo- 
ie Trijų Karalių dieną'suaukota 
?107. sausio 8 d: —$13Q;60 ir var
gonų fondui -$105.5b-

Tauro mergaitės krepšininkės 
praeitą savaite sužaidę gražias 

vnos "ries st, t .Jpsęęh’s 
Teachers College ir laimėjo^>;23. 
Jauniai krepšininkai šeštadienį 
žaidė su Newman High ir pralai- 
nėjo 4245. ,

I Kanados Sn. Anyg. žaidynes 
Hamiltone sausio 28 ir 29 d.d. 
-uošias’ vykti krepšininkės, krep
šininkai senjorai ir-jūujorai.

Šaulių kuopos balius įvyks šį 
šeštadienį AV salėje.

DISTRICT ESTATE
BROKERS

177 Sherbrooke St. W. VI 2-8501
LA. 2-7879 
CR. 9-9793 
RA. 2-2472 
LA. 6-2084
HU. 1-2957

F. Valutis
A. Markevičius
P. A damoms'
Pr. Baltuonis
Pr. Rudinskas

Šekit mūsų skelbimus apie paskirus 
objektus “NL”, “TŽ’1, uLa Press”.

Br. A. Šalkauskis - 
Saikus '

ATIDARĖ KABINETĄ 
1663 BLOOR ST. WEST 

(prie Indian Rd.) 
Telefonas LE. 7-3935 

Darbo valandos nuo 11 - 2 vai. 
ir nuo 5-7 vai. vak. Ketvirta

dieniais tik nuo 11- 2 vai.

ĮVAIRŪS
BRAUKIMAI

'■ • Namų,
• Mašinų,
• Sveikatos ir 
•Gyvybės.

Telefonas CL. 14864
Balys Maskeliūnas __

F nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

✓z
1212 Dundas St. W. Tel. LE. 2-9547

J. BERŽINSKAS 
’■'i^cok-K-mai oriimami ir oaštu ‘

savo Kredito Kooperatyve "LITAS"
SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTO*?. PASKOLOS LENGVAI IR 

GREITAI DUODAMOS BETKOKIAM GERAM TIKSLUI.
r.- t ,4. t.*;. J.Ž

Bankas veikia: šiokiadieniais 1451 Crawford Bridge Ayj
pirmadienį nito 104 vai. ir šeštadienį nuo 22

Pirm

Ave., Verdun. Rytais—- 
pirmadienį 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. '
A. Norkeliūnas RA. 7-3120. Vedėjas D. Jurkus PO. 74280

ALGARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

1611 Bloor St. W. Toronto/ Ont.

Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2664
-.■ Vakirats — HU. 94543. :’■ > . >-

. IIARDWAROjZ^
$6.000 pilna kaina. Bteor St euroniečiu rajo”c. apyvarta virš 
$40 000 metus gryno pelno virš $10.000. Tinka dviem part
neriam? Pigi nuoma. 0

JAN’-: — RLOOR rainnr
8 kambariai per 2 aukštus, $20.000 visa kaina. Liuksusinis na- 
ny»s vandeni” alvva>šildomas. žaidimu kambarvs hiatus privatus 
ivažin^mas. Vienas atviras morgičius balansui 10 metų. įmokėti 
anie $7.000.

DĖL SMULKESNIU INFORMACIJŲ SKAMBINKITE A. GARBENIUI.'
. % ' =» *• ' > <




