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Jaunimas sportuoja
Pirmoji iš didžiųjų mūsojo gyvenimo blogybių, be abejonės, 

yra mūsojo jaunimo pasklidimas svetimuose, nelietuviškuose lau
kuose, kaip sakome, jo nutolimas nuo lietuviškojo gyvenimo. Tai 
visų labai skaudžiai pergyvenamas reiškinys, keliąs didelio susi
rūpinimo. O kas gi bus aar dešimtmečiui praėjus! Jau dabar tik 

. labai mažą savojo jaunimo dalį tematome visokiuose minėjimuo
se, kultūriniuose parengimuose ir net savose pramogose. Jaunimo 
nedalyvavimas rodo, kad jo ten netraukia. Daugelis iš jų .tuo pat 
inetu nūėiną ten, kur meko hetuviško nėra.

Jei jaunimui nerūpės lietuviškieji reikalai, jei jo . nedomins 
lietuviškasis gyvenimas, palengva jis praras ir kitas dar išlikusias 
paviršutines lietuviškas žymes. Išeivijoje, nuolat veikiant nepa
lankioms pašalinėms įtakoms, savąjį jaunimą visu šimtu procentų 
būtų galima išsaugoti tik tada, jei mes pajėgtume palaikyti tą 
jaunimą plūduriuojantį lietuviškoje dvasioje, jei jis visą savo lais- 

. valaikį galėtų praleisti lietuviškoje aplinkoje, vien savųjų tarpe; 
jei ten galėtų rasti sau gerą dirvą betkokių pomėgių, betkokių 
interesų jaunuolis. Jei jo interesai bei pomėgiai jį nuves kitur, 
jis turės vaikščioti tautiniu atžvilgiu labai slidžiais keliais.

Betkokie lietuviškojo jaunimo sambūriai dėl to mums taip 
mieli. Vistiek ar tai bendrosios kurios jaunimo organizacijos ar 
specialių interesų sambūriai, pvz. scenos meno, literatūriniai ar 
kitokie rateliai. Kuo daugiau jų bus ir kuo daugiau jaunimo jie 
suburs, tuo didesnės naudos bus lietuviškajam reikalui.

Mūsų laikais ir šiuose kraštuose jaunimo tarpe, be abejonės, 
plačiausiai pasireiškęs yra sportinis interesas. Jei ne daugiau, tai 
bent pusė mokyklinio jaunimo žavisi bent viena kuria sporto šaka 
ir joje dalyvauja. Nemažai jų to intereso nepraranda ir jau su
brendę. Kaikas dėl to net nepasitenkinimo reiškia. Girdi, sportas 
nutraukiąs jaunimą nuo kultūrinės veiklos. Girdi, visur tik sporto 
klubai, tik žaidynės ir t.t., o kultūrinė veikla visai nevertinama. 
Dėl vertinimo, žinoma, galima visaip kalbėti. Bet šį kartą mes pri
siminkime tik tai, kad sportas nūdien sutraukia didžiausias jau- 

. nimo mases, kad jis turi taip pat daug ir auklėjančių elementų ir 
pasidžiaukime, kad didžioji dalis sportu susižavėjusio jaunimo bu
riasi lietuviškuose klubuose. Jei tų klubų nebūtų, jie nueitų į sve
timus. Dabar jie lieka savo tarpe^ sportinis interesas iš jų suce
mentuoja lietuvišką jaunimo bendruomenę, ugdančią taip pat 
savas tautines ambicijas.

Ar pakankamai mes vyresnieji pažįstame to sportuojančio 
lietuviškojo jaunimo gyvenimą? Ar mes pakankamai sekame lie
tuviškųjų sporto klubų pasireiškimus už savosios bendruomenės 
ribų? O ten juk lietuviškajai reprezentacijai dažnai padaroma dau
giau negu visuose vyresnės kartos labai rimtuose ir išgarsintuose 
parengimuose^.-Af^^k&nkamai vyresnioji karta pažįstą ir vidinį 
tos sportinės lietuvių benoruomėnes gyvenimą? .Ar pastebi pakan
kamai jų ilgus ir rūpestingus pasirengimus, tarpklubines, apygar
dų ir viso kontinento žaidynes, virstančias didelėmis lietuviškojo 
jaunimo šventėmis? Juk tai yra kaip tik tai, dėl ko sielojamės, ko 
ilgimės.

Prisimena visa tai ši savaitgali Hamiltone vykstančių Kana
dos Sporto Apygardos lietuvių žaidynių proga. Mes tikime, kad 
pasigėrėti tais mūsojo jaunimo paisrodymais atvyks ne vien ha- 
miltoniėčiai. bet ir torontiečiai ir kitų, nors artimesnių, kolonijų 
lietuviai. Torontiečiai, prisiminkime, tai įvadas i pavasari dar 
didesnę šventę — viso šio kontinento žaidynes Toronte. Jaunimas 
žygiuoja.Jei negrindžiame jam kelio, nors ateikime juo pasigėrėti 
ir paploti jam. •
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Mirė advokatas 
J. Bataitis

V. Vokietijoje, Heidelberge, 
sausio 17 d. 21 vai. po sunkios) 
operacijos mirė a.a. advokatas 
Juozas Bataitis. Palaidotas sausio 
23 d. Huettenfeldo kapinėse. Jo 
laidotuvėmis rūpinosi Vasario 16 
gimnazijos mokytojas Fr. Skėrys, 
pavestas Vokietijos LB Krašto 
Valdybos ir VLIKo. Taipgi jis rū
pinasi ir paminklo statymu. Ve
lionis buvo veiklus visuomeninin
kas, Vokietijos LB Krašto Tary
bos narys ir kurį laiką valdybos 
pirmininkas, VLIKo narys. Jis 
yra gimęs 1894 m. spalio 17 d. Ra
seiniuose. Nepriklausomos Lietu
vos laikais gyveno Kaune ir ver
tėsi advokatūra.

NUBAUSTA RAŠYTOJO PASTERNAKO BENDRADARBĖ
Nobelio laureato B. Pasterna

ko sovietai nedrįso suimti vengda
mi viešosios opinijos pasmerki
mo. Privertė jį paskelbti viešą pa
reiškimą spaudoje, atsisakyti pre
mijos, išpeikė jo poelgį, bet kalė- 
jiman neuždarė ir leido ramiai 
numirti 1960 m. gegužės mėn. 
Slaptoji policija betgi knisosi ir 
atrado, kuriais keliais B. Paster
nako romanas “Daktaras Živago”, 
kritikuojąs sovietinį valdymą, pa
siekė Vakarus. Paaiškėjo, kad B. 
Pasternakas nuo seno bendradar
biavo su vertėja Olga Ivinskaja, 
kuriai ir patikėjo romano rank
raštį. Pastaroji padarė visą eilę 
nuorašų, išdalino savo bičiuliams, 
ir vienas egzempliorius pateko 
Italijon, kur liko atspaustas. Pra
ėjusių metų rugpiūčio mėn. ji bu
vo suimta ir nuteista 8 metams 
kone, stovyklos. Ši žinia pasiekė 
Vakarus tik dabar per Paryžių, 
greičiausia per rusų išeivius. Pa
gal tą patį šaltinį, buvo suimta 
bei nuteista 3 metams kone, sto
vyklos ir Olgos Ivinskaja duktė 
xriua, kuri norėjusi ištekėti už 
prancūzų studento. Indijos prem
jeras Nehru laišku kreipėsi Į N. 
Chruščiovą jas užtardamas, bet 
jokio atgarsio negirdėti.

O. Ivinskaja pirmą kartą paži
no sovietų kalėjimus ir kone, sto
vyklas 1948 m., kai B. Pasterna
kas ir kiti panašūs rašytojai 
Kremliaus buvo apšaukti hereti-

kais. Po garsiosios'A. . Ždanovo 
kalbos Leningrade, besibaigiant 
Stalino erai, buvo prasidėjęs va
lymas ir ne vienas intelektualų 
atsidūrė kalėjime. Jų tarpe buvo 
ir O. Ivinskaja. Ištisus metus ji 
buvo laikomą Liubankos kalėjime 
ir tardoma. Josios parodymais bu
vo norėta pakaltinti patį. Paster
naką palaikius ryšį su Britanijos 
žydais, ypač sionistais. O. Ivins
kaja betgi jokių įrodymų nepatei
kė ir buvo išsiųsta į kone, stovyk
las, iš kurių grįžo po Berijos nu
žudymo 1954 m. Apsigyveno Pe- 
redelkine, kur buvo įsikūręs ir B. 
Pasternakas. Jos pirmasis vyras 
nusižudė 1938 m., kai vyko valy
mai, o antrasis žuvo kare. Ji turi 
dvi dukteris, kurias globojo B.

Pasternakas.1'Dabar sovietai ban
do Įrodyti, kad dėl “Daktaro Ži- 
vago” yra kaltas ne B. Pasterna
kas, kurio ankstyvesnė poezija 
yra palanki sovietams, bet Olga 
ivinskaja, kuri Įkvėpusi B. Pas
ternaką parašyti tokį antisovieti- 
nį romaną. Ją norima išviso paša
linti nuo Pasternako palikimo — 
raštų. Kaip praneša “Literaturna- 
ja Gazeta”, esąs sudarytas specia
lus komitetas paruošti B. Paster
nako poezijos rinkiniui. Yra bet
gi žinių, kad paskutinis Pasterna
ko veikalas — triloginė drama 
pasiekė Vakarus. Jame autorius 
vaizduoja 19 š. baudžiavos panai
kinimą. Dar nežinia, ar šis veika
las bus paskelbtas.

Savaitės įvykiai

KAS NAUJO KANADOJE?
šių naujų universitetų steigimo 
kilo gerokai priekaištų, ypač T. 
jėzuitams. Dabartinė vyriausybė 
tokioje būklėje nėra linkusi šio 
reikalo spręsti, ir, manoma, bus 
sudaryta karališkoji komisija tir
ti provincijos sistemai. Jos dar
bas užtruks 2-3 metus. Quebeco 
provincija turi dabar 6 universi
tetus — 3 prancūziškus ir 3 ang
liškus.
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Bedarbių skaičius, pagal statis
tikos biuro duomenis, vis kyla. 
Nuo 1960 m. lapkričio 15 iki 
gruodžio 15 prisidėjo 99.000 nau
jų bedarbių, kurių bendras skai
čius pakilo iki 528.000 arba 8,2 
cč. Dabar vienas iš 12 darbinin-

> kų yra bedarbis. Didžiausias be
darbių skaičius po karo buvo 1958 
m. kovo mėn. — 637.000 arba 
10-6%.

Praėjusi kovo mėn. buvo 609 - 
000 arba 9,7% bedarbių. Premje
ras J. Diefenbakeris nedarbo rei
kalu pasakė kalbą televizijoj ir 
pareiškė, kad vyriausybė yra 
ėmusis Įvairių priemonių nedar
bui sumažinti; ką JAV tik keti
nančios Įvesti. Kanada jau yra 
Įgyvendinusi eilę priemonių. Per 
pastaruosius 3 metus vyriausybė 
suorganizavusi 500.000 naujų dar
bų. Darbo min. M. Starr pranešė 
parlamentui, kad nedarbo apdrau- 
dos fondas gerokai išsekęs — 
lapkričio mėn. buvę $331.703,- 
558 šio parlamento sesijoj jis 
būsiąs papildytas.•

Milžiniški darbai bus vykdomi 
B. Kolumbijos provincijoj, kur 
yra suplanuotos užtvankos Ko
lumbijos upėje. Tarp Kanados ir 
JAV pasirašyta sutartis Vašingto
ne ir persiųsta parlamentams pa
tvirtinti. Visas planas, kurio vyk
dymas užtruks virš dešimtmečio, 
atsieis abiem kraštam apie 3 bi
lijonus dol., t.y. daugiau nei St. 
Laurent jūrkelis. .•

Kanados pusėje teks pastaty
dinti tris užtvankas, kurios įgalins 
sudaryti didžiulį tvenkmį ir jį pa
naudoti jėgainėms. Trys užtvan
kos bus pastatydintos per 9 me
tus už $345 mil. Prie šios sumos 
prisidės laidų įrengimas — $114 
mil. JAV pagrindiniams darbams 
per tą laikotarpį išleis $756 mil. 
Tai milžiniško masto planas, ku
ris buvo svarstomas nuo 1944 m. 
Pradžioje amerikiečiai nesutiko j vo mieste, o Chicoutimi grupė ir- 
su juo, bet kai Kanada pareiškė Į gi ruošiasi panašiam planui. Dėl

jį vykdysianti viena ir visą Ko
lumbijos upės išteklių panaudo
sianti tik savo teritorijai, JAV su
tiko. Kanados feder. vyriausybei 
dar reikia susitarti su B. Kolum
bijos provincija dėl plano finan
savimo, kuris teks abiem vyriau
sybėm.

Laidotuvių įstaigos susilaukia 
vis daugiau kritikos spaudoje už 
perbrangų patarnavimą. “The Ca
nadian Register” paskelbė tuo 
reikalu vedamąjį ir susilaukė re
akcijos iš laidotuvių direktorių. 
Vienas jų — O’Hagan — kreipėsi 
į apaštališkąjį delegatą Otavoje 
arkivysk. S. Baggio prašydamas 
jo nuomonės. Pastarasis atsakė 
laišku, pažymėdamas, kad jo nuo
monė sutinka su laikraščio min
timi; esą ir kainos perdidelės ir 
kaikurie papročiai pagoniški. Ne
są reikalo išgražinti lavonų kos
metinėmis priemonėmis bei užtu
šuoti natūralias mirties pasekmes.

Naują universitetą planuoja 
steigti Montrealio jėzuitai, turi 
savo kolegijas. Jų prašymas yra 
Įteiktas Quebeco prov. seimui. 
Prieš šį planą pasisakė netik 
Montrealio, bet ir Quebeco uni
versitetai, motyvuodami, kad ne
są reikalo ir kad planas pareika
lausiąs naujų didelių išlaidų. 
Montrealio pasauliečiai profeso
riai mano, kad jeigu naujas uni
versitetas būtų steigiamas, jį tu
rėtų administruoti tik pasaulie
čiai.

Tautybės žymėjimas būsimame 
gyventojų surašyme kelia susirū
pinimą tautinėse grupėse. Ypač 
sujudo prancūzų kilmės kanadie
čiai, protestuodami prieš vyriau
sybės nutarimą įvesti klausimų 
eilėn kanadišką tautybę. Jie. pasi
sakė netgi prieš savo tautietį bu
vusį premjerą L. St. Laurent, ku
ris yra palankus šiai naujovė. Esą 
pastaroji įvedama ‘ suklaidinti 
žmonėms; tautinės grupės turin
čios teisę per visuotinį surašymą 
sužinoti savo pajėgumą krašto gy
venime. Be to, kanadiškos ir ame
rikietiškos tautybės nesą, ir todėl 
jų negalima naudoti surašyme. 
Atitinkama rezoliucija priimta 
Quebeco provincijos seimo.

Keturi nauji universitetai pla
nuojami steigti Quebeco provinci
joje. Montrealio T. jėzuitai įteikė 
prašymą provincijos seimui, kad 
duotų leidimą steigti du universi
tetu — prancūzišką Ste. Marie ir 
anglišką Loyola University. Trois 
- Rivieres vyskupas L. Pelletier 
paprašė leidimo universitetui sa-

Belgų kapitalas plaukia Kana- 
don ir yra investuojamas aliumi- 
nijaus, cemento ir žibalo pramo
nėm Jau nuo 1953 m. Belgijos 
pramonės gamyba kasmet padi
dėja tik 2%, kai tuo tarpu jos 
kaimynų — dvigubai tiek. Patys 
belgų finansininkai niekad Belgi
jos pelaikė saugaus investavimo 
kraštu.

Vancouveris. — Dvi firmbs pa
sirašė sutartį į Vancouverio salą 
po vandenių pravesti degančiųjų 
dujų vamzdį, kuriuo miestui bus 
pateikiama kasdien po 50 milijo
nų kubinių pėdų natūralių dujų. 
35 mylių tokio vamzdžio nutiesi
mas kanuos 7 milijonus dolerių.

Atsigavęs Lenkijos civilinis lai- ėmė keletą jūrininkų. Laivas “J. 
vynas pokario metu išaugo iki Dąbrowskį” yra 3.090 tonų tal- 
130 vienetų su 800.00 tonų.. Jis pos, pastatytas Škotijoje 1950 m. 
ra valdžios nuosavybė, pavesta Jis reguliariai plaukioja tarp 
yarkya dviem vaiumėm bendro

vėm. Sovietai jų veikla yra labai 
suinteresuoti ir ten turi savo 
žvalgybos žmonių. Lenkijos laivų 
Įgulas jie panaudoja šnipinėjimo 
tikslams. .Pastaruoju metu, kai 
Britanijoj -bąvo suimta visą eilė 
šnipų, atplaukė iš Gdyniosf4 Lon
doną “Jaroslaw Dąbrowski”. Bri
tų policija padarė kratą<ir tardė 
įgulos narius. Irtai ne-be pagrin
do. 1952 m. šis, laivas .slaptai iš
gabeno iš Britaidjos'svarbų šni
pą. 1957 m. viends Slenku įgulos■ 
narys paspruko Vakąruosna ir 
papasakojo, kaip organizuojamas 
šnipinėjimas. Lenkijos saugumo 
organai įtarė, kad įgulos narių 
tarpe yra daugiau nepatikimų, 
šnipinėjančių Vakarams, ir su-

Gdynios ir Londono. Be patalpų 
prekėms jame yra 12 vietų ke
leiviams.

Antras Lenkijos laivas, pasižy
mėjęs; šnipinėjime, yra “Batory”. 
Nuo karo pabaigos jis buvo nau
dojamas gabenti komunistinei 
propagandai iš R. Europos Ame
rikon. Jis išgabeno iš JAV ir Ka
nados nevieną komunistų šnipą, 
kai buvo pasidarę per karšta. Pvž. 
juo pabėgo iš JAV komunistų šu
las Gerhard Eisler ir R. Vokie
tijoje tapo propagandos ministe- 
riu. Taipgi juo pabėgo iš JAV ir 
Kanados keli rusų ir lenkų šnipai, 
kurių ieškojo policija. “Batory” 
tebeplaukioja ir dabar. Jis yra 
statytas Italijoje prieš II D. karą.

Plačiai išplitę kyšiai Sov. Sąjungoje
nės puslitriai. “Ekonomičeskaja 
Gazeta” rašo, kad Charkovo trak
torių įmonės paskirstymo parei
gūnas gavęs kyšį iš dviejų kolcho
zo pareigūnų, kaji greičiau paskir
tų traktorius jų kolchozams Uk
rainoj. Sovietinė spauda taipgi 
mini atvejus su Įstaigų tarnauto
jais, kurie, norėdami gauti kyšį 
už paslaugą, palieką atidarytą 
stalčių, žmonės esą naudojasi ky
šiais, nes nesulaukią žadamų pro
jektų įvykdymo. Tai esanti didelė 
ologybė, ir visuomenė turėtų ją 
pasmerkti. “Kyšininkai, ant “Li
teraturnaja Gazeta”, kad ir kaip 
gudrūs, paprastai sugaunami”.

Pastaruoju metu sovietiniai 
laikraščiai ėmė rašyti apie pla
čiai įsigalėjusius kyšius, kurie 
esą nesiderina su “sovietinio gy
venimo normomis”. Daugelis as
menų, norį vis “geresnio gyveni
mo”, pasak “Literaturnaja Gaze
ta”, papirkinėja įvairius pareigū- 
nūs pinigais ir dėgtine. Laikraštis 
mini vieną moterį Leningrade, 
kuri, būdama mokytoja, priiminė
jusi, kyšitfc iš mokinių-. Du baldų 
įmones pareigūnai priiminėję ky
šius iš darbininkų už geresnių 
darbų davimą ištisus 6 metus. Jų 
kyšiai buvę 30-300 rb. ir degti-

Sekanti būsianti Venezuela
Venezuelos rūda taip pat yra 

labai svarbi JAV plieno pramo
nei. Apskritai JAV investicijos 
Venezueloje yra labai stambios. 
JAV daugiau tėra investavusios 
tik Kanadoje. Maskvai, žinoma, 
labai rūpėtų jas visas nušluoti.

Helsinkis. — Suomijos prezi- 
dentąs Urho Kekkonen kovo mė
nesį vyks su oficialiu vizitu į Os
lo, gegužės mėn. į Londoną, o bir
želio į Vieną.

Belgradas___ - Jugoslavijos sei
mas (skupština) priėmė 1^961-5 
penkmečio įstatymą. Per tą laiką 
užsimota pramonės gamybą padi
dinti 84%, o žemės ūkio 42%.

• Varšuva. — Lenkijos visuoti- 
niai — seimo ir visų savivaldybių 
rinkimai įvyks balandžio 16 d.

Ryšy su Venezueloje vykstan
čiais neramumais, tarptautinės 
spaudos komentatoriai pradėjo 
spėlioti, kad tai esąs komunistų 
pasiruošimas perversmui. Tuo 
tarnu vyriausybė dar esanti pa
kankama pajėgi neramumų kėlė
jus sutramdyti,, betgi, jei vietos 
komunistai gautų stipresnės Mas
kvos paramos iš Kubos bazės, 
jiems gali ir pasisekti.

Maskvai labiausiai rūpį Vene
suelą paimti savo įtakon dėl jos 
gausių naftos šaltinių ir kitų ža
liavų. Naftos ten išsiurbiama dau
giau negu visose JAV ir ji visa 
faktiškai tenka JAV. Jei ši nafta 
iš JAV būtų paveržta, be abejo
nės, atsigautų ir Kubos rafineri- 
jos, kurios dabar žaliavos turi ga
bentis net iš Sovietijos.

SU NAUJU JAV PREZIDENTU ATĖJO VALDŽION NAUJA 
KARTA. Iškilmingosios priesaikos kalboj prez. J. F. Kennedy pa
brėžė: “Nuo šio momento ir iš šios vietos tepasklinda garsas drau
gams ir priešams, kad žibintas perėjo Į rankas naujosios amerikiečių 
kartos, gimusios šiame amžiuje, užgrūdintos kare, sudrausmintos 
karčios ir šaltos taikos, besididžiuojančios praeities palikimu ir 
nenorinčios Mti liudininke arba leisti palengva išnykti žmogaus tei
sėms, kurioms šis kraštas visada buvo įsipareigojęs ir kurioms jis 
tebėra įsipareigojęs ir šiandieną. Težino kiekvienas kraštas, linkįs 
mums gero ar blogo, kad esame pasiryžę mokėti betkokią kainą, 
prisiįmti betkokią naštą, pasitikti betkokią sunkybę, remti kiekvieną 
draugą ar priešintis kiekvienam r-................................... ... ——
priešui, kad būtų užtikrinta lais-> 
vės gyvybė ir sėkmė”, Ikišiob 
šiaušę amerikiečiai, ką duos 
jiems Amerika, tekiausia: “ką jūs 
duosite kraštui?” Neamerikiečiai, 
ikišiol"laukę, ką duos jiems Ame
rika, tekiausia: “ką mes visi kartu 
galime padaryti žmogaus lais
vei?” Kiekviena v Afrikos Karta 
buvusi šaukiama įrodyti savo lo
jalumą kraštui, ir gausūs jaunų 
amerikiečių kapai žemės rutulyje 
esą to šauksmo liudininkai. “Da- 
uar trimitas Šaukia mus vėl — ne 
prie ginklų, nors jų reikia, ne i 
mūši, nors jam esame pasiruošę; 
jis šaukia mus nešti sunkybes il
gos prietamsio kovos, metai iš 
metų, būti ‘džiugiais viltyje, kant
riais nusiminime’ ir kovoti su 
bendrais žmogaus priešais: tiro
nija, neturtu, liga ir pačiu karu”. 
Dėl santykių su sovietais naujasis 
prezidentas tepaminėjo, kad abi 
pusės turinčios iš naujo bandyti 
rasti ne naujų jėgų pusiausvyrą, 
o naują teisės pasauli, kuriame 
silpnas jaustųsi saugus, o stipru
sis būtų teisingas. Esą reikia tar
tis, bet tartis ne iš baimės ir ne
bijoti tartis. Kennedy kalba visur 
buvo sutikta palankiai. Jo santy
kiai su Kremlių buvo užmegzti 
jau anksčiau per specialųjį pata
rėją Rostow. kuris su kitais ame
rikiečiais dalyvavo mokslininkų 
grupės konferencijoj Sov. Sąjun
goj ir po to buvo priimtas užisenio 
r. viceministęrio Kuznecovo. JAV 
ambasadorius L. Thompson matė
si su Chruščiovu.

IR VĖL DRAUGAI
Nuo 1956 m. Suezo karo santy

kiai tarp Britanijos ir Jungtinės; 
Arabų Respublikos buvo nutrūkę 
ir. vyko žodinė dvikova spaudoj, 
radije ir diplomatijoj. 1959 m. 
nuotaikos pradėjo atvėsti ir buvo 
susitarta įsteigti diplomatinius 
biurus Londone ir Kaire. Taipgi 
palengva buvo susitarta ir dėl fi
nansinių reikalų išlyginimo. Per 
pastarąją JT sesiją Niujorke su
sitiko britų premjeras Macmillan 
su arabų prezidentu Nasseriu ir 
galutinai sutarė atnaujinti diplo
matinius santykius. Dabar buvo 
pasirašyta sutartis, kuria pasikei
čiama ambasadoriais ir leidžiama 
steigti konsulatus abiejų kraštų 
žemėse. Britų ambasadorių pa- 

p Beelev. delegacijos na
rys JT, JAR — Mohamed EI Kom- 
ly, buvęs ambasadorių Maskvoje.

SUKILĖLIAI: TAIP!
Po visuotinio atsiklausimo Pran

cūzijoj ir Alžerijoj nuotaikos pa
sikeitė. Prez. De Gaulle politiką 
puolusieji aprimo, o Alžerijos su
kilėlių vyriausybė Tunise paskel
bė savo sutikimą tartis su De 
Gaulle vyriausybe. Ikišiol ji kri
tikavo jos politika, kvietė boiko
tuoti visuotinį atsiklausimą ir rei
kalavo galutinio alžeriečių atsi
klausimo, prižiūrimo JT. Naujau
siame savo pranešime ji nebemi
ni JT, tik išreiškia neigiamą nusi
statymą dėl prez. De Gaulle užsi-

mojimo Įvesti laikinę pusiau au- 
tonomoinę administraciją, nes ji 
galinti neigiamai paveikti būsimą 
galutini alžeriečių atsiklausimą 
dėl krašto politinio likimo. Pa
ryžius šį sukilėlių nusistatymą su
tiko palankiai, ir, atrodo, abiejų 
pusių derybos netrukus prasidės*. 
Pasak sukilėHų ijfri^sybėa infor
macijų nimišteno vazid/? dabar x 
Prancūzijos vyriausybei priklau
so pirmasis ėjimas.

ARTĖJ A PERGALĖ.?
Š.m. pradžioje N. Chruščiovas 

pasakė kalbą Maskvoje partinių 
organizacijų susirinkime, kuri bu
vo paskelbta sausio 17 d. žurnale 
“Komunist”. Ji laikoma vienu 
svarbiausių pareiškimų po II D. 
karo. Pasak N. Chruščiovo, komu
nizmo pergalė esanti jau netoli. Ji 
ateisianti be karo— istorinio ru- 
tuliojimosi keliu. Karas kilsiąs tik 
tada, jei “kapitalistiniai” kraštai 
bandys priešintis. Komuhizmui 
esanti naudinga koegzistencija, 
nes ji įgalinanti kompartijas ir ki
tas pažangias organizacijas lais
vai veikti “kapitalistiniuose” 
kraštuose, įskaitant ir pacifisti
nius sąjūdžius, kuriuose dalyvau
ja visokių pažiūrų žmonės. Tuo 
būdu esą galima kovoti prieš ka
rines' priešų bazes ir padėti lais
vas kovų sąjūdžiams. Pastarieji 
esą ‘šventi”, ir todėl komunistai 
juos romią, nors žiūri, kad vieti
nio pobūdžio karai nesukeltų vi
suotinio karo. Kaip komnuistai 
“remia” sovietų pavergtų tautų 
išsilaisvinimo “šventąjį karą”, ži
noma, Chruščiovas neužsiminė.

PALEIDO IŠ KALĖJIMO 
D.IILĄ

Vis daugiau svirdamas vakarie
čių pusėn, Jugoslavijos diktato
rius Tito ėmė atleidinėti varžtus 
ir ūkininkams, ir tikybinėms ben
druomenėms, ir politiniams kali
niams. Yra žinių, kad jo vyriausy
bė yra linkusi tartis su Roma dėl 
6 mil. katalikų teisių. Savo buvu
sį draugą Milovan Djilas išleido 
laisvėn. Jis buvo nuteistas 1956 
m. 9 metais kalėjimo už opozici
nius straipsnius spaudoje ir here- 
tišką knygą “Naujoji klasė”, ku
rioje kompartija yra parodyta 
kaip nauja išnaudotoja, neatne- 
šusi žadėtos gerovės. Savo laiku 
Djilas buvo įtakingas kompartijos 
veikėjas ir valstybės viceprezi
dentas. Kodėl jis šiuo metu bu
vo paleistas, nėra žinoma, tačiau 
manoma, kad tai Tito mostas Va
karų socialistinėm partijom, ku
rios reikalavo Djilo paleidimo 
kaip vienos sąlygų, įgalinančių 
suartėjimą su Jugoslavijos kom
partija.

MIRĖ ADOMAS LASTAS
Sausio 18 d. Kaune ndrč žino

mas poetas Adomas Ląstas. Jis 
buvo gimęs 1887 m. dar 1957 m. 
išėjo jo “Poezijos rinkinė”, o 
1959 m. knyga vaikams “Albinu- 
ko vaikystė”.

*
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KUNIGAS IR STUDENTAS ATSIKERTA KOM SPAUDAI
Tarybinės Lietuvos rašytojų są

jungos savaitraštyje “Literatūra 
ir menas” lapkričio 12 d., Nrr47 
(732), pasirodė R. Lukinsfco ir 
Vyt/šileikip^ąsirašyta ne tai 
“apybraižą* n< ‘

gyvasis Kristus iš dangaus lei
džiasi i auksina, tonr 
jiems- savo kūną ir k 
sportuoja aikštėse, ei 
derliaus valymo talko

Ka’ltanOnqi,' iižv^dintaš* idūr- gelbėtų žūstančias siela? '

iose;

■■ <. . -y - V., . .

PAR KARTĄ KREIPIAMĖS 
KAPINIŲ REIKALŲ

j

i ■

šimtų dolerių — nebūtų imami 
nuošimčiai. Už didesnes paskolas 
nuošimtis mokamas pagal susita
rimą. • ■■■

Su šiuo nauju pasiūlymu krei
piamės į visuomenę, prašydami 
padėti mums iš šio paskutinių di
desnio sunkumo išbristi. Mano
me, kad poros metų laikotarpyje 

nuomonę, kad reikią paieškoti ki-i kapinės jau atsistos ant tvirto 
-tnirin hiirtn noc iįžnirkimss san ir skonominio pagrindo’ir visuome- 

ė-toliau nebebus varginama mū
sų prašymais.

’ Toronto Lietuvių Kapiniu 
•'Taryba. • : .

TORONTO, Ont.
Naujas Tautos Fondo į ną švenčia savo 60-tą gimtadienį, 

svėikino^tr ’jo ]pirminin- 

vybės pirmininkui L. Adpmavi-;kę. Kalbėjo: KLK Moterų D-jos 
čiui atšįstątydirius, jo vieton pa-! C. Valdybos pirm. A. Sungailie- 
siKrtas St. Dargisį,’ Toronte,žino-;nė, dr. A. Užupienė, Hamiltono 
maš visūomėninihkaš. ir nuolati- skyr. atst. Bakaitienė, “Moters” 
nis Tautos Fondo rėmėjas! Kiti redaktorėlz.Matusevičiūtė.para- 
atstovybes nariai jaū ketvirtiems pi jos komiteto atstovas p. Sakevi- 
metams pasilieka tie patys:. P/Vi- ’čius, parapijos Vyrų d-jos vardu 
lutiš kašln.j AHt ^faęiopis šelcret. ‘ A. čirūnas, sukaktuvininkei O. 
ir E. Jankutė ‘narys. ' , / ’ i Jonaitienei įteikęs dar gražų al- 

• Tautos Fondo' atstovybes Ka- bumą su Vilniaus Gedimino kal- 
nadoįe ir savo vardu'nuoširdžiai; no vaizdu įspaustu odoje, sveiki- 
dėkoju L. Adomavičiui ir visiems no dar skyriaus vėliavos kūmas 
kitiems atstovybės nariams už jų dr. A. Valadka, Vilniečių Sąj. sk. 
pasišventimą ir gražu bendradar- pirm-, p. Basalykas ir “Tž” re- 

iaičio, Kvetkų klebono kun. Mic- biavimą, sukeliant lėšas pavergtos daktorius dr. A. Šapoka.
kevičiaus, Žagarės klebono kan. I tėvynės laisvinimo reikalams ir ta Kalbų tarpan buvo Įterpta me- 
Jazdausko, vysk. Borisevičiaųs už proga linkiu naujam Toronto Tau- ninė programa, kurią išpildė p. 
jų pastangas remti “buržuazinius tos Fondo pirmininkui St. Dargiui Vaišvilienės tautinio auklėjimo 
nacionalistus” ir primeta jiems geros sėkmės garbingame ir sunk- grupės mergaitės — pašoko ke- 
Komunistų šaudymus. Jokių kri-’*’ «-«-»—-- - - - . - - --
.iškų argumentų apybraižos auto
riai nepateikia — tik pravardžia
vimus, šmeižtus ir laiko savo opo- 
aentą sutriuškintu. Jiedu tik šte- 
oiši, kad kun. Markaitis' drįso ra- 

‘š^Ii,okun.-Mąrkaitiš,tiirbiūt,ste- 
JSett>taS)■'įSifepa^i 
hąsKeiDia (.savo laisKę jis. pasisa. i ^nyęjoje. 11.,,vak, kuriose 

netikįs^ kad bus isspaMsdin--’ SĮCVj^ŲS n'arės dalyvavo su.vėlia- 
-,ąs), o skaitytojai stebisi ąpybrai- va pasipnGšę taųtiniaįš'dritoųžtoi s 
,.os autorių argumentų neturęji- • v 'Tie# 
laū ir bandymu atsverti juos pasi- 
aoliojimais. , . ; ,

Apybraižos autoriai' gerokai 
rakaituoja atsakydami į stud. A. 

.atulio laišką. A. Jatulis pats ir 
yra kaltanėniskis. Jis rašo: “.... 
Nepasakyčiau, kad Kaltanėnų
bažnyčioje viešpatauja prieblanda; Haus- ilgametė pirmininkė O. Jo- 
ir pelėsiai Ne. šviesos pakanka-, naitienė padarė skyriaus ’penkme- 
,.ai užtenka, valoma.^ Be to, baz-. &0 veį^Įos apžvalgą, pateikdama 
yčioje prisilaikoma vyrų ir mo- jr statistiniu duomenų. Po pra- 

nešimo buvo įteikta po puokštę 
rožių KLK Moterų D-jos atgai
vintojams Kanadoje dr. A. Užu- 
rienei ir klebonui kun. P. Ažu
baliui. Skyriaus narės savo pirmi- 
•~>iųkėi taio pat ife’kė sėli’’ mtokš- 
tę. Po to- prasidėjo sveikinimo 
kalbos. Pirmasis, kalbėjo Prisikė-

A

Į šį straipsnį, kaip praneša “Li
teratūra ir menas” 52 nr., atsilie
pė laiškais: kun. A. Markaitis - 
Mackevičius ir A. Jatulis, Vil
niaus Valąt. V., Kapsuko.ūniversi- 

do, 1
Kagiškis jėzuitas; nurodoma, kur 
studijavęs, nors neatitinka vardas 
- čikagiškis yra ne A.,, o Bruno. 
Jituojanja jo’ laiško dalis, kurioje 
jis atremia įsigalėjusį mitą apie 
“viduramžių tamsybės*’. Apybrai
žos autoriai, atsakydami kun. A. 
Markaičiui, pasišaipo iš “sutano
tų bažnyčios kareivų” užkliūva už 
?rel. M. Krupavičiaus, prel. Lau-

T.atjro-' 
I yra či-

vęs, nors neatitinka vardaso.
_____   te vėl 

lūžtų, nesu talpindama. ... n-
kų. Dėl to ji po pamaldų ^rinku
si parapijos komitetą ię prikalbė
jusi vykti į Vilnių pas vyskupą 

rašyti naujo klebono. Taip atsi
radęs klebonas kun. Jonas Paukš- 
ys, jėzuitas, iškalbingas pamoks
lininkas. '

Toliau apybraižoje juodinamos 
Lazdinytės, kurios esą apleidusios 
savo seną tėvą, 80 m. amžiaus. Jis 
juvęs rastas skarmaluose gulįs 
rie įšalusio kibiro vandens ir 

skundęsis, jog dukterys kokį kar
tą ateiną per savaitę ir atnešą pus
kepalį duonas, beį. šalto, vandens 
ir vėl jį palieką. Kai joą;buvę 
įspėtos, jos sakę, kad tėvas turįs 
senų nuodėmių ir turįs: atsiteisti. 
Jos taip‘rūpinęsi tėvo $telos išga
nymu. Ir girdi taip darą su klebo
no žinią, nes ,esą jo pirmos pagal
bininkės, nuolat einą išpažinties 

•rimo organizacijas ir kitus., Jis; J informuoją .jį apie parapijie- 
ypatihgą dėmesįkreipia. ijanrii- etos.. - 
rią, kurių nemažam būriui padė- Toliau stengiamasi juodinti jatu 
o baigti vidurinį* ir augštąjį 
okslą.
Besilankant pas J. Karvelį, 

vnatingai mus sudomino jo švie
žiai išleistos dešimtis ilgo groji
mo plokštelių, kuriose telpa dau
gybė lietuviškų dainų, operų ari- 
:u, lietuvių liaudies tautinių šo
kių bei. ponuliariųjų šokių. Sun
ku būtu išvardinti tų plokštelių 
’urinį, bet J. Karvelis tas visas 
~>lokšteles yra sužymėjęs savo ka- 
aloge, kurį galima įsisyti rašant 

to adresu — 3318 So. Halstęd St., 
Chicago 8,111. - • : -

Daug būtų galima prirašyti 
mie šį lietuviškąjį-prekybininką, 

•točiaų jis yra kuklus žmogus ir, 
szkosi, jam yra nepatogu matyti, 
kada apie ji gerai yra rašoma, ži
noma, tuomet ’reikėtų anie jį ra
šyti blogai, tačiau :būtų nelengva 
surasti blogų-faktų, jeigu iš viso 
tokiu būtų. čia tik norisi oažymė- 
ri. jog J. Karvelis ir;ateityje ža- 
to iudėti lietuviškoje plotmėje ir: 
mums pateikti naujų knygų bei 
Plokšteliu. Jam tame darbe xeį- 

! via palinkėti geros kloties ir švėi- 
leidęs. Čikagoje nėr savo orekia-. katosl

dmytės ir' klebonas- kin^J.- r _ __ 
jėzuitas, klebonaująs ten' jatf 

'Jvejis metus. : ’ ' '; j ‘-ri ’
Rašiny? pradėdamas vaizdeliu.

Pranė Lazdinytė kalba sau viena 
rožinį ir galvoja apie liūdną jų

Paukšt 3ievo tarno,.atgytu

Pereitą vasarą Toronto Lietu- 
- vių Kapinių Taryba kreipėsi į vi
suomenę smulkiai išdėstydama fi- 
.nansinę padėtį ir prašydama para- 
mos iš anksto užperkant kapinėse 
sklypus. Nors šis mūsų krepima- 
sis ir neliko tyruose šaukiančiojo 
balsu, tačiau sklypų nedaug tebu- 

. vo užpirkta. Daugelis pareiškė 

lokio būdo, nes užpirkimas sau ir 
šei.-iai kapinėse sklypo iš anksto 
.veikiąs nemaloniai psichologiškai.

Tuo tarpu, nors finansiniai ka
linių reikalai yra kiek: ir page
rėję/pinigų visvien labai dar rėi- 
kia. Konkrečiai pirmajam naujų
jų metų pusmečiui kapinėms rei
kia apie $10.000, neskaitant pa
prastųjų morgičių su i procentais 

. *.iokėji,:io, kas apmokama iš eili
nės apyvartos. Apie pusę minimos 
sumos reikalinga sumokėti kaip 
paskutinį užpirkimo grynųjų pi
nigų įmokėjimą. Kita pusė reika
lingabūįiniausiems kapinių tvar
kymo darbams, kurie numatomi 
atlikti 'šį pavasarį. Paskutiniame 
prieš Kalėdas Kapinių Tarybos 

s posėdyje nutarta šį pavasarį at
likti šiuos darbus:

1. Įvesti vandenį. Vanduo ka
pinėse reikalingas svarbiausia pa
laistyti žolei. Pereitą vasąrą ne
turint kuo laistyti dalis užsėtos 
olėsišdegė.

2. Atsėti pereitais metais išde
gusios žolės plotus. • 
.3 Pastatyti vartus

■ prie Įvažiavimo .pastatyti moder- &rtaH,WHoS'§ntaro 
i““5 ’art.“s;. 'irbiniai ir kt. Iš lietuviškųjų •

prekių .(jmmts gamintų-.$elietųyių) 
Paminėtinos,ir rašonjos mašinėlės 
su lietuviškai? šriįūąis/Tiesa, dar 
čia reikia paminėti gausų lietu
viškųjų plokštelių skyrių, kuria
me yra, galbūt, pats didžiausias 
’’’ Pasirinkimas visoje Š;. Ameri
koje.

Negana to. kad J. Karvelis pre
kiauja lietuviškais gaminiais, bet 
:r nats vra ju nemaža pasaulin iš-

vimo dešimtmeti jis išleido 10, v. ., ,
lietuvišku knygų ir anie pora de-1 Cikados lietuvių seimą padidėjo 
šimčių lietuviškų plokštelių’ ai- dar vienu a^fnenių — naujai at- 
bumu ar ilgo grojimo plokšteliu, vykusia lietuvaitė iš oktinuotos 
Tš to‘ jis, žinoma, biznio nepada- Lietuvos. Tai dr. Z. Rudaičio duk- 
rė. kaio gal kas nors norėtų gal- ra Raminta, kuri . čia atskrido 
voti- kaikurie leidiniai padengė 'ruodžio 30 d. Ji dar jaunutė 
lik išlaidas, o kaikurie net nesu
grąžino į juos įdėtojo kapitalo.

Apsilankęs jo krautuvėje, kar
tą pasiteiravau - apie ; lietuviškų. 
knygų pirkimą šiuo metu.-

— Lietuviškai knygai yra labai 
maža paklausa, —^pradėjoKarve
lis. — Dar prieš 5-9 metus buvo 
geriau, tačiau dabar lietuviškų i 
knygų pirkėjų eilės panfažu ma
žėja, Daugelis nusiperka namus 
ar įsigyja kitokį turtą, taiei turi 
daugiau “žemišku” rūpesčių ... 

•Knygai pinigo neištenka -.-:-:—- į
Ta načia nfoga, Karvelis papa

sakojo apie savo praeitį. Pasirodo, 
kad šiemet jam sukanka 45 metai 
nuo prekiavimo pradžios, o 30 
metų, kada jis įsteigė savo Pre- 
kvbos Namus Kaune ir pradėto 
biznį, kuris buvo vertas 2 mili- 
tonų litų. Pažymėjo, jog prieš pa
sitraukiant nuo raudonųjų, jis tu
ščio 3 skyrius: KlainėitoĮe/- Tel
šiuose ir Vilniuje su virš 100 tar
nautojų. r

Karo metus ir pokarinį ląiko- 
♦amį praleidęs Austrijoje. Karve-; 
lis atvažiavo į Čikagą 1950 fn. ir 
čia netrukus pradėto prekyba iš 
nieko. Turėdamas ilgą prekybinę 
praktika jis čia nežuvo, kaip ^au
gelis mūsų tautiečių biznierių. Jis 
įstengė gerokai išplėsti savo biz
nį, o taip pat nemažomis sumomis 
tremti BALFą, lituanistikos mo
kyklas, Vasario 16 gimnaziją, jau;

Tuščia ir nyku Kaltanėnų bažny
čioje. Trenkia pelėsiais ir smilks- 
;ančiu vašku. Blausiai plevena 
storų žvakių liepsnelės, nepabėg

amos prablaivinti niūrios ir 
rėgnos prieblandos. Pasieniais 

sutūpusios kelios senyvos moterė
lės pusbalsiu čeža rožančių. Ar 
berūpi dabar jaunimui Dievo gar
bė, amžinoji, laimė po mirties 
Aūgščiaūsiojo Karalystėje?' Kur

Čikagos KetbviT Vargai
Čikagoje yra daug lietuvių pre

kybininkų. Kiek jų išvisė čia pri- 
skaitoma — begalėčiau pasakyti. 
Daugiausia jie verčiasi “saliūnų”1 
bizniu, kurių kaikur užtinkama 
ant kiekvieno kampo.

Tačiau žymesnių prekybininkų 
čia nėra daug, o ypatingai tokių, 
kurie prekiautų lietuviškais reik
menimis ir turėtų lietuvišką šir- 
iį (pilna to žodžio prasme), gali
na ant pirštų suskaičiuoti.

Čikagos Bridgeporto kolonijo
je jau daugelį metų prekiauja Jo- 

t’nas Karvelis, kuris Įeina į pas
kiausiai minėtų biznierių kategd-

■ riją. Jc krautuvė atrodo lyg koks
Ar ? Z llietuviškaskampasi lentynose su- 
iNutarta 1;rautos iiėtuviškoštknygos. laik-

juos ar pastatant šalia- lietuviš- 
kąjį-smūtkelį.
v 4.. Bent dalį- pagrindinių kelių 
apsodinti didesniais medeliais.

. Minėtai $1.0.000 sumai "surinkti 
Kapinių Taryba, atsižvelgdama Į 

- visuomenės pageidavimą, siūlo 
naują būdą — prašome paskolos. 
Yra jau nutarta — skolintojams 

akinių Taryba išduos paskolos 
kštą, atspausdinta dviem kal- 

,..’.r bus Įrašytos grąžinimo 
s.ly'cs. Kapinių Taryba pagei
dauja, kad už paskolas, ypač .ma-

Mokslos dabar su- 
fraukia hemoroidus 

be skausmo ir
• nepatogumo

Surastas vaistas, kuris palengvina’ 
skausmus bei niežėjimą ir sutraukia 

hemaroidus.
Toronto, Ont., (Specialiai) — Pirmą 
karią mokslas atrado naują gydomą
ją priemonę sutraukti hemoroidus ir 
palengvinti skausmą bei niežėjimą. 
Tūkstančiams pagelbėjo • ši ‘ nebran
gi priemonė, privačiai savo namuo
se be jokio vargo ar nepatogumo, 
f' Daugeliu atvejį buvcr šveluiarpa^ 
; lengvinti skausmai ir ištikrųjū atslū- 
; girnas (sutraukimas) įvyko..

nuostabiausia— kad rezultatai bu- 
• vo tokie, kad išgiję pareikšdavo: 

“Hemaroidai iš vfc jau ne proble
ma!”.

Paslaptis šios naujos gydymo prie- 
i monės (Bio-Dyne) — atrasta gar

saus mokslinio instituto.
Dabar ši nauja gydymo priemonė* 

yra pasiūloma žvakučių (supposi
tory) arba tepalo (ointment) pavi
dale vadinamų Preparation H.

/ Klauskite šio vardo vaistų visose 
vaistinėse — pinigų grąžinimo ga- 

•rantija.

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

Patarnavimas tą pačią dieną visame Toronte ir apylinkėse. 
taisomi TELEVIZIJOS aparatai, HI. FL, 

.visųrūšių Radijo patefonai?
25% nuolaida ' (Picture Tubes) P 

Dalys garantuojamos 6 mėnesiams.

Darbas garantuotas. Telefonas M E. 5-5210

WALLY’S GARAGE įj
PERSIKĖLĖ iš 5 Robert St į NAUJAS P AT ALP AG

726 Lansdowne Avė. Tel. LE. 3-063,1
(Tarp Bloor ir Dupont)

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

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

726 Lansdown Ave. Tel.: darbe LE. 3-0831, namuose RO. 3-2445

kiame darbe. V. Vaidotas. 
TF Atst. Kanadoje pirm.

KL Kat. Moterų šv. Jono Kr. 
parapijos skyrius 

pereitą šekmadįėnĮ atšventė sąvo 
veiklos pėnfynetf.J.'

lėtą taut, šokių ir padeklamavo ei
lėraščių'. Pobūviui vadovavo R. 
Kulienė. '■

Visa šventė praėjo labai gražio
je ir pakilioje nuotaikoje.

• Didysis Trio Toronte 
Torontą koncertuoti

ag.

yraI Torontą koncertuoti 
pakviesta vienos žymiausių lais
vajame pasaulyje lietuvių meni
nių pajėgų: Stasys Baranauskas, 
D. Stankaitytė ir Jonas Vaznelis. 
Solistai kvietimą priėmė ir Moti
nos dienos išvakarėse, gegužės 13 
d., šeštadienį, koncertuos gražio
joje Eaton auditorijoje.

Solistus kviečia lietuvių kapi
nių Taryba, kuri kartu maloniai 
prašo lietuviškąją Toronto visuo
menę tą dieną susilaikyti nuo ki
tų parengimų. Koncertui globoti 
sudaromas specialus ponių komi- 
:etas.-

ir. visos priėmė švė^Čiausiąjį. Šv. 
Mišias laikęs ’ klebonas kun. P. 
Ažubalis pasakė atitinkamą pa
mokslą. \ ■

Po Mišių visi buvo pakviesti i 
salę prie gausiai apkrautų stalų 
papietauti, vikriai patarnaujant 
parapijos vyrams. Užkandus sky-

atį kleboną, nors ištikrųjų tik 
iškelia to kunigo nuostabų pasi
šventimą. Jie iškelia jo veiklą to- 
.imame Siibro Jakutijos krašte. 
Ten ji? pats nuvykęs, esą, veda
mas gobšumo pasipinigauti ir.vei
kęs, kol buvęs išvarytas “Jakuti
jos katalikų”. “Tiesos” bendra
darbių komentarai Tėvo Paukščio 
veiklos, žinoma, yra pavaizduoti 
er komunistinės propagandos iš

kreiptą veidrodį, bet jo veiklos 
harakteris mums ir iš jų pasako

jimo aiškus, ypač,, kad jau anks
čiau esame^irdėję pačių buvusių 
tremtinių pasakojimų, kaip jis ten 
veikė ir kaip džiaugsmingai bu
vo lietuvių ten sutiktas. Ką “Tie
sa’ ’ vadina j o prievartavimu; ištik
rųjų buvo tikinčiųjų meilės pa
reiškimas jam, Bažnyčiai ir Die- 
VUl^ę . ..į- '
;, Priminę Tėvo Paukščio anksty
vesnį “nusikaltimą”, kažinkokj

-rva   -i_   * Ji.

deno kito rašytą raštą popiežiui, 
: -.riame esanti reiškiama padėka 
ievui už išvadavimą iš bolševiz- 
o valdžios ir sakoma, jog jis

•^.sęs.'b už marą, karą ir ba- 
ą, apybraižos autoriai toliau ci- 
uoja rusiški^paikraščius.

“Jo niekas nesiuntė ir nekvietė Ja- 
j kutijon. Jis pasirodė mūsų mieste ne
lauktai, kaip perkūnas iš giedro dan
gaus. Pagyvenęs, augštas, truputį pa
kumpęs, sena nudėvėta eilute. Jonas 
Paukštys prieš porą metų Įžengė Jaku
tijos žemėn ir prisistatė:
-i — Kunigas jėzuitas, Kauno vyskupo 
dašinioji ranka.' Jis mane ir atsiuntė 
pasijus, i pasaulio kraštą. įf/..

Ne.didžių darbų romanika, kurios 
netrūksta mūsų nuostabiame šiaurės 
krašte, patraukė ši žmogui ir ne drau
giški reikalai jam rūpėjo, o papras
čiausia komercija: jisčtroško pinigų” 
— rašė >iSdcialistSčeskaja Jakutija” 
1958 m. bitelio 12\d.

Komersanto-sugebėjimų kum Paukš-- 
čiui, pasirodai tne&rūksta. Laikraštis 
pasakoja, kaip ši$! jėzuitas, vedamas 
krikščioniškos artimo meilės, “dievo 
vardu” sugebėjo sekvestruoti dalį ge- 
’ ’inkelio darbininkų bendrabučio, jo 
'yventojus sugrūdęs į vieną mažą kam
barėlį, o sau ir savo dievui įsitaisęs 
erdvius apartamentus. Per religingas 
moterėles kun; Paukštys trumpu lai
ku suregistravo visus Jakutsko miesto 
katalikus ir apdėjo kiekvieną'jų ’ šei
mos narį bažnytiniu mokesčiu. Vėliau 
šis mokestis pasklido ir po visą Jaku
tijos autonominę respubliką.

Tikinčiųjų pinigai sriauniomis sro
vėmis paplūdo į plačią, bedugnę jėzu- 
to kišenę. >• . i

Vilkiškas apetitas augo .bevalgant. 
Iš-kažkokio kito pasaulio kun. Paukš; 
čiui ėmė plaukti siuntiniai ,su dangiši 
komis dovanomis Jakutijos katalikams.

I Nuo to laiko tikintieji, nočėiiami iš- 
1 klausyti kun. J. Paukščio laikomas baž- 

nytines pamaldas, turėdavo prieangyje 
įsigyti kokią nors šventąją; relikviją: 
Kristaus, dievo motinos, kurio ners 
šventojo ar nors Romos popiežiaus at- 
vaizdą. Kristų Jr šventuosius kun. 

t! Paukštys pardavinėdavo netipo 30 gra- 
šių, kaip mitologinis Judas, bet lupo

metų rug
sėjo 19 d. numeryje tvirtiną, kad ne 
tik šventųjų paveikslus turėdavęs šitas 
jėzuitas. Ja lagaminuose būdavę už
sienyje išleistos šmeižikiškos brošiūrė
lės su lietuvių tautos išgamų atvaiz
dais.

Matyt, kun. Paukštys tarp Jakutijos 
katalikų dirbo ne vien tik bažnytinės 
pastoracijos darbą.

Pagaliau Jakutijos katalikams įgri
so per daug rajus ganytojas, jie parei
kalavo jį kraustytis ten, iš kur atsi
kraustęs.

Dabar jis Kaltanėnuose. . ’ f
Kur tik ėjo šis juodas viduramžių 

pranašas, ten liko giliai įspaustos veid
mainystės, apgaulės, žmogau^ pažemi
nimo pėdos”.

yčioje prisilaikoma “vyrų ir mo- 
.erų pusių”. Niekada taip nebuvo, i 
.ai “pasieniais sutūpusios kelios 

senyvos moterėlės čežėtų rožan
čių”. Puikiai žinau kokia religin
ga ši apylinkė. Sekmadieniais ar. 
šiaip per kokią religinę šventę į 
bažnyčią skuba ne tik vyresnio
sios kartos žmonės, bet ir jauni
mas. Vietiniuose kultūros' namuo-

1943 m. buvusį *ar išmįslytą,; jo ar v. merginos, kurios iš pri

Ji dar jaunutė 
■^ervaito. 18 metu amžiaus. ?ana 
simpatiška ir kalbi. Paskutiniu 
”'etu gyveno Kaune ir, baimisi

i mmnazija. lankė Kauno medici
nos mokyklą. ‘ ‘ ■•/

Atvykėlė gyvenimą Lietuvoje 
nušviečia kiek kitokiomis spalvo
jusi negu daugelis iš mūsų gal- 

i vnia . Jai. kaio ir kitiems j oš am
žiaus (ar net kiek vyresniems) 
šaunuoliams. Lietuva!’ jau nėra 
“okunuota” šalis, bėt kraštas, ku
riame vyksta “normalus” gyve- 

i nimas^ Todėl ir kaikuriems klau- 
'sytoiams salėto susidaryti vaiz- 

’■’s to-3’ kažka norima nuslėnti ar 
md',sakvfi Panaštoj buvo Galvo
jama pasiklausius Leonaitės, Kau- 
šaitės ar kitu atvykusiuių pasa
kojimų. Tačiau, pažiūrėjus gi
liau, galima suprasti, jog Lietu
vos jaunimas dabar yra kitoks 
negu mes norėtume, kad jis bū
to. nes ilgas gyvenimo neriodas 
H*Qniškoiė dvasioje paliko neiš
trinamas žymes. • * 

>. Čikagoje,jau yra apie 15 naujai 
*š Lietuvos? advykūsių, jaunuolių j 
k’irie tefim saves palaiko artimą* 
-vši. Gal būt todėl, jog kiti — neį 
vien tik senieji, ,jųųs> nelabai^ 
supranta. Kaikurie ragina, kad jie- 
įsteigtu atskirą klubą. Nors ir ne
oficialiai toks klubas gyvuoja, nes; 
^augumas iš jų savaitgaliais su
sirenka pas Leonus, kuriu vaiku 
atvykimo i šią šalį .metinės suei-; 
na sausio 28 d.

mmmA-zsf net iki 10-ties rublių Už vienetą. Dėmesio, moterys! “Sovietskaja Rosija” 1958 metų
(CSc) — Žurnalas Star Weekly 

skelbia valgių receptu konkursą. 
Norint jame dalyvauti, reikia pa
sinaudoti forma, kuri spausdina
ma žurnalo laidose nuo sausio 14 
d. ligi vasario 18 d.

Tai puiki proga naujoms atei
vėms, kurios atsimena receptus 
savo krašto patiekalų, žinoma, to
kius, kuriems galima gauti Kana
doje visus reikalingus priesko
nius. Yra oaskįrtos trys premi- 
ios: $50, $25, $10, neišskiriant ga
limybės laimėti ir aukščiausią 
premiją $1.000 arba arittąja $500.

Primtas receptas turi būti iš- 
baftdyths žuranalo Star Weekly 
virtuvėse. Visi prieskoniai ir prie- 

tintai svoriai, matai, puodeliai ar; 
šaukštai ir t.t.

Receptai turi būti parašyti ar 
atspausdinti tipišku receptams 
stiliumi, nurodant šalį, kur pa
tiekalas yra gaminamas. Konkur
sas baigiasi š.m. vasario 22 d.

Dirbtiniu dantų
atsipalaidavimo 
nereikia bijoti

! JO ’ ■■■ U ' - f
Daugelis turinčių dirbtinius 'dantis yra poty- I re nemalonumu, kai plokštelė iškrenta/ iš- 

;IiaS. V leilĮHUOSe KU.lTU.rOS .namUO" ( klebonas T Pla- or pradeda slankioti kaip tik negeru
# “ėra jei choro, nęi šokiu rate- cidaSjF 0FM, paskiau klebonas 
a’ljli^nt pa^kutShi įSKaš kun- P' AžubaUs- kuris dar Pri'i '£? 2%

aors pasikeitė, bet kažin.!). Nueik 
į bažnyčią—- nustebsi: toks stam
bus,- darnus choras! Tai jaunimas!

; šormrnru milteliu (be rūgšties) ont jūsų dirb- 
l* I tiniu dantų. Jie geriau laikysis ir jūs daug 

minė, kad-ilgametė'skvriauŠ'pif-' neatsiras rugšeiu. Dings
mimtlKe O. JORSltldlČ tų pst CįlC- i kiekvienoje cheminių gaminių parduotuvėje.

jimties pamaldesnės, bet ir vyrai 
garbina Kristų ...” Toliau A. Ja
utis rašo, kad Kaltanėnuose jau- • 
rimas nesportuojąs, neekskursuo- 
ąs, nes niekas neorganizuojąs.
•esą sporto -aikštelių. Nevisi net 

kilnių matę. Pr. Lazdinytė naujo 
Klebono išreikatovime lemiamo 
zaidmens neturėjusi, jai užtenką 
savų rūpesčių ir apie tai ji suži- 
lojusi tik iš apybraižos. Lazdi- 
ycės esą negali būti smerkiamos, 
es jos garsios darbštumu visame 

z/enčionių rajone, o vienos nuo
lanka buvusi įdėta garbės lento- 
3 tarp.kitų žymūnų. ; -->■ <

Apybraižos autoriai, atsikirsda
mi, sumini visą eilę pavardžių ir 

Įstaigų Kaltanėnuose, kurtos vyk: 
ančios didelius darbus, tačiau 

. astebi: “Jūsų laiške yra ir teį- 
/bės. Cilpnai išvystytas sportas, 
<r geriau galėtų dirbti ir meni

nė saviveikla.. Matyt, nerangus 
Kultūros namų direktorius V. Pa- 
ietūra. Jūsų tiesa ir dėl Pranės 
Lazdinytės. Ji ’ kadaise buvo kol
eto Garbės lentoje, apie jos dar-

V;lovę rašė rajono laikraštis”
:v; perą darbą - - į garbės len

tą, už nusikaltimą — prie gėdos i 
SvUlpo. Tas gi jos “nusikaltimas”:
- tikyba, kurią aybraižininkai į 

stengiasi suniekinti ir kartu tvir-1 
inti* a "iTTC* .1
ikite dievais ir bažnyčiomis. Jūsų i 
"rikalas. Tarybinė konstitucija 
.iekvienam užtikrina sąžinės lais

ve”. Kad ta konstitucija parašyta 
tik pasaulio akims, nepasako, 
"aktas gi lieka faktu, kad ir po 20

Calgario miesto ir apylinkės Lietu- kviesti Kalėdų eglutei visi Calgario ir 
vių Motorų, Ratelis yra gana veiklus. 
Dalyvaudamas rūpesčiuose mūsų tau
tos gyvybei Išlaikyti pavergtoje Lietu
voje ir išeivijoje CLM Ratelis ypač 
labai jautrus darbuose mūsų jaunimui. 
Per savo gyvavimo trumpą laiką rate
lis spėjo jau sušelpti iš savo kuklių 
lėšų Vasario 16 gimnaziją ir Toronto 
Lietuvių Vaikų Namus. Tačiau iki šiol 
didžiausiu rūpesčiu tai reikią skaityti 
.atelio pasisekimą suburti Calgary 
meste ir apylinkėje išsiblaškiusius 
lietuvių vaikučius Kalėdų eglutei. Tai
fcvyko pr. m. griuodžio.. 18 d. Buvo apibudino vaikučiams Kalėdų eglutės,

22 Kūčių vakarienės ir Kalėdų švenčių
; . , i reikšmę ir jų šventimo savitumą Lie-

okupacijoS'Tiietų Lietuvoje nebu- į tavoje, pabrėžiant, kad šiandien rusas 
yo leista pasirodyti nė vienai re-į okupantas siautėja mūsų Lietuvoje ir 
ilginei kiwgai, nė vienam žurna- stengiasi išrauti iš lietuvių širdžių vi- 
/di. Nieko neįsileidžiama iŠ užšiė- sa tai, kas šventa ir tik laisvame pa
nto. Visą laiką pučiama iki Įgrisu- šaulyje lietuviai švenčia laisvai Kalė- 
310 įkyrumo šlovingo jį partija i

- liėtuviu.išganytoja! Kai stud.:
A. Jatulis drįso viešai pareikšti aur^a
td^zSid _?>0l1i, I ^1 te r ir. a ir menas j Buvo malonu ir džiugu jaustis, kaip 
SU minėtos apybraižos autoriais vaikučiai kartu su suaugusiais giedojo •

agrasino: “...ar nepriartėjote kalėdines giesmes, šoko apie eglutę 
! S .r G. A. Jatuii. prie lietuvišku- ir Įvairiuose rateliuose žaidė salėje.

-iLho0 °;!J.ržuariniu nacionalistu ana- Kalėdų eglutės šventę pagyvino Gal
us Atlanto? jie taip, pat norėtu Sario bažnytinio lietuvių komiteto su- 

/įsus mūsų laimėjimus nubrauk:.kviesti pamaldoms lietuviai, kurie čia 
..i. štai į kieno .stovyklą Jus tem- x
>ia religinės pasaulėžiūros gyni- dalyvavo pakviestas iš Edmotono kun.

‘mes nekaltiname, kad jūs' 1‘‘s Kai da™ ‘dgu¥s”.Ci-
lievais ir bažnyčiomis Jūsų ‘ ar kunigas Markaitis- . _ ...
uevaib ii iMz.iiyciuHHs.ju^ų. _3rkevičius— mes suprantame: bais linkėdamas sėkmės. Kun. Grigai- 

3S gi jiems, vargšeliams, belie- tis savo aktyviu dalyvavimu giesmėse 
;a? Tačiau, kai Šitaip elgiasi ta- ir žaidimuose labai pagyvino Kalėdų 

’•ybinis, studentas, kuriam musų 
;antvafka leido ■ nemokamai pa
siekti augštąjį mokslą,.. . tylėti
egalime”. Ką reiškia toks- sovie- ■__ __________ ______ _______
inis grasinimas studento ateičiai, vių jaunimo pavasariniam subūrimui.

savaime aišku. •P. Žd. Korespondentas.
r :.z- ' ■ : ■ .. . ■ ■ ---  . ''-- j—l'.-

*

apylinkės lietuviai ir pabrėžta pakvie
time — mes laukiame ypač jūsų, jau
nime. Calgario moterų ratelio pakvie
timas bu zo išklausytas palankiai: susi
rinko nemažas lietuvių būrys su kelio
lika vaikučių/Tai buvo didelis džaugs- 
mas moterį rateliui. ;

Kalėdų eglutė buvo gražiai papuošta 
ir pasirūpinta vaikučiams dovanėlėmis, 
kurias išdalino atkeliavęs Kalėdų se
nelis. Įžangoje CLM Ratelis per savo 
dalyves prisistatė svečiams ir paaiški
no savo darbus bei siekimus. Taipogi 
trumpoje paskaitėlėje ratelio dalyvės-

_ _ >

; Kūčių vakarienės ir Kalėdų švenčiu

i das. Tai buvo sveikintinas moterų ra- 
; telio darbas, kuriame pasišventusiai 
; dalyvavo moterų ratelio veikėjų dau
guma.

| Buvo malonu ir džiugu jaustis, kaip

.ar nepriartėjote kalėdines giesmes, šoko apie eglutę

po pamaldų dalyvavo suneštiniuose 
pietuose. Pamaldas atlaikė ir pietuose

Grigaitis, kuris sveikino CLM Ratelio
i dalyves ir džiaugėsi jų pasiektais dar-

Midi 
'Tėviškės Žibu rių° > 

skaitytojai.
Jūs norite, kad 

“Tėviškės Žiburiai” lan
kytų jus ir šiuos visus metus. 

Nepamirškite jų ir jie lankys.
PRATĘSKITE

SAVO 
PRENUMERATĄ

1961 M. JAU DABAR.
Kas dar nespėjo apmokėti prenumera
tos už 1960 m. — padarykite tuojau. 

Siųskite čeki ar piniginę perlaidą 
' dar šiandien.

ADRESAS:
“Tėviškės žiburiai”, 

941 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario, Canada. 

Prenumerata:
metamb visuT ss. '
pusei metų — $3. .:

Ant čekio ar perlaidos • mortey order 
rašykite “Tėviškės žiburiai”.' 

AČIŪ VISIEMS!
“Tėviškės žiburių” administracija.

' eglutės šventę. Kun. Grigaičiui buvo 
pareikšta padėka su dovanomis. Padė
kota ir vaikučių mamytėms.

, Dabartiniu laiku CLM Ratelis pir
moje eilėje susirūpinęs Calgario lietu-

Korespondentas.įvairūs siuntiniai
■e-®. .. . : ’' h . '.'č- / ....

į LIETUVĄ,.LATVIJĄ, ESTIJĄ. UKRAINĄ ir L'.S.S.R.
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Prašome reikalauti mūsų naujai atspausdinto vaistų katalogo Nr. 2. 
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Siunčiame />B p Ą ČTI I Jūsų sudarytus ir apdraustus jvai- 
paprastn ir VnV 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 pranešimą. •

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

į' "■ "/ ,.AA LIETUVIŲ IŠTAIGA
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Naujas rublis ir tikrovė
IMI. L 26. — Nr. 4 (570

Laiškas iš vienos Maskvos kolonijos 
bai sunku išreikšti žodžiais mūsų 
pasipiktinimą, kai mes girdime 
apie “komunizmo kovą prieš ko
lonializmą”.

Chruščiovas nepavargdamas 
kartoja: Sov. S-ga visad buvo 
priešu kolonializmo ir yra draugu 
visų tautų tautinės laisvės. — Su
prantama, komunizmas turi savo 
moralę. Bet aš klausiu Jūsų, kaip 
ilgai suaugę ir normalūs žmonės

Šitokia antrašte Vokietijos dien
raštis “Muenchener Merkur” (pa- 
baltiečiams labai draugiškas, ELI 
jau nekartą cituotas) San. sausio 
7-8 d.d. Nr. 5 išspausdino straips
nelį, kuriame pateikiamas vieno 
esto iš Estijos (Talino) atsiųstas 
laiškas “MM” redakcijai. Redak
cija šį laišką nepaprastai vertina 
ir išspausdino jį ištisai, netaisyda
ma nė originalo netikslių rašybos 
ženklų. Kartu išspausdino ir laiš
ko priekinę pusę, kur šalia adreso 
matyti ir Kremliaus bokštas su 
pro šalį skriejančia raketa.

Šis laiškas nemažiau įdomus ir 
mums, lietuviams, juo labiau, kad 
jame paminėta kelis kartus ir Lie
tuva, todėl ir mes perteikiame jo 
vertimą ištisai:

“Didžiai Gerbiamas Pone Re
daktoriau — Jūsų vertingas laik
raštis man yra pažįstamas per ma
no draugus Vakarų Vokietijoje, 
šiais metais jie man atsiuntė dvi 
“Mųenchner Merkur” iškarpas. 
Prašau leisti man šį trumpą laiš
ką paskelbti viešumai.

- I960 m .gruodžio 5 Maskvoje
užbaigta tarptautinio komunizmo 
vadų konferencija savo baigiama
jame komunikate tarp kita ko 
skelbia, kad komunizmo pagrindi
niams uždaviniams priklauso pa
laužimas kolonialistinės vergijos. 
Panašius sovietų vadovų tvirtini
mus girdime mes beveik kiekvie
ną dieną. Komunistai begėdiškai 
save vaizduoja didžiausiais kolo
nializmo priešais. Aš esu estas ir 
gerai pažįstu tikrą istoriją kita
dos laisvųjų Baltijos valstybių ir

i jų inkorporavimą į Sovietų Są- 
' jungą 1940 metais sovietų tankų, 

teroro ,ir apgaulės pagalba. To
dėl man ir kitiems estams, yra te

Nuo 1961 m. sausio 1 d. Sovie
tų. Sąjungoje yra keičiama valiu
ta santykiu už dešimt senų rublių 
vienas naujas.

Kaip ir kiekvieną naujesnį įvy
kį, komunistinė propaganda sten
giasi išpūsti kuo plačiau. Atseit, 
kuomet JAV doleris turi šiokių 
tokių sunkumų, , o štai žiūrėkit 
koks tvirtas rublis, net dešimtį 
kartų sustiprėjo. Bet arčiau pa
žiūrėjus į tą viską, gaunasi visai 
kitas vaizdas.

Kursas buvo 1:4 — už dolerį 
keturi rubliai. Turistai gaudavo 
už vieną dolerį dešimt rublių. 
Juodojoj rinkoj už dolerį mokė
davo po 25 ir daugiau rublių.

Senasis rublis turėjo aukso ver
te 0.22 gramo. Keičiant santykiu 
10:1, tai naujojo rublio aukso ver
tė turėtų būti dešimt kartų augš- 
tesnė arba 2.2 gramo aukso. De
ja, taip nėra. Naujas'rublis įverti
namas apie 0.99 gramo aukso.

priešu kolonializmo ir yra draugu 
visų tautų tautinės laisvės. — Su
prantama, komunizmas turi savo 
moralę. Bet aš klausiu Jūsų, kaip 
ilgai suaugę ir normalūs žmonės 
klausys tokių į dangų šaukiančių 
melų? Tuomet norėčiau aš atvirai 
paklausti Chruščiovą: kodėl kolo
nializmo viešpačiai turi pranykti 
iš Afrikos, bet ne iš Talino, Ry
gos ir Vilniaus? Kodėl nepriklau
somybė Kongui, bet ne Estijai, 
Latvijai, Lietuvai? Kodėl nepri
klausomi afrikiečiai Jungtinėse 
Tautose, bet jokio vienintelio at
stovo suverenios Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos? ;

Norėčiau, bet aš negaliu tokius 
klausimus statyti Chruščiovui. Ir ^‘“maždaug" sudaro^anie“ 45% mes turime vaikų. Todėl rašau ašį aS- mazaau§ suaaro_ a.P.ie 4t> /c 
bent laisvam laikraščiui laisvame 
krašte. Ir prašau mane žmoniš
kai suprasti, kodėl aš panaudoju 
netikrą pavardę ir adresą.

Pabaigai štai kas: ar negali Va
karai pagaliau suvokti, kad jie su 
tokia pačia energi j a privalo trenk
ti komunizmui, kaip kad komuniz 
mas trenkia Vakarams? Kada 
pradės demokratiniai Vakarai di
džiulę pasaulinio masto kampa
niją prieš sovietų kolonializmą? 
Kada prasidės laisvojo pasaulio 
tiksli ofenzyva Jungtinėse Tau
tose? To laukiame mes karštomis 
širdimis ir sukąstais dantimis.

Su augšta pagarba Ants Salu- 
mets”.

skelbiamos vertės. Tokiu būdu 
naujas rublis nėra paaugštinamas 
dešimtį kartų, bet 55% mažiau. 
Tą dar pabrėžia naujas kursas: 
anksčiau vienas doleris buvo ly
gus keturiems rubliams, t .y. 25 
centai už rublį. Dabar už dešimt 
senų arba vieną naują rublį vie
nas doleris ir vienuolika centų.

1960 metų rudenį, pasklidus 
gandams, kad bus valiutos refor
ma, sovietiniai piliečiai puolė i 
krautuves ir pirko kas reikia ir ko 
nereikia, kad tik atsikratytų senų
jų rublių. Panika buvo tokia di
delė, jog sovietų vyriausybė bu
vo priversta užtikrinti gyvento- 

„ jus, kad kainos nebus pakeltos,
M. M. — (ELI) Į tik pakeistos atitinkamai pinigi-

GINČAI DĖL LIET. DIPLOMATI
NIU ATSTOVYBIŲ vaidmens mūsų 
laisvės byloje keleriais pastaraisiais 
metais buvo jau aprimę. Juos vėl at
naujino V. Rastenis “Dirvoje” nusi- 
skųsdamas, kad iki šiol atstovybės va
dovas Vašingtone tebeturįs prie savo 
titulo nepastovumą žyminčias a.i. rai
des. To, girdi, nebūtų, kaip nesą tų 
laikinumo iškabų prie latvių ir estų 
atstovybių vedėjų, jei atstovas būtų 
pirstatytas diplomatijos šefo aktu. Tin
kamiausias atstovybei vadovauti, gir
di, būtų pats dipl. šefas, bet laikinu
mo iškabos esą galėtų būti išvengta 
ir jo parinktą asmenį pristatydinus. 
Min. Lozoraitis, p. Rastenio nuomone, 
bus daręs žygių tą reikalą sutvarkyti,, 
bet jam nepasisekę. O buvę ir trukdy
mų. Inž. Rudis lankęsis Valstybės De
partamente pas tūlą valdininką kata
liką ir prašęs paveikti ten, kur reikia, 
kad nebūtų kitaip patvarkyta.

Kiek šiuose p. Rastenio aiškinimuo
se tiesos, kiek spėliojimų, sunku spė
ti, bet kaikurie dalykai visdėlto ne
aiškūs. Gal ne taip svarbu priminti, 
kad estų diplomatinio atstovo išviso 
nėra, yra tik generalinis konsulas, ku
ris, kur tik įmanoma, atlieka ir diplo
matines funkcijas. V. Rastenis aiški
na, kad diplomatijos šefo pristatydi- 
nimas panaikintų laikinumą atžymin- 
čias a i. raides. Jei tai būtų tiesa, tai 
reikėtų paklausti šefo, kodėl gi jis ne- 
pristatydiną tokio asmens, kuris Va
šingtonu! atrodo priimtinas? Ar tai 
dėl p. Rastenio iškeliamų ir apgailimų 
asmeniškumų? Juk visur pasauly taip ______
buvo ir bus, kad dėl atstovybės šefo sakiniu.

vejąs varydavo, dabar gi net kvorumas 
nesusirenka ..Autorės nuomne, tai 
nesą taip jau baisu. L. Studentų Sąjun
ga įėjusi į savo vėžes, trintis tarp skir
tingų organizacijų sumažėjusi, ginčai 
išnykę ir kiekviena organizacija vei
kianti, kaip kuriai geriau atrodo, kul
tūrinėje dirvoje.

Seniau buvę veikiama, bet ištikrųjų 
visada aktyviųjų buvę ir esą tik sau
jelė, o visi kiti tik sekėjai, o be to, 
esą ir nieko neveikiančių kritikų. Pa
galiau nereikią pamiršti, kad gyveni
mas vietoje nestovi. “Keičiasi sąlygos, 
keičiasi aplinka, keičiasi ir žmonės. 
Dabartiniai studentaia nebėra tokie 
pat, kaip buvo prieš dešimt metų — 
nei amžiumi, nei pasiruošimu, o juo 
labiau išaugę visai kitokioje aplinkoje. 
Pasikeitė jų interesai, jų nuomonės. 
Jie šiandien kitaip žiūri į Lietuvos pa
dėtį ir ateitį, negu studentai galvojo 
būdami Vokietijoje ar ką tik atvažia
vus į Ameriką. Studentai Vokietijoje 
tikėjosi netrukus grįžti į laisvą Lietu
vą. Nemanau, kad dabar studentai taip 
galvotų. Jiems grįžimas į Lietuvą be
veik neegzistuoja. Dabar svarbiausia 
yra lietuvybę išlaikyti. Jie, gal su ma
žomis išimtimis, pramato savo ateitį 
Amerikoje, o ne Lietuvoje. Jie jau ne- 
beužsidarys vien tik lietuvių bendruo
menės veikloje. Jų veikla turės išsi
plėsti ir kartu įsijungti į Amerikos 
gyvenimą. Tuo pačiu bus didesnė ga
limybė padėti Lietuvos bylai spręsti” 
— užbaigia dėstymą autorė, lyg išsi
gandusi savo išvadų, bandydama ne
rimstančius paguosti nors paskutiniu

anksto./
Dabar pažiūrėkim, kaip atrodo 

naujais rubliais kainos palyginus 
su uždarbiais. Vyr. eilutei geros 
vilnones medžiagos 1 metras 55 
rubliai, vyr. eilutei antros rūšies 
medžiagos 1 metras 45 rubliai, 
pasiūta vyr. eilutė medvilninė 100 
rublių, pasiūtos vilnonės vyr. ei
lutės nuo 100 rublių ir daugiau, 
vyr. batukai išeiginiai 50 rublių, 
moteriškos “Nylon” kojinės 3 rb., 
sviesto vienas kg. 3 rb., margari
no 1 kg. 1.50 rb., lašinių 1 kg. 2.50 
rb., mėsos 1 kg. 1.50-2' rb., auto
mobilis “Moskvič” 2.200 rublių.

Kadangi dešimt kartų suma
žintos netik kainos, bet ir atlygi
nimai, tad žvilgterėkim, kiek už
dirba Sovietų Sąjungos eilinis 
darbininkas bei tarnautojas. Pa
prastas darbininkas uždirbo se
nais pinigais apie 500-600 rublių 
į mėnesį. Po reformos gaus apie 
50-60 rublių. Specialistai ir tar- 

■ nautojai uždirbo apie 700-1000 
rublių, o dabar gaus apie 70-100 
rublių. Žinoma, privilegijuotieji 
ir raudonoji aristokratija dau
giau. Bet atkreiptinas dėmesys į 
tą žmonių kategoriją, kurie ne
uždirba virš 100 naujų rubliu į 
mėnesį, o jie sudaro visų gyven
tojų daugumą.

Nereikia būti dideliu žinovu, 
kad suprastum, kaip sunkus jų 
gyvenimas ir koks pragyvenimo 
lygis.

Ši valiutos reforma visą anks
tyvesnę propagandą apie augštą 
gyvenimo standartą Sovietų Są
jungoj ir jos piliečių “laimingą” 
gyvenimą sugniaužė kaip muilo 
burbulą. Iš to viso galima spręsti, 
kad Sovietų Sąjungoj gyvenimo 
lygis, palyginus.-su Kanados, yra 
apie šešis kartus žemesnis, neat
kreipiant dėmesio į tai, kad sovie
tinis pilietis nevisuomet gauna 
pirkti tą, ko nori, ir prekės yra 
uaug žemesnės kokybės.

Grįžkim dar prie atlyginimų. 
Anksčiau paminėjau tik pramo
nės darbininkus. O kaip su žemės < 
ūkio darbininkais arba kolchoz- 
ninkais, kurie kartais gaudavo po

tus gramų grūdų už darbo die
ną? Tų žmonių vargą ir skurdą 
net neįmanoma palyginti.

Geresnei iliustracijai daleis- 
kim, kad Kanados darbininkas už
dirba 50 dol. į mėnesį, o specia
listas apie 80 dol. į mėnesį. Žino
ma, kanadiečiui toks pragyveni
mo lygis yra sunkiai įsivaizduoja
mas. Statistikos duomenimis vi
dutinis atlyginimas Kanados pra
monės darbininko yra apie $75 į 
savaitę. ■

Tad štai kokį “rojų” komunis
tinė diktatūra davė savo pilie- 
čaims po keturiasdešimt su vir
šum metų valdymo-

Komunistai dažnai mėgsta pa
sigirti, kad jie viską gali pasiek
ti. Dalinai reikia su jais sutikti. 
Nes tik jie vieni gali šaukti, kad 
rublis dešimt kartų tvirtesnis, ka
da jis tikrumoje 55% yra nuver
tintas. Jonas Dobilas.

“Toks pat, kaip tu ir aš!”
ALGIMANTAS

Ne šio rašinio tikslas vertinti džiais: “The next year, the next 
po truputį dažnėjančius ryšius decade ,in all likelihood the next 
tarp Lietuvos lietuvių ir išeivijoje generation, will require more 
gyvenančių tautiečių. Čia norima bravery and wisdom on our part 
tik sustoti prie pačių faktų įr nuo- than any period in our history”, 
taikų. Tai esama ganėtinai jaut- • Dar nespėjo vienuolikos čia 
raus dalyko, kuris dažnai virsta " ’ —
diskusijų objektu mūsų pašne
kesiuose, laiškuose ir, netaip jau 
drąsiai ir plačiai, spaudos pusla
piuose. Nedrąsiai, greičiausia dėl 
to, kad jau tuoj rizikuoji būti ap
šauktu komunistų simpatiku, tau
tos reikalų išdavėju ir pan. Čia 
pat, abi pusės galvoja, kad tik jie, 
tik j ie vieni, geriausiai pasitar
nauja tautos reikalams. Vieni, 
aišku, neklysta. Kurie? šiandien 
būtų pernelyg sunku atsakyti, bet 
viena yra tikra, kad tikslus atsa-; Tos kelionės, galimas dalykas, 
kymas turi tam tikro ryšio su ne- turi įtakos ir dalies išeivių nusi- 
perseniausiai naujojo JAV prezi- statymui apsilankyti tėvynėje. Ir 
dento John Kennedy tartais žo-

viešėjusių grupė grįžti Vilniun, 
jųjų viešnagė gyvai komentuoja
ma susidomėjusių tautiečių tar
pe. Bičiulis, nuolatinis spaudos 
bendradarbis Čikagoje, laiške at
siliepė: “Kaip žinai, vėl buvau su
sitikęs su lietuviais iš tėvynės. 
Nors, žinoma, nieko labai Įdo
maus iš to neišeina, tačiau vis 
tiek tam tikra nauda yra abiem 
pusėm: jie sužino, kad mes nesa
me tokie jau baisūs, o mes — 
kad jie ... Tas yra jau nemaža“.

pristatydinimo visada atsiklausiama to 
krašto vyriausybės. Pagal p. Rasteni iš
eina, kad, Valstybės Departamentui ne
sutikus priimti jo paties ar jo pagei
daujamo asmens, dipl. šefas nusprendė 
nepristatydinti nieko, nors nuo jo to 
rašto, pasak p. Rastenio, priklausąs li
kimas tų a.i. raidžių. Nejaugi taip ir 
būtų? Jei tai būtų tiesa, tikrai būtų 

. liūdna.
Mums gi atrodo, kad mūsų vad. dip

lomatinės tarnybos klausimą reikėtų 
svarstyti ne iš to galo. Ne tiek svar
bu, kokį katras turi titulą, bet svarbu 
ar toji tarnyba ką nors veikia. Esmė 
yra ne jos buvime bei tituluose, bet 
darbe. Reikėtų pasvarstyti ar tas bu
vimas pateisinamas darbu. Daugelio 
nuomone, būtų lauktina kitoniško jų 
reiškimosi. Kalbama apie diplomatinę 
tarnybą įjungiant į tą būrį ir pasitrau
kusius iš tų kraštų, prie kurių atsto
vybių jie buvo akredituoti, atseit, nu
mojusius ranka į savąją dirvą; įjun
giant taip pat visiškai nieko nedirban
čius, tarytum darbo nebūtų. Diploma
tinė tarnyba nėra vien dekoracijai. Ji 
vienintelė turi šiokių tokių galimybių 
pasireikšti su darbais, bet, deja, tų 
darbų ne visur tepastebime. Ar tik ne 
mažiausiai iš tų, kurie kaikieno lai
komi didžiausio patyrimo turinčiais. 
Kažkodėl šitokių klausimų svarstymas 
mūsų laikomas nepageidaujamu. Pa
gal protokolą gal ir netiktų, bet argi 
ir šiandien protokolas svarbesnis už 
reikalą?

IR STUDENTAI SVARSTO SAVO 
PADĖTĮ lietuviškoje visuomenėje. Nū
dien, esą, nuolat girdima nusiskundi
mų, kad “dabartiniai studentai esą ne- 

■ tikę: nei jie paskaitose lankosi, nei jie 
darbo imasi, o tik į pasilinksminimus 

’ teateiną .... Vyksta jie į suvažiavimus 
tik “gero laiko’’ turėti” — rašo “Vie
nybės” Nr. 1 studentų skyriuje Daiva 
Audėnaitė, tuo klausimu skaičiusi pa
skaitą liet. stud. Sąj. studijų dienose^ 
Clevelande. Esą, dejuojama, kad “bu
vo laikai, kai mus iš posėdžių salės šla-

DIDELĘ SENSACIJĄ PASKELBĖ 
“Naujienų kanadiškos tarnybos spe
cialus pranešimas” “Naujienų” sausio 
12 d. numeryje. Ir antraštė ilgoko 
straipsnio intriguojanti: “...Mūsų ke
lias į Vatikaną eina per Kremlių”. Pa
grindinė straipsnio mintis, kad ana
pus geležinės uždangos esą katalikų 
Bažnyčios hierarchai linksta susigerin- 
ti su Maskva, kad gautų jos’ leidimą 
santykiauti su Vatikanu.

“Pranešimo” anoniminis autorius sa
kosi savo teigimus remiąs pasakojimu 
tūlo Mr. X., kaip iš tolimesnio dėsty
mo išeina, vieno iš lenkų, turėjusių 
kažinką bendro su išgabenimu į Wa- 
welį Lenkijos istorinių brangenybių, 
saugotų Quebeco muzėjuje. Ir tų bran
genybių grąžinimas Lenkijai įvykęs ne 
be Vatikano piršto. Esą, kardinolas 
Wyszynski veikęs per Montrealio kar
dinolą Leger ne be Vatikano žinios. 
Tai esanti nuolaida komunistiniam re
žimui, jam labai svarbi, nes parodytas 
visiškas nęsiskaitymas su egziline Len
kijos vyriausybe Londone, o komunis
tinis režimas užtai esą “greičiausia yra 
pasižadėjęs sudaryti naują konkorda
tą, apimantį bažnytinių reikalų visu
mą Lenkijos Liaudies Respublikoje 
dabartinėse sienose ...”

Maskva esanti “suinteresuota rasti 
kokį nors modus vivendi su Vatikanu 
ne tik dėl Lenkijos, bet ir Lietuvos, 
Vengrijos, Čekoslovakijos katalikų 
reikalų ir tuo būdu įgyti daugiau po
puliarumo tarp katalikų Vakarų pa
saulyje”.

Vykstą kažkokios derybos ir dėl Lie
tuvos bažnytinės provincijos naujų sie
nų ir t.t. Vysk. Steponavičius su slap
ta misija pernai buvęs nuvykęs į Va
tikaną ir apskritai jis rodąs tuo reika
lu didelio veiklumo. Vatikanas, girdi, 
netikįs, kad rytų Europoje greitu lai
ku įvyktų kokių pasikeitimų valstybių 
sienose, tad bažnytinių provincijų bei 
vyskupysčių sienų pakeitimų galįs im
tis .,. Už geležinės uždangos esą ka
talikai turį veržtis prie Vatikano per

ESTU 
KAILIU 

KRAUTUVĖ
Sausio mėn.

LEE FURS
Siuvami pagal užsakymą ir parduodami gatavi 
kailiniai paltai, žaketai, šaliai ir kt Priimami 
apsaugai (Storage). Valomi ir tK'rsiuvami seni 
pagal naujausią madą. Darbas atliekamas gerai 
ir pigiai. Duodama ilgam išsimokėjimui. Pata
rimai nemokami.
m Mount Pleasant Rd„ Toronto. HU. MS51

išpardavimas.

Kremlių, arba kitaip teksią ‘‘užsidary
ti tautinės Bažnyčios kiaute”.

Kad Lenkijos bažnyčia turi sutartį 
su vyriausybe ir kad jau seniai dera
masi dėl jos revizijos bei papildymų, 
yra gerai žinoma. Tiesa, oficialioji 
valdžios atstovų ir vyskupų komisija 
nieko nėra pasiekusi ir faktiškai yra 
laikoma lyg ir mirusia, tačiau iš kaž
kurių ženklų sprendžiama, kad kažko* 
kios derybos vyksta arba, kad dar yra -— 
vilčių, jog jos bus atnaujintos. Apie ■ rublį kitą (senais) ir po kelis šim
tai kalbama čia, be abejonės, kalbama I 
ir Lenkijoje. Nenuostabu, kad visi tie j 
gandai bei spėliojimai yra paveikę ir 
Mr. X., atrodo, vyrą nemenkos fanta
zijos, kuris net Lietuvos padėtį verti
na Lenkijos mastu.

Apskritai visuose teigimuose, prie
laidose bei argumentacijoje yra visa 
eilė labai abejotinų dalykų. Kad įma
nomas dabar būtų konkordatas Sovietų 
Sąjungos su Vatikanu, labai abejoti
na. Politiškai jis ištikrųjų galėtų būti 
priimtinas abiems pusėms, vilnietis, 
patrijotas lietuvis vysk. Steponavičius 
be abejonės taip pat būtų patenkintas 
Vilniaus arkivyskupiją suliedinęs į vie
ną bažnytinę provinciją su kauniške ir 
atpalaidavęs nuo betkokių ryšių su 
Lenkijos Bažnyčia, bet čia juk iškiltų 
ne vien politiniai klausimai. Idėjinių 
nuolaidų bolševikai nelinkę daryti nie
kad, o Katalikų Bažnyčia jų taip pat 
nedaro, tai kaip gi būtų įmanomas 
konkordatas? Kad kokie pasišnekėji
mai gali vykti ir kad ryšių užmezgimo 
pastangų buvo rodyta jau prieš keletą 
metų, galima patikėti.. Kitaip kaiku- 
riuos faktus sunku būtų išaiškinti, bet

Į Mr. X. fantazija, atrodo, visdėlto per 
toli siekia.

KODĖL1 VISOKIŲ MINĖJIMŲ daly
vių skaičius pastaraisias metais vis ma
žėja ir mažėja, dažnai pasvarsto mūsų 
•spauda, o dar dažniau padejuoja. Daž
nai taip pat nusiskundžiama minėjimų 
trafaretiškumu, nuobodumu ir ilgo
mis kalbomis, štai ‘‘Draugo’’ Nr. 3 tū
las, matyt, čikagietis P. E. D. skun
džiasi nuobodžiais paskaitininkais, ku
rie esą tikrieji kaltininkai, kad žmo
nės nelanką minėjimų ir susirinkimų:

“To blogo reiškinio kaltininkais nė
ra jaunimas ir nėra visuomenė, bet pa
tys tų minėjimų rengėjai, leisdami 
paskaitininkams kalbėti ilgai ir nepa
siruošus. Malonu klausytį, kai paskaiti
ninkas kalba tikru lietuvišku akcentu, 
.bet kada jis iš panosės vos ištaria sa
kinį darkyta lietuviška kalba, tai jau 
toks paskaitininkas yra neįdomus, at
baidantis ir įkyrus. Ko tuo ponai pa
skaitininkai nori atsiekti? Ir kam tas 
viskas daroma, gerai žinant, kad vi
suomenė nemėgsta ilgų kalbų? Nepa- 
slaptis, kad niekas nemėgsta ilgų aka
deminių paskaitų.

Štai praeitais metais Čikagoje turė
jome keletą minėjimų. Kariuomenės 
minėjimo metu prie Laisvės Kovų pa
minklo buvęs profesorius prie išrikiuo
to vienmarškinio jaunimo iškalbėjo 
ištisą valandą, nepakeldamas akių ir 
nekreipdamas dėmesio į šąlantį jau
nimą ir, kad visuomenė apleido aikštę. 
Dar to negana. Dauguma jaunimo nuo 
to peršalimo susirgo. Arba kitas pa
skaitininkas Lietuvių Auditorijoj skai
tė paskaitą apie dr. K. Grinių tvan
kioje salėje pusantros valandos. Kam 
jis tai darė ir ko tuo norėjo atsiekti? 
Tikriausiai, norėjo papasakoti apie 
Grinių tai, ką susirinkę neblogiau ži
no už patį paskaitininką”.

Be abejonės, yra tame ir tiesos, ta
čiau kažin ar viskas priklauso vien 
nuo kalbėtojų. Visiškai be kalbėtojų ir 
kalbų minėjimuose, kurie daromi aka
demijų forma, juk neįmanoma apseiti. 
Aiškuykad tenai tenka kalbėti ilr oficia
liems organizacijų atstovams, kurie ne 
visi, žinoma, auksaburniai. Tad ar 
nebūtų tikslu pasvarstyti, kaip galėtu- 
me paminėti mums brangias datas 
bei brangius asmenis prisiminti kuo 
mažiau naudodami minėjimų - akade
mijų formą.

Nukentėjusiems nuo nacių 
kompensacijos A

Jau anksčiau buvo pranešta, 
kad tarp V. Vokietijos vyriausy
bės ir Jungtinių Tautų Pabėgėlių 
Komisaro yra sudaryta speciali 
sutartis nacių aukoms atlyginti. 
Tai sutarčiai vykdyti yra gauta 
stambios pinigų sumos, 45 mili
jonai DM.

Kas gali gauti atlyginimą?
Visi, kurie nukentėjo nuo na

cių dėl savo tautybės ir kurie 
1953 m. spalio 1 d. buvo dar trem
tiniai. Atlyginimo negali gauti 
tie, kurie jau buvo vienaip ar ki
taip kompensuoti, pagal kitus po
tvarkius ar kurie išemigravo prieš 
1953. X. 1.

Atlyginimo gali reikalauti ir 
nacių aukos našlė-ys ar našlai
čiai ,jei jiems iki šiol nebuvo at- i 
mokėta arba jie yra finansinėje; 
bėdoje, tačiau jie turėjo būti 1953 
m. spalio 1 d. tremtiniai.

Jei asmuo nukentėjo nuo nacių 
dėl rasės, tikybos ar politinės ide
ologijos, jis turi teisę atlyginimo ,
ieškoti iš V. Vokietijos vyriausy- ropos valstybių nutarimas, iš gy
bes tiesioginiai, todėl iš minėto venančių pagal “Londono kon-

Kurie turi teisę gauti atlygini
mą, užpildo specialius pareiški
mus iki 1962 m. sausio 1 d. Jų pa
reiškimai bus svarstomi tuoj, ta-
čiau galutinė suma bus nustatyta i i 
tik po 1962 m. sausio 1 d. kai bus ] 
galutinai nustatytas prašančiųjų 
skaičiuj.

Pareiškimų formos gaunamos 
BALFo Centre arba Jungtinėse 
Tautose — United, Nations High 
Commissioner for Refugees.'<;

Prašantieji tų formų turėtų 
pirmiau labai gerai įsiskaityti 
šį pranešimą ir rašydami BALFo 
Centrui — 105 Grand St., Brook
lyn 11, N.Y. — galėtų .pridėti 8 
centų pašto ženklą.

Kun. L. Jankus,
BALFo reikalų vedėjas.

Panaikins vizas DP 
- pabėgėliams

Jau seniau buvo priimtas Eu-

nors vyrauja įsitikinimas, kad vy
kimas Lietuvon yra surištas su 
rizika vykstantiems ir ten liku
siems artimiesiems, at rodo, kad 
drąsesniųjų vis daugiau randasi. 
Štai, Rask-Rasčiauskas, šią vasa
rą organizuoja bene 5 lietuvių 
ekskursijas ir užsirašiusių vykti 
yra visa eilė, toli gražu ne iš “pa
žangiųjų” sluogsnių. štai vieno 
gydytojo žmona, iš W. vietovės, 
prie Čikagos, būtinai nori Lietu
von nuvežti savo 9 metų dukrelę. 
Girdi, kas žino, kokių dar dides
nių nenormalumų ir varžymų at- . 
siras, tenka naudotis šia proga ir 
mergytei, gimusiai už Lietuvos ri
bų, būtinai parodyti tą nuostabų 
tėvų gimtąjį kraštą.

Kaikurie mūsų laikraštininkai 
buvo susitikę su gruodžio pabai
goje Čikagon iš Lietuvos atvyku
sia vieno dąktaro dukra. Vienas 
to pokalbio dalyvių rašo, kad, jo 
nuomone, tie, kurie anksčiau gal
vojo, kad atvykusieji iš Lietuvos 
čia apsigyventi, yra kaip nors įtai
gojami pasakoti tik “malonius” 
dalykus, dabar jau gali įsitikinti, 
kad taip nėra. Kitas tautietis, po 
ilgesnio pokalbio su vienu iš Lie
tuvos atvykusiu asmeniu, pasako
ja, kad, trumpai tariant, jam per
šasi išvada, kurią jis apibendrin
tų maždaug sekančiai — ne visi 
automobiliais važinėjo anuomet, 
ne visi kasmet atostogas praleis
davo Palangoje, panašiai ir dabar 
esą.

Nežiūrint pusiau oficialios prie
šingos linijos, atskiri tautiečiai iš
galvoja vis naujų būdų jr kelių 
santykiauti su lietuviais tėvynėje. 
Štai, Lietuvon pasiunčiama vie
no žinomo mūsų kompozitoriaus 
kūrinys, kuris ten žadamas išleis
ti. Taipgi Lietuvoje greit turėtų 
pasirodyti iš spaudos vienos mū
sų rašytojos pasakų knyga. Kitą 
kartą, čia vienas rašytojas įteikė 
tūlam ekskursantui nuvežti Lie
tuvon, jaunystės dienų draugui, 
irgi rašytojui, vieną savo knygą. 
Žinoma, tai dar nedaug, bet įdo
mu, kad priešingai bendriesiems 
įsitikinimams ,vis daugėja atskirų 
atvejų, kada imamasi akcijos, ku-

(N ūkei ta į 7 psl.)

vencijos” pasus (buv. DP) asmenų
• nebereikalauti vizų, panašiai, kaip 
: yra panaikintos vizos susisiekme 
į tarp daugelio Europos kraštų. Bet
ne visos valstybės susitarimą bu
vo ratifikavusios. Dabar aiškėja, 
kad minėtos kategorijos svetim
šalius įsileisti be vizos (be Fed. 
Vokietijos) sutinka dar Belgija,

• Danija. Prancūzija, Olandija,
Norvegija ir Švedija. Bet konkre
tūs vykdomieji nuostatai dar ne 
visur išleisti. Tad vykstantiems į 
kitus kraštus svetimšaliams pa
kartina iš anksto įsitikinti, ar tik
rai į norimą kraštą galės važiuoti 
be vizos. E.

Buenos Aire§. — Argentinos 
vyriausybė davė sutikimą vienai 
vokiečių firmai Argentinoje pa- 

No. 8, Temporary Big.; statyti bilijono vertės lokomotyvų 
Montreal, Que., — " į bei geležinkelio riedmenų fabri-

35 McGill St. j ką.

fondo negauna.

Dar dėl veteranų pensijų
Kadangi veterano pensija bei 

kitokios teisės pripažįstama ne 
vien buvusiems Kanados kariuo
menės kariams pastarųjų karų 
metu, bet ir visiems kariams tar
navusiems Kanadossąjungininkų 
kariuomenėje I arba II Pasauli
nio karo metu (po I P. karo metu 
tarnavusiems rusų caro armijoje, 
II P. karo metu tarnavusiems len
kų armijoje). Jei.tokie veteranai 
yra nebepajėgūs dirbti, jiems 
pensija mokama tuojau, jei; yra 
sveiki, pensija mokama rrtio 60 
metų amžiaus..

Informacijų .tais reikalais gali
ma gauti savo gyvenamos vietos 
veteranų reikalų įstaigoje — Dis
trict Veterans Affaires Office. 
Štai tokių Įstaigų adresai lietuvių 
gausiai gyvenamose vietovėse:

Vancouver, B.C. —
1231 Haro St.

Edmonton, Alta,- —

11250 Jasper Ave.
Calgary, Alta. —

1 810 — 3rd St. W.
Winnipeg, Man., — 

Commercial Bldg.
Port Arthur, Ont. —

Public Bldg.
London, Ont., —

210 King St.
Windsor, Ont., —

709 Ouellette St.
Hamilton, Ont., —

National Revenue Bldg.
Toronto, Ont., —

Adelaide & Victoria.
Ottawa, Ont., —

KAIKURIE FAKTAI APIE

anuliuotos; privalo turėti su

Hen. John Yoromko, Q.G, 
Mtnistor

Ontario 
Jungtuvių 
įstatymą

Šimto įvairių 
gėlių" taktika

Raud. Kinijoje, kaip žinome, 
prieš septynetą metų komunistų 
vadovybės buvo paskelbtas “100 
įvairių gėlių” šūkis. Tai turėjo 
reikšti, kad Kinijoje esą galimi 
įvairūs keliai į komunistinį rojų, 
kiekvienas, turįs naujų ar savitų 
idėjų, galįs jas viešai reikšti, ne
privalėdamas bijoti partijos kerš
to. Tos “tolerancijos” pasėkoje 
didžioje kiniečių tautoje atsirado 
tūkstančiai intelektualų ir šiaip 
šviesuolių, kurie nesivaržydami 
kritikavo partinę liniją ir siūlė 
“naujus kelius”. Maždaug tais pa
čiais laikais ir Sovietų Sąjungoje 
buvo atsiradęs “atodrėkio” peri- 
jodas, Chruščiovas nuvainikavo 
Stalino didybę ir pasmerkė “as
mens kultą”.

Kaip komunizmo žinovai iškart 
teigė, taip vėliau ir įvyko: Kinijo
je “100 įvairių gėlių” perijodas 
greit baigėsi persekiojimu visų 
tų kritikų ir naujų idėjų siūlyto^ 
jų, kurie buvo patekę į “toleran
cijos” spąstus. Tūkstančiai tokių 
“nukrypėlių” nuo partinės linijos 
buvo persekiojami, prievartos 
darbams tremiami ir pan. Tole
rancijos taktika buvo panaudota 
tik eventualiems ir aiškiems prie
šams į viešumą išvilioti.

Sovietų Sąjungoje ir sovietų 
valdomoje Lietuvoje “atodrėkis” 
irgi ne ilgai tęsėsi. Rašytojai, me
nininkai, mokslininkai ir kiti, ku
riomis formomis bent kiek drįsę 
nukrypti nuo partinės linijos, bu
vo įvairiomis formomis iš viešojo 
gyvenimo izoliuoti. Dar neseniai 
Lietuvos rašytojų sąjungos parti
nė vadovybė reiškė savo pasiten
kinimą, kad pavykę įvairius revi
zionistinius nukrypimus išlyginti. 
Tikrovėje: vargu ar pavyko, nes 
kriticizmas prieš partinę ortodok-

Sutuoktuves
Kanądos provincijos savo ribose turi išimtinas 
teises leisti įstatymus, kurie liečia jungtuvių at
likimą. Ontario sutuoktuvių įstatymas, kurį 
vykdo Provincijos Sekretoriaus Departamen
tas, tiksliai apibrėžia kas gali sutuokti ir kokiu 
būdu jungtuvės turi būti atliekamos.

Sutuokti gali Departamente registruoti dva
sininkai ir teisėjai bei magistratų arba ap- 
skričių teismų teisėjai, sumokėjus $10 mokestį.

Pagrindas sutuoktuvėms gali būti užsakai, 
skelbiami bažnyčioje, arba sutuoktuvių leidi
mas, kurį paprastai išduoda miestų, miestelių 
arba kaimų sekretoriai. Jų kaina yra $5.00. 
Abudu prašantieji leidimo privalo kreiptis pa
tys asmeniškai arba vienas iš jų gali pristatyti 
antrojo amžiaus įrodymą bei tinkamai užpildytą 
prašymo formą. Iš jaunesnių nei 18 metų am
žiaus asmenų reikalaujama jų amžiaus įrodymo 
bei tėvo sutikimo. Jei tėvas yra miręs arba 
gyvena atskirai nuo motinos, reikalingas mo
tinos sutikimas.

Sutuoktuvės gali įvykti už trijų dienų nuo 
leidimo išdavimo. Po sutuoktuvių, jas įvykdęs 
asmuo, leidimą arba užsakų paskelbimo įrody
mo formą pasiunčia į Generalinio Registraro 
įstaigą, kur jos būna užregistruojamos.

Išsiskyrusiųjų asmenų sutuoktuvės
Asmuo, kurio ankstyvesnės jungtuvės yra pa

naikintos arba
tuoktuvių leidimą. Jei išskyrimas arba anulia
vimas buvo duotas Kanadoje, Sutuoktuvių Lei
dimų davėjui privaloma įteikti teismo patvir
tintą galutinio sprendimo nuorašą. Jei anks
tesnės jungtuvės buvo panaikintos arba' anu
liuotos ne Kanadoje, prieš išduodant leidimą. 
Departamentui reikia pateikti tam tikrą me
džiagą, kad būtų nustatytas sprendimo teisėtu
mas.* Mūsų teismai pripažįsta sprendimą, jei 
vyras būtų nuolatos gyvenęs krašte, kuriame 
buvo suteiktas divorsas. Kokie dokumentai 
reikalingi pateikti šiais atvejais painformuos 
Departamento Jungtuvių Įstaiga.

■'•V " Z M-- - ;

Pagrindai išsiskyrimui
Išskirti gall Ontario Augščiausias Teismas ne
ištikimybės pagrindu, su sąlyga, jei vyras nuo
latos gyvena šioje provincijoje arba gyveno 
šioje provincijoje prieš apleisdamas'žmoną.

J

DEPARTMENT OF THE PROVINCIAL SECRETARY 
Perk, Toronto

Hm. Jėhė YOromkO, Q-C
MinitM*

Mirties prielaida
Tuo atveju, kai vyras arba žmona yra pasiša
linę bent septynerius metus, ir tuo laiku nebu
vo nieko apie jį arba ją girdėta, kai buvo da
ryta atitinkamų paieškojimų ir tas asmuo ne
turi pagrindo manyti, kad dingusioj! pusė dar 
yra gyva, jis arba ji gali prašyti Apskrities 
Teismo Teisėjo mirties prielaidos nutarimo, 
o gavęs tokį nutarimą, tas asmuo gali tuoktis 
kaip našlys arba našlė.

Bonne. — Iš Rytų Vokietijos į 
vakarus 1960 m. pabėgo 200.000 
vokiečių.
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uZio didelio miesto ir. ■ W gali būti/kad laikraščio žinia yra ^kome nąųjų! kehų ir būdų JP 
..... . .... .. .... ' papigusias pasigyrimas ir nieko Meškos dvasiospaląikymųi. O vie-

oėndra neturi su tikrove. i tok,a P«emope kaip tik randama
■ ’ i sporte, kuris juos jungia Į didelę šei-

„ , ■ . , . Į mą, nes pvz. šj savaitgalį j Hamiltoną
rf11 itn<l°us sunaudojo suplauks apie 200 Kanados lietuviško

į’ręjĮi?! .dabarįipeje Lietuvoje, galima jaunim(i ne tik pačioms žaidynėms, bet 
.ipsKatCiuoii is prekybos mmisterio A.
pilkučio pareiškimo ‘-Tiesai” -Nr. 7.

HAMILTON, Ontario
4. Kiekvienas aukotojasRYŠIUM SU KANADOS lietuvių 4. Kiekvienas aukotojas g; 

pirmenybėm (plačiau skelbime ir spor- miltono Lietuvių Namų Rėmėjo Pasą, į 
! to skyriuje) šį šeštadienį, Knights of ........... .

rįjono kąip Panevėžio keitimo pųųk- 
•feį' kuris įsikūrė naujuose pašto rū- 

sausio 3d\ bųvę pakeista tik
3^000 rublių. JeiJciękVienąs keitėjas 
g^lnesė pp- 500-1000 rb., tai tame 
punkte mųiėtą dieną lankėsi tik $0-60 
uafec.n*- O lankesA daugiau, tai jie 
afinęšę dar mažesnes sumas, negu mi-. \a ioxd m o'ekvba eerai vvkusirai ir IŠ kitu vietovių tfuvo oranėšti i 1 — . -,P' a geca! v>KuSk paskirų musų kolonijų, tarp paskirų,4*Duvo pranešu [Nebuvę Joklų sutrikmuj miestų gyvęn- į ,o kiuh i r"fetnvilkaf valkai -ta<
pautas rezultatai. Atrodo, kad gyven- toius .aoriibmarit “mėsos ‘’aminiais iri p i°. Metuviskai veikai tas'touii iie±izikav<i laikvti savo senuosius •• mėsos oaminiąis ir yra labai nau(iingai naudinga ir atei-

ji SenU?S j i Pleno >r°duktaiS, duonos - konditeri- ties mūsų ovvenimui nes nanraštaiTMbhųs iki pąt sausio 2 dienos, kada ‘ ]os įaminiais ir cukrumi o taio nat gyvenimui, nes paprastai ųz-j»ri^į<įėjo ;kęidnų»- pirkosi kokių w cukrumi, o taip pat magstos oazintvs įaunimo tarne nenu-
npt s pifekių, jei ne Išgalėse kiaųtuvė- 

spekuliatyviai, kaikuriė užsie
nių sjuilų^ atstovai pranešė iš kitų 
įjųtięhnių respublikų, kad ten daug 
kėitiųĮo punktų pb’kelių dienų buvo 
ųidąrjta — per mažai atėjo keitėjų.
^idyietį Sąjungos gyventoj r tarpe yra 
plačiai pąpLtęs nepasitikėjimas bei- 
kpJcįaĮs vyriąuEybės žygiais rublio at-

G.pyė vĮlnieaų išdyko į kelionę ąp-

pdrifiktL is^įėfi ^turistai”. Iš Vilniaus; .^ga. Taip pat tiek kaštuoja apie 50 PRANEŠIMAS
į Rygą išvyko sausio 7 d. Iš čia laivu sVį^0 arba lašinių. Tai kuo čia 19H1 m. vasario 4 d., šeštadienį, 4 
‘S§stQnįa< plauks į Daniją, Angliją, meisteriui girtis? Nebent tuo, kad per -vai. p.p. šaukiamas metinis Hamiltono 
Piįęancūziją,'Italiją, GrąĮkiją ir Tur- u tU iicouvo. Lietuvių Kredito Kooperatyvo -'Tal-
kiją.^Kelionėje užtruksią 25 dienas. E.: Suprantama, kad po 1500 rublių ka” narių-šėrininkų susirinkimas, ku- 

' * prekių ne visiems teko. Tai toks vidur-; rį§ įvyks Aušros Vartų parapijos salė-
" Sudegė Mažeikių rajono kis. Partijos didžiūnai jų sunaudojo ir je, 58 Dundum St. N., Hamilton, Ont.,
t;R^idbnpsios žvaigždės” . v .
kiaulidė. Ilgai kolchozininkai nežinojo 
iįą daryti. ;Gąlų gale Klaipėdos faneros 
fabriko .darbininkai apsiėmė pagamin
ti statybos medžiagą, nugabeno ją į 
.vietą Įr ten /padeda koichozininkams 
LąuUdę alsią ly ti. E.
t ^Vilniaus krašto miškuose šiemet pa
sirodė ypatingai daug /vilkų. Bet me- 
dŽĮotojai pagauna .tik vieną kitą vilką. 
Nesusipratimas tarp medžiotoju ir gi- 
rininkijos pareigūnų įvykęs Lapojos 
girininkijoje/Tąme miške pasirodę 8 
vilkai. BęL per medžioklę pavyko nu- 
Šajįtį'^iK du. Mat Lapojos^gįrininkas 
tįetik pats atsisakęs medžioklėje da- 
lyyąuti, <bet it savo eiguliams.uždrau- 
uęš joje ūabTauti: Kodėl. — Vilniaus 
rudi jas nepasakė. , E.

^)rūsldninkų kurortas, kaip žinoma, mo rūmus”?
yrį naudbjąūiąs daugiau “visasąjungi- _________ r________ ,
hiamš”, negu; Lietuvos reikalams. Ry- švietimo ministeris M. Gedvilą rado 

' \\ 
ligoninę^ ir stadioną. Vakarinėje daly
je išsidėstys gyvenamieji kvartalai. 
Prie naujųjų purvo gydyklų įrengia
mas didėlis pląukytno /baseinas su gy
domaisiais vandenimis Nemuno kran
tinėse plečiamos alėjos. E.
‘ Stanislavas, Maslauskats, žemes ūkio 

akademijos fitopatologijos - zoologijos 
katedros vedėjas, Kauno medicinos in- 
stUute apgynė daktaro disertaciją “Be
stu burinių? žemės ūkro kenkėjų fauna 
Lietuvos TSR”?
/Naujasis daktaras yra jau 70 m. amž.

Mainos. “Tiesoje” išspausdintame,; tua tarpu kaf tik maža dalis mokytp- 
1961, Nr. 3, iš parduotuvės Klaipėdoje 'jų yra kp nariai. E.
pašalintos A. Tamašauskaitės skunde j s 
rnįhrma, kad vedėja atnešusi jai parda- >. ; 
vinėti segtukus plaukams liepusi par- DFIHI OrtF 
davinėti .po 1niĮįlį užpokėlįt<o vėliau ’ Vni»
po 2 rublius (duoda suprasti, kad VASARIO 16 MINĖJIMAS. Nepri- 

.^ur!unJ? klausomybės šventęs iškilmingas mi- 
,.u įpusiKLž rauktukus.( zipenus ) į nėjimas įvyks vasario 11 d. Delhi 
,|wpW pąr^yięęti po 12 ruMių ir 25 > Pradžia oo vak vak.
kapeikas. Vėliau Sužinojusi,, kad 50 
fcehtimetrų užtrauktuko kaina 7 rub. 
40 kapeikų. /

Vyriški diržai kainuoją 15 rublių, o 
;buvę parduodami po 20 rublių. Taip 
buvę parduotas 71 diržas.

Kun. Steponas Telksnys, klebonavęs 
Kelmės parapijoje, iškeliamas klebonu 
j Kauno šv. Antano parapiją.

Grikiai Sovietų Sąjungoje brangūs. 
“Tiesa” Nr. 5 rašo, kad Kursko srities 
vienas kolchozas iš -ha gavęs 120 pūdų 
grikių. Viso buvę apsėta 54 ha ir kol
chozas už jųęįs gavęs .160.000 rublių.

taip pat tampresnių ryšių užmezgimui, 
artimesniam bendradarbiavimui tarp

megstos pažintys jaunimo tarpe nenu
trūksta. Reikia džiaugtis šiuo sporti
ninkų suvažiavimu Hamiltone, tikint, 
Kau mūsų ir apylinkių kolonijų lietu
viai taip pat parems jaunosios kartos 
gražiai einamą kelią, kartu prisimin
dami ir savo nerūpestingas jaunystės 

v . - - , . , . deinas, kada nė vienas spardėme futbo-
jonus gyventojų, tai per metus kiek-ila ar mėtėm jį j krepšį. Tad kviečia- 
vienam gyventojui visų prekių teko me vįSųS pabendrauti su sportinin- 
qskait^nt .<r ųupną, ir viską) kaiSi stebint ju rungtynių kovą ir va- 
mazdaug uz 1500 rublių, arba doleriais : kare prie Beįni Ferri muzikos - 

»v- skajtaųt uz $1q0. Kęk Lietuvoje da- ’ ijnksnaaį Pasišokti. K. B.
EWna.'• į giupę pateko iiiioma Į bar kaštuoja vidutinio kostiumo me- 

Ir __ iv _ *_ 1

Įaikrodž|ais, dviračiais, foto aparatais, 
lądįĮo imtuvais įr kitomis prekėmis”. 
1950 m’, prekių Lietuvos žmonės įsigi
ję už 905 nuli jonus rublių daugiau ne
gu 1959 m. Tai sudarą beveik visą 
pėnktądąlį daugiau. Jei skaitysime, 
Kad Lietuvoje dabar yra apie 3 mili-

f Rygą išvyko sausio 7 d. Iš čia laivu1 svįęsto arba lašinių. Tai kuo čia

Prancūziją, Italiją, Graikiją ir Tur- i -t***, ** uO totouvo.

kolchozo dešimteriopai ar šimteriopai daugiau 
už eilinį žmogų.

šiai dienotvarkei svarstyti:
1. Narių registracija,
2. Susirinkimo atidarymas,
3. Praeitų metų protokolo skaitymas 

ir priėmimas, ,. -'•■'/
4. Pranešimai: a. Valdybos pirminin

ko, b. Iždininko, c. Kredito komi
teto, d. Revizijos komisijos,

5. Diskusijos dėl pranešimų,
6. Apyskaitos už 1960 m. priėmimas,
7. Pelno paskirstymas už 1960 m.,
8. Sąmatos priėmimas 1961 m,.

“Degiąte deginti” .buržuazinės ideo- 
Joguos liekanas. Prieš Pat Naujus me-! 
tus Vilniuje įvyko Lietuvos mokytojų 
suvažiavimas. Jo proga sovietinė ir ko
munistinė vadovybė paskelbė žodį į 
mokytojus. Pabrėžus, kad Lietuva da
ranti pažangą tik -‘didžiosios rusų tau-j 
tos pagalbos dėka”, mokytojai ragina-j 
mi “nesutaikinamai kovoti prieš bur- ’j 
žuazinio nacionalizmo ir, be to, ir! 
siauro nacionalinio ribotumo ręcidy-i 
vus”. Dar daugiau, mokytojas esąs! 
pašauktas “deginte deginti buržuazi- į 
nės ideologijos liekanas, aistringai ko- ..
voti prieš? buržuazinės praeities ątgy-J dalyvauti šiame metiniame susirinki,- 
venas, išmokyti giliai neapkęsti tų, ku- me, pasikviečiant kartu ir savo drau- 

•riė. trukdo statyti šviesius komuniz- Uus atvykti. Į susirinkimą prašome at- 
7' * - - v Įsinešti savo nario-bankelio knygutes,

yra naudbjąfnąs daugiau “visasąjungi- Iš suvažiavimo dar praneština, kad :Norintieji £*lės vietoje įstoti nariais. 
. - .. . _ _ j Hamiltono Lietuviu Kredito

tbose pastatysią 250 vietų sanatoriją- reikalą pabrėžti: “Būtina užkirsti ke-1 Kooperatyvo Talka Valdyba.
KAUKIŲ BALIŲ ruošia KLKat. Mo

terų D-jos Hamiltono skyrius vasario 
4 d, Royal Connaught hotelyje, gra- 

i žiojoj Ballroom salėje. Tai erdvi ir vi- 
: sus svečius talpinanti salė.

.Geriausios kaukės (išrinktos jury 
į komisijos) bus oremijuotoš: I $25, II 
— $20 III — $15, IV — $10, V —- $5, 

; o gal ir daugiau premijų. Todėl ne
atidėliodami ruoškime kaukes. Kuo

tietuvjąi pasaulyje
■ ’ 1 c.' • •

į CUKRUS TREMTINIAMS VOKIE- 
ĮTIJOJĖ. JAV ambasada Bonnoje, Vo
kietijoje^ patvirtino BALFo prašymą 
papildomam maistui 1961-62 m. Pa
tvirtinta <320.000 sv. miltų ir 160.000 
sv. pieno miltelių. Kai šis prašymas 
bus patvirtintas įr Vašingtone, produk
tai bus dalimis gabenami į Vokietiją.

Kukurūzų dribsnių tremtiniai nemo
ka vartoti ir nenori, ryžių ar riebalų 
Amerika atliekamų neturi ir tremti
niams neduoda. .?

Centro Valdyba nutarė nupirkti’ ir 
gavėnios dienoms pasaldinti nuvežti 
tremtiniams 20.000 sv. cukraus. Kai
nuos per $1.350.

ESTŲ TALKA. Nei estai, nei latviai 
savo balfų neturi. Lietuviai padeda ir 
jiems. Prisidėdami prie šio šalpos dar
bo estai nuolat i BALFo sandėlius pri
siunčia drabužių, taip pat neseniai 
įteikė BALFui $250 bendrai šalpai 
vykdyti. Deja, į pakartotinus BALFo 
raštus Amerikos latviai neatsiliepė.

VARTOTŲ DRABUŽIŲ DAR PA- 
GEIDAUJA. Nors dabar visur jau pa
geidaujama geresnių dalykų, tačiau 
daug tremtinių šeimų dar prašo ir 
mielai naudoja iš BALFo gautus dra
bužius. Taip pat mažais siuntinukais 
siunčiama' ir Lenkijon. Prieš pat Kalė
das ten .išsiųsta 110 siuntiniu.
< LOS. ANGELES SV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS biuletenis skelbia, kad 
1960 m. parapijiečių buvę 850 šeimų. 
Iš jų 71 šeima nelietuviai. Krikštų bu
vę 29, jungtuvių 6, laidotuvių 12. Pa
jamų turėta $94.669,85. išlaidų $93.- 
667,15. Skolos parapija turi dar $128.- 
500.

D. Britanija
LIET. NAMŲ AKC. B-VĖ LONDO: 

NE, norėdama finansiškai persitvarky
ti, yra numačiusi Lietuvių Sodybą par
duoti. • ' 41

Vokietija
STUTTGARTO APYL. LIET. SUSI- 

RINKIMAS įvyko sausio 6 d. Dalyvavo 
didelis skaičius narių. Į naują valdy
bą išrinktos vienos moterys: Prošins- 
kienė, Jauniškytė, Repšienė, Baublie
nė ir Trakytė;

Kartu buvo surengta graži vaikų eg-/ 
lutė, kurios metu buvo padalinta 50 
vaikų kalėdiniai maišeliai. Po susirin
kimo taipogi buvo padalintos BALFo 
ir Lietuvos Raudonojo ^Kryžiaus gė
rybės. 'c E.

Australija
AUSTRALIJOS LIET. BENDRUO

MENĖS TARY’BOS suvažiavimas įvy
ko gruodžio 28-30 d.d. Sydnėjuje. Pir
momis žiniomis iš suvažiavimo, iš 89 
turinčių teisę dalyvauti .atstovų atvy
ko 75..Suvažiavimui pirmininkavo-inž. 
Bukevičius. Vicepirm.: Mikaila ir Ragi
nis. Sekretoriatą tvarkė Danla.

Krašto valdybos metinį, pranešimą 
padarė I. Jonaitis, revizijos, komisijos 
— Karvelis. Vykdomųjų organų veik
la ir apyskaitos patvirtintos beveik 
vienbalsiai (tik 3 atstovams susilai-

JA Valstybės
lyt ST. BAČKIS kalbės Vasario 16 

minėjime P|)iladelphijoje.

Iš LIETUVOS j Detroitą pas savo tė
vus Bronę ir Antaną Bukauskus sausio 
12 d. ątvyko duktė Zita. Prieš 16 metų 
B. ir A. Sukauskai, traukdamiesi nuo 
karo fronto, paliko mažąją Zitą pas 
aąvp gimines netoli Radviliškio. Prieš 
t pietus pradėjo rūpintis Zitos atvažia
vimu iš Lietuvos. Tėvai rašė prašy- 
.mus, pildė blankus, pasirašinėjo ga
rantijas, o iš savo pusės dukrelė irgi 
dirbo, kol atliko, visus fprmalumus, 
priedu parašydama prašymą net pa- 
.ciam Chruščiovui, kad ją išleistų pas 
tėvus į Ameriką.

-Lietuvoje iZta Sukauskaitė lankė 
Radviliškio gimnaziją, šiais metais bu
vo dešimtoje klasėje. Vasaros metu at
likinėjo darbo prievolę kolchoze. Iš 
.Maskvos iki Detroito skrido lėktuvu, 
su sustojimais Danijoje - Kopenhago
je ir Amerikoje - Niujorke. Kelionė 
užtruko 30 valandų. Pasipuošusi gana 
kukliai, dėvėjo tamsiai rudą plisuotą 
gimnazistės suknelę papuoštą tautine

kuklūs juodi JoatukaLL Bendra išvaiz-

auna Ha- mų atnešė bufetas, kas pąąiškės, vė
liau,' kada vakaro apyskaita bus baig
ta. Dėl vakaro reklamos, dėkojame mū
sų prąpijos klebonui kun. dr. J. Ta- 
darauskui, už skelbimą bažnyčioje, “N. 
Lietuvos” ir ‘T. Žiburių” redakcijoms, 
ųž paskyrimą viętos spaudoje. DĮdžiąu- Ateito Vnukas",
$<a rengėjų ir skautų^padeka atitenka Kukiusjuodi J>atukai.<Bendra išvaiz- 
musų gerajai visuomenei uz skaitlingą da .gera,. be dažų ir kremų veidas 
atsilankymą, nes ųk jūsų paaukotas ^us, kokio čia ir^eriausi salionai- 
laikas jgalmo musų įdėtą,darbą apmo-j nepadarys. Aerodrome atvlykusia pasi- 
.<eti. Be jūsų v1Sų, musų darbas reiks-, tik(> tėvai, broliai Zigmas ir Remon
tų nuų. Ačiū! . ■. °

Hamiltono LSR D-jos valdyba.
HAMILTONO SKAUTAMS REMTI 

D-jJOŠ valdyba buvo išrinkta gruodžio 
6 d. susirinkime. Ją dabar sudaro: A. 
Paukštis, A. Tumaitis, Ig. Varnas, P. 
Breichmanas, J. Rimkevičius, O. Ka
minskienė. J. Paškevičius, J. Pašilys 
ir M. Lazduiis.

Susirinkimui pirmininkavęs A. 
-Pąukštis ir visi susirinkusieji šiltai 
padėjo buv. valdyixis pirm. St. Rak-j nes sena Lietuv6s žemėlapi, staiga mi- 
•siui uz jo nuoširdų darbą dviejų me- Cook apskrities rūmuose. Mirė su- 
l4 laikotarpy apgai^taudami kad lauk 72 met 

Myle- jis negali ir toliau valdyboj pasilikti.■' ‘ ‘ ?' J’•••- Dž ., . ....................
_______ __ ______ o_____ Padėką -j VIRTĮ, įskaitant likutį iš trečio ket-, 

pasiųsta ,$472,25, -kuriuos suaukojo” 6 Širdingai dėkoju Hamiltono Liet? virčio $.1-1,667' įvairaus •turto buvo ga- 
rėmėjų būrelių nariai per pusę metų Kat. Moterų Draugijos valdybai, Tauti- vęs $72.582. Buvo išsiųsta į Vokietiją 

birželio 1 d. iki lap- nįų ,Šokių Grupei, Skautams Remti . ir , šiek tiek į Braziliją ųž $46.803, liko 
.D-jos .valdybai, Bendrupmęnės valdy- dar sandėliuose gėięybįų ųž $25.779.___ _ __   * / /* 7 / / ' /J/*/" / - / i>er\tą patį metų ketvirtį išsiųsta in- 

$66; būr. Nr. 17, J.' Kežinaičio — Iškilmingos vakarienės mano 20 metų dividualinių siuntinių: į'Lietuvą ir Si- 
- - - - -__________________ -- -•‘j4birą 83 siuntiniai/į Lenkiją 165, į

iitus kraštus 12. Išviso 260 siuntiniu 
ųž $6.496,02. - -

Piniginių pajamų per tą patį ketvir
tį BALFąs turėjo $26.373,10: bendrai 
šalpai $17.675,85, Vasario 16 gimnazi
jai .$6.270,25, Saleziečių gimnazijai 
$793, ir 1.1. Įskaitant pasilikusias su
mas iš trečio ketvirčio BĄLFas ketvir
tajame ketvirtyje turėjo $80.021,46. 
Išleista: šalpai $14.386,56, imigraęijai 
bei įkurdinimui $783,60, gėrybių per
siuntimui Sl.614,43, administracijai 

♦bei kit. išlaidoms $3.450,21. Išviso iš
leista S20.234?80. Liko S59.786,66.

BALFo VAJUS NIUJORKE, vykęs 
nuo lapkričio 15 iki sausio 15 d., ben- » 
Jrai šalpai davė arti $4.000.

BAIDĄS 1960 M. TURĖJO (Centre kįus). Buvo skaityta eilė paskaitų. Jų 
įr Miunchene) $122.156 pajamų. Be- tarpe S. Kovalskio, inž. Zakarevičiaus, 
veik pusė stos sumos buvo suaukota,: dr. I. Venclovos. •

. nurodant .kam šalpa ^teiktina, pvz. per- i nauja Kr. Valdyba .išrinkti: V. Pa
duoti Vasario 16 gimnazijai — $21.- j tašius, V. Kazokas, R. Venclova, J. 
144, tremtinių įkurdinimui — apie Į Zinkus, B. Daukus, A. Jasaitis, Stašio- 
S25.00, pasiųsti vaistus ir pan. Baigus nis. Kandidatais: V. Liūgą, Ambroza, 
I960 m. operacijas kasoj nuo visų me
tų vę^^ ąlĮfto^ĮjQ02..Sausio 8 d. po- 
sędyje ^ęntrą^Valdyba įvairiai šąlpai 
pąskyj^,^ ^^5^/įfcurjų didesnė da-

kurį lipinamos plytelės. Paso kaina 
5d centų. -■?'■ />• ./?, 7

5. Procentai už nupirktas plyteles 
nemokami.

6. Hąmiltpno Lietuvių Namų Kūltū-
ros Fondas plytelių platinimui veda 
itskira atskaitomybę. 7 ’

Pąstąba: Šios taisyklės svarstytos ir 
priimtos Hamiltono Lietuvių Namų 
valdybos posėdyje, įvykusiame 1961 
m. sausio 6 d. Lietuvių Namuose.

Hamiltono Liet. Namų valdyba.
PARAMA VASARIO 16 GIMNAZI

JAI. Mus supanti aplinka labai nepa
lanki betkokiam savęs išsižadėjimo 
darbui, taipgi tuo pačiu ir karitatyvi- 
niam. Užtat su kiekvienais metais ar
timo meilės širdžių gretos retėja, o kas 
jas pakeistų — nėra. Mes ir toliau pa
siliekame geri tikintieji, bet pamažu 
pereiname iš turinio į formą. Štai ta 
gilioji priežastis mūsų laikų žmonijos 
tragizmo. Visi mes dūsaujame Viešpa
tie, Viešpatie, bet kiek bepaliko mū
sų, kurie vykdome jo valią 
ii savo artimą” 1. č!

Sausio 13 d. liettuviškai gimnazijai

das, .sesuo Marija ir tėvų artimieji. 
Antanas Sukauskas yra veiklus Detroi
to visuomenininkas, vietos socialde
mokratų kuopos valdybos pirmininkas, 
aktyvus Detroito Organizacijų Cent
ro Valdybos narys. P. J.

VINCAS STULPINAS, senesnės lie
tuvių ateivių kartos žinomas veikė
jas, didelis Lietuvos praeities mylėto
jas ir kultūrinių paminklų kolekcijo- 
ni erius. prieš keletą metų pers pa usd i-

BALFas 1960 M. PASKUTINĮ KET

— nuo , 1960 m 
kričio 30 d.:...__ _ D-jos vąldybąi,’ Bendruomęnės valdy- dar sandėliuose geibių už $25.779

Būr? Nr. 16, vadqv. St. Pilipavičiaus Į bąi įr Ateitininkų kuopai ūž sur^

būr. Nr, 18, Z. Orvgjo — $66; tautinių šokių mokytojos darbo sukak- 
bųr. Nr. 81, Br. Grajausko — $82; j ciai-paminėti. -
>ūr. Nr. 82, St.- Bakšio — $108; būr. j Dėkinga taip pat esu šioms organi- 
Ir. 110, J. Mikšio — $78. Viėnkarti- j zacijonis prisidėjusioms prie vakarie- 

o--------------------- Įjįęg Jr bendros dovanos: Aušros Vartų
parapijos klebonui dr. J. Tądarąuskui 
ir komitetui, Tauto Fondo Hamiltono 
skyriui, Sporto klubui “Kovui”, Dra
mos teatrui “Aukurui”, Parąpijos cho
rui, Lietuvių Namų valdybai, .Socialde
mokratų valdybai ir dail. Ž. Žilinskui.

Si puiki Jūsų dovana primins man 
visados 'Hamiltono lietuvių pritarimą 
mano darbui.

Nuoširdus ačiū visiems sveikinu
siems šia proga žodžiu ir raštu, o taip 
pat visiems svečiams taip gausiai da
lyvavusiems vakarienėje.

Jūsų visų parodytas nuoširdumas 
paliks mąn .atminty ilgai ir bus pąską- 
tinimu tolimesniame darbe. •

Jūsų Genovaitė Pųmčiųtė- v » v 
Breichmanienė. -

lės aukos, surinktos Sporto Klubo Ko- 
/as per lietuviškų filmų seansą pr. m. 
gruodžio 18 d. — $24,25. Viso $472,25.

Pilna 6 būrelių aųkų norma turėtų 
būti $720. Kaip matome, materialisti
nė šio krašto dvasia ir šį gražų lietu
višką darbą žlugdo ir nėra priemonių 
jai pasipriešinti. Jei kuriam nors tau
tiečių ši liūdna*.padėtis užgautų lietu
viuką širdį — padėkite padėtį atitai-1 
syti. Pasisiūlykite patys rėmėjais, pa
skambindami St. Bakšiui JA. 94662.

Visiems tautiečiams, suaukojusiems 
linėtą pinigų sumą, gimnazijos vado

vybės ir auklėtinių vardu nuoširdžia
9. Rinkimai į valdybą, kredito komi- Į dėkojame! .

! HLN V-BOS VARDU nuoširdžiai dė
kojame 3 naujiems nariąms, įnešu- ’ 

.. siemę į LN po $100; Stepui Ųlbinui>
Nuoširdžiai kviečiame visus narius į Niagąrą Falls, Ont., Z^įpnui Jakubo- 

............ niui, $t- Catharines, Ūrit , ir mažajai 
Giedrei Sakalaitei. Giedrė yra ketvir
tasis LN' narys iš iriiėlųjų pakalų šei
mos. Išviso per savaitę gauta $300.

< .Sk/St.

LMILTONO LSR 
įvykęs sausio 14 d.

tetą ir revizijos komitetą,
10. Klausimai,
11. Susirinkimo uždarymas.

‘Būtina užkirsti ke-! : 
: lią patekti į mokyklas buržuazinio na-. 
' cionalizmo atgyvenoms, negailestingai ■ 
kovoti prieš faktus, kai mokomoji me- 
džiaga dar perteikiama iš buržuazinio ■ 
objektyvumo pozicijų, idealizuojant1 ' 
praeitį”. Suvažiavime ir Sniečkus “pa 
mokslus*’ mokytojams sakė 

Suvažiavime buvę 508 delegatai, ku 
riė atstovavę apie 27.000 mokytojų 
285 delegatai — komunistiniai partie 
čiai. 23 komjaunuoliai, 200 nęparti- b,;s kaukiu“tuo ’soalv7n«eVniširių. Kaip kitubse suvažiavimuose, “aug!au PUS kauKių, iuo spalvingesnis 
taip ir čia komunistai uzurpavo dele-:bus S1S vakaras’ ^u yra gauta žinią 
gatų pareigas, sudarydami daugumą,

■ klausomybės šventęs iškilmingas mi- 
įnėjimas Įvyks vasario 11 d. Delhi

Iškilmėje dalyvaus ir vietos valdžios 
.kviestieji atstovai. Bus v. Meilaus pa
skaita. Meninę dalį išpildys Hamiltono 
lietuvių meno grupė “Aukuras” ir p. 
Breichpiąriienės tautinių šokių grupė.

Dėl bendro padorumo pageidautina 
nesivėlųoti.

Savišalpos rinkliava švenčių 
metu pravesta vietos lietuvių tarpe 
davė $144,25 pajamų. Pinigai pasiųsti 
Kr.Vąldybai?
~~ NEPRlKLAlfsOMYBfcS ŠVENTES 
MINĖJIMO TVARKA. Neprikl. šven
tės minėjimas daromas bendromis vie
los lietuviu visų organizacijų bei pa
rapijos jėgomis. Minėjimas įvyks šia 
tvarka: ■ - ,

v. 1. Vasario 10 d. 4.15- 4.30 vai. p.p. 
lietuvių valandėlė per Tillsonburgo ra- 
dlją.

X Vasario 11 d. 6.30 vai. Delhi veng
rų salėje iškilmingas minėjimas su 
programa. >

3. Vąsario 12 d. 11 vai. Delhi lietu-

m

darni
tūros

iš Delhi, kad atvažiuos mažiausiai bent
5 kaukės. Be abejonės, bent kelios bus 
r iš Toronto. Laukiame svečių ir iš 
tolimesnių vietovių.

Visus sužavės gausi gerais fantais 
loterija. Taip pat bus kėli loterijos 
staliukai, apkrauti skaniais valgiais ir 
bonkomis. Prie jų galės atsisėsti ta 
kompanija, kuri bus įsigijusi laimingą 
numerį.

Šokiams gros puikusis Benny Ferri
8 instrumentų orkestras.

Įėjimo kaina bus žemesnė negu ki^į^au: hąmiltonięčių Krono-Valevičiaus 
tais metais, o moksleiviams tik pusė stąliukąs. Kronas - Valevičįiis yra sėk- 
kainos. Skelbimą žiūrėkite sekančiame 
■Tž“ numeryje.

Tad iki pasimatymo, mieli tautie
čiai! ’• .. Z.

DAINŲ IR ŠOKIŲ VAKARĄ, pas
kutinį prieš gavėnią, vasario 11 d., ren
gia parąpijos choras ir ateitininkų kuo
pa pąrapijos salėje. Programoj — miš- 
rus choras ir sol. V. Verikaitis.

Vakaras ruošiamas moderniškame 
stiliuje, todėl manome, kad Hamilto
no ir apylinkių visuomenė nebus abe
jinga chorui ir ateitininkams ir savo 
atsilankymu jų veiklą parems. J.P.

HLN PLYTELIŲ PLATLNIMO 
TAISYKLĖS

1 Hamiltono ir apylinkių lietuviai 
stato didįjį ir gyvą tautinį paminklą — 
Tautos Namus Hamiltone. Papildomų 
tam tikslui lėšų sukėlimui Hamiltono 
Lietuvių Namai platina plyteles.

2. Plytelės leidžiamos 3-jų rūšių: 
$1.00 geltonos, $2.00 žalios ir $5.00 
raudonos spalvos ir jų išleidimu atžy
mima Hamiltono .Lietuvių Namų 5 
metų sukaktis (1956 m. sausio 15 d. —
1961 m. sausio 15 d.). -

3.
sausio 15 d

:ę plytelių ik;
100 dolerių i

1964
dau

giau, pagal pareikštą norą, jas gali pa-
IJLH? ikamos

us pirtelių
1

i Serus

Hamiltono
Fondą,

Toronto. — 1960 m. Ontario 
provincijoje ant kelių žuvo 7-22 
žmonės, t.y. 56 mažiau kaip 1959 
m., nors 1960 m. mašinų skaičius 
provincijoje padidėjo net 37,2%, . _____ __ _ __ _ _
o vairavimo leidimų skaičius padi- Jis j^į^-ės’^ūti ’paimta įs 1959 m. 
dėjo 33,9%. ^i iiekanoš. V

WINNIPEG, Man.
WINNIPEGO APYL. VALDYBA šį jos pasitikti. Jonas susijaudinęs už- 

šeštądieriį, sausio 28 d. šv. Kazimiero 
parapijos salėje ruošia baųketą. Pra
džia’ 8 vai.’ vak. Gros latvių orkestras 

alutis ir kiti išgėrimėliai.
Kviečiame visus maloniai atsilanky

ti: Valdyba.

PARAPIJOS KLEBONAS kun. J. 
Bertašius su įvairiais reikalais išvy
ko į JAV porai savaičių. Kartu su juo 
išvyko ir pp. Bujokai.

KANADOS LIETUVIŲ KLUBAS 
MANITQBOJE vasario 4 d. 7 vai. vak. 
savo nariams ruošia banketą, šilta vą- 
kariene, alįitįs ir kiti gėrijnėli^i vęl- 
įui. Klubo nariai ir kandidatai j ban- 
ketą galr.atsivęsti ir savo gimines/ku- 
riems įėjimas du doleriai.

Be to, vasario 5 d., sekmadienį, 2 . , ^. .. . - .. .. .
vai. p.p. Klubo patalpose šaukiamas vi- 4»nketas. čia susirenka daugybe lietu. . * 7 . viii iritmci rioilrro lonnoioi nnroi crvosuotinis nanų susirinkimą^. Kaip na- 
riai taip įr kandidatai maloniai kvie
čiami atsilankyti. Be bendros progra
mos bus renkama ir nauja valdyba 
1961 metams. Klubo valdyba.

JONAS BEZIS SULAUKĖ ŽMONOS 
Iš PUNSKO. Dar nelabai seniai laik- 
Čiuose buvo rašyta, kad winnipegietis 
Jonas Bezis buvo išvykęs į Punską su
sipažinti bei pamatyti savo gyvenimo 
draugę. Jis, kaip ir visi kiti lietuviai, 
baisiojo II-jo Pasaulinio karo audrų 
buvo šblokštas iš savo gimtojo kraš
to, kaip kietas žemaitis giliai mylėjo 
savo gimtąjį kąmpelį, todėl būdamas 
nevedęs nerimo, blaškėsi ir ieškojo, 
kad ir savo gyvenimo draugę galėtų 
susirasti ii ten.

ką Januškevičiūtę, su kuria jau ^anks
čiau susirašinėjo. Ji gyveno huo Puns
ko vos šeši klm., lietuviškame Sadvil- 
kų kaimelyje, šeima nemaža: penki 
berniukai ir trys mergaitės. Jo Monika, 
baigusi 7-nių metų mokyklą, dirbo 
krautuvėje Kaip pardavėja. Kalba lais
vai lietuviškai, lenkiškai ir vokHįkai,

I960 m. bilandžio men. ten nuvykęs 
Olsztync (ĄIĮėnštein) susitnetrįkavo. 
š.m. sausio mėn. gavo žinią, kad jp 
mergaitė jau atskrenda ir sausib 12 d.
6 v.v išlips iš lėktuvo Winnipeg© ae
rodrome. . . . . - y

čia gausus būrys lietuvių su Joriu

JRIZIKINi
D-JOS VAK , _ r .
Hillcres salėje, su nuoširdžiausia padė
ka Hamiltono ir apylinkių lietuviams, 
Hamiltono LSR D-jos valdyba praneša, 
yra patenkinamai pavykęs. Neskaitant 
įvykusio nesusipratimo, kuris rengė
jams buvo įvaręs, įvykstančio vakaro 
dienos ryte baimės iki prąžiĮimo (buvo j . 7. K .
manyta, kad atimtąs salei bufeto lei-i “Astrada”. Užkandžiai veltui. Bufetas, 
dimas, dėl išvogtos degtinės ir alaus, 
kur buvo nuvežta iš vakaro), rengėjai 
yra labai patenkinti, įdėję savo darbą. 
Reiškiame nuoširdžiausią padėką mū
sų skautų vardu, nes viskas buvo ren
giama, mūsų skautiškojo jaunimo rei
kalams. Pirmiausia, tikrai užtarnautą 
padėką prašome priimti mūsų stam
biuosius rėmėjus, būtent: Prestono, 
Angelston LID lietuvius, už nepapras
tai turtingą lotęri jai staliuką. Reikią 
priminti, kad Preston e yra apsistoję 
dalis didžiųjų Hamiltono skautų, ku
rie ir toliau gyvendami, pasiliko lie
tuviškoje hamiltoniečių dvasioje ir rei
kalui esant visada yra su mumis. To-

Miniota, Zakaras ir šalūga. Kontr. ko- 
įiisijon.^i*- Karvelis, Simniškis. , 
Kandidįtai: A. GiĮiaUskas, Bitinas. 
Garbės /teismo nariSi: t. Gaibaliaus- 
£as, S.’Čibiras, A. Jįaželis? J. Lapsys, 
L. MartinkUs. Kandidatai: V. Linkus, 
J. Mockūnas.

Suvažiavimo metu Sydnėjuje įvyko 
lietuvių dainų šventė, meno paroda, 
fotografijos paroda, literatūros ir dai
nos vakaras. Kaįkuriuose parengimuo
se dalyvavo keturių chorų kolektyvas. 
Būta ir sporto parengimų. Ir ateityje

trenkia mašinos duris palikdamas rak
tą viduje. Visas burysdietuvių skubiai 
žingsniuoja prie lėktuvo. Visų akys 
nukreiptos į jį su didzįausiu lūkesčiu J numatyta suvažiavimo metu rengti nie
kas iš jo išlips. Staiga atsiveria lėktų- ; no ir sporto susitikimus. Suvažiavimas 
vo dury’s ir pasirodo laukiamoji. Jonas ; ir parengimai praėjo gražioje lietu- 
įteikia gražiausių gėlių puokštę, o • viškoje nuotaikoje ir sustiprino Aust- 
grakšti 'blondinė atsuka Joneliui kai
mo mergaitės rausvą veidelį, kurį jau
nikis išbučiuoja. -Vėliau Monika išbu
čiuoja visas moteris, mergaites ir su 
joihis atvykusios vaikelius, o vyrams,. 
.Jono draugams, paduoda ranką. Dabar 
visi linksmai žygiuoja prie mašinų, tik 
Jono mašinos durys užtrenktos,, o rak
tas viduje. Jono sešut£ greitai atveža 

?iš ųamų raktą ir visi linksmi palydi 
jaunąją porą.)’ >

Sausio 14 d.- Jono sesutės, pp. Aški- 
nių, namuose šuruošiamas priimtuvių

jningi pejųdomo turto pirkimo-parda
vimo biznieriai, augina gražų lietuviš
ką prieauglį ir patys yra nepakeičiami 
lietuviai patrijotai ir su malpnunmu 
savo pasisekimą pasidalina su mūsų 
bendruomenės einamaisiais reikalais. 
Nuoširdžiausi mūsų linkėjimai jiems: 
sėkmės! Visus lietuvius pirkimo-parda
vimo atvęju prašome nepamiršti Krono 
> Valevičiaus. Toliau: Economy Meat 
Market p. Kybarto turtingas staliukas. 
Tur būt nėra buvę Hamiltone paren
gimo, kur ant stalo nebūtų p. Kybarto 
dešrų, kumpių ar kitokių gėrybių. Ačiū 
Jums ir geriausios sėkmės! Gražus ir 
turtingas p. Navicko ir jo gyventojų 
staliukas taip pat traukė daugumos dė
mesį, bet, žinoma, tik vienas buvo lai
mingas. Alt Silinsko staliukas, tąip 
pat hamiltoniečiio mūrininko-kontrak- 
tpriaus, yra didelis įnašas /mūsų įdė
tame darbe. A. JSilinskąs malonu
mu pagelbsti lietuviams $aw> sumanu
mu, ypač dekoratyviniam ,mūrinimo 
darbe. Didelis ačiū ir geriausios sėk
mė*! .■■■■ t.' ’

Paprasta fantę loterija, kuri buvo 
suaukota, dėka mūsų visuomenės, bei

sumos Lietuvių 
rovės šėrus. Neiš-

iki

Lietuvių
aukos.

i

... umąs loteriją (varant, kas 
atkreipė publikos dėmęsį. Nors ne vis
kas buvę išnaudota, bet loteriją skai
tome pavykusia. K. Mikšys yrt galbūt 
geriausiai nusimanantis -loterijų tv»r- 
- ■ ■ Ųtjauso didelė

Ir ateityje susilaukti

;vių, kurie įteikia jaunajai porai gra
žių dovanų, Po.teprasideda^vaišės, pa
šnekesiai ir dainos. Vaišių metu Juo* 
zas Demereckas pasako atitinkamą 
kalbą. Po pasilinksminimo ir naujų 
pažinčių svečiai skirtosi į namus.

’ Vasario 4 d. šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos bažnyčioje jaunoji pora pri
ims moterystės sakramentą. Sutuoks 
parapijos klebonas kun. J. Bertašius. 
.Vakare, tos pačios parapijos salėje, 
jvyks vestuvinis banketas. Kstr.

V^IKV KALĖDŲ EGLUTE įvyko 
Kalėdų antrą dieną. Programoje, kurią 
atliko Kalėdų senelio akivaizdoje (Ka- 
Jėdų seneliu buvo Euv. Kalasauskas), 
pasirodė įiet. Šeštadieninės mokyklos 

» «... mokiniai padainuodami keletą dainelių
Jis nuvykęs į Punską susitiko Moni- y Pykdami ‘Ėjo uodas į ntiąką”. Po 

. t to pasirodė.visrvaikučiai individualiai.
^Kalėdų sęnelis išdalino vertingas do- 
vąnas, Jnirias buvo sunešę tėvai ar ar-

ralijos lietuvių bendruomenės pasiry
žimą visomis išgalėmis išlaikyti lietu
vybę ir padėti lietuvių tautai atgauti 
laisvę.

Brbžiiijb
’ JONAS BENDORAITIS, 58 m., stai

ga mirė* gruodžio 2 d., naktį. Į Brazili
ją velionis atvyko po karo su šeima. 
.Prieš kfirą Bendoraičiąi kuri laiką gy
veno Prancūzijoje.

SUDBURY, Ont.
VASARIO 16 MINĖJIMAS bus sau- 

sio”28' d., Šeštadienį, Visiems gerai ži
nomoje Frood Rd. ukrainiečių salėje. 
Po paskaitos meninę dalį išpildys šeš
tadieninės mokyklos mokiniai. Veiks 
lietuviškas bufetas. Šokiams gros ge
ras orkestras. Visi Sudburio ir apylin
kės lietuviai maloniai kviečiami kuo 
gausiausiai dalyvauti ir atsivesti savo 
drąugus. Rengėjai.

OTTAWA, Ont.
KAZDĮIERAS IR RITĄ TCHORZ- 

NICKA1 Kalėdų antrą dieną pakrikšti- 
no savo šeštąjį vaiką-berniuką Algirdo 
Roberto Jokūbo vardais. Apeigas atli
ko kun. dr. Vikt. Skįlandžiūnąs. Krikš
to lęvąis buvo prof. Antanas Ramū
nas. sų savo žmona Marija. Po to įvy
ko labai šaunios vaišės tėvelių na
muose.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS įvyko 
pp. Sųpanškių nąmupse. Prisirinko

I
J I

prie skanių užkandžių ir gurkšnojant 
fdutį. Šeimininkavo: Bronė Įančiųkie- 
nė, E. Ęvietinskienė ir Aldona ir 6i- 
hįtė ’ JanČiukaitės. Maistą padėjo pa
ruoš Ą. Zulonienė ir p. Bujokiėnė. 
Ąlų pardavinėjo J. Graibys. Prie jėji- 
mp budėjo Ban. Demoreckaitė. JRubi- 

tvarkė Br. Lukoševičius. Kepures

igarbavo šiam pobūviui pp.
Sai atsikėlę gyventi

LB APYL. PIRM. INŽ. PETRO 
DAUNIO iniciatyva buvo surinkta ga
na didelė auką (apie $50) pp. Zabulio- 
niams, kurie peleniai labai skaudžiai 
nukentėjo nuo gaisro.

Lietuviškos pamaldos įvyks 
sausio 29 d.,‘ 1030 vai. St. Brigid’s 
bažnyčios salėje, kuri randasi St. Pa
trikas ir Cumberland gatvių kampe.

ausiai

1964 m

Namų Kul



Ne paslaptis, jeg ftų 
žmogus; besitriūsdamas evv(

kriti-
rūpesčiuosę, pradeda pailsti kul- pętątingo žįūrovo pąrąšytą/kurip 
tūriniuose baruose. Nežiūrint į {žodis batū.tjesą ir pąnip|ca. Su

Romanas iš lietuviu partizanu 
1 v gyvenk 1

šskyrus J. DąumąntĄ Ii A) 
už geležinės uždangai? Kleis-' ak

A i

Herojum

tai, ištisa eilė metų entuzijąjtų 
puoselėjamas įvairaus žanro me
nas buvo ir tebėra viena ryškiąUt 
siu mūsų kultūrinio judėjimo ap
raiškų. Į paminėtus barus stojo 
žmonės, kaip partizanai dažnai 
neparuošti kovai. Žmonės, kurių 
širdyse degė ir tebedega tėvynės 
meilė." Jų įnašas, reikia tikėtis,

iąu atspurti ant savo

teki

1 D^K,VALt
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sūnus Rimantu" oUnnU>logiįį ]
.<£ jajwwaysis

o universitete studijuota

► ABU SpNUS 
jose^ vyresnysis

kompetencijos, tai kuo :jis iria 
tuoja aktorių Į ~ “ *’
nuojauta? JĮ d;

------- ------- ------ ------------------- - torius ,tiek pati visuomenė galė- 
nebus pamirštas. Inteligentai ir I tų būti klaidingai nuteikta, gi ak- 
ųet profesijonalai žymia dalimi' toriui net kenksminga.
paliko už veiklos ribų ir tapo ju-į Pavyzdžii ’ “
dėjimo kritikais. Todėl nenuosta-1 “Rok 
bu, kad kiekvienas kultūrinis buvo pakakamai sklandus”, 
žingsnis kritikuojamas bei leidžia- --=->-j— - - j-
mas per savo įsivaizdavimo priz
mę. Suprantama, kritikuoti žy
miai lengviau nei padaryti, dejuo
ti, kad neišbrendama iš stagnaci-. 
jos, negu padėti išbristi. Kritikai 
dažnai “nemini darbo sąlygų bei jo 
sunkumų Nežino žmonių pasiau
kojimo, daugybės valandų pra
leistų repeticijose, finansinių 
trūkumų. Jiems visai svetimai 
kad aktoriai nuolat keičiasi. Tie, 
kurie per eilę pastatymų buvopa- 
siekę scenoje tam tikros pakopos^ 
gyvenimo sąlygų buvo priversti 
pasitraukti. Ateina nauji, mažiau’ 
patyrę, su jais dirbama ir siekia-^ 
ma to, kas galima pasiekti dabar
tinėse sąlygose. Kitaip sambūrių 
veikla sustotų, kaip praktikoje ir 
Įvyksta. ‘ j

Pereitame “Tž” numery buvo 
išspausdintas reportažas “Kultū
riniai parengimai Toronte”. Auto
rius A. K. (taip pasirašęs) paduo
da bendrą kelių parengimų apy
braižą, kiek ilgiau sustodamas 
ties “Sietyno” vęikla, kuris jau 
eilė metų dirba su dideliu pasi
šventimu ir entuziazmu. “Siety- 
/te”.._*■'* '*" _ ■ ■ “
“Dvylika brolių juodvarniais" 
daksčiusių” davė pasigėrėtinų re
zultatų. Minėto reportažo auto
rius galvoja, jog pasakos pasirin- 
;ki|has vienas iš dėkingiausių mė
gėjų gurpei. Deja, neatitinka 
tvirtinimui. Aktorius - mėgėjas 
lengviau Įsigyvena dramatinėje 
tikrovėje," negu pasakoje, kuri 
reikalauja pasakiško stiliaus tiek 

• žodyje, itek gestuose, tiek aplin
kumoj. Eiliuotoj pasakoj, kaip 
“Juodvarniai”, mėgėjui žymiai 
sunkiau suvokti psichologini kir
ti kurio taip pasigenda ręporte- 
ris. Neziurint šių užmetimų, kas 
liečia “Juodvarnių” pastatymą, 
jie buvo nugalėti ir nei vienas ak
te rius nebuvo “pasigailėtinas”, 

ot reporterio, bet produktyvus 
ir sąmoningas savo žingsniuose. 
Kiekvienas veikėjų pasakytų, jog 
daugiau pasigailėtini buvo tie, ku
rie net nepajutę pulso, tą taip 
reikšmingą kolonijoj valandą, 
praleido prie televizijos aparatų 
bei prie kavutės stalo.

Koks tokių recenzijų bei kriti
ku tikslas?

? Gal natūralia 
. ai būna subjek

tyvi ir netikra. Tuo būdu tiek ak

I , Pavyzdžiui reporteris rašo: 
Į “Pokalbims ryšys tarp aktorių 

skliausteliuose pridėdamas — di
dėlė .pažanga, tačiau kitu sakiniu 
sugriauna savo teigimą: “kalba 
nereali, nelanksti, atitrūkus nuo 
logiško ryšio”. Sklandžiai ir ne-; 
logiškai galėtų kalbėti žmogus,1 
reikšdamas savo mintis, \>et jokiu 
bųdu ųe\padiktuotas, kįrip kad bū
ną vaidinimuose, čia galima kal
bėti tik apie logišką okcentą, bet 
ne ryšį, nes kalbos sklandumas ir 
drauge be logiško ryšio vienoj, są
vokoj nesutelpa. Reporterio ne
nuoseklumas ypač ryškus Širdu- 
ko apipavidalinime: ‘‘Nelauktai 
gerai pasirodė širdųkas (V. Ruk- 
šys). Jo pasakos :pasak6jimąs bu
vo Įtikinantis”, šiaip jau kitose 
šęęriose jis buvęs silpnas. Klau
simas, kodėl reporteris nelaukė 
gero širduko pasirodymo? Reiš
kia, jis įžengė i auditoriją aprio- 
rizmo vedamas ir tuo pačiu ap- 
ripruąpu apsprendžia jo kitas 
scenas pavadindamas silpnu be 
jokių paaiškinimų bei sąyo nusi
statymo pagrindinio- Jei repor
teris nesiryžta recenzuoti, tuo la- 
biąu jis turi būti atsargus aprio- 
rizmuose. Kritikas ne tik pasakoj, 

paskutinis pasirinkimas! betirkitp^scenos^.būtųrądęs 
j grąęęsųįų momentų, gi mažiau 

pavykusias būtų išryškinęs, kad 
Širdųkas ar kiti veikėjai ateičiai 
Įsidėmėtų. Aktoriaus veikla sce
noje keičiasi pagal besirutulio
jančią veikalo Įtampą, tuo būdu 
jis negali būti vienodas visose sce
nose ir jo spalvingumą aptarti 
vieninteliu būdvardiniu žodžiu 
būtų lygu absurdui.

Iš visos eilės aktorių reporteris 
pamini tik keletą. Skaitytojui gali 
susidaryti Įspūdis, jog tie keli ir 
suvaidino visą “Juodvarnių” pa
saką. Deja, kitiems jis pritrūko 
?odžių, net Meilutės nepaminėda- 
mas, kuri šiame spektaklyje paro
dė gražaus sugebėjimo, nuoširdu
mo ir veiklos.

Galutinoj išvadoj, mūsų kores
pondentai, -kritikai savo plunksna 
nekelia .kultūrininkų nuotaikos, 
bet sąmoningai ją žlugdo. Vis dėl
to, norę^ąu patikslinti, jog tie, 
kurie valandas praleidžia .besi
ruošdami, neieško savo pavardės 
’apkraščiuose, bet dirba tyliai, pa
sišventusiai nes jaučia darbo pras- 
mę. K. B. P.

1

PADARYKITEa

naudodamiesi

Namų ir ūkių pagerinimo paskola
VALDŽIOS REMIAMA IR 

DABAR GAUNAMA PER JŪSŲ >AN£Ą.

Pakeitimams ar pataisymams išorėje ar namo viduje, 
Įskaitant garažus ir priestatus;
Taip pat Įsigijimams, įrengimams, pataisymams ar pa
gerinimams šildymo sistemai; elektros apšvietimo ir 
motorų sistemai bei vamzdžių Įvedimui; septiniams tan
kams bei prijungimui prie kanalizacijos; antrosioms 
durims, bei langams, tinkleliams bei užuolaidoms nuo 
saulės; • ' \
NAMŲ PAGERINIMO PASKOLOS yra duodamos že
miausiomis palūkanomis — iki $4 000 ir iki 10-ties 
mėtų išsimokėjimui.
Smulkesnių žinių teiraukįtės savo banke ir atlikite tai 
dar šią žiemą, kada meistrai ir medžiaga yra prieinami.

ŪKININKAI ____ _
■F'——• -^11 . -J. ----------------- JI

Pasiteiraukite apie valdžios remiamas ŪKIO PĄGERĮ- 
•NIMO PASKOLAS gaunamąs per jųsų bankus iki 
$7.500 ir iki 10-ties metų išsimokėjimui. Pąskolos pa
dargams, gyvuliams ir taip pat plataus masto namų pa
gerinimui/ ’

Km tukti - 
PADAlt YKITE TU MSH! t

Issued by Authority of 
Hon. Michael Starr, Minister of labour.

mwrwmtvwiu1* llUI/k-tBI1 I

KŲUTŪR^lR :J
KNYGŲ K-8£ oi?

JAUNIMO' LITER Artu os' ioN- 
KURSE, kurį ęrganizavo Akademinis 
Skautų Sąjūdis, jury komisija -r- pirm. 
H. Lukoševičius, Nelė Mazalaitė, Leo
nardas Žitkevičius, Stp. Zoharskas ir 
Romas Kezys — dvi premijas po $150 
paskyrė: už geriausią novelę “Prizmė” 
.Liudai Germanienei - širmuiytei ir už 
geriausią poezijos kūrinį “Netarti žo
džiai” Daliai Kolhaitei. Abi laimėju- 

sausio 8 d. , ■ ;
NAUJAS “JAUNIMO ŽYGIŲ” Nr. 

išeis vasario pradžioje — Nr. L2 (24> 
25). Storokame numeryje telpa visa 
eilė vertingų straipsnių: J. Aro, St. 
Dziko, A. Gladkausko. J. Gobio, kan. 
V. Zakarausko ir kt. Įdomus ir mintin
gas pasikalbėjimas su Otavos univer
siteto profesorium dr. Ant. Ramuliu. 
Toliau tęsiama prof. Roemerio Studija 
‘‘Lietuves sovietizacijos kohstitucinis

tus jau prieš gerus dešimtį me- 
tų, lig šiol neturėjom svaresnio 
veikalo iš mūsų partizanų venk- 
loš pavergtoj Lietuvoj. Tą spra
gą dabar užpildė V. Alantas sa
vo stamboku romanų, pagadintu 
Tąrp dviejų gyvenimų.. Tai vįenąs 
.^.svaresnių lietuvių egzįlinės lite
ratūros veikalų pereitais metąis.

Lietuvių partizanų veiklą apra
šyti, esant už Lietuvos ribų, nė
ra lengvas uždavinys. Visai geras . ________ ____________
šaltinis gali būti minėtas Dau- 1110 esame matę anksčiau pvz. gen. J10s yra čikagietės. Premijos įteiktos 
manto veikalas, tačiau jo vieno T;-x------ ---
neužtenka. V. Alantas savo roma
ne yra užsibrėžęs gana platų barą, 
ir reikia stebėtis, kaip jam pavy
ko gauti net visai smulkių detalių 
iš mūšų partizanų gyvenimo. Be 
esminių ir svarbių faktų joks ra
šytojas vien vaizduote, kad ir ko
kia ji būtų, tokio plataus veikalo 
neparašys.

Romano fabulą sudaro Radvilų 
šeimos tragedija ir triumfas, Lie
tuvą bolševikams okupavus. Sena- 
sai Radvila nuduriamas, (Radvilie
nė išniekinama, sūnus Domas pa
imamas Į kalėjimą, dukterį Rūtą 
išniękina enkavedistų vadas ru
sas. Iš kalėjiiho išvaduotas buvu
sio ūkvedžio, Domas prisiekia 
.kerštą Lietuvos pavergėjams, 
cąmpa partizanų vadu, drauge su 
Rūta vykdo tą atsiteisimą, po Įvai
rių nuotykių ir kautynių pagaliau 
laimi paskutiniąsias kautynes 
prieš apsupusius bolševikus. Tė
viškės garbė atstatyta — nuo Rū
tos šūvio žūva jos išniekinto jas 
ėmvedistų vadas, ji pati vėliau 
krinta didvyrės mirtimi-

Didelio skirtumo esama tarp V. 
Alanto prieš dešimtį metų išėju
sių Pragaro prošvaisčių ir dabarti
nio veiKąlo. Aname buvo jau per
daug aiškiai siūloma išsidirbta 
Idėja — senosios lietuvių religi
jos atstatymo reikalas. Matant, 
kad tokia idėja ir neaktuali ir ne
imponuojanti, autoriui teko imtis 
aktualesnės temos. Tačiau ir šia
me pastarajame veikale dar kai- 
kas tebėra likę iš ano pirmojo — 
kad ir ta pati keršto idėja, kuri 
gal perdaug pabrėžta, per ryškiai 
iškelta. Ji padaryta net centrine 
veikalo idėja. Nors autorius čia 
nori rasti paralelę su Vytauto Di
džiojo priesaika prieš kryžiuočius 
(p. III), bet vis dėlto tada turė
jom reikalo su nevisai išpagonė- 
jusiu kraštu, antra, Vytautas sa
vo priesaikos ėmėsi ne kokiam as
meniniam kerštui vykdyti, bet vi
so krašto laisvei ginti. Tuo būdu 
ir čia būtų buvę geriau padaryti, 
jei asmeninis keršto motyvas kiek 
galima būtų buvęs nustumtas Į 
sali ir kovingumas pridengtas vi
so krašto laisvės vadavimo idėja. 
Ji, tiesa, kiek šmėkšteli, bet Do
mas Radvila buvo ne visų parti
zanų vadas, o tik vieno, šiuo atve
ju Geležinio Vilko dalinio

Nors pradžioje atrodytų, lyg 
autorius duoda kokią Įvykių kro
niką ar atskirų veikėjų charakte
ristikas, bet vėliau jis sumezga 
jau ir pagaunančią intrigą, kuri 
yra esminė gero romano dalis ša
lia taip pat gerų charakterių. Ta 
intriga ypač užsimęzgar kai Do
mas vykstą i Augustavo miškus 
ieškoti savo žmonos Ados, kai su 
suklastotu laišku čia Įsimaišo žy
delis Bėrelis. Kaikunos scenos, 
kaip bėgimas po vandeniu, Ados 
tardymas, gal kiek ir egząltuotos, 
bet jos galimos tose nepaprastose 
aplinkybėse.

Nors vyriausias veikėjas roma
ne yra Domas Radvila (kiek me
nąs ir savo istorinę kilmę, plg. p. 
146), bet daugiausia savo meilės 
kaip Į charakteri autorius sudėjo Į 
jo seserį Rūtą. Rūta — didvyrės 
pavęikslas, tokios didvyrės, kokių 
lietuvių istorija tik nedaug tega-

_ _ . - abejingom
spalvom, lyg būtų imtas ne iš gy
vo gyvenimo, bet kiek dirbtiną! 
kurtas 4>agal autoriaus nusistaty
mą vdvaįinįhkų atžvilgi u.

Religinio elemento Įr čia auto
rius negalėjo išvengti, pvz. duo
damas vaizdelį apie Dievo Moti
ną, kur religinis nusiteikimas ir 
gyvenimo tikrovė rodoma aštro
kam kontraste. Kitokio nusistaty-

Hašūkio Kovose dėl Lietuvos me
muaruose, kur esama tam tikros 
paralelės tarp gen. žmonos ir 
Ados, patekusių i kalėjimą. Pir
mai marianinis išgyvenimas turė
jo ypatingos reikšmės (pvz. anto
logija “Marijos žiedai”), bet ko
kie religiniai išgyvenimai reiškė
si antrojoje, neparodyta.

Aplamai šiame romane atsklei
džiamas gana platus nesenos tik- Įvertinimas”. Praplėstas apžvalgų sky- 
roVės vaizdas mūsų brangiojoj1 tė- rius, kariame labai plačiai pasisakoma 
vynėj Lietuvoj ( aktualiais politiniais, visuomeniniais,

Romano, kalba lengva, sklandi, jūriniais' klausimais, atsidūrusiais 
veikalas skaitomas be kliuviniu,sir kt 
SS3HI3 čis ir nemaža kiek savotiš- i ujami. žygiai” yra Lietuvių Krikš- 
kų žodžių, vietomis ir neįprastų Uloniškosios Demokratijos Studijų Klu- 
išsireiskimų (pvz. su žodžiu ture-. bu organas. • žurnalo tikslas išva- . _ . .... -r- . .......
iii viptnmic -Mintiniai cjiirinisn na-(ryti naują, modernišką lietuviškosios maitis. Adresas: cand. med. Angelė 

krikščioniškosios demokratijos vagą 
jaunojoje išeivijos kartoje žengiančio
je nauju moderniu keliu.

“Jaunimo Žygių” administracijos 
adresas: 1224 E. 84th Street, Cleveland 
3, Ohio. (SKI).

DAIL. A. RUKŠTĘLĖS paroda Det
roite ruošiama kovo mėn.

ti), vietomis šalutiniai sakiniai ne
skiriami kableliais, nors kaikur 
gal tai bus ir korektūros klaidos.

Vytautas Alantas, TARP DVIE
JŲ GYVENIMŲ, išleido Lietu
viškos Knygos Klubas Čikago
je 1960 m., 462 psl., kaina $4.50.

Toronto moterų Jaisyavakaris
Aną sekmadieni, sausio 15 

d., KLK Moterų D-jos. Prisikėli
mo parap. skyrius suruošė visos 
kolonijos moterims laisvavakari. 
Susirinko apie 200 moterų, kad 
kavinėje vos galėjo tilpti/-

Programoje buvo S. Butkevi
čienės ^paskaita, meninė dalis ir 
pranešimas apie skyriaus veiklą-

S. Butkevičienės paskaita te
ma “Moters teisės” buvo Įdomi it 
tikrai gferai ir kruopščiai paruoš
ta. Joje prelegentė' kalbėjo apie 
pradžią moters išsivadavimo iš 
pažeminančios žemos rūšies žmo
gaus būklės, apie moterų eman
cipaciją Anglijoje ir sufražisčių 
judėjimą Amerikoje, palaipsniui 
'rieidama prie šios dienos mote
rų teisių Kanadoje. Khd paskaita 
buvo aktuali ir Įdomi, galima 
spręsti iš jos sukeltų klausimų 
ir diskusijų. P. Senkuvienė ta 
proga prisiminė neprikl. Lietuvo
je moterų turėtas teises visiškai 
lygias su vyrais. Tokių teisių dar 
ir šiandien nė vienos valstybės 
moterys neturi.

Diskusijos buvo pertrauktos 
menine dalimi — p. Sriubiškiėhė 
p.adąinąyp kerėtą nuotaįkingų^ai- 
neliiĮ. Jai ak.omponavo?Dalia 
'krinskaitė, Toįpnto koi^ervato- 
rijos studentė. p.; j <>•

Po to-vėl buvo tęsiamos disku
sijos, bet jau p. Srmbiškienės su
odintą svajinga dąy$>j>nuotaika 
buvo užbūrusi visas, taip kad pre
legentei baigus atsakyti i paklau
simus, dainą užtraukė visos pora 
šimtų susirinkusių moterų.

Ir taip nepastebimai prabėgo 
letoli trijų valandų. Dar išklau
siusios skyriaus sekretorės prane
šimo apie skyriaus veiklą, neno
romis pradėjo skirstytis namo. 
Laikrodis jau rodė netoli 8 vai. v. 
ir ne vienos gal laukė vyras su 
vaikais.

Iš sekretorės pranešimo įr iš 
gausaus susirinkimo, galima 
spręsti, kad KLKM D-jos Prisikė
limo parap. skyriaus moterys tik
rai yrą viena iš gausiausių na
riais, veikliausių ir darbingiausių 
organizuotų vienetų ne tik To-

route, bet ir visoje Kanadoje. Su- 
sirinkimo proga prisirašė dar 
įaujų narių.

Prie parengtų stalų viešnios bu
vo vaišinamos kava ir pyragėliais.

Skyriaus valdyba dėkoja S. But
kevičienei už puikią paskaitą, p.

riubiškienei taip jautriai ir gra- 
aai padainavusiai, Daliai Skrins- 
;atei jai akomponavusiai, dr. A. 
Jžupienei už mielą laisvavakariui 
pirmininkavimą, p. Krikščiūnie
nei už sekretoriavimą ir visoms 
narėms bei viešnioms už atšilau- ld «. ^.... 
kymą.1 Z. D. 1 los ir jų paskirtis’

. JOKŪBAS J. STUKAS, Lietuvos at- 
'Siminteui radijo Niujorke vedėjas, pa
kviestas į City College dėstyti taniau- 
tinę prekybą.

POETUI FAUSTUI KIRŠAI vasario 
13 d. sueina 70 mėty amžiaus. Jis gy
vena Bostone.

MIUNCHENO UNIVERSITETE yra 
.) lietuviai studentai. Jų tarpe yra du 
vos prieš porą metų atvykę iš Lietu
vos. Tai Ona Hermanaitė, dirbusi Jur
barke bibliotekininke ir Marijus Ze- 
chanowskis - Cečhanavičiūs, jau 'Lie
tuvoje studijavęs mediciną. Ir čia jis 
medicinos studijas tęsia.

HANNOVERYJE lietuvių studentų 
lauguma studijuoja techniką: Andrius 
Brinkis, Arvydas Lingė, Rudolfas Brin
gs, Valteris Zybėrtąš. Mergaitė sįu*t 
dentė tėrątik vferfa. Tai Gerda Loren--’ 
taitė, atvykusi beveik prieš du metus 
s Lietuvos. Lietuvoje ji buvo pradė

jusi studijas žemės ūkio akademijoje, 
a studijuoja veterinarijos mokyk- 

l<Ni« ;
VOKIETIJOS STUDENTŲ ATEITI

NINKŲ SĄJ. leidžia neperijodinį lei
dinį (rotatorių) “Ateitin”. P.m. gruo
džio 19 d. išėjo Nr. 3(9), 24-36 psl. 
a redagavo stud. phil. Kęstutis že-

b • 
Rugieniūtė, Muenchen 22, St. Anna 
Platz 2.

Leidinėlis nedidelis, pasirodė po 
metų, bet turint galvoje, kad lietuvių 
studentų Vokietijoje nedaug tėra ir jie 
yra išblaškyti po įvairius universite
tus, leidinėlis visdėlto rodo sveikinti
ną jauniino paslankumą. O yra jame 
ir gana įdomios medžiagos, yra kroni
kos žinučių, yra labai mielai skaitomų 
jeportažėlių. Pora jų rodo, kad yra 
lengvai plunksną valdančių. Galimas 
dalykas, tai Vasario 16 gimnazijos bu- 

ę auklėtiniai.
RADIJO VALANDĖLĘ SAO PAU

LO, išvykus iš Brazilijos p. Kaseliū- 
nui, perėmė Tėvas -Daugintis, SJ. Ji 
transliuopama iš radijo stoties “Co- 
meta” kas sekmadienį 2 vai. p.p.

LIETUVIŲ MOKYTOJŲ KONFE- 
RENCĮJĄ buvo sušaukta gruodžio 4 d. 
Melbourne. Buvo kviečiami visi dirbą 
ar dirbę mokytojo darbą, kad ir tik sa
vaitgalio mokykloje. Svarstymams bu
vo paruoštos dvi paskaitos. Elenos ži- 
žienės “Lietuvos ir Australijos mokyk
la” ir Ant. Krauso “Savaitgalio mokyk-

PRISIŲSTA PAMINĖTI
Rameikis — Lietuviai ir Demokratų 
partija!; Ig. MalėUąsTautiškumo 
pergalė prieš kvislingą; Jaunos Ame
rikos jaunas prezidentas; Bažnyčia ir 
valstybė Amerikos žemyne; Lietuvių 
Bendruomenėje; Vardai ir įvykiai.

Užuolanka, Nr. 1 (33), sausis, 1961, 
16 psl.

Ateitis, 1961 m. sausis, Nr. 1, 24 psl.
Turinys: S. Jūreivis Razmus — Pa

šaukimas; Arūnas Liulevičius — JOC; 
J. šoliūno, Gražinos D., A. Krivūlės, 
J. Degutytės eilėr.; Dalia Indreikaitė 
— Kr. Donelaičio ir Ch. Dickenso re
alizmo estetika; A. Barūnaitė — Žalgi
rio mūšis; A. Gilvydis — Priešsokrati- 
niai filosofai; A. Glądkauskas — 
ditacija prie “žvakidės”;

šiūnas — Spauda: mirties ar gyvybės i 
šaltinis; Alg. Budreckis — Lietuvių ; 
naujų metų papročiai; Kronika,

Laiškai lietuviams, 1961 m. sausio 
mėn., Vol. XII, No. 1, 32 psl.

Šiame nr. rašo A. Grauslys. dr J. 
Prunskis, Fr. Dickenson, dr. J. Vaiš
nora, MIC, K. Eglinis, a. SmulKštieiie, 
B. Markaitis, SJ, J. Vaišnys, SJ, D > 
Koklytė.

The Baltic Review, December 1960, 
No. 21, 64 psl.

Turinys: Clark Mills — A Baltic 
Landcape; R. Ekmąnis — Latvian Li- 

iterature during the First Soviet Oc- 
; cupation, 1940-1041; J. J. Stukas and

A*. JLKA » VllVU

I— Lithuania; V. yfixates Which

Bičiuliams; Z. Ivinskis — Heroiškieji cognition; Albert'N.' Tarulis — Un- 
momentai Lietuvos istorijoje; A. Pe- used Springboard and Insecure Safety 
toefi — Karas ir taika; A. Baronas — Zone; The Situation in Soviet Occupied 
Paradas; JL. Andriekus -r- Daina; T. Estonia.

,J. Narūne, Jaunieji daigeliai. Eilė
raščiai vaikams. Antroji 'pataisyta lai
da. Švietimo, Tarybos aprobuota. įs

ileido Liet. Knygos Klubas. Spaudė 
i “Draugo” spaustuvė, 1960, 55 psl. Kai
na SI.50.

Ateitis, 1960 m. gruodis, Nr> 10, 
237-260 psl. *

Turinys: L. Andriekaus ir R. Kisie
liaus eilėr.; S. Sužiedėlis — Pirmosios 
pažintys Kaune; J. Kidykas, SJ, — 
Kam Tavo pasaulis; K- Skrupskelis — 
Apie ateitininkų ideologiją; Metinė 
studijų tema; A. Liulevičiutė — Ideo
loginė kova pasauly; L. Meškauskas — 
Religija Brazilijoj; Vytenis — Per 
prizmę; Virginiją — Ateitininkai ir 
mes — studentai; Spaudos apžvalga;' 
J. Siląiniš -7- Sporto r^orma; y. Gal- 
likaįtė'*— Mūšų kalba; Koresponden
cija. •

Lux Christi, 1960 m. gruodis Nr. 4 
(37), 84 psl.

Turinys: Kun. dr. St. Žilys — Nau
josios rubrikos; kun. dr. J. Gutauskas 
— Mūsų religiniai pokalbiai; kun. dr. 
I. Urbonas — Lietuviai tarptautiniame 
Eucharistiniame kongrese; Msgr. J. 
Balkūnas — Jubiliatas kun. Juozas K. 
Miliauskas; kun. VI. Budreckas — Ak
tyvus privatinis ir bendruomeninis ti
kinčiųjų* dalyvavimas skaitytinėse Mi
šiose; Pamokslai — kun. J. A. Kara

tus — Metai Kristaus tarnyboje; kun.
dr. J. Gutauskas — Pamokslėliai įvai-: 
riomš šventėms; Knygos; Kronika.

.{ Laisvę, 1960 m. gruodis, Nr. 23 Elmer R. Krueger — Current Events 
;6Q),.:64 psl. ' I— Lithuania; V. VŠlptąg Which

Turinys: A. Maceinos laiškas LF Way Khrushchev Alins at Indirect Re

PĄBRGČLIV KATALIKŲ JAUNIMO 
STUDIJŲ OS V. VOKIETIJOJE

P^iertjKnįpfiJ'paskutinę savaitę Gj|ė 
lingo miestelyje prie Miuncheno, V»r 
bėgęlių Kataliku Jaunimo KomisflS 
VOttOdM IMfr&fStudijų dienas. 
tema: “Mes kuriame laisvą ir vieninga 
Europą”.

Jos atidarytos gruodžio 27 d. ^St 
darymo, metu susirinkęs įvairių taiftą 
jaunimas iš visos Vokietijos buiro 
truiųpai sųppįincyntas su pabėgėti^ 

’fcdtafikų jdunimrf Veikli Ir jos galinį 
bėnris Vidurio Europoje. »

Gruodžio 28 d. paskaitą “Apie Rytų 
ir Vidurio Europos ateitį” skaitė H. 
Sčhuetz, narys V. Vokietijos Bundes
tago Bonnoje ir Europos Tarybos Pa
tariamojo seimo Strassburge. Popiet 
įvyko pabėgėlių jaunimo ir vokiečių 
studentų sųsitikįmąs, o vakare buvo 
parodyti du kultūriniai filmai. Viena.- 
me dokumentine medžiaga pavaizduo
tas gyvenimas sovietinės Vokietijos, 
zonoje, ypač išryškinant komunizmo 
carinius pasiruošimus puolamajam ka- 
ui bei darbininkijos, moterų ir jauni

mo karinį paruošimą - apmokymą. Ant- 
jame filme parodyta šiaurės Atlanto 
jjudgo$ ^įkųrimas, išsjvystymas ir 

carinis pajėgumas.
Gruodžio 29 d. paskaitą “Kas yra 

Europa” skaitė pagarsėjęs Bavarijos 
radijo komentatorius dr. J. Gaitamdes„ 
j antrą — “Egzilų jaunimo įkurdini
mas federalinė je Vokietijos Respubli- 
:oje” Bavarijos darbo ministerijos at

stovas Otto Maurer. Vakare svarstytos 
jalimybės behdrądąrbiauti pabėgėlių 
aunimui su Europos Taryba ir euro

pinio apsijųngimo organizacijomis.
Gruodžio 30 d.’ paskaitą “Liaudies 

dainos Rytų Europoje” skaitė H. Fuh- 
rich. Jis jau yra išleidęs knygą su 
įvairiomis Rytų Europos tautų liaudies 
dainomis. Ji šiuo laiku jau plačiai nau
dojama Vak. Vokietijos mokyklose 
Kaip dainų vadovėlis, šioje knygoje 
nėra lietuvių liaudies dainų, bet auto
rius ruošiasi neužilgo leisti naują šios 
knygos laidą ir pažadėjo ją papildyti 
lietuvių liaudies dainomis, jei lietu
viai jam suteiktų reikiamos medžia
gos. Vakare įvyko meninė programa. 
Buvo išpildyta rytų Europos dainų ir 
muzikos kūrinių, o lietuvių jaunimas 
pašoko du tautinius šokius; Kubilą ir 
.<epųrinę. * .

Gruodžio 31 d. rytą, po pamaldų, kil
ių .metu giedojo lietuvių jaunimas, . 
vyko atsiveikinimas.

Lietuvių jaunimo grupė (visi stu- 
lentai) buvo didžiausia — viso apie 
15. Suvažiavo iš visų V. Vokietijos 
□raštų. Studijų dienose užsįrekomen- 
lavo labai gražiai. Tik diskusijose po 
paskaitų galėjo rodyti kiek didesnį ak
tyvumą,

šis įvairių tautų katalikų jaunimo- 
pabėgėlių nuo komunizmo susitikimas 
buvo pirmas tokio pobūdžio. Katos Stu
dijų dienos numatytos šią vasarą taip 
pat Gautinge: Finansuoja vokiečiai. 
Lietuvių jaunimas tokiems parengi
mams ateityje turėtų rodyti dar dides
nį dėmesį. v

Verca paminėti, J^mTĄįūsu jaunimo 
ildėshe ddlis' (virš 10) gruodžio 31 d. 
iar neišsiskirstė kas sau, o pasiliko 
Gautinge. Popietyje, turėjo savo orga
nizacinį pasitarimą,, o vakare suruošė 
jaukų ir linksmą pobūvį, kartu gied- 
iausioj nuotaikoj sutikdami ir Nau

jus Metus. ELI.
“NAUJOJE ŽEMĖJE”. Vak Berly- 

is, Kongresshalle, lapkričio 12 iki 
gruodžio 9 d. buvo suruošta tarptauti- 
lė tremtinių ir pabėgėlių dalininkų 
aroda, kurioje dalyvavo keliais kūri

niais ir dail. Pranas Gailius iš Pary
žiaus. Parodos proga buvo išleistas 
katalogas “Im neuen Land”. Parodos

___ _ Mp. globėjas buvo Lichtenšteino kunigaikš- 
____  __ _______ j Kidykas Us Pranas Juozapas II, garbės komi- 
SJ, — Valdovai, ne vergai; Bol. Luko- tetą sudarė taip pat žymūs įvairių tau- 

' tų asmenys. Parodą , rengė AWR — 
Association for the Study of the World 
Refugee Problem.

KOLEKTYVAS “GOETTINGER AR- 
BEITSKREIS” ir šiemet išleido buv. 
Karaliaučiaus universiteto metraštį 

“Jahrbuch der Albertus Universitaet 
•4 Koenigsberg Pr,” Band XI-1961. 

Leidykla: Holzner-Verlag Wuerzburg. 
501 psl ). Metraštyje ir ši kartą yra 
keletas rašinių, kurie liečia lietuvių 
gyventas ar tebegyvenamas sritis. T.k. 
yra straipsnis apie prūsų ordino žve
jybą Prūsijoje (autorius: dr. Horst 
Alexander Wiliam). Kitas straipsnis 
aprašo gamtos apsaugos sritis (auto
rius: dr. Ų.. Lohmeyer), dar kįtas aiš
kina vokiečių kovą už Rytų sritis vals- 
tybiųės, etikos požiūriu (autorius: prof, 
dr. H. Kraus). Yra ir H. Marziano su
daryta “Ryty vokiečių’ bibliografija”. 
Čia suminėti tik keli to storo tomo 
rašiniai, kurie, žinoma, visi yra para
šyti vokiečių požiūriu. ,

Liudo Giros raštai buvo išleisti 1953 
m., o dabar leidžiama nauja jų laida. 
Išviso būsią 5 tomai. Iki šiol išėjo 2 L 

“Kaunas. Jo praeitis, dabartis ir atei
tis” Tai naujas valstybinės politinės ir 
mokslinės leidyklos leidinys, paruoš
tas A. Gulhinskienės, V. čemeckio, P. 
Kežinaičio. Kiek matyti iš‘ rėkiamos, 
knygoje daug vietos skiriama “revoliu
cinei Kauno praeičiai’ ’ir, žinoma, iš
keliamas sqvjetinis laikotarpis;::

Lietuvių anglų kalbų žodyną paruo
šė B. Piesarskas ir B. Svecevičius, re
dagavo L Karsavinaitė ir D.. Slapo- 
berskis. Išleido valstybinė politnės ir 
mokslinės literatūros leidykla, 1960.

Ar jūs ketinate
c j

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

KENNEDY
TRAVEL BUREAU 

2«6 QUEEN ST. W

* -Skalbimo mašinos,

Vaikų baldai,

Įvairūs kilimai 
ir kitkas.

tinka prie valgio ■

ar šiaip atsigerti

SEVEX-IP

mumuuuj. p

MO H AW K 
Furniture Ltd

šviežias, 
gryno skonio

Visuomet turėkite užtektinai 
• ‘ atsargoje 7-up savo malonu

mui. Gaivus, citrinos skonio, 
putojantis 7-ttp yra visų, mė
giamas . pne valgio ar vie

nas. Nusipirkite dar šian
dien patogiame šešių bonkų

Nieko geresnio už 7r«p

+ Pilnas namu 
apstatymas baldais, •

* Elektros reikmenys,
* > '<
* šaldytuvai, '■ ’

LIETUVIŲ 
BALDŲ 
KRAUTUVĖ

Mainome senus naudotus 
baldus ir matracus. 
Įvertindami juos augštą 
kaina.*------- —

DUODAME DIDELES ’
NUOLAIDAS PERKANT 
NAUJUS.

i I

Ka’nois 
atsikviesti?
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Mann & Martel Ltd

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

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

Swansea 
4-tas namas nuo Bloor 

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

Indian Rd. Cres.
Originalus dupleksas 

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

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. 
v.vai'?t'n;s Gražūs dideli

kc-:.: balansui 10

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 Ave.
7 kambariai — vienas morgičius 

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

• vienas morgičius

SPORTAS

Kuiįves* .dies Wright
įmokėti, 8 didelių kambarių, 

geio mūro atskiras namas su vieta 
garažui. Vandeniu alyva apšildo
mas, nepereinami kambariai. Arti 
susisiekimo ir krautuvių. 3 moder
niškos virtuvės. Geras morgičius.

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

Oakwood - St. Claii
$5.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras 
mūro namas su garažu, vandeniu 
alyva apšildomas, 2 modernios vir
tuvėm. Viena skola balansui 10 me
tų, lengvi mokėjimai.
/ Bloor - Jane
$10.000 įmokėti, 8 didelių kambarių 
per 2 augštus, mūrinis namas su 
privačiu Įvažiavimu ir šildomu ga
ražu. 2 vonios, 2 virtuvės, vandeniu 
alyva šildomas, didelis sklypas, ar
ti visko. Geros sąlygos.

B. SAKALAS
SAKALAUSKAS

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

Baby Point Rd.
Atskiras — 6 kambariai

S3.0W Įmokėti, mūrinis labai . 
m? Sicvjje su dviem \ 
vėm, alyva šddcmas. Privatus 
žiavimas. Pilna kaina $16.500.

The Kingsway

gera- 
irtu

SŽ.SOO 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

KSA ŽINIOS
Ssausio 22 d. Hamiltone, dalyvauk 

jant KSA PPSK Aušros, TLSK Vyčio 
ir LSK Kovo atstovams, buvo ištraukti 
KSA pirmenybių burtai.

Pagal KS Apygardos ir Jdubų atsto
vų nutarimą praėjusiu metų čempijo- 
nas, jei susidaro 5 komandos, eina tie
siog į finalą.

Komandos pasiskirstė sekančia 
tvarka: * \

Vyrų krepšinis: Vytis - Sakalas; Auš
ra II - Tauras; Aušra I, kaip praėjusių 
metų čempijonas, žais sekmadienį su 
šeštadienio rungtynių nugalėtoju.

Moterų krepšinis: Aušra - Tauras; 
Kovas - Sakalas; Vytis, praėjusių metų 
čempijonas, žais sekmadieni su šešta 
dienio nugalėtojom.

Jaunių krepšinis: Kovas - Aušra II; 
Tauras - Sakalas; Aušra I, praėjusių 
metų čempijonas, žais sekmaidenį su 
šeštadienio nugalėtojais.

Vyru tinklinis: Aušra - Vytis.
Moterų tinklinis: Kovas - Aušra; Vy

tis - Sakalas.
Vyrų stalo tenisas: Vytis - Aušra; 

Kovas - Sakalas.
Moterų stalo tenisas: Sakalas - Ko

vas; Vytis - Aušra.
Šachmatai: Aušra - Vytis - Kovas. 

Žais kiekvienas su kiekvienu.
Tikslų rungtynių laiką LSK Kovas 

praneš klubams. KSA.
KOVO ŽINIOS 

Sveikiname Toronto PPSK Aušros, 
Ročesterio LSK Sakalo, Montrea- 
lio LSK Tauro ir Toronto LSK 
Vyčio sportininkus, atvykusius į 
Kanados Sporto Apygardos pirme
nybes. Linkime sėkmės, gražios 

ai praleis-

1 vai. p.p. Mergaičių Katedros gim
nazijoje (Main St. E., kampas Went
worth — kur buvo rungtynės JAV - 
Kanada) oficialus pirmenybių atida
rymas, baigminiai susitikimai ir dova
nų įteikimas.

Pirmenybių pravedimui Hamiltono 
švietimo direkcija Kovo valdybai pa
skyrė dviejų gimnazijų patalpas. Su
sidarė visa eilė nepatogumų, tad val
dyba dėjo pastangų gaut j tokias patal
pas, kuriose galėtų tilpti visos rung
tynės. Pastangos davė vaisių, nes švie
timo direkcija sutiko išnuomoti Hill 
Park (ant kalno) gimnaziją, kurioje 
salės yra labai moderniškos, nes pasta
tas statytas tik prieš 5 metus. Taip pat 
visų dalyvių patogumui pranešame, 
kad mokyklos kavinėje yra automa
tai, kuriuose galima gauti pieną, 
minkštus gėrimus ir šaltą užkandą. 
Prie mokyklos yra didelė aikštė ma
šinoms pastatyti. Klubams bus išsiųs
tas miesto planelis, nurodant šeštadie
nio ir sekmadienio rungtynių vietas.

Atgaivintoji šachmatų sekcija sužai
dė pirmas rungtynes prieš Hamiltono 
latvius. Kųyo komanda nugalėjo bro
lišką tautą 7^:2%. Žaidė ir taškus 

. pelnė; Kronas % - Zelmė %. Kairys 0 
- Kteismams 1, Breichmanas 1 - Jėge
ris 0, Apanavičius 0 - Zvirgrauds 1, 
Valevičius 1 - Olševskis 0, Pyragius 1 - 
Rudzitis 0, Savickas 1 - Bitmanis 0, 
Repčys 1 - Demidovs 0, Tėvelis 1 - 

' Skulmė 0, Sakalas 1 - Kalvains 0.
Kovo jauniai Hamiltono katalikiškų

jų parapijų pirmenybėse nugalėjo Ba- 
: z’liką 48:33. Žaidė ir taškų pelnė: Meš- 
j kauskas 7. Bakaitis 15. Dervaitis 19, 
į Blekaitis 5, Breičhmąnas, Kybartas, 
; Enskailįs: Mūsiškiai, žaisdami VAV 
Įcarapij<;s vardų/}ra rimčiausi konku- 
• r^dai pirmos vietos laimėjimui.
j Stalo teniso turnyras pravestas mū-

į: u sveLagame namiiuac.
HLSK Kovo valdyba.

Uų klubo jauniausių (10-12 m. amž.); Sis savangalis Hamiltone bus atzy- . ? -.a — •

: mėtas sporteženkle, nes i ivykstančias tarp^ ™^aicių,
i KSA pirmenybes atvvksta apie 200: stebeJ<> tev?121 Į*2?
sportininku. Ta proga paduodame b’roi!uk21Kiri se!ute„s' Nugalėtoja liko 

j bendra sausio 28-29 d.d. tvarkaraštį: įD’ ^udabaile batgmeje peikusi R. 
į šeštadienį, 10 vai. ryto pirmenybės 
j pradedamos susitikimais krepšinyje, 
i stalo tenise ir šachmatuose. Stalo te- 
Jnisaš pravedamas VAV parapijos sa
lėje (58 Dundurn St. N.), šachmatai 
— parapijos klebonijos žemutiniame 
kambaryje. Krepšinio (vyrų, moterų ir 
jaunių) ir tinklinio susitikimų tikslus 
laikas ir salės bus pranešta klubams 
raštiškai po burtų traukimo sausio 22 
d. Iš anksto įspėjame ir prašome visų 
dalyvių ir žiūrovų gimnazijos patalpo
se nerūkyti. Švietimo direkcija klubo 
vadovybei raštiškai įspėjo laikytis visti 
nustatytų taisyklių.
/ šeštadienį, 7 v. v. Knights of Colum
bus salėje rengiamas bendras sporti
ninkų susipažinimo vakaras - šokiai. 
Sportininkams įėjimas tik $1.

Sekmadienį, 11 vai. ryto VAV baž
nyčioje pamaldos sportininkams.

Į žaidėjų tarpe. Dalyvavo 14 mergaičių

Skaistytę 22:20, 18:21, 21:16. Trečioji 
buvo V. Paškevičiūtė ir ketvirtą vietą 
laimėjo & šopyte? Paguodos ratą lai
mėjo D. Jonikaitėę:įveikdama V. Vaito- 
nytę. Trečioji vieta atiteko M. Repčy- 
tei. Pirmų dviejų vietų laimėtojos ga
vo pereinamas taures. K. B.

Kanados Sporto Apygardos pirme
nybėms klubai įregistravo komandas 
šidse sporto šakose:

Krepšinis: vyrai — Aušra I, Aušra 
11, Tauras, Sakalas, Vytis. Kovas: mo
terys: Aušra, Tauras, Sakalas, Kovas, 
Vytis; jauniai: Aušra I, Aušra II, Tau
ras, Sakalas. Kovos.

Tinklinis: vyrai — Vytis, Aušra; mo
terys: Vytis, Sakalas, Aušra.

Stalo tenisas;-vyrai — Aušra, Saka
las, Vytis, KovasI, Kovas II; moterys: 
Vytis, Sakalas, Kovas, Aušra.

Šachmatai; Vytis, Aušra, Kovas.

AUŠROS ŽINIOS |
Kanados Sporto Apygardos pirmeny

bėse, įvykstančiose šį savaitgalaį Ha
miltone, Aušra dalyvaus su 2 vyrų, 2 
jaunių ir moterų krepšinio komando
mis; vyrų ir moterų tinklinio, vyrų ir 
moterų stalo teniso komandom ir šach
matų komanda,

šios savaitės rungtynės. Autradie- 
nį, 8 v.v., mūsų salėje draug. mergai
čių rungtynės: Aušra - Corpus Chris
ti; 8.15 v.v. Bloor Coll. CYO II pusfi- 
nalai — Aušra Juvl. - St. Basils; 7 v.v. Į 
Kimbourne patalpose Church 
ra B • Kimbourne ir po jų draug. 
rungtynės — Aušra M - Kimbourne 
Juvl. Trečiadienį, 7 v.vJi Ryearson 
mokykloje draug. rungtynės — Aušra 
M. - St. Chris Juvl. Ketvirtadienį, 6.45 
v.v., mūsų salėje Church — Aušra M. 
B. - St. Chris; 8.30 v.v. — Aušra Inter. 
- St. Chris Inter.; 7 v.v. Bloor Coll. 
CYO I finalai - 
St. Thomas.

Praėjusios savaitės rungtynių rezul
tatai. B-C lygoje Aušra nugalėjo lat
vių rinktinę 71:58. Žaidė: Buntinas 12, 
Gudas 9, McGee 2, Juozaitis 4, Burdu- 
lis, Rigby 19, Strimaitis 8, Mischenko
I. Jankauskas 12. Church lygos rung
tynėse Aušra M. B. pralaimėjo St. 
Chris 11132, Aušra B. - St. Chris B. i 
34:36. Aušra M. nugalėjo St. Chris M. i 
59:13 ir Aušra Inter, nugalėjo St. Cy
ril 59:49.

Žaidė: Aušra M. B. komandoje — • 
K. Strimaitis 6, A. Bušinskas 5, R J 
Petrauskas, K. Baltrūnas, J. Vaškevi- j 
čius ir A. Venslovaitis; Aušra B. ko
mandoje — A. Kryžanauskas 4, E. Ra
manauskas 13, R. Tamulionis, R. Da- 
naitis 3, P. Genys 4, K. Dilkus, A. 
Puzeris ir J. Lasys; Aušra M. komando
je — G. Skrinskas 20. R. Grigas 11, 
A. Sapijonis 6, A. Šlekys 5, A. Gontą,
J. Genys ir V. Ruseckas 17; Aušra 
Inter, komandoje — R. Burdulio, D. 
McGee, R. Strimaitis, D. Laurinavi
čius, I. Jurcevičius, J. BukštaitiSj E. 
Butvydas, V. Rusas.

Draugiškose rungtynėse Aušros mer-: 
gaitės nugalėjo Port Credit 50:32 ir j 
Clevelando Žaiba 39:23. žaidė: S. Uo- 
gintaitė, A. Astrauskaitė, A. šapokai- 
tė, A. Grigaitė, A. Sapijonytė, L Ro- 
manovaitė, M. Dunderaitė; J. Gatavec-; 
kaitė.

Reprezentaciniame Aušros jaunių 
turnyre Aušra Juvl. nugalėjo Aušrą 
M. 77:62. Aušra Juvl. (A. Žaliauskas,
K. Batura, V. Rusas, J. Bukštaitis, S. 
Šalkauskis, V. Janulevičius. E. But
vydas) laimėję turnyrą 3:1 santykiu j 
KSA pirmenybėse dalyvaus kaip Auš
ros jaunių I komanda

Vasario 4 d. Prisikėlimo auditorijo
je Aušros sporto klubas ir .Tėvų-rėmė- 
jų būrelis rengia dižiulį priešgaveninį 
kaukių balių. Trys geriausios kaukės 
bus premijuojamos. Jaunimas — spor
tininkai ir studentai — tarp 16-20 m. 
amžiaus bus įleidžiami veltui. Aušros 
klubo ir Tėvų-rėmėjų būrelio valdybos 
visus iš anksto maloniai kviečia.

Auš-

• Aušra M. - Vytis ar

SM91

R.CHOLKAM

527 Bloor St. W Tel. LE. 2-4404

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 Dovercouit Rd., Toronto. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAITIS

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

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

148 WESTMINSTER AVE. Telefonas LE. 2-5191

Hamiltono LSK Kovas jaunių krepšinio komanda, kuri dalyvaus KSA pirme
nybėse sausio 28-29 d.d. Hamiltone. Stovi iš kairės: E. Dervaitis, A. Kybartas, 
J. Stankevičius — komandos treneris, A. Bakaitis, A. Stosius, K. Gužas. Klū
po: Pr. Enskąitis, G. Breichmanas — komandos kapitonas, R. Petrauskas, G. 
Blekaitis. L. Meškauskas. Kovo jauniai, dalyvaudami Hamiltono katalikiškų 
parapijų krepšinio pirmenybėse VAV parapijos vardu, yra rimčiausias kon
kurentas laimėti pirmą vietą.

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 ŠIUOS MŪSŲ 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 akrų ūkis 
— $2.000.

Tabako ūkis. 85 mylios nuo To-, 
ronto, angiai 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
Įmokėjimas nesvarbu, 8 kambarių, 
2 augštų, rauplėtų plytų ligi stogo, 
2 mod. virtuvės, garažas, privatus 
šoninis 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 $17.000.

Bloor • Swansea

S DO įmokėti, mūro, atskiras, 7 
barių, 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 - ■ ' - • “ -
High Park • Annette

. 2 virtuvės. 2 vonios iš 3 
ų. įvažiavimas. Liks viena sko- 

8 metams. Kaina $14.900. Prašau 
skubiai jiasiteirauti.

Dabar geras laikas pirkti žemes: vasarojimui — poilsio vasarvietėms, ūki
ninkavimui, investacijoms, statyboms, bizniui — gazolino stotims, mote
liams, pramonei — įmonėms, fabrikams ar kitam pelningam bei vertingam 
tikslui. -
5 AKRŲ ŽEMES SKLYPAS (20G'xl089D į šiaurės vakarus nuo 27 ir 7 ke
lių sankryžos. Galima tuoj statyti' $1.000 įmokėti, pilna kaina $4.200.
15 AKRU PRIE MALTONO KELIO. Pusė žcjnės dirbamos, pusė — pievos 
Kaimynystėje statomi nauji namai. Tru.ika 25 minutės atvažiuoti i a-a ka
me Toronto sto dąlj. Ten įsikurusicji dirbą Toroute. Savininkas prašo 

$4500 įmokėti.
12 KAMBARIŲ MŪRINIS NAMAS, gerame stovyje tvartai ir kiti pasta
tai, 5 akrai žemės. Nuosavybė randasi tik 8 mylios i Šiaurės vakarus nuo 
Toronto miesto ribti. Prašo $19.000. .
100 AKRŲ KAMPINIS ŪKIS prie 27 ir 88 kelių sankryžos. Naujai atre
montuotas namas su visais vidaus įrengimais bei patogumais, dvi daržinės 
su tvartais, labai geras ir natūralus žemės drenažas. Prašoma kaina $43.000, 
$8.000 įmokėjimas, vienas atviras morgičius 10 metų.
11% AKRŲ ŽEMfcS SKLYPAS, 3% mylios į šiaurę nuo 7 kelio ir 2% my
lios į vakarus nuo 27 kelio. 488’ ant gero kelio, gylis 1044’. Geras juodže
mis, šaltinio vandens prūdas. Prašo $675 Už akrą, $3.500 įmokėti. Jei per
kama grynais, savininkas darytų žymią nuolaidą, nes jam labai reikalingi 
pinigai. Tikrai reta proga padaryti.gerą invėstaciją.
$55.900 PILNA KAINA, GAZOLINO STOTIS, didžiulis restoranas, 6 kam 
barių namas, 10 žieminių katidžių ir 2 akrai žemės. Sis biznis ir nuosavybė 
randasi ant pagrindinio kelio, vedančio į Niagara Falls. Cottages išnuo
moti j^tisus metus, metinė nuoma - pajamos $4.000. Restorano ir gazolino 
stoties metinė apyvarta apie $47.000, gryno pelno lieka maždaug $12-$15.000. 
Pardavimo priežastis: staigi mirtis šeimoje. Su geru įmokėjimu vienas at
viras morgičins 10 metų 6%.
Augščiau duodamos nuosavybės ir bizniai esti tik maža dalis turimų parda-

ašm^Mam adren: •

ST. DARGIS
Telefmiai: bos. LE. 4-9211, res. RO.

Jfripkftės vinb reikalab j EXTRA REALTY LTD. Oa rarite etatai pataraafiw»

J. KUDABA

SPORTAS ČIKAGOJE
Lituanicos (Liths) futbolo komanda 

sausio 8 d. pradėjo žaisti “Indoor Soc
cer” pirmenybėse. Šiose pirmenybėse 
dalyvauja 18 komandų, padalintų i 2 
grupes. Lietuviai žaidžia “major” di
vizijoje. Pirmą pirmenybių dieną lie
tuviai žaidė su ukrainiečių Lions ko
manda. Sukovojo lygiomis 1:1. Iš viso 
čia reikės sužaisti 9 rungtynes. 1959 
m. sezone (1960 m. pirmenybių nebu
vo) Lituanica užėmė I vietą I-je divi
zijoje ir buvo perkelta augstojon gru
pėm Šias pirmenybes kas sekmadienį 
stebi maždaug po 2.000 žmonių.

Lietuviams krepšininkams, dalyvau
jantiems Marquette parko krepšinio 
pirmenybėse, nelabai sekasi. Aro krep
šinio komandą čia turi 2 laimėjimūš ir 

pi pralaynjėjūūą, o Neris — 1 laimeji- 
‘ma ir 2 praiaanėjūnu

VYČIO ŽINIOS J
Krepšininkai Church lygos pirmeny

bėse nugalėjo USH 40:28. Šiuo metu 
vytiečiai turi 7 laimėjimus ir 5 pra
laimėjimus. Dar yra likę žaisti 2 rung
tynes, iš kurių pirmos yra žaidžiamos 
pirmadienį, o antrosios vasario 1 d. 
7.30 Malvern Coli, su St. George ko
manda. Atrodo abejas rungtynes gali
ma laimėti. Apie baigminius peržaidi- 
mus dar nieko nežinoma, tačiau atro
do, vytiečiai Į juos pateks.

Krepšininkės^ LBA pirmenybėse pa
tyrė pirmąjį šiais metaias pralaimėji
mą. žaisdamos be Radzevičienės, Bal
sienės ir Rutkauskaitės pralaimėjo 
prieš Orphans 26:22. Nežiūrint to, li
kusios žaidikės gerai sukovojo ir tik 
nesėkmė baudų metime neleido pa
siekti laimėjimo. žaidė: Dargytė 4, E. 
Žėkaitė 4, Žolpytė 9, Prunskytė 3, Ki- 
lotaitytė, Kasperavičiūtė. Vytietės šio
je lygoje vis pirmauja.

Ši antradienį 7 vai. East Comm, mo
kykloje vytietės žaidžia su BA. Po pir
mojo rato pralaimėjimo, komanda, ku
rioje žaidžia kelios St. Cecilia žaidi
kės, dar pasistiprino buv. Corpus 
Christi ir Aušros žaidikėmis. Laukia
ma įtemptų rungtynių.
1 Jaun. krepšininkės užbaigė pirme
nybių sezoną pralaimėdamas prieš St. 
Thomas abejas pusfinalio peržaidimo 
rungtnes 24:11 ir 30:13. Abejos rung
tynės buvo žaidžiamos be Jonynaitės, 
kas daug pakenkė pasekmei, žaidė: 
Renkauskaitė 2, 2, Kruminaitė 6, Sup- 
ronaitė 5, 7, Bilkštytė, Žolpytė, Čir- 
visnkaitė 2. Komanda šiais metais pa
sirodė žymiai geriau laimėdama I-je 
grupėje 3 vietą. Antroji grupė sudary
ta iš silpnesnių komandų, tad ir vy- 
tietėms galėjo atitekti 3-ji vieta iŠ vi
sų 10 komandų, šiais metais komandai 
priklausė: T. Šupronaitė (79). J. Jo
nynaitė (49), Z. žolpytė (19), Y. Ren- 
kaųskąitė (15), K. Kruminaitė (9), B. 
Bilkštytė (7), K. Cirvinskaitc (7), I. 
Kilotaitytė. K. Gvildyto.

Stalo trnisininikai dalyvavo Toronto 
miesto turnyre, kuriame geriausiai.

Neris šiemet pasirodė E. Sabaliasukaitė ir Ncšukai- 
cia žaidžia sūpuos sudėties, nes jos tytė, mergaičių grupėje laimėjusios 1 
gerieji žaidėjai atstovauja vid. mokyk- j ir2 vietą. S, Kasperavičiūtė moterų vie

nete pasiekė pusfinalių. Be minėtų 
dar vyrų grupėje • žaidė Nėšukaitis, 
Vaičekauskas ir Balįūnas; berniukų 
grupėje Jasiūnas ir Krasauskas.

Kanados liet, krepšinio pirmenybė
se, kurios įvyks šį savaitgalį Hamilto
ne, krepšininkai pirmas rungtynes žai* 
džia su Sakalu; tinklininkai su Auš
ra; tinklininkės su Sakalu; stalo teni
sininkai ir stalo tenisininkės su Auš
ra. Krepšininkės sekmadienį žaidžia fi
nalines rungtynes su šeštadienio nu
galėtojomis. Apie rungtynių pradžią 
bus pranešta atskirai. A. S.

SPORTAS LIETUVOJE,
Vilniaas sporto laikraščio “Sportas" 

skaitytojai kas metai renka dešimtį 
geriausių Lietuvos sportininkų, štai 
1960 metų geriausieji: A. Bagdonavi
čius ir Zg. Jukna, irkluotojai sidabro 
medalio laimėtojai Romoje. Toliau se
ka B. Kalėdienė — ietis, bronzos me
dalis Romoje; A. Rudzinskas — irk
luotojas; A. Saunoris — stalo tenisas; 
A. Varanauskas — rutulys; T. Zlotni
kovas — dviratininkas; A. Baltušnikas
— diskas; J. Daktaraitė — krepšinis; 
A. Zablovskis — ietis ir A. Vaupšas
— šuolis j tolį. (k

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

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

Geriausias morgičių gavimas bei sudarymas visame Toronte.
GLADSTONE AVE. - COLLEGE 
$2.000 įmokėti, 7 kambariai per du 
augštus mūrinis namas, alyvos šil
dymas 2 modernios virtuvės, 3 vo
nios, vieta garažui, 10 metų atvira 
skola. . ' *
RUNNYMEDE - ANNETTE
$2.000 įmokėti, atskiras 6 kambarių 
mūrinis namas, 2 mod. virtuvės, aly
vos šildymas, vienas atviras morgi
čius balansui. Žemiau negu nuoma 
tik $95 mėnesiui.
QUEBEC AVE. - BLOOR
$2.000 įmokėti, 8 kambarių atskiras 
mūrinis namas, 2 modernios virtu
vės, alyvos šild., namas be skolų.
JANE - BABY POINT
$3.000 įmokėti, 8 kambarių per du 
augštus, atskiras mūrinis namas 2 
virtuvės, vand. alyvos šildymas, ga
ražas su privačiu įvažiavimu.
RUNNYMEDE - BLQOR
$1.000 įmokėti, atskiras, 8 kamba
rių per du augštus mūrinis namas, 
alyvos šildymas, recreation kamb. 
rūsyje, dvigubas garažas, namas be 
skolų.
RUSHOLME ROAD
$5.000 Įmokėti, 12 kambarių mūri
nis namas, kvadratinis planas, vand. 
alyvos šildymas, 2 vonios recrea
tion kambarys rūsyje, dvigubas ga
ražas, $250 mėn. nuomos. _
PACIFIC AVE. - BLOOR
$6.000 įmokėti, didžiulis atskiras 11 
kamb. mūrinis namas, 3 vonios, 3 
virtuvės, vand. alyvos šildymas, ga
ražas su privačiu įvažiavimu, di
džiulis kiemas, kaip 3 atskiri butai, 
puikus nuomavimui, arti Bloor.
SWANSEA
$6.500 įmokėti už maždaug 6 metų 
senumo 5 kambarių bungalo pu
siau baigtas recreation kambarys 
rūsyje, galimybės įrengti butą, ga
ražas su privačiu įvažiavimu.
SWANSEA
S8.500 Įmokėti, puikus 7 didžiulių 
kambarių atskiras mūrinis namas, 
maždaug 6 metų senumo, 2 modern, 
virtuvės. 2 vonios, gražus recrea
tion kamb. rūsyje su baru, plius 
dar vienas kamb. rūsyje. Dvigubas 
garažas str privačiu įvažiavimu, te
rasa virš garažo.

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

HIGH PARK AVE. - BLOOR
$2.000 įmokėti, viena atvira skola 
balansui. Atskiras, gero mūro, aš- 
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 vienos šeimos namas - 
bungalow. Vandens alyvos šildymas. 
Garažas ir privatus įvažiavimas. 
Viena skola balansui 10-čiai metų.
BLOOR - JANE
$6.000 įmokėti, retai pasitaikantis 
aštuonių kambarių per du augštus 
namas. Vandens alyvos šildymas. 
Garažas ir šoninis įvažiavimas. Nė
ra skolų. Balansui viena skola 10 
metų.

BLOOR - PALMERSTON BLVD.
$6.000 įmokėti, viena atvira skola 
balansui 15-kai metų. Vienuolika 
labai gražių ir didelių kambarių 
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 metinių pajamų virš 
$16.000. Labai geras pinigų investa
vimas.
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. R ŪKS A
LE. 2-4404

Namų telefonas LE. 6-9165
PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ 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 patalnos, 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. Sirsirinkimo 'uždarymas.
Nustatytu laiku nesusirinkus

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

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

B-vės valdyba.

Jeruzalė. — Nacių nusikalti
mams išalkinti dokumentų cent
rales vedėjas Haifoje T. Fried
man pareiškė gavęs vieno vokie
čio pranešimą, kad buvęs Hitle
rio pavaduotojas Bormanas dabar 
gyvenąs Bolivijoje ir dirbąs ten 
kaip geležinkelininkas.

Tel. Avivas. — Eichmano gynė
jas vokietis advokatas dr. Serva- 
tius už savo darbą bus apmokėtas 
Izraelio vyriausybės. Jo sąskaita 
būsianti $20.000.

lų, kolegijų ir universitetų rinktines.
Neries moterų tinklinio komanda 

sausio 8 d. dalyvavo tinklinio turny
re Mundcloin kolegijos patalpose, žai
dė 8 komandos, padalintos į dvi gru
pes. Neris savo grupėje užėmė I vie
tą. Už Nerį žaidė: D. Dambrauskaitė, 
G. Juškaitė, R. Kviklytė, D. Maskoliū
nai tė. T. Prunskytė. R. Sošytė, K. 
Grifaitė. Kitas panašus turnyras įvyks 
vasario 5 d. Sears YMCA patalpose.

Į neseniai Įsteigtą liet, slidininkų 
klubą per trumpą laiką užsiregistravo 
apie 50 narių. Jau buvb du susirinki
mai, kurių metu rodyti filmai apie sli
dinėjimą. Ateityje yra numatyta su
rengti didesnių slidinėjimo išvykų į 
tolimesnes vietoves. Artimiausia tokia 
išvyka bus vasario 4-5 d«d. ir jos me
tu bus keliaujama į Caberfee, Mich., 
apie 260 mylių nuo Čikagos.

Sausio 14 d. suėjo 10 metų nuo tos 
dienos, kada Čikagoje buvo įsteigtas 
lietuvių futbolo vienetas, kuris su 
pertraukoms ir įvairiais vardais gy
vuoja iki šiai dienai. Pirmąją futbolo 
klubo valdybą sudarė: E. Vengianskas, 
L. Kriaučiūnas, E. Sulaitis, K. Baltra- 
monaitis, V. Numgaudas. E.S.

A. J. MORKIS
' jr • * ■ x i 5^ ■■*’■* * w ■

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

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

Tabako ūkis 
80 mylių nuo Toronto, 175 akrai* 
geros žemės,’ 38 akruose tabakui so- 

vykios, mūrinis 11 kambarių na- 

astatai, sodas, prie pagrindinio 
_. Z_visada rūkys ir turė-

Turto pardavimas 
$1.000 įmokėti, gerų plytų 6 kam
barių namas, alyva šildomas, moder
ni virtuvė, dvigubas garažas, 10 me
tų morgičius balansui. Pilna kaina 
$12.900. '

College • Spadina 
$3.000 įmokėti, gerų plytų atskiras

dinti teisės, 25 akrai miško, 6 džio- 

mas, 2’daržinės, šiltadaržis, plius ki
ti pastatai, so* 
kelio. Žmonės
site gerą pragyvenimą. Anglai sa
vininkai.

$3.000 įmokė
10 kambarių namas, 2 vonios, 2 vir
tuvės, privatus įvažiavimas, idealus 
nuomavimui namas, į pietus prie
šais Toronto universitetą, 10 metų 
atviras morgičius balansui.

Rusholme • College 
$5.000 įmokėti, gerų plytų atskiras 
namas, vahdeniu alyva šildymas, 5 
kambariai pirmame augšte, 3 dideli 
kambariai antrame augšte, 2 mo
dernios virtuvės, idealus dukplek- 
sas, dvigubas garažas, geras morgi
čius balansui,

Roncesvalles - Queen 
$1.500 įmokėti, gerų plytų 6 kam
barių modemus namas, gražiai de
koruotas, 2 didelės virtuvės, laina. 
Prašo $12.900. .
Turime krautuvių, farm 
vietose ir įvairia kaina,

parūpiname geresnėm sąlygom paskolų • morgičių.

Vyt, Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius
■.. —ii r - -........... .m ' -- -------------------------------------- —-------

Nuomavimui namas 
$23.900 pilna kaina, gerų plytų 13 
didelių apstatytų kambarių namas, 
6 virtuvės, šaldytuvai ir TV. $92 
savaitinių pajamų, 2 kambariai sa
vininkui, vandeniu alyva šildymas.

Bloor - St Clair 
Krautuvė su namu 

$30.000 pilna kaina, gerų plytų na
mas, didelė patalpa krautuvei su 
atskiru įėjimu j 3 kambarių butą, 
alwa šildymas, laina. Inventorius 
įeina į kainą, tas pats savininkas 
26 metus, vienas morgičius balan
sui.
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APYSKAITOS IR- AUKOS

REALTOR LTD/

10-čiai
ne-

perein. KamO.
Pasiteiraukit.

Swansea

did. kiemas, garažas. _ 
vienas atviras morg.

Jameson
mūr., 2 mod. 

šild., labai šva- 
ir susisiek. Namas 

rajone vertas dėmesio, 
išmokėjimui. Prašo tik 

$13500.
VakarųToronte

Tinka se- 
žas inves-

skola
$13500.

Vakaru Toronte
$2.000 Įmok, už krautuvę su visais 
Įrengimais ir atsk. na

’ nesnio amžiaus porai----------------
tarimas, garantuotas uždarbis — 
pragyvenimas. Vertas rimto dėme
sio. 15-kai metų atviras morgičius iš 
6%. Prašo už viską $13500.

Bloor - High Park Ave.
$2500 įmolu, 9 kamb. gražių pl., 2 
mod. virt, vahd. alyva šild. did.

' neperein. kamb., namas arti Bloor 
. ir parko, ideali vieta ir puikus nuo
mavimui. Sav. išvyksta i JAV.

y Indian Rd. - High Pairk Blvd.' 
$3.000 įmok., 12 kamb. mūr. atsk. 
originalus dupleksas. Dideli kam
bariai; vand. alyva šild. Priv. įvaž., 
2 garažai, parduodamas $6.000 pi
giau pirkimo kainos dėl ligos.'-’‘

did. mod. virtuvė, naujas šild., 2 
garažai, platus šoninis Įvaž. Gražiai 
Įrengtas kamb. rūsyje.- Vienas at
viras morgičius išmokėjimui. Retai 
pasitaikantis pirkinys.

Bleor • High Park
$4500 įmok, 11 did. kamb., atsk., 
rupių plytų, naujos statybos origi
nalus dupleksas. Gražiai išdekoruo- 
ti kamb, mod. virtuvės, vand. aly
va šild., 4 garažai, 15 metų, išmokė
jimas. Jums tikrai patiks. Pasitei
raukit.

King * Spencer
$5.000 Įmok, apartamentų rajone, 
16 kamb. tripleksas, 4'. atskiri bu
tai, viskas išnuomotu,' augštos pa- 
jamos. Puiki investacįja, 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 
pamatyti šį puikų pirkinį. '

TAUTOS FONDO ATST. KANADOJE
- 1960 m. VEIKLOS APYSKAITA

Pajamos:
Linuos 1960 m. sauasio 1 d. $1.540,05
Valiutos* skirtumas siunčiant

27,00
25,00

; pinigus Centro V-bai 8937
Nuošimčiai Paramos banke per

1960 metus 
Aukos gautos per šias TF

48,19

Atstovybes Kanadoje: '
, J. Toronto 1.500,00

2. Hamilton 1 750,00
3. Delhi 434,55
4. Sudbury 19830
5. Edmonton .?."y. 18435
6. Vancouver 170,75

z 7. Winnipeg 17035
8. London 153,00
9. Fort William 150,07

.10. Montreal 150,00
11. Sautt Ste.-Marie 12650

.12. Windsor 113,55
13. Welland 79,91
14. Calgary 69,77
15. St. Catharines 52,00
16. Lethbridge 51,00
17. Ottawa 45,00
18. Pembroke 2832
19. E. ir J. Liutkus, Delhi
20. Rodney

Pajamų išviso $6.157,53

Išlaidos: -
1. Vasario 16 minėjimo išlai

doms padengti sumokėta To
ronto apyl. valdybai $18234

2. Išsiųsta TF Atst. Kanadoje 1.500,00
3. Išleista raštinės , ir susisieki

mo reikalams 34,78
4. Sumokėta Paramos bankeliui

už patarnavimus 138

Viso išlaidų $1.698,40
Likutis 1960 m. gruodžio 31 d. 327,90

Balansas $2.0263,0
TF pasų ir ženklų už 1960 m. 

apyskaita
Pajamos: ,
1. Likutis iš 1959 m. gr. 31 d. $$567,00
2. Gauta iš TF Atst. Kanadoje 625,00

Viso pajamų $1.192,00
Išlaidos: .
1. Išplatinta pasų ir ženklų per

rinkliavas prie katal. ir liut. 
bažnyčių $246,75

2. Išplatinta per Vasario 16 min. 107,50
3. Išplatinta pasų ir ženklų vyk

dant vajų 118,50

S. JOKŪBAITIS
PARŪPINU MORGICIUS REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUL

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

Co 11 ing wood, Wasa gos, Stay nėr
apylinkėse turime didžiausią —’*•- * -—« 

Viso išlaidų $472,75 
Likutis 1960 m. gruodžio 31 d. 719^5 

Balansas SI.192,00 
Toronto Tautos Fondo Atstovybė 

skelbdama praeitų metų savo veiklos 
apyskaitą reiškia širdingą padėką vi
siems aukų rinkėjams, kurie atsisaky
dami savo poilsio, lankė lietuvių na
mus, prašydami aukos, o didžiausia pa
dėka tenka visiems geros valios lietu
viams aukojusiems tam kilniam tikslui 
— pavergtos tėvyėns išlaisvinimui.

T«ento-TF Atstovybė.,
AUKOS ŠALPOS FONDUI 

KLB Edmontono apyl. valdybos ini
ciatyva pravestoje kalėdinėje rinklia-

Skaitytojų laiškai
š.m. sausio mėn. 15 d. teko dalyvau

ti KL Katalikių Moterų Draugijos Pri
sikėlimo parapijos skyriaus suruošta- Mažai kas pasikeitė

L Ūkių -formų, gazolino stočių, 
tų bizniu ir Lt

V. (Vic) BUTRIM AŠ <
Dėl informacijų rašykite: BOX 83, COLLINGWOOD, ONT. .
G. D. HUNT REAL ESTATE

Įstaigos:
128 Hurontano St.
Collingwood, Ont

TeL 1516

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

Tet 2337

TAUPYK ir SKOLINKIS 
Kredito Kooperatyve “PARAMA”

Poskoln 1 asm. iki $3.000. Paskolos, indėlioi ir gyvybė opdrousta.

DARBO VALANDOS:

Pirmadieniais ir Penktadieniais nuo 10-12 v, ryto ir 5.30-9 vai. vak
Antradieniais— nuo 10-12 vai. ryto ir 7 - 9 vaL vak.
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vai. ryto uždaryta.

Bortinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.< Toronto, Ont.

Telefonas LE. 2-8723

ED. KONDRATAS 
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ

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

išlaidos:
Išsiųsta Tautos Fondo Valdybai

į Niujorką $4.500,00
Kelionė Į Montreal), pašto ir

■ : _ raštinės išlaidos 59,35
Likutis 196ė m. gruodžio 31 d. 1598,18

Balansas $6.157,53
Tautos Fondo Atstovybė Kanadoje, 

skelbdama praeitų metų savo veiklos 
apyskaitą, reiškia širdingą padėką vi
siems TF įgaliotiniams ir KLB apylin- 

' kių valdyboms už jų pasiaukojimą or
ganizuojant ir renkant aukas TF per— 
1960 m. taip pat širdingai dėkoja aukų • voje, vietoje kalėdinių atviručių yieto- 
rinkėjams, kurie lankė lietuvių na-!je gyvenantiems tautiečiams, Sibiro 
mus prašydami aukos, o didžiausia pa
dėka tenka visiems geros valios lietu
viams, aukojusiems tam kilniam, dide
liam reikalui — pavergtos tėvynės iš
laisvinimui.

Tautieti, Vasario 16 minėjimo die
ną Tautos Fondas prašo Tavęs ateiti į 
minėjimą ir. nepašykštėti paaukoti pa
gal savo išgales nukryžiuotai tėvynei. 
Ta diena bus iškilmingai švenčiama lie
tuvių visame laisvame pasaulyje, tik 
ne pavergtoje tėvynėje, kur slapčiomis 
su dideliu pavojumi sau Tavo brolis 
ir sesė klausys oro bangomis ateinan
čio tiesos žodžio iš laisvo pasaulio, tai
gi nepašykstėk dolerio kito, kad tas 
vilties ir paguodos žodis būtų pasto
viai siunčiamas į tėvynę ir gaivintų 
lietuviškas širdis. V. Vaidotas.
TAUTOS FONDO TORONTO ŠKYR. 

1960 M. PINIGINĖ APYSKAITA
Pajamos:

.1. Likutis iš 1959 m. $115,94
2. Rinkliavos prie katalikų ir

liut bažnyčių. 394,50
3. Surinkta vokeliais per Vasario

io nunejimą' college teatre 619,60
4. Išplatinta pasų ir ženklų per

Vasario 16/mįnėjimą. College 
teatre už 107,50

5. Vykdant TF vajų atsilankant
į namus 716,30

6. Liuteronų moterų ratelio, J.
Matulionio ir J. Simanavi
čiaus aukos

7. Gauta nuošimčių iš Paramos
bankelio 30,46

Išgirdom apie draugijos našią veik
lą, prelegentės gerai paruoštą paskai
tą. Įvairius paklausimus ir gražiai pa
ruoštas vaišes.

Tai puiki organizacija su gerais ir 
kilniais tikslais. Tik kažkaip susida
riau nuomonę, kad ta KLKM Draugi
ja ne dėl mūsų eilinių katalikių mote
rų. Viskas kalbama, planuojama per 
“augštu tonu”. Visur tik akademikės, 
profesionalės, augšto išsilavinimo mo
terys, kaip buvo net įvardyta — teisi
ninkės, ekonomistės ir pan. Atrodo, 
kad mes tos žaliojo kaimo moterys, 
kurios neturėjome galimybės gauti to 
akademinio išsilavinimo, visiškai jau 
neprotaujame ir toj organizacijoj, at
rodo, esame nepageidaujamos ir galų 
gale ten net nepritaptume prie tokios' 
atmosferos.

Aš eilinė moteris, be diplomų, be 
profesijos, bet, mano galvojimu, turė
tų būti: Lietuvė - Katalikė - Moteris.

Sarbu, kad kuo didesnis skaičius mo
terų jaustų norą ir pareigą būti tos 
organizacijos narėm, o ten kiekviena 
pagal savo išsimokslinimą ir sugebėji
mą padarytume savo įnašą.

Juk ir mes taip pat protaujame, tu
rėtume savų nuomonių ir praktiškų 
pasiūlymų, kurie kartais ir tom aką- 
demikėm būtų priimtini. K

Atrodo, kad tą lietuviškumą ir tikė
jimą praeity ir dabar, daugumoj išlai
kėme mes eilinės moterys. Dalyvė.

į pragarą. Jis laikėsi išdidžiai, 
neparodydamas baimės.

— Ei, tu! —suriko šėtonas. — 
Tu, tur būt,, jautiesi savo namuo
se?.. . .

— Dalinai taip, — atsakė nau
jai atvykęs. — Mano žmona, bosas 
ir mano kaimynai mane pripra
tino prie to visko, ką jūs čia tu
rite. -

Vistiek negalėjo
— šiandien aš pietų neviriau, 

— aiškina žmona grįžusiam iš tar
nybos vyrui. — Kaip tik prieš pie
tus sugedo elektra.

Tai bent vyras
Pas advokatą ateina moteris ir

42,00

atsakė nau

vėje dujų krosnis, ne elektrinė,
— atkerta alkanas vyras.

— Taip, bet kenučių atidary
mo mašinėlė elektrinė ...

Jis užleidžia savo vietą 
Maisto produktų firmos parda-

— Pagaliau mes prieiname prie 
vitamino C. Kokią vietą mes pa
šiursime jam?. — sako agentas.

— Paskirkit manąją, — atsilie
pia atsistojęs vienas iš klausyto
jų. — Aš jau išeinu...

LONDON, Ont

BALDŲ PERVEŽIMAS mies 
te, prieinama kaina. 

Visi baldai apdrausti.
Broliai SODOMAI.

124 GRACE ST., 
Toronto.

Telefonas LE. 4-8390.

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

veltui.
Licenzijuotas elektromonteris

J. Nacevičius

Pajamų išviso $2.026,30

lietuviams suaukojo $80. Rinkliavą 
pravedė J. Augis ir J. Nastajus.

Aukojo po $2 — dr. J. Gudjurgis, 
dr. J. Dovydėnas, B. Rimkūnas, V. 
Juodelis, E. Malinauskas, P. Druteika, 
A. Duderavičius, J. Pasukonis, K. Žol- 
pis, P. šiugždinis, J. Nastajus, E. Puch- 
nosky, J. Sližys, dr. B. Vidugiris, kun. 
J. Grigaitis, A. Partikas, A. Rudins- 
kas, J. Rasimas, P. Garbauski, T. Mi- 
sienė, J. Karosas, J: Augis, J. Balsys, 
A. Kontrimas, J. Popikaitis, V. Kubi
lius, dr. J. Pilipavičius, V. Taraškevi
čius, J. Kirdeikis, P. Zebrys, S. Pleš- 
kis, V. Zaleskis, A. Bajoras, A. Šmitas, 
S. Šepetys, V. Kasperavičius, N. Kar
delis, A. Kantautas; po $1 — J. Petruš
kevičius, J. Zabiela, A. šepetys, K, Sa
dauskas.

Sudburio, Ont., apyL valdybos 1960 
m. šalpos Fondo aukų vajuje aukojo: 

po $3 — A. Strakauskas, Pov. Jute- 
lis, Petr. Jutelis, A. Valaitis, K. Bal
čiūnas, M. Pranckūnas; po $2 — Alg. 
Savickas, Iz. Ragauskas, Br. Dūda, P. 
Gurklys, L. Kulnys, Pr. Gustas, kun, 
A. Sabas, K. Tutinas; po $1 — V. Step- 
šys, M. Žemaitis, J. Kibickas, VI. Kriau- 
ceiiunas, D. Norkus. B. Mazaitis, J. 
Staškus, K. Ramonas, P. Brauklys, A. 
Indrulaitis, J. Paulaitis, J. Petrėnas, 
A. Braškys, V. Grinius, P. Griškonis, 
A. Lapienis, J. Bataitis. A. Kusinskis. 
Vyt. Lumbis, Virg. Lumbis, K. Daunys, 
St. Tolvaišą, A. Barkauskas, A. Vildis,
A. Zlatkus, J. Lukšys, V. Petrovas,
B. Augustinas, K Rimas, P. Venskevi- 
čius, Br. Daukša, St. Jackevičius, J. 
Žiūkas. Viso suaukota’ $67.

“Toks pat, kaip tu ihaš!” //

Tel. LE. 4-6075

VALAU FOTELIUS
IR įvairius kilimus. 

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

P. KARALIŪNAS

International 
Driving School 

859 COLLEGE ST. LE. 5-5556

siskirti su savo vyru.
— Bet kiek mes žinome, — aiš

kina advokatas, — jūsų vyras jus 
labai myli.

— Pone advokate, — skuba pa
aiškinti moteris, —iš tokio vel-aiškinti moteris, 
nio visko galima laukti...

Čia didelių negimsta
Turistas klausia gatvėje sutiktą 

praeivį:
— Sakyk, .tamsta, kokių įžymy

bių turite šiame mieste. Ar čia 
yra kada gimusių didelių žmonių?

— Ne, pone, čia gimsta tik ma
ži kūdikiai.

Apie kalbumą
Prieš jungtuves jis kalba, o ji

nai klauso; medaus mėnesiais ji 
kalba, o jis klauso; vėliau abu 
kalba, o kaimynai klauso.

Pasikalbėjimas Vilniuje
— Koks yra ryškiausias politi

nis oportunizmas komunistų tar

— Valgyti rusiškus kukurūzus 
su kiniečių pagaliuku.

Dr. E. ZUBRENĖ

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

(prie Dufferin) 7' ’
Visų rūšių automobilių mechaninis 
remontas. Automatinės transmisi
jos. Darbas sąžiningas ir garantuo
tas.

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

Sav. Ant. Paškevičius

VISŲ RŪŠIŲ AUTOMOBILIŲ
BODY TAISYMAS
Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

VYRIŠKŲ IK QHlVAiaQ
MOTERIŠKŲ RŪBŲ OlU V 1 ClO

‘Ą. Beresnevičius
Visiems sezonams "didžiausias pasirinkimas anglišku medžiagų. 

Augščiausios klasės darbas. Žemos kainos.
1299 DUNDAS STREET WEST, TORONTO.

Telefonas LE. 1-1432.

(Atkelta iš 3 psl.) 
ri, galvojama, gali prisidėti prie 
išeivijos lietuvių artinimo su tau
tiečiais tėvynėje. Yra daug pa
grindo galvoti, kad tas gali labai 
ir labai nepatikti tikriesiems so- 
vietinamos Lietuvos tvarkyto
jams ir jie, žinoma, stengsis da- 

į ryti , visa, kad tik. tos dvi tautos 
dalys galimai daugiau nutoltų 
vieni nuo kitų. Tam darbui, jie 
visados išeivijoje ras (tik dėl ki
tų motyvų) pritarėjų. Ir čia jau 
gautųsi skaudus paradoksas, iš 
pirmojo žvilgsnio, gal net ir ne
suvokiamas.

Mūsų įsitikinimu, visi atvyks
tantieji turi būti komunistai. Kas 
juos žino, gal taip ir yra. Grei
čiausiai. Bet, šioje pat vietoje 
mes bene užmirštame statyti dar 
vieną, bet patį svarbiausiąjį klau
simą, būtent, ar jie yra lietuviai, 
geri lietuviai? Sis klausimas turė
tų būti statomas pačioje pirmoje 
vietoje, nes į klausimą ar jie ge
ri ar blogi komunistai, ar jie ten 
iš gilaus įsitikinimo ar tik aplin
kybių verčiami turi partijos ar j kiekvieną.dieną gimtajame kraš

te, jie stipriai jaučia po kojomis 
lietuviškąją žemę ir minta jos sul
timis ir tų visų nusiteikimų, nėra 
užgožęs joks dolerinis kvaitulys, 
kuris čia mus stipriai laiko kiek
vieną dieną ir aiškiai turi įtakos 
visai mūsų galvosenai.

komjaunimo bilietus, mes šian
dien visvien neatsakysime. Tuo 
tarpu, sprendžiant iš buvusiųjų 
pasikalbėjimų, Lietuvos lietuviai 
mažiausiai domisi ar išeiviai pri-

jaučia respublikonams ar demo
kratams, nes jiems teidomu ar 
mes čia išlikome lietuviais. Tai

s, kuris
svarbiausia. iŠ * 4

Ir dar vienas dalykis, kuris 
traukė dėmėsi besikalbėjusių su 
ekskursantais, tai faktas, kad jie 
labai nusivylę mūsų "progresy
viųjų” intelektualiniu lygiu. Tai 
reikėtų suprasti, nes, daugumoje 
žvelgiant, atvykstantieji yra iš
silavinę, išprusę asmenys ir čio
nykščiuose susitikimuose, visur ir 
visada, pačioje pirmoje vietoje 
jiems tenka santykiauti su tais 
“pažangiaisiais”, kurių, kaip visi 
žinome, horizontai yra ganėtinai 
siauri ir kurie beveik neturi jau
nimo. Gal būt todėl, svečiai ne
vengė susitikimų su atskirais mū
sų laikraštininkais, kultūrinin
kais. Vienas niujorkietis lietuvis, 
turėjęs porą ilgesnių pasikalbėji
mų su tautiečiais iš Lietuvos, pa
sakęs: “Jie tokie patys, kaip tu 
ir aš!” Truputį, lyg ir norėtųsi 
suabejoti tokiuo teigimu. Jų lie
tuviškieji nusiteikimai bandomi

KALĖDŲ PROGA apylinkės Valdy
bos atstovai aplankė tuos Londono lie
tuvius, kuriems. šios Kalėdos nebuvo 
linksmos.

APYL. VALDYBA GAVO ATSAKY
MUS į anksčiau siųstuosius raštus Lie
tuvos laisvinimo reikalu iš Kanados 
min. pirm. J. G. Diefenbakerio, Angli
jos min. pirm. H. Macmillano ir Taut. 
Kinijos ambasadoriaus prie Jungt. 
Tautų — Tingfu F. Tsiang. Paskuti
nieji du pridėjo ir tekstus kalbų, pa
sakytų jų kraštų atsidvų per debatus 
kolonializmo klausimu. Tose kalbose 
minimos ir trys Pabaltijo valstybės, 
kaip naujausios kolonijos Raud. Rusi
jos imperijoje.

KALĖDŲ SENELIS UŽBAIGĖ KE- 
LIONE. Kanadoje yra daug lietuvių 
apylinkių ir todėl lietuviškas Kalėdų 
senelis kol visas aplankė, ilgai užtru
ko, į Londoną atvykti suvėlavo. Rei
kia manyti, kad tai buvo paskutinė jo 
kelionės stotis. Sausio 7 d. apie 40 lie
tuvių vaikučių nekantriai laukė senelio 
ir stengėsi kalbėti lietuviškai. Visi nu
džiugo kai‘tarpduryje pasirodė K. Se^ 
nelis, o jo tarnai.., nešė dideles dė
žes dovanų. Tačiau jis taip greit dar 
nesiskubino jas dalinti. Vaikučiai tu
rėjo papasakoti ši tą iš Lietuvos isto
rijos, lietuviškai pagiedoti ir padainuo
ti. Giesmės buvo pateiktos vaizdinga 
forma — kartu su gyvuoju paveikslu 
;‘Kūdįkelįs, Jėzus’’ (B. Ratkevičiūtės * 
Eimantiehės). Į Senelio klausimą, ar 
visi kalba lietuviškai, vaikučiai, vienas 
į kitą žvairuodami, atsakė: “Mes visi 
kalbame lietuviškai!” Tačiau vienas 
jų, maždaug 4-5 m. amž., buvo tiek są
žiningas, kad pakėlė ranką ir garbin
gai prisipažino: “Aš nekalbu lietuviš- 
,kai\ .. Aš kalbu angliškai..., bet aš 
įšuprantu ir lietuviškai...” Buvo gar
daus juoko ne tik mažiesiems, bet ir 
didiesiems. Po dovanų išdalinimo vai
kučiai ir svečiai skaučių buvo pavai
šinti.

Kalėdinę eglutę suorganizavo skau
tai, vadovaujami vietininko M. Chai- 
nausko. žodi tarė mokyklos vedėjas 
-L. Eimantas. Dovanų sąskaitas sutvar
kė: mokiniams — skautų rėmėjų pir
mininkas V. Gudelis, iš pelno gauto 
per Detroito sambūrio vaidinimą, o 
mokytojams — apyl. valdyba. Kalėdų 
eglutė kasmet turi vis didesni pasise- > 
kimą. Jau ir mokyklos salė darosi per | 
maža. Tai džiuginantis reiškinys. Lon- ’ 
doniečių padėka priklauso šešt. mo
kyklos mokytojams L. Eimantui ir 
Blyskienei, o taip pat — eglutės ren
gėjams

atro veiklos kontrolės teisė. Jei teat
ras pasirodytų neveiklus, ji turi teisę 
imtis iniciatyvos iš naujo pradėti jį 
organizuoti. . Reikia tikėtis, kad M. 
Chamausko pradėtasis ąrganizuoti vai
kų tautinių šokių ratelis ir* chorelis 
irgi ne tik išliks, bet ir darys pažangą. 

. Teatro globėjams ir vadovui tenka 
linkėti sėkmingo darbo ir gražių jo 
vaisių, o tėvelius.ir.visus londoniečius 
prašyti paremti šį teatrą savo darbu ir 
lėšomis. D. E.

STIPRI VASARIO 16 PROGRAMA. 
Šiais metais Londone numatoma stip
ri Vasario 16-osios programa, išpildo
ma. žinomosios Hamiltono Tautinių 
Šokių Grupės, vadov. G. Breichmanie- 
nės. Plačiau bus pranešta kai bus ga- 
tutinai susitarta, tačiau tikimasi, kad 
grupė tikrai atvyks. Tautos .šventė bus 
minima vasario 25 d. Londono aplinki
nės apylinkės prašomos minėtą dieną 
parengimų nedaryti arba įsijungti į 
mūsų minėjimą. D. E.

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST
/kampos Boy & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

W. A. LENCKI,

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Rocm 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

Dr. V. Sadauskienė
DANTŲ GYDYTOJA

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

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. MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais

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

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

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

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai vak.; šeštadie-

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

Tel. LE. 2-7284

J. BARAKAUSKAS
Elektros 

kontraktdrius
Visų rūšių elektros 

įrengimai ir pataisymai. 
Tel RO. 7-9947

24 Hnmberview Rd., Toronto.

skautams ir jų rėmėjams.
ĮSTEIGTAS VAIKŲ TEATRAS. Sau

sio 8 d. apyl. valdyba sukvietė šešt 
mokyklos mokytojus, skautus, jų rėmė
jus ir kt. aktyvesnius visuomeninin
kus pasitarti vaikų teatro reikalu. Tas 
klausimas buvo keliamas jau prieš 
keletą metų ir tik dabar šiuo reikahi 
buvo galutinai susitarta. Iki šiol vai
kų programos, daugiausia organizuo
jamos J. čegienės, būdavo atsitiktinės 
-vienkartinės. Dabar sutarta, kad vai
kų teatras turi būti nuolatinis, kasmet 
paruošiąs nemažiau 3 vaidinimų. J. če- 
gienei dėl pablogėjusios sveikatos ne
sutikus vadovauti, Londono skautai 
sutiko šį teatrą globoti; Teatro vardas 
— Londono Lietuvių Vaikų Teatras. 
Taigi jis neapsiribos vien skautais, bet 
apims visus vaikus, norinčius ir galin
čius vaidinti. Vietinnkas psktn. M. 
Chanauskas teatro vadovu paskyrė sk. 
vytį J. A. švilpą, anksčiau aktyviai 
pasireiškusi vaidyboje Montrealyje. 
Pirmas vaidinimas numatytas Motinos 
dienai. Apylinkės valdybai palikta te-

George BEN, B.A.
> ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W.

Toronto 3, Ont.
Telefonas LE. 4-8431

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

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

.470 COLLEGE ST., Toronto ‘ 
f Telef. WA. b3924

NAUJAME MODERNIŠKAI ĮRENGTAME

MOUNT ROYAL MOTORS

Dorome visų rūšių automobilių ir sunkvežimių mechaniškus pataaymus, «>- 
ankstymų ištaisymus, dažymų, priekinių rotų sureguliavimų ir balansavimų W> 
geriausiomis BEAR mašinomis, automatiškas ir standartines greičių dėžes, 
^abdžių įuostų pakeitimus — nuo $18.00.

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

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

Aukland gatve prasideda prie 5249 Dundas St. W., | vakarus nuo She Point).

OILS LTD.

H. R0ŽAIT1S
peteraeviiMs.

Telefonas LE. 3-4908?

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA ____  I

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai — Notarai
> 35 HAYDEN ST., Toronto, 

(arti Bloor ir Yong gatvių)
TeleL įstaigos Telef. ramų:
WA. 4-9501. BE. 3-0978

; Dažai ir sienoms 
poplerls!

Vaikas, iepe^ioi, terpentmes.
Sky’s Paint & Wallpaper 

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

Automobilių, namų, vasarnamių, sveikatos, DZC ft 011 
gyvybės, pensijų ir kt lOZ. 0~U011

i m a i p- aSūt.
VVIAV1AA1.XU1 49 Cameo eres., Toronto 9.

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

TAISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MAŠINAS 
TeL LE. 1-6165 ♦ 672 Lansdowne Ave.

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

Skambinti bet kada LE. 54007

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

19 GLEN BELLE CRESC Telefonas RU. 1-7861

Įstaiga veikia
168 vai. savaitėje

S

GENERAL INSURANCE

pas.) visoj Ontario provincijoj.

AL DŪDA
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Šv. Jono Kr. parapijos žinios

/ — Gražiai praėjo Kat. Moterų 
i D-jos šios parapijos skyriaus šven- 
' tė su iš.kilmingomis pamaldomis 

: bažnyčioje ir vaišėmis salėje. 
‘/Draugijos narės tautiniuose dra- 

i bužiuose su vėliava dalyvavo pa- 
mąldose ir priėmė šv. Komuniją. 
Iškilmingų pietų metu nuoširdžiai 
visų buvo pasveikinta skyriaus il
gametė pirmininkė Ona Jonai
tienė, šiomis dienomis taip pat at
šventusi savo šešiasdešimt metų 
amžiaus sukaktį. Parapijos vardu 
Moterų D-jos skyriui dar kartą 
gili padėka už nuolatinę pagalbą 
pastoraciniame ir tautiniame dar- 

j be. r.-
— Šį sekmadienį pamaldų me

tu daroma rinkliava popiežiaus 
misijų darbui palaikyti.

— Savaitės dienomis lankomos 
šios gatvės: Keele, Indian Rd. 
Cres., Montview, Oakmount ir 
Gtenlake. ■;

— Vasario 16 d., ketvirtadienį, 
vakare par. bažnyčioje Įvyks pa
maldos, kurias atlaikys pakvies
tas vyskupas iš Toronto kurijos. 
Po pamaldų numatomas priėmi
mas lietuvių bičiuliams kanadie
čiams.

— Parapijos vyrų pasitarime, 
įvykusiame praėjusi penktadieni 
klebonijoje, aptarta keletas klau
simų, liečiančių vyrų veiklą ir gy
vesnį talkininkavimą parapijos 
reikaluose. Artimoj ateity nu
matytas sušaukti bendras parapi
jos vyrų susirinkimas.

— Už a. a. Jono Žuklio vėlę, 
velionio mirties metinių proga, 
praėjusi pirmadieni atlaikytos ge
dulingos pamaldos^ Velionis pir
masis palaidotas lietuvių kapinė
se.

— Gauta didžiulė salė parapi
jos bingo žaidimui. Reikalinga 25 
vyrų, neblogai kalbančių angliš
kai; jie bus parengiami darbuotis 
salėje. Suinteresuoti prašomi už
siregistruoti klebonijoje tel. EM. 
4-7646. Parengimo repeticija 
Įvyks kitą pirmadieni, sausio 30 
d., 7.30 vai. vąk. parap. salėje.

— Tradicinis parapijos Užga
vėnių parengimas Įvyks vasario 
14 d., antradienio vakare, užga- 

’ vėnių išvakarėse. Parengimą pra
vesti sutiko parapijos moterys ir 
vyrų sambūris.

— Labai rekomenduojama pa
matyti S. Čiurlionienės scenos 
veikalą “Dvylika brolių juodvar
niais laksčiusių”. Jį vaidins to
rontiškis “Sietynas” ši sekma
dieni, 5 vai. p.p. Prisikėlimo pa
rapijos salėje. Veikalas vertas pa
matyti tiek suaugusiems tiek jau
nimui.

> Toronto lietuvių Caritas 
praėjusio sekmadienio popietę 
aplankė lietuvius ligonius Onta
rio ligoninėje Queen gatvėje, su 
jais pasikalbant ir Įteikiant ver
tingus pakietukus su labiausiai 
kasdieniniam gyvenimui reikalin
gais dalykėliais ir rūkalais. Ca
ritas ta pačia proga pareiškia gi
lią padėką aukojusiems pinigais: 
A. S. Ciplijauskams, B. Pabedins- 
kienei ir V. Jurgulytei, o vertin
gų drabužių ir avalynės aukoju
siems: dr. A. A. Valadkams, dr. 
A. Užupienei, M. Petravičienei, J. 
Vaivadai, E. Alšėnienei ir St. J. 
Jagėloms. Kalėdų švenčių proga 
vietoje kalėdinių sveikinimų Ca
ritui suaukota $67.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Sį sekmadienį po paskutinių 

Mišių parapijos salėje kviečiamas 
visuotinis parapijos susirinkimas. 
Parapijos ekonomas T. Paulius 
padarys išsamų pranešimą, ūki
niais reikalais, p parapijos komi
teto pirmininkas duos apžvalgą 
komiteto darbų. Dabartiniam ko
mitetui baigus savo kadenciją, 
bus renkamas naujas parapijos 
komitetas. Rinkimams pristatomi 
kandidatai iš anksto turi būti da
vę savo sutikimą. Visi parapijie
čiai maloniai prašomi susirinki
me gausiai dalyvauti ir parodyti 
susidomėjimą praėjusia ir būsi
ma parapijos veikla. •

— šį sekmadeinį parapijoje 
lankysis T. Gediminas Jočys, OF 
M, ir per visas Mišias sakys pa
mokslus pašaukimų į dvasinį luo
mą klausimu. Kūne sekmadienį 
Mišias klausys -parap. salėje, 
kviečiami ateiti anksčiau, nes baž
nyčioje sakomas pamokslas maž
daug 11:15 vai. salėn bus perduo
damas garsiakalbiais. Mišios salė
je prasidės po pamokslo.

— Taip pat ši sekmądieni tuoj 
po paskutinių Mišių bažnyčioje 
bus generalinė parapijos tretinin
kų vizitacija, kurią, atliks svečias 
iš JAV, vyriausias direktorius T. 
Gediminas.

— KLKat. Moterų D-jos Prisi
kėlimo par. skyrius ir visa Prisi
kėlimo parapija nuoširdžiai svei
kina KLK Moterų D-jos šv. Jono 
Kr. par. skyrių penkmečio veik
los sukakties proga. Sėkmingų ir 
darbingų metų!

— Šią savaitę parapijos choras 
repetuoja: pirmadieni — visi bal
sai bendrai, trečiadieni — mote
rys, ketvirtadieni — vyrai. Cho
ras pradeda ruoštis Gavėnios lai
kui ir religiniam koncertui, kuris 
bus parapijos metinių rekolekci
jų pabaigoje. Visi choristai kvie
čiami dalyvauti.

— Ši sekmadieni po h) vai. Mi
šių Įprasta tvarka bus Pirmos Ko
munijos pamokos Vaikų Namuo
se, katechetinės pamokos muzikos 
studijoje ir religijos pamokos 
gimnazistams aktorių kambariuo
se,
. — Vaikų choro repeticija bus 

ši sekmadienį, 2.30 vai. p.p. prie 
vargonų, šiuo laiku vaikučiai 
ruošia Mišias.

— Jaunimo sekmadienio šokiai 
prasideda 7.30 vai. vak. muzikos 
studijoje.

— Kitą savaitę parapijos kuni
gai lankys parapijiečius, gyvenan
čius šiose gatvėse: Albemarle 
Ave., Aldwych Ave., Allen Ave., 
Algonquin Ave., Dewhurst Blvd., 
Don Cres. Rd., Eastern Ave., Gal
ley Ave., Garden Ave., Garnock 
Ave., Glendale Ave., Gough Ave., 
Hogarth Ave., Langley Ave., Mer
rick St., Parkdale Rd., Pearson 
Ave., Queensdale Ave., Silver- 
birch Ave., Willow Ave. ir Wine- 
wa Ave.

— Ši šeštadieni Prisikėlimo pa
rapijos choras Prisikėlimo salėje 
rengia savo metini pasilinksmini
mą, i kurį visi maloniai kviečiami. 
Muz. St. Gailevičiaus vedamas 
kvartetas išpildys nuotaikingą 
programą. Bus loterija ir geras 
bufetas.

Toronto Prisikėlimo Parapijos Choro

koncerlas-vakaras
‘ ' !.U V i -

įvyks 1961 m. sausio mėn. 28 d., šeštadienį, Prisikėlimo parapijos salėje.
PROGRAMOJE: 1. Muz. St. Gailevičiaus Vadovaujamas VYRŲ KVARTETAS.

SOLO DAINUOJA' R'. -STRIMAITJ§||’

4. GĖRIMAI IR UŽKANDŽIAI. , ’ A 
šokiams groja garsus^BJBNNY FĘRRPftkB&frlČAS 
Bilietų kaina $1.25. Pradžia T valandą vakaro. ,
VISI MALONIAI KVIEČIAMI ATSIfcANKYTI. - 
Prisikėlimo Parapijos Cho

t 2. :___ _____ _ _____ _
3. TURTINGA LOTERIJA. '
4. GĖRIMAI IR UŽKANDŽIAI.

INI. I. 26, — Nr. 4 (576)

ras.
........................ ■ 1,11 .................. ..................................... ■■■■■■...i' ........ ....

Vasario 4 d., 7.30 vai. vak. Prisikėlimo Auditorijoje

Priešgdveninis Kaukiu^ Balius
------------—Trys geriausios kaukės bus premijuojamos—

-■ ----- Gros puikus orkestras -  ........
-------- Veiks turtingas bufetas su įvairiais. gėriniąis<7^

----- kopūstais ir kugeliu-------- r-r—-------——
—Jaunimui, tarp 16 ir 20 m,, įėjimas veltui- 'V Wr;

PPSK Ąusrą ir Tėvų-Rėmėjų Būrelis.
*

Sausio 29 diena, 5 vai. po pietų 
Prisikėlimo parapijos salėje

T. Dramos Sambūris “Sietynas”

Sofijos Kimantaitės-Ciurlionienės 
pasaką

DVYLIKA BROLIŲ
JUODVARNIAIS LAKSČIUSIŲ

£ * • .

Toronto ir apylinkių lietuviai 
maloniai kviečiami.

Įėjimas suaugusiems auka ?
Moksleiviams tik auka.^

AlexandrA’

*1

“Sietynas”

KING ST.. WEST OF UNIVERSITY AVE]

5 savaites
SAUSIO 30 iki KOVO 4 d.

Vakarais 8.30 vai., šeštadieniais 2 vai.
p.p., vasario 20 ir 27 d. T vai. vak.

OT CANADA
DAVID I_OX£ 

ADAMS SMITH 
COMPANY OF 80 WITH FUU. ORCHESTRA

NATIONAL

Pilnas repertuaras klasikinio ir modernaus baleto, Įskaitant ištisą 
pastatyma: GULBIŲ EŽERAS, SPRAGTUKAS, CQPELIJA, 

PRINCESĖ AURORA ir SYLF1DAI.
BILIETŲ KASA ATIDARYTA NUO 10 V AL. RYTO IK? 10 VAL. VAK.
Kainos: vakarais $3.50, $3, $2,50, $1.50. šeštad. popiečiaisJ$3, $2.50, $2, $1.50

• $1. Bus šokiai ir bufetas.
5-tą ir paskutine savaitę TORONTE • .

didžiausias lenkų jūjrias Tradfcini Užgavėnių balių
PELENAI IR 
DEIMANTAI

(“Polish Film Master Piece” T. Star) 
“GEM” Theatre * - - - —

Skautų-čių eglutė
Įvyko sausio 8" d. Prisikėlimo pa
rapijos salėje. Atsilankė daug 
vaikų bei tėvelių ir svečių. Laužą 
pravedė Gražina Skirgailaitė, o 
programą išpildė skautai-ės bei 
vilkiukai, paukštytės. “Sudiev se
nieji metai”, eilėraštis — Edvar
das Baleiša; “Tėviškė”, eilėraštis 
— Vytautas Mickevičius; ‘-‘Mažo 
būgnininko daina” — vilkiukų 
grupė, vadovaujama Ramos Jurk- 
šaitytės. Algis Dimskis gražiai pa
grojo akordeonu. “Kūčios”, eilė
raštis — Kęstutis Dilkus. Progra
ma užbaigta su pasirodymu iš pa
sakų šalies apie nykštukus ir snai
ges. Išpildė “Živilės” skaučių 
draugovė. Tarp pasirodvmu buvo 
pravestos dainos bei šūkiai.

Atkeliavęs Kalėdų Senis pasa
kė pasaką ir išdalino visiems do

vanėles. Po to sekė žaidimai, ku
rių metu buvo skautų-čių tėvų - 
rėmėjų susirinkimas ir buvo iš
rinkta nauja valdyba. Pirminin
kas yra p. Dilkus.

Skautai-ės dėkoja Tėvams Pran
ciškonams už salę. E.

Mergaičių popietė vyksta kiek
vieną sekmadieni Lietuvių Vaikų 
Namuose — 57 Sylvan Ave. Mer
gaitės, kurios pastoviai lankysis 
popietėse, galės dalyvauti meninė 
je programoje, kuri Įvyks vasario 
12 d. Prisikėlimo par. salėje.

Jaunučių at-kų, berniukų, susi
rinkimas šaukiamas šį sekmadie
nį, sausio Ž9 d., 3.30 vai. p.p. Pri
sikėlimo muzikos salėje. Visi na
riai dalyvauja. Kviečiami ir nau
ji berniukai 8-12 metų amžiaus.

LK Kūr.-savanorių susirinkimas
Sausio 29 d. 4 vai, p.p. Lietuvių 

Namuose šaukiamas* LK Kūrėjų - 
Savanorių S-gos Toronto skyriaus 
narių visuotinjs-metinis susirinki
mas, Į kuri kviečiame atvykti sky
riaus narius ir visus Toronte bei 
apylinkėje gyvenančius, bet dar 
nesančius skyriaus nariais, kūrė
jus - savanorius. .Valdyba.

Vaikų užgavėnes visiems To
ronto lietuvių vaikams ruošiamos 
'^sario 12 d. Prisikėlimo par. sa
lėje 4 vai. p.p. Programoje: pa
sirodys “Gaidelis ir vištytė”, “Po
nas katinėlis”, bendri žaidimai ir 
kitos įdomybės. Vadovauja Mari- 
ios Nekalto Prasidėjimo seserys.

PADĖKA

A. t a. ONAI AGURKIENEl mirus Toronte ir palaidotai Tim-. 
minso katalikų kapinėse, nuoširdžiai dėkojame $v. Jono Krikštytojo

i jos klebonui kun, P. Ažubaliui už rūpestingą velionės lankymą 
ėję jos ilgos ligos metu ir iškilmingas gedulingas pamaldas 
’oje, jam asistavusiems kūn. B. Pacevičiui ir Tėvui Modestui, 

OFM. solistui Vaclovui Verikaičiui už giedojimą ir vargonavimą pa- 
makh| meta.

Nuoširdi padėka visiems lankiusiems velionę laidotuvių namuo- 
sc. ai nešusiems gelių ir užprašiusiems šv. Mišias. < .

Ypatinga padėka Timminso lietuviams, sutikusiems velionę sto
tyje ir palydėjusiems į amžino poilsio vietą - kapines.

Toronto lietuvių visuomenė 
kviečiama ši šeštadieni ir sekma
dienį atsilankyti i Hamiltoną, kur 
vyks Kanados Sporto Apygardos 
pirmenybės, šeštadienio vakarą, 
Knights of Columbus salėje ren
giamas didelis sportininkų pasi
linksminimas, dalyvaujant Mont
realio, Toronto, Ročesterio ir Ha
miltono sportininkams. Plačiau 
apie šias sporto dienas kaimyni
nėje kolonijoje — Hamiltono kro
nikos skelbime ir sporto skyriuje.

HLSKvaldyba.
Klaipėdos krašto prisijungimo 

' minėjimas
įvyks vasario 5 d., sekmadieni, 4 
vai. p.p. Lietuvių Namuose. Ta 
proga Mažosios Lietuvos Ręzisten- 
cįnio Sąjūdžio vicepirm. dr. M. 
Anysas skaitys paskaitą “Prūtėnų 
- šenprūsių giminių kovos su Vo
kiečių Riterių Ordinu.-nuo 1230 - 
1283 metų’.

Visi lietuviai, kurie vertina 
Klaipėdos krašto prie Lietuvos 
prisijungimo faktą ir kartu nori 
susipažinti su senprūsių ir maža- 
lietuvių krašto istorija, kviečia
mi minėjime dalyvauti.

MLR Sąj. Toronto sk. v-ba.
STUDENTAI KVIEČIA

Toronto lietuvių studentų meti
nis balius įvyks vasario 11 d., šeš
tadienį, Prince George Hotel, 
puošniame Floral Room. Pradžia 
8 vai. vak. Apsirengimas pusiau 
formalus.

Bilietų galima gauti pas Aldo
na Eižinaitę — WA. 5-8276; Stasį 
Ažubalį — E M.4-7646: Virgi ni jų 
Sičiūną — LE. 3-2679 ir Julių 
Treigį — RO. 7-3020

Studentai kviečia Toronto ir 
apylinkių lietuvius praleisti tą 
vakarą kartu su jais jaukiame 
baliuje.. '■■■ ■■

Savanoriai parėmė spaudą
Lietuvos kariuomenės kūrėjų - 

savanorių Toronto skyr. spaudės 
mėnesio proga nutarė paremti lie
tuviškąją spaudą. “T. žiburiams” 
skyrius įteikė $10 auką. Nuošir
džiai dėkojame.

MONTREAL, Que
Kortų vakarą ruošia šv. Onos 

draugija A V parap. salėje ši šeš
tadienį, &usio 28 d. Puikios.vai
šės, turtinga loterija bei maloni 
šeimininkių globa užtikrins vi
siems gerą nuotaiką. Kviečiami 
visi šios rūšies sporto mėgėjai. 
Pelnas skiriamas AV parapijos 
skoloms mokėti. Pramogai vado
vauja Anelė Ūsienė, Marija Že
maitienė ir Marija Vaupšienė.

Banko “Litas” paskutinis val
dybos posėdis prieš metinį susi
rinkimą įvyks šį sekmadienį, sau
sio 29 d., 8.30 vai. ryto banko pa
talpose prie Aušros Vartų para
pijos salės.

Norintieji siūlyti kandidatus i 
“Lito” valdomuosius organus turi 
•u pavardes raštu įteikti sekreto
riui Pr. Rudinskui (HU. 1-2957) 

vėliau kaip šį šeštadienį, sau
sio 28 d.

Banko “Litas” pobūviui, kuris 
įvyks vasario 4 d., šeštadieni,-tup- 
•au po visuotinio susirinkimo, pa-

i si ruošimai eina oilnu tempu. Po
būviui -ruošti komisiją sudaro 

Įv-bos pirm. A. Norkeliūnas, kre- 
lito kom. narys V. Zubas ir rev.

Jęoim narys.B. Staškevičius.
I. Pobūvis - vakarienė “Lito” na-, 
yriams nemokamai', svečiams —

“GEM” Theatre — 1583 Dundas St. W. 
Angliški užrašai

Pirmą karta 
HAMILTON — “STATE” Theatre tik 
3 dienas: sausio 30, 31 ir'vasario 1 d.
0SHAWA “MARKŠ” — vasario 9 d.

vasario 13 d.
NIAGARA FALLS, Ont., “PRINCESS” 

vasario 20 d.

WINDSOR “PARK’

ST. CATHARINES “CENTRE”
— vasario 22 d.

WELLAND “PARK” — vasario 23 d

Toronto Lietuvių Namų 
metinis šėrininkū susirinkimas 
bus šaukiamas kovo 12 d. 3 vai. 
p.p. L. Namų didžfojoje salėje.

Šiame susirinkime,, be kitų 
dienotvarkės punktų, bus svars
tomas L. Namų statutas, kurio 
projektas su kvietimais ir metiniu 
balansu iš anksto bus išsiuntinė
tas- visiems šėrininkams susipa
žinti.

Kad kvietimai pasiektų adresa
tus, prašome gerb. narius, pakei
tusius adresus, pranešti L. Na
mams.

Taip pat primename, kad dar 
yra narių neatsiėmusių išrašytų! 
šėrų pažymėjimų, kurie, kaip ver
tybės popieriai išduodami asme
niškai, paimant parašus.

Šiuo reikalu kreiptis i adminis
tratorių arba i A. Statulevičių 
“Paramos” bankelyje.

L. Namų valdyba.
„• — ■ i , • , ■ ■ ,, '■—, ------------------------------------- -

Išnuomojamas kambarys II augšte vie- 
ųąųi. ą&ųĮeniųi ^u galiiųybe virti.. High

“TŽ” SPAUDOS BALIUS . 

 

pereitą šdš<š(|£nį, kaip ir- visais 
kitais metais,! iraėjo šu dideliu 

 

pasisekimu. Salė buvo pilnutėlė: 
Paruoštųjų vietų toli gražu nepa
kako. Buvo pristatyta naujų pa
pildomų stalų, o nemažai ir prie 
jų nebetilpo, dalis net apsispren
dė grįžti namo. Rengėjai labai 
apgailestavo negalį visų mielųjų 
svečių tinkamai priimti, bet išei
ties, deja, nebuvo. ;

Svečiams susirinkus buvo me
ninė programa. Ją atliko, ir šie
met tas pats, visų taip pamėgtai 
TL Vyrų Kvartetas, dabar vado
vaujamas muz. St. GailevicjaUs. 
kuris kaip tik tą dieną šventė pen-, 
kių metų sukaktį nuo-savo pirmo
jo pasirodymo — taip pat 
spaudos baliuje. Šiam Įvykiui at-, 
žymėti rengėjai kvarteto vyrus 
orogramos pabaigoje įfesyeikinp 
su tokiais atvejais Įprastu tortu 
su penkiomis degančiomis-žvaku.-? 
temis. Perėmę savo žinion, tortą 
kvarteto vyrai žvakutes užgesino 
vienu pūstelėjimu, šiuo savo žes- 
tu įšaukdami publikos linksmų 
plojimų — panašiai, kaip ir pen
kiomis sudainuotomis dainelėmis.

Po programos vėl tęsėsi šokiai, 
dar kartą pertraukti tik loterijos, 
sukėlušios sąjūdžio ypač prie tų 
stalų, kur sėdėjo laimingieji. 6 
laikas, kai smagu, taip'grėitai le
kia. štai ir pusė-dvyliktos, o paga
liau ir be ketvirties-dvylika, kada 
Ontario Įstatymas reikalauja vis
ką užbaigti ir skirstytis. Teko 
skirstytis.

Spaudos baliaus rengėjai dėkin
gi talkininkams ir Vištoms sve
čiams, kasmet parodantiems di
delio bičiuliškumo ' wTl žibu
riams”, jau dabar kviečia i se
kanti panašų balių lygtai po mėtų, 

įv ■■ ■ f?
TRIS KNYGŲ BIBLIOTEKAS DO-

pratęstas iki vasario 15 d. Atpiginimas 
iki 90 nnoš. Sąrašai išsiunčiami papra
šius šiuo adresu: Gabija. 8745, 95 SL, 
Woodhaven 21, N.Y.

EE.2-4074.

Išnuomojamas kambarys II augšte su 
maistu arba be maisto. Tel. LE. 2-6922.
PARDUODAMA nauja miegama sofa, 
fotelis ir televizijos kėdė pigia kaina, 
tel. WA. 2-7981 arba AM. 1-0537.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

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

- a 
-B-A-IrT .

Beidy ^ąr»«žįw
distancijomis. Visos rėžomos ‘tartos op 
draustos. Yožiuojom ko*-sovoitę į Mont 
rdolj, Londoną/ WinckflJro, Homiltano 
North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL. LE.4-1403 
’ ~ TORONTO

Dr. 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. '
■ i į ■ r. j • į ■ ---------------

ĮVAIRŪS
DRAUDIMAI
su • Namų,

• Mašinų.
• Sveikatos. Ir
• Gyvybės.

Telefonas CL. 1-4864 
Balys Maskeliūnas

.... j - va-
KT,K Moterp D-ios Mont-.

realio skyrius ruošia vasario 11 
d., 7.30 vai. v. Aušros Vartų pa
rapijos salėje. Bus įdomi vakaro 
programa, kurių išpildys iš Bosto
no atvykęs žinomas aktorius rašy- 
tojas-hūmoristas Antanas Gustai
tis. Gros puikus orkestras. Prity
rusių šeimininkių skani karšta va
karienė.

Visi kviečiami, ypač jaunimas, 
nes tai paskutinė proga prieš ga
vėnią pasišokti.

Vasario 16 minėjimas įvyks va
kario 19 d. Plateau ‘ salėje, 3710 
£alixaLavll. Bus dr. Nagio paskai
ta ir meninė programa. Minėji
mą numatoma pradėti punktua
liai, nes 6 vai. turime užleisti sa
lę kitam parengimui.

Tariamasi su CBM radijo sto
res programų direktoriumi Mr. 
Kan net h Withers, dėl Windsoro 
Traditional Echoes lietuviško 
pusvalandžio per Montrealio stoti 
'ertransliavįmo. Ji bus vasario 18 

d. nuo 10.30 iki 11 vai. rytą.
Seimelio prezidiumas kviečia 

visas ir visus tautiečius, atsisa- 
kanf nuo visų kitu ’’ramogu, tą 
dieną rezervuoti mūsų Nepriklau
so m v bė s naskelbimo 43-jai su
kakčiai visiems kartu susibūrus 
solidariai Paminėti.

Seimelio prezidiumas.
h- Jubilėirois Aušros Vartų baza- 

’’ ras įvyks vasario 24-26 d d. para- 
_ pijos salėje. Pirmoji atsiliepė ba- 

zaro reikalui Juzė Vaškienė, pa
aukojusi $5.

Tauro krepšininkai ši penkta
dieni išvyksta i Hamiltoną daly
vauti KS Apygardos žaidynėse. ’

Jauniai krepšininkai pereitą 
sekmadieni nugalėjo stiprų savo 
varžovą Cardinal Newman High 
40:39. r

Klaipėdos nrisijungimo pami-

TLS Klubo “Vytis” susirinkimas i
Vasario 5 d., 4 vai. p.p. šv. Jono 

Kr. Daraoijos priestate virš “Tė
viškės Žiburių” šaukiamas. TLS 
klubo “Vytis” metinis narių susi- 
rinkimas sekančia dienotvarke:

Susirinkimo atidarymas, prezi
diumo rinkimai, pereito susirinki
mo protokolo skaitymas, pirmi
ninko, iždininko, reikalų vedėjo,} ___  ___ __________
sporto vadovo ir revizijos komisi-1 nėjimą suruošė jūrų skautai ir 
jos ^ranėšin^j,, narių rėmėjųMLBD-ja pereita sekmadieni AV 
klausimas, kltnx> valdybos ir re- salėje! 
vizijos komisijos rinkimai, klau
simai ir sumanymai, susirinkimo 
uždarymas/, j ' I;

Nesusirinkus reikiamam narių s' ,,o . 
skaičiui, už valandos šaukiamas įsų Kambarių nn e 
kitas susirinkimas, kuris bus tei- ^ra +u^etas naujas stogas, pavo-

Vytautas Kud’ma atremontavo 
AV parap. du kambarius,-kuriuo
se veikia “Litas”. Kadangi virš vi- 

’ ? didžiosios salės
---- ---- - ---- ---------- ----------- -------------- . - t -

setas, nežiūrint nariu skaičiaus.
TLS Klubo “Vytis” v-ba.

Liet, verslininkų narių susirin
kimas sausio 8 d. i šių metu vai-1

ir dr. Kl. Liutkų.. Kandidatais Ii- ™ 
ko Vikt. Janulevicius ir B. Jac 
kus.

Padėka
Mums išvykstant iš Toronto už su

ruoštas išleistuves ir gražias dovanas 
rengėjams V. V. Stukams. kurių na
muose išleistuves Įvyko, M. J. Gude
liams, G. L. Adomavičiams, B. F. Kas
peravičiams, A. B. Sapijoniams; už pa-j 
reikštus linkėjimus V. Judzentavičiū- 
tei* V. Dailidei, P. Basčiui, J, Jankai
čiui, A. Sapijoniui ir visiems išleistu
vių gausiems dalyviams, vienu ar kitu, 
•būdu prisidėjusiems, nuoširdžiai dėko
jame. A. J. M. Parseliūnai,

jus tolimesniems kambarių gedi
mams yra galutinai pašalintas. 
Naujojo stogo išlaidas apmokėjo 
AV bažnyčios statybos bendrovė.

• Solidarumo inašu už 1960 m.

rie (K. Slyžys) $37, Fort William 
(dr. E. Jasevičiūtė) $21,60, Leth
bridge (S. Noreika) $5.60. Viso 
$64.20.

Dr. E; Jasevičiūtė iš F.ort Wil
liam, be $21.60 solidarumo Įna
šu. dar atsiuntė Kultūros Fondui 
$10,80, Šalpos Fondui $85, ir Va
sario 16 gimnazijai $66, viso 
$183,40. Tai gražus pavyzdys, ką 
galima padaryti net ir mažoje 
apylinkėje, iei tik yra entuziastų 
organizatorių. Pr. Rudinskas,

KLB Kr. V-bos ižd.

J4K

9

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną,- 
suvenirą ir įvairią reikmeną krautuvėn

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

T'vęnVvmjp*nriimami ir Daštii

savo Kredito Kooperatyve "LITAS"
- SANTAUPOS PILNAI. APDR AUSTOS. P*SKGEU« » ^NgVAT IR 

GREITAI DUODAMOS BETKOKIAM GT’.RAM TIKSLUI.
Bankas veikja: šiokiadieniais 1J51 Crawfo-d Bridg ' Avė. V-rd-in. Rytais— 

pi-madienj nuo 10-1 vai. ir šeštadienį nm 10-1° vai. Vakarais 
pirmadienį, trečiadieni ir penktadienį nuo 7-8 vai.
Sekmadieniais Aušros Vartų parapijos salėje banko patalpose nuo 
1030-1 vai.

Pirm. A. Norkeliūnas RA. 7-3120. Ve'lėps D tuokus PO. 74280

A L G ARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

1611 Bloor St. W. Toronto/ Ont

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

HARDWARE BIZNIS
$6.000 pilna kaina, Bloor St. europiečių rajoje, apyvarta yirš 
$40 000 metus gryno pelno virš $10.000. Tinka dviem part
neriam. Pigi nuoma. . .

JANE — RLOOR rajone
S kambariai per 2 aogštns. st?o ooa visa Liuksusinis na
mas. yandenni alvva šildomas. žaidimų kambarvs -hl’is privatus 
ivažiaVimas. Vienas atviras morgičius balansui 10 melų, įmokėti 
apie $7.000. ■ ? '<' ' t.-'* ,,‘t

DĖL SMULKESNIU INFORMACIJŲ SKAMBINKITE A. GARBENIUIV. ir J. Aleknavičiai.




