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Kiekvieno laikraščio gimimas yra sutelktinių pastangų pada
ras. Ir tai toks, kuris nuo pat pirmųjų savo žingsnių turi atsiremti 
i plačiąją visuomenę. Žingsniuoti savom jėgom jis negali, nebent 
atsiranda rėmėjas, kuris savo lėšomis dirbtinai jį palaiko. Bet to
kio laikraščio gyvavimas būna ir neilgas ir neįtakingas. Jo balsas 
lieka neišgirstas, jo idėjos lieka popierio puslapiuose. Jos gali įeiti 
visuomenėn tik tada, kai pats laikraštis prasiskina kelius į tą vi
suomenę ir joje randa tvirtą, pastovią atramą.

Antra vertus, skaitančio  j i visuomenė yra ne t ik a t ra m a, bet ir 
gyvas balsas, kuris nori pasireikšti. Ji nėra nebyli masė, viską 
pasyviai priimanti. Jai rūpi gvildenami klausimai, keliami faktai, 
nuomonės ir t .t. Tai ypač maty ti pvz. kanadiečių ir amerikiečių 
spaudoj, kur skaitytojai labai gausiai atsiliepia. Lietuviai dar nėra 
Įpratę taip gausiai reaguoti, nors pastaraisiais metais ir jų skai
tytojų laiškai bei nuomonių pareiškimai yra pagausėję. Tai jau 
geras ženklas. Reikia manyti, ateityje skaitytojų atsiliepimai pa
gausės. Tai rodo, kad mūsų visuomenė ima gyviau reaguoti i laik
raščio puslapiuose keliamus klausimus, nors ši rodyklė yra gana 
reliatyvi. Daugelis skaitytojų, gyvai besidominčių laikraščio kelia
mais klausimais, savo nuomonės viešai nepareiškia, nors ir turėtų 
ko pasakyti. Tai ypač būdinga lietuviams skaitytojams. Jic dažnai 
diskutuoja iškeltus klausimus tarpusavy, bet niekad savo nuomo
nių nepareiškia viešai per laikraštį. Tuo būdu susidaro Įspūdis, 
kad lietuviai laikraščiu nesidomi. Labai galimas dalykas, kad yra- 
ir tokių skaitytojų, kuriems terūpi tik kronikinės žinios, šypsenos, 
sportas ... Tikėtis atsiliepimų iš jų vargu ar galima. Iš gaunamų 
laiškų redakcijoj betgi matyti, kad yra labai akylų skaitytojų, kurie 
nepatingi pareikšti savo nuomonės ir tuo palaikyti gyvą ryšį su 
laikraščiu. Tai sveikintinas dalykas. Tuo būdu laikraščio pusla
piuose ima atsispindėti skaitančiosios visuomenės pulsas, kuris 
redakcijai ir visuomenei yra visada reikšmingas.

Yra betgi ir kita medalio pusė. Laikraštis, būdamas visuome
nės veidrodžiu, jos reiškėju, yra atsakingas krašto Įstatymams, 
viešajai gerovei, etikos principams. Jis yra vieša tribūna, per kurią 
sklinda idėjos, informacija ne palaida, o tvarkoma srove. Juk ir 
viešame susirinkime visi gali pasireikšti, tačiau pagal tam tikrą 
tvarką, nes kitaip kiltų sąmyšis ir susirinkimas iširtų. Je kas ima 
kalbėti ne Į temą, nesiskaito su pirmininkaujančiu, užgaudinėja^ 
— darosi nevertas žodžio laisvės.

Panašiai yra ir su laikraščiu. Jis yra tvarkomas atsakingų 
žmonių, kuriems rūpi ir atsakingumas principams ir kartu žodžio 
laisvė. Jei laikraštis atsisakytų to tvarkomojo principo, taptų chao
tiškų,o jei paneigtų žodžio laisvę, liktų siauros grupės ar vieno 
asmens diktatu. Taigi. laikraštis negali būti nei lenta, kurioj kiek
vienas be jokios tvarkos skelbia savo straipsnius, nei aklinai už
dara vitrina, nepaisanti visuomenės. Reikalingos abi medalio pu
sės. kurios -nevisuomet duodasi lengvai derinamos. Praktiniame 
laikraščio darbe nuolat iškyla klausimų, kur sprendimas būna ne
lengvai pasiekiamas, nes atsakingi asmenys atsiduria tarp žodžio 
laisvės ir etikos bei Įstatymo reikalavimų. Jiems tenka rasti kelią, 
respektuojanti abi puses.

Yra balsų, reikalaujančių, kad laikraštis atvertų savo skiltis 
visokiem raštam ir skelbtų visa, kas tik jam iš šalies pateikiama. 
Einama net taip toli, kad paneigiama redakcijos teisė tvarkyti laik
rašti pagal principinę atsakomybę. Bet tai kraštutinumas, kuris 
težiūri laisvės ir užmiršta, kad laisvė visada yra tvarkomoji. Prie
šingi balsai, reikalaują kieto laikraščio uždarumo yra retesni. Jie 
pasigirsta kartas nuo karto, ypač tais atvejais, kai laisvės dozė pa
siekia savo ribą, kartais ją net peržengdama.

“TŽ” nuo pat isisteigimo dienos yra ėję minėtu vidurio keliu. 
Jie visada respektavo krikščioniškuosius savo pagrindus ir kartu 
nevengė laisvo žodžio. Kaikam galbūt susidarė Įspūdis, kad nueita 
pertoji. Vienas kitas nepagailėjo ir pikto žodžio. Tikrumoje betgi 
tai tėra laikraštinės misijos vykdymas, atsiremiąs i principinę at
sakomybę ir laisvę, kurioje tenka jieškoti tiesos' Pr. G.

KAS NAUJO KANADOJE?
SUAUGUSIŲ ŠVIETIMO

KONFERENCIJOJE, ivyku-
MIN. PIRMININKAS

J. DIEFENBAKERIS dėl sa
vo kalbų, kuriose pasisako prieš šioje Otavoje praėjusį mėnesįl bu

vo nutarta raginti imigrantus stu
dijuoti savo kraštų praeitį ir atsi
neštą kultūrą pritaikinti Kanado
je- Esą klaidinga skatinti imigran
tus pamiršti savo praeitį. Imi
grantai su savo krašto kultūra ga
li daug praturtinti Kanadą.

Sov. Sąjungą, susilaukia ypatin
gai daug kritikos rusiškoje spau
doje. Po pirmosios jo kalbos JT ji 
kritikavo Sov. Ukrainos komunis
tų partijos sekret. Podgorny. da
bar. po kalbos etninėms grupėm, 
užpuolimai sovietinėje spaudoje 
padidėjo.

ONTARIO LIBERALŲ
VADAS J. Wintermeyer pro

vincijos parlamente pasakė 2 su 
puse valandos kalbą, kur Įrodinė
jo. kad provincijoje veikia organi
zuoti kriminalistų sindikatai. Kal
boje suminėjo daugeli faktų ir 
pavardžių, tarp kurių buvo net 
valdžios pareigūnų ir šiaip žino
mu žmonių. Mesti kaltinimai su
kėlė gana daug triukšmo. Winter- 
meyer reikalavo sudaryt i komisi
ją, kuri tuos organizuotus krimi
nalistu lizdus ištirtu.

ŽIEMOS DARBAMS
FEDERACINĖ VALDŽIA 

paskyrė 5’4 mil. dol. Darbai bus 
vykdomi 16 Kanados valstybinių 
parkų, keliuose i storin i uose par- 
kuose: tiesiami keliai Yukon ir 
Northwest teritorijose. Darbus 
vykdys bedarbiai.

CANADIAN PACIFIC
AIR LINES sutinka pirkti 

Canadair gaminamus didžiulius 
transportinius CL-44 lėktuvus ir 
juos naudoti Įvairioms Kanados 
prekėms pervežti Bendrovė bet
gi reikalauja teisių atidaryti nau
jas oro susisiekimo linijas. Val-FEDERACINIAI RINKIMAI

dar nepaskelbti, tačiau visos 3 džia. globodama nuosavą TCA, 
partijos pradėjo rinkiminę kam-'nenori sutikti. Paskutiniu metu 
paniją visu aktyvumu

' KANADIEČIŲ U-'
SANTAUPOS BANKUOSE 

siekia net 7 bilijonus dolerių. 
Prekybos miu G Hees pareiškė.
M
čia i neturi drąsos investuoti i rizi- 
kingesnius šaltinius, todėl Kana
doje yra daug bereikalingo sveti
mo kapitalo.

nei CPA nei TCA neturėjo trans
portinių lėktuvų: visas prekes 
perveždavo keleiviniais. CL-44 

■yra patogus prekinis lėktuvas.
bet Canadair nelabai įstengia 
juos parduoti ir neturi darbo. •

Tautinių grupių laikraščių redaktoriai posėdžiauja su Canadian Scene Įstaigos va
dovybe, kuri parūpina informacinės kanadiškos medžiagos Kanadoje išeinančiai 
tautinių mažumų spaudai.

VLIKo posėdžių eiga
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BOLŠEVIKUOS ATSTOVAS ZORIN AS Jungtinėse Tautose pa
sakoja fantastinius dalykus. Jis kalbėjo raudonosios Kinijos pasiū
lymo i JT priėmimo proga tokiais žodžiais: “Kiniečių tauta ir kinie
čių liaudies respublika nereikalinga karo, taip kaip jis nereikalingas 
.r jokiai kitai socialistinei valstybei siekiant savo politikos tikslų. 
Nuo pirmosios egzistencijos dienos kiniečių liaudies respublika sie
kia taikios politikos ir taikios koegzistencijos”.

Bet kai pradėjo kalbėti nacionalistinės Kinijos atstovas tai Zori
nas su kitais savo grupės atstovais apleido salę. Bolševikinės vals
tybėssiūlydamos raudonąją Kiniją priimti į Jungtinių Tautų orga
nizaciją kartu siūlo išmesti nacionalinę Kini ją, kurios vyriausybė 
šiuo metu yra Formozos saloje, iš Jungtinių Tautų ir jos padalinių.
JtETAI. J i ki pasikalbėjimai” tarp siu dvieju

savo ankstyvesnio nusistatymo - va£tybiu esa atidėti tiek ilgai 
neprileisti raudonosios Kinijos į kiek Sov. Sąjunga turės pasitikė- 
Jungt. Tautas. tJ - -

AMERIKOS KOMUNISTŲ

S TIP R Ė J ANTI LIETUVOS LA IS VINIM 0 V EIK L A į
Musų bendradarbio pranešimas

Lėšomis, pagal išgales, remia Į Pabėgėlių reikalai Vokietijoje 
ALT. Tautos Fondas mums lėšų esą gerėja. Lietuviškos organiza- 
surenka Įvairiose pasaulio vieto- ei jos beldžiasi į Pabėgėlių minis- 
se. Labai sėkmingai veikia TF at- teriją ir vis dažniau bei lengviau 
stovybė Kanadoje Jai reiškiu VL gauna lėšų. Ypačiai duosnūs vo- 
IKo vardu ypatingą padėką. j kiečiai kultūriniams reikalams.

Į laisvinimo darbą turėtų vie-Į Žymią paramą gauna ir Vasario 
ningai eiti visi lietuviai, nepaisy-116 gimnazija. Jai paskirta 300 - 
dami partinio nusistatymo. VLI 000 DM gimnazijos trobesių sta- 
Kas kviečia visas nuošaliai sto-Įtybai.
vinčias grupes Įsijungti į bendrą; “Tėvynės Balsas" ir toliau esą 
darbą. . Į skleidžiamas uždarais vokais siun-

Ilgą ar labai išsamų pranešimą; tinėjant paštu, tačiau pasisekimo

VLIKo sesija Niujorke lapkr. 
25-26 d. buvo gausi. Jau iš ryto 
buvo apie 40 atstovų, kurių skai 
čius kartu su laisvais lankytojais 
padidėjo ligi 60 su viršum.

Be daugelio kitų dalyvavo iš 
ALTos dr. P. Grigaitis, Lietuvos 
konsulai Simutis ir Stašinskas. 
Gen. konsulas J. Budrys dėl 
silpnos sveikatos neatvyko. Kon
sulai diskusijose nedalyvavo.

Sesiją atidarė VLIKo pirm. dr. 
A. Trimakas. Dr. J. Sungaila iš 
Toronto perdavė. PŲB-sy.eiĮpni- 
mus (žiūr. 3 ĮasL). P. Galdikienė 
sveikino Katalikių Moterų dr-jos 
vardu. “Mes palaikome VLIKą 
kaip vienintelę insJluciją. vado
vaujančią Lietuvos laisvinimo .ginus su praėjusių metų rudeniu.; 
darbui". Jaunimo atstovas iš Či- šis ruduo Rytų-Vakarų santykiuo- 
kagos pažymėjo, kad jaunimas se-. se atnešė tiefc daug įtempimo, jog Į 
ka VLIKo veiklą su susidomėji-i ir santūrūs stebėtojai negali pa-j 
mu: “Norėtume 'matyti vieningą > neigti karinių susidūrimų gali- 
Lietuvos išeiviją. Mūsų visų vy- mumo. Vaizdingiausia šio įtempi- 
riausias tikslas turi būti Lietuvos mo išraiška yra abipusis ginklavi- 
laisvė”. i masis, kuris ypatingai sustiprėjo

Buvo daug sveikinimų raštu; , po rugpjūčio 13 d., kai per Ber- 
jų tarpe: dipl. šefo min. Št. Lozo-j lyną buvo nutiesta mirties ir ty- 
raičio, Balučio iš Londono, dr. los siena.
Graužinio iš Urugvajaus. J. Ka-: Vykd. Taryba kreipėsi į žymes- 
jecko ir St. Bačkio iš Vašingtono, 
Budrio iš Niujorko. Baltrušaičio 
iš Paryžiaus. L. šimučio, ALTos 
pirm., inž. Rudžio. “Lituanus”, 
St. Barzduko. Juodelės ir kt.

Po rezoliucijų komisijos išrin
kimo prasidėjo pranešimai apie

jimo suomių vedamoj politikoj ir 
jos politine vadovybe. Reiškia 

PARTIJA ir atnaujintam ter- jau ruskiai uždėjo leteną ant vi- 
minui registruotis valdžios įstai-' sos suomių vidaus politikos. Ir 

jgose nepakluso. 11 metu partija kiekvienumomentugaliatnąujin- 
I sugebėjo pratęsti nesiregistravi-■ ti savo ankstyvesnius ųltimatu- 
' nio laika, kuri nustatė 1950 m. i mus. Suvaržo taip pat ir busimus 
išleistas istatvmas pavadintas rinkimus. Kekkonen jau reika- 

i ‘Internal Šecuritv Act”. Baudos lauja iš savo konkurentų, kad jie 
bus dedamos ligi §10 000 kiekvie- pasitrauktų- Senas Molotovo-Sta- 

j nam partijos C V nariui ir kalėj i- Hno metodas, daug kartų ban- 
i mo iki 5 metu. Rvtac
1 ■ ■*

JAV PREZ. KENNEDY 
pirmą kartą davė išimtiną pasi
kalbėjimą Sov. Sąjungos valdžios 
leidžiamam laikraščiui “Izvesti- 
ja”. Pasikalbėjimą vedė Chruščio-; 
vo žentas. Praeitą savaitę tas pa-’ 
sikalbėjimas buvo išspausdintas/ 
Amerikiečiai mano, kad tai yra!

dytas.
JUNGTINĖS TAUTOS IR

TOLIAU PASIRYŽUSIOS lai
kyti apvienytą Kongą, jų terminu 
kalbant nedaleisti naujojoj res
publikoj anarchijos. Svarbiausia 
kliūtis tam yra Katangos provin
cija su savo pagarsėjusiu čombe.

______  _7___ __Saugumo Taryba ir vėl įgaliojo 
didelis"" laimėjimas.’ Prezidentas karines pajėgas paklupdyti nepa- 
aiškiai užakcentavo, kad pasauly- klusnųjį premjerą, kuris labai 
je taiką ardo komunistų siekimas^ sėkmingai kovoja už savo nepri- 
užvaldyti visą pasaulį. Bet ar tas klausomybę.
pagelbės? Vakarai ligi šiol dar 
nesupranta, kad diktatūrinėj Ru- PIETŲ AFRIKOS

KRANTŲ jau du mėnesiai 
“Aeipyi” I^rųsskų laivų, 

s tęF r Jjiškų laivių
jojų” prie Amerikos krantti 

Manoma, kad tai

padare VLIKi> V^d^. Tarybos į neturi. Per metus vos tik vienas) sijoj visuomenės oniniįa lygi nu-,i„;n
pirm. J. Glenižaiš Vofaetijos. ■ kitas ryžtasi grįžti i sovietine Lie-< -c

Pasak jo, Europa po li D. ka-Į tuvą. Iš Lietuvos I960 m. vokie-j
ro dar nėra buvusi taip ielektrin-! čių repatrijacijos keliu i Vaka- ‘ DOMININKONŲ RESPL BLI- |
a. kaip pastaruoju metu. Paly- rus persikėlė daugiau kaip 2.000 K OJE po Trujilo giminės pa- ’ ,v ,. .

■ ’ žmonių įsitraukimo prasideda neramumai.į5ia bolševikiški žvalgybos laivai,
Laikas nuo laiko lietuviams Kairieji jau puolė esamąjį prezi-1 kurte kažką seka.

siuntinėjami rotatoriumi atspaus--tentą Bateguerą ;r reikalauja jo ........——- .«
. J . . , . . . DQQKolimmn Atrndn kari va nvs •

nes konferencijas Europoje. Pa
kartotinai buvo kreiptasi i Atlan
to S-gos konferencijas, kurių net 
keletas įvyko pernai ir šiemet.

Įvykiai Berlyne davė progos 
Vykd. Tarybai užmegzti kontaktą 

; su V. Berlyno vadovybe. Rugpjū- 
VLIKo veiklą praeitais metais, j čio mėn. vyr, burmistrui Brand- 
Dr. A. Trimakas pažymėjo savo tui buvo nusiųstas laiškas, kuria- 
pranešime, kad vis dažniau iškyla me buvo išreikštas pasitenkini; 
pavergtų tautų ir Lietuvos klau- mas tvirta burmistro laikysena 
simas, tik kartais mums nepagei- netik Berlyno, bet ir tautų lais- 
daujama forma. Kur tik galima, vės atžvilgiu. Rugsėjo mėn. buvo 
VLIKo prezidiumas įteikia pro- gautas jo atsakymas, kuriame pa
tęstus ir siuntinėja medžiagos reiškė, jog politinis ir žmogiška- 
ivairioms vietoms, kur jos rei- sis solidarumas yra vertingas da- 
kalinga. VLIKas yra kiek nusivy-! lykas; už jį Vykd. Tarybai padė
jęs Vakarų politika. Sovietai įkai- kojo.
tino šaltąjį karą ligi maksimumo. 
Laimėsime tik dideliu ir bendru 
darbu: defenzyva mums laisvės 
neduos. Tą turėtų įsisąnloninti ir 
tos grupės, kurios aktyviai veik
loje nedalyvauja.

pasišalinimo. Atrodo, kad valdys 
kariai sudarę “Junta” su pačiu 
prezidentu. Komunistų dar nepri- 
leidžiama. Bet yra užsimojimų ir 
iš Kubos diktatoriaus, kuris nori 
pasiųsti ištisus kariškus dalinius 
pagelbėti Domininkonų "liau
džiai’ laimėti'“laisves”.

PO PREZ. DE GAULLES
iir Anglijos premjero Macmillan 
pasimatymo ir po Vokietijos

dinti pamfletai, nukreipti prieš 
Lietuvos laisvinimo veiksnius ar
ba atskirus tautiečius. Jie pasira
šinėjami slapyvardžiais “Nepri
klausomieji”, "Lietuvos patrijo- 
tai” ir pan. šie rašiniai visai ne
daro įtakos.

Didesnės reikšmės neturi ir so
vietų pastaruoju metu sustiprin
tos radijo transliacijos į Vakarus!
lietuviškomis temomis. Translia- kanclerio atsilankymo Ameriko- 

. .  " je. dabar jau užplanuotas pasima
tymas Adenauerio su De Gaulle.

cijos dabar duodamos iš kelių 
centrų.

Iš Lietuvos gautomis žiniomis, Tai turėjo įvykti lapkričio 30 d., 
1959 m. sausio mėn. 15 d. Lietu- bet dėl kanclerio ligos nukelta 
voje buvo 2.711.000 gyventojų.’gruodžio 9 d. Keturių vakarinių 
Jų tarpe: 
lietuvių 
rusų 
lenkų 
gudų 
žydų 
ukrainie- — 
čių.

valstybių užsienio reikalų minis- 
oi-i nnn -o oc . ’ teriai susirenka konferencijon 

~ non Paryžiun gruodžio 11 ir 12 d.d.
?2O non fiį-•' Atrodo, kad pas vakariečius eina- 

o/v aaa ? ' ma prie nuomonių subendrinimo.— 30.000— 1,1%: j - ‘
— 25.000— 0.9%: j SUOMIJOS PREZ.

18.000— 0.7%.i KEKKONEN grįžęs iš Sov.
(Bus daugiau)‘Sąjungos gana atvirai išdėstė sa- 

An. |vo kaimyno reikalavimus. “Kariš-

LIETUVIO STUDENTO GINČAS SU RABINU

KINIEČIAI BĖGA IŠ
SAVO TĖVYNĖS, o bolševi

kai bėgančius negailestingai šau
do. Bėga laiveliais i Hong-Kon- 
gą ir i portugalų valdomą Macao. 
Praeitą savaitę nuskandinta 30 
asmenų ir susigrąžinta 100.

LENKIJOS GOMULKA, kalbė
damas dėl Stalino kulto panaiki
nimo, sako, kad šaknys Stalino 
kulto ėjo daug giliau, ir kad so
vietų visa sistema yra tomis klai
domis persunkta, ypač nelegalu
mo srity. Visa žemės ūkio kolek
tyvizacija yra paremta Stalino 
kulto nusikaltimais ir buvo prieš 
žmonių valia- *■

Pabėgo svarbus 
šnipas

V Vokietijos vicl reikalų mi
nisterija pranešė, kad i Vakarus 
yra perbėgęs Guenther Maennel. 
Jis buvo R. Vokietijos špionažo 
skyriaus JAV viršininkas. Jo pa
bėgimas buvo laikomas net kelis 
mėnesius paslaptyje. Paskelbta, 
kai jo žiniomis pasinaudojant jau 
daugiau komunistiniu šnipų nega
lima pagauti. O ju buvo suimta 
visa eilė. R. Vokietija planavo su
daryti šnipų tinklą JAVir tam 
tikslui bandė infiltruoti savo 
agentus per P. Amerikos valsty
bes. kad jie pamažu pasiektų JA

Toronte pagarsėjo rabinas Ab-’sunaikinimu. Anglių kasykloms kurių buvo matyti N. Chruščiovas
____ raomas Feinbergas. JAV pilietis. Į eksploatuoti buvę mobilizuota 5 stovįs ant kaukuolės. pasitraukė

Sovietai puola kiekvieną mūsų savo veikla, remiančia sovietinę mil. vergų. Baltosios jūros kana- iš susirinkimo, kuris iširo. Foto- 
J veikimą užsienyje. Komunistai politiką. Jis vadovauja atominio, lui 2 mil., o daugybė įmonių bu- grafui pavyko šią sceną nutraukti 
savo planus vykdo. Rusų kalba nusiginklavimo komitetui, kuris vo vedamos MVD. Kolchozinimo ir įdėti studentų laikrašty “The 
turi pasidaryti bendra Sovietų plečia savo veiklą ypač universi- metu buvę sunaikinta 5-8 mil. gy- Varsity” š-m. 29 nr. Tas pats laik- 
Sąjungos kalba. Mūsų žiniomis/tetuose. Jo komitetas kėlė didelį ventojų. K. Skrupskelis savo laiš-: rastis įdėjo nuotrauką ir aprasy- — . .
Lietuvos jaunimas yra aiškiai nu-j triukšmą dėl JAV ir Kanados ąto-'ke dienraščiui pasiūlė, kad apie mą. kad Toronto muzikos konser- į Valstybes, 
sistates prieš Lietuvos užgrobiką miniu ginklų, bet kai sovietai ėmė Sov. Sąjungą rašytų ne Feinber-) vatorijoj buvo iškabintas skelbi-; G. Maennel vakariečiams atne- 
~ Sov. Sąjungą. Tas jaunimas sprogdinti atomines bombas se- gas. o Weileris. nes anas perdaug mas: “Abraham Feinberg The šė daug svarbių informacijų taip 
verbuojamas vykti darbams į Sov.; rijomis, nedrįso tokio protestoI naivus. I Red Rabbi”. įvyki un-te aprašė ir oat panasakoio anie pastangas
‘'’a.iunga. Religinis persekiojimas kelti. Toronto burmistras N. Phil- Daugiausia pylos susilaukė didieji laikraščiai, tik nevisi pa- įsibrauti i JAV ambasada Bonno- 
tęšiamas. Įlips tani komitetui kartą paste- Feinbergas Toronto un-te, kur Įžymėjo, kad studentas lietuvis, je ir konsulatus V. Vokietijoje.

Mes darome visa, kad nepalik-1 bėjo, kad jis savo protestus siun- kalbėjo atominio nusiginklavimo; Ryšium sų Feinbergo įvykiu w
tu Lietuvos byla ministerijų štai- čia ne tuo adresu, o demonstruo- komiteto sušauktame susirinki- reikia pastebėti.kadjissavolai- 
čiuose. VLIKo pasiuntinvbės Va- ti turėtų ne s. Amerikos miestuo- me. Vienas lietuvis studentas api-‘ kvsena lietuvių atžvilgiu sudaro 
šingtone raštu ir žodžiu buvo se. o Maskvoj. Pastaruoju mc- bėrė kalbėtoją klausimais, kurie išimti. Pvz. Toronto burmistras 
kreiptasi i JAV prez. Kennedy ir tu rabinas Feinbergas su grupe jį įpykino. Ypač jis užsidegė, kai N. Phillips, kurio seneliai yra ki- 
valstybės sekr. D. Rusk ’ ! prosovietinių pacifistu lankėsi studentas pavadino ji komunis- lę iš Suvalkų, yra visai kitos nuo-

Praplėtėme biuletenį ispanų Maskvoj ir grįžęs aprašė savo įs- tu: komunistai esą išžudę daug monės. Be to, Kanadoj yra Lietu
kai ba: jis greitai eis ir į Portuga- pūdžius, kuriuose nepagailėjo sa- lietuvių, ir Feinbergas. būdamas vos žydų s-ga, kurios nariai turi 
Uja. Pranešame laisvam pašau- vo palankumo sovietams. Esą kilęs iš Lietuvos žydu, darąs lietu- daug simpatijų lietuviams ir Lie- 
1 J. ‘'j'""’"' " • ...
dame daug statistiniu duomenų žanga. Caro laikais vyravusi tam- dentui rabinas tvojo dešine ranka lietuviai buvę “didžiausi naciu

Šnipė Sybille Wambach. dirbusi 
amerikiečio aviacijos majoro Įs
taigoj Muenchene 1958 m pava
sari pranešė sovietams, kad sep
tintoji JAV armija ir parašiuti
ninkai vra užaliarmuoti veiks
mams Libane. JAV kariuomenė 
ten buvo pasiusta 1958 m vasara. 
S. Wambach pavyko pabėgti į R.

A. a. prelatas Pranas Juškaitis. 
Cambridge, Mass., lietuvių para- 

I pijos klebonas mirė gruodžio 1 d.

liui apie ivvkius Lietuvoje ir duo- i Sov. Sąjungoj padarvta didelė pa- i viams gėdą. Arti buvusiam stų- tuvai. Feinbergo kaltinimas, kad Berlyną.
..■. '■..L. ~ ? ~ . • " ' ’ * • “didžiausi naciu Perbėgo i V. Berivna ir rumu-

tam patvirtinti. Informuojame ir sa. Esą jo tėvas mokėsi Panevė- ir šūktelėjo: “Saugok savo sielą bendradarbiai” yra aiškiai netei- nu artistas G. Barbu. 28 m. Jis
P. Amerikos valstybių vyriausv-i žio rabinų mokykloj ir nekartą sa- nuo manęs — 94% Lietuvos žydų singas. Juk Lietuvoje nenavvko buvo atvykęs koncertuoti į R.
bes ir gyventojus. Remiame fi- kė kaip gyveno ūkininkai —“kaipbuvo išžudyti, ir lietuviai buvo dk suorganizuoti netgi SS dalinių. Berlyną su rumunų grupe, 
nansiškai Vykd. Tarybą Vokieti- gyvuliai ir su gyvuliais”. Jo įspū- džiausi nacių bendradarbiai”. Be; Pasipriešinimas naciams Lietųvo-
’oie ir Lietuvos Tyrimo institutą džius “The Globe a. Mail" dien-ito. rabinas studentą pavadino fa-' je buvo Stipresnis nei pas kaimy-i 
Niujorke. Tuo reikalu labai daugj rašty sukritikavo H. S- Weiler, j šistu: * ' ’ ' " ’ * . ................ ”
pasidarbavo ALT JAV-bėse ir Įrodydamas, kad sovietinė pažan-i jus fašistus”. Studentas, užsiden- kelti ir mūsų organizacijos. Tam žuvo 
mūsų pasiuntiniai užsieniuose. : ga buvo pasiekta milijonų žmonių gęs veidą popierio lakštais, ant dabar gera proga. K. nuo karo pabaigos.

Varšuva. — “Gins Pra^y” pra-HUO o tUUV 11 JhZ CA V C4VA1 11V7 1C1 t UU ▼ V OVAI/ 1 11V1 1 I 1 I > į V

Mes neisime kariauti užj niis. ši reikalą raleGi plačiau iš-Įoeša, kAd 4iW) t^nku ’ ^’’^"inkii 
ii—ns ■_.-—nn.— “kovodami su banditais?
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KOVA DĖL VAKARŲ PASAULIO IŠLIKIMO
Pilietis, pakliuvęs į Jungtinių! BETTER RED 

Tautų rūmus Niujorke ir pama
tęs kilimais išklotus koridorius, 

1 puošnias sienas ir daugeli iš viso

i "P Vul
I . . iv . aw>KU, RaU UlUCbilv Udllo IU,j Staiga per garsiakalbius pasi- kurie atsako j tuos klausimus nė- 
girsta pilnas rusiško akcento Gro- žino tikrosios krizės priežastięs,ir 

: myko balsas ir kiekvienas pajun- ^et nesistengia giliau pagalvoti 
ta tą realybę, kurioje šiandien pa- jie (įek težino, kiek pamato laik- 

%/ • ■ . ... . , saulis vra atsidūręs. Iliuzijos pra-Vatl ka nui pa a ova no j o radi jo siųstu vq nyksta greitai. Klausantis dele-i 
gątų kalbų skverbiasi mintys, kad ‘

i šiandieninę ■ krizę sudaro netik
Rorlunnc T one miciriinV 1 otri

I beprotiškas. Laikymasis savo pa-
THAN DEAD? | reiškimų ir pažadų atmetamas

Viešosios nuomonės institutas ProPaSu°j^os taikos de> !
Amerikoje neseniai paskelbė, kad tet. Bijoma prarasti neutraliųjų

Įgali lengvai būti suklaidintas. At- ? £ niTiip Hnn kVd klan^fmaJ Rvtus ekonomiškai. Daug kas siu-i
./win ič šalike žiūrint ka/1 vicboc V’M? Ile!> J,e KiaUSlHiaS . - .,

saulis yra atsidūręs. Iliuzijos pfa- rašfiu antraštėse. ■
Keista, kad kai amerikiečių 

masės, menkai teišmanančios^ yra 
pasiryžusios kovoti, tai intelektu-

KALĖDINĖS ATVIRUTĖS

šv. Tėvo balsas jau, pasiekė Af
rikos kontinentą, duodamas pra
džią ^naujoms Vatikano radijo 
transliacijoms, skirtoms Afrikos 
žemynui. Sis faktas reiškia naują 
ginklą tiesos tarnyboje. Afrikos 
žemynas jo jau seniai laukė. Ypač 
jis yra reikšmingas šiuo metu, 
kai ten yra paskleidžiama tiek 
daug netiesos ir klaidų.

, PRANEŠIMAS IŠ ROMOS
Vatikano radijo 30 metu sukak-! klosimai La0S’ nusi8inklavimo ■ alinis elitas, kuris yra geriau jn- 
—x.. ..... ..x.jx.. Raus a - • 'formuotas, nėra pasiryžęs mirti.

i Paimkime pvz. žurnalistą Walter 
I Lippmann, kurio įtaka yra neabe
jotina. Jis visur pabrėžia, kad bū
tų kvaila ir nerealu žūti dėl cent
rinės Europos. Kitas Amerikos 
žurnalistinių viršūnių J, Reston 
siūlo, kad taikingas susitarimas 
yra galimas, jeigu tik Vakarai pa-ug netiesos ir klaidų. trečią — Niuj<

Didelė.įpadėka už lai tenka _Fr. Spellmanas.
Koelno arkivyskupui kardinolui 
Juozapui Frings. Jis paragino sa
vo arkivyskupijos tikinčiuosius, 
kurie 1960 m. rugpjūčio 10 d. no
rėjo iškilmingai atšvęsti jo 50 m. 
kunigystės jubilėjų, vietoj asme
ninių dovanų paaukoti Vatikano 
radijo stočiai naują 100 kw. stip 
rūmo trumpų bangų Telefunken 
siųstuvą. Koelno arkivyskupijos 
tikintieji savo Ganytojo kvieti
mui nebuvo kurti: jie duosniai au
kojo minėto siųstuvo įsigijimui. 
Pats kard. Frings. atvykęs į Ro
mą. pašventino savo tikinčiųjų 
įteiktą dovaną.

Kard. Frings kaip tik laiku at
ėjo popiežiui į pagalbą. Paskuti
niaisiais mėnesiais Sov. Sąjunga 
ir komunistinė Kinija smarkiai 
padidino savo radijo transliacL 
jų skaičių, skirtų Afrikos žemy
nui. Sov. Sąjunga Afrikai kas sa
vaitę skiria 19 laidų po ketvirtį 
valandos anglų ir prancūzų kalbo
mis, 3 laidas po pusę valandos 
swahili kalba ir 7 savo radijo lai
dų valandas portugalų kalba, 
skirtas.rytinei portugalų Afrikai.; 
Be to, Sov. Sąjunga kiekvieną sa-i 
vaite skiria apie 50 vai. arabų 
kraštams. Šias Sov. Sąjungos ra
dijo laidas dar papildo komunis
tinė Kini j a. paskirdama Afrikai 
daug daugiau radijo laidų anglų 
kalba, negu Sov. Sąjunga. Be to, 
šiuo metu rytinės Vokietijos tech
nikai Conakry, Gvinėjoje, mon
tuoja didžiulį radijo.-siųstuvą,! 
skirtą visai Afrikai su grynai' 
marksistinėmis programomip. Vi- ' 

\ sa
i Sąjungos ir komunistinės Kini- 

i* jos valdovai yra ^usirūpin^ Xoipu^ 
V niznio skieiairnu ytfrikoU. Pana-

rksistinemis programomis 
tai prikišamai rodo, kaip Sov

niznio skieia 
šiaį yra ir sti Azijos, Okeanijos 
bei kitomis Rytų ir Vakarų tau
tomis.

Šių faktų akivaizdoje katalikai 
negali likti pasyviais stebėtojais. 
Jie džiaugiasi kiekviena Afrikos 
tauta, nusikračiusią kolonizmo 
jungu ir panorėjusia tapti laisva 
valstybe, bet kartu jie nori, kad 
tos tautos nepatektų i dar bai
sesnio tautų laisvės priešo ran
kas — komunizmo. Jei komuniz
mas nori šias tautas laimėti me
lu ir anarchija, tai katalikai šias 
laisvės trokštančias tautas turi 
pasitikti su tiesa ir krikščioniška 
socialine tvarka. Bet tam neuž
tenka vien karitatyvinės veiklos, 
reikia ir atitinkamo minėtų tau
tų švietimo. Gi šioje srityje ypa
tingą reikšmę turi spauda, o ypač 
radijas. Ir tik iš šio taško žiūrė
dami i kard. Frings dovaną Va
tikano radijui, galime aiškiau su 
prasti tą didelę jos reikšmę gyve
namojo laiko momentui. Naujuo
ju siųstuvu Vatikano radijas ga
lės kasdien skirti 7 laidas Afrikai: 
2 anglų kalba. 2 prancūzų ir po 
vieną portugalų, arabų ir swahili 
kalbomis. Be to,?dar duodamos 
Vatikano radijo laidos ir etijopų 
kalba.

ties proga šv. Tėvui yra pažadėta!
ir daugiau po 100 kw. stiprumo} GILIAUSIA KRIZĖ 

trumpomis bangomis, j - ^jqSu laiku krizę sudaro Vaka 
Vatikano radijas sekančiais me- ru pasaulio’ žmogaus išlikimo 
ais gaus dar 3 naujus tokius siųs- kla Jimas. l0 pasaulio.
Aivus. \ ieną jų paaukojo Austrą-' kokį mes pažįstame su jo politi- 
hjos ir N. Zelandijos vyskupai, I nėniis sienomis, valdymosi for- 
kitą - JAV Kolumbo vyčiai ir momis ir gyvenimo būdu.

Dabartine krize nėra paprasta. 
Ji yra gilesnė, negu krizės, įvy
kusios pirmoje šio šimtmečio pu
sėje, kada buvo ginčijamasi dėl 
atskirų žemės plotų vienur ar ki
tur. Net Hitlerio ambicijos ir už
kariavimai šiandien nublanksta. 
Istorijoje šiandieniai įvykiai bus 
gretinami su Atilos ir Džengiska- 
no grėsme pasauliui.

Kaip ir anais laikais, taip ir 
šiandien Vakarai jaučia milžiniš
ką pavojų iš Rytų. Tas pavojus 
gali nepranykti dar ilgesnį laiką. 
Naivu būtų galvoti, kad viskas iš
sispręs keleto metų laikotarpyje. 
Niekas negali pasakyti, net ar 
mūsų amžiuje padėtis, pasikeis. 
Naujo JT sekretoriaus paskyri
mas ar Berlyno krizės išsprendi
mas nieko iš esmės nepakeis.

Nuolatinė krizė yra Rytų stra
tegijos tikslas. Išsprendus dabar
tines krizes, sakysime, Vakarų 
nenaudai, atsiras naujos galbūt 
P. Vietname, Persijoje, Korėjoje 
ar Suomijoje ir taip seks viena 
po kitos vis didesniu spaudimu iš 
Rytu.

• lo Ameriką padaryti uždara tvir-1 
tove. Esą tegu Rytų batalijonai į 
bando į jos sienas savo ginklus. !

PERSPEKTYVOS
Visi betgi mato, kad Vakarų; 

pozicijos Berlyne yra sunkiai ap
ginamos. Kad Vakarai pasiryžę 
nusileisti, pasaulis pamatė, kai 
per miestą buvo užtverta mūrinė 
siena. Vakarai yra pasiruošę nuo
laidom. Norima tik įtikinti Chruš
čiovą, kad jis nepajėgs Vakarų 
pertoli nustumti. Bet jėgos jis 
nevartos. Kol kas geriau sekasi 
taikiu būdu. Vakariečiai taipgi} 
neskuba su ginklais. Ir jiems at
rodo geriau derėtis, laimėti dau
giau laiko, laukti kol sovietiniame 
bloke prasidės irimas. Atsirado

Kaina 10 ir 15 et. 
įskaitant ir voką. 
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Radiacija palietė lietuvius

Tai nusikaltimas, pone Chruščiovai!”
KAZYS JURGAITIS

Sustiprintas Vatikano radijas 
dar nebus vienas galingiausių šios 
rūšies siųstuvų, nes už jį dar yra 
visa eilė galingesnių. Pvz. prancū
zų R ad iotele v ision F r a ncaise sa
vo tolimoms užsienio laidoms 
naudoja 13 radijo siųstuvų, kurių 
kiekvienas turi po 100 kw.; Lais
vosios Europos radijas, skiriąs 
savo laidas vien tik už "geležinės 
uždangos” esančioms tautoms, 
naudoja 15 radijo siųstuvų — 50 
iki 100 kw.: British Broadcasting 
Corporation tokių siųstuvų turi 
20; Amerikos Balsas ir Maskvos 
radijas savo laidose naudoja dar 
didesnį siųstuvų skaičių. Vatika
no radijas, nepaisydamas įvairių 
trukdymų, kuriuos naudoja lais
vojo pasaulio priešai, pažeisdami 
radijo transliacijų tarptautinius 
susitarimo dėsnius, savo turimais 
siųstuvais tikisi pasiekti ir toli
miausius savo klausytojus, nešda
mas jiems vietoj melo — tiesą, 
vietoj neapykantos -— meilę jr 
vietoj keršto — taika.

K. L. Belinis

. Įspūdžių 
fragmentai

NIUJORKAS

Salomėja A ar kėli ari aite

darytų kiek nuolaidu. įtakingas JuS°sląvija, Kinija. Albanija,
_ __ -L * __ _ Cfa 1 OTCiroc ir Hoiicfioii atcirbolaidJohn Crocby “New York Herald 
Tribune” rašo: “Kodėl nesitarti 
dėl Berlyno? Betkokios derybos 
geriau, negu atominis karas. Aš 
tikrai manau, kad dėl Berlyno 
galima susitarti. Pagaliau Chruš
čiovas net nereikalauja perdaug”.

Panašių pasisakymų pilna. Ir 
ne tik JAV-bėse, bet ir Kanado
je, Prancūzijoje ir Anglijoje. Vi
si save ramina, kad “better red 
than dead”.

KENNEDY JAUNIMAS?
Ką Vakarai galėtų daryti? 

Prieš metus laiko jaunų vyrų, su
sispietusių apie Kennedy, būrys 
suprato Rytų grėsmę ir tikėjosi 
turį tam atsakymus. Šiandien tie 
patys vyrai pradeda pasimesti ir 
nevienas jų pradeda baimintis. 
Gal jiems ir būtų pavykę, jeigu 
jie būtų turėję daugiau laiko, bet 
Rytai neduoda nė atsikvėpti.

Naujų apisgynimo kelių j ieško
jimas tęsiamas. Naujos idėjos 
gimsta ir vėl palaidojamos. Ato
minis karas pasmerkiamas kaip

gal atsiras ir daugiau atsipalaida
vusių bloko dalių. Be to, drąsi
nantis elementas yra tas, kad Va
karu masės jau yra karingiau nu
siteikusios prieš sovietinius kės
lus. Jos nevisuomet seka tais in
telektualais. kurie lankstosi so
vietams. ’ V. K.

V. Vokietijos laikraščiai skel
bia vis labiau neraminančias ži
nias apie radioaktyviąsias nuosė
das. Iliustruotas žurnalas ‘Quick’ 
įsidėjo spalvotą diagramą apie 
radioaktyvumo didėjimą ties Vo
kietija. Diagramos fone rusiško
mis raidėmis ir rusų kalba įrašy
ti žodžiai: “Tai nusikaltimas, po
ne Chruščiovai!” Iš tikrųjų, tai 
baisus nusikaltimas. Tik tokius 
nusikaltimus Vakaruose pastebi

Nepriklausomos Lietuvos 
dvidešimtmetis

minis karas pasmerkiamas

‘ VILNIUS
ir

Montrealyje išeinąs savaitraštis “Ne
priklausoma Lietuva” šiais metais at
šventė 20 metų savo gyvavimo sukak
ti. Tam Įvykiui atžymėti praeitą šeš
tadieni šv. Kazimiero parapijos svetai
nėje, toje pačioje vietoje kur buvo 
spausdinami pirmieji laikraščio nume
riai, Įvyko minėjimas - balius.

Minėjimą pradėjo spaudos b-vės “Ne- 
priklausoma Lietuva” pirm. L. Girinis 
trumpa i apžvelgdamas nepaprastai 
sunkias laikraščio kūrimosi sąlygas. 
Pasaulinis karas buvo pačiame Įkarš
tyje ir Lietuvos okupantas buvo vaka
riečių sąjungininkas. Kalbėti ir rašyti 
ką nors nepalankaus prieš sąjunginin
ką buvo nepageidaujama. Tačiau bū
relis susipratusių lietuvių ryžosi pra- 

: dėti leisti laikrašti ir protestuoti prieš 
i Lietuvos pavergimą, nors už tai ir te
ko kaikam asmeniškai nukentėti.

Dabartinis laikraščio redaktorius J. 
Kardelis savo žodyje prisiminė laik
raščio steigėjus, buvusius redaktorius 
i? įnirusius be-idriidsibū?s, skaityto
jus ir pakvietė pagerbti susikaupimo 

Į minute. Redaktorių prieš ji yra buvę

tuomet, kai jau patiems artėja 
grėsmė nukentėti. Bet bolševikų 
užimtuose kraštuose panašūs nu
sikaltimai jau seniai vyksta.

Neseniai sovietinė spauda pasi
gavo iš prancūzų laikraščių žinu
tę, kad moteris, dirbusi prie ato
minio reaktoriaus, apsirgo anemi
ja ir iškėlė bylą vyriausybei. To
kiu minėtos moters ‘ užtarimu” 
sovietai patys atkreipia dėmėsi 
taip pat i savo didžiuosius nusi
kalt i mus savo viduje. O kam gali 
pasiskųsti Sov. Š-goje nukentėju
sio j i nuo atominių nuosėdų i r k a s 
jiems už tai atlygina? Niekas! Vi
siškai neleidžiant kritikuoti par
tijos vedamos politikos, viskas 
vaizduojama taip, tarsi visi gy
ventojai be išimties pritartų Ni
kitai Chruščiovui. Pamėgintų kas 
nors Sov. S-goje pareikšti protes
tą, kad jis susirgęs pvz. ta nelem
ta anemija dėl vyriausybės kal
tės! Tai jau būtų laikoma baisiu 
nusikaltimu.

Kas vyksta dabar, sovietams 
Įvykdžius visą seriją bandymų, 
kas žino? Bet 1956 m. Sibire, 
Krasnojarsko krašto Perejaslov- 

' kos rajone, apie 40 km į pietry
čius nuo šios gyvenvietės atida-

6: V. Dagilis, M. Aukštartė, M. Arlaus
kaitė, Yla, L. Girinis ir P. Rudinskas. 
Redaktorius J. Kardelis optimistas dėl 
laikraščio ateities: ketina pritraukti i 
bendradarbių eiles jaunimo, nušviečia 
galimybes ir planus perorganizuoti 
spaudos bendrovę į pelningą komerci
nę spaustuvę, kad pagerinus laikraščio 
leidimo sąlygas. Praneša, kad dvide
šimtmečiu! atžymėti rengiamasi išleis
ti atskira leidinį.

Inž. J. Bulota, skautams ski
riamo skyriaus vedėjas, savo paskaito
je apžvelgia spaudos reikšmę lietuvių 
tautos atgimime, originaliai pavaizduo
ja lietuviško spausdinto žodžio gausu
mą visuose pasaulio kraštuose. Prisi
mena kuklias NL” b-vės patalpas pa- rįus slaptąją urano rūdos kasyk- 
lyginant su kitomis lietuvių turimomis ia, susirgimai anemija viršijo vė- 
Montrealyje įstaigomis ir privačiu ger- ir džiova sudėjus kartu,
būviu ir kviečia daugiau dėmesio skirti t-> o u- i - j- •
savam laikraščiui ir savai knygai. RybinsklO medicinos

Toliau sekė trumpa koncertinė dalis, mokyklos studentą Suiikova. Šis

ir dabar vežasi meškerę, ketindamas 
išbandyti mano tėviškės apylinkių eže
rus tuo metu, kai aš viešėsiu pas na
miškius. Su šoferiu Miku jie aptaria 
smulkmenas, kaip, jie meškerios. (Au- 

į tore čia "kažkodėl nepaaiškina, kodėl 
i jai prireikė svetimų liudininkų važiuo-: 
jaut i tėviškę. Red.).

Su Albinu esu nažsįtama iš senų lai- j 
giant, sužinau, kad galėsiu dviem die- kų, galima sakyti, nuo pat savo žur- 
nom vykti i tėviškę* j nalistinio darbo pradžios. Jisai ir Je-

P ra neš u Motinai, tai ta net pa jaunė-1 ronimas Cicėnas (dabar Amerikoje) 
ja iš džiaugsmo. Belaukdamos to lėi- į buvo mano pirmieji žurnalistikos mo- 
dimo, mes čia jau irgi nemažai nuvei- • kytojai. Nors tai buvo prieš 20 metų, 
kerne. Pirmiausia susitikau daugybę į bet kaip šiandien prisimenu, man syki 
buvusių draugų ir pažįstamų, prifilma- j Albinas, tada vyriausias “Vilniaus 
vau ir prifotografavau eibes dalykų. ’ Balso“ redaktorius, sako:

PAS DANTŲ GYDYTOJĄ
Bet vieną dalyką buvom pradėjusios 

ir jo neužbaigėm. Trečiadieni buvome 
užėjusios pas dantų gydytoją ir susi
tarėme, kad ji sudės Motinai dantis. 

Pernai vienas gydytojas kaimyninia
me miestelyje buvo jai dantis sutvar
kęs, bet, begerdama kažkokius vais
tus Motina sugadino aptrauktų dantų 
metalą ir jie taip blogai atrodė, kad 
nusprendė verčiau visiškai išimti. Ir 
taip ji pasiliko be dantų. Sitai labai 
trukdė ir sunkino jai gyvenimą.

Dabar, kad ir prie geriausių norų, 
tuojau pat naujų dantų negalinta bu
vo gauti. Bet visgi pažadėjo, kad vis
kas bus parengta, kai būsime sugrižu-, Rytuose, ašei Vakaruose, 
sios iš kaimo.

SU ALBINU ŽUKAUSKU
Iš Vilniaus “Pobieda“ automobiliu 

pajudėjome apie 4 vai. popiet. Važiuo
jame mudvi su Motina ir vilnietis ra- 
šytojas-poetas Albinas Žukauskas, ku
ris šiai kelionei parūpino automobili

Pakeliui į. 
gi sntųjį kaimų

Tik penktai dienai Vilniuje besibai-

— Tu, Salomėja, mesk tą frazę 
“kaip žinia”. Dabar tu beveik kiek
vieną rašinį ja pradedi. Tai nereikalin
ga. Tai nieko nepasako ...

Nuo tada ir lioviausi tą išsireiškimą 
naudojusi, o ir dabar, kai retkarčais jį 
panaudoju, vis prisimenu tą mažą, bet 
atmintin giliai įstrigusią teisingą pa
stabą.

Dabar, kai jam tai papasakoju, jis. 
žinoma, neprisimena, bet prisimena 
tai, kad tuo metu aš priklausiau prie 
grupės reporterių, kuriuos, kaip jis 
išsireiškė, galima buvę siųsti net į 
patį pragarą “žarijų parnešti”.

Likimo buvo lemta, kad vėliau atsi
dūrėme už priešingų barikadų — jisai

Taip dabar atrodo tėviškės sodyba Salamiankoj.

. •. > y. . *
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Mielagėnus kelionė darėsi dar; berniukų. Kaime sujudimas. Visi
T v' nn VorT Čitomn “f airei” (t n i n iiA vor

įvairus siuntiniai
I LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir U.S.S.R.

Siunčiame O PA ČTI I J“81! sudarytus ir apdraustus {vai- 
paprastu ir V Iv v b/A. j | U rius siuntinius.
v >; C?:/ ^Turime pardavimui Įvairią medžiagų ir kitų prekių.

Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS 
MASINAS. INVALIDAMS KĖDĖS, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

Gyvena 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.

ŠIMTAS KILOMETRU 
PER DVI VALANDAS

šimto kilometrų (Amerikietiškai— 
apie 60 mylių) kelias visiškai nepra- 
ilgsta. Autobusu važiuojant reikėtų 
bent keturių valandų, bet lengva ma
šina užtenka 2 vai. Be to, kelias seniai 
matytas, bet gerai pažįstamas, nes juo 
kasmet besimokant Vilniuje tekdavo 
vykti vasaros atostogų ir paskui ru
deniop vėl grįžti.

Tačiau įdomumas prasideda tik pri
važiavus Švenčionis. Tasai lenkų lai
kais buvęs apskrities miestas ir lietu
vių kultūros centras, Lietuvai nebuvo 
tekęs kartu su Vilniumi ir jo sritimi, 
kai Vilnius buvo grąžintas Lietuvai 
1939 m.

Švenčionys buvo palikti Gudijai, tai
gi Gudijoje tada liko ir mano tėviškė 
prie Mielagėnų, su visom kitom lietu
viškom vietovėm, kaip Daugėliškiu, 
Tverečium, Adutiškiu.

Švenčionyse, besimokydama gimna
zijoje, esu praleidusi ketverius metus 
ir juos gerokai pažinojau. Dabar, at- pažinsiu? Kaipgi! Ta pati kryž.

LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. Tel. JA. 8-6686. Ponia V. Juraitis. 
94 Douglas St., Sudbury, Ont. Tėl. OS. 3-5315. Ponia M. Venskevičienė. 
DARBO VALANDOS: pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 vai. 
ryio iki 7 vai. vak. Šeštadieniais—<hio 9 vai. ryto iki 5 vai. vak.
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Montrealyje įstaigomis ir privačiu ger
būviu ir kviečia daugiau dėmesio skirti 
savam laikraščiui ir savai knygai.

. ' lunau uu.upj BVIlV-.ll.UV MŪŠIO, - . .. -

I Išgirdome D. Barteškaite skambinant tylus berniukas, kad galėtų to
liau mokytis, pradėjo pardavinėti 
vietos ligoninei kraują. Jis bu
vo fiziškai stiprus ir nuo to nenu- 
kentėdavo. Bet štai 1956 m. ru
denį gydytojas Isakovas, padaręs 
jo kraujo tyrimą, susiėmė už gal
vos! O po dviejų savaičių Suriko
vas rašė iš Krasnojarsko drau
gams mokykloje: “Jaučiuosi dar 
gerai, dar vaikštąu. gyvensiu dar 

į pora savaičių. Atleiskite, draugai. 
■ gal ką įžeidžiau. Paprašykite mo- 
i kyklos vadovybę, kad mano lavo
ną parvežtų iš Krasnojarsko pas 

; tėvus. Jūsų Saša". Jis mirė ligo-

Į Mielagėnus kelionė darėsi dar; berniukų. Kaime sujudimas. Visi žir 
Įdomesnė. Tuojau pravažiavome Ly- no, kad šitame “taksi” (taip jie vadina 
gumų kaimą. Už jos Kochanuvkos automobili) važiuoju aš. nes žinios, jog 
ežeras, kurio pakrantėse kartais išky- esu Vilniuje jau buvo čia aplėkusios 
laudavome, pėsti net iš gimnazijos at- ■ visą apylinkę.
ėję su dainomis ir muzika. I

Dar toliau pora ežeriukų ir pagaliau • - • ■ •
Kančiaginos ežeras. Iš to ežero išteka UlffltGJCirnC KGIRTC 
upelė ir toliau vingiu teka net pro ma
no'tėvo galulaukę, anksčiau skyrusi! IŠ lėto Įsukame į takeli, vedantį 
mūsų Salamiankos kaimo laukus nuo mūsų vienkiemin. Negaliu atpažinti 
Mielagėnų miestelio. Dabar, kai suži- namų. Visas apsuptas augštų medžių, 
nau, šitie laukai visi sujungti Į vieną O aš ligi šiolei visą laiką savo namus 
dideli kolchozą “Naujas kelias’’. Prie vaizdavausi taip, kaip palikau. Tada 
jo priklauso ne tik mano tėviškės kai-Į buvome tik vienkiemin išsikėlę ir tie 
mas, bet ir visos apylinkės kaimai ir dabar išsišakoję medžiai tuomet bu- 
keletas buvusių dvarų. i vo vos Hk pasodinti ir dar nevisiškai

Kairėje, puskilometris nuo plento, Prigiję.
ąŠTAI, IR NAMAI

zltsirandame ir prie durų. Niekas 
jusi, kad šis kaimas neseniai buvo su-‘ neišbėga mūsų pasitikti, tik girdžiu, 
degęs. kaip prie tvarto smarkiai blaškosi ir

Tasai kaimas mūsų apylinkėje buvo |loja šuniukas. • y
žinomas savo komunistiniu nusistaty-į Išeina svetima moteriškė, paprašyta 
mu, išleidęs net eilę žymių veikėju, vaikų pasaugoti, ir pasakoja, kad Tė- 
T a i, turbūt, M i e 1 a gė n ų, o gal ir v is o v a s su dukra ir jos sūneliu išvykę 
Švenčionių krašto lietuvių komunistu šieno parsivežti iš kažkur lauko gale, 
centras. Jie tenai Įsitvirtino dar lenkų Į Išbėga dvi sesers mergytės ir puola 
laikais, jiems sąlygas sudarius labai ic man ant kaklo.
palankiomis gyvenimo aplinkybė nis: 
visas kaimas buvo labai neturting;
ribojosi su dvaru, kuris tuos žm 
kiekviename žingsnyje pjaudavo.

SALAMIANKOS KAIMAS
Artėjome prie Salamiankos. A

lieka Krikonių kaimas. Naujai pasta
tyti torobesiai, kaikurie net spalvotai 
nudažyti. Jau anksčiau buvau girdė-

Jau buvau išsikrovusi ir pradėjome 
s ir Į rengti vakarienę, kai i kiemą įriedėjo 

s vežimas su šienu. Tėvas, palikęs vis
ką kieme, tiesiai movė į trobą. Susiti
kau ji pusiaukelėje. Niekada savo gy
venime nebuvau mačiusi Tėvo akyse 

; b ašarų. Sis buvo pirmas kartas.
Mė, i Vėliau sesuo pasakojo, kad, grižda-

rodo, daug kas pasikeitę. Naujai su- tas pats kelias į Mielagėnus. Me., su-1 mas su šienu, prie įvažiavimo į mūsų 
tvarkytos gatvės, daug naujų namų, kame į gatvę, vedančią pro k; *r.io keliuką Tėvas pastebėjęs automobilio 
Nebėra buvusios akmenimis grįstos centrą. Prieš II D. karą lenkų va! K ia padangų žymes smėlyje ir iškart pra- 
turgaus aikštės. Dabar tenai žalumy- Į išskirstė musų žmones į vienkienr is. J dėjęs artli smarkiau varytL 
nais apsodintas miesto sodas ?su SRM- į lr maniškiai gyveno kaime, bet tuiėjo KAIMYNAI
lais. išsikelti.

Prabėgomis iš senų pažįstamu vietų Pravažiuojame dėdės Krištapo “mū- Tuojau pat ir kaimynai pradėjo bėg- 
randu senąsias gimnazijos medines pa-1 relį”. Tai plytinė troba dar iš I D. ka- ti žiūrėti viešnios nebuvėlės. Pradžio- 
talpas. Jos tebestovi kieme, nuo gat- ro laikų. Dabar, matau, dar pristaty-Į je užbėgo moterys, iš darbo grįždamos, 
vės pusės užstatytos ilgu mediniu pa- tas naujas priestatas, bet viskas labai šieną grėbusios, grėbliais nešinos. O 
statu, kuriame telpa dalis vidurinės! apaugę medžiais. Kitoje gatvės pusėje kai jos išsiskirstė, pradėjo rinktis gi- 
mokyklos klasių. buvo mūsų trobos. Dabar tenai vilnija minė. Labai apsidžiaugiau visus juos

Patalpos, kuriose buvo gimnazijos rugiai, turbūt, dėdės Krištapo. Dar ii- pamačiusi, bet negaliu pamiršti savo 
raštinė ir gyveno jos ir bendrabučio ke kiek medelių toje vietoje, kur sto- Į susitikimo su krikštatėviūž.;į<yč;.z;Y;?‘:: 
vedėja Bronė Ckėnaitė, visiškai nu- • Vėjo mūsų troba, kurioje esu gimusi ! Išėjau atsinešti vandens iŠ šulinio, 
griautos. O gatvės, kurios kadaise aš ir mano abidvi seserys ir kur mirė nes norėjau j šaltą vandenį pamerkti 
vaikščiojant atrodė labai didelės ir? abu seneliai, mino tėvo tėvai, 
plačios, dabar buvo tiesiog juokingai J 
siauros.

C'/;;.?’ L-degtii^ Vukimii, kad pravėstų, ligi 
Lekiame kaime galan, o paskui mūs svečiai susirinks. Nuleidau svirti ir 

' slenka dulkiu debesys ir bėga kelfi$ąs į (Nukelia j 6 psl.)

pianinu ir dainuojant, E. Knystautą 
smuikuojant ir N. Jąuniūtę skambi
nant. Meninę programos dali užbaigė 
jaunųjų programos dalyvių mokytoja 
operos sol. E. Kardelienė padainuoda
ma 4 dainas, iš kurių vieną bisui.

Po koncerto sekę gerai organizuo
tos ir paruoštos vaišės, kurių metu bu
vo tęsiami sveikinimai, žodžiu sveiki
no: KLB Krašto Valdybos vardu buvęs 
“NL” redaktorius P. Rudinskas ir Įtei
kė S50 čeki. Tuo būdu KLB tapo laik- j 
rašeio Šėrininkas. KLB Kultūros Fon
do ir A V parapijos vardu sveikino Tė- į 
vas J. Borevičius, SJ, Montrealiao sei
melio vardu Juozas Lukoševičius, šv. 
Kazimiero parapijos vardu kun. dr. F.. . .. . • A . r -
Jucevičius, “Tėviškės Žiburių” vardu su diagnoze: Piktybine
Montrealio korespondentė A. Zubienė,} kra u j O anemija, ypatingos for- 
“Neprikl. Lietuvos” steigėju vardu A.. mos .
Navickas. Raštu sveikino VLiKas ir < Po jo, paprasta forma susirgo 
daugelis pavieniu asmenų iš įvairiu I , ..... . . . .
Kanados ir jav vietovių.’ ’idauS vietinn! gyventojų, net keli

Bendrai paėmus “NL” dvidešimtme- lietuviai. .Patyliukais ėjo kalba, 
cio minėjimas praėjo labai gražiai, at-1 kad tai atidarytojo urano rūdyno 
silankė gausiai įvairiausių kartų lietu- įpasekmės, bet garsiai — nei žo- 
viai, tuo lyg pademonstruodami soli- džio, Q rusų valdžįa taį ku0 ra.

l miausiai vadina: “Počtovyj jaščik 
L. Nr. 17/123”. Tas 17/123 ryja 
i. žmones neblogiau už Maidaneką, 

tik su tuo skirtumu, kad šie patys 
pasilaidoja ir dar savo korikui po 
kojų giesmę “už taiką” sukioja.

Semipalatinsko rajone vykdo
mas sprogdinimas jau 1957 m. 
taip pat rodė panašias pasekmes: 
trys “Karagandaugolj” šachtos 
vyrai susirgo kraujo vėžiu.

O Lietuvoje 1959 m. jaunutė 
mokytoja šeškutė iš Kauno klini
kų savo bendradarbiams rašė: 
iVŠunku mirti, kai nežinai už ką. 
Ir juo labiau, kai tikrai žinai, kad 
ji, mirtis, ateina štai iš lengvo li
tavo dienos suskaitytos”. Už ką 
miršta, ji tikriausiai žinojo, bet 
nebuvo kam apie tai pasakyti... 
O be to, ir sakyti nebūtinai reikė
jo, nes beveik visi ir patys tai ži
nojo ... ELI

darumą lietuviškosios spaudos reikalu. 
Ypatingai džiugu, kad buvo matyti 
daug jaunimo, daugumoje jau gimu
sio svetimose šalyse. Gal gausų jauni
mo dalyvavimą nulėmė jauni progra
mos išpildytojai, o gal p. Kardelių as
meniškas glaudus kontaktas su mūsų 
priaugančia kartai (Ė. Kardelienės 
muzikos studiją lankė ir lanko gausus 
jaunimo būrys, o J. Kardelis jau dau
gelį metų dėsto Augšt. Lituanistikos 
kursuose). Kaip ten bebūtų, tačiau šių 
jaunuolių atsilankymas ir prisidėjimas 
darbu — daug mergaičių patarnavo 
vaišių metu — turi būti pamoka, jų vy
resniesiems draugams ir draugė ms. 
vaikais ar net paaugliais išvežtiems iš 
Lietuvos, kurių dažnas nebemato rei
kalo dalyvauti betkokiuose lietuviškuo
se parengimuose. A. Z.

Sovietą i p risi pažįs
ta: n e p a j eg i a m j 
mokėti JT Į
Sov. Sąjunga nustebino diplo

matus JT prisipažindama. kad ne
gali mokėti pakeltų mokesčių JT, 
nes krašto ūkis nesąs pajėgus. 
Aleksėj A. Roščin, kalbėdamas 
biudžeto komisijoje, pareiškė, 
kad Sov. Rusioje esą visokių ne-Į 
dateklių, iš kurių labiausiai pa-i 
stebimas yra butų trūkumas. To
dėl Sov. Sąjunga neturėtų būti 
apkrauta didesniais mokesčiais 
JT: Pasak Roščino JA V esančios j 
turtingiausios pasaulyje ir galin-i 
čios savo duoklę JT padidinti, I

GĖLĖS VISOKIOMS PROGOMS — vestuvėms, 
gimtadieniams, laidotuvėms ir 1.1.

Pristatome į namus. Kalbame lietuviškai.
Tel. LE. 4-4645. po 6 v. v. tel. LE. 3-4037 

231 RONCESVALLES AVĖ.

Will-Do Cartage 
Baldų pervežimas 

mieste, prieinama kaina.
Visi baldai apdrausti. ’ 

Broliai SODONIAL

124 GRACE ST„ Toronto
Tel. LĖ1 4-8390

JOSEPH J. RAJCA FURS SPECIALISTAS

Siuvami pagal užsakymą nauji kailiniai Mitai, atnaujinami bei taisomi 
seni ir duodami patarimai Kailiniu paltų apsauga Cold Storage.

091 Cfr Cprie Dovercourt), Toronto 4, Ont.
741 VOliegedre tfxffoisas LE. 4-B45.



IMI. xn. 7. — Nr. 49 (621) TtTIBKtS 2IBURIAI I PSL.

GINČYSIMĖS, KOL VISUS SUVIENYS NUJAUTIMAS?i

Iš dr. J. Sungailos, PLB pirm.z kalbos VLI Ko sesijoj 
1961. XI. 25-26 Niujorke

Ne kas kitas, kaip Vyriausias i klausyti savo tautinei Lietuvių 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas Į Bendruomenei yra šventa patri- 
iškėlė Pasaulio Lietuvių Bend- i jotinė pareiga. Kas laikosi šalia 
ruomenės idėją ir Lietuvių Char-1 Lietuvių Bendruomenės, nusi- 
tos formoje nustatė jos principus. • kaista savo tautai.
Tais principais vadovaujantis Lie-' Lietuvių Bendruomenei vado- 
tuvių Bendruomenė tampa tokio vaują organai, tačiau, neturi jo- 
pat pobūdžio santalka kaip ir tau- kių užmačių veržtis i tas bendro 
ta. “Lietuvių Bendruomenė yra lietuviško darbo sritis, kurios jau 
mūsų tautinės valios ir tautinės yra dirbamos tam reikalui susi- 
sąmonės išraiška, organizaciniu telkusių grupių. Tokias grupes 
pavidalu” (dr. J. Girnius “Tauta Lietuvių Bendruomenė laiko ne 
ir tautinė ištikimybė”). Ji yra su- savo varžovėmis, bet bendro dar- 
kurta kovai už nepriklausomos I bo talkininkėmis. Tačiau yra bū- 
Lietuvos atstatymą savo krašte ir' tina, kad tokios grupės turėtų vi-
lietuvybės išlaikymą išeivijoje. Ji 
yra sukurta kovai visam laikui, o 
ne tik laikiniam susitelkimui.

sų vieningą pritarimą ir mandatą 
kalbėti visų vardu.

Su apgailestavimu reikia kon
statuoti, kad atsidūrę išeivijoje ir 
neturėdami vieno, visus jungian
čio, autoriteto, išsidalinome į gru
pių grupeles ir, atrodo, esame pa
siryžę ginčytis tol. kol mūsų visų 

darbo dirva, o ’ ne arena politi- nesuvienys bendras nutautimas. 
nėms partijoms reikštis ir rung-! Ši beatodairinė politinių srovių 
tyniauti. ’ nesantaika labai aštriai yra jau-

Kaip tauta, taip ir tautinė Lie-į čiama lietuviškos visuomenės pe- 
tuvių Bendruomenė jungia savo riferijose ir įneša daug disharmo- 
narius visu gyvenimo plotu, o ne Į nijos į Lietuvių Bendruomenės 
kuriuo paskiru tikslu. Taigi ir jos darbą. Todėl Pasaulio Lietuvių

Lietuvių Bendruomenė telkia 
visų politinių srovių bei idėjų lie
tuvius. tačiau savo dvasia ji išlie
ka augščiau visų politinių srovių 
bei organizacijų. Ji yra bendro

veikla yra kreipiama i visus už
davinius, kurie lietuviškai išeivi
jai ir savo žemėje pasilikusiai pa
vergtai tautai turi gyvybinės 
reikšmės. Neretai dar vis girdi
me nuomonių, kad, girdi, Lietu
vių Bendruomenė esanti skirta 
tik kultūriniams reikalams, o ki
tais visais lietuviškais klausimais 
esą turėtų būti palikta rūpintis 
kitiems, atseit už Lietuvių Bend
ruomenės stovintiems. Tokių 
nuomonių autoriai, matyt, visai 
nesupranta Lietuvių Bendruome
nės esmės ir pernelyg yra atsili
kę nuo realios gyvenimo eigos.

Bendruomenės Valdyba ir laiko 
savo pareiga jieškoti kelių tai ne
santaikai užbaigti ir suvienyti vi-

TORONTO, Ont.
KLB solidarumo Įnašų l , Kapų puošimas žiemą 

rinkėjui K. Cinčius Įteikė $10 — [ Pagal vietos papročius, 
5 metų normą; p Vaidilas davė lapkričio 1 d. iki gegužės mėn.

nuo

Į

$8; p. Dragašius — $6; K. Arą- pradžios leidžiama puošti kapus 
nauskas pats atsiuntė $6; apie 20 
tautiečių sumokėjo 2 metų nor
mą iš karto. Tas dar nerodo, kad 
jie yra turtingesni už kitus, bet 
šie asmenys išsiskiria, kaip sąmo
ningiausi Toronto lietuviai.

Tautiniams ir kultūriniams Įsi
pareigojimams išpildyti LB val
dyba prašo tik po $2 Į metus. 
Dauguma torontiečių šią pareigą 
jau atliko. Valdyba tikisi, kad ne
sumokėjusieji dar suras progą šį 
mėnesi solidarumo įnašą Įteikti 
rinkėjui, valdybai, Liet. Namuo
se arba parapijų knygynuose. Lė
tesni rajonų irnkėjai taip pat pra
šomi savo darbą paspartinti ir at
siskaityti.

Toronto solidarumo 
Įnašų vajaus vadovas

BALTŲ FEDERACIJOS 
RAŠTAS PREMJERUI

Kanados Baltų Federacija min. 
pirm. J. Diefenbakeriui, besilan
kančiam Toronte, įteikė raštą, ku-

__________ -__ Iriame dėkoja už jo pastangas kel- 
taikai. O*čia, išeivijoje, juk mes ** sovietinę grėsmę tarpt, politi- 
turime tik dvi lietuviškas parti- Federacija pasižada tas pa- 
jas: viena sudarome tie. kurie Jangas remti. Rašte be kitko sa- 
priešinamės likimui, tikėdami i koma. Kolomzmo likvidavimas, 
būsima laisvą Lietuva ir gyvą lie-'ar Ps btutll ,seno ar naujo stiliaus, 
tuvybę išeivijoje, o antra sudaro i Yra Pats Pirmasis JT uždavinys, 
tie, kurie pasiduoda likimui, ve- kmp v^ų žmonių laisvių saugoto- 
danciam į nutautimą.

sus lietuvius tautinio solidarumo 
dvasioje. Vienybę galime pasiek
ti ne prievarta, bet laisvu susita
rimu. Tam yra d vi. vie na su kita 
susijusios sąlygos: pirma — bro
liška pagarba savo idėjiniam prie
šui, ir antra — objektyviai teisin
gas jo darbų vertinimas.

Šiandien, kai visas pasaulis yra 
sąmyšyje ir netikrume, viltys at
gauti Lietu vos laisvę darosi vis 
mažiau ir mažiau realios. Lietu
vos ir kitų Pabaltijo tautų vardai 
vis dažniau ir dažniau minimi 
kaip busimosios prekės politinių 
mainų turguj e. Lietuvos laisvini
mo darbas, neabejotinai, darosi 
sunkesnis ir sunkesnis. Todėl tu
rime ruoštis ilgai ir atkakliai ko
vai, pa naud oda m i visas jėgas ir 
priemones. Performuokime savo 
gretas i vieningą frontą, užmirš
dami praeities nesantaikas ir as
menines ambicijas. Garbė bus' 
tam, kas pirmas išties ranką san- ‘
. • « - • • • W • .... V ‘ • . • • 1

Stambus krislas Vilniaus žemėje

Tėveliui, uošviui ir seneliui

A. t A. KOSTUI DAR2INSKUI mirus

dirbtinių gėlių vainikais. Ta pati 
tvarka galioja ir lietuvių kapinė
se. Nuo gegužes 1 d. iki lapkri
čio 1 d. kapinės puošiamos vien 
gyvomis gėlėmis.

“Daina” dovanų krautuvė To
ronte, 974 College st., tel. LE 4- 
1274, viena jauniausių šios pas
kirties, tai mažiau kam yra žino
ma ir pastebima. O jon tikrai ver
ta užeiti, ypatingai prieš Kalėdų 
šventes, kada visi ieško dovanų 
savo šeimos nariams ar geriems 
bičiuliams- Joje tikrai visko gali
ma rasti: įvairiausių lietuviškų 
plokštelių, importuoto kristalo, 
gintaro, stereo radijo aparatų, 
medžio drožimų, albumų, kalėdi
nių atviručių ir daug kitų dalykų. 
Krautuvė atdara kasdien nuo 9 
vai. ryto iki 9 vai. v., o sekmadie
niais nuo 11 vai iki 3 vai. p. p. 
Jos savininkas visiems žinomas 
judrusis J. R. Simanavičius, lie
tuviškos radijo valandėlės vedė- 
jas. ■ S.

Pirmasis laisvės festivalis

Daržinskų, Besasparių ir Kasperavičių šeimoms

gilią užuojautą reiškia

J. ir B. Aukštaičiai
A. ir S. Dilkai ir
F. Mockus

MYKOLU t R E G 1 N A I Lietuvoje mirus, 
vėlionies sūnums Petrui ir Mykolui bei jų šeimoms, 

liūdesio valandoje reiškia gilią užuojautą

Tarptautinis kalėdinių giesmių dolerio vertė, darbo unijų rcika- 
koncertas Įvyks Tarptautinio in- lai ir ypatingai nedarbo proble- 
stituto patalpose 709 College St. ma. Atsakydamas- i klausimus

pranešėjas pasisakė ir dėl tauti
nių grupių atstovams opaus libe
ralų partijos vado klausimo. Pra
nešėjo teigimu, L. B. Pearsonas 
yra kietas antikomunistas. Kaiku- 
riuose sluogsniuose netinkamai 
iškomentuotas vienas viešas jo 
pasisakymas esąs tik nesusipra
timas. A. R.

LK Kūrėjų-Savanorių padėka
Abiejose Toronto lietuvių katalikų 

bažnyčiose, gerb. klebonams leidus, 
buvo pravesta rinkliava Vokietijoje 
pasilikusiems laisvės kovų invalidams 
ir vargan patekusiems kūrėjams-sava- 
noriams šelpti. Dėkojame gerb. kun. 

i klebonams už leidimą padaryti rink- 
. ypatingai apsistodamas liavą ir raginimą šį reikalą paremti.

gimtąjį kraštą Lietuvą persekio- ■ pagrindinių organizacijų ątsotvai. mos vietos laimėtoiar^be kitu^do- ^65 ®r^an^os Įsijungimu i Bend- 
:» ja t J ’ . rają Europos Rinką, šiam Įsijun- sikėlimo par. ponioms— Butėnienei

valdžia esą labai priešinasi, nes henei;

jos. Todėl visiškai logiška, kad so- 
i vietinių kolonijų klausimas būtų 
Įtrauktas į JT darbotvarkę. Toks

gruodžio 17 d. 8 v.v. Dalyvaus 
luinas^ laisves i esu v aus Suomijos. Vokietijos. Latvijos,

Įvyks Massey Hall sausio 12,13 ir (Lenkijos, Slovėnijos, Ukrainos, 
14 d.d. 1962 m. Festivalyje bus Graikijos ir Wales chorai. Įėji- 
grupiniai tautiniai šokiai, pa vie- mas $1.50.
niai šokiai ir chorai. Geriausi šo-! 
kėjai ir chorai bus premijuojami. { 
Pirmoji premija už tautinius šo
kius —- $500, antroji — 1

Priėmimas pas liberalus
Liberalu atstovas Ontario prov. 

kius—‘$500*‘antroji — 8300?tre- Parlamentė A. Thompson ir žmo- 
čioji — $200 ir ketvirtoji—$100.! na savo namuose suruošė priemi-

mą taut, grupių spaudos klubo 
nariams ir svečiams. Pagrindiniu ’ 

kėju — 20 grupiu. Ju tarpe yra : kalbėtoju buvo W. Gordon, vie- 
‘ ir nas Įtakingų liberalų partijos va-

Gvvata- dovų ir žymus finansininkas. Jis 
iao u itaii.iivvjiu ” paminėjo visą eilę darbų, kurių

dėm lenkiškos dvasios, lenkiškų-į jos pirm. H. Kullang ir latvių, Į1 ajaip pat festivalio metu bus liberalai imtųsi, jei vėl grįžtų Į 
jų nusiteikimų asmuo, kuris savo vengrų, estų, lietuvių ir slovakų renkama^ “Miss Freedom”. Pir- valdžią, ;— 

jo, skriaudė, žemino. Jo vardas Priėmime lietuviams atstovvo J. vanu fous aprnokėta kelione i V i 
visados niūriai bus prisimenamas R. Simanavičius. Br. į gerlvna ir at°al Kandidatės i &lmui dabartinė konservatorių
kiekvieno susipratusio lietuvio. Sąskaitos už alvva ! “Miss Freedom” registruojasi . .. -
Gal visas patirtas skriaudas ątlai- užsakvtą per LN, apmokamos be- nuo gruodžio 1 d. !ai ?umazintų Kanados eksportą
dus lietuvis galėtų užmiršti, prą-tarpjaj ajyV0S tiekėjui Dundas -i Festivali ruošia Canadian Folk į Britaniją. Liberalai esą ūž tą į$i- 

-  -------- ’ Dancing Association. 896-A Bloor jungimą: eksporto sumažėjimas 
St. W. Tel. LE. 7-4953. butų tik trumpalaikis o įsijungi-; prisidėjo _

Dovanu siuntinėlius kbal SU?1PrVlt^ Eur0Pa;- tuo I šelpti laisvės kovu invalidams kūrė-
anų siuntinėlius (sudarymas dar didesnę užtvarą : jams-savanoriams, 

Toronto psichinių ligoniniu_ pa-, komunizmo plitimui. Kiti prane- 
cientąms ruošia Baltojo Kryžiaus šime paliesti klausimai buvo —- 
— Kanados psichinių ligų dr-jos 
moterys, šiuo metu Toronte yra 
4500 psichinių ligonių. Dovanas:

AL. GIMANTAS
Kiek teko girdėti iš lenkiškųjų 

sluogsnių, jau pradedami pirmie
ji pasi ruošimo dar bai ga Ii m ai iš
kilmingiau paminėti maršalo Juo
zapo Pilsudskio šimtąsias gimimo 
mėtines (gimė 1867. XII. 5). Tai
gi, laiko ištisi šešeri metai. Ma
tyt, norima galimai rūpestingiau 
paminėti tą sukakti, kuri turėtų 
praeiti lyg Pilsudskio kulto 
ženkle.

Mums, lietuviams, jo atmini
mas nėra nei šviesus, nei malo
nus. Priešingai, su Juozapo Pil
sudskio asmenimi. jo pažiūromis 
ir veikla kiekvienas lietuvis riša 
labai skaudžius prisiminimus ir 
patyrimus. Nors jis pats yra aiš-

Visi esame vienodai atsakingi 
už savo tautos likimą — ir tie ku
rie pasiliko savo krašte, ir mes, 
kurie pasitraukėme iš jo. “Palik
ti kraštą, dar nereiškia palikti 
tautą, nes tautai priklausome sa
vo būtimi, o ne vieta kūrioje gy
vename”. (dr. Girnius): Tauta vi
sus lygiai ir vienodai Įpareigoja ir 
niekas negali tos pareigos atsisa
kyti neišduodamas savo tautos. 
Todėl kiekvienam lietuviui pri-’kiai lietuviškos kilmės, bet per-

Jūsų laiškas yra
svarbus

Kai rašote laiška, nepamirškite 
aiškiai, teisingai ir pilnai 

jį užadresuoti.

• Atsiminkite rašydami užrašyti gavėjo inicialus ar vardą.

• Rašydami adresą, visuomet užrašykite gatvės numeri ir 
pavadinimą, pašto zonos numeri (kur galima), miesto ar 
miestelio pavadinimą ir provinciją.

• Adresuojant paštą i apartamentus ar įstaigų pastatus, už
rašykite kambario ar Įstaigos numeri.______________

• Savo. t.y. siuntėjo adresą užrašykite viršuje, kairiajame 
voko kampe.

• Rašydami laiškus už Kanados ribų, visuomet pilnai užra
šykite to krašto pavadinimą, i kuri siunčiate.

• Visuomet užlipinkite pakankamai pašto ženklų. Jei abe
jojate ir jei ką siunčiate oro paštu, pasitikrinkite pašto 
Įstaigoje.

Pilnas ir aiškus užadresavimas 
paskubins jūsų pašto siuntų 

pristatymą

uidUKids j j oaruotvarKę. ioks Chorų iki lapkričio 20 d. užsire- 
posukis išvestų Vakarų pajėgas iS igistravo tik penki, o tautiniu šo- 
dabartimo ginamojo stovio ir nu- ? • • _  -- • -
kreiptų Į puolamąjį, kuris sulai-; Č^Turutos ^vad^ -GintlrC”' ir 
kytų komunistinę grėsmę . ; Ire„os Grabošailės vad

Rastą pasirase Baltų Federaci-į iš Hamiltono.

leisti jas lyg koki negerą slogutį. §haw gatvių kampas. LN ir “Pa- 
bet vienos, pačios didžiausios lriramOs” bankelis jokių už alyvą 
šiandien, po kelių dekadų, neima- saskaitu nepriima. L. N. 
noma užmiršti. 1919 m. Vilniaus ‘
avantiūra — atplėšimas nuo Lie- A.a. Apolonija Matulaitienė 
tuvos visos valstybės širdies buvo i Po ilgesnės ligos, aprūpinta pa- 
Pilsudsltio sumanymas. Jis buvo; skutimais Sakramentais, lapkričio 
ir tos vagystės vyriausias įkvėpė- i 29 d. General ligoninėje mirė a.a. 
jas, vykdytojas. Želigovskis su vi
sa “vidurinės Lietuvos” istorija 
tebuvo Įrankis. Pilsudskinis ape
titas nerimo ir Vilnių atplėšus. 
Kaip vėliau parodė peowiaku afe
ra. lenkai kėsinosi užimti ir visą 
Lietuvą. Tą kartą Pilsudskis at
kando dantis i lietuviškąjį, mažą, 
bet pakankamai kietą kevalą. Tuo!
metu Juozapas džiaugėsi prie 
Lenkijos prijungęs bent lietuviš
kąjį Vilnių.

Uolieji lenkai, pildydami savo 
maršalo valią, jam mirus, žemiš
kuosius palaikus supjaustė gaba
lais.. Pati kūną paliko Vavelyje, 
Krokuvoje, o išlupę širdį atvežė 
Vilniun ir padėjo Rasų kapinėse, 
kur ir šiandien tebėra lenkuojan
čių elementų garbstoma.

Galima ir reikia gerbti miru
sius, bet yra atvejų, kai jų am
žinas poilsis, teisingiau, palaido
jimo vieta, visą laiką dvelkia sa
votišku gyvųjų Įžeidimu, nuola
tine panieka. Ar nepanašiai yra ir 
su Pilsudskio širdimi Vilniuje? 
Mažų mažiausia galima pasakyti, 
kad Pilsudskio palaikams, nors ir 
jų daliai, tikrai negali būti vietos 
Lietuvos sostinėje, kurią jis pats 
buvo atplėšęs nuo gyvosios Lietu
vos kūno. Ar tai nėra Vilniaus iš
niekinimas, visų lietuvių, visos 
tautos, kai visą savo gyvenimą uo
liu Lietuvos priešu ir kenkėju pa
sireiškęs asmuo dabar turi gar
bingą ir šventą vietą Vilniuje, to
je pat žemėje, kurioje amžinu 
miegu ilsisi didysis Lietuvos pa-

noma užmiršti. 1919 m. Vilniaus

Didelis dėkui aukų rinkėjams: Pri-

Indrelienei, Jakimavičienei ir Valiu- .
; Firavičiui, Kregždei, Morkū

nui ir Poškui, kurie surinko S225.32. 
Šv. Jono Kr. par.: J. Matulioniui ir K. 
Aperavičiui surinkusiems S90,28.

Visiems mieliems aukotojams, kurie
> nors ir kuklia savo auka su-

reiškiame nuošir-
LK kūrėjų-savanoriu
Toronto sk. valdyba

A, Matulaitienė, p. Slivinskienės 
motina. Velionė kilimu suvalkie- Paminklinė šventovė 

žuvusiems Lietuvos žydams
. Nacionalsocialistų nužudytiems vusios žydų bendruomenės Lietu-

; Kviečiami visi pasiųsti vieną kitą ■ Lietuvos žydams_ pastarojo karo j voje istoriją ant pergamentų ir 
• • - • • laikyti juos paminklinėje švento

vėje.Pagil žydų skelbiamus duo- 
’mėnis. ijetuvoje karo nietu buvo 
nužudyt? 300.000 Lietuvos žydu. 
Jie beveik visi buvę sunaikinii 
didesniuose miestuose. Šventovė
je nebūsią leista nei pamokslų^ 
nei prakalbų. Ant sienos bus Įra
šyti žodžiai: “Atsidusk tyloje”. ■

• > ’■

Kalifornijos aviacijos bazėje— 
Point Arguello — paleistos dvi 
amerikiečių raketos, apie kurias 
jokių žinių spaudai nebuvo duota. 
Manoma, kad vienas tų slaptų sa
telitų turi paskirti fotografuoti 
Sov. Sąjungos teritoriją, ką anks
čiau atlikdavo U-2 lėktuvai.

Roma. — Italijoje komunistų 
skaičius sumažėjo iš 3 mil. 1956 
m. i 1.728.000. Priežastys: Veng
rijos Įvykiai, “nustalinizavinias” 
ir atominių bombų bandymai.

tabaką, kojines, šliures, pirštines.
tė. iš Kybartų. Savo ilgame 76 m.: pieštukus, lūpų pieštukus, kor- 
amžiuje. turėta nemaža vargo ir’tas- cigaretes ir kitką suau- 
išgyvenimų. Dar prieš I D. karą,; koja gyventojai iš viso miestp. 
jos vyras išvyko Į Ameriką su 
mintimi, kiek prasigyvenus, griž-; dalykėlį adresu: The Canadian metu pagerbti Tel Avivo prie- 
ti pas savo šeimą i Lfetuyą. Iški-; Alenthal Health Association, 111 miestyje, Izraelyje, yrasuprojek- 
lusįtarui ir nutrūkus susitašinėji- George St., Toronto 5. Tel. ifnnta nactatvti namink-Hnp šv^n. 
mui. per penkiasdešimt vienerius WA. 2-8010. 
metus velionė daugiau nieko ne-! Padėka
bepatyrė apie išvykusi vyrą. Gra-- Nuoširdžiai dėkoju dr. J. Urbaiėiui. 
žiai išaugino dukra. II D. karo pa- dr Lapienei ir dr. A. Vaiadkai už 
sekoje ir patį atsirado Na^aja-^^ luSSlcun^
me Pasaulyje — Kanadoje. Velio-; Pacevičiuij Tėvui Tarcizijui ir N. Pr. 
ne pasižymėjo geru budu ir giliu Marijos seserims už aplankyma ir su- 
religingumu. Jos ligoje daug sir- raminimą: 
dies velionei parodė jos dukra p. Budrienei ir p-lei I. Beresnevičiūtei už 
Slivinskienė. Palaidota gruodžio 2 rūpestingą slaugymą. Prisikėlimo par. 
, ! Katalikių Moterų Dr-jai, Toronto Me-

. no mėgėjų būreliui "Sietynas" ir p.p.
i L. Taškūnui. G. ir H, Lapams. Jurevi
čiams, Birgiolams. I. ir L. Bąziliaus- 
kams. Putrimams. Pevceviėiams, Mor
kūnams. A. ir R. Simanavičiams, Pa- 
karnams, O. Baziliauskienei. B. Dice- 
vičienei ir visiems, kuriuos gal čia pra
leidau. — už gėles, dovanas ir aplan
kymą — nuoširdus ačiū.
. VI. Kondrotienė

d. lietuvių kapinėse.
Padėka

Gruodžio 2 d, su puikiai pasisekusiu 
bazaru Prisikėlimo salėje, jau aidi pra
eityje. Šiandien džiaugiamės ir di
džiuojamės, kad mūsų visų sutartinai 
dirbtas darbas neša puikių vaisių. To
dėl mūsų. nuoširdi padėka vingiuojąs! 
plačiai iki pasieks visus bazarą orga
nizavusius, jame dirbusius, betkuriuo 
būdu talkinusius, bei jam aukojusius 
asmenis.

Giliausia padėka tenka Prisikėlimo 
par. klebonui Didžiai Gerb. T. Placi
dui, OFM. ir visiems Tėvams prancišJ
konams už visokeriopą pagalbą, skel-1 
bimus biuletenyje, nemokamai leidus 
naudotis patalpomis. Nuoširdžiai dėko
jame Vaikų Namų Rėmėjų pirminin
kei M. Tamulaitienei už organizavimą 
bei darbą bazare. Mielai S. Dervinie- 
nei už atsidavimą šiam tikslui ir viso
keriopą pagalbą: A. Kuolienei, Urbo
nienei, Miniotienei už rūpestingą bend-

tnarchas dr, J. Basanavičius, ge- j radarbiavima paruošiant fantus baza- 
malusis M. K. Čiurlionis ir visa rui įr darbą' jo metu; Sondai. Abro- 
eilė didžių lietuvių patrijotų? maičiui. Negalime užmiršti visų talki- 
Tarp Vilniaus kalvų, bažnyčių, ninkių, kurios aukojo savo brangų ne- 
aikščių. gatvių ir šiandien kiek- grąžinamą laiką loterijos metu — dė- 
viename Žingsnyje matai didžiųjų kojame: Bumbulienei, Senkuvienei, 
kunigaikščiu — Gedimino, Algir- Vaštokienei, Sapokienei, Pabedmskie- 
do, Vytauto pėdas, jauti jų didin
gų dvasių dvelktelėjimą. Ar tokių 
sąlygų ir aplinkos gaubiama Pil
sudskio širdis gali ramiai ilsėtis 
savo niekintųjų lietuvių namų 
kieme?

Ar negalėtų dabartinė Lenki
jos vyriausybė atsiimti visos jų 
tautos gerbiamą Pilsudskio širdį 
ir perkelti ją ar Krokuvon ar Var 
šuvon ar kur nors kitur? Dabar
tinė lenkų teritorija netaip jau 
maža — užtektų iškilių vietų ne
didelei urnai. Ir lietuviškieji vil
niškiai sluogsniai galėtų pasirū
pinti. kad nieko bendro su Lietu
vos sotsine neturi Pilsudskio pa
laikai būtų išvežti Lenkijos gilu- 
mon. Vilniuje to kulto Pilsuds
kio širdis vis mažiau ir mažiau 
susilaukia. Kas žino, kurią dieną 
gal ir visai dabartinis kapas už- 
žeįs. o gal ir sovietiniai potvar
kiai visai panaikins Rasų kapines. 
Ir dabar, išskyrus rašytojus, vil
niečiai jau ten nelaidojami. Len
kai tegu tad atsiima, kas neabejo
tinai jiems priklauso — marš. J. 
Pilsudskio širdį iš Lietuvos sos
tinės! šimtametė sukaktis tam 
būtų puikiausia proga.

maičiui. Negalime užmiršti visų talki

Bumbulienei, Senkuvienei,

nei. Petrauskienei, Nakrošienei, Vys- 
kupaitienei, Puterienei, Simonavičie- 
nei. Reginienei. Dambrauskienei. Tely- 
čienei, Abromaitienėi, Mašalaitienei, 
Čepienei. Imbrasienei. Aukštaitienei. 
Saplienei, Dalindaitei. Dėkojame Pri
sikėlimo par Katalikų Vyrų Dr-jai už 
loterijos priglaudimą savo pobūvyje. 
Dėkojame J. R. Simanavičiui už skeb 
bimus per radiją “Tėvynės prisimini
mai", “Tėviškės Žiburiams" irgi už 
skelbimus. Sunku suminėti visų pavar
des. nes jos gausios, todėl nuoširdus 
lietuviškas ačiū visiems, betkuo prisi- 
dėjusiems prie bazaro: fantais ar au
ka. Jūsų geri darbai, pasiaukojimas 
yra mums nuolatinis džiaugsmas. Jūs 
dirbate, aukojate savo laiką ir jėgas 
ne vien mums, bet Jūs savo nenuils
tančiais darbais kuriate savo vaikams 
gražią ateiti. darote Dievui garbę ir 
klojate naujus pamatus tėvynės atsi
minimui svetur.

Sic Lietuvių Vaikų Namai liks Jums 
žemiškuoju džiaugsmu, o Jūsų atsida
vimas ir nuolatinis rūpestis nebus be 
prasmės ištrintas iš mūsų atminties, 
bet giliai įamžintas mūsų širdyse. 
Mari jos Nekalto Prasidėjimo šven
tės metu sudėjome Jūsų aukas, atsida? 
vimą bei rūpesčius po Jos kojomis, 
melsdamos Jums nuolatinės Jos globos 
ir visokeriopų malonių.

Jums giliai dėkingos Kristuje.
Nek. Pr. Marijos seserys

gailestingoms seserims p.

t uotą pastatyti paminklinę šven
tovę. Jos centre bus iš spalvoto 
Jeruzalės akmens pastatyta patal
pa. kurioje bus Įrengti 728 mi
niatiūriniai antkapiai kiekvienai 
žuvusiai žvdu bendruomenei Lie
tuvoje. Ant kiekvieno antkapio 
bus užrašyta bendruomenės Įsi
kūrimo ir išžudymo data. Tai pa
lengvins visiems žuvusių gimi
nėms pasaulyje atsiminti dieną, 
kurią jie privalo melstis už žuvu
sius artimuosius. Anksčiau jiems 
buvo nelengva nustatyti tikslią 
datą, nes nacionalsocialistai ne
paliko jokios registracijos.

Visam reikalui vadovauja išli
kęs Lietuvos žydų rabinas Kaha- 
naman, 1941 m. išvykęs i JAV 
prieš vokiečių okupaciją. Jis pla
nuoja surašydinti kiekvienos žu-*

Prieš pirkdami nauja
vandens šildytuvą. ar keisdami

savo sena^ paskambinkit
Toronto Hydro

Jei jūs gyvenate Toronte ar Leaside

Štai kodėl: nėra jokių paslėptų mo
kesčių, kai jūs Įrengiate savo 

name Toronto Hydro pastovios kainos vandens 
Šildymą.

Jus nieko neperkate
Tai yra:
JOKIO mokesčio už Įrengimą
JOKIO išlaikymo mokesčio
JOKIŲ nuošimčh)
JOKIO pridedamo kuro mokesčio

Kas mėnuo mokate žemą pastovų mokesti. Ši kaina 
niekada nesikeičia, nežiūrint kiek šilto vandens 
sunaudosite. :
Tai yra vienintelė kaina. Tai yra v i s a kaina. 
Ir turėsite šilto vandens tiek, kiek jums reikia — 
nereikės laukti — saugiai, švariai, be sprogimo 
pavojaus.

JEI GYVENAT TORONTE AR IEA 
SIDE, PRIESPERKANT AR KEIČIANT 
VANDENS DYTVVĄ, NAVDINGA 
PASKAMBINTI TORONTO HYDRO.

TORONTO HYDRO-ELECTRIC SYSTEM
14 CARLTON STREET
TeL EM, 3-2261

Elektra jūsų. Naudokite ją!
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Pa ve.rg toje tėvynėje
pirmą kartą maskvinei publikai buvo Į 
pristatyti J. Juzeliūno “Afrikietlški 1 
skizai” — penkių dalių simfoninė po

< mi orkest ui. Visasąjunginį radii*

LIETUVIS KONCERTUOJA 
SUOMIJOJE

Akademinio uperos ir baleto teatro 
solistas Virgilijus Noreika su sovieti
nių a’•tįstų grupe išvyko gastrolėms didįjį simfoninį orkestrą dirigavo Al- 
į 3uom:ją. Tenoras V. Noreika priklau- gis Žiūraitis. ...............*
so jauniausiųjų ooėios dainininkų skiriami kovojančiai ir išsivadavimo 
. . ; Si'yrn r..tvarus sezonejis dai- siekiančiai Afrikai: “Ypač įspūdinga- 
nuoja Romeo Ch. Gounod operoje pirmoji poemos dalis — Eisena”: kaž-' 
“Romeo ir Julija”. J Kanadą ir Ameri
ką ^siųstose plokštelėse Jis yra įdai- 

■■■■-*- Dvario- 
liudj a. 

tembro

Afrikietiš*<i‘*ii eskizai’

Hamiltono LDMT "Aukuras" gruodžio 10 d
L ietu v i u N a m u Delta kino sa leje stato 
4-rių veiksmų pjesę

SNIEGO KARALIENE

Lietuviai pasaulyje

n Skudučio scena iš Bal;o 
no operos “Dalia”. Plokšt ?lė 
kad jis turi gana malonaus 
supr i baisa.

LffTUVBKASIS MENAS
KOM PARTIJOS SUV ASIA VLMUI

Lietuvišką dainą ir šokį komunisti
nės propagandos šaltuose rėmuose 
naujajame Kremliaus teatre kompar
tijos XXII suvažiavimo nariams pade- 
monst^avb Vilniaus valstybinio V. 
Kapsuko vardų universiteto dainų ir 
šokių ansamblis, padainavęs V. Mura- 
delio dainą — “Buchenvaldo varpai” 
ir sušokęs* “Draugystės šokį”, kurio 
n**nd/’oie “nasirodo stipriai rankomis 
susikibę dvi lietuvaitės ir rusų jaunuo- 
1 . Eiirahą užlieja spalvotas fil
mas, vaizduojąs 1960 m. respublikinę 
dainų švente. Tuksiančiai dainų šven
tės dalyvių moja raudonomis skarelė
mis. Universiteto ansambliečiai įsi
jungia i šį mojavimą: raudonos skare
lės* ekrane, raudonos skarelės scenoje, 
dvi lietuvaitės susikibusios rankomis 
SU rusų jaunuoi.u . . .

Maskvos Čaikovskio vardo konserva
torijos didžiojoje salėje suruoštame 
koncerte šalia Liszto “Preliudų”. A. 
Chačaturiano “Baladės apie tėvynę”,

kur toli, paslaptingoje džiunglėse, pa ; 
stgirsla kviečiąs rinktis būrin signa
las, jam atsiliepia kitas, trečias, pa
laipsniui būrys artėja, ir pagahau jau 
t i galingos, nenugalimos minios eise
ną. Po 't ško grožio ir lyrikos kupinos,; 
paprastos, tačiau išraiškingos “Irkluo- į 
tojų dainas” ir “Azandų vaizdelio” me- Į 
ĮoĄijos. Grakštų “Mergaičių šokį” pa-’ 
kei6i*.. džiay5s'™’a• „nesularikomos ’ d. Marijos šventėS proga, kviečia vi- . 
energijos pilna Švente , pavergianti sus tautiečius dalyvauti iškilmingose kairis 
savo motoriniu ritmu, šventiška nuo
taika ...” Tokiais žodžiais J. Juzeliū
no “Afrikietiškuosius eskizus” apibū
dina Literatūros ir meno” korespon
dentas A. Pėžėlis. Jis taip pat konsta
tuoja faktą, kad daugelyje vietų “Af- 
rikietiškieji eskizai” skamba labai jau 
lietuviškai. Koncertui pasibaigus J. 
Juzeliūną pasveikino žinomas sovietų 
kompozitorius D. šostakovičius.

STYGINIS KVARTETAS 
GASTROLIUOJA

Ilgesniu gastrolių išvyko Vaistybi- _____ _ ___
nis stygines kvartetas. Koncertus Jis begalintieji penktadieni turės progos 
žada duoti Astrachanėje, Volgograde - 
Stalingrade, Kuibyševe, Penzoj, Sara
tove, Ufoj, Kazanėj ir kituose pavol- 
gio miestuose. Koncertų programoje: 
F. Šuberto. J. Brahmso, D. šoštakovi- 
riaus, M. K. Čiurlionio ir J. Gruodžio 
kūriniai. —vkst—

Režisūra E. Dauguvietytės. Dekoracijos A 
Trumpicko. Pradžia 5- vai. p.p Aukuro” valdyba

J A Valstybės
MALDOS MĖNUO. Rvšwm su Ku- 

į che! • Libscomb rezoliucija ir jos rėmi
mu R. Čikagos, Indiana, miesto bur
mistras W. J. Jeorse paskelbė prokla
macija. kad gruodis yra Maldos mė
nuo už Pabaltijo valstybių laisvę.

Šiai oroklamaciiai pravesti inciaty- 
vos ėmėsi dr. J. Paukštelis* V. T. M a 

j kiejus. Al. Paukštelienė ir K. Valeika, holce - J. Mozūrai!is.
Kr. Valdyba yra įsitikinusi, kad ga

lima būtu dar antra tiek vargo mo- 
kvklu Vokietijoje Įsteigti. Jų svarba 
lietuvybės išlaikyme yra didžiulė. 
Kiekvienas lietuvis turėtu į tai at
kreipti vpatingą dėmėsi. K”. Valdyba 
šiam reikalui gali gauti pakankamai 
lėšų ne tik iš savųjų, bet ir iš vokiškų
jų įstaigų.

D. SALADŽIŪTĖ KASAITIENĖ Ilei 
delberge. Vokietijoj, šiemet baigė me
dicinos mokslus daktarės laipsniu

ENDRIUS ŽILIUS, buvęs Krašto Ta
rybos ir Kr V-bos narys, gyv. ..Schąr- 
beutz/Holst.. išlaikęs egzaminus, ga
vo Christian-Albrecht un-to Kielyje 
psichologo diplomą.

’Vokietija
LIETUVIU VARGO MOKYKLOS — 

Mėmmingene vedėjas M. Budriūnas; 
Muenchene — J. Laukaitis; Stuttgar- 
t<‘ — A. Šukys: Duesseldorfe -— R. 
Kumfertaitė; Krefelde — J. Šoranai- 
tis: Hagene Westf — D Kalvaitis: 
Osnabruc^cke — V. Martinaitis: Kl. 
Buelten Peme — A Nomeika: Diep-

DR. P. DAU2V ARDIS, Lietuvos 
<yen. konsulas Čikagoje, lapkričio 23 d. 

i “Chicago Daily Tribune” priminė, kad 
laikas pašalinti netik Stalino statulas 
ir vardą iš Lietuvos, Latvijos ir Ėsti- 
jos. bet ir okupaciją su kolonizmu.

A. ROKAS, senas ateivis, pabrėžia, 
kad rašant i Lietuvą laiškus, nereikia 

{dėti prie Lithuania SSR ar LTS. Esą, 
į JAV pašto tarnautojai ir be tų pridėtų 

raidžių žino, kur yra Lietuva.
L. KASPERSKIS, mokytojas, kūrė

jas — savanoris, gyv. Čikagoje, staiga 
mirė lapkričio 6 d. Palaidotas lapkri
čio 11 d. šv. Kazimiero kapinėse. Ve-

HAMILTON, Ontario
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KAT. MOTERŲ DR-JA gruodžio 10 4-rių veiksmų pjese “Sniego karaliė-ĮAbu parengimai davė apvalią tūkstan- 
? . - ‘tinę ^InQ

Atitaisymas. “Tž” nr 47 rašant apie
11 vai. šv. Mišiose, kurios bus auko- Uiauesmo tėvai suteiks savo vaikams, talką LN sklype įvyko klaida: įšspaus- 
jamos už mūsų kolonijos mirusius ir, v n-tu sn jais atsdankydami i reto gro-. dinta “A. Paulauskas”, o turėjo būti 
užmirštas sielas. Prašom visus daly- žio spektaklį. Vaidinimo pradžia 5 v v -A. Pauliukas. Už klaidą atsiprašau! 
vauti bendroj šv. Komunijoj. Po pa- pakvietimais prašoma apsirūpinti šį 
maldų šv Komunijos dalyviai kvie- sekmadienį po pamaldų, parapijos sa- 
čiami pusryčiams parapijos salėje. įėję.
įėjimas nemokamas. •

Būkime; mieli hamiltoniečiai,.: ta SPORTO KLUBO KOVAS yĮąuoti- r—--- —
vieninga šeima, nepamirškime brolių,Jais narių susirinkimas šaukiamas gruo-įtharines atgaivinti * Hamiltone SLA j Marijampolės mieste.
sesių, kurie jau išsiskyrė iš mūsų tar- j 1^ d. parapijos salėje tuoj po pa-; kuopą. Lapkričio 18 d. p. Ročių na- ; “DIRVA” paskelbė vaju rasti 300 

į * Į ma-ldtj. Visų narių dalyvavimas .būti-j muose buvo sukviestas steigiamasis su- naujų skaitytojų. Vajus truks nuo lap-
1 Penktadienio, gruodžio .8 . d., vaka-|nas- sirinkimas. Jame išrinkta valdyba: kričio 15 iki 1962 m. kovo 15 dl Esą,
re. svečias, kunigas klausys išpažinčių. AKTOr£S - REŽISORĖS E. DAU-: '

nėM. Kalėdų proga, vietoj įvairiu ypi- 
—j /perimamų dovanų, didelio

Sk. St
ATGAIVINTA SLA. — Susivieniji 

mo Lietuvių Amerikoje centro valdy 
ba įgaliojo J. Sarapnicką iš St. Ca- iionis buvo gimęs 1901 m. liepos 31 d.

DIRVA” paskelbė vajų rasti 300
,___ _  _ _;__ _ __ _ _. Argent i na ■. . . .'

J. Bajoraitis, vicep — St. lietuviškam laikraščiui Amerikoje išsi- i irTirviQ \ F AP.RIKIJ^
ČUVIETYTĖS - KUDABIENĖS na^er-{ ^‘ienė’ sekret- — 2- Pulianauskas, laikyti kasmet reikia 300 naujų skaity- 
himne hue ši tiini ^nn1 finans’4 s^kret. — J. barapnickas. ižd.; toju, nes tiek, dėl mirties ir kitu aplin-bimas bus si sekmadieni, tuoj po — Ą. Kaušpėdas Rev. komisija — iž- kvbiu senuiu skaitvtoiu nubvra 
“Sniege karalienės” pastatymo. Orga- do globėjai- r — - J ~ k>Dlų’ sKanjiojų nunyra.

GRAŽIAUSIĄ KALĖDINĖ DOVA- nizacijos, norinčios jubiliatę pasvei- Dauginas; Kuo^s^g^vtoju ^kvotėju
* ” ’ • •• * -• kinti, orašomos susisiekti su “Aukuro”

adm. K. Baronu. K. B.

atlikti išpažintį sekmadienio rytą.
Valdyba

NA Hamiltono ir apyl. lietuviams šį 
sekmadienį, gruodžio 10 d., atneš “Au-1 
kuras”, pastatydamas Liet. Namuose;

globėjai: K. Lukoševičius ir Pr.

sutiko būti dr. O. Valaitienė.
Kuopai duotas seniau turėtas 72 

nr., tačiau jos gyvenimas pradedamasLSR DR-JA aptarti svarbioms prob- .. .
lemoms gruodžio 9 d., šeštadienį. AVils nauJ°- SLA ^imantmio jubilėjaus 
parapijos salėje: 7 vai. vak. šaukia Pr°8a istojantiems nariams padaryta 
tėvų ir visų prijaučiančiu lietuviškai Ičngyatą: pvz. nereikia eiti pas gyd.

| dvasiai tautiečių susirinkimą'. Tikė-1 ^krinti sveikatos, atelidžiami nuo spe- 
! damiesi su visais pasimatyti, tariame:,

nėtos paskaitos beveik nesukėlė tai tiesa. Ir ne vien už veido spal-;iki pasimatymo. Valdyba
diskusijų studentų tarpe, šiek 
tiek bandė diskutuoti vyresnieji, 
kurie suvažiavime dalyvavo sve
čių teisėmis.

Šuvažiaviman buvo atvykę anie
200 dalyviu, kurių nemaža dalis 

paskaitų tautiškumo klausi- -buvo čiKagiečiai. Dalyvavo atsto
vų iš Detroito. Clevelando. Niu
jorko, Baltimorės. Omahos ir kt. 

uvažiavimo pirmininkais buvo:
"t; Rudys ir A. Budrys, sekreto
riatą sudarė: I. Stasaitė. K. Stan- 
kaiiytė, B. Baškauskaitė. A. Bal
čiūnaitė.

Čikagos lietuvi j vaizdai ir vargai EDVARDAS ŠULAITIS lengyatų: pvz. nereikia eiti pas gyd.

Kaip praneša “Argent. Liet. Balsas", 
bu v. kaunietis Jonas Vyšniauskas, 
gyv. Kolumbijoje, yra stambios ameri- 

A. WEIS, lietuvis teisėjas Čikagoje, kiečių firmos Pepsį-Cola inžinerijos 
išrinktas JAV ir Kanados savivaldybių skyriaus inspektorius. Kelis tos firmos 
teisėjų draugijos pirmininku. Jų šuva- fabrikus jau yra Įsteigęs Venesueloje, 
žiavimas Įvyko Texas valstybėje.

L. GERULAITIS, besiruošiąs dakta. fabriką steigs Argentinoje: vien ma
ro laipsniui, dėsto Europos istoriją Mi
čigane un-te.

Peru ir kituose kraštuose. Dabar tokį

šinom išleido 320 mil. pezu. Kolumbi- 
joje turi ir savo firmą, kuri verčiasi 

ALFREDAS J. BIELSKIS, Lietuvos' metalo ir medžio apdirbimo mašinų 
konsulo dr. Juliaus ir Onos Bielskių Į prekyba. ■ ' E.
sūnus, jau penkeri metai dirba Secu-1

Kolumbija
V. JANKAUSKAS, buvęs ilgametis 

Kauno , miesto policijos vadas, dabar 
Įsikūręs Kolumbijoj, nežiūrint metu 

tojų. Alfredas yra baigęs Kalifornijos naštos, visad kariškai tiesus ir ener- 
un-tą ir disertaciją parašęs apie Lie- į gihgas.
tuvą.

■ ei alaus įstojamojo mokesčio.
Informacijas teikia kuopos valdyba.

Z. P-kas
Valdyba

vą, bet ir už nuomonių skirtumus. dėmesio SKAUTĖMS! Norintieji
• • • j įrašyti savo dukras į skautų organiza-
l’ylomis Į Lietuvą išvyko ra- ciją prašom kreiptis į jaun. sk. draug.

maus būdo, dar jaunai atrodantis E. Bartkutę — JA. 9-4518 a>-ba skam- 
tautietis Modestas Kalinauskas.
Jis gyveno netoliese nuo šių eilu
čių autoriaus. Cicero liet, koloni
joje. Dirbo Čikagos Screw & Me
tals Įmonėje.

iš Lietuvos Kalinauskas buvo 
išvykęs artėjant rusams 1944- m. 
Nelaimingu būdu atsiskyrė nuo 
savo šeimos, kuri ten pasiliko įr 
su kuria tik laiškais galėjo bend
rauti. Tačiau vėliau apsisprendė 
sugrįžti pas savuosius. Kaip nūs- tjįrai didelę "ir nuoširdžią meilę tėv 
prendė. taip padarė.

luomu, kad po geroko laikotar
pio apie Kalinausko išvykimą Lie
tuvon pranešė raudonųjų "Lais: 
. 1”, o netrukus pakartojo ir "Vil
nis” Čikagoje. “Vilnis” nusiskun
dė. jog nežinojusi, kad Kalinaus
kas rengėsi važiuoti i Lietuvą — 
būtų surengusi jam išleistuves..

Gaila tų ■ vilniečių”, kurie atro-i turui ___
do, galvoja, kad tautiečiai grįžta tuviško darbo, reikia jį išbaigi
i Lietuva todėL jog jie mėgsta -Hipiams 1 ietuviams. Visoje mūsų tau- 
ieuvkščia santvarka. Ta aplinkv- į tos istorijoje mes matome tą pati reiš- 
bė grizintiems mažiausiai vilio-;kinį “ dld^'as^s tautmms darbus, 
janti. Atsiskvrimas nuo šeimos.;
•gyvenirnas svetimame krašte, ne-; k ______________ ___
užtikrintas- rytojus ir panašios: savo sūnų Tomuku, pakeldama visos 
priežastys verčia desperatiškam ■ šeimos prisidėjimą prie LN iki $500. i 

[ganizavo dainų koncertą", i kuri žingsniui ir už tai juos nė smerkti ■ Naujais nariais su sioo įstojo Vyt.
į nė girti nebereikia. j Morkūnas. 130 Herkimer St. ir Vyt. .

# # # ! Valskis. Visiems TN rėmėjams v-bos'
, . . . s.-, ! vardu nuoširdus ačiū!Apie gausius parengimus Čika

goje jau kelis kartus rašėme. Jie ln rudens balius lapkr. 25 d.! 
’dažnai sueina i ta pačia dieną, nraėio su retu pasisekimu. Parduoti)

Štai, lapkričio 25 - 26'd.d. sa-j^ bilietu ir c~-*- ---
vaitgalio metu Western Ballroom PCjn°- Šokiu pertraukoje trumpa pro . v . . . . t <y>“or7voi icmlHo imrnimac R;; saleje įvyko Lietuvių skaučių se

j serijos koncertas - vauus. d<uw (akor<jeonu
Pakšto salėje —— Liet. Bepdruo-! Įęjevaj gražiai atliko porą šokių. Ma-' Staliukus laimėjo: J. Šarapnickas iš ___  t__ __  ______ _o._. _____t-.— ___________-r____

. į menės Čikagos apyg. metinis prie-j tuosius menininkus LN v-ba apdovano-i st. Catharines. J. Karaliūnas iš Harnil- KRAŠTO VALDYBA pasiuntė me- Parodoje buvo atvaizduota sovietiniai 
tarpu kai “gyvoji lietuvybė” skel- rėme, niekas nesužinos. Man tik : mimas banketas; Jaunimo Centre • jo. įteikdama kiekvienam po penkinę, i (ono ir T jakavičienė iš Toronto Sta 
bia kūryba. Paskaitininkas citavo I idomu. su kokia logika mes rei-i — Čiurlionio 50 m. sukakties mi-1 Hamiltoniečiams labai patiko “Olym- : , u,p

" • nėjimas: Vyčiu salėje - iš Britą-! Pia" orkestro šokių muzika. jlu,kus .paauk0J0, ....................................... . ......... ............................ .. ......
niinc afvvkusiu lietuviu metinis* Didelį pelną davė loterijos: daikti- ir z. boisKis, savnun-Kai^ conces- prašoma, kad Australijos delegatai JT. ma. Parodą atidarant lietuvių vardu

•'holiiic- TaiinimA Centro   ateiti- —• 5183,55 ir staliukų — $133,95. i sion garažo. 430 Concession St,: nota- • ryžtingai keltvi Lietuvos ir kitų pa- kalbėjo Lietuvos pasiuntinybės spau- 
’ 5 ! jję v.ba nuoširdžiai dėkoja staliukų ras A. Liūdžius, 20 King St. E.: L.! vergtųjų kraštų išlaisvinimo klausimą. ; dos attache K. Čibiras. Paroda rado
------   ----- o--,- j---• į aukotojams — Moosehead House sav, Gasiūnas. sav. Harbor Motors. 395

i Jaunimo Centre piles pietus ““t Dirvenis ir Pilipavičiams, Kronas - Va- Wentworth St. N. Nuoširdžiai dėko- 
JAV Liet. Studentų Sąjungos SU- ' leyičius Ltd. ir Shur-Heet Sales Ltd. jame 

; važiavimo baigminė sesija: Mor-jsav. Šimkevičiams ir kartu prašo tau- 
risono viešbutyje

i rengtas koncertas — šokiai ir t.t

Padėkos dienos savaitgali Įvy
ko XI JAV Liet. Studentų S-gos 
suvažiavimas Morison viešbučio 
salėje; tik paskutinę dieną buvo 
posėdžiauta Jaunimo centre.

Šio suvažiavimo metu šalia or
ganizacinių sąjungos reikalų bu- 
vo ! ~ .
mais, šokių bei kitokių pramogų.

Pirmąją suvažiavimo dieną — 
lapkričio 24 Įvyko diskusijos 
"rauiiškumo sąvokos keitimas”, 
kuriame, pirmininkaujant L. 
Mockūnui, pranešimus padarė K. 
Almenas. D. Koklytė ir K. Bag
donas. K. Almenas, kurio litera
tūros kūrinių yra tilpę Įvairioje 
lietuviškoje spaudoje. Įskaitant ir 
■ perTalę” iš Vilniaus, 
tauiišku-mo žymes, kurios užtin
kamos lietuviškoje literatūroje. 
Jis čia citavo A. Škėmą. B. Braz- 
džioni, V. Alanta, J. Marcinkevi
čių ir kitus. Pranešėjas iškėlė 
šiuos tautiškumo tipus: lagerini, 
gyvą, super-tautinį. dekoratyvini.

D. Koklytė savo pranešite pa-;kur Įvairios Čikagoje gyvenau- 
žymėjo, kad) reikia jieškoti liauju 
formų, nes “sėdėdami su 3$mėtų 
pasenusiomis vertybėmis mes 
esame netik pasimetusi, bet ir at
silikusi tauta". Ji taip pat siūlė 
“studijuoti tautiškas vertes ir 
jieškoti, kas ten yra esminio, ką 
galima naudoti dabar, siekiant 
tautos laisvės”.

Prasidėjo kalėdinis sezonas lap
kričio 26 d. State gatve žygiavo 

nušvietė paradas, kuriame centrinę vietą 
ūė nė Kalėdų senis. Savo vežimą 

turėjo ir,lietuviai, kuriems atsto
vavo "Ateities” taut, šokių šo- vė” 
kėiai.

Gerokai prieš Kalėdas Čikago
je vyksta ir kalėdinis festivalis 
Mokslo ir Pramonės muzėjuje.

čios tautos parodo savo kalėdi
nius papročius. Lietuviai 3 prog
ramas turėjo lapkričio 30 d.

.Meitininkų žurnalas “Ateitis” 
spalio mėn. nr. duoda tokią žinią:

"Rugpjūčio mėnesi jaunimas 
Marquette parke, Čikagoje, sucr-- v

“Kintančioji tautiškumo sam- į nekvietė vieną juoduką daininin- 
prata ir kultūrinė veikla išeivi-i ką, kuris yra kylanti žvaigždė tarp 
joje" — buvo tema dr. Vytauto i amerikonų. Pasklidus žiniai, kad 
Kavolio, kuris labiau paryškino juodukas atvažiuos i Marquette 
simposiume iškeltas mintis. parką, salės savininkui buvo pa-

Jis kalbėjo apie vakarietiškąją grasinta per telefoną, kad langai 
ir gyvąją lietuvybę. Jo nuomone, bus išdaužyti. To pasėkoj reikėjo 
“gyvoji lietuvybė” yra pati ge-i paprašyti dainininką, kadjis ne- 
riausia forma šiais laikais. Ši for- atvyktų.”
ma yra priešinga “racionaliai lie- i Toliau- dar čia pat priduriama: 
tuvybei”, skelbiančiai analizę, tuo ; “Kiek žalos mes jam ir sau pada-“Kiek žalos mes jam ir sau pačia-

daug autorių, kurių beveik visi s kalaujame moralės vardan sau 
priklauso Santaros organizacijai ( teisingumo, jei apsisukę elgiamės 
ir yra susispietę apie “Metmenų" : kaip mūsų pavergėjai?’’ 
žurnalą. * į 7.................   ’ ’

Tenka pastebėti, kad simposiu-: atsakys. O kad Čikagoje yra žmo
ni a s. či a m i n ė ta paskaita ir n e m i - n ių. kurie m ėgst a d a užy t i langus.

binti R. Basdonienei — LI. 9-7641.
Mergaitės priimamos nuo 7 metų ąmž.

“Širvintos” tunto tųntininkė

D. IR M. JONIKAI įsigijo vasarna
mi ant Erie ežero kranto. Tai jų pa
čių darbštumo ir gerų draugų pagal
bos padaras. šeimininkai, pasikvietė 
draugus - talkininkus, pasidžiaugė gra
žiu darbu šurengdami įkurtuvės. Ji.

rity First National banke. Dabar pa
keltas vicepirm. pavaduotoju ir per
sonalo departamento direktorių. Jo 
žinioje yra trijuose apskričiuose esan
tieji 37 banko skyriai su 1100 tarnau-

TAUTOS NAMAMS vajus 33-čioje 
savaitėje davė $900 ir nuo pradžios 
$39 700. $500 paskvrė mūsų kolonijos 
vienas judriausių lietuvių veikėjų — 
K. Baronas, su sąlyga, kad būsimieji’ 
TN atitiktu mūsų sportuojančio jau
nimo reikalavimus. K. Baronas yra gi
męs. augęs ir mokslus ėjęs mūsų sos- 
Unėje Vilniuje ir į tremtį išsinešęs

kraštui.
Didele statmeną suteikė gerasis J 

E:dukait:s. Užsukus sutartu laiku pą- 
»mti pažadėtos sūnaus vardu šimtinės 
jis įteikė grynais dvi. įrašydamas LN 
narnu žmoną Adelę. “Dabar jau būsi-

Įėjima pakelti iki tūkstančio, bet tu^ 
; tarnu atliekamo neturiu. Manau, kad 
į ateityje tą savo minti įvykdysiu. Kai

Ti ngesni neparemia šio didelio lie- ‘ 
Ji mums.

kini
savo pečiais išnešė ir neša eiliniai pa
prasti žmonės".

Ag. Kochankienė irašė nariu su $100
vaizdas.
Juraitis

Hamiitono “Aukuro” premjeros “Sniego karalienė” III veiksmo
Spektaklis gruodžio 10 d. * Foto A.

r 1

MUZ. J. KASELIŪNAS Kolumbijoj ' 
vertinamas kaip muzikas virtuozas. Jo 
nuotraukos dedamos Medeliino laik- 

! raščiuose. Anti jok i jos un-to vadovybės 
paprašytas, J. Kašeliūnas lapkričio 6 
d. davė teatre solo koncertą. Spaudos 
atsiliepimai gražūs.

: LIETUVAITĖ MISIJONIERĖ laiš- 
I ke rašo: “Paskutiniu meta pergyvene- 
į mę na^amumus -— visoj valstybėj bu- 
I m Mokytoja “sukilimas". Didesniuose 
į miestuose buvo ir aukų. Pas.mus. ačiū 
Dievui, nebuvo to pavojaus, bet ko- 
m u n i s:»i į ak a l ab ai j a i tč i a n; a.

“Gražus snalio mėucsLs pasibaigė. 
Č’a d’d-elis tautos pamaldumas, kokio

dmamą stebuklų Viešpatį. Dauguma 
moterų nėr ta mėnesį dėvi violetinį 
rūbo su ilsom rankovėm ir neina į pa- 
s’-linksmi n^nns. Dažnai eina bažny
čion ir šv. Komunijos. Vyrai nešioja 
violetinius kaspinus su medalikėliais 

nl kaklo. Spalio 28 d. visur daromos 
?k i 1 m i n gos pr oces i i os.

“Vienas mūsų tėvas misijonieriūs . 
(nuo čia anie 2-3 dienas kelio mo
torlaiviu, palei Brazilijos sieną) jau

■ dirba su laukiniais. Juos. esą. labai 
įdomina papuošalai ir maistas. Jie sa
kosi. kad nenori užmušti žmonių ir jų

j suvalgyti, bet nori maisto. Kai atsiran- 
. d a didelė sausra, tai jiems labai trūks
ta maisto. Pieno nenori ir jis jiems ne
patinka. Nori ryžių ir pupelių. Jie

j ŠALPOS FONDO ruoštas rudens ba- A .ef-rn I i I n 
• liūs praėjo sėkmingai. Apie 100 alsi- l J U I I J U
lankiusiųjų svečių smagiai praleido “MŪSŲ PASTOGĖS” red

■ vakarą >r pasigrožėjo mūsų balerinos to;kis fapkri‘ė:0 14 d. nr. paskelbė sa- 
į Mildos Pusdešrytės puikiai išpildytais v0 atsi3tatydinimo žodi. Rašo: “Susi- I.
’šokiais. Jaunutė kanadietė C. Cork ^jus ap]įniįybėms, turėjau suširasti vaikšto nuogi", 
i stebino publiką meistriška! pašokdama ramesnį įr pastovesni darba". Kas bus 
kelis sokius su lazdele ir įrodė esanti ‘ i

i gušytė ir Vyt Beniušis pagrojo solo; vcrta Kanados ir pasaulio meisterės 
o Margarita ir Rimukas! vardo.

gauta virš $400 gryno

ama gražiai išpildė jaunimas. B. Bo-

balius: Balio ti-

Kažin ar i šj klausimą kas nors į ninku sendraugių konferencija; į _ Moosehead House savi

LATVIU GĖLIŲ KRAUTUVĖ
802 BATHURST ST. (kampas Bloor J 
Telefonas LE. 3-3884.

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . , 
Puokštės nuotekoms bei į/oirioms kitoms progoms — 
europietiškome ir konodiškome stiliuje.
Įvairiausių rūšių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis. 
Mes turime gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms. 

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

Taupyk-ir'isfcblinld^
i n ma IŠDUODAMOS ASMENINĖS Kooperatiniame SKOLOS :kbS3.000. morgi^

ba nkelyje nTa I ka
IŠDUODAMOS ASMENINĖS PA- 

n pa
skolos iki 50% turto vertės. Nemo
kamas gvvybės draudimas. PILNAS 
ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo d ienos: pirmadieniais - penktadieniais 9 vai. • 1 ■ :val. ■ p.p<?<:?
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. • S vai. vnk.

29KING STREET EAST, ROOM IX • Tekinas JA

ATIDARYTAS NAUJAS GARAŽAS
COURTLAND AUTOMATIC",

Courtland, Ont, prie Highway No. 3
(buv. Lokstcin Transport Ltd.)

Taisoma automatinės transmisijos ir visų rūšių automobiliu mechaninis 
remontas. Darbas sąžiningas ir garantuotas.

Savininkas VLADAS TARVYDAS, buvęs say. Wally’s Garage, Toronte.

Julius Ve

jo įpėdinis, nepranešta. Tik prane- į |J[ fUCl VQ ! U S
šama. kad “Australijos Lietuvių Met-Į J
raščio" faktinuoju redaktorium pasi-. SOVIETINIU NUSIKALTIMU PA-
lieka poetas J. Jūrągis. RODĄ įvyko Montevideo spalio mėn.

morandumą Australijos min. pirm, nusikaltimai, be kitu kraštų, ir Lietu- 
Menzies. kuriame nurodoma į Lietu- ■ voje. Paroda prieš tai jau buvo kituose 
vos padėtį sovietinėje okupacijoje ir miestuose ir visur buvo gausiai lanko-

Dėkojame mūsų talkininkams Kal- 
studentų I tiečius pasinaudoti jų patarnavimais.; matavičiams. Bugailįškiams. A. Tumai- • 

f. i LN v-ba už taip pavykusį balių vi- čiui. K: Bungardai. K. Gudinskui. K. 
Nors dabar vra bandoma darv-1 s’ems svečiams ir visiems kitiems tau- Norkienei ir visiems kitiems prisidė-

ti Čikagos parengimu kalendorių i tiečiams. betkuo prisidėjusiems priejjusiems darbu bei fantais loterijai. 
°. f-- 7 nracfttnnc no‘ ’ "Giurhonio koncerto ir šio baliaus; svečiams aciu uz atsilankymą.: ir organizacijos yra prašomos ne- • <isekimo. nuoširdžiausiai dėkoja: 

į rengti pramogų tuo pačiu metu. , • 
. tačiau mažai iš to yra naudos. Juk 
' žiemos sezonas, neskaitant Ad-
i vento ir Gavėnios laikotarpių yra 
i trumpas, o žmonės pasilinksminti 
nori ir ne betkur. bet nedideliuo
se savo pažįstamų rateliuose. . šu informuoja savo narius apie naujai

i z.. . [sutelktas lėšas LN statybai, užsisa-I Čikagos “džiunglėse kovos te- Į kant trąšas _wr Liet Namus Sąraše
j be vyksta. Dabartiniu metu vieni jg^yip^tos sumos yra įneštos į ln są- 
| kitus Žudo patys gangsteriai. Per skaitą banke ir atžymėta jūsų saskaito- 
! trumpą laiką buvo jų pa *. j auto- je akcijų knygoje. Tik apie pusė apy- 

.mobiliuose rasta nužudyta 16 as- [ linkės ūkininkų šiame sąraše sužymė- 
nenų. turėjusių santykių su pa-1 d- vįsdelto gan^graži sumelė sūsitel- 

dugnių gaivalais, XT
Čikagos policijos viršininkas 

Wilson sako, jog tarpusavio žudy-
l nes yra paprastas gangsterių ne- trąšas užsisakyti ir tuo bent dvi

o

E.

Hamiltono šalpos Fondas

E. į nemažą atgarsį ir spaudoje.

Delhi -Tillsonburgo apylinkėje
SIOS APYLINKĖS LIETUVIŲ NA-’ SĄRAŠAS Tillsonburgo-Delhi apyl. į 

MĮ V ALDYBA žemiau dedamu sąra- lietuvių, kurie Įsigijo Lietuvių Namų ;
šėrų-akcijų Tillsonburge. pirkdami trą
šas per Lietuvių Namus: |

J. Astrauskas $55.80. P, Augai t is • 
$124.52, A. Augustine $106.56, P. Bal-: 
čiūnas $104.63, B. Dirsė $102.35. J J 
Dudurka $187.60. B. Sližys $67.15. J.; 
Dumša $55.41. M. Račys $$55.42. A.' 
Galdikas $89.49. B. Gudinskas $72.65. 
J. Jurėnas $86.18. S. Kairys $66.99. A. 
Lapenas $$99.79. J. Laureckas $80.17. 
G. Lingaitis S73.15. C. Matelis $151.38. 
J. Mačiulis $53.50. W Micėika $11937. 
A. Mįknevičius S159.87. Z. Mikėnas 
$113.45. Z. Obelieniųs $92.90. P. Ozą- 
las S82.51. C. Pocius $103.14. G Raso- 
kas $78.47. V. Rekštis $84,98. A Ru
dokas $110.88. B; Stonkus SI 17,90. V. 
Zender $87.11. A. žebertavičius $231-1 
20. D. žiogas $98.36. F. Žilvitis $122. 
42. V. Tręįgis $143.40. J. Andratis $88,- 
63. J. Janušauskas $38.50, F. Pargaus- 
kas $127 29 P. Vindašius $49.29. S. 
Oleka $87.49. S. Beržinis $110.84, J 
Jauneika $118.75. G Rugienis $197 29. 
M Grincevičiuš $97.31. F. Gurklys 
$144.61. A Aleliūnas $57.45. V Ga- 
leckas $46.37. K. Lukošius $60 21. I 
Vilimas $62.83. D. šiurna $46.00

Viso $4 711.56. Trasų užsisakė 48

APLANKYKITE SAVO TĖVYNE!
VYKITE PATOGIAI IR KOMFORTIŠKAI ŽINOMU

kė. Namų valdyba užsisakiusiems per 
’ juos trąšas nuoširdžiai dėkoja ir kartu 
kviečia VISE’S apylinkės ūkininkus ki
tiems metams vėl per Liet. Namų vai-

Gdynia America Line laivu, iš Kanados uostų i Southamptoną. 
Kopenhagą ir Gdynia Baltijos pakraštyje (Lenkijoje), ir iš ten 

traukiniu ar autobusu i visas Rytu Europos dalis.

santaikos dalykas. Jis nurodo, jog gubai daugiau naujų lėšų LN statybai
ir ‘-paprastų” žmonių tarpe žudy
mai įvyksta nekriminaliniais tiks
lais, o susipykus giminėms ar 
draugams. . x. - : - -

Keli šiurpūs atsitikimai įvyko statybą pradėti, 
net Čikagos viešojo susisiekimo 
traukinėliuose, stebint dideliems

• keleivių būriams. Kartą juodukų 
■pora — vyras ir moteris — su- 
i pjaustė vieną keleivi. Kitu atveju 
: buvo apiplėštas bei sumuštas pi- 
1 lietis daugelio važiuotojų akivaiz
doje. Abu kartus kiti keleiviai nė: 
piršto nepajudino nukentėjusiom'

i ginti, o konduktoriai atidarė du-: pa informuot i. ___
Iris, kad mušeikos galėtų pabėgti ! Tillsonburgo LN b-vės valdyba Iūkininkai.

sukelti. Jūsų malonus bendradarbiavi
mas Įgalins valdybą jieškoti dar dau
giau naujų būdų sutelkti lėšoms, kad 
bent metų kitų būvyje būtų galima ir

Vengiant bereikalingo važinėjimo, 
prašytume trąšų užsisakymo reikalais 
kreiptis į artimiausią valdybos narį: 
A. Rudoką. P. Augaiti, J. Laurecką, M 
Račį, M. Grinevičių. P. Žilvytį ir D 
Siurna Nesulaukę jūsų kreipimosi, 
netolimoj ateity mes stengsimės kiek^ 
vieną jūsų aplankyti.

Apie praėjusių metų ipirkima ir ira 
šus? knygose būsite kiekvienas raštu

Batory — tai modemus, be dėmelės švarus laivas, su ne
paprastai gražiai išpuoštais svečių kambariais ir patogio
mis erdviomis kabinomis. Jūs pasidžiaugsite .i’t u drau 
giškumu, tradiciniais puikiais valgiais ir .mandagiu patar
navimų. siekiančiu patenkinti keleivius ’ir jiems padėt i.

J.S62 metu kelionių tvarkaraštis
Iš Quebeco — balandžio 6: Montrealio — gegužės 4, birželio 8. 
liepos 6. rugpjūčio 10, rugsėjo 14, spalio 15 ir lapkričio 13; iš Que
beco — gruodžio 10. 275 svarai bagažo priimama nemokamai.

Dėl vietų rezervavimo ir informacijų pasitarkite su savo 
vietiniu keliMių biuro agentu arba

GDYNIA AMERICA LINE
220 Bav Street Toronto 1. Canada

t
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Nauja “Tautos praeities” knyga VYT. SIRVYDAS KYLA NAUJI TALENTAI

u roij.

Kai 1959 m. Čikagoje pasirodė kompromisiniu leidiniu, siekusiu kusią Tėvų jėzuitų kolegiją (1654 
I “Tautos praeities” tomo knyga, aprėpti mokslini tyrinėjimą, is- -1773). Mokykla, ištikrųjų. per- 
šis istorijos ir gretimųjų sthiu Į torinės medžiagos skelbimą ir gyveno karą, marą, ugnį ir ba- 
neperiodinis žurnalas spaudos laikraštinę publicistiką. '“A.....
buvo sutiktas džiugiais paminėji-Į V. Trumpa sprendė, kaikurie mokytojų ir iki 30 studentu. Dės
niais. Išsamiai rašė peranksti dalykai (jų neįvardina) neturėję; tounoĮi kalba buvo lotynų ir len- 
mums miręs istorikas dr. A. Ša- rastis I ir H knygose, jei norėta ’ u 
poka (“TŽ” sausio 14, 1960). Li- “išlaikyti istorijos mokslo reika- 
tuanisrikos Instituto ir jo užsimo- lavimus”. Čia, girdi, redakcijos 
jimų sunykimą apgailėdamas, sa-1 klaida. Ją sudaro "praeities nie
kė, naujas žurnalas išeinąs gelbe- gėiai” (bene, tiksliau, “mylėto- 
ti Lietuvos istorijos rašymo rei-i jai”?), ne istorikai. Trumpai ypač 
kalo,' nors redakcija — "nauji is- nė 'atiko naujausios istorinės lite- 
torijos moksle žmonės”, o bend- ratūros bibliografija, kurią šapo- 
radarbių tarpe “neužtinkame nei ka patarė voač plėsti. Ji. girdi, 
vieno vardo, kuris bent iki šiol šiaipjau “būtų naudinga”, bet 
mūsų istorijos mokslą atstovavo”, "sudaryta neprisilaikant biblio- 
Net leidėjų tarpe (leidžia tik ką grafiniu reikalavimų”. Priekaiš- 
susiorganizavusi Liet. Istorijos tas nevietoje, nes redakcija juk 
Draugija — narių 33, prenume- “mėgėjai, ne istorikai”. Prieš to- 
ratorių 214) "toli gražu ne visus ki neobjektvvu snrendimą teisė- 
mūsų istorijos mokslų atstovus tai pasišiaušė V. Liulevičius (“At
randame”. dai” nr; 5. 1961), nurodydamas.

Pirmąją naujo leidinio knvga' kad žurnalą leidžia mišri“ draugi- 
šapoka ' vertino redakcijos pa^ ’a- kur esama ir augštai kvalifi- 
skelbtu tikslu “tęsti Lietuvos is- kuotų istorikų (gaila, jų tarpe nė- 
torijos tiriamąjį darba”. Turinys, ra V. Trumpos vardo', ir mėgė- 
sako, padalintas keturiais sky- įų ir ^mėjų Vjsi bendradarbiąu- 
riais, 1

Dramos premija - B. Pūkelevičiūtei
Jaunimo dramos konkurso ver

tintojų komisija (Ant. Rūkas, 
pirm., Č. Grincevičius, sekr., A. 
Baronas. A. Mackus ir A. Dikinis) 
lapkričio 28 d. savo teigiamaja
me posėdyje nutarė skirti pirmą
ją jaunimo dramos premiją vei
kalui “Aukso žąsis”, pasirašytą 
slapyvardžiu “Barbarossa”. At
plėšus voką paaiškėjo, kad veika
lo autorius yra Birutė Pūkelevi-1 kursą veikalu“Aštuoni lapai”. Ji 
čiūtė. gyv. Montrealyje ir visiems yra parašiusi poezijos ir išleidusi 
gerai žinoma kaip Montrealio dra- ’ '’’ • * -M :
mos teatro vadovė — režisorė ir 
aktorė. .

Premijuotas -veikalas yra trijų 
veiksmu komiška pasaka, parašy
ta ištisai eilėmis.

Su apgailestavimu vertintojų

komisija konstatavo, kad kiti li
kusieji veikalai (viso buvo 17) bu
vo nepakankamo lygio, taip kad 
a nt roj i premija visai nebuvo pa
skirta.

Premijos Įteikimo iškilmės nu
matomos Kanadoje — Monrea
lyje ar Toronte. Tiksli vieta ir da
ta bus nustatyta PLB valdybos.

B. Pūkelevičiūtė anksčiau yra 
laimėjusi “Draugo” romano kon-

Lilija Šukytė pradėjo savo mu-

Gruodžio 2 d. Prisikėlimo pa-Ų 
rap. auditorijoje, Toronto Lietu
viu Caritas ruošia Įdomų koncer- 

!dą". Turėdavo iki 4 ir daugiau tą Jame dalyvauja: jauna, jau 
gerokai muzikoje pažengusi dai
nininkė — sopranas iš Hamiltono 
Lilija Šukytė; didelių gabumų 
smuikininkė iš Sudburio Marija 
Hrobelsky ir torontiečiams gerai1 
pažįstamas bosas-baritonas Vaclo
vas Verikaitis.

kų, bet Tėvai jėzuitai, be abejo
jimo, mokėjo ir lietuvių kalbą, 
nes greta mokymo vedė pastora
cijos darbus (turėjo net misiją Še
duvoje). Straipsniui medžiaga im- 
' 1 jėzuitų archyvo Romoje — 
iš Litterae annuae, kur kiekviena 
jėzuitų ištaiga surašo prabėgusio 
meto veiklą bei Įvykius. Šiandien 
iš Pašiaušės bažnyčios bei mokyk
los neliko net išoriniu pėdsakų. 
Gaila, autorius neišvardina nei 
vieno įžymesnio lietuvio, kuri Pa
šiaušės mokykla būtų išauklėju
si Gal archyvuose tam nėra me
džiagos.

Toliau M. Biržiška iškelia neži
nomų L. Rėzos akademinių raš
tų, dr. A. Rukša rašo apie lietuvių 
kalbos vartojimą Vilniaus bažny
čiose 1710-1723 metų laikotarpy
je ir dr. J. Matusas duoda Įdomių

kurių pirmame 6 straips-: ia raštais. Todėl žurnalas ir nepa- papildymųLietuvos vietoviųisto- 
niaL o antraji sudaranti “istorinė 1 vadintas grynu istorijos leidiniu, rijoms, kurių nėra Liet Enciklo- 

■ v • • • • * • j .. , 3 Į D a Ia Ltzx i i 411 i IY A H11A1,
Istorinės medžiagos skyriuje 

kun. dr. K. M. Rėklaitis tęsia at
siminimus iš veiklos Petrapilyje, zikini lavinimąsi dar labai jauna. 
V. Liulevičius toliau aprašinėja; Pradėjo nuo pagrindinės srities— 
mūsų mokyklas tremties stovyk- pianino. Vėliau, balsui subren- 
lose Vokietijoje, J. Rugis patei- dus, ėmė mokytis dainavimo. Pia- 
kia pastabu apie Pilsudskius Že- nino klasę baigė išlaikiusi egza- 
maitijoje. Iš archyvų paduodama minus Toronto muzikos konservą- 

AT Ii’ 11 i i vnnlr/No rncdn i r- fnriinio ir t\ n A -J i _

i Be to. sako.“visi nustebtu suži- pedijoj. 
į noie, kiek daug redakcija dėjo ir į 
deda pastangų gauti atitinkamų 
studijų, bet susilaukia nusivyli
mo dėl rašytojų pažadų netesėji
mo, vilkinimo, žadėtų straipsnių 
kitur nusiuntimo”.

Prie pirmųjų 33 nariu vėliau 
orisidėjo dar 9. Ar prie pirmųjų 
214 preunmeratorių prisidėjo 
naujų, nežinoma, bet radosi me
cenatas (J. Gribauskas, Cicero, 
ML) sn $200 parama, ir dr. A.

i Prunskienė davė $20 auką. Vi
ešiems mūsų istorijos žinovams, 
tyrėjams ir mylėtojams, rodos-,

i reiktu Įsisąmoninti, kad Čia mū- 
i su vaikai ir mūsų vargai. Venki- 
i me šios rūšies priekaištų: “Bene 

Antrąją knygą, pasirodžiusią i usnies žiedą turi, kad viską ži
nai”. Geriau: “Vaikui puolant, 
angelas pagalvę pakiša”.

Gaila, kad nebeturime dr. A. 
Šaookos rimtai pasverti trečiajai, 
š.-n. lapkrityje pasirodžiusiai 
“Tautos praeities” knygai. Bet —

medžiaga”. Patarė šį antrąjį sky
rių ypač plėsti, nes ‘studijinių 
darbų daug neatsiranda, o atsimi- 
nimu^dokumentų dar ilgam už
teks”. Pirmame skyriuje terado 
vieną straipsni "tiriamojo pobū
džio darbu", kiti — “tik pastabos 
svarbiais ' klausimais". Patarė 
plėsti ir kitus du skyrius — re
cenzijų. kronikos ir bibliografi
jos. pritraukiant suoragnizuotą 
“rimtų bendradarbių” būrį. 
Sprendė: "Bendrai tenka pasaky
ti, naujasis žurnalas dideliu 
mokslingumu nepasižymi, bet ga
lima pasidžiaugti ir tokiuo”.

MŪSŲ VAIKAI,
31C SU VARGAI

M. K. Čiurlionio rankos rašto ir 
1830 m. rankraščio “Giesmes My- 
szes” pavyzdžiai.

Bibliografija apima 13 žurna
lo puslapių ir išvardina — kai- 
kur su trumpais apibūdinimais — 
istorijos leidinius ir straipsnius 
žurnaluose. Pasirodo, būta 20 lie
tuvių kalba, 68 vokiečių. 31 rusų, 
23 anglų. 21 lenkų. 2 prancūzų ir 
po vieną ispanų ir italu. Gana pla
čiai pasaulyje Pašoma Lietuvos is
torijos klausimais: šiame skyriuje 
bendradarbiauja 4 asmenys ir 
pats red. Č. Grincevičius.

Žurnalo pabaigai Įdomi 10 pus- 
' lapių kronika.

liepos mėn. 1960, spauda šykš
čiai pasitiko, ne pagal patarlę 
“mūsų vaikai, mūsų vargai”; pla
čiau neaptarė, nors prie recenzen
tu jau prisidėjo istorikas dr. J. 
Matusas ("Drauge" gr. 3) ir. la
bai pavėluodamas. V. Trumpa i dėl vaikų turėk, dėl giminių ga- 
(“Aidai”, nr. 3. 1961). Šapoka; lėk — tikimės, prie dr. J. Matuso., 
(“Tž” liepos 3 d.) sakė: “Nors ne-į V. Trumpas rasis ir kitu, norinčių ■ 
stinga mėgėjiškų ir įęlekcionie-; kūrvbine kritiką naują leidinį pa-; Aioyzas Baroaas< Lieptai ir bedug. 
fiSaU biuozų. y ra n Į..omios, isi-i Kcaenti. i n-į$.T96i m. Premijuotas romanas. Iš-

ANGLAS RAŠO “ido Lietuviškos Knygos klubas. Ap.
t r t m t r % y » ciną!. A. 2z9 . Kąi-

Atsiusta

dėmėtinos medžiagos”. Naudin-! 
gaiš rado 3 straiosnius: dr. J. j 
Jakšio apie Žalgirio mūši. St. i 

ie Šiluvos bažnyčios fūn- 
>. dr. J. Matuso apie seno- R. 
uvos. sodus, daržus ir dar-! lėkt 
Kitiems prikišo stambų i _ 

nuklydimą nuo istorijos' mokslo vių kalbos santyki su slavų ir dr. 
dėsnių. Sprendė: "Žurnalas vis Basanavičiaus traku.teoriją. Ran- 
nepagauna rimto mokslinio žūr- da apie 28 skambesiu panašumus ? Gardens, London. W. II. 
Halo "pobūdžio. Redakcijai tiktų tarn senovės trakų-frygų kalbu, 
pa^daryti griežtesnei”. " i bet mano, juos reikią skaityti 

Dr. Matusas “Tautos praeiti" “skoliniais”. ■ 
gretino su Lietuvoje ėjusia. Tu
mo-Vaižganto, vėliau V. Biržiškos f 
redaguota "Mūsų senove" —įšiaušėje (25 km. nuo Šiaulių) vei-

rinkinį “Metūgės”. Periodinėj 
spaudoj ji reiškiasi novelėmis ir 
straipsniais. Šiuo metu ji dau
giausia dirba su teatru, yra pa
ruošusi ilgo grojimo plokštelių, 
kurios susilaukė gražaus įverti
nimo- fyf".'?.:<< .yy re.'

torijoje ir gavo ARCT pažymėji
mą. Tuo pačiu laiku McMaster 
un-te ji studijavo kalbas. L. Šu
kytei reikėjo tad didelio pasiau
kojimo ir meilės muzikai. Daina
vimą pradėjo studijuoti pas prof. 
Zenkovą, buvusi Prahos valsty
binės operos dirigentą. Jo nuomo
ne, L. Šukytė turinti gerą muzi
kini pagrindą, gerą balsą ir galin
ti iškilti gan augštai šio j e srityje. 
Jau dabar ji yra kviečiama i di
desnes lietuvių kolonijas koncer
tuoti. Būdama nepaprastai užim
ta. negali visų pakvietimų priim
ti. Buvo nuvykusi i Čikagą, kur 
buvo labai šiitai sutikta.

Marija Hrobelsky, ukrainietė, 
nepaprastų gabumų smuikininkė 
pradėjo studijas Sudbury. Būda-

• ma 10 metų davė koncertą Toron
te Massey Hall 4.000 klausytojų. 
Kiwanis festivalyje vienais me
tais surinko net 2i pirmąją vietą, j 
Ji gavo 6 stipendijas ir daugeli, 
atžymėjimų. 1956 m. CNE var
žybose laimėjo aukso medalį ir J 
stipendiją studijoms tęsti. Yra 
dalyvavusi koncertuose su siinfor i 
niniu orkestru televizijoje ir t.t.

Dabar, gavusi $5 000 stipendi
ją iš International Nickel Co. ir 
Toronto un-to muzikos fakultete 
studijuoja pas garsųjį smuikinin
ką Albert Pratz.

Lietuvių Enciklopedijos Leidyklai

Užsakau Broniaus Kviklio “MŪSŲ LIETUVOS” leidinį, 
kuris bus išleistas,;<3 tomais, už S30.00kainą. (Pastaba: per
kant pavieniui, vieno tomo kaina $15.00).

(data) (parašas)

( pavardė, vardas ir adresas)

Paskutiniu laiku apie “MŪSŲ LIETUVĄ” buvo visuose 
laikraščiuose rašyta. Jei nepastebėjote, prašome rašyti 
mums, o mes Jums pasiųsime visas informacijas.

Pastaba: Lapeli iškirpkite Ir pasiųskite šiuo adresu: 
Lietuviu Enciklopedija, 265—C—St., So. Boston 27, Mass.

paminėti
!VO1. 10. No. 11. Turinv: A Convention’ . Vaclovas Verikaitis baigė studi- 
I in Moscow: The Communist Bloc -: Jas Karal,sk,OJ? Toronto konser- 
■How united is it? The Quest for af- vatonjoje 195a m. Jail StUQiJUO- 
; fluence: Eugene Hinterhoff. Ulb’-icht’s damas pasižymėjo kaip gabus mu- 
i fighting men: Sandor Torok, A bridge ; Zinas ir UaiiiiiiinKas.
i to freedom ir t.t. nuolatiniam Toronto radijo ir te-

The Marian, 1961. December. Vol. devizijos ansambliui: 4_______
i 14. No. 149: Published by Congrega- ’ Qr 
tion of Marian Fathers, Chicago 29. - r

Įvairenybių, žinių, iš-; Ontario Credit Union News, 1961.
. knvgu ir anekdotu. Kai- j December, No. 12.

KULTŪROS IR
■ KNYGŲ
J?#?!®

I PASAULYJE

Lietuvių kalbą valdas anelas i Kalendorius 1962 m. Išleido "Nidos” 
Sealėy, lotvnu-graiku kalbiu knygų klubas-ir “Europos Lietuvis”, 
orius Anglijos kolegijose, na-! sieninis, kiekvienai dienai nuplėšia.- 

rinėia Palemono legenda, lietu-: mas: antroje kiekvienos d^nos lapelio 
- - i pusėje gausu įvairenybių, žinių, is-

’ trauku iŠ liet, mirįjų 11 atidVMWM. xvai-j x/vwia-amvx, -vvf. . . v. - , j* *1
Ina SI. Adr.: Nida Book Club, 1, Lad-į , kiečių H kanadiečių muzikos 13-

_ __ ^, 2^._ | Stockholmas. — Pradedami • teituose labai vertinami jo reci-
. SkauhrAidas, *1961^. nr- 11' Ofi-} bandymai nugalėti vėžį skiepais, taliai — kruopščiai paruošti ir ge- 

juos reikią skaityti eiaius Lietuvių Skautų Š-gos organas, i 120 žmonių grupė tarp 60-70 me- rai išpildomi. Todėl niekuomet 
’ atsiradusiais bene Leidžia LSS Tarybos Pirmija. Redak-j tų amžiaus įskiepyti tam tikrais nėra nuobodūs, nors ir dažniau 

gintaro prekybos keliais. cijos adr.: č. Senkevičius, 40 Burrows' vaistais, kurie turėtų nugalėti ve- girdimi.
P. Rabikauskas rašo apie Pa- Ave., Islington, Ont. žio bakterijas. Rezultatai paaiškės Kiek teko patirti, šiame kon-

Eąst Europe, 1961 m, November,r po 8 mėnesių ? J certe bus kreipiama daugiau dė-
I mesio i populiariąją muziką — 
• platesnei visuomenei daugiau su- 
■ prantamą. Programą sudaro: Du- 
' rante, Stradella, Masenet. Adams, 
; Bartok. Schubert, Budriūno, Ba- 
I naičio.

ČIKAGOS ORGANIZACIJOS — 
ateitininkai, skautai, akademikai, Gin
taras, Neoiithuania ir Santara iapkr. 
18 d. Evergreen Country Club surengė 
bendrą pobūvį Vasario 16 gimnazijai 
paremti.

ALB. ELSKAUS dailės darbų paro
da atidaroma gruodžio 16 d. naujojoje 
Čikagos Savings and Loan Association 

•:galerijoje.,, ... ■■ •: ■ .
L. F. BIČIULIŲ pobūvyje premijas 

laimėjusiems autoriams pagerbti daly
vavo apie 150 svečių. Vadovavo dr. P. 
Kisielius, žodį apie autorius tarė Ben. 
Babrauskas. Po to kalbėjo premijas 
laimėjusieji autoriai V. Ramonas, kun. 
dr. A. Baltinis. Al. Baronas tarė hu
moristinį žodį. Alb. Valentinas paskai
tė nuotaikingą humoristinį, autorius 
aptariantį, žodį.

DAIL. R. VIESULAS pakviestas į

TĖVAS V. GIDŽIŪNAS, OFM, lap 
kričio 9 d. grįžo iš Italijos, kur dau
giau kaip pora metų dirbo Romos ar
chyvuose. Yra surinkęs gausiai me
džiagos Lietuvos pranciškonų istorijai 
nuo pat jų apaštalavimo pradžios dar 
karaliaus Mindaugo laikais.

PREL. M. KRUPAVIČIAUS “Kuni
gas Dievo ir žmonių tarnyboje" išėjo 

! iš spaudos. Tai vertinga atsiminimų 
Priklauso Knyga. Gaunama "Drauge”.

‘ - M. K. ČIURLIONIS valstybinėj Vik- 
Canadian torijos bibliotekoj. ALB Melburno . ... .

Kultūros Tarvbos rūpesčiu parūpinta vertintojų komisiją metineje Filadelfi- 
neseniai Lietuvoje išleista M. K. Čiur-Hos Printmakers Exibition padaryti 
lionio 32 spalvotų reprodukcijų leidi- j atranką ir skirti premijas. Be to, jis 
nys valstybinei Viktorijos bibliotekai pakviestas jsu savo darbais dalyvauti 
Melburne. Joje įžanginis žodis parašy- - --
tas lietuviškai, rusiškai, angliškai ir Par;
prancūziškai. Kelių metų laikotarpyje ~ 1962*’ 
tai bibliotekai parūpinta per 50 naujų I džiausiuose JAV centruose.
lituanistikos veikalų. Anglų kalba Ii-; DAIL. ALF. DARGIS Ročesteryje iš 
tuanistiniai veikalai nuperkami pačios • Memorial Art Gallery gavo 1961 m. L. 
bibliotekos, reikia tik lietuviams pasi-' B. Fairchild premiją.
rūpinti ir pasiūlyti.

KNYGŲ LEIDYKLA “RŪTA”, vei 
kianti Hamiltone, savo prenumerato
riams išsiuntinėjo naują knygą — Pr. 
Enskaičio “ATidra eina".

Sekančioji leidyklos knyga, baigia- 
• ma spasdinti, Sigito Pranckūno “Ried- 

Tallat - Kelpšos, Hubai,1 menys rieda pergalei”. Tai atsiminimų 
i Wagnerio ir kt. kūriniai. i romanas iš paskutinės vasaros Nepr.

Toronto Caritas, be šalpos, rū-
Į pi ir kultūrinė veikla. Sveikinti
nas šis Caritas žygis ir atrodo, 
s rengėjams nereikės nusivilti nei 
į programa, nei klausytojų stoka. 

Jonas Kalvvtis • •

era ('o. narys. Davė daugybę 
koncertų Įvairiose Kanados ir 
Amerikos vietovėse. Ypač ameri
kiečiu ir kanadiečių muzi

i

ir gausite NATŪRALAUS

The Print Counsil of Amerika ruošia- 
rodoj ’American Prints Today 
’’./kuri bus rodoma visuose di-

Sakyk■
Prašau

man

O KEEFE
SKONIO GRYNO ALAUS

užsisakyk i te k a ledo m s iš anksto

Nemokamai pristatyti ir paimti tuščių bonkų Toronte

skambinkite tel. UN. 1-4761

Ne Toronte skambinkite vietiniam alaus sandėliui (kur galima).

Linksmu Kalėda Švenčiu
O’KEEFE BREWING COMPANY LIMITED

Jane Photo Supply
317 JANE ST., TORONTO 9

Aiškina nuotraukas. Nuomoja foto 
reikmenis. Parduoda foto aparatus, 

filmus ir kitus reikmenis.
ATSTOVAS

Vyt. Bobelis
Lietuviams didelė nuolaida.

Verslo tel. RO. 2-2213 
Buto — RO. 6-3135.

DAIL. V. BALVKIEN'fc Čiurlionio 
galerijoje. Čikagoj, gruodžio 3 d. atida
rė individualią dailės darbų parodą 
apimančia 1954 — 1961 m. JAV-bėse.

DAIL. A. RCKSTELĖS dailės darbu 
paroda Įvyko lapkričio 18 ir 19 d. Bal- 
timorėje.

PROF. MATUI KRIKŠČIŪNUI šie
met sueina 75 m. amžiaus. Jubiliatas 
gyvena Čikagoje. Yra gimęs 1886 m: 
gruodžio 31 d. Ašmintos km., Prienų 
valsč., Marijampolės apskr. Matemati- 
kos-fizikos mokslus yra išėjęs Petra
pilyje. Neprikl. Lietuvoj profesoriavo 
Dotnuvos žemės ūkio akademijoj ir 
mokytojavo augštesnėse mokyklose.

Lietuvoj. Vaizduojamas geležinkeliečių 
gyvenimas Šiauliuose ir Kaune. Knyga 
didelio formato — 5x8 col., geram 
popieriuje. A. Trumpicko pieštais vir
šeliais, apie 250 pusi. Prenumerato
riams — $2,00, knygų rinkoj — 2,50.

Leidyklos adr.: “Rūta". 89 Napier;
St., Hamilton, Ont, i Vokietijoj rūpinosi lietuviškomis mo-

PED. LITUANISTIKOS INSTITU- kyklomis tremtinių stovyklose.
I ANTANO ŠKĖMOS Raštų Išleidimo
I Fondui Įnašus prisiuntė: Marijona ir

‘ TAS Čikagoje psichopedagogikai dės
! tyti pakvietė V. Gegevičiūtę ir žurna
listikai — kun. dr. J. Prunskį. V. Gege- Juozas Bachuaai, Gražina ir Benedik-
viciūtė yra Čikagos un-to psichologi- :^as Mačiuikos po $15; Juozas Bertulis

• jos doktorantė, o dr. j. Prunskis —.
‘ vienas “Draugo” redaktorių ir Liet

$5.
__ __  _________ __ Į Detroite suruošto tragiškai žuvusio 

į Enciklopedijos žurnalistikos skyr. red. į rašytojo A. Škėmos minėjimo pajamos 
j Naujieji lektoriai minėtus kursus pra- i $80,57 prisiųstos jo raštams išleisti 
I dės skaityti po X. Metu._____________ fondui.
: ALG. ŽEMAITAITIS, dramos akto- A- MACKUS yra paruošęs “Neorna- 
' riuš, ruošiasi vienam pagrindinių vaid- montuotos kalbos generacijos" poezi- 
. menų "Shadow of Heroes” vaidinime, 3<>s knygą, kurią leidžia Liet. stud, 
j kuris bus statomas Čikagoje, York Santara.
--------- VILNIEČIO ROMANAS 

VOKIEČIŲ KALBA
V. Vokietijoje išėjo romanas, kuris 

j liečia mūsų sostinės Vilniaus gyveni
mišką koloritą: Roman Gary “Erste 
Liebe — letzU Liebe". Išleido: Ver- 
lag Piper, Muenčhėn, 1961; kaina 
18,50 DM.

Tai autoriaus, praleidusio jaunystę 
Vilniuje, autobiografinis romanas, ku
rio pėdsakai iš Vilniaus nuveda į Var
šuvą. Paryžių ir kitas vietoves. Jis ra
šo ne tiek apie save, kiek apie savo 
motiną, kuri, anot jo, nuostabiai mo
kėjusi susidoroti su gyvenimo sun
kumais.

LIETUVOJE IŠLEISTA:
A. Bieliauskas, ‘Nebaigtas portre

tas". 4 v. 5 pav. drama, 1961, 115 psl. 
“Būkit laimingos”, eilėraščiai apie mo
tiną. Įliustr. L. Puodžiūnaitė, 1961 m. 
71 psl. J. Bulota. “A. Jasutįs”. Gyve
nimo ir kūrybos bruožai. 1961. 338 p. 
V. Jąsinskas. Šūviai saulėteky”. Apy
braižos ir vaizdeliai. 1961. 135 psl. Jo
varas, "Neliūdėk, berželi”, eilėraščiai. 
E. Jurėno medžio raiž. 1961. 219 psl. 
J Kauneckis, “Prelatas Glšauskis“. 
Dokum. apybraiža. 1961. 284 psl.

“LATVIJA”, leidžiamas Vokietijoj. 
Iapkr. 6 d. išleido 1.000 nr. Laikraštį 
leidžia Latvių centr. k-tas. Vyr. red. 
Oskaras Kalėja.

“S< HWEIZERISCHE ILIUSTRIER. 
TE” spausdina vokiečių k. B. Armo- 
nienės pergyvenimus raudonajame ka
tile. Pasakojimai dar vis kelia gyvas 
diskusijas. Minimas ir šių autentiškų 
pergyvenimų knygos autorius Nas- 
vytis; v

Theatre of Broadway.

Mohawk Furniture ™
137 ROXCESVALLES AVK 2448 DANFORTH AVĖ.
Telefonas 537-1442 Telefonas OX. 9-4444
Atidaryta nuo 19 vai; ryto;Atidaryta nuo 9 vaL ryto 
iki 10 vai. vakaro. iki 9 vai. vakaro.

NAUJOS KRAUTUVĖS ATIDARYMO PROGA
PARDUODAME PIGIOMIS KAINOMISJVAIRIASPREKES:

• Pittsburgh dažus (ribotas spalvų pasirinkimas) normali kaina
nuo S6.95 iki S13.95 — dabar ..... ...... S1.99 iki S2.99

• sofos, normali kaina $150 — dabar ........    $50
• sofų sekcijos, normali kaina $125 — dabar .... . $35
• kėdės, normali kaina $45 iki $100 — dabar ... $15 iki $45

ir daugybė kitokių dalykų, kurie per eilę metų užsiliko san
dėlyje. Dabar parduodame žemomis kainomis norėdami už
leisti sandėlyje vieta. Visos prekės naujos ir gerame stovyje. 
Daugybės dalykų labai ribotas skaičius.

Šios prekės parduodamos tik 137 Roncesvalles Avė, krantuvėje.
Taip pat turime daugybe prekių paskutinės mados, kurias

spec ialiairiu pigintos 
naujos krautuvės atidarymo proga.

Jas labai tinka dovanoms vaftams ir 
Sios prekės parduodamos abiejose krantnvėao. ;

Valome, taisome ir atremontuojame ivauivs baldos.
Kviečiame visus atsilankyti netik iš Toronto, bet ir plačių apylinkių.

Nemokama loterija!
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Mann & Martel Ltd
REALTORS

Tel. RO. 2-82552336 Bloor St. W
Swansea

$1.200 įmokėti, 6 dideli kambariai, 
2 virtuvės, kietos grindys, nauja 
dujų krosnis, tuojau galima užimti. 
Pilna kaina $11.900.

Jane • East Drive 
$1.500 įmokėti, naujas mūrinis 7 
kambarių moderniškas namas, 4 
miegamųjų, dviejų augštų, alyva 
apšildomas, aliumininiai antri lan
gai, privatus įvažiavimas, arti su
sisiekimo ir krautuvių. Pilna kaina 
$16.632. Geras morgičius. Su di
desniu $3.000 įmokėjimu vienas 
morgičius balansui $87 mėnesiui.

Jane • Annette 
$2.500 įmokėti, 7 didelių kambarių, 
atskiras mūrinis namas su garažu ir 
vieta kitai; mašinai. Kvadratinis 
planas. Nauja krosnis. Geros išsi- 
mokėjimo* sąlygos, arti susisiekimo 
ir krautuvių. Pilna kaina $16.700. 

Swansea — arti Bloor
$3.000 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas su garažu ir privačiu įvažia
vimu, moderniška virtuvė, alyva 
apšildomas, gerai sutvarkytas rū
sys. Viena skola balansui.

Jane - Annette 
$3.000 įmokėti, 5 kambarių mūrinis 
bangalo su garažu, didelė moder
niška virtuvė, gražus kiemas, du
jom apšildomas, nauja krosnis. Su 
didesniu įmokėjimu viena skola ba
lansui. Tuojau galima užimti.

Baby - Jane
$11.9000 pilna kaina. Mūrinis 6 
kambarių namas, 6 metų senumo, 
privatus įvažiavimas, tuojau gali
ma užimti. Viena skola balansui — 
$50 mėnesiui įskaitant ir procentus.

Oakwood - St. Clair 
Originalus dupleksas, $8.000 Įmokė
ti, gražių plytų, atskiras, mūrinis 
namas su privačiu įvažiavimu ir 
dviem garažais. 12 didelių kamba
rių, moderniškos virtuvės ir vonios, 
vandeniu alyva apšildomas, arti su
sisiekimo. Viršutinis butas išnuo
motas už $125 mėnesiui.

Maisto produktų krautuvė ' 
su namu

$3.500 Įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas su krautuvę, 2 virtuvės, 
alyva šildomas. Antras namas nuo 
kampo, viena skola balansui.

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

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.

NIUJORKAS-VILNIUS

SPORTAS

pirmas

tnWINDSOR, Ont
KLB Windsoro apyL valdyba gruo

džio 10 d., 4 vai. p.p., kroatų salėje, 
2520 Seminole St., šaukia metinį visuo
tinį narių susirinkimą. Susirinkimo 
darbotvarkė: .. ■. .

1. Susirinkimo atidarymas,
2. Prezidiumo sudarymas,
3. Praeito susirinkimo protokolo 

skaitymas,
4. Pranešimai: a. v-bos pirm:, b. iž

dininko, c. revizijos komisijos,
5. Diskusijos del pranešimų ir Lie- 

tuvių Dienos,
6. Apylinkės valdybos rinkimas,
7. Revizijos komisijos rinkimas,
8. Klausimai ir sumanymai,
9. Susirinkimo uždarymas.
Pagal KLB statuto §10, susirinkimas 

įvyksta ir laikomas teisėtu, nežiūrint 
susirinkusių skaičiaus, bet jis tegali 
tarti tik tuos dalykus, kurie buvo pa
žymėti susirinkimo kvietime.

Taip pat norime priminti, kad se
kančiais metais apyl. valdyba Windso
re rengia Lietuvių Dieną ir jau dabar 
tam yra pradėjusi ruoštis, o šiame su
sirinkime irgi bus svarstomi įvairūs 
su tuo susiję reikalai. Todėl dar kar
tą prašome visus atkreipti į tai dėme
sį

R. CUOLKĄN
V REAL ESTATES.

UNF ~ Aušra Sr. - Andys ir po jų 
Aušra J r. - estai.

Praėjusios savaitės rungtynių pasek
mės: B-C lygoje Aušra Sr. pralaimėjo 
Tridents 62:70, o Aušra Jr. nugalėjo 
latvių H. Jr. 46:38. Aušra Sr. komando
je žaidė: A Buntinas 8, R. Burdulis
10, E. Rigby 19, J. Laurinavičius 9, 
R. Juozaitis 5, E. Dalton 10, R. Kačins
kas ir A. Žaliauskas; Aušra Jr. — A. 
Sa pi j on is, R. Grigas 8, A. Žaliauskas
11, J. Bukšaitis 4, G. Skrinskas 8, V. 
Ruseckas 5, A. Rušas 4, R. Račinskas 
6. Church lygos rungtynėse Aušra In
ter. nugalėjo Grace 49:35; Aušra M., 
neatvykus laiku St. Chris komandai, 
laimėjimą gavo be rungtynių; Aušra 
B. pralaimėjo Kimbourne 41:16 ir 
Aušra M.B. pralaimėjo St. Chris 10:15. 
CYO mergaičių lygoje Aušra Jr. nuga
lėjo St. Clares 58:12. Aušra Jr. ko
mandoje žaidė: J. Gataveckaitė 32, A. 
Sapijonytė 9, J. Čeponkutė, E. Juozai- 
tytė 6, L Romanovaitė 8, R. Narušy
tė 3 ir D. Klimaitė. Stalo teniso lygo
je Aušra nugalėjo Broadview YMCA 
6:4.

Šachmatininkų dėmesiui: pradedant 
šiuo penktadieniu kiekvieną penkta
dienį artistų kambariuose po scena ir 
sekmadieniais tuoj po pamaldų kavi
nėje bus pravedamos draugiško pobū
džio rungtynės - treniruotės. Visi be- 
sidomį šachmatų žaidimu kviečiami at
silankyti. Jaunimas yra ypatingai lau
kiamas sekmadienio popiečių treniruo- 
tėseiį: • ''"r :.’r ■ • "':y" ';

ČIKAGOS SPORTO ŽINIOS
Salės futbolo—‘“Indoor Soccer” pir

menybės Čikagoje prasidės 1962 m. 
sausio 7 d. Chicago Avenue Armory 
patalpose, čia rungtyniaus ir lietuvių 
— Liths (Lituanica) komanda. Ji žais 
“major” divizijoje, kur iš viso rungty
niaus 8 vienetai: Eagles, Slovaks, Han
sa, Lions, Schwaben, Liths, Green- 
Whites ir Maroons. Taip pat bus ir I 
divizija su šiomis komandomis: For
tuna, Wings, Sparta, Hoosiers, Rams, 
Necaxa, Kickers ir Wanderers.

Naujuoju Čikagos LSK Neries pir
mininku išrinktas Z. Žiupsnys. Anks
čiau pirmininku buvo Z. Degutis.

Lietuvaitės tinklininkės dalyvauja 
Gage Parko pirmenybėse. Pirmauja 
Neries komanda.

Lituanicos futbolininkai lapkričio 26 
d. rungtynėse dėl JAV “Open Cup” 
pralaimėjo “major” divizijos lenkų 
Eagles komandai 1:4. šioje komandoje 
žaidžia neseniai iš Toronto atvykę 3 
profesionalai futbolininkai. Varžybose 
dėl JAV “Amateur Cup” Lituanicos 
futbolininkai yra patekę į Illinois pus
finalį ir čia susitiks su Slovaks ko
mandą, kurioje žaidžia JAV rinktinės 
žaidėjas Ed Murphy. E, š.

ir atsilankyti į šį susirinkimą.
K LB Winds oro apyL valdyba

Doleriai laisvei

. JEALTOBS

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

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

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

Geriausias morgičių gavimas bei sudarymas visame Toronte.
RONCESVALLES — DUNDAS 

$2.000 įmokėti, 6 kamb. atskiras 
mūrinis namas, 2 virtuvės. 2 vonios, 
kvadratinis planas, garažas. Kaina 
$11.900.

PARKDALE
$3.000 įmokėti, puikus 10 kamba
rių mūrinis namas, kvadratinis pla
nas, naujas šildymas, kietmedžio 
grindys, didžiulis kiemas, 4 kamb. 
pirmame augšte, prašoma -kaina - 
$16.500.

BLOOR ST. — DOVERCOURT
ROAD

$3.500 įmokėti, rūkalų ir dovanų 
krautuvė ir 2 kambariai. Savaitinė 
apyvarta maždaug $700, gali būti 
daugiau, gera vieta — lengvas dar
bas, prekės Įeina į kainą.

ARMADALE AVE — BLOOR
— JANE

$4.000 įmokėti, 8 kambarių per du 
augštus, atskiras mūrinis namas, 
vandens alyvos šildymas, 2 virtu
vės, 2 vonios, garažas, didžiulis kie
mas, arti Bloor.

KINGSWAY — BLOOR
$4.000 įmokėti, gražus 5 kambarių 
atskiras mūrinis bungalo, vandens 
alyvos šildymas, kamb. rūsyje, ga
ražas, privatus Įvažiavimas, namas 
be skolų, arti Bloor, prašoma kai
na $16.900.

INDIAN RD. — BLOOR
$5.000 Įmokėti, 13 kambarių atski
ras mūrinis dupleksas, naujas van
dens alyvos šildymas, recreation 
kambarys rūsyje, dvigubas garažas, 
puikus rajonas.

SWANSEA
$5.900 įmokėti, tiktai 6 metų senu
mo 5 kambarių modernus atskiras 
mūrinis bungalo, centrinis planas, 
aluminiaus langai ir durys, garažas 
su privačiu Įvažiavimu, 17 metų at
vira skola.

SWANSEA
$7.000 Įmokėti, gražus 6 kambarių, 
atskiras mūrinis namas, kvadratinis 
planas, vandens alyvos šildymas, 
moderni virtuvė, 4 dalių vonia, ga
ražas, platus privatus įvažiavimas, 
didžiulis ^puikus kiemas su vaisme
džiais. bei kit. žydinčiais medžiais, 
šiltnamis, rami vieta, netoli Jane - 
Bloor.

$2.500 Įmokėti. High Parko rajone, 
atskiras, mūrinis. 6 kambarių 
namas. Kvadratinis planas. 
Gražus kiemas, garažas ir šo
ninis įvažiavimas. Pilna kai
na tik $16.500. Atviras mor- 

■. ; gičius iš ' 612 < < . • ■
$4.000 įmokėti. High Parko rajone 

prie pat Bloor gatvės. Atski
ras rupių plytų 8 kambarių 
namas per du augštus. Karš
to vandens alyvos šildymas. 
Kvadratinis planas. Garažas 
ir privatus įvažiavimas. Pra
šoma kaina $24.500.

$4.000 Įmokėti. Rusholme • College 
rajone. Atskiras, mūrinis, 8 
kambarių per du augštus na
mas. Dvi modernios virtuvės. 
Garažas ir šoninis Įvažiavi
mas. Atviras morgįčius iš 
.6^%. Pilna kaina $22.500.

$5.000 Įmokėti. St. Clair • Oakwood 
rajone. Mūrinis, atskiras, 
gražių 9 kambarių namas. 
Kvadratinis planas. Karšto 
vandens alyvos šildymas. Ga
ražas ir privatus Įvažiavi
mas. Atviras morgičius iš 6 

Labai geras pajamų 
namas.

S6.000 Įmokėti. Bloor - Brock rajo
ne. Atskiras, mūrinis, dviejų 
šeimų namas — dupleksas. 
Karšto vandens alyvos šildy
mas. Didelis kiemas, 4 gara
žai. Visai prie pat Bloor gat
vės. Pilna kaina S2L500.

$7.000 Įmokėti. High Parko rajone. 
Visai naujas, atskiras na
mas. Puikūs 8 kambariai per 
du augštus. Išbaigti du kam
bariai rūsyje. Garažas ir pri
vatus įvažiavimas. Pilna kai* 
na $28:000.

$15.000 Įmokėti. Originalus trijų 
šeinių pastatas — tripleksas 

z— 17 kambarių. Patogiam 
nuomavimui rajone prie pat 
SC Clair - Bathurst. Du bu
tai išnuomoti už $265 mėne
siui ir 6 kambarių butas sa
vininkui.

Romoj Įvyko Pasaulinės Lygos 
prieš komunizmą kongresas, ku
riame dalyvavo daug žymių as
menybių iš visų kontinentų. Tą
ja proga buvo numatyta min. St. 
Lozoraičio kalba pavergtųjų tau
tų vardu, bet dėl tam tikrų prie
žasčių neįvyko. Baltijos Tarybai 
atstovavo VLIKo Vykd. Tarybos 
užs. r. tarnybos valdytojas dr. P. 
Karvelis.

Visoje eilėje paskaitų ir prane
šimų iš įvairių kraštų buvo pla
čiai nušviesta, kokių priemonių 
sovietai imasi savo užmačioms pa
siekti ir užviešpatauti visame pa
saulyje. Pažymėtina, kad sovietai 
išleidžia apie 2 milijardus dol. 
laisvojo pasaulio pagrindams 
griauti.

Kongrese pakartotinai buvo 
paminėtos Pabaltijo valstybės, 
kaip vaizdus sovietinio imperia
lizmo pavyzdys.

Berlyno radijo RIAS praneši
mu, kongrese buvę pasiūlyta 
įsteigti antikomunistinių aktyvis
tų korpusą, kurio nariai prieš so- 
vietinę-komunistinę veiklą kovo- ■ 
tų tais pačiais ginklais, kaip so
vietiniai aktyvistai. E.

FASKo PRANEŠIMAS
Visi iki šiol veikę FASKo potvar

kiai, nuostatai, susitarimai ir pan. pa
silieka ir toliau galioje. Visi pakeiti
mai, papildymai ar panaikinimai bus 
pranešami aplinkraščių forma visiems 
SALFASS-gos vienetams ir spaudai.

Remiantis visuotiniu SALFASS-gos 
suvažiavimo lapkričio 11-12 d. Toron
te nutarimu, suskaldyti iki šiol vykdy
tas lietuvių žaidynes į paskirų sporto 
šakų pirmenybes, FASKas, bendradar
biaudamas su sporto apygardomis, pa
skirų spotro šakų komitetais, pabaltie- 
čių sporto federacija ir sporto klubais,
— daro žygius kuo skubiausia paruoš
ti ateinančio sezono varžybų kalendo
rių. Numatoma iki Š.m. gruodžio 15 d. 
varžybų kolendorių paruošti ir pa
skelbti. •

FASKas tvirtina ŠALFASS-gos Sta
lo Teniso komiteto ruošiamą geriausių 
S. Amerikos lietuvių stalo tenisistų 
bei tenisisčių vadinamą “Tuzino tur- 

I nyrą”, įvykstantį gruodžio 9-10 d. Cle- 
I velande. Turnyro vykdytojai — Vid. 
Vakarų Sporto Apygarda ir Clevelan- 
do LSK Žaibas.

Oficiak*s-FASKo adresas yra: \
Lithuanian Athletic Union in North 

America, c/o Mr. A. Bielskus, seer., 
1211 Carlyon Rd., East Cleveland 12, 
Ohio. Telef. MU. 1-3717.

VYČIO ŽINIOS ■ 
Krepšininkai pralaimėjo

Church lygos pirmenybių rungtynes 
prieš St. Paul pasekme 10:2. Komandą 
sudaro Duliūnas, Ignatavičius, Supro- 
nas, Laurinavičius, Šimkus, Akelaitis, 
Kaknevičiai, Nacevičius, Karaliai. Pa
vardės labai pažįstamos, tačiau žaidė
jai dar nematyti. Tai jaunesnioji Vyčio 
krepšinio komanda iki 12 m. klasės 
pirmenybėse. Sekančias rungtynes 
jaun. vytiečiai žaidžia šį šeštadienį 2 
vai. p.p. St. Christopher’s salėje su 
daugiau patyrimo turinčiais Aušros 
krepšininkais.

B-A lygoje vytietės lengvai nugalėjo 
Tru-way 65:27. Žaidė: Balsienė 21, 
Radzevičienė 18, Uogintaitė 17, žolpy- 
tė 5, Rutkauskaitė 4. Sekančios rung
tynės šį antradienį su Orphans.

CYO lygoje Vyčio mergaitės nugalė
jo St. Vincents 27:12. Žaidė: Jonynai
tė 12, Supronaitė 5, Bilkštytė, Ren- 
kauskaitė 2, Krūminaitė, Čirvinskaitė 
4, Kybartaitė, žolpytė 4. Sekančios 
rungtynės šį antradienį 7 vai. vak. 
Bloor Coll.

Treniruočių laikas St. Christopher 
salėje šiam šeštadieniui, dėl vykstan
čių rungtynių, pakeičiamas sekančiai
— 3 vai. mergaičių ir moterų treniruo
tės, o vyrų treniruotės šį šeštadienį ne
bus. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Šios savaitės rungtynės: pirmadienį, 

• 7 v.v. Woodgreen Comm. Centre — 
Sugrįžusi apžiūrėjau ir savo namiš-Į ' Woodgreen; ir 8 30 v.v.

' į Humberside Coll. — Aušra Inter. -
Farmer; antradienį, 7 v.v. Kimbourne 
Park — Aušra B. - Kimbourne: šešta
dieni, 2 vai. p.p. St. Christopher House
— Aušra M.B. - Vytis; sekmadieni, 2 
vai. p.p. Loretto Coll. — mergaičių 
Aušra M. - St. Patricks; 2.20 vai. p.p.

APLANKAU MOKSLO 
DRAUGĘ

Aš per visą dieną vis atsakinėjau 
moterų klausimus ir pati klausiausi ir 
dar buvau nubėgusi už kokio puskilo
metrio gyvenančios savo mokslo drau
gės aplankyti. Ji mokytojauna mieste
lio vidurinėje mokykloje, bet gyvena 
mūsų kaimo vienkiemyje kartu su sa
vo motiną.

Gražus jų namelis iš oro ir iš vi
daus, tik laimės pas jas nėra. Nese
niai mirė tėvas, brolis žuvo karo metu, 
o dabar, štai, jos abidvi guli lovose 
— duktė ir motina. Motina iš senumo 
ir ilgos ligos, o duktė — ką tik staigiai 
susirgusi, kažkokio bjauraus paraly
žiaus suimta.

Pasakojo, kad gail. seselė iš mieste
lio lankosi ir vaistus leidžianti, nes 
rajono ligoninėje pritrūkę vietų. (Ve-

(Atkelta iš 2 psi.)
žiūriu ne i šulinį, bet į priešais take
liu skubantį senuką.

Kad gi jau skuba jisai, lazdele pa
siramsčiuodamas. Ir galvoju sau, jau 
kibirą traukdama į viršų, kas jis toks 
galėtų būti ir kur jis taip skuba. Nagi, 
žiūriu, tai mano krikštatėvis, dėdė Jo
nukas. (Jis toks smulkaus sudėjimo, 
tai visą gyvenimą ir liko Jonukas. Jo
nu niekas nė nevadino). Kad griebė 
jis mane į glėbi, pasibučiavome, ir 
sako:

— Vaikeli gi tu mana, va, ganiau 
karves, a vaikai saka: “Salia atvažia- 
va", tai kad skubinau gi tas karves 
ažudaran. Sakau, kad cik graiciau, — 
ir parodė jis tą uždarą, kur netoliese 
mūsų trobų ant kalnelio dabar vasarą 
laikomos kolūkio karvės. Net ir šiau
dinė būdelė sargui matyti, „ - -

liau, jau Vilniun sugrįžusi girdėjau, 
DAR SVEČIŲ Į kad. sveikatai dar labiau pablogėjus,

Tėvas, su vyrais sukrovęs savo šieną U', ambulansu buvusi nuvežta į Adutiš- 
vienoje tvarto pašuopėje ir nuvedęs į’'’° ligoninę). .
kolūkini arklį į pievą, jau visus kvietė ; M WlsKIU ŪKIS 
i vidų, nes kol moterys pirkioje ruo- į ’ * " 
šė stalą, svečiai buvo susėdę kas kur i
lauke ant tvorų, slenksčio, šulinio ren- ■ kių ūki. Troba kaip troba, ta pati, ku
tini©. Nespėjom nė po stikliuką išmes- rią palikau, dviem galais, net atrodė 
ti, kai vėl pulkas moterų pribuvo iš i kiek pajaunėjusi, vosilkų spalvos da- 
kaimo. Vėl jautrūs momentai, o kai- ’ žais nuteptais langų rėmais. Palangė- 

W boms ir galo nėra. Mane dabg ko|je iš paradinės pusės žydėjo jurginai.
klausia. Pačios pasakoja. > Ju buvo ir kieme prie šulinio.

PATYS NAMIŠKIAI
Z X .

Pašaliniai jau seniai buv išsivaikš
čioję į namus, pažadėdami dar ir ry
tojaus dieną užbėgti, kai mes, tik pa
tys namiškiai, šiaip taip išsprendė nak
vynės klausimą, kas sugulę troboje, 
kas ant šieno (gerai, kad Tėvas jo ir 
parvežė) užmigom laimingųjų miegu, 
po tiekos metų susitikę ir iki vėly
bųjų išsikalbėję.

Troboje jau buvo pasidarę tvanku 
ne tik nuo mūsų amerikoniško tabako 
dūmo, bet ir nuo dūmų, kurių prisi
rinko dviem žibalinėm lempom pade
gus gerą ketvirtį paros. Mat, pas mus 
elektros dar nėra, nors kaimo centre 
žmonės šviesą gauna iki dvyliktos. Iš 
kaimo atvesti elektrai pas mus reikė
tų apie keturių stulpų ir vielos, ir jų 
abiejų, sako, dar nesą.

SVEČIAI IŠ PAT RYTO
Kai ryte nubudau, jau kitame pir

kios gale buvo prisirinkę moterų, at
bėgusių pasižiūrėti, kaip beatrodau iš 
kitos žemės atvykusi. Kartu buvo ir 
mano dėdienė Julė iš Malkaušihos 
kaimo, apie 5 km. nuo mūsų. Ji džiau
gėsi mane matydama ir dėkojo man už 
siuntinį. Jį buvau jai atsiuntusi pra
eitais metais po to, kai sužinojau, kad 
jų trobos sudegė per pati bulviaka
si — padegė kaimynų vaikai, bežaisda- 
mi degtukais.

Dėdienė Julė sėdėjo tyli ir susimąs
čiusi prie stalo. Ir dabar man akyse 
stovi jos liūdnas veidas/Gyvenime ji 
mažai ką gero matė: darbas ir vaikai, 
o dabar dar nauji rūpesčiai su tais 
namais. Neilgai pas mus viešėjusi, iš
skubėjo namo. Sakė sekmadienį eisian
ti į mišką samanų rauti naujiems na- 

•Ą / 7-į •
Albinas su Šoferiu, dar be šviesos 

išvyko. Visą dieną meškeriojo ir tik 
apie pavakarę sugrįžo, kai išalko. Žu
vų nedaug parsivežė, vos nuo katino 
atsipirkti. Sakė išbandę daug vietų, 
bet mažai ėmėsi.

Tvartai atrodė kiek Į žemę sulindę, 
o už jų ant upės kranto stovėjo pirtis. 
Tėvas dar pasigyrė, kad dabar tenai 
esančios naujos grindys ir dar pasiū
lė, kad pakurstas pirtį, jei norėčiau. 
Bet, kaip pirties nemėgėja, atsisakiau, 
aiškindama, kad kur čia dabar su pir
timi, kai to laiko taip maža. Tėvas, tie
sa. nusileido, bet pridėjo, kad garas 
pirtyje esąs labai geras.

Vaikščiojau aplink pirtį, gėrėjausi 
pieva, kuri kadaise priklausė mums ir 
kurioje mūsų kaimynams iš kito galo 
lauko buvo paskirtas šienas ir kur da
bar vienas mano jaunystės draugų šie
navo. Iš jo pasiėmusi dalgį išvariau 

’ pradalge, patikrindama, ar per tą ne- 
! buvimo laiką dar nepamiršau šienauti. 
Bet vyrai nusprendė, kad pradalgys 
buvo “OK”. Beje, jiems labai patiko 
tas amerikoniškas žodis, kurio aš juos 
tuojau pat išmokiau, kai paprašė, kad 
pakalbėčiau amerikoniškai.

Netoli pirties apžiūriu ir Tėvo ru
gius. Tai jau jo privatus laukas. Ne
daug jis jo turi. Tik 30 arų. Tai pusė 
to, kiek turi kiti kaimynai, nors jis 
vistiek kolūkiui tiek pat prievolių at
lieka, kiek ir kiti.

Teiraujuosi, kodėl jam tik pusė. Pa
sirodo, tokia kolūkio vadovybės valia. 
Girdi, “tavo duktė išbėgo, dabar Ame
rikoje, •siuntinius siunčia ..Nepa
vyko patirti, ar tai tik asmeniškas va
dovybės užnoris, nes niekaip nesino
rėtų tikėti, jog tai būtų kokia nors 
taisyklė. Juk žmonės po visą Lietuvą 
siuntinius iš Amerikos gauna ir nete
ko girdėti, kad kur nors panašiai bū- 
tų elgiamasi.

(Bus daugiau)

Dažai ir sienoms 
popieris!

Voikos, šepečio i, terpentinas. , 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 OUNDAS ST. W.
Cel. EM. 4-2715, Toronto, Ont.

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. . Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių.

Duodamos 5% paskolos perkantiems namus.
BATHURST ST. CLAIR/$9.000 Įmok., atskiras mūro 17 kamb. triplek- 

sas, 4 garažai, privatus įvažiavimas. Kaina $30.000.
MIESTO CENTRE plauku šukavimo salionas ir namas.
EGLINTON — AVENUE RD.. $7.000 Įmok., mūro atskiras 8 kamb., 2 augš

tų. vahd. alyvą apšildomas, šoninis privatus įvažiavimas, geras namas. 
Kaina $21.900.

RUSHOLME RD. — BLOOR, $6.000 įmok., atskiras, plytų, 10 kamb., mod. 
virt. 2 garažai, grąžus kiemas. Kainą $22 000.

SWANSEA, $1.000 Įmok., atskiras. 5 kamb, privatus įvaž. Kaina $10.900.
HIGH PARK — BLOOR, $15.000 įmokėti, gražių rauplėtų plytų, 30 kam

barių, 6 metų senumo apartamentas — pinigų investavimas $60.000.
BLOOR — WINDERMERE, $2.900 įmokėti, mūro, atskiras, 7 kambarių, 2 

augštų. mod. virt , šoninis įvaž. garažas. Skubus pardavimas. Kaina 
$17300 Piršau Į^inaūdoU. ? ‘\

JANE — BLOOR, $5.000 įmokėti, mūro, atskiras, 2 augštų, 7 kambarių; 
rūsys baigtas, šoninis privatus įvažiavimas, garažas, didelis gražus kie- 
mas, geras namas. - Kaina $20.900.

J. KUDABA Nani tdeftMs RU. 3-2165
Kreipkitės visais reikalais į EXTRA Realty Ltd. čia ekstra patarnavimas.

J

Neverta atidėti 
nieko sekantiems 
metams!

1962 metai 
labai arti!
“Tėviškės Žiburiai” maloniai prašo 
mielus skaitytojus nepamiršti ir jų, 
pratęsti prenumeratą jau dabar, 
kad laikraštis galėtų lankyti jus vi
sus ateinančius metus.

Kurie nespėjo atislyginti už šiuos 
metus, prašome tą padaryti dar 
šiandien, kad “Tž” nenustotų jus 
lankę.

Adresas:
“Tėviškės Žiburiai”, 

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

Prenumeratos kaina metams visur 
$5. Ant čekio ar perlaidos — mo
ney order — rašykite “Tėviškės Ži
buriai”.

Maskvai pataria 
pasižiūrėti į savas kolonijas

Britanijos užs. r. min. pareigu-• Azijoje. Pasak Godber, Sov. Są- 
nas JT pasiūlė sovietams patik- junga esanti didžiausia šiuo metu 
rinti savo koioni^mą. J. Godber koloninė valstybė. Sov. Sąjungos 
pareiškė, kad sovietai prikiša ko- atstovas S. G. Lapin atsakė, kad 

visos “jo tautos esančios “lais
vos” ir laisva valia savo valdymo- 
si formas apsisprendžiančios”. 
Tai rodo, kad sovietai yra netik 
didžiausi kolonistai, bet ir veid
mainiai.

lonizmą Vakarų pasauliui, turi 
pavergę 112 mik žmonių R. Eu
ropoje ir Balkanuose. Britanija 
tuo tarpu suteikusi nuo praėjusio 
karo pabaigos nepriklausomybę 
net 550 mil. žmonių Afrikoje ir

Prašau patikrinti kaltinimus
Lev Davidovič Bronstein-Troc- 

kis ramiai sau sėdėjo prie rašo
mojo stalo baigdamas rankrašti 
apie klastingą Stalino gyvenimą, 
kai Stalino agento kirvis perskė
lė jo galvą ir krauju aplaistė ne
baigtą rankrašti. Taip 1940 m. 
baigė savo dienas žinomas žydų 
tautybės intelektualas, Lenino de
šinioji ranka ir r. armijos Įkūrė
jas — Leonas Trockis.

Praėjusią savaitę, sovietams 
kraustant Stalino palaikus, Troc
kio dvasia prabilo i Kremliaus 
valdovus per jo 80 m. našlę, da
bar gyvenančią Paryžiuje.

Ji savo laiške komunistų parti
jos centriniam komitetui rašė: 
“Jūs atidengėte visas Stalino ne
teisybes ir provokacijas prieš iš
tikimus bolševikus. Aš jus prašau

patikrinti visus Stalino kaltini
mus prieš mano vyrą ir mano sū
nų. Prašau pranešti apie likimą 
mano kito sūnaus Serge Sedov, 
kuris buvo suimtas 1935 m. ir ku
rio vienintelis nusikaltimas —- 
kad jo tėvas buvo Leonas Troc
kis”.

Prancūzų “France-Soir” repor
teriui Trockio žmona pareiškė, 
kad ji pasiryžusi grįžti i Maskvą, 
jeigu galėtų padėti savo vyro gar
bei atstatyti. Bet Chruščiovo kal
tinimai Stalinui nieko nesako 
apie Trockį, kurį Chruščiovas 
kartą pavadino “fašistų sąjungi
ninku”.

Vargu ar Trockio žmona su
lauks atsakymo iš Kremliaus,

DVIRAČIU APLINK PASAULI-
Kanadietis prancūzas K. Dube 

dviračiu tęsia kelionę aplink pa
sauli. Įdomiausia yra tai, kad K. 
Dube per visą savo vaikystę nuo 
vienų metų amž. buvo paralyžuo
tas. Dešimt metų praleido ligoni
nėjeir stumiamoje kėdėje. Tu
rėdamas dvylika metų, pradėjo 
žengti pirmuosius savo gyvenime 
žingsnius, o kalbėti pradėjo tik 16 
metų. Gydytojų patariamas, po 
labai didelių pastangų, išmoko va
žiuoti dviračiu, ir sulaukęs 23 m. 
amžiaus — 1952 m. nusprendė 
dviračiu apkeliauti vi są p a sa u 1 i. 
tikėdamas, kad tokia kelionė pa
gelbės išnykti paskutiniems pa
ralyžiaus pėdsakams.

Per 9 metus K. Dube dviračiu 
nuvažiavo 164.000 mylių ir aplan
kė trijuose žemynuose 38 kraštus. 
Kelionėje buvo priimtas Eisenho- 
verio, Olandijos karalienės, Dani
jos karaliaus, gavo palaiminimą 
iš popiežiaus Pijaus XII ir aplan
kė daug kitų Įžymybių. Buvo pri
statytas Bob Hope ir Bing Crosby 
televizijos programose.

Dabar jau devintu dviračiu K. 
Dube pro Edmontoną vyksta i 
Vancouver!, o iš ten i .Japoniją, 
Kiniją ir tikisi galėsiąs pervažiuo
ti Rusiją. Jo veide dar žymūs pa
ralyžiaus pėdsakai, bet jis šios li
gos paliestiesiems primena, kad 
ir jie savo kasdieniniame gyveni
me gali daug pasiekti.

Ąr jūs ketinate 
vykti į Europą?

AR
KĄ NORS 
ATSIKVIESTI?
Dėl pilnų informacijų, be jo
kio Įsipareigojimo, paskambin
kite ar susisiekite su
HENRY MOOS—viešu notaru

KENNEDY 
Travel Bureau Ltd 

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

Įsteigtas 1926. m.

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

P.S. Didelis pasirinkimas tripleksų, 
sikspleksų ir apartamentinių namų.

Bė to. turime labai dideli pasirin
kimą Įvairaus dydžio apartmenti- 
nių namų.

J. RUKŠA
LE. 2-4404

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

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

ED. KONDRATAS 
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ

siuvėjas
1113 DUNDAS STREET WEST • TORONTO • TEL. LE. 3-5454 

Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų kostiumams bei paltams.

j I yyNauįas savininkas
— y 726 Lansdowne Ave

VISI MAŠINŲ REMONTO DARBAI LIETUVIAMS ATLIEKAMI 
PIGIAU LIETUVIŠKAME WALLY’S GARAGE. Sav. V. Strimaitis.

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

726 Lansdowne Ave. Tel.: LE. 3-0631, namuose LE. 7-4336

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 DuICCff St. W, Lansdowne Ave.) 

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

F. SENKUS Real Estate RO. 7-8131
1717 BLOOR STREET WEST, TORONTO 9

Namus, sklypus, ūkius, vasarvietes, verslo įmones perkant ar parduodant 
Jums mielai patarnaus ST. DARGIS, J. MATULIONIS, F. SENKUS/

Dirbantiems Oakvillės Forde! Naujas modem. 3 mieg. bungalow’ Did ski. 
įmokėti tik $500. kitkas I mas morg. lengvomis išmok, sąl Netoli Oakvillės:

TELEVIZIJOS ANTENOS
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS. Artam ««• II7J6, 
Televizijos bokštai nuo S45.M. Garantuotas darbas ir vaizdas 
kanaluose 2, 4, 6, 7. 9, 11. •
Skambinti: LE. 6-4004 iki 10 vai. vak. Leonui BIELSKIUI.

International 
Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST.

į Telefonas LE. 2 5161
Mokome su standartinėmis, au
tomatinėmis transmisijomis ir 
Volkswagenais. ' '
1 vai. važiavimo ir teorijos pa* 
mokos nemokamai.

QUEEN — LANSDOWNE
$15.000 įmok., gerų plytų, 9 dide
li, švarūs kambariai, 3 mod. vir
tuvės, dvi vonios, radiatoriais-aly- 
va apšildymas. Be morgičių.

SWANSEA — BLOOR
S4.000 įmok., Visai naujas namas, 
geros statybos, atskiras, 7 kamb. 
per du augštus, prijungtas gara
žas. didelis kiemas. Rūsy galima 
Įrengti butą. Vienas morgičius.

RUSHOLME — COLLEGE
$3.500 įmok., rauplėtų plytų, nau
jutėlis, atskiras, dviejų augštų. 
du butai. 9 kamb . modernios vir
tuvės. Augštos kokybės darbas. 
Statybininkas sau statėsi. Du mū
riniai garažai. Verandą. Netoli 
lietuvių pranciškonų bažnyčios. 
Ncaųgšta kainą.

CIGARU KRAUTUVE
$5.000 įmok., geram rajone, ge
ras biznis, didžiulė krautuvė ir 
viršum didelis bulas, 4 garažai. 
Re morgičių. Galima pirkti už 
$28.000.

Turime krautuvių, farmų, vasarviečių, kotelių, motelių įvairiose 
vtetose ir Įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. Taip pat 

parūpiname geresnėm sąlygom paskolų • morgMią.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius

TABAKO FARM A
$30.000 Įmok., 200 akrų su gerom 
triobom, 9 kilnos. 65 akrai taba
ko sėjos, pirmos rūšies žemė. 
Kama tik S130.000.

MOTELIS
15.000 į mok., 10 vienetų mūro 
mot cl is. modern i a i i r kokybiniai 
įrengtas, 4 kamb. butas. Visai 
prie Toronto ir prie didelio plen
to. Pelningas biznis. Morgičiai 
nepergeriausi.

WASAGOJ VILA
Gražus didelis sklypas, Puikiai 
įrengta 5 kamb. vilutė. Skubiai 
parduodama. Lietuvių rajone ir 
simpatiški lietuviai kaimynai, 
Prašo $3.000.

DAR NEPARDUOTA
farma prie Wasagos ir didelio 
plento. Galimybė frontą panau

doti biznio įmonėms — moteliui, 
restoranui, gazolino stočiai. 100 
akrų geros dirbamos žemės Mo 
(lemus gyv. namas. Netoli eže 
ras Prašo S13.O4M) Be morgičių.
įmokėti apie $4.000,
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PARKVIEW REAL ESTATE LTD.
1663 Bloor St. West (prie Indian 

Road) LE. 7-1217

Skaitytojų laiškai ..ŠYPSENOS

WESTON RD. — ROGERS
$2,000 Įmok., mūr 5 kamb. bun 
galovus. 4 kamb. butas rūsyje su 
atskiru Įėjimu. Dirbantiems "Ae- 
me” fabrike arti darbo. Vienas 
morgič. išmok., prašo tik $13.900.

JANE — DUNDAS
$2.500 įmok., 5 kamb. rupių pi., 
gražus .bungalovas. Gražus kie
mas, garažas. Arti kraut, ir susi
siek. Prašo $15.500, ISėiai metų 
išmokėjimas. '• ■

BLOOR — Cl.ENDENAN
$2.500 Įmok., mūr. atsk. kvadrat. 
pląnas, 6 did. kamb., vand. alyva 
sUd., garažas ir privatus Įvaž. 
Vertas pamatyti. , •

DURJE ST. — ANNETTE
$3.000 įmok., 9 did. kamb., atsk., 
mūr., nepereinami kamb., 2 vir- 
tuvės, 2 vonios, naujas šild., la
bai svarus. 2 garažai ir privatus 
įvaž. Balansui vienas atviras mor- 
gičius 10-čiai metų.

RONCESV ALLES — GEOFFREY 
$3.000 įmok., 0 did. kamb. mūr. 
atsk., mod. virt., gražus kiemas, 
garažas. Nąmas arti susisiek, ir 
kraut. Pasiteiraųkil.

DUNDAS — KEELE
$4.000 įmok., 7 kamb. atsk. kvad
rat. planas, naujas šild., Įreng
tas rūsys, 2 mod. virt., 2 vonios, 
vienas morgiėius. Prašo $17D00.

QUEENSWAY — 
STEPHEN DRIVE

$3.000 Įmok., 6 did. kamb. bun- 
galovas. mod. virt., vand. alyva 
šild. Du gražūs kamb. rūsyje. Ga
ražas ir priv. Įvaž. Dirbantiems 
vakaru Toronte vertas dėmesio. 
Prašo tik $15.300.

BLOOR — INDIAN RD.
$5.000 įmok-, ant Bloor g-vės, na
mas ir kraut./tinkama betkokiam 
bizniui, plius 5 kamb. butas. Gali
ma tuoj užimti ir prieš Kalėdas 
pradėti bizni. Verta apžiūrėti.

BLOOR — JANE
$6.000 įmok., 8 kamb. per 2 augš- 
tus, gražiui plytų ir gražios staty
bos nąmas. 2 virt., vand. alyva 
šild., šoninis ivaž., garažas. Arti 
kraut, ir susisiekimo. x

JANE ANNETTE
$10.000 Įmok., 14 kamb. origina
lus naujos statybos tripleksas. 
Rami vieta, arti kraut., mokyklos 
ir susisiek. Geras investavimas. 
Prašo $33.000.

BLOOR — OAKMOUNT
$12.000 Įmok., 13 kamb. tripLek- 
sas, vand. alyva šild., 3 garažai, 
privatus ivaž., vienas morgičius. 
Vertas dėmesio.t

S. JOKŪBAITIS
. REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Telef. LE. 7-1217 Namu RO. 6-0417
—^ma—Rn imami i » > H n. i ' "ii.m i.' ■■ i-nįb ii ii^i—pu -m ii i iii   ihiiw ii

Wasaga Beach, Stayner, Collingwood 
ir apylinkėse turime dižiausią pasirinkimą vasarnamių, famių, gazolino 

stočių, garažu, motelių, įvairiu bizniu ir t.t.

V.'(Vic) BUTRIMAS
DEL INFORMACIJŲ RAŠYKITE: BOK 83 COLLINGWOOD. ONT.

Frederick F. MARTIN Namu: V. BUTRIMAS
Real Estate 139 Fourth St. E.

Oakview Beach COLLINGWOOD, ONT.
Įstaigos tel. Wasaga Beach 201 Tel. 2337

TAUPYK IR SKOLINKIS
Toronto Lietuvių Kredito 
Kooperatyve "PAR AM A"
Būstinė: Lietuviu Namai

1129 DUNDAS STREET WEST 
Toronto 3, Ontario.
Telefonas LE. 2-8723.

Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%. Už asmenines paskolas ima tik 8%. 
Už paskolas • morgičius — 7%. • Paskolos mirties ir invalidumo atveju 

apdraustos. • Visų narių gyvybė apdraustą santaupų dydyje.

DARBO VALANDOS: pirmadieniais ir penktadieniais nuo 10 vai. ryto ligi 
1 vai. p.p. ir vakarais nuo 5.30 ligi 9 vai. vak.: antradieniais nuo 10 vai. ry
to ligi 1 vai. p.p. ir vakare nuo 7 vai. ligi 9 vai. v.; trečiadieniais ir ket

virtadieniais-nuo 10 vai. ryto ligi 1 vai. p.p.
? - ~ -

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

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

148 WESTMINSTER AVE. Telefonas LE. 2-5191

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

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

CLEAR-VISION T.V., Hi-Fi RADIO 
LE. 2-7733

Taisom ir parduodam Kanados ir vokiškus 
T.V, Hi-Fi setus. Nauji ir vartoti. Sąžiningai 
ir nebrangiai taiso lietuvis profesionalas 
technikas. Savininkas Raimundas Stasiulis.

1076'/2 BLOOR ST. W., Toronto
Po 7 vai. vak. skambinti RO. 9-9392

SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Parduodamos 
lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.

1000 College St., . LE. 1-3074 . Sav. P. Uzbalis

AP. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. LE. 5-9130 

(prie Dufferin)
Visų rūšių automobilių mechaninis 
remontas. Automatinės transmisi
jos. Darbas sąžiningas ir garantuo
tas.
L - į Sav. Ant. Paškevičius

VISŲ RŪSIŲ AUTOMOBILIŲ
B O D Y TAI S Y MAS
Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

VALAU FOTELIUS
IR įvairius kilimus.

Automatinis elektra valymas. Šutai* 
sau iširusius galus ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

J. BARAKAUSKAS
;Efekt^ 

kontraktorius
C Visų rūšių elektros 

Įrengimai ir pataisymai.
TeL RO. 7-9947

21 Ilatnberview Rd., Toronto.

V Y KIŠK V IK • nniVAICIQ 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ O J. U V V' J

A. Beresnevičius
Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų. 

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

Telefonas LE. 1-14S2.

RUSIŠKAS NACIONALIZMAS
Iš vieno esto gavau pašto ženklą 

1858-1958 SSSR. Jis išleistas 100 me 
tų rusų pirmo pašto ženklo progar. 
caro išleisto.

Taigi Kremlius kovoja tik prieš ki
tų tautų nacionalizmą ir tautų išnaL 
kinimą, o savo rusų nacionalizmą vi
sur kiša ir net su atomo bomba bru 
ka visiems svetimiems prisidarant sau 
vergų.- -/lt- K»

AR A§ KALTAS?
Ą “Nustalinimas” vyksta “plačioj tė
vynėj” visu tempu. Sudrebėjo rankos 
Sniečkų, paleckių keičiant trečią kar
tą Laisvės Alėjos vardą. Nežino, ar 
dar ilgai ir tas vardas išlaikys. Su- 
mynus visas žmoniškas vertybes po ko
jų, rusų imperializmui liko tik vienas 
autoritetas — Jonas žiaurusis. Senis 
Leninas gali būti ramus, nes jo era 
buvo trumpa. Nesvarbu, kad neužteko 
gatvėj žibintų iškarstyti karininkams. 
Pasiekti naujų carų sostą nėra lengva. 
Stalinas buvo kietas. Jis nesudrebėjo 
nusukdamas sprandą artimiausiems sa
vo draugams, kurie turėjo dar šiek 
tiek individualios kritikos. Bet jis ne

įgalėjo pasitikėti net savo pakalikais. 
’ Nerono baimė jį persekiojo kiekviena
me ^žingsnyje. Ne aukų šauksmas, ne 

^kraujo klanai jį baugino. Ne. Jis bi
jojo savo šešėlio. Puikiai žinojo Mą- 
chiavelį: jei užmušei tėvą, tai užmušk 
ir sūnų. Išnaikink net ainius. Išrauk 
viską su šaknimis, žurnalas “Life” ne
blogai rodo Nikitos kelią į carus. 
“Kytras mužikas” kilo Juozapo akyse 
greit. Ypatingai jis krito į akį po uk
rainiečių skerdynių. Jo jaunystė neaiš
ki. Angliakasis baigė marksizmo-leni
nizmo “studijas” Maskvoje. “Kytras 
mužikas” Stalino karsto nešime yra 6 
ar 7. Molotovas, Berija, Malenkovas— 
nauji carai. Bet caras yra tik vienas. 
Pavojingiausias Berija. Nusirito jo gal
va. Maienkovo dienos trumpos. “Kyt- • 
ras mužikas” numatė savo kelią. “Aš; 
—naujas caras!”, Nikita aiškiai ak- • 
centavo JT batu daužydamas stalą.: 
Rusas pradėjo diktuoti pasaulio poli-: 
tiką. Laisvo pasaulio politika iškėlė: 
rusų mešką. Kuris Amerikos preziden-; 
tų griežtai paprašė grąžinti 11 bil. dol. 
paskolą? Kuris jų drįso paklausti apie 
okupuotus kraštus? Kas sprogdina 
bombas, o “neutralieji” prašo Ameri
ką nepradėti bandymų?

Nenorėčiau būti Ylos, Mizaros ir ki
tų komunistų redaktorių vietoje. Nie
kada. Dar spaustuvės dažais kvepia į 
“Liaudies Balsas”, “Vilnis”, “Laisvė” 
su Stalino liaupsinimu, o dabar -— 
nusikaltėlis! O ką dabar garbinsit?
Paprašykit Paleckį, kad atshištų jums!_____  ______ _  _______ ___ _

-^tąlino paminklų laužą iš Lietu-: džiagėjimą, nutautėjimą, atbukimą ir 
vos. "Nereikės.skelbti “bankroto’. •užmiršimą žiaurios praeities ir dabar- 

Aš kaltas, 
juo liksiu.

Lietuvybės 
šiandien yra

RINKITES

CANADIAN
DĖL SKONIO

RINKITĖS

CANADIAN

SUDBURY, Ont
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS minėji

mas praėjo labai gražiai. Atidarė Sud- 
burio ąpyl. pirm. A. Raškevičius. Turi
ningą paskaitą skaitė Juozas Kručas. 
Trumpai peržvelgęs Lietuvos kovų is
toriją, ypačiai pabrėžė lietuvių karių 
ir partizanų narsumą ir pasiaukojimo 
dvasią su mūsų tėvynės priešais, ypač 
žiauriaisiais komunistais. Jis statė 
mums narsiuosius karius ir partizanus 
pavyzdžiu. Iš antros pusės parodė 
laisvėn patekusiųjų tautiečių sume-

kad lietuviu gimiau ir ties. Tokiems siūlo grįžti į Lietuvą, 
Ltn. Ramutis I kad jų atmintis vėl atsibustų. Ypačiai

RODNEY, Ont

kartų tiesos žodį tarė vadinamųjų in
teligentų, buvusių valstybės tarnauto
jų adresu, kurie daugiausiai iš Lietu
vos gavo, o dabar mažiausiai duoda: 
jie menkiausiai remia lietuvišką spau
dą ir kitus lietuviškus reikalus ir pro 
pirštus žiūri į savo vaikų tautinį auk
lėjimą. Skaudu, kad, turėdami moky
tojų iš profesijos, jau palaidojom ir 
lietuvišką šeštadieninę mokyklą.

Šokiams grojo Ą. Kusinskis su vie
na Prom akordeono mokyklos mokine. 
Loterijai laimė nusišypsojo K. Žukaus
kui ir A. Rukšiui. Parengime talkino: 
N, J. Paulaičiai, A. M. Pranskūnąi, V. 
Grinius, J. Kačinskas. E. Tolvaišienė 
ir J. Bataitis. Sekmadienį, lapkričio 
26 d., buvo atlaikytos Mišios už parti
zanus ir laisvės kovų karius. Pamal
das užprašė KLB vaidyba taip pat ir 
už buvusį mokytoją a,a. Jurgulį.

Krsp.

Vašingtonas. — P. H. Spaak, 
Belgijos vicepremjeras, pareiškė, 
kad Anglijai Įsijungus Į ekonomi
nę Europos sąjungą, ši taps di
džiausia ūkine bendruomene pa
saulyje. Anglijos Įsijungimas yra 
komplikuotas, nes kaip Spaak pa
brėžė, susitarimo politinė pusė 
yra svarbesnė už ekonominę.

Besiruošiant susituokti
Jaunikis: Uždirbu tris šimtus 

dolerių per mėnesi ir to turėtų 
užtekti.

Jaunoji: Brangusis, man tai už
tenka. Bet aš galvoju apie tave 
— iš ko tu gyvensi? ...

Klausimas ir atsakymas
Kartą amerikietis korespon

dentas paklausė žinomą aktorių 
Maurice Chevalier: '

— Kaip tamsta išaiškintumėt. 
kodėl silpnoji lytis — moterys 
stipresnės už vyrus? į.

— Išaiškinimas papustas: silp
nesnioji lytis yra stipresnė todėl, 
kad stiprioji lytis turi jai silpny
bę. . . — atsakė aktorius.

Sugrįžus iš atostogų
— Na, ką? Gražus buvo oras?
--- Gražus... Per penkiolika 

dienų tik du kartu lijo .
— Tai gerai.
— Gerai... Pirmą kartą lijo 

septynias dienas, o antrą — as
tuonias .... . ■

Alcoholic Anonymous
Teisėjas, nubaudęs girtuokli, 

klausia:
— Argi tamsta nieko negirdė

jai apie Alcoholic Anonymous?
— Ne. tokios markės neteko 

ragauti. :
Laiškas iš Maskvos

žurnalistas, išvykdamas i Mas
kvą, sako pasiliekančiam draugui:

— Jeigu parašysiu laišką mė
lynu rašalu, žinok, kad viskas ge
rai, o jei žaliu — viskas blogai.

Draugas gauna laišką, kuriame 
žurnalistas parašė viską mėlynu 
lašalu ir gale pridėjo: “čia viskas 
gerai, tik niekur Maskvoj negali
ma gauti žalio rašalo . . .

Pavėlavimo priežastis
Tuoj po vadinamos Halloween 

dienos, prie kaimyno durų ateina 
berniukas ir prašo ką nors duoti, 
sakydamas: “Trick or treat” 
(duok, nes gailėsies).

— Jau trys dienos, kaip praėjo 
Halloween, — sako moteris.

— Aš žinau, bet aš tuo metu 
sirgau.

Automobilių, namų, vasarnamių, sveikatos, 
gyvybės, pensijų ir kt.

Draudimai
Dr. E. ZUBRIENĖ

RO. 6-0811
arba RO. 6-0832

P. Barausko Agentūra 
49 Cameo Cres., Toronto 9.

išlaikymo klausimas į lat primena vaikams, kad jie taTp sa- 
pats aktualiausias. Vin- ves kalbėtų lietuviškai ir išgirdę kal- 

cąs ignaitis jį nagrinėjo spaudoje ir bant arba žaidžiant angliškai juos tuo- 
davė konkrečius pavyzdžius, kaip prie 
to eiti ( 'TŽ” nr. 25). Jis yra Lietuvių 
Fondo Įgaliotinis Kanadai. O tas fon
das savo svarbiausiu tikslu laiko lie- Į 
tuvybės išlaikymą. V. Ignaitis mano, • 
kad Kanadoje bus galima surinkti i 
apie S100.000. Neperdidžiausiai lietu-' 
vių bendruomenei Kanadoje, kur yra 
apie 30.000 lietuvių su senais ir nau
jais ateiviais, būtų gana didelė suma.

Lietuvybę daug sunkiau išlaikyti 
miestuose gyvenantiems lietuviams. 
Kas kita jau kaimuose, tabako ūkiuose, 
kur vaikai “gatvės peno” gali pasisem
ti tik mokyklose bežaisdartii laisvalai
kiu. Mažų miestelių mokyklos daug 
kuo skiriasi nuo didmiesčių mokyklų, 
o ypač nuo gatvės. Iš mokyklos grįžę 
vaikai laiką praleidžia savo namuose, 
kurie yra vienkiemiuose. Čia kaip ži
noma labai nedaug visokių pagundų. 
Todėl ir lietuvių kaimo vaikų negali
ma visai palyginti su miestų vaikais. 
Lietuvių šeimose vaikai daugiausia

jau sudraudžia.
Čia kaikurie tėvai, norėdami gero 

savo vaikams, išsižada tolęVizijo^, dėl
to, kad ji purvina Vaikų'sielas?rody
dama daugiairšia šlykščius kriminali
nius filmus. Be to,'ilgas televizijos

Bonna> — Laisvieji demokratai 
su kuriais: Adenaueris sudarė ko
alicinę vyriausybę, daro spaudi
mą, kad V. Vokietija laikytųsi ne
utralumo politikos. Pasak jų, de 
Gaulle esąs perdaug užsispyręs;

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

Dr. V. Sadauskienė
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER RD.

(2-ras namas nuo Roncesval- 
feš), Toronto.

Telefonas LE. 1-4250
Priėmimo valandos: nuo 9-12 
ir 3-8 vai. vak. (pagal susi
tarimą).žiūrėjimas gadina vaikų akis, čia taip Vokietijos likimas priklausąs nuo 

pat nematyti komikų. Būdamas ilgesnį Rytų.
laiką vienoje šeimoje nemačiau, kad
jų dvi dukterys 8 metų, kada nors bū-į to pirm. Sam Rayburn vieta, at- 
tu paėmusios į rankas komikų žurnalą. Į rod0j uyms john w. McCormack 
Tai yra puikus pavyzdys kaip saugoti jg Massachusetts. Jis yra kataliku 
cnfn vroilrnc niiAtnlAffv’ruii buriu tioL' »tikybos; priklauso demokratams, 

tačiau yra žinomas prez. Kennedy 
VETERINARIJOS GYD. MOCKUS i priešas. *

IŠVYKO Į BUFFALO. — Prie Rod- 
ney, Ont., gyvenęs ir dirbęs ne savo 
profesijoje vet. gyd. Mockus gavo sa- į 
vo specialybės darbą JAV — didelė- ‘ 
se Buffalo miesto skerdyklose kaip ’ 
vet. gydytojas. Mat, JAV pripažįsta; 
Lietuvos Veterinarijos Akademijos 
diplomus, o Kanada — ne. Todėl dr.

savo vaikus nuo ^blogybių, kurių tiek 
Kanadoje, tiek Amerikoje yra per
daug.

kalba lietuviškai, o ypač tose šeimo- ’ Mockui teko persikelti Amerikon, 
se, kur yra susipratę tėvai, kurie nuo- ’ Kl. G.

Geros žinios vyrams ir moterims 
virs keturiasdešimt

Su gera sveikata 
ateina geras miegas

— geras apetitas
ir gera savijauta.

IRMARON SUPER TABS 
Pirmą kartą Kanadoje

Po eilės metų mokslinių tyrinėjimų Super Tab — šios augsciausios rūšies 
tabletės — yra surastos ir išbandytos su penkiais esminiais vitaminais, 
tinkamos daugumai šeimos narių, o ypatingai tiems, kurie yra virš ketu- 
risdešimt.
Prislėgtas jausmas — stoka pasitikėjimo — svaigulys — šleikštulys — blo
ga savijauta — nieku nesirūpinimas — irzlumas — visad nuvargęs ir 
susirūpinęs — viso to priežastimi gali būti stoka mineralų ir vitaminų. 
Nepamesk vilties nei statyk klausimo kaip ilgai esi šiame sielvarte. Grižk 
atgal i kelią geros savijautos ir fizinės sveikatos.
IRMARON yra naujos augšėiausios rūšies tabletės su absoliučia garantija. 
G.ąžinsime visus pinigus, jei po 30 dienų nebūsite patenkinti jų rezultatais.

Dabar turime — 30 dienų gydymuisi — už $5.00 
(Įskaitant pristatymą visur Kanadoje)

KAIP GAUTI IRMARON?
Sirskit? čeki pinigu perlaidą (nesiųskite grynais) i: 

NATURAL REMEDY
774-4 Yonge Street, Toronto 5, Ont.

Sole Distributors of Irmaron for Canada

OILS LTD. 
Atstovas

H. ROŽAITIS
Greif«t kuro-alyvot pristotymai It 

potarno vimas.
> ■ .TtfolOMB IX 3-4908.

Vašingtonas, -r- Mirusio sena-
Dr. V. J. MEILUVIENĖ

DANTŲ GYDYTOJA

282 RONCESVALLES AVĖ. 
(prie Geoffrey)

OKULISTAS
S. BROGOWSKI. O.D.

420 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 1-4251; nimų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 6.30 vai. vak. Šeštadieniais nuo

10 vai. rytėki 4 vai. po pietų.
Vėlesniu ar Intu laiku tik susitarus 
t elef onu. Tree i a d ien iais uždaryta.

Dr. J. Matulionytė
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele)
Priėmimo valandos: pirmadieniais 
ir trečiadieniais nuo 2-9 vai. vak., 
antradieniais, ketvirtadieniais ir 
penktadieniais nuo 9-5.30 vai. vak.

TEL. RO. 64372

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST W.
Rocso 107 

Telefonas EM. 6-4182 
', Toronto

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VIS V RŪSY V ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

507 Dovereourt Rd.z Toronto. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAITIS

ll'JTdisomi RADIO IR TV aparatai 
patefonai, teiprekorderiai importuoti ir vietiniai. Darbas atliekamas prity
rusio specialisto ginMlNtaL . ' " ’ ’ " _ '’’F. N O R V YD A S.

Skambinti bet kada LE. 5-6007

Tel. LE. 5-7025

Darbo valandos: 10-3 vai. ir 
5-8. Šeštadieniais 10-3 vai.

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
S EGUIN

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

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

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

? praneša, kad 
persikėlė

Į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W.

Toronto 3, Ont.
Telefonas LE. 4-8431

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

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

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

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

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

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimų 
vingumq. Kalba slavų kalbomis. 
470 COLLEGE ST., Toronto

Telef. WA. 1-3924

NAMU, AUTO, VASARVIEČIŲ, KOMERCINIAI.
ATSAKOMYBES. APIPLĖŠIMO, TRANSPORTO. BONDS IR PAN.

DRAUDIMO IŠTAIGA
AL DŪDA

24 VAL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131

RO. 6-7132
ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BENDROVĖS. 

DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE KANADOS PROVINCIJOSE. 
10% NUOLAIDA IMANT DRAUDIMĄ 1$ VIENOS KOMPANIJOS
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TORONTO, Ont.
Sv. Jono Kr. parapijos žinios į
--Šį penktadienį, Marijos Ne- _ ..............

kilto Prasidėjimo šventėje, ryti- Švenč. M. Marijos Nekalto Prasi-; 
nes pamaldos 7.30 ir 8 vai., o va- dėjimo šventė. Katalikai privalo; 
kare — 7.30 vai. Šį penktadienį, I išklausyti šv. Mišių Pr. bažnyčio- 
kaip bažnytinėje šventėje, gali-1 je jos laikomos 7, 7.30 ir 8 vai. ry-. 
ma valgyti mėsiškus valgius, bet i te ir, be to, 7.30 vai. v. Mišių me-j 
ketvirtadienį, kaip vigilijoje, su- ‘ 
silaikoma.

— Šios savaitės kalenda: Paci
fic. Oakmouth, Mountview, Med- 
land, Rowland ir G’enlake gatvės.

— Praėjusį šeštad. iš par baž
nyčios lietuvių kapinėse palaido
ta a.a- Apolonija Matulaitienė. 
Velionė sulaukė 76 m. amžiaus, 
porą metų sirgo rūpestingai slau
goma dukros p. Slivinskienės.

— Gyvojo rožančiaus narių su-! o sekmadieniais-— prie bažnyčios 
sirinkimas šį sekmadieni po anks
tyvųjų pamaldų, par. salėje. 9.30 
vai. pamaldos skiriamos draugi
jos intencija.

— Kalėdinės plotkelės gauna
mos po visų pamaldų par. salėje.

— Prašoma pranešti apie ligo- mad.. 8 vai. ryto, o antrosios — 
nius, kuriuos pageidaujama šven- gruodžio 16 d., šeštad., 7 vai. ryto, 
čių proga aplankyti namuose ir Be to, ši šeštad., gruodžio 9 d., 9 
suteikti bažnytini patarnavimą, vai. ryto bus laikomos Mišios ta

— Maloniai kviečiama palaiky- pačia intencija, užprašytos Prisi- 
ti šį savaitgalį įvykstančius paren-' kėlimo par-komiteto.
gimus: šeštadienį Caritas kalėdinį' — Katechetinės ir Pirmos Ko- 
koncertą ir į
jos arbatėlę sekmadienio popietį.' sekmadienį po 10 vai. Mišių. Gim-

— Užjaučiama Viktoro Daily-' nazistai renkasi į aktorių kamba-
dės šeima? mirus j o j o brol i ui Lie- n u s. o visi kiti — i Vaikų Namus, 
tuvoje. į Pirmos Komunijos pamokos pra-

— Ši šeštadieni, 8.30 vai. ryti- dėtos praėjusį sekmadienį. Vaiku- 
nės pamaldos laikomos už Pošių-{čiai baigę ar bebaigia 7 metus, tu

rėtų jas lankyti.
; — Par. vaikų choro repeticija 
bus ši sekmadienį, 2.30 vai. p.p.

Prisikėlimo parapijos žinios į 
— ši penktadienį švenčiama

tu klausomos išpažintys ir dalija- ■ 
ma Komunija; Tą dieną, nors ir 
penktadienis, galima valgyti mė
siškų valgių. Vietoj to, susilaiko
ma nuo mėsiškų valgių šventės iš
vakarėse— ketvirtadienį.

— Par. choro bendra repetici
ja — šį trečiadienį, 7.30 vai. vak. 
muzikos studijoje.

— Kalėdinės plotkelės šiokia
dieniais gaunamos par. raštinėje, 

durų.
— Užuojautos vietoje M- ir P. 

Reginamš, už Lietuvoje mirusį jų 
tėvą šv. Mišias užprašė J. S. Bie
liūnai ir A. A. Klupšai. Pirmosios 
bus laikomos gruodžio 10 d., sek-

par. Kat- Moterų Dr- m unijos painokos daromos kas 
sekmadienio nonieti. sekmadieni po 10 vai: Mišių. Gini-

. Nacevičių šeimos mirusius.
Šv. Jono Pašalpinės Dr-jos 

susirinkimas Įvyks ši sekmadienį, prie vargonų*. r r
gruodžio 10 d.. 3 vai- p.p. mažo- — savaitę parapijos kuni- 
joje salėje virs ‘T-žiburių , j gai lankys parapijiečius, gyvenan- 

, Arbatėlė — koncertas čius; Richmond Hill ir Thornhill 
Advento rimčiai atžymėti KLK: miesteliuose ir. be to, Toronte 

Mote r u D r-j o s š v. J o n o K r. para-. šias gatves; Caledonia Rd.. G o - 
pijos skyrius gruodžio 10 d. 4 vai. thic Ave.. High Park Ave.. Mar- 
p.p. rengia sekmadienio popietę čia Avė. ir Quebec Aye.
- -arbatėle, kurios metu meninę — Pakrikštyta Izidoriaus ir 
dali išpildys mūsų mėgiamas Anelės Gataveckų dukrelė Vilija 
muz. St. Gailevičiaus vadovauja-1 Ona-
mas kvartetas. ! KLK Moterų Dr-jos

Maloniai kviec.a.ne lietuvišką. Prisikėlim0 parap.'sk. jaukiamas 
visuomenę atsilankyti kur besi-|visuotinis na<u sFus.mas gruodžio 
šnekučiuodami, besiklausydami 10 d nI a saldje tuoj posSumos, 
muzikos garsų praleisime porą - J - J "
malonių šventvakario valandų-

Skyriaus valdyba
* Metinis SLA 236 kp. 

susirinkimas — gruodžio 10 d., 
sekmadieni, 2 vai. p.p. Liet. Na
muose.

Darbotvarkėje; 1. valdybos rin
kimai. 2. nominacijos i SLA Pild. 
Tarybą, 3, valiutos skirtumo išly
ginimas draudos mokesčiuose ir 
kiti reikalai. i i i

Nariai prašomi gausiai daly- ’ 
vauti šiame susirinkime/ V-ba 

■ - . ’ ' ■ į
Jonui Sliekui. P.O. Aroland. į 

Ont., gautas laiškas iš Lietuvos.! 
Paštas, ten jo neradęs, persiuntė nesiūs atvykusi iš Australijos, ap- 
“TŽ”. Atsiimti administracijoje, j sigyveno Toronte.

Pakrikštyta Izidoriaus ir

Į sus-mą prašomos būtinai atvyk
ti visos narės, maloniai kviečia
mos ir prijaučiančios moterys ir 
merginos.

Sumos metu narės prašomos Į 
' gausiai eiti šv. Komunijos.

Valdyba
Mergaičių popietės vyksta kiek

vieną sekmadieni L. Vaikų Na
muose 4 vai. p.p. Visos mergaitės 
kviečiamos paskutinėse repetici-

1 jose aktyviai dalyvauti.
Jonas Jonikas jieškomas pažįs

tamų. Kreiptis į “TŽ“ redakciją
Bužinskų šeima, prieš du mė-

Kalėdinėms dovanoms
ir savo stalui papuošti

JŪS N I E KUR GERIA U NERASITE, KAIP

THE OLD COUNTRY SHOP
355 Roncesvalles Avenue

VISKAS EUROPIETIŠKA: šokoladas, saldainiai, tortai, sausainiai. 
Taip pat keramika, kristalai, porcelanas, bambuko, vario, nerūdijančio 
plieno gaminiai ir kita.

I PRAŠOME UŽEITI ČIA. Krautuvė atidaryta kasdien iki 9 vai. vakaro.

PIRMĄ KARTĄ KANADOJE!

Toronto Lietuviu Caritas tradicinis kalėdinis

KONCERTAS
Įvyksta šį šeštadienį, gruodžio 9 d., 7.30 vaI. vak. 11 

Prisikėlimo parapijos salėje.
PROGRAMOJE DALYVAUJA:

sol. Lilija Šukytė, sol. Vaclovas Verikaitis,

Akomponuoja muz. Stasys Gailevičius. Programoje kūrinių paaiškinimai.
Pajamos — Caritas kalėdinei šalpai. Visi maloniai koncerte laukiami.
įžanga: $2 ir $1. .;// ■??<<■■■ L Caritas

Ateitininkų sendraugių į 
susirinkimas Įvyks sekmadienį,j 
gruodžio 10 d., 6 vai. vak.. Vai-1 
kų Namuose. 67 Sylvan Avė. Pro
gramoje įdomi K. Skrupskelio pa
skaita ir einamieji reikalai. V-ba

Inžinierių susirinkimas
Gruodžio 13 d., trečiadienį, 8 

v.v. L. Namuose šaukiamas PLI 
AS Toronto sk. narių sus-mas, ku-į 
ria me inž. Pr. Čeponis darys dis- i 
kušini pranešimų. Kviečiame vi-1 
šus dalyvauti. Valdyba I

T L M Šalpos Grupės "DAINA

gruodžio 8 d.z 7 vai. vak.
Lietuvių Namų viršutinėje salėje.

Salia gražių ir vertingų fantų, dainietės dar paduos karštą įvai- 
ria ir skanią vakarienę. Pelnas — Kalėdų dovanoms seneliams, 
ligoniams ir gausioms šeimoms tremtyje.

Kviečiame visus gausiai atsilankyti.
•- Valdyba

pKe^Z
CENTRE

ARTS'

Speciali švenčių įdomybė 
savaites - nuo gruodžio 11 iki

AMERICA’S MAGICAL MUSICAL
31

Į

8.30 vai. vak. $2.75 iki S6.00 
8.30 vai. vak. $3.00 iki $6.50 
8.30 vai. vak. $3.50 iki $7.50 
2.00 vai. p.p. $2.00 iki $4.50 
2.00 vai. p.p. $2.75 iki $5.00 

KALĖDŲ DIENĄ VAIDINIMŲ NEBUS. Specialus vaidinimas ketvirta
dienį, gruodžio 28 d., 2 -vai. p.p. (trečiad. popiet, kainos) ir sekmad., 
gruodžio 31 d., 8.30 vai. vak. (kainos kaip parodyta). Studentams nuo
laida trečiad. ir šeštad. popiečiais tiktai gruodžio 13, 16, 20 ir 23, 

Kasa atidaryta nuo 11 vai. ryto iki 10 vai. vak.
Informacijoms skambinkite tel. EM. 3-6633. 

Kalėdinėms dovanoms pažymėjimai parduodami dabar!

su EI) AMES, JONATHAN JO ANNE JOHNNY 
LUKAS WORLEY HAYMER ir SUSAN WATSON

Vakarais pirmad. — ketvirtad.
Vakarais penktad. ir šeštad.
Vakare sekmadieni, gruodžio 31 d
Popiečiais trečiadieniais
Popiečiais šeštadieniais

r-’ «^i< -ui' i ’Twuii.v<.’U'» "i 11<1 *

DIDINGAS ANSAMBLIS

MAZOWSZE pasirodys šiame 
kontinente su autentiška len
kų muzika, humoru, dainomis

1 bei 1000 gražių kostiumų.
DU DIDELI VAIDINIMAI:
ANTRADIENI — GRUODŽIO

t 12. TREČIADIENĮ — GRUO
DŽIO 13 d. 8 v. v. punktualiai.

BILIETAI (JAUNAMI: Maple Leaf Gardens kasa bus atidara pirmadieni, 
lapkričio 20 ir kiekviena savaitgalį tarp 10 v. ryto ir 9 v. v. Taip pat bi
lietai gaunami Toronte pas Moody’s. Taria, Royal York ir King Edward 
agentūrose, Oakvillcjc pas John Black ir Hamiltone The Royal Con-

> naught Hotel ir Guda Pharmacy. A

ynn šokėjų, 
JLW dainininkų 

ir 
muzikantų.

Šv. Jono Kr- parap. jaunimo 
choro ir altoriaus berniuku 

kalėdinė eglutė ir bendra išpažin
tis ši penktadienį, Marijos Nek. 
Pr. šventėje. Visi choristai ir alto
riaus berniukai renkasi i parapi
jos salę .6 vai. vak. trumpai repe- 

’ ticijai, o po to išpažintis. 7.30 vai. 
vak. šv. Mišios ir Komunija. Kvie
čiame ir tėvelius priimti šv. Ko
muniją už savo jaunuosius, pave
dant juos Dangaus Karalienės 
globai. Po šv. Mišių jaunimas ir 
tėveliai renkasi Į parapijos salę 

{trumpai programai, kurią išpildys 
i jaunimo choras, po programos 
i bendros vaišės. Ta pačia proga 
pasižymėjusiems bus Įteiktos do
vanos-

Toronto Lietuvių Caritas 
Kalėdų švenčių proga lanko lietu
vius ligonius Įvairiose Toronto ir 
priemiesčių ligoninėse bei na- 

! muose. Būtų gera, kad Caritas ga- 
lėtų sužinoti apie visus ligonius ir 

Į medžiaginės pagalbos reikalingus 
asmenis. Prašoma apie juos pra
nešti pirm. A. Kalūzai tel. RO. 
9-9353. Besiartinančių Kalėdų 

'švenčių proga Caritas yra gavęs 
aukų: dr. A. Valadkos šeima S25. 
inž. P. A. Ščepavičiai — S10. A. 
S Kalūzai — $5. Bičiulių būrelis, 
rengęs p Matulaičiams išleistu
ves, Caritui įteikė $13,50. Visiems 

; geradariams gili padėka. Pavie
nių aukotojų aukos yra vietoje 
kalėdinių sveikinimų siuntimo. Į 

Tradicinis Caritas koncertas 
Įvyksta ši šeštadienį Prisikėlimo 
par. salėje 7.30 vai. vak.

Kalėdų eglutė visiems
! Toronto ir apylinkių lietuvių vai- 
i kams Įvyks gruodžio 17 d. Prisi- 
j kėlimo par. salėje 4 vai. p.p. Visi i 
tėveliai prašomi sunešti savo vai
kams dovanas iki gruodžio 17 d. i 

j Lietuvių Vaikų Namus — 57 Syl- 
I van Avė. ■ kLė:tI I

Iškilmingas Naujų 1962 Mėtų 
sutikimas bus ir šiais metais 

Į Prince George viešbučio didžiojo- 
!ie šulėje Pradžia sekmadieni, 
'gruodžio 31 d.. 8.30 vai. vakaro, 
pabaiga 2 vai ryto Stalus po 8 
vietas galima jau rezervuoti “Dai-1 
nos" įvairiu dovanu ir plokšteliu I 
prekyboje 974 College St.

šis N. Mėtų sutikimas yra ren- 
! giarnas. kaip ir per eilę metų, lie
tuviškos radijo programos “Tė
vynės prisiminimai”.
L Joanos ir Česlovo Valiukų šei- į 
nia susilaukė dvynukių dukrelių !

MAPLE LEAF GARDENS

MONTREAL, Que
Nekalto Marijos Prasidėjimo 

šventė yra ši penktadieni. Tai yra 
Bažnyčios įsakyta šventė ir todėl 
kiekvienas katalikas yra ipareigo- 

: tas šią dieną išklausyti šv. Mišių. 
AV bažnyčioje Mišių tvarka kaip 

l sekmadienį. Be to, šv. Mišios 8 
į vai. vak. Penktadienį pasninko 
■ nėra, bet susilaikoma nuo mėsiš
kų valgių ketvirtadienį.

Šį sekmadieni tuojau po Su
mos šv. Onos dr-jos narių ir sve
čių susirinkimas AV klebonijoje.

KLB Krašto Valdyba paskuti
niame posėdyje paskyrė po $50 
“Nepriklausomos Lietuvos” ir 
“Žiburių” spaudos bendrovių se
ru pirkimui. Tuo būdu nors sim- 

, beliniai norima paremti lietuviš- 
I kos spaudos leidimą, kuri taip 
nuoširdžiai bendradarbiauja su 
Kanados Lietuvių Bendruomene.

Banko “Litas” valdybos posė
dis įvyks ateinantį sekmadieni, 
gruodžio 10 d., 8.30 vai. ryto ban
ko patalpose.

Sol. G. Čapkauskienė gruodžio 
9 d., šeštadienį, 11.30 vai. ryto 
dainuos per CKVL-FM radiją. Įsi-, 
dėmė! ina. kad ši FM radio stotis 
turi bangą 96,5. todėl reikia nau- 

kioskuose — šv. Jono Kr. ir Pri- , • ) '' ‘ *..P • •'
sikėlimo parapijų. Knyga dailiai tuv4> nes si programa per ilgąsias 
išleista su Įspūdingu dail. V K. ban§as nebus transliuojama.

Auko jo A V b-os remontui: po 
$20 — dr. J. šemogas, A. Gaurys, 
r. Paunksnis; po $10 — A. Fta* 
šinskas, K. Toliušis, A. čerkasai- 
tė. J. Jasekas, A. Simijonas, J. 
Gaurys, J. Valenčiūnas, I. Sire- 
vičius, A. Pranevičius, Mrs. L. 
Jurijonas. A. Snapkauskas, J. Bu
lota, V. Givis; po $5 — P. -Meški
nis, A. Matulis, Ona Nauckūnas, 
V. Daniliauskas, V. Žitkus ir A? 
Kalvaitis.
/ Be to, aukojo: $25>J- Lukai- 
tis; $20 — J. Kardelis; po $10: 
J. žemaitis. K. Ratavičius, A. Ali
šauskas, G. Rukšėnas. P. Dikaitis, 
J. Mileris, R. Bukauskas, M. čap- 
kauskas, J. Staniulis, Barteška, 
J. Petrulis, A. Bendžiūnas, L. Ba- 
laišis. K. Giedraitis. O. Biliūnie
nė, V. Šipelis, J. Sipelienė, D. 
Rupšys; $5 — J. Jotkus.

PRANEŠIMUS bei skelbimus 
Montrealio kronikai siųsti iki 
sekmadienio 
stovei p. A. 
raid St.. La 
DO. 5-0224.

vakaro “Tž” at- 
Zubienei 555 Ge- 
Sallc, P.Q. Telef.

JAV pareiškimas 
Latvijos atstovui
Latvijos įg. min. dr. Arnold 

Spekke. gavo toki laišką iš JAV 
valst. sekretoriaus D. Rusk:

.. 44T—; Monrealio dainininkė Maureen
4 „ y • , Lux Forrester koncertuodama Mask-!

Moters, zurnaJuose.; voįe Čaikovskio salėje sulaukė di- Pz, ^ hile,tvJ,t,I2hėc
pr.!delio pasiSekimo. Ji išpildė Gab-■ Val^yb,ų 7^ausyb^s tauto.s

- ' rieI- Poil,enc- Šumano ir j S^is^^rS^tSThe Times“ - J. Bcržin-; B. Britton ^mus Dajnn^^f^j Į-
i Margis Drug Store - 408 Roncesval- Kiieva’ Tiflisa^ir Baku? & ■’ Į-ntlos vč'L kat: latviu tautossie-
!es Ave.: Danna Shop - Baikausku • ‘ : kiniai vėl bus įkūnyti nepnklau-
rūbų krautuvėje — 1613 Bloor Si. w.; j Gen. St. Dirmantas. buv. Lietu-1 somoj Latvijos valstybėj. Man

■ Tonys Variety — 373 Roncesvalles vos krašto aps. min., apleisdamas *enka privilegiia naujai pątvirtin-
i A\c.. abiejų parapijų knygynuose sek- Mnnfreali pareiškė nuoširdų dė- -t Jungtiniu Valstybių politika, 

' nepripažįstančią Latvijos inkor-
9-ri Dundas St. W., Toronto 3, Ont. ■ v. > aJoba vaišingumą bei ’ noravimo i ^ov. Sąjungą ir naujai, Taip pat “Daina dovanų krautuvėje—! J-ia.rnA uz &looą, vaisingumą oei, . latvin
974 College St kvietimą. Svečias buvo apsistojęs : ^tikrinu muša paramą laivių
______ * ______ _ _______ AV klebonijoje. I tautos reikalavimui savo teisės į 
Išnuomojamas kambarys ir virtuvė j i D valstybinį apsiprendl-
antrame augšte, 48 Beatrice St. Tel.; Šv. Kazimiero bažnyčioje pra- mą .

ĮLE. 5-3329. ! eitą šeštadienį sutuokti P. Pelec-
: - ----------------- ------------------------  kas ir B. Jurgiūnaitė. Pažymėti-
High Park rajone išnuomojamas 6 j na, kad Peleckas sužadėtine atsi-, 
kambarių labai moderniško duplekso kvietė iš Lenkijos. Daug laimės 
II augštas savininko apšildomas, skal-

! bimo mašina su automatiniu džiovintu
vu, šoninis Įvažiavimas, garažas, dide-

i lis kiemas, 235 High Park Ave. Tel. 
k i RO. 7-3292.

| - “Didysis nerimas“
I—- ka tik išėjusi knyga iš spau
dos jau gauta Toronto spaudos

Jonyno aplanku. Geri vertinimai i 
jau pasirodė “Drauge”.

Į ("hristi” ir ”
į Tai graži dovana Kalėdoms, 
i

Kalėdinės atvirutės 
( gaunamos: ___
Lsko prekyboje, 1212 Dundas St. W

Liet, evang. liut. pamaldos 
su šv. Vakariene Įvyks gruodžio 
10 d. 2 vai- p.p. Išganytojo baž
nyčioje Bloor St. W„ kampas In
dian Rd. Pamaldas atlaikys kun. 
H. Dumpys iš Ųetroito. Pamaldų 
metu giedos parapijos choras ir 
gros triūbininkai. -

Po pamaldų Alhambros bažny
čios salėje, kampas Alhambra 
Ave. ir Bloor St. W., įvyks para
pijos Moterų dr-jos ruošiama Ka
lėdų eglutė su kavute. Maloniai 
kviečiami Toronto ir apylinkėje 
gyveną gausiai dalyvauti.

Taryba
Pamaldos evangelikams

Malonės liuteronų bažnyčioje, 
1424 Davenport Rd., sekmadienį, 
gruodžio 10 d. 1 vai- p.p. Įvyks ad
ventinės pamaldos.
— vaikų eglutė.

Kun. L.

Po pamaldų

naujai lietuviškai šeimai.
Aušros Vartų parapijos šv. 

j Onos dr-jos rengtas kortų vaka- 
,'ras praeitą šeštadieni sutraukė 

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė II gražų būrį ŠIOS rūšies mėgėjų ir 
augšte be baldų. Yra virimo plyta ir gražiai praėjo.
skalbimo mašina. Tel. LE. 34912. 
skambinti po 6 vai. vak.

Išnuomojamas butas iš dviejų kamba-J 
rių ir virtuvės arba vieno kambario iri 
virtuvės arti susisiekimo ir prie parko. 
Yra garažas. Tel. EM. 3-9942.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

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

Kostizcnas
Medžiotojų ir žūklautojo 

klubo visuotinis narių susirinki
mas — gruodžio 10 d.. 2.30 vai- 
p.p. Lietuvių Namuose. V-ba i

BALTIC MOVERS į
Baldų pervežimas Toronte ir tolintomis ! 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap-' 
draustas. Važiuojam kas savaitę Į 
Montreali, Londoną, Windsora, Hamil
toną. North Bay, Šudburi ir kitur.

30 DEWSON ST.. TORONTO 
Telefonas LE. 44403

408 Roncesvalles Avė. Tel. LE. 5-1944
kampas Howard Park

JOHN V. MARGIS, Phm.B

visu rūsiu ..X $Q AQ
— 200 štukų — u x U • V 7Cigarečių kartonas

Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reikalingumo daik
tu. paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai užeikite Į MARGIS 
DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią problemą, paskambinkite mums, 

mes pasiryžę jums padėti geriausiai.
Mes turime daugybę europietiškų mišinių, kaip trejos devynerios. ramu
nėlės, zubražolė, “C” termometrai ir kt. Kas nori pigiai pirkti įvairius FOTO 
APARATUS arba filmų aparatus — BOLEX. KEYSTONE BELL. HOWELL 

ir kt., juos gali gauti pas mus su 25% NUOLAIDA.
GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI VISĄ DIENĄ. 

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
Moteriškos kojinės

DISTRICT ESTATE BROKERS
177 Sherbrooke St. W. VI 2-8501 
Pastatai-žemė-Draudimas-Paskolos

Maisto krautuvė (išskyrus alų ir 
šviežią mėsą) Verdune, lietuviams 
gerai žinoma savo produktais ir pel
ningumu. Inventorius $9.000, pre
kės $4.000, apyvarta savait. $1.200. 
Parduodama už $14.000.

P. Adamonis, RA. 2-2472.

Maloniai pranešame,
kad jau priimame užsakymus
KALĖDINIŲ KALAKUTŲ, 
KUMPIŲ, PARŠIUKŲ.

Pas mus galite gauti:
• paršiukų,
• kalakutų,
• kaimišką sviestą,
• skiland’nę dešrą.
• gerų rūkytų kumpių.
• gerai žinomus p. Viskonto 

lietuviškus sūrius ir grietine.

Turime <crą šviežių ir rūkytų mėsų 
pasirinkimą. Prekiaujam importuo
tais delikatesais, kurie šių švenčių 
stalą tikrai turtingesnį padarys.

PRIST A T Y MAS 
NEMOKA MAS .

Parkside Meat Markei
355 Roncesvalles Avė., Toronto, Ont. 
Tel. LE. 5-1258 Savininkė’:

E. PUNKRIS ir J. KRASAUSKAS

savo Kredito Kooperatyve ‘'LITASz/
SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS. PASKOLOS LENGVAI IR 

GREITAI DUODAMOS BETKOKIAM GERAM TIKSLUI.
BANKAS VEIKIA: šiokiadieniais 1451 Crawford Bridge Ave.. Verdun — 
pirmadieniais nuo 10 iki 1 vai. ir nuo 7 iki 8 vai., trečiadieniais ir penkta
dieniais nuo 7 iki 8 vai. Sekmadieniais Aušros Vartų parapijos salėje nuo 
10 vai. 30 min. iki 1 vai.

Visais paskolų reikalais kreiptis pas ved. padėjėja 
PR. RLDINSKĄ tel. HU. 1-2957.

Pirm. J. Bernotas, AV. &3111 • Vedėjas D. Jurkus, PO. 7-4280

PI J AN INU 
TECHNIKAS
A. BRIČKUS atlieka įvairius niia 
ninų remonto darbus i* sustvgavi 
mus. Perk* »r narduMa naudotus 
pijančius. Telefonas LE. 7-37 82.

//
1212 Izundas St. W. Tel. LE. 2-9547

,T BERŽINSKAS
Dk vm a i priimami ir paštu.

nepamirškite užsukti lietuvlškon dovaną, 
suvenirų, ir ^vairią reikmenų krautuvėn

AL GARBENS
REAL ĮSTATE .

Kanados, Ontario ir Toronto Ileal Estate Boards narys.

1611 Bloor St. W. Toronto, Ont.
Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2664

Vakarais — HU. 9-1543.

BRWJKQUEEN. $1.000 įmokėti, balansas $12.000 per 13 mętiKjnedCF 
n»škas. 2 virtuvės, nepereinami kambariai, nauja apšildyn^sistcma, 
gara’as. •

BATHURST — BLOOR. S2.500 įmokėti, balansas $13 000 per 10 metu.
8 kambariai su visais baldais, vandeniu alyva apšildomas. "

RUNNYMEDE — BLOOR. S6.000 įmokėti, balansas S 14.500 ner
7 kambariai, prie oat Bloor, vandeniu šildomas, platus įvažiavimas, mo- 

gražus narnas. ■ ■< •-••■.a... .•

SIX POINT — BLOOR. $10.000 Įmokėti, balanse $11.500 per 10 metų.
Sn^cLabai statvtas bungalow rųsvs nilnai n*baicta«. seram rerid. rajone.

KRAUTUVE — BLOOR — DUNDAS. $5.000 įmokėti, balansas $17.50».
M^dornisVai pastatytas, plius du butai, gįnn 4

TRIPLEKSAS ORIGANALUS. $10.000 Įmokėti, balansas $22 000 17
kambariu, balkonai, vienų metu senumo, geros nuomos, geležiniai laip* 

virtuvės su visais įrengimais: pečiai, šaldytuvai ir kt. Aliumininiai 
langai. • ■

Pas mus randasi dan<? nauiai registruotu pardavimu Hieh Park ir Parkdale 
rajonuose. Dėl informacijų skambinkite A. GARBENIUI.

Estate”

10 metų.




