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Savas laikraštis
Taip jau yra, kad visad vertiname tą, ko neturime. Šis dėsnis 

tinka visur, tinka ir mūsų spaudai. Kai carų okupacijos laikais 
lietuviškoji spauda buvo draudžiama, ji buvo nepaprastai bran
ginama. Už ją inteligentai turėjo bėgti i užsienius. Už ją knygne
šiai rizikavo savo laisve ir gyvybe. Ją gaudė eilinis skaitytojas ir 
skaitė paslapčiomis, nežiūrėdamas gresiančių pavojų. Bet štai 
spaudos laisvės durys atsivėrė. Savoji spauda, kaip dienos šviesa, 
pasipylė po kraštą. Jos nebereikėjo jieškoti — ranką ištiesei ir 
pasiekei visur, net įpoperatyve, net pieninėje. Ir kaip tik tada 
spaudos pasiilgimas ir jos branginimas sumažėjo.

Istorija ir vėl kartojasi. Pavergtoje tėvynėje šiuo metu lais
voji spauda yra ne tik branginama, bet virtusi tiesiog relikvija. 
Kokiu nors netikėtu būdu ten patekęs laisvasis spausdintas žodis 
eina iš rankų i rankas tol. kol popierius suplyšta i skutelius. Isto
rija kada nors atskleis ilgą sąrašą mūsų naujųjų knygnešių, kurie 
pakėlė ištrėmimą ir mirti už lietuviškąjį spausdintą žodi- Tuo 
tarpu mes išeivijoje stovime kitoje medalio pusėje. Mūsų tautinė 
spauda čia yra laisva, plačiausia to žodžio prasme. Kanados ir 
JAV įstatymai jokių ypatingų suvaržymų tautybių spaudai neturi, 
drausdami tik užkliudyti kieno nors asmeninį reikalą. Mums ne
reikia kam nors pateikti savojo laikraščio vertimo. Mums niekas 
neatsiunčia privalomai dėtinos medžiagos (faktas, kurio negalėjo
me išvengti net nepriklausomoje Lietuvoje). Mūsų niekas necen
zūruoja. Dar daugiau — diena iš dienos tautybių spauda ima da
ryti vis didesnės įtakos į viešąjį krašto gyvenimą. Mūsų vedamųjų 

. ir kitų svarbesnių straipsnių pagrindinės mintys žinomos visų 
laipsnių krašto valdžiai. įskaitant ir patį Kanados minister! pir
mininką (kaip jis pats viešai pasisakė). Etninės spaudos redaktorių 
ir artimųjų bendradarbių klubas yra visų oficialiai pripažintas, 
jo balsas išklausomas, į jo pakvietimus raštu ar asmeniškai atsi
liepia patys augščiausieji kraštą tvarkantieji asmenys, žodžiu, jei
gu dar vis pripažįstame posakį, kad esame krašto ambasadoriais 
užsienyje, tai viena pagrindinių to ambasadoriavimo veiksnių yra 
lietuviškoji spauda, nes anglai yra nuo mažens įpratę faktais pa
grįstą spausdintą žodį vertinti daugiau, negu kalbą.

Apie savosios spaudos reikšmę mūsų pačių tarpe nebetenka 
nė kalbėti. Atimkime tautinę spaudą išeivijoje — liks tuščia ir 
nyku, kaip anot Baranausko, ‘‘tik ant lauko pliko, kelios pušelės 
nudžiovusios liko”.

• • •
O visdėlto, nežiūrint viso ko, savoji spauda išeivijoje dar nėra 

su si laukusi to Vi suoi i nio pripažinimo i r p ar a m os, kokios j i turėtų 
susilaukti turint galvoje jos atliekamą visokeriopą tautinį ir idė
jinį darbą. Kokio gi pripažinimo ir paramos spauda iš visuomenės 
norėtų? Pirmiausia — dalyvavimo spaudoje savo pačių rašytuoju 
•žodžiu. Tiesa, padėtis tuo atveju palengva gerėja. Gerai tebeatsi- 
mename laikus prieš keliolika metų, kai a.a. “TŽ" redaktorius dr. 
A. Šapoka beveik pats vienas turėdavo prirašyti laikraštį. Dabar 
į laikraščio šeimą yra įsijungę savo raštais keli desėtkai bendra
darbių: bet šis skaičius, turint galvoje laikraščio didumą, dar 
gerokai permažas.

Toliau — spauda norėtų nuodugnesnio jos skaitymo. Iki šiol 
dar neturėjome anketos, parodančios kokią laikraščio dalį eilinis 
skaitytojas perskaito. Galime tik spėti, kad apie trečdalis skaity
tojų perskaito visą ar beveik visą laikraščio medžiagą, kitas treč
dalis — tik apie pusę, o likęs visas trečdalis bene pasitenkina tik 
kronikos žiniomis. Labai nemalonus faktas, ypač turint galvoje, 
kad laikraščio žmonės dirba mažai apmokami, o daugiausia ir visai 
nemokamai, aukodami savo laiką lietuviškajam reikalui.

Pagaliau trečias pageidavimas — prenumeratos gausumas. Vi
siems aišku, kad vien idealistiniu darbu laikraštis išsilaikyti negali. 
Būtiniausios ‘‘Tž" metinės išlaidos šiuo metu siekia iki $25.000. 
Juos laikraštis turi susidaryti iš savo apyvartos, nes jokių dides
nių mecenatų tuo tarpu neturime. Pajamų pozicijoje stambią dalį 
užima prenumerata. Argi kelių tūkstančių laikraščio skaitytojų 
šeimai būtų taip jau sunku ta prenumeratorių skaičių padidinti? 
Kiekvienas kasdien praleidžiame daug valandų su lietuviais, kurių 
tarpe yra ir laikraščio neskaitančių. Kodėl neparaginti jų laikraš
tį užsisakyti arba bent paskaityti keletą mėnesių susipažinimui. 
Prėnuraeratorių skaičiui padidinti leidėjai šiemet yra nutarę ir 
palengvinančias sąlygas: atsiųskite tik žmogaus adresą, ir laik
raštis jam bus siunčiamas du mėnesius nemokamai. Asmuo, pirmą 
kartą užsisakąs “TŽ”, galės mokėti metams tik $3. vietoje regu
liarių $5. Ar neverta tuo nedideliu patarnavimu prisidėti prie 
laikraščio sustiprinimo ir pagerinimo? A. R.

JEIGU SUOMIAMS NEPAVYKS APGINTI LAISVĖS
“Jeigu suomiams nepavyks iš-' 

saugoti neutralumo ir apginti sa
vo laisvės, galės tik save pačius 
kaltinti”. Taip teigė Suomijos 
prez. Kekkonen, kalbėdamas tau
tai po pasimatymo su Chruščiovu 
Novosibirske.

Pasak švedų spaudos, preziden
tas kitaip nė negalėjo pasakyti. 
Užtat šioje Baltijos jūros pusėje 
labai aiškiai pabrėžta, kad Suomi
jos laisvės išsaugojimas priklau
so ir nuo sovietų, būtent, nuo to, 
kiek jų interesai reikalaus nenu
eiti pertoli. Tuo tarpu kiek apri
musi padėtis čia vadinama “sąly
giniu palengvėjimų”, nes kiek
vienu metu sovietai galį iššaukti 
naują krizę.

Kaip būdingesnę spaudos nuo
monę šiuo klausimu galima pami
nėti Uppsalos liberalų dienraščio 
išvadą: “Kai mažas kraštas pasi
daro priklausomas nuo tokio di
delio kaimyno kaip So v. Sąjunga, 
jam tenka atsisakyti daug ko, ką 
mes laikome sovaime supranta
momis demokratinėmis teisėmis, 
tarp kitko teisės rinkti valstybės 
galvą be pašalinių įsikišimo. Tai 
yra pamoka tiems, kurie dar to
kion priklausomybėn nepakliu- ■ 
vo, darvti viską, kad to išveng
tų”.
NETIKĖTUMAI RINKIMUOSE

Po N. Metų Suomijos klausi
mas neabejotinai vėl pateks į pir-! 
muosius puslapius. Sausio 15-16 
bus renkami prezidento elekto- 
riai. Šių rinkimų rezultatams pa
aiškėjus, vasario 4-5 bus renka
mas naujasis parlamentas. Vasa
rio 15 susirinks elektoriai prezi
dento rinkti; Tokia -būdu parla
mento ri n k i m a i. kaip p r ama t o m a. 
bus smarkiai veikiami elektorių 
rinkimų. Prileidžiama, jog gali 
būti netikėtumų, kurie sovietams 
sudarytų naują progą įsikišti.

Po to. kai koalicijos kandidatas 
į prezidentus Honka atsisakė bū
ti renkamas, dabartinio prez. 
Kekkoneno perrinkimas atrodo 
užtikrintas. Nesocialistinės parti
jos nesutaria. Konservatoriai iri 
liberalai yra apsisprendę dalyvau
ti rinkimuose be savo kandidatų. 
Švedų mažumos ir suomių liau
dies partijos suskilusios: viena 
dalis viešai remia Kekkoneno 
kandidatūrą, kita vengia aiškiai ■ 
pasisakyti. Nepatenkinti Honkos 
ka ndidatūros atšaukimu, suomių j 
socialdemokratai, kurių 80-mečio 
vado Tannerio Maskva ypatingai 
neapkenčia, iš opozicijos Kekko- 
nenui kandidatu išstatė savo nuo
saikaus sparno atstovą Paasio. 
Nestinga balsų, kurie tvirtina, ■ 
jog Maskva tam tik ir iššaukusi 1 
Suomijos krizę, kad pratemptų 
jiems priimtiną dabartinio prezi
dento, priklausančio agrarų par- j 
lijai. kandidatūrą.

KOMUNISTU MOKYKLA
Tuo metu, kai sovietai viešai ■ 

kišasi į Suomijos vidaus reikalus, i 
Švedijoje tylomis ruošiami nauji!

riu laikraščio “Sydsvenska Dag-

KAS NAUJO KANADOJE?
PER VISAS KALĖDŲ IR

N. METU šventes policija 
budės visu stropumu, kad nelai
mingi atsitikimai būtų sumažinti 
iki minimumo. Kaip Kanados rai
toji policija praneša, be visų gy
ventojų paramos nėra tai lengva 
įvykdyti. Girtas vairuotojas ir gir
tas pėsčiasis yra du didžiausi pa
vojai švenčių met u. Mirtis ar su
žeidimas yra liūdnas dalykas, bet 
jei tai atsitinka Kalėdų metu — 
dar liūdnesnė dovana.

••••■•• '• ■

PER PRAEITAS KALĖDAS | 
gaisruose, kilusiuose dėl netvar
kingų kalėdinių eglučių. Ontario 
prov. neteko gyvybės penki asme
nys. Išvengti nelaimėms pareigū
nai pataria laikytis šių taisyklių:

1 Niekuomet nepirkti eglutės 
peranksti. Perkant rinkis kuo ža
liausią eglute.

2 Eglutei pastatyti vąrtok tn- 
kojį, kuriame yra indas vandeniui 
įpilti.

3. Nepirk didelės eglutės. Juo
eglutė didesnė, juo pavojus gais
rui didesnis. Prieš statant į indą 
su vandeniu nupjauk kotą švie- j 
žiai nors vieną colį. Į

4. Būk tikras, kad elektros lem
putės yra prijungtos prie tinklo,

kuris apsaugotas nedidesniais 
kaip 15 amperų saugikliais.

5. Išeidamas iš namų ar eida
mas miegoti išjunk eglutės švie
sas.

6. Niekuomet neperkrauk eg
lutės papuošalais. Vartok tokius 
papuošalus, kurie yra atsparūs 
ugniai. ■

ONTARIO LIBERALU
V A D A S J. Wintermeyer, iš

kėlęs parlamente organizuotų kri
minalistų veiklą provincijoje, bu
vo apkaltintas, esą skleidžia me
lus, bet negali būti traukiamas 
teismo atsakomybėn, kadangi jo 
kaltinimai buvo iškelti parlamen
to posėdžiu salėje J. Wintermey
er tada atsikėlė ir išėjęs į korido
rių perskaitė visą kalbą, užtruku
sią virš dviejų valandų.
'•i-'"/'-"''---''

ĮTAKAI AFRIKOJE
IŠPLĖŠTI Kanada užmezgė 

diplomatinuis ryšius su ką tik ne
priklausomybę gavusiom Afrikos 
tautom: Tanganyika ir Kamerū
nu. . . ..V

KANADOS DOLERIS
NUKRITO net 4.5 et.. lygi

nant su JAV doleriu. Prieš metų

pabaigą įvairios įmonės moka 
skolas skolintojams JAV ir tuo 
pakelia amerikinio dolerio vertę.

KANADOS ŽURNALAI 
pergyvena krizę ir j ieško išeities. 
Amerikiečių žurnalai sudaro di
delę konkurenciją. Be to, daugy
bė kanadiečių pramonininkų 
skelbimai dedami į amerikinius 
laikraščius. Tik “Liberty” išsi
verčia be nuostolių.

SOVIETŲ KARINIS
ATTACHE Kanadai pik. Lo

gunov feder. vyriausybės buvo 
įsakytas išvykti iš Kanados, nes 
saugumo pareigūnų buvo sugau-' 
tas priimant slaptus dokumentus 
iš vyriausybės tarnautojo. Sovie
tai kaltinimą neigia ir sako, tai 
esąs kerštas už Kanados karinio 
atstovo išvijimą už panašų daly
ką. ‘

47.400 KANADIEČIŲ
IŠVYKO 1960 m. į JAV. Iš 

viso per praėjusius metus iš Ka
nados emigravo 14.000 daugiau 
nei imigravo Kanadon. Daugelis 
išvyko atgal į Angliją ir V. Vo-, 
kietiją. I

Skaitantieji kreipiasi į neskaitančius
“Tėviškės Žiburiai*’ didžiuojasi ištikimą skaitytojų šeima, kuri 

s *r 
I raštais. Yra betgi dar nemaža tautiečių, kurie g dėtų tai-šęjmai pri- 
! klausyti, bet dar nėra jon įsijungę. Kviečiame tad visus skaitančiuo- 
i sius kreiptis į juos paakinant padidinti “TŽ“ sk.ūtyto; s šeimą.

Nuo š.m. gruodžio 15 d. iki 1962 m. vasari:) 15 d. skelbimne 
“Tėviškės Žiburių” platininio vajų. Gavę adresus dar l z ‘ ne
skaitančių tautiečių, siusime laikraštį susipažinti nemoką-mai 
iki. 1962 m. vasario 15 d. Nauji prenumeratoriai; šiame laiko- 
tarpyje užsisakę “TZ” ištisiems 1962 metams, gaus žymią 
nuolaidą — vietoj $5 mokės tik $3. Tai nuolaida lik naujiems 
prenumeratoriams, kurie’ atsilieps į leidėjų kvietimą Įsijungti 
"TŽ” skaitytojų šeimon.
Ja gali pasinaudoti ir tie, kurie vajaus metu užsa’.c “Tž” kaip 

1962 m. dovaną naujiems skaitytojams. “TZ" leidėjai.

Mūsų specialus korespondentas bladet” recenzentas Oskar Ahge-; jautriai vertina savą lietuviška laikras.i. ji lemia savo ištekliais 
Švedijoje lūs simpatingai pristatė naują 

Česlovo Miloszi vokiškai išleistą 
knygą “West und cestliches Ge-komunistų kadrai. Socialdemok- 1n -JVGimtoii Furom Au- laenue — Gimtoji ran opa auratų laikraštis “Folkbladet” at

kreipė dėmesį, jog šiuo metu apie 
40 švedų komunistų lanko neto
li Rostočko, R. Vokietijoje, par
tinę mokyklą. Jie visi išimtinai 
priklauso metalo darbininkų pro
fesinei sąjungas. Jiems vadovau
ja viešumoj beveik nežinomas 
švedų komunistas, kuris tvarko 
partijos vidaus reikalus. Kursan
tai atrenkami labai rūpestingai. 
Tuo rūpinasi vienas parlamento 
narys. Viskas vyksta griežto j e pa
slaptyje. Tik didesniam kursantų

torius vadinamas lietuvių - lenkų 
rašytoju. Knygoje esą pasisako
ma prieš įsisenėjusią V. Europos 
pažiūrą mūsų pabėgėlius laikyti 
“mažavertiŠkų” R. Europos vals
tybių piliečiais. Pirmoj eilėj au
torius stengiasi nušviesti komu
nistinės ir jiems pritariančios 
spaudos puolamų intelektualų 
padėtį.

Norėdamas pažadinti didesnį 
pabėgėlių supratimą vakariečių ' 
tarpe, Milosz vaizduoja ne tik kas- Savaitės ivykiaiskaičiui vienu metu išvykus iš dieninį Vid. Europos gyvenimą. H 

Stockholm© ir Goeteborgo, tatai ■ bet tajp pat atskieidžia šių kraštų i 
buvo pastebėta jų daroo draugų žmonįu galvosena ir jausmu pa- ; 
ir šukele jų nepasitenkinimą. . sauii. P^ak recenzento.

Spauda nurodo, kad R. Vokieti-! jas įav0 mastymu išeities tašku PASITARIMAS pasistūmėjo labai mažai pri 
joje švedų komunistai apmoko- pasirinkęs pirmoj eilėj santvkius min. pranešė, kad Prancūzija išviso pasita 
mi, kaip sukelti darbininkų nera- -[arp Ienkųr lietuJvių. rusu, gudu mano dalyvauti. Pasitarimai tarp de Gauii 
mumus, pakirsti pasitikėjimą de-.įr žydu. Jis pats vra girnos caro do* kad būta daug laimėjo. Britai siūlo. jz 

profesinių sąjungų j |aiĮ^aįs Lietuvoj, vaikvstę pralei- < ^rybąssu sovietais vesti Amerikai su Bri 
vadais,, organizuoti y ad.^ sponta- j RySįjoj? suaugęs susipažino su J R- Berlyno vokiečiai prasimušė i Vakarus i 
mskus streikus. Rinktines gru- y Europa, per II D. kara veikė ^aai mėgina‘pasprukti per užšalusi kanalą 
pės mokomos sabotažo ir smurto .Varšuvos pagrindyje, po karo Va-ikad tik ištruktų iš rusiškos nieškos glėbio 
veiksmų. Įtakingas Stockholm© šingtone ir Parvžiuje atstovavo su Anglijos-premjeru Bermudoj gruod" 
liberalų dienraštis Dagens Ny-:Lenj.jjos.komunistiniam režimui savo karo biudžetą 50'.- į, 1252 .... .... 
heter komunistų pasu uosimus kaįp attache kultūros reikalams, dar yra paslėptų sumų, niekas nežino, 
pavadino pasikėsinimu prieš svė- pagaiįan nuo 1950 m. pasidarė i karo išlaidas kituose biudžeto paragrafuose, 
du visuomenę ir jos demokratę emigrantas. Lietuva ir lietuvius ■
nes institucijas.

Č. MILAŠIAUS KNYGA
Plačiai

BERLYNO KLAUSIMAS IR SU #'O SUSIJĘS RYTU-VAKARU 
■iekin. I i uncūzų užs. i. 
imuose su sovietais ne
it .Adenauerio, neatro- 
ncdąly y aus P ra■ i c ūži j a. 

anija.' Praeitą savaitę iš 
et traukiniu. Kiti vokie- 
■rzikųodauii nei gyvybe, 
JAV prezidentas tarsis 

Ižio 21-22 d. Rusija padidina 
? ir 1962 m. sudarus 13 bilijonu rb. O kiek

JT ĮSIVĖLUSiOS Į -
KONGO REIKALUS jau daug■ č. Milosz mini ir kitoje knygoje,

!už kurią savo metu jam buvo su- ko yra nustojusios. Kyla grasini- 
skaitomas konservato- teikta europinė premija. — mai iš abiejų pusių: centrinė Kon-

Geležinė uždanga, pasistūmėjusi į vakarus ir pasiekusi Berlyno centrą.

Mažumu redaktorių konferencija

DIDĖJA TREČIOSIOS JĖGOS REIKŠMĖ KANADOJE
Bene pirmą kartą Kanadoj bu

vo sušaukta tokio masto tautinių 
grupių redaktorių konferencija 
Otavoje gruodžio 4-5 d.d. Ypač 
įsidėmėtinas faktas, kad konfe
rencija buvo kviesta Kanados 
vyriausybės, tiksliau sakant, imi
gracijos ir pilietybės ministerės 
E. L. Fairclough. Vyriausybei pa
rūpo išsiaiškinti eilę imigracinių 
problemų, išgirsti tautinių grupių 
balsą ir supažindinti redaktorius 
su tų ministerijų veikla bei są
ranga, kurios susiduria su atei
viais. Suvažiavo bene 85 redakto
riai iš visos Kanados. Jie atstova
vo didesniem periodiniam leidi
niam. Skaitant ir pačius mažuo
sius. reda k toriu skaičius būtu žy
miai didesnis. Pvz. vien ukrainie
čiai turi 33 periodinius leidinius. 
Jų tik dalis atvyko. Visi suvažia
vusieji buvo svečiai imigracijos 
ministerijos. Labai šaunius pri
ėmimus surengė imigracijos min. 
E. Fairclough. konservatorių par
tijos lyderis A Grossart ir gen. 
gubernatorius Vanier su ponia. 
Kaikurie didieji anglų k. laikraš
čiai, aprašydami konferenciia. 
prikišo, esą konservatorių valdžia

vilioja balsuotojus artėjantiems į 
rinkimams. Bet tai daro ir libera
lai ir naujoji demokratų partija. 
Tai rodo, kad tautinės grupės Ka
nadoje yra reikšmingas veiksnys, 
su kuriuo turi skaitytis kiekviena 
vyriausybė. (Reikia pabrėžti, kad 
šioj konferencijoj partiniai rėika- j 
lai visai nebuvo liečiami, o pri
ėmime pas konservatorių veikėją J 
nebuvo jokių kalbų). Tautinės- 
grupės Kanadoje sudaro šalia 
anglų ir prancūzų trečią pajėgą, 
kurios įtaka ima ryškėti visose 
srityse. Šį faktą redaktorių konfe
rencijos metu įsakmiai pabrėžė 
ukrainiečių prof. P. Yuzik. dėstąs 
slavų kalbas Manitobos un-te. Pa
sak jo, dabartiniai Kanados mo
kyklų istorijos vadovėliai beveik 
nemini trečiojo Kanados elemen- ■ 
to ir todėl reikalingi pataisų. 
Prof. G. Brown iš Toronto pra
nešė. kad yra rengiamas biografi
nis žodynas, kurin bus įtraukti ir 
tautinių grupių žymieji veikėjai, 
turėję įtakos Kanados gyvenimui

PREMJERO
.1 DIEFENBAKERIO

MUŠA j
Konferenciją parlamento rū-1

muose atidarė Mrs. E.Fairclough. 
pažymėdama jos tikslą ir čia pat 
pakviesdama premjerą J. Diefen- 
bakerį tarti žodį. Pastarasis pasi
sakė gerai pažįstąs tautines gru
pes, nes ginies ir augęs Kanados 
vakaruose tarp ukrainiečiu, len
kų, vengrų. Su jais taipgi dažnai 
susidurdavęs kaip advokatas. Sa
vo jaunystėje patyręs diskrimina- 

(Nukelta į 8 psL)

e ———- 
go vyriaus’ 
nepakanka

kultiną JT. kad ji 
energingai kovoja 
paratistais ir gra

sina kviestis ki-as valstybes spręs- 
PJuizę, suprask, bolšęvikišką Ru
siją. Katangos premjeras combė 

ii o•>»" ■ noj pągj-
ifsistatydinęs JT pa r eigū- 
įge airis kaltina Britaniją 
•ūžija nalaikant Katangos 
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balso teisės 
Prancūziją. 

JUNGTINĖSE TA

n kad valsfy 
savo dalies

Ii

svaiaonias priėmimas ’raud. Kini 
os į narius. Rusai užsispyrusiai 

įrodinėja, kad jų proteguojamoji 
\ū;ija turi ateiii vieton naciona- 

lisiinės Kinijos. Prieš griežtai ko
voja JAV atstovas Stevensonas. 
Xtrodb. kad ji ualaiko ir neutra
lios valstybės, kaip Nigerija, Šve
dija ir kt.

SOV. SĄJUNGOS
(Nukelta į S psl.)

Susirgo vysk.
T. Matulionis

Žiniomis iš okupuotos Lietu-
vos. Sibiro kankinys senelis vysk, 

i T. Matulionis staiga susirgo ir pa
guldytas Kauno ligoninėn. Popie
žius Jonas XXII1 telegrama pa
siuntė užuojautą ir apaštalinį pa
laiminimą bei linkėjimą greitai 
pasveikti. Vysk. T. Matulionis ei- 

i na 88 metus. Grįžęs iš Sibiro so- 
! vietinės valdžios nebuvo leistas
eiti savo Kaišiadorių vyskupijos 
ganytojo pareigų Gyveno ištrem
tas Birštone, o paskui už savo vys^ 
kūpi jos ribų — Šeduvoje.

Yra žinių, kad komunistinė val
džia rengiasi uždaryti paskutinę 
kunigų seminariją Kaune, kur vis 
dar buvo leidžiama 60 klierikų, o 
pastaruoju laiku bene 48 visai 
Lietu va i šiuo metu neleidžiama 
priimti naujų kandidatų.

Netekome dar vieno veikėjo
Praeitame “T.7." numeryje jau 

buvo minėta, kad gruodžio 1 d 
mirė preL Pr. Juškaitis. Tai žy
mių nuopelnų žmogus, padėjęs 
visiems, kure dirbo Bažnyčiai ir 
Lietuvai. Kilimo iš Ilguvos par 
Šakių apsk. Kaip ir visi senieji 
emigrantai, atvykęs i JAV 1905 
m. pradžioje turėjo sunkiai dirbti 
kol susitaupė pinigu mokytis 
Baigęs Valparaiso un-tą; tęsė mo
kslus Bostono kunigų seminariio 
je ir jau 33 metų amžiaus 1917 
m buvo įšventintas kunigu

Nuo pat jaunystes įsijungė i 
organizacinį darbą. Buvo vienas 
iš JAV Lietuvių R. K. moksleivių

Susivienijimo organizatorių, uo
lus vyčių veikėjas, redagavo blai
vininkų organą Tautos Ryta" ir 
1918 m. ‘'Moterų Dirvą". Vėliau 
buvo veiklus bendradarbis ir uo
lus rėmėjas visų liet, katalikiškų 
laikraščių. Jis daug padėjo ir 
"Tėv. žiburiams". Nuo 1922 m. 
velionis klebonavo Nekalto Prasi- 
dėiimo parapijoje. Cambridge, 
Mass čia 1926 m. įsteigė 'pirmą 
lietuvišką parapijos mokykla 
Bostono arkivyskupijoje ir gabiai 
vadovavo parapijai. 1960 m. už 
nuonelnus parapijai ir Bažnyčiai 
popiežius velionį paaukštino pa
keldamas prelatu.

i
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STIPReJAMTI LIETUVOS LAISVINIMO VEIKLA VL! Ko 1961 . XI. 25-26 sesi jos rezol iuci jos

RELIGINIAME PASAULYJE
• KATALIKŲ SPAUDĄ JAV• LENKIJOS VYSKUPAI buvo

susirinkę posėdžio, kuriame daly- pagyrė R. Nixon, buvęs JAV vice-

L POLITINĖJ PLOTMĖJ ; mi visu atsargumu, kad toks bendra-
NUTARĖ: ! darbiavimas nepažeistų pagrindinių

Atkreipti Lietuvos visuomęn^^ Lietuvos suverenių
mesi į ypatingą šio momento politinę teisių vykdymo atstatymą ir kad jis 
svart>ą ir kviesti visus geros valios savo ruožtu nepakenktų likusiems 
lietuvius ir jų organizacijas į politinio krašte lietuviams.

III. KR A-TO PAŽINIMO
: galėdamas, per spauda, radija, klubus, I • . • . . v \

. .c. - tautu of-1 Organizuoti atskiru sakų žinovų ir

Mūsų bendradarbio pranešimas
ADMINISTRACIJA

„ Negalima sakyti, kad administ- m. pradžioje jis įeis į savo 10-sius
pateikė daug uuomenų apie da- racija išimtinai yra rusų rankose. ^J^skkS’mo būdai vra i vai darbo vienybe Lietuvos n,priklauso-
oaninį Lietuvos ūkį ir sovietu da- Lietuvių dirbančių jvamose atsa- Jo paskleidimo budai yra ivai- mvJ>ei alstatyti< kad kiekvi^as> kuri
romas jam skriaudas. Pvz. I960 kingose vietose yra daugiau, bet Pvz-jis. patenka i .OPA*— gajėdamas, pJ.r s,,aUilą. radija, klubus,!
m. ūkinės painios siekė 7 392.-į visur yra rusų, kurie šešėlyje sė- L'eil^scne• y esseaienst Agentui atuerikjnes lf (|     ,
638 r b Iš ju 2 906A28 rbc atite-’'Jie yra tikrieji krašto valdyto- ;~{anka$v kuri .aptarnauja tuks- [ ganizacijas keltų Ljėtuvo< nepriklau-! suinteresuotų asmenų pasitarimus da-

1 jai. Liet, komunistai j U turi klau- tančius laikraščių, rodijofonų irlsamybės atstatymo reikalą, kviečiant į .bortinei Lietuvos būklei išaiškinti ivai-

apkaltintinacionalizmu'"buržua-' Avišką medžiagą pritaiko savo ganizacijas; paves u VLiKo prezi
J - P J ■’ nrooitiac gjs rėmams ir paskleidžia jau kaip diumui paruosti platesni inemorindu-.

Pida iz ... ma anie Sov. SaiunSOs ast-ntu nadarv-

ž i ūr. UTŽ” 49 nr.
J. Glemža plačiame pranešime

dienst” išeina kas mėnuo. 1962

m. _____ ___ ____ ____ _ .
638 rb. Iš jų 2.906.128 rb. atite-; ^i- Jie yra tikrieji krašto valdyto

^iTp^nemažai iS^d^i.“Latvij^e“i^muih^ai* buvo kitų insiituciių
10 . i_ _ u:z • __ _ ‘ ■_ ir_ _ i_ i _ . i hiwrobn ninmicrtn nri t ni lzr\ • cronav-k/-! • PA\r<lI V! Ikn uniU, 11 t.V.

IV. POLITINIO DARBO 
DERINIMO REIKALU

Sesija. Įžvelgdama reikalą suburti 
visas lietuvių jėgas Lietuvos laisvės 
kovai vesti ir derinti, nutarė pavesti 
VLIKo prezidiumui kontaktuoti suin
teresuotas tuo reikalu organizacijas ir 
paruošti planą vieningam Lietuvos 
laisvinimo darbui ig\ vendinti.

V. ATRŪKSIMOS LIETUVOS 
REIKALU j''

Sesija NUTARĖ pavesti VLIKo pre- 
į zidiumui p įruošti išlaisvinsimos demo
kratines Lietuvos Respublikos valsty
binės. ūkinės ir kultūrinės santvarkos 

; pagf indinių dėsnių projektą.
VI. VLIK - ALT BENDRADARBLV 

VIMO REIKALU
. i VLIK • ALT bendradarbiavimui su-

publicistai, rašantieji i ne Vokie- tIU* nnrTnSti-” taUta ,e! a,U’ ‘ ‘iStiprinti ir neskiandųmanis. jei jų pa-
1. Hultūrmial mainai tarp okupuo

tosios L -.uvos lietuvių ir lietuviu, gy
venant; 1 tisvajume pasaulyje, kol į 
Lietuva yrą sovietų okupuota, būtu nu
statomi i tvarkomi jląskvos Įstaty
mais pa ; J bench as komunistų parti- Šefo S. Lozoraičio, Lietuvos
j-s di - v?s’ h-ssu užsįe- diplomatinių atstovų — Balučio, Grau

žinio, Kajėcko, Baltrušaičio, Bučkio, 
Budrio sveikinimų ir linkėjimų, reiš
kia padėką už juos, o taip pat už pada
rytas sugestijas ir politinės padėties 
vertinimą. Sesija linki Lietuvos Dip-

Sąjungoš ko- jomatinei Tarnybai ir toliau ęnergin- 
inunistų partijos padalinys. Tokia san-; gaj ginti Lietuvos nepriklausomybės 
, ... < atstątymo reikalą.

! VLiKo sesija dėkoja taip pat ALT 
’ pirm. Simučiui už sveikinimus ir linkė-
• jimus ir yra isitikinusi, kad ALT ir to- * 
Eau glaudžiai bendradarbiaus su VLI 
Ku ir reins jo darbus; taip pat sesija 
vertina dr. Grigaičio aktyvų dalyvavi
mą posėdžiuose ir jo pareikštas svar
bias mintis .

VLiKo sesija tolygiai vertina buvu
siojo PET pirm. V. Sidzikausko poli
tini pranešimą ir jojo atliktus Lietu
vos laisvės kovai svarbius PET vardu 
žygius sesija augštai vertina PLB pir- 

i minūiko dr. J. Sungailos ir JAV LB 
i Valdybes nario inž. V. Adamkavičiaus,

I ieiuvos ; o taip pat mūsų akademinio jaunimo 
lietuvių į atstovu dalyvavimą sesijoje, ju- Pa

kštas brandžias mintis ir nuošir- 
ius pageidavimus behdradarbiauti 

nes jos aneksijos ne- su VLIKu tautos laisvės labui.
nepripažįsta didžiosiosį _______ ________________

zinės praeities puoselėjimu. . . e u. • . j ifaktas rodo, kad'‘‘už pečiu” ėsan- DPA medžiagą. Kaikas patenką ir,apie Sovr. sąjungos a^-ntu padaru-
Lietuvoje 1961 m. pradžioj bu- čių rusų patarimai Lietuvos ko- 1 vieną arba kitą is 12 speciallių
ŠVIETIMAS tus tarptautinius nusikaltimus prešj 

Lietuvą; VEIKTI, kad Lietuvos suve-
; - ... • x .. .Į renių teisių atstatymo kląusirias bų-<
: dziągą įgauna ir kaikui ie atsklll iškeltas JT ir koordinuoti tuo rei- 
laikraščiai, radijofonai ir panau- kaiu vedamą akcija; APELIUOTI į pa-

■ wit mem uiauzjviu mu- . .. Goja ją saviems straipsniams arba Saulio sąžinę, kviečiant pasmėrkti so-
•VOKIET1JOS KATALIKU 79-; tesi 512.000 mokiniu Au°št. mo- eina ^as savaitę. Informacijose komentarams. Panašiai būna ir vietini kolonizmį ir sovietų vykdomą

1 I . ■■ »* _* doncfiornaci Lriolr rrolint i -i • ?Ą  t_ i: j..—  

katechetinius punktus ir jų ve- rugpjūčio 22-26 d. Hannoveryje. I šfuo^nietu *10 000 ovventmu^ten- JauSlau medžiagos apie gyvenimą
dėjus; nepriimti jokių valdžios Kongreso tema: “Tikėk- dėkok - ka 4 876 mokiniai ' - J ‘ okupuotoje Lietuvoje. Biuletenio

vayO j.ų 5Q. be eitų reikalų, buvo prezidentas, už griežtą laikyseną i vo 128 aštuonmetės^ 646 viduru munistu buvo sąžiningai vykdomi. OPA biuletenių. Biuletenio me 
svarstytas tikybos dėstymas, ku- komunizmo atžvilgiu bei atmeti-; nes mokvklbs iš j k -• > .
ris yra uždraustas mokyklose ir mą kompromisų, nesuderinamų S jr 76* technikumai Iš viso Lietu- 
suvaržytas už mokyklų šienų. Nu- į su krikščionybės principais.minptn inAtn nMdžiniP mn. tarta: nesilaikyti komunistinės! .vAv.^ine v minėtu metų pradzmje mo
vyriausybės potvarkio registruoti I tasis kongresas įvyks 1962

inspektorių; dėstyti tikybą už mo
kyklos ribų savo atsakomybe. Vy
riausybė, pajutusi tvirtą ir vie
ningą pasipriešinimą, sušvelnino 
savo reikalavimus: potvarkio ne
atšaukė, bet jo vykdymą kol kas 
sulaikė. Ji davė neribotą leidimą 
veikti 14 katalikiškų gimnazijų; 
reikalavimą iš Liublino un-to di
delių mokesčių kol kas atidėjo; 
Przemyslio seminarijos klierikus, 
kurie buvo mobilizuoti kariuome
nėn, paleido.

• MASONŲ LOŽĖ Prancūzįjo- .
je “La Grande Loge” su centru nes "H^1]°,s.' 
Neuilly mieste paskelbė, kad jos

kaip didįjį pasaulio architektą. Jo §a.ir vlcePrez- E. Pelaez abu ka-:yra aiškiai nusistatę prieš Lietu- 
apreikšta valia ir sielos nemirtin- talikai. Senatorių dauguma taip-, vos okupantą — Sov, Sąjungą.

RUSINIMAS
Po 21-jo partijos suvažiavimo

ELTOS BIULETENIAI 
“Eltos Informacijos” liet. k. iš- i

' M A V W UlUMLllU. JTi. U ^04, . 11 IV • • 4- *1 4 ’ i • 1 1*4- --------------------------- .
ni-Į kvklose buvo 27 090 studentu.: stengiamasi^ pateikti kiek galint su kaikuriais publicistais, gau- dvasinį, ir medžiaginį smurtą prieš lie- 

-j . - nanjĮjaįs biuleteni. S < tuviu tauta; PAVESTI VLIKo prezi-į
Biuleteni gauna ir eilė biblio- diujnui. imtis priemonių plačiau supa-! 

teku bei skaityklų, kur jis vra pa- “nd’at’ "a“ja* Jf na-
naudojamas asmenų, studijuojam, plė>ti akcija Pavergtųju Tautų or- 
Čių Rytų problemas. ' <»2n>—»e’ia Lietuvos nepriklausomybei

Biuletenis padeda ir kitų pa- atstatyti.
baltiečįų politikams bei redakto
riams informuotis apie Lietuvą ir 
lietuvius. Esame pastebėję, kad 

j “Elta-Pressedienst” panaudoja ir

nančiais biuleteni. .

gavėjų reikalavimai yra labai 
įvairūs. Vieni nori daugiau žinių 
iš tėvynės, kiti, kad būtų duoda
mos ir pasaulio politikos apžval
gos, žinoma, Lietuvos reikalų pa-

tarnauk". Paskutinis kongresas
buvo Berlyne 1958 m.

• JAPONIJOS IMrERATO-
RIUS Hirohito apdovanojo kultu- skiriamas Lietuvos jaunimui, ku- 
ros medalių nioKslininka S, Mi- rį norima padaryti‘aktyviu komu-,, . . .. . . _
zushiną, kataliką. Mizųshina žy-'nizmo statytoju’. Komjaunimui Sfiwiu. Dar kiti pageidautų dau- 
mus atomo struktūros tyrinėji- yra pavesta skiepyti jaunimui in- giau pranešimų iš laisvojo pasau-
mais. Jis yra popiežiškosios aka- įernacionaliziną, ateizmą, visomis iw, lietuvių kolonijų gyvenimo,
demijOS naiyS- annaui,- ,---\ x . v x--- . i aoauuvjj x nv , vivav

• N. CHRUŠČIOVAS pasvei- ti jį nuo Lietuves praeities ir ne- geidavimą mes laikome visai pa-įtijos spaudą, pvz. “Neue Zueri
kino popiežių Joną XXIII, linkė- leisti jo tarpe kilti kad ir mažiau- grįstu. Šia proga norėtume pa-icher Zeitung” ir kiti.
damas laimės jo 80 metų amžiaus šiai pasipriešinimo dvasiai. Lietu-; kartoti prašymą, kad lietuvių ko- 149 biuletenio c^ 
sukakties proga. Tai pirmas šios viškasis jaunimas dar vis reiškia 'enijes pačios daugiau siųstų “EI- siunčiama į užsienį.
rūšies sveikinimas iš komunisti- pasipriešinimą sovietinei propa-7os Informacijoms^pranešimų iš ELTA Itąlijoje leidžia biulete- 

v gandai, iš pasikalbėjimų su Vo-' .
................... . ■ FlL.'.i’iNAl išsirinko katali- kietijon atvykusiais jaunuoliais1
nariai pripažįsta asmenini Dieva ^u,s.i valdžią. Pre?. D. Macapa-i1 matyti, kad jie visi pirmoje eilėje

JAUNTMAS
Ypatingas okupanto dėmesys

II. KULTŪRINIU MAINU 
REIKALU:

Sesija, išklausiusi pranešimų santy
demijos narys. galimomis priemonėmis atitrauk- kultūrinių įvykių. Pastarąjį pa-

. . .. , 140 biuletenio egzemulioriu
r vis reiškia lonijes pačios daugiau siųstų “EI-; siunčiama į užsienį.
lf - IAc;Jnfnnna'Aiinmc^'-nr«iniMimiT ! t-at m < tx . ir 5 _ 2 _ \ . r 21*2 i_ • _i_^_

savo gyvenimo. “EI paskleidžia nį jau eilę metų. Niujorke išeina 
• gautas žinias viso pasaulio lietu- biuletenis anglų kalba. Neseniai J 
! Vių laikraščių redakcijoms ir taip' yra pradėtas leisti biuletenis is- 
; vienos kolonijos tautiečiai greitai panu kalba Argentinoje. Jo išėjo ; 
sužino apie kitų kolonijų tautie- jau 4 nr “
čiuĄ’eiklą. _ ' ; ; Propaganda svetimųjų tarpe

Kaip rodo, kad ir nepilna, sta- nėra ir negali būti tik biuletenių 
tistika, ‘’EI ’ medžiagą spauda ir i reikalas. Visi tautiečiai užsieny- 

; radijofonai panaudoja per menė-j je, jeigu tik turi tam gabumų ir 
si apie 400 kartų. (Savaitraščiai galimumų, turi būti nuolatiniais 
'“EI’ nedaug tegali pasinaudoti. į Lietuvos laisvinimo propagandos 

1883 m. Prez. Kennedy minimas 1959 m., buvo atvirai pareikšta. Dienraščiai ją paskelbia anksčiau, talkininkais kur jie begyventų. 
’ ’ “J -----S. . Ąr-: kad perėjimo į komunizmą laiko- be to, žymi dalis medžiagos pasie- pvz turėtų gyvai reaguoti laiš-

pasiaukojimo simbolis“, j tarpiu visos sovietų valdomų tau- kia juos jau pasenusi. Red.). ^aįs į valstybininkus, politikus.
.re.? i i. L-oih'tc " jų »••«- “Eltos Informacijų” laida B. laikraščiu ir radijofonu redakci-

(auKnis rusų kalba, kuri taps vi- išleidžiama kas du mėnesiu. Vo- jas tais atvejais, kai dera primin- 
suotine soviet, visuomenės kalba, kiškasis biuletenis “Elta-Presse-: įj Lietuvos likimą ir lietuvių lais-

i vės siekius, t *
RADIJO PROGRAMOS .
Vykd. Tarybos pastangomis 

I Madrido radijas pradėjo siųsti 
lietuvišką programą prieš 7 me
tus. ši programa perduodama 
kasdien Lietuvos laiku nuo 21.30 

(Nukeltai 9 psl.)

sitaikvtų, išlyginti, sesija siūlo abiejų 
organizacijų vadovybėms tartis tais 
eikalais.

VIL PADĖKA SVEIKINTOJAMS
Sesija, išklausiusi Lietuvos Diplo-

I.skves kompetencijoj.
Okupuotoje Lietuvoje nėra nei 

rašytoju, nei menininkų laisvų orga
nizacijų. Jos visos yra Lietuvos komu
nistų partijos k ;Mrcl uęJ?mos, o par
tija savo ruožtu yra Sov

gumą. Esą ložė draudžia betko-' S1 k 
kias machinacijas prieš Ekleziją * 1 *
ir civilinę valdžią ir reiškia pasi
tenkinimą didėjančia tikinčiųjų 
vienybe. Tėvas Riquet, jėzuitas, 
aiškindamas šį pareiškimą, pri
mena, kad reikia skirti dvi pran
cūzų masonerijos šakas — Gran
de Loge ir Grand-Orient. Pirmoji 
esanti aešinesnė ir pripažįstama 
didžiosios anglų masonų ložės: 
antroji esanti radikali ir nuo 1877 
m. išbraukusi tikėjimą į Dievą bei 
sielos nemirtingumą; jos nariai 
yra daugiausia indiferentai, lai- 
cistai. materialistai.

U • TiOMUNISTU RADIJO p-o-
» pagaada į Afriką stipresnė už Ya- 

-^-Ajk-at^radijft.“4Siekvieftą-sąvaitę
tovieVų Sąjunga 19 programų an
glų ir prancūzų kalbomis siunčia 
į Ąiriką, 7 vai. portugalų k. 50. 
vai. — arabų k. R. Vokietijos ko-; 
munistai stato galingą radijo sto
tį Konakry. Gvinėjoje. Vatikano 
radijas 1962 m. bus sustiprintas.

• MILŽINIŠKOS PINIGŲ SU
MOS išleistos Amerikoje 1960 m.; 
naujoms. mokykloms: S577- mil., 
ligoninėms $475 mil., bažnyčioms 
$325 mil., auklėjimui ir vaistams 
$250 mil. Viso— SI,951.000,000. 
Tai ne valdžios pinigai, bet katali
kų suaukoti. Pastatyta 650 naujų 
bažnyčių, 33 senelių prieglaudos 
22 kunigu seminarijos, 410 vie- Ą*”'”1“ "u'v“v7“- *’1' ę***1?* ti. tai tu mama už mane’.
nųolynų. 390 klebonijų..1.1 našiai- , ašmenvs 'iš- Tėvui šitai labai patiko ir taip jau
ciu prieglaudų. . krypdavo į abi puses nuo to laiko jai buvo geras, o rytojaus

• JAUNIEJI KRIKŠČIONYS: klausinėju Tėvą, kam jis. tiek ma- <l'eua- ka‘ ta su baltiniais ėjo prie 
žosistai naši- žemės turėdamas, dar sėja rūgins; tal J,sai: atsinešęs lentgalių.1 ... .. . .. . . .. . - pradėjo darbuotis, tepasakes:

— Padarysiu tau skadelius (laipte- 
Fus), kad nepasiystuin čia vaikšeia- 
dama.

Laipteliai, žiūriu, visiškai geri ir 
man gerai tiko lipant su ta mano su- 
lūzėle koja, kai ėjau prie upės praei
ties prisiminti.

SU GYVAIS ŽMONĖMIS
Bet nebuvo man kada perdaug tos 

praeities jieškoti. Prieš mane buvo 
gyvi žmonės, jų rinkosi vis daugiau ir 
man reikėjo su visais ir pasisveikinti 
ir pasikalbėti. Moteris vaišinau ameri
koniškais šokoladiniais saldainiais, vy- pylė kaip iš skrynelės.
rus cĮgaretėmis, o vaikus “lolypap- p " “ *“ * - ” '
sais”. Tie jiems darė didelio Įspūdžio. Kristupu aph

Į vakarą jau nebuvo svečiams nė tarėme, kad tokia giminė “neprasta 
kur sėsti lauke, o ką jau kalbėti apie Mūsų giminė, j 
vidų. O šuniukas. Mirta, jau tiek lo- būdavo išgėrus.

I jo, kad paskui vargšelis pavargo ir at-s
sigulė, pasidėjo savo priekines koje-1 smarkume, ateina būrelis vaikų su gė- J 

lies po snukučiu ir tik žiūrėjo i visus Įėmis iš Juodgalvių kaimo. Mano drau-'
savo judriomis akutėmis, matyt, ne
galėdamas suprasti, iš kur čia tų žmo
nių tiek daug vienu metu.

Sesuo, rūpindamasi stiklais ir šaku
tėmis, paskaičiavo, kad tą vakarą prie!

kiasdešimt keturi asmenys. Jų tarpe: sausius Įspūdžius per toki trumpą išpjautu lauko takeliu,

I mo, esančio už keleto kilometrų, ku-: 
irios specialiai atsivežti su šoferiu bu- gabalas rytdienos — sekmadienio. Va- miausia reikėjo sustoti pašte ir padė- 
! VO nuvykęs Tėvas. TAr7 ?or- here t::“:“ įrzžt: 1............ ..............
sivežti iš Salamiankns, iš to “mū-elio”, dar reikėjo aplankyti kitą seseri, kuri, kad daug kartų yra man palengvinu- vikslus. sick’inuj-kaip darbininkai 
ir dėdę Krištapą. Pasirodo, prieš kiek kad ir bpvo kartu su mumis, bet nore- - sios su namiškiais susisiekti telefonu ir žemdirbiai, kad nėra jokių žy- 
laiko mūsų šeimos apsipyko del niekų. j0. kad pamatyčiau, kaip ji gyvena.
ir dabar, nors kitus kvietė, bet Krista-

:'.pb:inė; 'į

DĖDĖ KRIŠTAPAS
i Sakau Tėvui: “būk geras ir pakviesk 

ii, tik dabar, lik šiam vakarui, kai aš
1 Tšvažiuosi’.i. galėsite vėl pyktis”. Ir 
, Tėvas, kuris prieš tai tik kratė galva, 
kartodamas “nigdu” (niekados) Kriš- 
tapo nekviesias, prašomas, susimirk
sėjo su Miku ir abudu išvažiavo.

• PREZ. KENNEDY apdovano
tas Ląetare medaliu, kuri jam su
teikė Notre Dame un-tas, kuris; vis labiau ėmė stiprėti rusų kai- 
kasmet išrenka pasižymėjusį ka-‘boš ir rusinimo planai. Žurnale 
taliką. Ši tradicija įvesta nuo1 “Vonrosy Jązykoznanija'’ nr, 3-5.

i kaip ‘"naujos energijos, pramaty 
mo ir [
‘'pasišventęs naujos taikos įgy-! tų kalbos turės išnykti, o jų vie- 
vendinimui teisingumo pagrin-Uo ;
du".

tykių užmezgimas ir palaikymas reikš 
£ i santykių užniezghr 
kontroliuojamomis ovgr 
to, okupuoton Lieiuvcn gali 
tik tokias knygas, kurias

; Maskvos agentai.
3. Organizuotas laisvųjų 

bendravimas kultūriniais ar 
reikalais su okupacinio

su Maskvos 
acijomis. Be 

na siųsii 
isileidžia

NIUJORKAS
Įspūdžių 

fragmentai

TĖVO RUGIAI
Tėvo rugių varpos jau palinkusios 

su nunokusiu grūdu. Ateinančią savai
te jis rengiasi juos pjauti. Juokauda
ma sakau: gaila, jog ilgiau man čia 
neleidžia pabūti, tai padėčiau rugia
pjūtėje. O Tėvas liūdnai šypsosi ir 
paskui pradeda prisiminti, kaip 1939 
m. vasarą, kai jam votis ant kojos au
go, aš, sugriausi iš gimnazijos, visą 
vasarojų dalgiu nukirtau. Tik dalgi 
gaudavo kaimynas pakalti, nes aš vis 

f ’užkaldavau^' ir dalgio ašmenys iš
krypdavo i abi puses.

DARBININKAI
rinko Braziliją savo antram pa- juk vistiek iš jų duonos neužtenka. Sa- p*' 
sauliniam kongresui. Ši organiza- kau> “er!au batu b-,roklĮ ar bulvių 
ei ja dabar turi pustrečiomilijono ?r,sod’n|l,_,tal paskui Turėsi sero pa-■ saro. Bet Tėvas neranda gero paaiški

nimo, girdi, jam reikės šiaudų tvarto 
stogui dengti ir taip toliau, bet sesuo 
mirkteli, kad baigčiau ta kalbą. Vė
liau paaiškino, kad Tėvas labai sun
kiai pergyvena be savo rugių. Girdi.

narių. Jos įsteigėjas — prel. J. 
Cardijn. Petropolio mieste suva
žiavo 350 delegatų iš 85 valstybių. 
Ši jauna organizacija stengiasi ap
jungti visą katalikų jaunimą, dir
banti ypač pramonėje. jam reikia rugių ir tiek. O kai jau jie

• KANADOS GUBERNATO- išplaukia, tai džiaugiasi, kaip vaikas.
RIUS G. Vanier apdovanotas gar-: Ncatsidžiaugė. mat. tada, kai visi de- 
bės doktoratu ir sidabro medaliu, f?,mt he tarų MV0 Jo ’"
Windsoro kataliku universiteto.; LIEPTO ISTORIJA
Baigiamas naujas tin-to priestatas: ApIankiau ir vieta prie upės pric 

. už $1.600 000. Studentai bus ap- j Hc,\p0< kur kadaisc nc ptik iš rvto Lk-
1 Ūpintl maistu, turės žaidimų sa- i^avo praustis, bet ir baltinius velėti, 
le, muzikos kambarius meno ga-J Ir dabar čia lieptas tebestovi, o nuo 
leriją. knygyną, didelę auditoriją paties liepto iš lentų sukalti laiptai 

■ ir kultūros centrą. veda net i pati paki iauši.

įvairus siuntiniai
Į LIETUVĄ. LATVIJĄ ESTIJĄ. UKRAINĄ ir U.S.S.R.

Siunčiame D fN D A ČTl I s,,riarytus ir apdraustus įvai- 
paprastu ir I U rius siuntinius.

Tūiimę pardavimui Įvairiu medžiagų ir kitų prekių.

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

Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svo
rio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti 
mums paši u ar ekspresu. Apmokėsi te save musų pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIV IŠTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
8 IB (<’I lege M.. 1 oro n (o. Out. Canada. Telefonas LE. 1-3098

105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. Tel. JA. 8-6686. Ponia V. Jvraitis. 
94 Douglas St., Sudbury, Ont. Tel. OS. 3-5315. Ponia M. Venskevičienė. 
DARBO VALANDOS: pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 7 vai. vak. Šeštadieniais—nuo 9 vai. ryto iki 5. vai. vak.

SAVININKAI S. ir A. KALVZA

lietuvių ■ 
kitokiais į 

Lūžimo orga- ■ 
nais ar jo agentūromis Lietuvoje reikš- į 

į tų Lietuvos aneksijos pripažinim?. Tai j 
būtų ne kas kita, kaip savanoriška tai- j 
ka Sov. Sąjungai legalizuoti agresiją * 
prieš Lietuvą ir josios inkorporavimą i 
Sov. Sąjungą. Tokiu keliu plečiami 
kultūriniai mainai būtų ne Ii 

vijos ryšiai su Tėvyne, o 
laisvės kovoje pasimetusių 
santykiai su Lietuvos okupantais.

4. Lietuva tebėra tarptautinės bend
ruomenės narys 

pripažino ir _________
laisvojo pasaulio valstybės. Tai yra

atlaidus ar kokiose vaišėse, tai vis su Į Patraukiau dar ir bendra miestelio ginklas mūsų kovoje dėl Lietuves su- AR VARGINA 
didele pagarba kalbėdavo apie savo gi-Į vaizdą su paštu ir kitais trobesiais bei verenių teisių atstatymo. Sov. Sąjun

ga visokiais būdais ir kiekviena proga i 
siekia šį teisini ginklą Lietuvai iš ran
kų išmušti. Savaime suprantama, to- • 
dėl, kad kiekvieno mūsų yra pareiga j 
vengti visa to, kas Lietuvos okupacijos 

jure lengvintų ar ji

VILNIUS

1 Net. juokas paėmė, kai prisiminiau, ’ tik du ir, kai kartais nugerdavo per j dabar, kaip žiūriu, nei didelės, nei ką 
kad tuos laiptelius Tėvas tesukalė tik ‘ ' ... . . _ .
užpernai vasarą, nors toje vietoje gy
venta jau daugiau kaip dvidešimt me
tų. O buvo taip:

Tėvas vežė kolūkio šieną su kitais 
vyrais, o Motina buvo begrįžtanti iš 
miestelio i namus. Ji buvo pakviesta ir mūsų trys dukterys. Ir visi “meškiu- 
prie telefono pasikalbėti su manimi, 
kai namiškius šaukiau 1959 m., būda
ma Vakarų Vokietijos Frankfurte. Tai 
tada Motina priėjo prie Tėvo, apkabi
no ji ir sako:

— Saliute prašė, kad tave pabučiuo
čiau. Sako: ‘Aš'negaliu-'pati pabučiuo- komis”. Nuo to tada ir visi “meškai

(ne meškos) atsiradę.

KRIŠTAPO CTUĖBUTĖ
Atsimenu, kad jis didelis giesminiu- dabar, žiūriu, pas ją gėlių pilna ne tik 

kas. Kai tik išgerdavo, būdavo, tai ir lauke, bet ir kambaryje. Kambaryje ' 
traukia savo “čiulbutę”, tai ir dabar tik žalumynai, o kieme — net ištisas - v?rtoianrs .\mer;kns žeirv— 
jam sakau: darželis, nors ir neaptvertas. L'V P 2 - Ac J * » . A.

— Dėde, ar dar čiulbutę savo kar-; Kol jinai tvarkėsi virtuvėje, ruošda- Europos Ki HŠtUOSC ŽlHOnic*S 
tais užtrauki? ' ma užkandi, svečiai susėdo gonkelyje JHU senokai. Rusijoje JIS pradė-

-rr Kur neužtrauksiu! Užtraukiu! Va, ar vaikščiojo apie namą. Man tai buvo tas linksniuoti nuo 1860 m., kai 
kad ir dabar. J gera proga pafilmuoti.

mine, tardami, kad “meškų giminė ne i buvusioje turgaus aikštėje Įrengtu
betkas”. ! miestelio sodu. Miestelis karo metu

Gi ta “meškų giminė” buvo nema-; buvo išdegęs. Dabar nė ženklo nema
ža. Krištapo dvi dukterys ir trys sūnūs tyti — viskas atstatyta.

Bet nėra kada stoviniuoti. Sesuo ra-
kai” ir' “meškiūtės”. Kaime mūsų ki- gina važiuoti, tai mes su Miku va- nrinažinimą 
taip ir nevadino. Nežinau, iš kur tą ’ 
pravardę gavome, bet, rodos, pasako
jo, kad kadaise mūsų giminės seneliai 
turėję labai plaukuotas kojas ir kaž
kas juokais juos ir pravadinęs “nieš- ♦

’ žiuoj’amė automobilyje devyniese (su implikuotų.
: trim vaikais), o dviem arkliais atva
žiuoja dar kiti giminės. Kol mes mies- ryšiai yra galimi tiktai tarp paskirų 
telyje stoviniuoiame, jų vežimai jau asmenų, tačiau jie turi būti palaiko
mus buvo pralenkę.

PAS SESERĮ
Ta mano kalniniškė sesuo iš pat vai

kystės buvo didelė gėlių mėgėja. Ir

DkbHniai -dantys
SLYSČIOJA IR ERZINA? 

turėti remaloTumo sy le-svais slysčiojan- 
d r'-f.nišis da.-tinvs, krintar-čiois ar kryps- 

______ T jums valgant, kalbant ar juokiantis. 
Tik uzdirlkinkitc truputį FASTEĖTH ant plokš
teliu. S’C malonūs miitriiet nepaprastai padeda 
plokšteles išlaikyti patogiau ir saugiau bei 

Esamomis sąlygomis kultūriniai -daug tvirčiau. Panaikina kauėuko skoni bei 
sulipimo jausmo. Jie yra šorrviniai (be rugš- 
tesk RčiktHukite F/KSTfETH kiekvienoje chc- 

: miniu gaminiu parduętuYcjc.

či^:s
T3..C!<m

Ar sovietinė intesigentyG 
pakeis santvarką?

Žodis “inteligentija’' labai re- un-to. Hamiltone, politinių moks-

. 7 inteligentai ėmė priešintis caro
Ir čia dėdė Krištapas užtraukė savo Prie visų mūsiškių, jau iš Salamian- valdžiai. Dabartinėj Rusijoj jis kalai Ii 

smailiu balseliu. Jam pritarė visi. Pro kos atvažiavusių, čia dar prisidėjo ma- vra labai dažnai vartojama;
atdarus langus ir duris veržėsi dainos no švogerio sesuo su vyru ir dukrele \ Senosios SOCW’inbS klasės lai 

ir mano sesers artima pažįstama, jau J^mos išhvkusidmii
yra Augščiausios Tarybos (respubliki-'sirat'0. darbo pasidalinimo, 
nio “sovieto”) deputatė. Skaito kas- S!UPes- Uarmninkai, 

| dien daug laikraščiu ir pagal juos žino, 
kas dedasi pasaulyje. Ji ir yra kaime 
svarbiausias informacijos šaltinis, ša
lia oficialaus radijo.

Mes jau už stalo, o čia mums groja 
muzika, žiūriu, sienoje įjungtas radijo 
taškas. Mėnesiui kaštuoja 60 kapeikų. 
Vilniuje vienoje krautuvėje buvau ma
čiusi panašių radijo taškų aparatėlių 
ir jų kaina buvo 5 rubliai.

VĖL MIELAGĖNUOSE
Pas šeseri užtrukau tik keturias va-

'i/ržodžiai:;--:;"--.''. ■ ■'.
č iulba čiulbutė, giedą lakštutė
Ant putino šakelių.
Oi graži, graži mūsii kariuomenė,
Lietuviai sakė: “viens, du trys!’’
To ir tereikėjo. Paskui dainos pasi-

ir darbo inteligentija. Pastaroji 
apima labai plačią sritį. Jon įei
na teatro artistai, muzikai, rašjto- 

' jai. mokslininkai, profesoriai, mo- ■ 
■ kylojai. žurnalistai, gydytojai, in
žinieriai. architektai. įmonių ir 
va 1st. ūkiu vadovai, studentai— I 
žodžiu visi, kurie dirba protinį; 
darbą. Apimtis labai plati ir žo-.į 

; lis “inteligentas" Sov. Sąjungoj 
I reiškia daugiau kaip baltarankį. 
! bet turi kitokią prasme nei inte- 
! lėktualas Amerikos žemyne
• Tokių inteligentų skaičius Sov.' 
■Sąjungoj labai sparčiai didėja 
, 1926'rn. jų buvo 2 275 "00; dabar 
i yra nemažiau 2ū mil. Tai milžiniš
kas skaičius ir nors of icialiai skel-.

,a ... .............-............. r-— b’arna. kad inteligentai sovietinė-?
įprašiau Tėvą par- .kare turėsiu grįžti yilniun. Prieš tai; koti vedėjai ir tarnauto  joms už tai, je santv arkoje turi tuos pacms

a. jokių ,žy-1 
ar telegrafu, nes mūsiškiai kaime tele- mesniu skirtumu ekonominėje ir 

ISUSTWMS MJEI.AGSNUOSE *‘5*»*>
Kalninės kaimas, kuriame ji gyveno; Po to sustojau ties kapais, nes, dar 

su vyru ir dukra bei sūneliu, yra apie prieš išvykstant iš Niujorko, mano te- 
5 km nuo mūsų. Nutarėme pas ją išva- |ta iš Naujosios Anglijos prašė, kad nu- 
žinoti sekmadieni apie 12 vai. Jau bu- filmuočiau ir atvežčiau jai parodyti jos 
vo po pamaldų Mielagėnuose ir žmo- tėvų — mano senelių — kapus, 
nes jau buvo pasipylė per aikšte, kai Kapinės buvo labai pasikeitusios 
sustojome prie bažnyčios ir prisimini- nuo paskutinio karto, kai jas mačiau 
mui ja nufilmavau. Ir ne tik ją, tą vii-j 1942 m., apaugusios dideliais medžiais 
niškės Katedros miniatiūrą, bet ir jos; ir krūmais. Jei būčiau buvusi viena. 

Tas dėdė Krištapas man per visa priekyje stovinčias statulas .šv. Pct- tai savo senolių krežių jokiu budū nė- 
gyvenimą, kaima prisiminus, akysė rodešinės ir šv. Povilo iš kairės, 
stovėdavo. Abudu jie, mano Tėvas ir
dėdė Krištapas, buvo pusbroliai. Kris- nins namuose buvo sakoma, kai kieno 
tapas iš savo tėvo paveldėjo valaka nnrs kojos būdavo didelės, kad “tavo 
(10 ha), o maniškis —piisvalake (10 koja kaip švento Petro”, tai reiškia, 
ha). Jie pagal žeme hnvo turtingiausi tokia, kaip tos statulos. Į
visame kaime. Dar hnvo ir trečias iš Ir man atrodydavo tada, kai pamal- 
mūsn giminės, bet tasai savo vaikų ne- du metu stovėdavau su mama kartais 
turėjo, Įsūnijo kitą svetima, tai rei- šventoriuje prie tos statulos, kad tos 
kąlai tarp jų ir nutrūko. Giminiavosi švento Petro kojos baisiai didelės. Bet i

Po to, dar^ pasikalbėjome su dėde 
iė* ‘^hieškų” giminę ir nu-

prisimenu, ypač narsi

i Svečiams dar tebesant pačiame 
' cmirl’innn 'įfoinr ’ “

gė iš tenai, dėl nesveikatos negalėda 
ma pati ateiti, savo sveikinimus at 
siuntė gėlių žiedais. Tai buvo puiki landas. Vėl išvažiavome visi: kas auto- 
dienos užbaiga gimtuosiuose namuose, mobiliu, kas arkliais. Stebėjausi net, 

•n- — - -v ........... r• • j S*.eėiams išsiskirs^ius. merkiau ge- kaip tas automobilis galėjo patraukti
[stalu sėdėjo su mumis namiškais pen- ics į vandeni ir galvojau apie tuos mus devynius ūkininkų vežimų ratais

! buvo ir mano sesuo su šeima, iš kai- laika. Vėl reikėjo \ a/iuoti pro miesteliu tai ,
mo, esančio už keleto kilometrų, ku-j Laikas, rodos, leke. Tebuvo like tik Ha vėl sustojome kaliose vietose. Pir

Dar ir dabar, prisimenu, kaip pas

Ir man atrodydavo tada, kai pamal-

(Nukelta i 8 psl J

lų prof. D. Novak. Jo nuomone, 
sovietų inteligentija susideda iš 
labai įvairių skirtingų grupių. 
Daugelis tos inteligentijos yra 
valdininkai ir jaučia, kad jų rei- 

r tikslai yra labai tampriai 
i surišti su valdančiuoju pasauliu.

i- Jei valdžia pasikeistų, jų gyveni- 
s. J ų vietoj at- j was nukentėtų. Savarankus kri

tiškas balsas gali kilti tik iš paski
ru inteligentijos grupių, bet pra
eis dar daug laiko, kol tai įvyks.

; kai skirtumų yra. Vien tik labai 
i pasižymėję asmenys iš darbinin
kų gali susilyginti su jais

Gyvenimo sąlygoms keičiantis 
ypač po Stalino mirties, daug kas 
D’mdp.la s' e’ioti. ar soviet u intel i- 
gėhtija t.eprarles vaidinti dides
nio x aidmens po'itmiamf' s’vveni- 
me? Juk tai sprendžiant iš skai
čiaus

’ skaito labai nepagrista McMas
Tokia idc

JOSEPH J. RAJCA FURS
Siuvami pagal u/sakvma nanji k vilniai paltai. .Mnanjimmi h'5 tMsnmi 

snni ir duodami patarimai. Kailiniu palln .rĮKau-a — l’ol.l Storage.
QO1 Ci» Povrrr onri >, Twrontn I. On t.
7X1 voiiege □?. telefonas le. 45545

Mokslas dabar su
traukia hemoroidus 

be skausmo ir 
/nepatogumo

Surastas vaistas, kuris palengvina 
skausmus bei niežėjimą ir sutraukia

Toronto, On t. (Specialiai) — Pirmą 
karta mokslas atrado naują gydomą
ją priemonę sutraukti hemoroidus ir 
palengvinti skausmą bei niežėjimą. 
Tūkstančiams pagelbėjo ši nebran
gi priemonė; privačiai savo namuo
se be jokio vargo ar nepatogumo.

Daugeliu atvejų buvo švelniai pa
lengvinti skausmai ir ištikrųjų atslū
gimas (sutraukimas) įvyko.

Nuostabiausią - kad rezultatai bu
vo tokie, kad išgiję pareikšdavo: 
‘TIemaroidai iš vis jau neproblc-

Paslaptis šios naujos gydymo prie
monės (Bio-Dyne) — a t rast a gar
saus mokslinio instituto.

Dabar ši nauja gydymo priemonė 
yra pasiūloma žvakučių (supposi
tory) arba tepalo (ointment) pavi
dale vadinamu Preparation H.
Klauskite -šio vardo vaistų visose 

vaistinėse — pinigų grąžinimo ga^ 
r antį ja/

J—4807
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MORALINIS NUOSMUKIS 
ARDO MŪSŲ GYVENIMĄ

JAV katalikų vyskupai paskel- cija gali būti aiškinama šiuo me- 
bė ganytojinį laišką, kurį visa tu beplintančiu Dievo paneigimu, 
amerikiečių spauda komentavo Praeityje irgi buvo į Dievą neti- 
palankiai. Toks plačiai skaitomas kinčių, tačiau šiandieninis ateiz- 
ir įtakingas “US News & World mas yra kitoks Šiandien daugelis 
Report” visą laišką atspaude ve- ne tik gyvena galvodami, kad jie 
damojo vietoje ir žurnalo redak- nėra atsakingi prieš Dievą, bet 
torius David Lawrence rekomen- Dievo nebuvimą laiko moksliškai 
davo tą vyskupų laišką perskaity-i Įrodytu faktu, 
ti visų tikybų žmonėms.

Štai kaikurios laiško mintys.
Tik iš moralinės atsakomybės 

jausmo JAV šiuo metu tapo jėga 
prieš totalitarinį agresorių, tapo 
sandeliu, iš kurio maitinasi pa
saulio alkanieji ir tuo samariečiu, cipais. 
padedančiu karo nualintoms tau- Prie to moralinio nuosmukio 
toms atsistatyti. daug prisidėjo modernioji civili-

Tačiau atėjo laikas prisipažin- zacija. Idealistų vadų ir prekybi- 
ti, kad šiandien tautiniai idealai ninku dėka civilizacija padėjo 
nebesiremia moralės principais. ■ žmogaus gerovei, tačiau, taip pat 
Moralinio nuosmukio pavyzdžių sukūrė moderniame pasaulyje 
šiandien pilna visur. Aliarmuo-maują išorinės apgavystės kultą, i 
jautis nusikaltimų plėtimasis, I Viskas šiandieniniam žmogui į.. . 
ypač jaunimo tarpe, blogybių pro- ’ įperšama sudarant klaidingą vaiz- 
pagavimas literatūroje, scenoje ir j dą. Žmogus, paveiktas tokių 
televizijoje, valdžios tarnautojų] “image makers” ir “hidden per- 
nėsąžihingumas, darbininkų irlsuaders”, nebeskiria vertybių, 
darbdavių kovos, rasinė neapy- į bet duodasi apgaunamas išorės, 
kanta ir milžiniškas ištuokų skai-į Auklėjimas taip pat kaltas dėl 
čius rodo, kad moralės principai' šiandieninio moralinio sumenkė- 
griūva. jimo. Pradžioje nebuvo norima iš-

Dabartinis moralinis nuosmū-: skirti religijos iš mokyklų, tačiau 
kis klaidinga būtų laikyti laikiniu religijų įvairumas sukūrė mokyk- 
ir tikėlis, kad greitai vėl viskas las be religijos

Aišku, tokio galvojimo pasek
mės yra neišvengiamos. Jeigu 
Dievo nėra, tai ir visa moralė, pa
grįsta Dievu, nebegalioja. Visas 
žmogiškas gy venimas esą turi bū
ti perorganizuotas naujais prin-

TĖVIŠKES ŽIBURIAI

Prie diskriminacinio barjero
AL. GIMANTAS

Vašingtonas. Baltieji Rūmai, bet tik vėžlio žingsniais. Galima 
Ministerių kabineto posėdis. Pir- būtų rašyti apie visus tuos nema- 
mininkauja pats prezidentas. Su- lonumus, kuriuos JAV turi patir- 
sirinkę departamentų sekretoriai ti tarptautinėje plotmėje, nekartą 
barškina pieštukais į rašomuosius išgirstant, jog pirma tegu pačios 
stalus ir vienbalsiu šaukia: ‘ Ame- susitvarko savo namų kieme, o 
rikietis pirmas turi pasiekti mė- lik po to teeina kitų mokyti. Kiek 
nulį, amerikietis pirmas..” Ma- daug nemalonių Įvykių atsitinka 
no ponai, taip, tas viskas gera ir prie didžiojo Niujorko - Vašingto- 
mes to sieksime, bet ką galvoti; no kelio, kuriuo kasdien prava- 
anie mėnulį, kai aš dar negaliu 
įkišti negro į tarpmiestinį autobu
są!” — atsakė prezidentas. Žinia, 
čia tik anekdotas, bet padedąs su
prasti kaikurias nuotaikas kurio
mis gyvena dažnas amerikietis ir

Toronto tautinių 
grupių spaudos at
stovė įteikia įęįįD.
— i — * i — jaučia ir mato JAV gyvena lietu-
i ■■ j • 5^^-. viai. Mūsiškiams Kanadoje, ši
Ją Canadian Scene, problema gali būti netain ryški. 
Įstaigai uz patarnavi-1.ga| ne| nesuprantama, bet pieti-

nėję sienos pusele ii labai\gvva, 
spaudai Kanadoje.C. akįuali ir kasdieninė.
Scene pirm, yra B. I 
B. Osler, D. Jennings I
— vicepirmininkė.

Žiuoja visa eilė diplomatinio koč-j 
puso narių, kuriems, jei tik nėra 
be.hosioš rasės, atsisakoma patar
nauti pakeles restoranuose. Tas 
reikalas šiuo metu intensyviai 
bandomas tvarkyti, bandant gel
bėti amerikinį prestižą ir papras
čiausią žmogiškąjį išdidumą.

Rasinės diskriminacijos klausi
mu ramiai, bet drąsiai ir radika
liai prabi:o kun. T.. Hesburgh. 
Notre Dame un-to prezidentas. 
Jo nuomone, jei diskriminacijoje 
nebus padaryti drastiški pakeiti
mai pozityvia kryptimi, amerikie
čiai tikrai nebus verti vadovauti 

j laisvajam pasauliui, o taipgi he- 
. galės tikėtis ir Dievo pagalbos ko- 

" vojaiit prieš nežmoniškąją komu- 
' nizmo filosofiją. štai jo žodžiai: 

j “Ko mes galime tikėtis ateity , jei 
viena dešimtoji dalis mūsų gyven

tojų yra antros rūšies piliečiai, 
kurie tegauna antros rūšies išsi- 

i lavinimą, kurie gyvena antros rū- 
I sies namuose, antros rūšies aplin- 
I koje. kuriems telieka antros rū
šies darbai su antros rūšies atly
ginimais ir neretai tegauna tik 
antros rūšies teisingumą. Ko mes 
galime tikėtis, jei toji padėtis 
ruks ir toliau? Aš spėju, kad 

ateity turėsime ir visą penktadalį 
mūsų tautos narių, antros rūšies 
piliečių".

Taip, tai vis amerikiniai reika
lai. JAV lietuviai, kurių dauguma 
yra to krašto piliečiai, rodydami 
savąjį pilietinį subrendimą ir 
jausdami atsakomybę ir kaip 

' i žmonės ir kaip krikščionys, gali 
.' daug teigiamo atlikti šioje plot- 
’ mėje. Žinoma, pirmiausia, reikė- 
’ ! tų pradėti nuo savęs. Bandyti pa

keisti savąją galvoseną. įsitikini- 
H mus. tiesa, nėra jau taip lengva. 
: Plaukti pasroviui žymiai lengviau 

■ ir paprasčiau, nei bandyti slinkti

Lietuviams tas reikalas nėra! 
’-m tain tolimas, nors, iš šalies 
žvelgiant, jis ir labai tolimas ar, 
net ir neaktualus galėtų atrodyti. 
Jau net ir mūsų spaudos nuslą- 
niuose galima pastebėti rašiniu, 
kurie gana tendencingai ir nela
bai rodą tolerancijos ar bent su
pratimo juodosios rasės amerikie- 

i čiams. Mūsiškiai, atvirai kalbant, 
gal ir

40 metę tautiečių šalpos tarnyboje
Pas i ka Ibėjimas su š v. Jono Pašai pi nės dr-jos pareigūnais

| —Am * * M - i • V* V «-. * 11'

sergančių ir nelaimės ištiktų na-i liau pastatyta ir klebonija. Po nu- labai lengvai užsikrečia, 
rių pagalba. Tai buvo pradžios pirktąja bažnyčia nebuvo salės, i švelnoka, bet vis jau rasine ne
darbas. Politinės ir partinės aist-: Ją kastuvais iškasė ir įrengė pa- apykanta, kuri dar vis klesti ame-

“ Kol žmogus sveikas, tai ir ba
getas’’ — byloje lietuvių liaudies 
išmintis. Ir iš tikrųjų sveikata 
— brangiausias žmogaus turtas. 
■Jei žmogus netenka sveikatos ar
ba ji ištinka kitokia nelaimė, daž
nai jis praranda viską, ką svei-

ir tikėlis, kad greitai vėl viskas las be religijos ir šiandien tokių 
pasitaisys. Padėtis yra bauginan-:mokyklų išauklėtus jaunuolius. 
Ii. Daugelis šiuo metu iš viso pra- matome ir nežinome ką su jais 
deda nebedaryti skirtumo tarp ■ daryti.
gėrio ir blogio ir net abejoja, ari Laiškas baigiamas raginimu 
žmogaus protas tą skirtumą gali neprarasti vilties ir dėtis prie mo- 
niistatyti. Jie visiškai atsipareigo-ūalinio lygio pakėlimo. Raginama kas būdamas susitaupo, kuo ti- 
ja nuo moralinių tradicijų ir pir- prisiminti pirmuosius krikščionis,Į kiši palengvinti senatvės dienas, 
nią kartą istorijoje jiems nebelie-i nes šiandieninių tikinčiųjų padė-i t)^r blogesnėje padėtyje ligos 
ka jokio moralinio įstatymo, ku- tis turi panašumo. Be moralės. ■ atveju atsiduria tie, kurie dėl ko
riam jie galėtų nusikalsti. ; pagrįstos tikėjimu į Dievą, esame ’

Iš dalies ta moralinė revoliu- pasmerkti išnykimui. V. K.

rikinėje visuomenei^. Kodėl yra 
patrauklios tos kraštutinės nuo
taikos, nusiteikimai, sunku būtų 
nasakyti, bet jau ir mūsų tarpe - 

i neretai sutiksi tautieti linkusi 
Į vertinti žmogų tik per jo odos 

A. Kuniutis: Esame davę $3000; snalvą, O toji, jau savaime, prista- 
---i.-,-- to žrnogų jei tik ne baltasis, kain

i v • * v • j *

; geidaujama. Štai kodėl mūsų tar- 
,r . . .. . ! ne atsiranda pranašu, jau dabar

A.jKuniutis^: Drauguosjstatuo-.beveik'panikos pagautu, kurie ta- 
. . „ . i rj?sį k?iS b>JS kur rejkės bėgti ir

ka daryti, iei. sakysime, už kokios 
50 m. JAV prezidentu tantu neg
ras, Bent trunufi žinant J AV kon-Į 
stituciją. nesunku prisiminti, kad! 
^rezidentu tegali būti renkamasi 
Jungtinėse Valstybėse rimes as
muo, visiškai neatsi'Vęlgjaut jo į 
kilmės, rasės, religijos. Tad iš 

j kur toji baimė? Kodėl nevertinti . ..... .
žmogų pagal jo turimas kvalifi- ,>rįę^ srove, kuri vis dar stipri, 

gili ir Kasdien jaučiama. Bet 
mums, kaip žinomiems toleran- 
tams. kain kentėjusiems nuo na- 

_ . erų ir rhiūar-nuo sovietų, tik jau 
, . . , ’r’?‘ būtu privalu rodvti pavvzdi ir sa-

dao-.-s amor-kieDs būtų blogesnis. Vo -kaimynams, šavajaf aplinkai, 
prezidentas? į Rasinė problema gali ir turės bū-

Šiu žodžiu rašėjas visiškai nesi-Į ū išspręsta Jungtinėse Valstybė- 
gėdi prisipažinti, kad jo gyvena- Se. Tik'čia reikia daugiau geros 
moie vietoje, renkant miesto ta-į valios, ir svarbiausia — daugiau 
rybos narius.- jis balsavo ir už vie- ■ krikščioniškosios meilės bei su- 
ną juodosios rasės kandidatą. Pa-1 pratimo savajam artimui, nors jis 
storasis laimėto rinkimus ir tas : n-butų kitokios spalvos, 
aiškiai rodo, kad ir žymiai dau-;
giau baltųjų už jį balsavo; nes to-1 * ... > . ■
kiu buvo žymi persvara. Atseit. AtCltlCS s-?C?FQS tTUKS 
buvo renkami kandidatai atsi-' *.."Įr 
žvelgiant tik į viena kriterijų **’" nęalVTIb
ar jis. balsuotojo nuomonę, galėsi Ralph E. Lapp, mokslininkas 
tinkamai atlikti gautas pareigas.: dirbęs prie "Manhattan Project", 
Prie ko būtu prieita, jei net už vi-s t.y, prie atominės bombos gamy- 
siškai kvalifikuotus kandidatus bos. pareiškė, kad atominis karas 
nebūtu balsuojama .vien dėlto, bus labai trumpas — truks tik vie- 
kad vienas yra lietuvis, kitas gal j na ar avi naktis, Esą šiame kare 
vokietis, trečias ar ketvirtas gal. nebebus įmanoma patikrinti, ko
ne baltosios rasės? Į kią žalą sprogusios bombos pada-

Čia galima būtų prirašyti sieks-j rė. todėl į tą patį taikinį bus siun- 
ninius straipsnius apie rasinę dis- į čia mos viena po kitos kelios ra- 
kriminaciją. kuri, nors ir mažėja, i ketinės bombos. Geriausias įro-

i dynias. kad priešas sumuštas Ims 
i tada, kai jis jau nebeatsakys.

JAV strateginės aviacijos pla
nuotojai todėl nenori ateityje per
eiti vien prie tarpžemyninių ra
ketų Jie skaito, kad bombonešis 
dar ilgai bus reikalingas, nes jis 

i gali matyli padarytą žalą ir. jei 
i vienas taikinys jau sunaikintas, 
i pasirinkti kitą.

Paryžius. — Prez. de Gaulle 
: grupei parlamento nariu pasakė: 
j "Mano gyvenimas artėja prie ri
bos. Mano tikslas — baigti karą 
A ižerijoj. Po referendumo Pran- 
ūži joj irAlžeri joj iš politinio gy

venimo pasitrauksiu. Aš nesu am
žinas ir galėsite tada apsieiti be 
de Gaulle”.

ros dar nebuvo juntamos. Ji ne i tys joniečiai. Be abejonės, tai kai- 
ką veikė ir kultūrinėj dirvoj. De- navo daug darbo ir lėšų.
ja, laikui bėgant kaip ir dąžnuo- į _ Girdėjau, kad ir prie šv. Jo
se _kainųjų_ sambūriuose, ir pas lietuvišku kapiniu įsigijimo 
Sūnus ir Dukteris eme vyrau- dr-ja yra prisidėjusi.

ti komunistinis elementas. i .
A. Kuniutis: Ilgainiui buvo nu- j bcprocentinės paskolos, 

eita taip toli, kad jau i Sūnų ir j __ Ka draugijos įstatai kalba žemesni, mažiau vertinga, nepa-
jos valdybą, nebegalėjo patekti aPlc Jos pagrindinę veiklą, 
tie, kurie nebuvo komunistai.,. .

— Kain plėtėsi šv. Jono Pašai- se ’ konstitucijoje pažymėti tiks- l 
jinė dr-ja’ siekiai. 2-rame paragrafe
' A. Cirūnas: įsisteigusi 1920 m.
šv Jono Pašalninė dr-ia oradėio sav0 nariams ligoje pasai- darba Uk.berods^20nariu'P5’ PaSell)ė‘i nelaimėje, o mirų- 
darpą tik su, berods, zu narių : gj _ katai}kiškai palaidoti: b.

— apga volas :r tvirtas Įsikišimas josi perversmo metu Domininko- gali gauti parama. bdėjo ir 193o draugijos šeimą 'a'„įsi???!,?
1 neleidimą įsigalėti diktatūrai. ąų respubliką padaryti antraja viena tokių sįniausių gražiai sudarė jau’200 nariu. Po to skai-, I

ūkiančių dr-jų yra Toronto R.K. Į čius vėl mažėjo, Kol priėjo maž- c cir-ja stengiasi savo narių tarpe 
-'skleisti apšvietimą steigiant kny-

A. Kuniutis, dabartinis pirm.: gynus, skaitant katalikiškus laik- 
' raščius, ruošiant paskaitas ir t.t.

6-tame paragrafe pažymėta: 
“Esant tinkamoms aplinkybėms? ar kitoms pareigoms? I 
ši dr-Ja steigia Kanados lietuviųho odoš spalva.' "

"TEGYVUOJA JANKIAI!'

Dar blogesnėje padėtyje ligos
i avv^ju aicriuuiid. nu, alui t: uęi KU' 
kių nors priežasčių nepajėgia cen
to užspausti “juodai dienai”. O 
Kanadoje, kaip žinome, socialinės 
apdraudos klausimas dar tebėra 
neišplėštas.

Todėl labai girtinas mūsų tau
tiečių pasiryžimas patiems burtis 
į pašalpinės organizacijas ar kre-Per paskutines porą savaičių Ii jonų dolerių. „

amerikiečių prestižas P. Ameri-j Toks taikingas diktatorių išvi-' (ijto *dr-jaT 'kuriose mokėdami 
koje žymiai padidėjo. Priežastis jimas nepatiko Castro, kuris tikė- i neeHcleli mokesti nelaimės atveju 

oc iv fx’ivtcjc i ei Iz i ei ė 3/Aci ricwm'evnn motu Hnniini nlr/A ‘ , . •»

jillo šeima, valdžiusi kraštą met į siūlymas pasmerkti JAV už įsiki-, §v jono Krikštytojo Pašalpinė daug prie dabartinio lygmens.
32 metus, išbėgo. Net nužudyto!Simą 1 Domininkonų respublikos: jrau<rįįa — - - - - - -
diktatoriaus Trujillo kūnas iš Do-Į reikalus. Niekas, tačiau, išskyrus į Turėdamas galvoj tos dr-jos ga- šiuo metu dr-joje yra apie 100 ak 

nAmininbnm. ‘n,- i na nietu naudingą: tvviu nariu. Nuo šių metu pra. Dominmkonu atstovas di.: veiklą, ryžausi kreiptis su keletu: džioš dr-još v-ba sudaro: A. Ku 
> į du jos veteranus - vei-, niutis — pinn . Ai Buitvvdas
.. kad tebūnie palamintas; Xėjus: dabartini v-bos pirm. Ado-! vicenirm V Streitas — finansų , . . - . . ,
momentas, kai amerikiečių •-nąKuniuti ir ilgameti buv. pirm J sekr A Stankus - protoklu se- *olomJ°s ,bei. ,musų Pa’ : Antana Čirūna. ‘ kret ir J ^uLdčius

Neveltui ir žmones, is-Į _ Kada šv. Jono Pašalpinė ' o n*5ni011 flirifp "H. niekur nėra įsteigusi ir apsin- 
: "Viva los draugija ištemta ir kas buvo jos • • ° 1 pJ.n‘gų kas0J tunte';boja savo veikla tik Toronte.

Sno iniciatoriai’5 speigu nepaslaptis? j Ir mano paskutinis klausimas
a’ Kuniutis: Ji įsteigta 1920 m \ .;V KuniutismKokia čia galėtų A. Cirūnui:• b u..*, t*------- _ Girdėjau kad p0 giminaiči0

paminklo pašventinimo lietuvių
cai bei kiti tuometiniai veiklesni! — K? dl* ja vra nuveikusi lie- kapinėse spalio 5 d., susikvietęs 
katalikai. I ūiviškoj kultūrinėj srity, o taip gražų būrį bičiulių tyliai atšven-

mininkonų respublikos buvo iš-; komunistinį bloką, jiems nepri- 
gabentas. Nors įvykiai dar šiuo i tarė 
metu ir verda, tačiau gyventojai Jose 
jau pajuto laisvę ir jos'greitai ne-i sakė 
atiduos Trujillo vardas ir bius- tas 
tai pranyko. Sostinės vardas Ciu- karo laivai pasirodė 
dad Trujillo vėl buvo pakeistas į krantėse”. 
Santo Domingo. . Į troškę laisvės, šaukė:

Kad įvykiai taip susiklostė, yra, Yanquis” — tegyvuoja jankiai.
JAV nuopelnas. Šį kartą jie veikė Nors Domininkonų respubliko- U1
dviem keliais: diplomatiniu ir ka- ję dar nėra viskas ramu, bet įvy-;]iepOS 3 Steigėjai — Vincas; ,u? PaslaPps. Tunme kiek issko-: 
riniu. Diplomatai vedė derybas su i kiai klostosi palankia V akarams Į Danielius. Kazys ir Antanas Jur- in *’ slalP ' Per ?7.000. 
Domininkonu politikais., kad už- kryptimi. Didžiausias pavojus: caj bei kiti tuometiniai veiklesni I 
kirstų, kelią Trujillo sugrįžimui.; gresia iš Castro šalininkų. Neaiš 
Kai viskas buvo paruošia, ameri-ik^s ir prez. ~ _ ______ _____
kiečiai pasiuntė karo laivus, ku- Krizės metu jis pasirodė palankus gimo reikalas pasidarė aktualus: 
rie sustojo 3 myliu nuotoly nuo Vakarams: jo padėtį tačiau sun- 
pakrančių. Tuose laivuose laukė kiną faktas, kad jis buvo Trujillo 
pasiruošę 1800 amerikiečių ma- patikėtinis.
rinų. Prezidentas Balaquer pasi- Pasirodo, kad kalbos be ginklų 
tarė su Trujillo broliais ir pareiš- 'r karo laivų šiandien neturi jo
ke. kad jeigu jie neišvyks iš kraš- kios reikšmės. V. K.
to. amerikiečiai išlaipins savo ka- --------
riuomenę. Diktatoriaus šeimos Tokio. — Japonų vyriausybė 
nariai ir giminės susikrovė savo praneša, kad šiais metais iš kom. 
turtą ir greitai išvyko. Spėjama.' Kinijos importuota prekių už $12 
kad nrieš tai jau jie buvo užsie- mil., o Kinijai pardavė savo ga
ilio bankuose pasidėję apie 90 mi- minių už $3.5 mil.

ir prez. Balaquer likimas, i Cirūnas: Tos draugijos stėi-iPat — visuomeninėj ir religinėj?; tėte savo amžiaus 60 metų sukak- iic ns/lanlriic _  _ ________ ___ A _ i_ ‘ A --- -lt___ i tv rffmforlioni. knin ioiininfoc_________  r______________ i A. Cirūnas: Pažymėtinas šv Jo-i į ’t gimtadienį. Kaip jaučiatės 
ypač tada, kai ligi to laiko veikusi: no Pašalpinės dr-jos nuopelnas kapą metų užsikrovęs ant pečių? 
šv. Juozapo Pašalpinė dr-ja su- -----——-—-■■■ ------ -—•--- *-•------
skiio į dvi dalis: kairę ir dešinę. 
Kairieji įsteigė Sūnų ir Dukterų 
Pašalpinę dr-ją, o dešinieji susi
būrė į šv. Jono Pašalpinę dr-ją.

— Kaip iš pradžių veikė tos 
dvi draugijos ir kokie abiejų tiks
lai buvo?

A. Cirūnas: Į Sūnų ir Dukterų 
Pašalpinę dr-ją susispietė kairie
ji — ilgesnį laiką pasitenkino tik

Toronto lietuviu gyvenime — jos j A. Cirūnas: Jausiis. žinoma, 
rūpestis ir pastangos įsigyti sa- jaučiuosi kaip ir visi tokių metų 
va bažnytėlę ir kleboniją. Di- seniokai” — vieną dieną svei- 
džiausi to reikalo iniciatoriai: Pr. kas, kitą dieną sirguliuoju. Taip 
Motiejūnas, E. Narušis, P. Jara-i ir slenka dienos į priekį. Antroji 
šiūnas, P. Lastauskas, A. Augu-; gyvenimo pusė, žinoma bus trum- 
tis. P. Kundrotas ir kt. Jų pastan-! nesnė. Jeigu Dievas pašauks, rei- 
gomis. lėšomis ir darbu, o taip kės pasakyti “good bye" šiam pa- 
nat ir dr-jos parama bei gerų tau- šauliui: Norėtųsi bent sulaukti, 
tiečių aukomis 1928 m. pabaigo- kol sūnus Jonas Toronto un-te 
je buvo užpirkta bažnyčia, o vė- baigs chemiją. Pr. Alšėnas

CANADIAN

R IN KITES

CANADIAN
DĖL SKONIO

MOLSON'S*

kaciias? Kodėl pirmoje eilėje ne
statyti klausinio, ar asmuo turi 
n^k^nkama n? s5 ruošini a vieno’"s

Prieš pirkdami naujau 
vandens šildytuvą^ ar keisdami 

savo sena^ paskambinkit
Toronto Hydro

Jei jūs gyvenate Toronte ar Lcasidc

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

name Toronto Hydro pastovios kainos vandens 
šildymą.

Jūs nieko neperkate
lai yra:
JOKIO mokesčio uz įrengimą
JOKIO išlaikymo mokesčio
JOKI V nuošimčių
JOKIO pridedamo kuro mokesčio

Kas mėnuo mokate žemą pastovų mokesti. Si kaina 
niekada nesikeičia, nežiūrint kiek šilto vandens 
sunaudosite.
Tai yrav i c n i n t c i ė kabia. Tai yra v i s a kaina, 
h niicMtc šiito vandens tiek, kirk jums reikia — 
nereikės laukti — saugiai, švariai, be sprogimo 
pavojaus.

Star. TRIES PERK 1ST AR RĖKIANT 
V AMIENS ŠUTYTI VA. N A 1THN(. a 
PASKAMBINTI TORONTO 1IY11RO.

TORONTO HYDRO-ElECTRIC SYSTEM
iū’M- Noudokūe j,

I

Bėga iš Lenkijos 
ka riuomenės

Lenkijos kariuomenėje pasku
ti n: u laiku;;! ši rado ttemaža bėg
liu Kaip Kieh-e mieste išeinantis 

< t los i . id'i” rašo, lam tikras 
skaičius kareivių ten buvo teišia- 
ma už tai, kad ‘‘sulaužė kariuome
nes (iiaosmcs taisykles”. Balsto- 
tėje “Gazeta Bialystocka” prane
ša. apie neramumus, kuriuos su
kėlė •’priešingi reakcionieriški 
ėlementai kariuomenės tarpe". 
Tain pat apie nepagrįstus gandus, 
kuriais lengvabūdžiai patikėję. 
Alleošteinb “Glos Olsztynski” 
nrarešė apie pavartotas griežtas 
h insiues kariuomenėje tarnau- 

mt ienis asmenis, “kurie nenore- 
; - s '-’i gs! i k rašto gynybos rei-

Oiicial’is kariuomenės organas 
skelbia “entuziastiškus” kareivių 

; ir karininkų pareiškimus, giriąn- 
fius karo tarnybos prailginimo 
dekretą. Esą tai buvę reikalinga, 
nes Vakarai rengiasi pradėti ka-
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Pavergtoje tėvynėje
NAUJI DAILININKAI
Lietuvių dailininkų gretas papildė 

visa eilė Dailės instituto absolventų, 
sėkmingai apgynusių diplominius dar
bus. Tapytojas V. Ciplijauskas švel
nius spalvų derinius ir profesinio ly
gio piešinį pademonstravo triptike 
“Klaipėdos popieriaus ir celiuliozės 
fabrike”. Tapytojas S. Urbonavičius 
diplominiam darbui pasirinko paveiks
lą ‘Laivų remonto dirbtuvėse”. Deko
ratyvinės tapybos atstovų specialybę 
įsigijo A. Trušys ir S. Olechnovičius. 
Skulptūrai atstovauja keturi jaunieji: 
A. Kupčikas — “Kolūkio brigadinin
kas”, J. Kalinauskas — reljefu Vil
niaus grąžtų gamyklai, V. Vildžiūnas 
— mediniu reljefu “Anūkė”, D. Lu
koševičius — paminklinė lenta Varnių 
koncentracijos stovyklai. Grafikas A. 
Tarabilda iliustravo B. Sruogos kace- 
tinių atsiminimų knygą “Dievų miš
kas”. Tekstilės dailės atstovai — L. 
Skodžiūtė, A. Janutis ir M. Rinkevičiū
tė — pagamino eilę naujų raštų su 
drąsiais spalvų deriniais. Keramikė O. 
Kreivytė sukūrė keramikinį fontaną 
Druskininkų vaikų sanatorijai. O. Puš- 
koriūtė pagamino vazas ir dekoraty- i 
vines lėkštes kolūkio kultūros na
mams papuošti. M. Bankauskaitė davė 
pilną keramikinį apipavidalinimą tri
jų kambarių butui.

MEDŽIAGA APIE 
RAŠYTOJUS

Vilniaus Valstybinio Pedagoginio in
stituto ir užsienio literatūros studentės 
P. Katinaitė, J. Keliuotytė, O. Kepa- 
laitė, Ž. Urbonavičiūtė savo vasaros 
atostogas praleido rinkdamos medžia
gą apie rašytojų — Ą. Strazdo, J. Bi
liūno, A. Vienuolio ir L. Didžiulie- 
nės-žmonos gyvenimą. Apie poetą A. 
Strazdą papasakojo Papiškių kaimo 
gyventojos Ona ir Marijona Čepaitės:

. “Strazdas labai gailėjęs žmonių, visaip 
jiems padėdavęs. Nebuvo tiesiai kelio 
pro Duobiškes į Kamajus, todėl reikė
davo važiuoti aplink, Svėdasų vieške
liu. Kartą, kai į Kamajus važiavo la
bai daug žmonių, Strazdas nujojo ant 
savo kuino prie kryžkelės ir sustab
dė šimtą ar du šimtu žmonių. Tada 
pats pirmas patraukė akies tiesumu, 
kiti iš paskos, kol visi pravažiavo, pra
ėjo ir išmynę kelią.. Senutės Če
paitės studentėms parodė kalneli, kur 
poetas klausydavo žmonių išpažinčių. 
A. Strazdo gimtosiose apylinkėse ir 
šiandien yra gerbiamas šio kunigo-po- 
eto atminimas. Apie J. Biliūną papasa
kojo jo brolio Mykolo duktė R. Tus- 
kinienė, atskleisdama jo apsakymų 
“Kliudžiau”, “Brisiaus galas’? “Laz
da”, “Vagis” įkvėpimo šaltinius. A. 
Vienuolio gimtinėje — Užužeriuose — 
žmonės aiškino, kad rašytojas buvo di
delis gamtos mylėtojas. Atostogas jis 
praleisdavo vaikščiodamas po miškus 
ir pieyas. Nevienas miškelis, neviena 
bala ir nevienas kalnelis šiandien turi 
vardą, kurį jiems davė rašytojas. A. 
Vienuolis ypač mėgdavo kalbėtis su 
kaimynais, neaplenkdamas net papras
čiausio piemenuko, padėdavo bėdos iš
tiktiesiems. Šiitą L. Didžiulienės-žmo- 
nos paveikslą nupiešė Anykščių rajo
no Padvarininkų kaimo gyventojai. 
Pati patyrusi daug vargo, ji mokėjo 
suprasti ir užjausti kenčiantį žmogų, 
nemokamai mokydavo rašyti ir skaity
ti apylinkės-gyventojų vaikus.

LIETUVIŲ 
KOMPOZITORIŲ KŪRINIAI

Muzikinės kūrybos apžvalgą duoda 
Lietuvos kompozitorių s-gos pirm. St.
Vainiūnas ir jaunesnės kartos atsto-: Paltokaš rašo: 
vas kompoz. A. Klenickis. Operos sri- koks namiūkštis. Stogas Įlinkęs kaip i 
tyje linksniuojama A. Račiūno propa
gandinė “Marytė”, V. Baumilo “Pa
skenduolė”, V. Klovos “Duktė”, “Pi
lėnai”, “Vaiva 
sias < 
tuvoje yra V. Klova, kurio “Pilėnų”! tusios kaip perekšlės sparnai. Aplink 
Ūdrio arija jau spėjo išgarsėti ir išei-Į langus skylės, langų rėmai persikrei-1 
vijos koncertų scenose. Balete pirmoji ’ pę, — matyt, ventiliacijai. Iš abiejų 
vieta priklauso buv. akmenskaldžio J. namo pusių stovi senos liepos storais 
Juzeliūno baletui “Ant marių kran- kamienais. Aišku: jei namas grius, bus 
telio”. Gero visuomenės įvartinimo su- į ką atsiremti... Viename namo ga- 
silaukė E. Balsio baletas “Eglė žal- le iškaba “Vaikų konsultacija”, kita- 
čių karaliene”. Operetei pagrindinį dė-1 me — “Poliklinika” ....
mesi skiria komp. B. Gorbuiskis. Jis! Netikėtai užėjęs lietus L Paltoką 
yra parašęs dvi populiarias operetes įvijo į “Poliklinikos” vidų: “Savo ne- 
“Frank Kruk” ir “Meilė ir skarda”. A.
Belazaras davė operetę “Auksinės ma
rios”. Abu apžvalgų autoriai — ir St. 
Vainiūnas ir A. Klenickis -— bara ope
rų kompozitorius, kad jie temas semia
si tautosakoje, vengdami dabartinio 
gyvenimo komunistinių herojų. Tuo, 
žinoma, kompozitoriai parodo, kad jie 
kuria Lietuvai — jos esančioms ir atei
siančioms kartoms. Sezoniniai, komu
nistine spalva nudažyti, veikalai anks
čiau ar vėliau savo dienas užbaigs 
šiukšlių dėžėse... šiuo metu J. Juze
liūnas rašo operą — “Kraujas ir pele
nai” pagal J. Marcinkevičiaus poemą. 
V. Laurušas kuria operą, vaizduojan
čią tragišką lietuvių emigrantų gyve
nimą. Operetės žanro atstovas B. Gor
buiskis pasiryžęs duoti komišką ope
rą — ‘Karnavalas”. Simfoninių poemų 
srityje didžiausią įspūdį klausytojams

yra padariusi V. Paltanavičiaus “Pa
langos Juzė”, V. Laurušo “Audrona- 
ša”, K Kavecko “Keturi”, J. Juzeliū
no “Afrikietiški eskizai”. Dėmesio ver
ta J. Indros simfonija “Griuvėsių 
miestas”, T. Makačino kantata “Pir
čiupio pelenai”, B. Dvariono koncertas 
fortepijonui, A. Račiūno neseniai pa
rašyta “Penktoji simfonija”, Ed. Bal
sio “Šventinė uvertiūra”, A. Bražins
ko “Koncertas” fortepijonui su orkest
ru, J. Karoso dainų ciklas “Nemuno ži
buriai”. J'

KURSAI SIENLAIKRAŠČIU 
BENDRADARBIAMS

Kompartijos Vilniaus miesto komi
tetas ir “Tiesos” redakcija nutarė 
Įsteigti spaudos “universitetą” sien
laikraščių bendradarbiams. Tas rodo, 
kad iš So v. Sąjungos atgabentas pa
protys tęsiamas toliau, nors dabar 
vietinio pobūdžio laikraštėlius galima 
būtų leisti rotatoriais ar kitomis pa
dauginimo priemonėmis. Į sienlaikraš
čių “un-tą” pasisiūlė įstoti Vilniaus 
miesto namų valdybos nr. 29 technikas 
R. Matulis, bibliotekininkas R. Tup- 
čiauskas, vaistinės tarnautoja V. Bu
lotienė, valstybinio dainų ir šokių 
liaudies ansamblio artistas A. Prūse- 
vičius.

ve- 
bu- 
ko-

HAMILTON, Ontario
MOKSLEIVIŲ AT-KŲ KURSĄ? 

įvyks gruodžio 30-31 d. d. parapijos j 
Įėję. Kviečiami dalyvauti visi mokslei
viai lanką gimnazijas. Be Hamiltono 
jaunimo dar dalyvaus gausus būrys iš 
Toronto, Ročesterio ir kitų kolonijų. 
Kursai baigsis jaunimo Naujų Metų su
tikimu, kuris įvyks parapijos salėje, 
sekmadienio vakare. Kviečiame jauni
mą išanksto tiems kursams ruoštis.

EGLUTĖ — vaikų laikraštėlį bus 
galima užsiprenumeruoti arba atnau
jinti prenumeratas gruodžio 17 d. įvyk
stančioje Kalėdų eglutėje. Mieli tėve
liai prašomi savo vaikučiams užprenu
meruoti šį šį gražų laikraštį. Būtų la
bai gražu, kad mūsų kolonijoje kiek
viena šeima turėtų savo namuose šią 
gražiąja “Eglutę” Jos kaina metams 
tik $4. ;

Ta pačia proga bus galima įsigyti 
vaikučiams naują Igno Malėno elemen
torių. Elementorius yra labai gražiai 
iliustruotas. Visi piešiniai spalvoti ir 
patrauklūs. Kaina S2.50. ? J. P.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ “GYVA* 
TARAS” įsiregistravo dalyvauti Lais
vės festivalyje, kuris įvyks sausio 12, 
13 ir 14 d. Massey Hall Toronte. Festi
valį rengia Canadian Folk Dancing As
sociation. Visas festivalis bus praves
tas varžybų forma. Iš penktadienio ir 
šeštadienio pasirodymų atrinktos ge
riausios grupės varžysis finaliniame 
pasirodyme sekmadienį.

Pirmos vietos laimėtojas gaus Lais
vės festivalio taurę ir S500: antros — 
diplomą ir $300: trečios — diplomą ir 
$200; ketvirtos — diplomą ir $100.

Festivalyje gali dalyvauti ir chorai. 
Jiems skiriamos dvi premijos: pirmai1 
vietai —- Laisvės festivalio taurė ir 
$200. antrai — diplopias ir $100.

Šio festivalio tikslas — išlaikyti ir 
ugdyti Kanadoje gyvenančių įvairių 
tautybių tradicijas, papročius, dainas 
ir šokius. Norima atrinkti geresnes 
grupes, jas pristatyti platesnei visuo-

'AL^uteiktą galimybę jaunimo reikalams 
freiškia nuoširdžią padėką.

APSIVOGĖ KULTŪROS 
DARBUOTOJAI

Akmenės raj. kultūros skyriaus 
dejas V. Balčiūnas ir jo ištikimas 
halteris A. Kaminskas pasižymėjo
munistinio žmogaus savybe — meile 
valdiškiems pinigams. Vedėjas parašo 
raštelį, buhalteris pasiima pinigų iš 
kasos, o paskui abu uliavoja — net 
visa Akmenė skamba nuo jų dainų ... 
Kartais vedėjas išrašydavo komandi
ruotę niekada negimusio žmogaus var
du. Kultūrinę vedėjo ir jo buhalterio 
veiklą sutrukdė netikėtai užgriuvusi 
revizija. Abu draugai už valstybinių^ menei, paremti jas finansiškai ir tuo 
pinigų išeikvojimą atsidūrė teisme. įgalinti jas tobulėti. Kur dar nėra tau- 
Čia jų draugystė ir baigėsi. Buhalteris tinių šokių grupių, bus proga ir paska- 
A. Kaminskas gavo ketverius metus tinimas joms susiorganizuoti.
kalėjimo, o kultūros skyriaus vedėją; ' Geresniuosius atrinks ir premijas 
V. Balčiūną išgelbėjo paslaptingų as- paskirstys vertintojų komisija, nors 
menų raštelis, teismo posėdžių metu turės įtakos ir publikos raegavimas. 
nutūpęs ant teisėjo Norvaišos stalo — Įėjimo bilietai bus šokėjų platinami 
jam buvo duoti dveji metai sąlyginai, iš anksto ir būtų gerai, kad kuo dau- 
Jis buvo tik pažemintas pareigose: pa
skirtas Akmenės kultūros skyr. virši
ninko pavaduotoju.

NAUJI RAŠYTOJU
SĄJUNGOS NARIAI

Į Lietuvos Rašytojų Sąjungą priimti 
du nauji nariai Raimondas Kašaus-

giausia ham ii ton iečių dalyvautų tą die
ną, kai mūsų grupė pasirodys. Tai bū
tų didelė moralinė parama. Festivaliui i 
atžymėti bus išleistas almanachas, ku
riame tilps visų dalyvaujančių grupių 
aprašymai ir nuotraukos. Taip pat bus 
renkami įvairių verslo įstaigų skel-

kas ir Ignas Pikturna. Pirmasis yra ! Festivalio metu bus renkama Miss 
gimęs Birikų kaime, Telšių rajone. Ra- Freedom. Pirmos vietos laimėtoja gaus 
syti pradėjo besimokydamas Telšių vi- nemokamą kelione i Vakarų Berlyną, 
dūrinėje mokykloje, šiuo metu dirba kad savo atvykimu Berlyno gyvento- 
“Genio” žurnale. 1960 m. išėjo jo ap- jams pareikštų kanadiečių pritarima ir 
sakymų rinkinys vaikams — “Saloje” simpatijas jų kovoje už laisve. Visas 
ir š.m. — apsakymų knyga “Žmonės iš‘ festivalis bus plačiai reklamuojamas 
arti”. I. Pikturna gimė Palangos žve-! per spauda, radiją ir televizija. Festi- 
jų šeimoje. Rašyti pradėjo karo pa-j valis bus pradėtas iškilmingu visų da- 
ba igo j e ^Valstiečių laikraštyje” ir į ly vau jančių tautų vėliavų paradu. Pas- 
“Komjaunimo tiesoje”. Yra parašęs ’ kutinėmis žiniomis, yra \isiregistravu- 
apybi aižų rinkinius: “Suartos ežios” i sios 26 grupės. D.
— 1948 m., “Leoiipoliš” — 1948, “Ne-, 
munas gyva upė” — 1961, kelionių įs-! 
pūdžius “Anapus Baltijos jūros” — ■ 
1959, apsakymų rinkinį “šiandien jū
ra graži” — 1960. Lietuvos kino studi
ja pastatė jo apybraižą “Veterinarijos 
akademija”. Per Vilniaus televiziją 
buvo parodytos jo pjesės — ‘“Užtepti 
langai” ir “Saulei tekant”.

POLIKLINIKA KRETINGOJE
Kretingos “Šluotos” reporteris I.

Žiūriu — stovi kaž-

arklio balnas, čerpės apsamanojusios, 
daugelyje vietų vėjo išspardytos, tik 
pliki grebėstai kyšo. Sienų iš lauko

i “Vaiva”, Taigi, kūrybingiau-: būta kažkada apmuštų lentomis, ir dar 
operų kompozitorius šiandien Lie-Į žaliai dažytomis, bet dabar jos išsipū-

laimes pamiršau, pa m a tęs va i z d ą k or i- 
doriuje. Iš vieno galo į kitą po poli
kliniką bėgiojo sanitarės, sesutės, gy
dytojos, su virtuviniais bliūdais, puo
dais ar lėkštėmis. Jos statinėjo indus 
ten, kur iš lubų lašėjo vanduo. Kur 
nespėjo pastatyti indų, ten vanduo 
upeliu tekėjo iš augštutinių vietų į že
mesnes. Dar likusiose sausose vieto
se, krūvelėmis susispietę, stovėjo pa
cientai — kas su ramentais, kas žandą 
apsirišęs, kas susirietęs, susisukęs. 
Miestiečiai, kolūkiečiai, darbininkai. 
Atsisėsti nebuvo kur: ilgi mediniai 
suolai jau buvo šlapi. ..”

Netoli poliklinikos auga modernus 
pastatas — naujas restoranas. Komu
nistinės visoumenės dideli ir maži biu
rokratai malšins čia sayo troškulį, p 
“poliklinikoje” maudysis kolūkiečiai, 
darbininkai ir mirtingieji miestiečiai?

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame 

bankelyje "Talka"
IŠDUODAMOS ASMENINĖS PA
SKOLOS iki $3.000, morgičių pa
skolos iki 50% turto vertės. Nemo
kamas gyvybės* draudimas. PILNAS 
ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais • penktadieniais 9 vai. -1 vai. p.p. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. • 8 vai. vak.

20 KING STREET EAST, ROOM 13. • Telefonas JA. 7-5575.

ATIDARYTAS NAUJAS GARAŽAS 
"COURTLAND AUTOMATIC", 

Courtland, Ont., prie Highway No. 3
(buv. Uokstein Transput Ltd.) 

Taisoma automatinės transmisijos ir visu rūšių automobiliu mechaninis 
'■'■'■remontas. Darbas sąžiningas ir garantuotas.

Savininkas VLADAS TARVYDAS, buvęs sav. WaHy> fiarage, Toronte.

Balius įvyks 1962 m. kovo 3 d. Roy
al Connaught viešbutyje.

Kaukių mėgėjams jau laikas pradėti 
rūpintis kostiumais, o rengėjams — 
LSR Dr-jos v-bai — didelis darbas 
prieš akis. V-ba kviečia ir prašo pa
galbos šio parengimo sėkmingam pa
ruošimui — loterijai fantų.

Hamiltono LSR Dr-jos valdyba
KALĖDŲ EGLUTĖ

Vysk. Valančiaus šešt. mokyklos mo
kiniams ruošiama Kalėdų eglutė gruo
džio 17 d., sekmadieni 4 vai. p.p. A. 
V. parapijos salėje, Dundurn Str. N.

įvairią programą atliks patys mo
kiniai, vadovaujami mokytojų ir chor
vedžio V. Verikaičio.

Atsilankys ir Kalėdų senelis su do
vanomis vaikams, kurias atgabenti ir 
parūpinti- padės Tėvų komitetas.

Tėvams dovanomis nereikia ruf^n- 

leglutę gali atvykti dar nelanką mo
kyklos, tik nejaunesni 3 mt. amžiaus.

Kviečiame visus mokyklos vaiku
čius, tėvelius ir visus kitus gausiai at
silankyti į ruošiamą Kalėdų eglutę.

Tėvu Komitetas
TAFTOS NAMAMS vajus 34-toje 

savaitėje davė SI 100 ir nuo jo pra
džios jau pasiekė S40.800. LN V-bos 
vardu gražiausia padėka gerajai O. 
česnienei, paskyrusiai TN Š500! Nau
jais nariais su S100 įstojo dr. O. Va
laitienė, J. Valaitis, J. Blekaitis, J. 
Tarvydas — visi iš Hamiltono ir P. 
Janušęvičius iš Toronto. Antrą šimti
ne pridėjo A. Lukoševičius iš Oakville. 
Visiems geriesiems tautiečiams, re- 
miantiems didįjį lietuvišką darbą, nuo
širdus ačiū!

Už LN sklypą Hamiltono centre 
virš 1 akerio ploto vasario 15 d. buvo 
sumokėta $40.000 grynais, pasiskoli
nant šeštu metiniu procentu $25.000 
iš Komercijos banko.

I IETUVl.šKAI SALEZIEČIU GIM 
NAZIJAI Italijoje gruodžio 8 d. pa
siųsta $221. Šias aukas sudėjo 3-jų 
rėm. būrelių nariai per pirmuosius 
š. m. 6 mėn.: Alb. Pilipavičienės va- 
dov. Katalikių moterų dr-jos būrelis 
-- $84; Z. Orvido — $71 ir at-kų — 
vad. G. Latauskaitės $66. Lietuvių sa
leziečių auklėtinių ir šios gimn-jos 
vadovybės vardu geriesiems aukoto
jams nuoširdžiai dėkojame!

Lietuviški filmai iš Čikagos, paga
minti Stasiūnaičio filmų studijos, Ha
miltono Liet. Namuose buvo rodomi 
gruodžio 3 d. Filmai yra verti visų lie
tuvių rimčiausio dėmesio, mūsų pri
augančiai kartai yra viena geriausių 
priemonių skiepyti meilę savajai tau
tai. ""C"

Šį liet, filmų seansą techniškai tvar
kė broliai Žukauskai, prieš filmų pra
džią duodami puikios lietuviškos mu
zikos. Pirmasis filmas buvo apie dail. 
Ad. Varną — jo gyvenimą' ir kūrybą. 
Toliau sekė garsinis liet, gražių dainų 
ir tautinių šokių, o po jų. Stuko filmai 
iš dabartinės Lietuvos su atatinkamais 
paaiškinimais. Seansas baigtas lietuviš
kais kartūnais?

Filmai patrauklūs ir rekomenduoti
na mūsų jaunimui. Didelė padėka Sta- J 
siūnaičiui, kuris yra įdėjęs į juos daug; 
darbo ir lėšų. Filmų seansą organizavo 
B-nės V-da ir gavo iš jų $21 pelno. 
Dėl mažoko žiūrovų skaičiaus (suau
gusių buvo 136 ir apie tiek pat vaikų), 

x B-nės V-ba paprašė nuomą už salę su
mažinti iki S30. LN v-ba salę sekmadie

ni LN sklypą. Gruodžio 8 d. jos grą- niais liet o-joms nuomoja už $50, o 
žinta $1000 ir dar yra likę $13.000. kitoms tautybėms už $60. Sk. St.

MAŽĖJA SKOLA

NIAGAROS PUSIASALIS
KARIUOMENĖS 43 METU ATSIKŪ- i 

RIMO SUKAKTIES MINĖJIMAS pra- j 
ėjo labai gražiai. Rengėjai reiškia pa- i 
dėką minėjime dalyvavusiems ir už : 
koncertinės dalies išpildymą TL cho
rui ‘'Varpas". Jūsų moralinė ir mate
rialinė parama organizacijos darbuoto- ' 
jams duoda drąsos nepraleisti nei vie- ’ 
no lietuviško tautinio minėjimo, ku
ris duoda progos mums visiems, jau- ; 
niems ir seniems, bent kelioms valan- šautuvų? Galima bus laimėti už $1 ka

lakutą.. Kas neturi nuosavo šautuvo 
rungtynėse galės gauti vietoje.

Maloniai kviečiame šaudymo sporto 
mėgėjus, medžiotojus ir šaulius šaudy-

ir radijo valandėlės vadovui J. R. Si
manavičiui už šio minėjimo išgarsini
mą. Magnetofono juoston minėjimą 
Įrašiusiam A. Kuraičiui.

SPORTINIS ŠAUDYMAS. — Gruo
džio 16 d. nuo 12 vai. vidudienio iki 4 
vai. vak. V. Bieliūno ūkyje, R.R. 1 
Welland, Ont., įvyks šaudymas iš 22 
kai. sportinių ir 12 kai. medžioklinių

Lietuviai pasaulyje
| pacijoje ir prašoma, kad Australijos 
delegatai JT ryžtingai keltų Lietuvos 
ir kitų pavergtųjų kraštų išlaisvinimo 
klausima.

| Iš ANGLIJOS Į AUSTRALIJĄ at 
sikėlė keturios lietuvių šeimos ir apsi
gyveno Brisbanėje.

KAT. MOTERŲ DR-JA Melbourne 
renka drabužius ir apavą Punsko lietu
viams.

V. ŽILINSKIENĖ Canberros kapinė
se pastatė skoningą paminklą savo a.a. 
vyrui Juozui Žilinskui.

J. VALTAS, lietuvis, dirbą imigra
cijos ministerijoje, Canbenoje. Jis 
neseniai tarnybos reikalais buvo išsiųs
tas Į Bonegilos imigrantų stovyklą, kur 
išbuvo mėnesį laiko.

P. KAVALIAUSKAS su žmona ir 
dviem dukrom į Canberra atvyko iš 

i Vokietijos. Viena dukterų apsistojo 
JasAgua d e D i os — 4.000 raupsuotų j ų .1 Melbourne. V okie t i j o je gyveno Kr e f e 1- 

Contractacion3.000 raupsuotųjų.|^o mieste, kur be jų dar gyvena 34 
DR. R. SIDRYS per BALFo metinę lietuviškos šeimos. P. Kavaliauskas su 

vakarienę prisiuntė stambiausią auką žmona turėjo atvykti savo lėšomis, tik 
— $500. Pernai paaukojo $300. šio lab-1 už dukterų kelionę užmokėjo vokiečių 
daringojo gydytojo asmenyje vargs-’ šalpos org-ja.
tantieji lietuviai atrado užjaučiantį bi- ŠV. KAZIMIERO KOPLYČIOS me
dulį. tinėms paminėti geradarių aukomis

išleistas “Tėviškės Aidų” Adelaides 
numeris, kuriam medžiagą paruošė 
adelaidiškiai žurnalistai: J. Rinkevi
čius ir P. Pusdešris. Plačiai apžvelg
tas Adelaidės lietuvių katalikų ir kata
likiškų org-jų gyvenimas, jų darbai ir 
ateities užsimojimai.

MELBOURNO LIET. CHORAS, ne
seniai įsisteigęs, darniai gieda lietu
viškų pamaldų metu. Chorui vadovau
ja neseniai iš Anglijos atvykęs muz. 
J. Juška.

J A Valstybės
JAV UET. BENDRUOMENĖ užbai

gė savo veiklos pirmąjį dešimtmetį. 
C. Valdybos dabartinis sąstatas: J. Ja
saitis — pirm.Jnž. V. Adamkavičius ir 
St. Santai as — vicepirm., Z. Dailitka 
— ižd., adv. A. Keželis — narys teis, 
reikalams, J. Ignatonis — narys šviet. 
r. ir K. Januška — sekr.

KORP. NEO LITHUANIA Čikagoj 
išrinko naują vyr. valdybą į kurią įėjo: 
St. Švedas, S. Adomaitienė, V. Mažei
ka, M. Šimkus ir St. Virpša.

KUN. ANT. SABALIAUSKAS, sa
lezietis misijonierius, po Kalėdų išvyks 
dviems mėn. į Venezuela ir Kolumbiją, 
kur visose lietuvių kolonijose praves 
misijas. Kolumbijoje aplankys salezie
čių aprūpinamas raupsuotu jų koloni-

doms atitrūkti nuo kasdieninių rūpes
čių ir prisiminti savuosius kovotojus; 
kurie žuvo ir dabar dar žūsta už laisvę.

Taipgi reiškiame padėką: T. B. Mi-
kalauskui už invokaciją ir išreikštus ■ mo rungtynėse gausiai dalyvauti. . . v . - , . * v Į Al W TA 1 v ▼]ImKejimus. • iin. Z. Piliponiui uz ver
tingų minčių paskaitą: dirbusiems! 
prie choro dalyvių vaišinimo: ponioms 
— iš Niagara Falls Gudaitienei, iš St. 
Catharines Kuraitienei ir Švažienei, iš

Ramo venų valdyba

Wellando Lekavičienei su dukra: bu
fete dirbusiems: Z. ir V. Alonderiams. 
V. Bcliūnui ir J. Skeivelui: už loterijos 
tvarkymą ir jos pravedimą P. Skeive- 
lienei. Skautų vadovui A. šetikui ir j 
visiems skautams už tvarkymą drabuži-

A. KAREIVA Tėvams marijonams 
padovanojo savo paties padarytą kilno
jamąjį altorių. Seniau Kareiva Čikago
je buvo uolus veikėjas. Į Texas išsikė
lė 1928 m. Dabar jis jau sulaukęs gra
žaus amželio — 81 m. Jo žmona — yra 

I viena steigė jų Dariaus - Girėno posto 
pagalbinio moterų skyriaus, duktė Ma
rilyn yra “Vyčio” žurn. red. padėjėja.

A. VEDECKAS gavo prekybinės ad
ministracijos magistro laipsnį Syracu
se, N.Y. un-te. Šiuo metu jis dirba 
Stamford, Conn, ir studijas tęsia Niu
jorko un-te.

B. V. MAČIUIKA, Connecticut un-to 
dėstytojas, yra pakviestas kaip Rusi
jos ir sovietikos žinovas 1 profesorių 
sąstatą dalyvauti televizijos programo
je “Understanding Russia”.

B. GAIDŽIU N AS, “Dirvos” vyr. re
daktorius, lapkr. 25 d. atšventė 50 m. 
amžiaus sukaktį. Jis yra baigęs Dotnu
vos ž. ū. akademiją, redagavęs “Jau
nąjį ūkininką” ir kt. laikraščius, para
šęs keletą knygų, nacių kalintas kaip 
politinis kalinys.

JŪRATĖ NAUJALIENĖ - PENČY- 
LAITĖ iš Australijos atvyko gydytis į 
Niujorką. Prieš penkeris metus ji tu- 

j rėjo automobilio katastrofą, kurioje 
žuvo jos vyras ir ji pati buvo sunkiai 
sužeista.

N. SEMĖNAĮTĖ, studijuojanti Sao 
Paulo un-te, Brazilijoje, gavusi 3 mėn. 
vasaros atostogų keliauja po P. Ame
riką. Bolivijoje aplankys savo profe
sorę, domininkone seselę, kuri steigia 
ten Rosary kolegijos padalinį. N. Se- 
mėnaitė yra čikagietė, gavusi valsty
binę Fulbright stipendiją ekonomijos 
mokslo studijoms užsienyje.

VYR. GIEDRININKĖS, vad. E. Juk
nevičienės, surinko $100 aukų lietuvai
tei seselei Marijai, dirbančiai Peru mi-

’ ■■■$ijbsė?;- C- - •
STATO ORATORIJĄ. Los Angeles

Brazilija
DR. E. DRAUGELIS, gyvenąs iš 

pensijos Sao Paulo, vietos lietuviams 
stud, at-kams paremti paaukojo 2000 
kruzerių. Jis yra vienas pirmųjų “Atei
ties” žurnalo redaktorių 1911-12 m. ir 
ateitininkų organizacijos kūrėju.

KONSTANTAS SALADŽIUS, gyve
nęs Vila Libanesoje, sulaukęs 86 m. 
amžiaus, mirė spalio 5 d. Velionis buvo 
kilęs iš Vyžuonių,kaimo; į Braziliją su 
šeima atvyko 1928 m.

PREL. P. RAGAŽINSKUI suėjo 25 
metai pastoracinio darbo Brazilijos lie
tuvių tarpe ir 30 metų kunigystės. Tos 
dvi sukaktys vietos lietuvių kolonijoj 
buvo gražiai paminėtos lapk. 26 d. pa
maldomis Vila Zelinos bažnyčioje ir 
pobūviu giinn. Salėje. Prelatas lap
kričio 15 grįžo į Braziliją iš kelionių 
po JAV ir Kanadą.

TRADICNIS KAUKIŲ BALIUS ati- nėš, o ypač už dalyvavimą su savo vė- 
teko mūsų jaunimo naudai. LSR Dr-jos liayomis minėjimo ir pamaldose. Lie- 
valdyba organizacijų vadovybėms už tuviškos spaudos gerb. redaktoriams jvaldyba

SUDBURY, Ontario

WINNIPEG, Man.
AT-KU SENDRAUGIŲ SKYRIUS 

PAMINĖJO PROF. K. PAKŠTO 
MIRTIES METINES.
Minėjimas Įvyko lapkričio 18 d. po 

pietų E. ir E. Fedarų bute. Susirinko 
beveik visi mūsų neskaitlingo būrelio

j nariai. Pirmiausia išklausėme iamžin- 
I tą į juostelę prof. K. Pakšto paskuti--
• nę kalbą, pasakytą ateitininkų kongre
se Čikagoje ir mirusįjį pagerbėme su-
* sikaupimo minute.

Vėliau buvo pasidalinta mintimis 
apie prof. K. Pakštą, pasitarta eina-

I maišiais reikalais ir nutarta pasiųsti 
įgaliojimą Julijai Matulionienei, da
bar gyv. Čikagoj, atstovauti mūsų kuo
pą At-kų Sendraugių suvažiavime.

Kadangi čia dalyvavo visi mokytojai 
liet, šeštad, mokyklos, tai geroką va
landėlę užsitęsė diskusijos apie pradė
tą rengti vaikų vakarą.

. Po to B, Bujokienė iškėlė lietuviš
kos, spaudos parėmimo klausimą, šiuo 
atveju dėl jau senai prisiųstų mums 
kun. dr. St. Ylos “Ateitininkų vadovo” 

i knygų. Po knygą “AV” nupirko sumo- 
Į kėdami po $5 klęb. kun. J. Bertašius, 
J. činga, S. Būjokas, S. Ramančiaus- 
kas ir paskutinę likusiąją susirinkusie
ji pasiūlė nusiųsti mūsų skyriaus na
riui dr. Č. Kurui, gyv. Minedosoję.

Susirinkimą baigėme I-j u punktu at- 
kų himno. Po to šeimininkai pavaišino, 
o mėgėjai jų rūsyje pažaidė stalo te
nisą. Dalyvavęs

Gi/iežH medžioklės 
įstatymai?

Jei kas skundžiasi, kad Kana
doje medžiojant reikia prisilaiky
ti begalės Įvairių taisyklių, tai pa
tartina pasižiūrėti i Europos kraš- 

_ — _ —T. „— tų medžioklės Įstatymus. Pvz. Ba-
šv. Kazimiero choras, vad. B. Budriu-1 varijoj medžioti gali tiktai sulau-
no, pradėjo ruošti Duboiš oratoriją, 
kurią numatoma pastatyti gavėnios vi
duryje parapijos mokinių rekolekcijų 
metu. Rekolekcijas ves marijonas Tė
vas J. Vaškas.

AUDRONĖ GARBENYTĖ, baigusi 
Marijos augšt. mokyklą, studijuoja kal
bas. Ji yra laimėjusi žurnalistikos me
dali.

ST. ŽYMANTO laišką išspausdino 
didžiausias Los Angeles dienraštis 
“Los Angeles Times”. Ilgokame raši
nyje Žymantas rašo, kad rusai i Suo
miją veržiasi tais pačiais būdais ir me
todais, kaip ir i Lietuvą, Latviją ir Es
tija 1940 m.

A.A. DR. BR. BALENIŪNAS mirė 
Detroite. Palaidotas gruodžio 2 d. Jis 
buvo teisėju Kėdainiuose; vėliau Kau
ne ir Vilniuje vertėsi advokatūra. 
Bendradarbiavo teisinėje ir kt. spau
doje. Turėjo tik per 50 m. amžiaus.

Australija
AUSTRALIJOS LB KR. VALDYBA 

pasiuntė memorandumą Australijos 
min. pirm. Menzies, kuriame nurodo
ma i Lietuvos padėtį sovietinėje oku-

PASIŽYMĖJĘS AKORDEONISTAS.
•Lapkričio 23 d. akordeono muzikos 

| festivalyje Algis Kusinskis laimėjo pir
mą vietą, surinkdamas 98 taškus ir 
sidabro taurę. Grodamas 21 metų am
žiaus grupėje, o pats būdamas tik 15
metų> išpildė: Saint-Saens “Presto” mis vizitavęs mokyklą prel. J. Salini 
(3rd movement from concerto in g visiems klubo nariams įteikė specia- 
minor, transcribed by Gala-Rini). ! liūs ženklus. Krsp.

Jis neatsilieka ir moksle. Lanko ant
rus metus šv. Karolio kolegiją: mokyk
los vadovybės buvo priskirtas į pavyz
dingųjų ir gabiųjų mokinių grupę, taip 
vadinamą “St Charles club", kuri su
daro 40 iš 500 mokinių. Šiomis dieno-

Ge ros ži nios vy ra m s i r mote r i m s 
virš keturiasdešimt

Su gera sveikata 
ateina geras miegas

ir gera savijauta.
IRMARON SUPER TABS 
Pirmą kartą Kanadoje

Po eilės metų mokslinių tyrinėjimų Super Tab — šios augščiąusios rūšies 
tabletės — yra surastos ir išbandytas su penkiais esminiais vitaminais, 
tinkamos daugumai šeimos narių, o ypatingai tiems, kurie yra virš ketu- 
risdešimL . ?:/?•".‘vJL-čū.č■.
Prislėgtas jausmas —- stoka pasitikėjimo svaigulys — šleikštulys — blo
ga savijauta — nieku nesirūpinimas — irzlumas visad nuvargęs ir 
susirūpinęs — viso to priežastimi gali būti stoka mineralų ir vitaminu. 
Nepamesk vilties ne: statyk klausimo kaip ilgai esi šiame sielvarte. Grįžk 
atgal į kelią geros savijautos ir fizinės sveikatos.
IRMARON yra naujos augščiausios -rūšies tabletės su absoliučia garantija. 
Grąžinsime visus pinigus, jei po 30 dienų nebūsite patenkinti jų rezultatais.

Dabar turime ^ 30 dienų už $5.00
(įskaitant pristatymą visur Kanadoje)

KAIP GAUTI IRMARON?
Siųskite čekį ar pinigų perlaidą (nesiu<kitb grynais) i: /

NATURAL REMEDY COMPANV
Ytųge S^eeL Tor^to

Sole Distributors of Irmaron for Canada

kę 18 m. amžiaus; prieš gaunant 
leidimą reikia išeiti šešiu mėn. 
medžioklės kursą, išlaikyti prieš 
visą egzaminatorių komisiją egza
minus ir tik po to galima už 50 
DM gauti medžioklės leidimą. Be 
to. kad galėtų su šautuvu pasiro
dyti lauke, medžiotojas privalo 
turėti S35.000 apdraudą asme
nims ir $3.509 — turtui. Ir tai at
likęs medžioti gali tik gavęs leidi
mą iš vietovės savininko ir pasi
samdęs vadovą. Prieš šaudamas 
dar privalo gauti pritarimą iš va
dovo. Kanadoj, palyginti, medžio
jama pionieriškai, kur taisyklės 
žymiai laisvesnės.

SEVEN-UP

KIEKVIENAI
Varžybos dėl lėktuvų užsakymų

Atlanto S-gos valstybės planuo- į Olandijos, Brequet — Prancūzi
ja didžiuli užsakymą pagaminti jos, Fockewulfe — Vokietijos ir 
greitą sprausmini lėktuvą - nai
kintuvą. kuris galėtų be aerodro
mo ar iš labai mažo pakilti. Dėl 
užsakymo susirungė didžiausios 
lėktuvų bendrovės. British Air
craft Corp, susigrupavo su pran
cūzų Sud Aviation. Marcei Das- 
sualt, statytoja pagarsėjusio “Mi
rage” sprausminio naikintuvo, 
Finmaccanica —- Italijos lėktuvų 
bendrove ir Dornier Werke — 
Vokietijos ir sudarė vieną frontą. 
JAV Republic Aviation Corp, su
sigrupavo su Fokker Aircraft —

dviem belgų bendrovėm ir suda
rė antrą frontą. |

Nors dar neaišku, bet i varžy
bas gali mestis ir Lockhead ir 
Boeing JAV, susigrupavę su kai-: 
kuriomis Europos bendrovėmis. ! 
Dėl transportinio lėktuvo pasta
tymo Kanados Canadair Ltd. ir 
de Havilland Aircraft praeitą mė
nesį Atlanto S-gai įteikė planus.

Atlanto S-gos sprendimas dėl 
naikintuvo ir transportinio lėktu
vo nebus paskelbtas iki 1962 m. 
kovo mėn.

Lietuviu Enciklopedijos Leidyklai 
UŽSAKYMAS

Užsakau Broniaus Kviklio “MŪSŲ LIETUVOS” leidinĮ 
kuris bus išleistas 3 tomais, už $30.00 kainą. (Pastaba: per* 
kant pavieniui, vieno tomo kaina $15.00).

(data)

(pavardė, vardas ir adresas)

PROGAI

'K-

(parašas)

Niekas nepakeičia 7-up. Idea
lus gėrimas kiekviename su
sibūrime. Prie valgio, skanits 
patiekalus padaro dar skanes
niais. Paslaptis?! Seven-up 
gaivus, citrinų-lime skonis.

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

P.-staba: Lapelį iškirpkite ir pasiųskite šiuo adresu;
Lietuvių Enciklopedija, 265—C—St., So. Boston 27, Mass.

Jūs mėgstate jį - 

jis mėgsta jus!
1583-B
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Taip Sovietų Sąjunga globoja Suomiją

IR š| KARTĄ SUOMIJA NENUSIGANDO
Berlyno krizei aprimus Chruš-t jo griebtis kokios išeities.

I čiovas atsisuko į šiaurę. Ten yra ■ Skandinavijos valstybės, sovie-

Jungtinė Baltijos vartų apsauga
Tarp Atlanto S-gos valstybių, daryti priešo pajėgoms. Sovieti- 

Danijos ir V. Vokietijos eina de- nio bloko pajėgos Baltijos jūros 
rybos dėl bendros karinės koman- erdvėje yra gana žymios, bet va
dos Baltijos jūros vartams saugo- kariečiams uždarius Baltijos jū-
ti ir — karo atveju — uždaryti. 
UPI žiniomis, neseniai Įvyko bai
giamoji konferencija, pirminin
kaujant britų generolui Pyman, 
dabartiniam Atlanto S-gos vy
riausiam vadui Europos šiaurės 
erdvėje. Prieita prie susitarimo, 
kuri dar turi patvitrinti Bonnos 
ir Kopenhagos vyriausybės bei 
Atlanto S-gos karinė komisija, 
kuri susirinks gruodžio viduryje 
Paryžiuje.

Susitarta, kad iš penkių Balti
jos jūros komandos vyriausių 
postų keturi priklausys danams, 
vienas vokiečiams. Baltijos jūros 
komandos pajėgos susidės iš vi
sų Danijos jūros, sausumos ir oro 
pajėgų — viso apie 44.000 vy
rų; iš vokiečių pusės priklausys: 
viena šarvuočių divizija, kaiku- 
Tios oro ir jūrų lėktuvų pajėgos 
ir praktiškai visas vokiečių kari
nis laivynas, kiek jis pavestas At
lanto S-gai.

Bendra Baltijos jūros koman
da padės geriąu saugoti Baltijos 
jūros vartus ir juos prireikus už-

ros vartus, tos pajėgos negalėtų 
išvystyti pilnos akcijos. Ypač so
vietams būtų sutrukdytas karo 
metu išėjimas iš Baltijos jūros i 
Siaurės jūrą. Iš to taško žiūrint, 
Maskvos šantažiniai• grasinimai 
V. Vokietijai, Danijai ir kitiems 
Atlanto S-gos nariams yra bent 
kiek suprantami. E.

4 Skanuinavijos valstybės, iš ku
rių dvi priklauso Atlanto S-gai; 
trečioji — Švedija yra kariškai 
stipri, bet neutrali. Pronto atida
rymui Chruščiovas pasirinko ket- 

I virtąją -— Suomiją, kuri oficialiai 
lieka dar neutrali, bet iš dalies 
už tai jau sumokėjo. Prezidentui 
Kekkonen susitikus su Chruščio
vu, pastarasis sutiko karines de- 
rybas atidėti, tačiau Suomijos vi- 

i aaus politika jau pradeda for- 
muotis Sov. Sąjungos norima 
kryptimi. Maskva pareiškė tole- 

■ ruojanti patį prezidentą, bet ne 
į kitus politikus. Dėlto opozicija 
pasitraukė. Bet tai dar ne viskas. 
Pagal Sibiro susitarimą, Suomija 

I yra j atsakinga už Atlanto S-gos 
veiksmus Baltijos jūroje ir Skan
dinavijoj. Kitaip sakant, jeigu 
Norvegija ir Danija nepasielgs 
kaip Chruščiovas nori, Suomija 
turės už pasekmes atsakyti.

Faktinai Suomija ir buvo tik 
pretekstas. Pagrindinis Maskvos 
kumštis yra nukreiptas prieš Nor
vegiją ir Daniją, kurios yra JAV 
sąjungininkės. Kitas tikslas — at
baidyti tas dvi valstybes nuo Eu
ropos ekonominės sąjungos. Kaip 
pranešama, Chruščiovas vis la
biau ir labiau rūpinasi ta beau
gančia ekonomine sąjunga, kuri 
pasidarė jam pavojingesnė už pa
čią Atlanto S-gą.

Iki šiol Atlanto S-gos silpnai 
vieta ir buvo tas šiaurės sparnas 
Skandinavijoje. Dabar jau beveik 
sutarta, kad Atlanto S-gos karinės 
pajėgos ir laivai galės operuoti, 
vokiečių. danų ir norvegų vado-

tų grasinimų akivaizdoje, neparo
dė jokios baimės ir griežtai pasi
sakė prieš sovietų pasikėsinimus. 
Norveguos užs. r. min. Lange 
Maskvoje pareiškė, kad Norvegi
ja nė negalvoja pasitraukti iš At
lanto S-gos. Tai esanti politinė 
realybė. Praėjęs karas Įrodęs, kad 
taikos troškimas dar neapsaugo 
krašto laisvės. Aštriais Lange žo
džiais Maskva liko nustebinta.

Kadangi visas Chruščiovo ma
nevras buvo motyvuojamas V. 
Vokieti jos grėsme, tai ir Vokieti
jos politikai reagavo. Vokieti ja 
reiškia simpatijų Suomijai, i jos 
laisvę nė nemano kėsintis, tačiau 
jiems keista, kad suomių tauta 
prezidentą Kekkonen po pasikal
bėjimo su Chruščiovu laiko savo 
krašto išgelbėtoju. Chruščiovui 
pavyko tokią nuomonę suomių 
tautoje sudaryti ir, žinoma, jeigu 
reikės, kitą kartą jam spaudimą 
padaryti bus daug lengviau.

V. Vokietija tą pramato ir. ži
noma, ruošiasi. Dėlto ir padidėjo

|vokiečių reikalavimai, kad jie ga-' 
lėtų savarankiškai naudotis ato
miniais ginklais. Vokietijos gyny- į 
bos ministeris Strauss pareiškė,! 
kad karo atveju arčiausia Sov. i 
Sąjungos yra Vak. Vokietija. No-1 
rint apsaugoti savo laisvę, reikia 
turėti i r 1 ai s v a s rankas visokius 
ginklus panaudoti.

Ar padėtis Skandinavijoje ir 
liks tokia pat, tebėra neaišku. 
Maskva turi galvoti kitokių pre
tekstų. Švedija, Danija ir Norve
gija neparodė baimės ir pasirodė 
kietas riešutas Maskvai. V. Vokie
tija dar su diuesniu intensyvumu 
pradėjo pirkti iš amerikiečių ato
minius ginklus.

Jei Suomija buvo tik pre t eks- 
tas pabauginti kitoms Skandinavi-] 
jos valstybėms, tai tas žygis rei
kia laikyti M ask vai ne pa vykusiu. 
Kas atsitiks su Suomija, kai bus 
pa reikalauta kitokių politinių ar 
karinių nuolaidų, šiandien tegali
ma spėlioti. Tai priklausys ne tik 
nuo pačios Suomijos, bet ir nuo 
kitų laisvų Europos valstybių . į

An t i kom u n ist i nės d emonst ra c i j os 
įkaito iki muštynių

Pranešimas iš Vokietijos
Prieš keletą savaičių Vakarų Įtraukę Į pajieškomųjų, nusikal-j 

Vokietijos policija, teisminių or- > tusių žmogžudyste, sąrašą. Vraca-i 
ganu pavesta, buvo suėmusi žymų ric ir buvo suimtas, kai buvo at-J 
dabartinės Jugoslavijos politiką vykęsi V. Vokietiją prekybos; 
— prekvbininką Lažo Vracaric. tikslais. L 1
Sis jugoslavas II D. karo metu iš Jugoslavijos vyriausybė pareis-:

Mielas Jonai!
Mirus Lietuvoje Tavo mylimai žmonai
A . t A . P . L I S A L S K I E N EI.

nuoširdžiai užjaučiu ir savo liūdesj jungiu su
Tavuoju liūdesiu ir didžiuoju skausmu A . Saulis

Varpo" choro narei

jos mamytei Čikagoje mirus. - 
nuoširdžią užuojautą reiškia

••Varpo” dirigentas ir choristai

Mirus Lietuvoje broliui, 

y nuoširdžiai užjaučiame
p. VIKTORĄ DAII.YDE ir jo šeimą —

S t a n č i kai

Mylimai žmonai ir motinai

jos vyrą Antaną, dukteri Aleksandrą Grincevičienę
ir jos šeimą 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —
V. ir V. Treigiai

vaujami Skandinavijos vandeny-i pasalu nužudė du vokiečiu karius, kė griežtą protestą, prikišdama 
se. Aišku, kad Chruščiovui reikė- i Nuo to laiko vokiečiai ji buvo “revanšizmą”, ‘nacizmą”, “naciš- L 

ką teisę” ir t.t. Vracaric esą joks! 
nusikaltėlis. Jis praeitame kare į 
priklausęs partizanų grupei ir bu-! 
vęs net jos vadas. Kovose prieš !

■vokiečius esą pasižymėjęs kaip 
narsus karvs ir už tai yra net at- 

Varšuvoje ir apjungia komunistu žymėtas.
valdomus kraštus: Albaniją. Bul- Jugoslavijai i pagalbą atėjo ir i 
garija. Čekoslovakija, R. Vokieti- kitų kraštų, net Vakarų valsty- ! 
ja, Vengriją, Lenkija, Rumuniją, ibių, Įvairūs propagandistai, griež-Į i 

Pietryčių Azijos Sąjunga — į tai pasisakydami prieš V. Vokie- j 
SEATO yra kita raidžiu kombina- i tijos elgesį. ! ]
cija: Southeast Asia Treaty Orga-j Vokiečiai paleido Vracaric. Esą I 
nization. ši organizacija atsirado! čia Įvykusi klaida, nes vokiečiai 
1954 m., po to kai kiniečiai komu- ■ nežinoję, jog Vracaric nužudęs' 
nistai pasiglemžė Tibetą 1951 m.!vokiečius kaip partizanas. Jo su-d

Ka reiškia 
NATO, SEATO, CENTO

KAZIMIERUI BALTRUKONIUI staiga mirus, 
jo žmonai p. Baltrukonienei, dukteriai Janinai, žentui Sta
siui. velionies broliui Petrui, brolienei Monikai ir visiems 
giminėms Lietuvoje, reiškiame giliausią užuojautą

Irena ir Stasys Juškevičiai
Dažnai spaudoje randame įvai

rių tarptautinių organizacijų ar 
.sąjungų pavadinimus, pažymėtus 
i didžiųjų raidžių grupėmis, bet rie- 
visada žinome, ką jos reiškia.

Viena labiausiai mums pažista-

Didžiausias laivas 
pasaulyje

JAV nuleido i vandeni didžiau 
šią pasaulyje lėktuvneši “USS mų šios rūšies organizacijų yra 
Enterprise”. Už iki šiol didžiausia šiaurės Atlanto Sąjunga — NA 
“Queen Elizabeth” jis yra sun- TO — North Atlantic Treaty Or- 
kesnis net 8000 tonų. Jo’ilgis sie- iganization. šią organizaciją suda- 
kia net 1040 pėdų. Pagaminimas ią 
kainavo S500 mil. Laivas varo
mas atomine jėga. Jis gali gaben
ti 100 Įvairių sprausminių lėktu
vų ir bombonešių, kurie gali pa
kilti po du kas 15 sekundžių. Ato
minio karo atveju laivo Įgula ga
li save viduje užsidaryti ir tuo ap
sisaugoti.

.UW. I,”1

ro 15 valstybių, jų tarpe ir JAV. 
Apie ją jau buvo pakankamai ra
šyta./ ... ...

Komunistinių kraštų “NATO” 
vadinasi Varšuvos sąjunga, kuri 
yra lyg atsakymas i minėtąją va
kariečių savitarpinės karinės pa
galbos organizaciją. Varšuvos są
junga buvo sudaryta 1955 m.

ų ■ j j ,ir nix Ų 111

ir vėliau pagrasino Burmai ir La-: ėmimą apgailestavo ir pareiškė, i 
osui o 1954 m. paėmė valdžia š.. kad pasižada sumokėti jam visus

Vietname. Priklauso: Australi- nuostolius, susijusius su jo su- 
ja, Britanija. Prancūzija. N. Ze-1 ėmimu. r ' v
landija, Pakistanas, Filipinai, Nežiūrint tokio vokiečių mosto 
Tailandija. JAV. Kitos 3 pietrv- santykiai tarp Jugoslavijos ir V. 
čiu Azijos šalys — P. Vietnamas, Vokietijos liko žymiai paaštrėję. i 
Kambodija ir Laosas nėra šios są- Antrasis santykių paaštrėjimas! 
jungos nariai, tačiau ieina i jos: pasireiškė po netikėto Įvykio lap- į 
eloboiamu valstybių tams. ‘ kričio 25. Tą dieną Stuttgarto' 

c turėjo Įvykti iš Jugoslavi- .

Liūdintiems dėl brangaus
A. t A. KAZIMIERO BALTRUKONIO mirties
— žmonai, brolio Petro ir Bubulių šeimoms, 

reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime
Kvedarai

Antrasis santykių paaštrėjimas!* » • J » « • «

CANADA

Daugiau kaip pUSC TtllllJOTlO
asmenų tapo

KANADOS PILIEČIAIS
nuo to laiko, kai 1947 m. įsigaliojo Kanados 
Pilietybes Aktas.
Vien tik 1960 m. daugiau negu 60.000 imigrantų yra davę ištikimybės prie
saiką ir tapę pilnais Kanados bendruomenės nariais.

Šiuo maloniai kviečiami visi naujai atvykusieji, legaliai priimti i šj kraštą 
kaip imigrantai prieš ketverius metus ir devynis mėnesius, NIEKO NE
LAUKIANTpaduoti prašymus Kanados pilietybei gauti.

Pasinaudokite visomis teisėmis ir privilegijomis pilno Kanados bendruome
nės nario:-

balsuoti
gauti Kanados paša 
į va I sty b i nę ta rny ba

• teise
• teise
• teise
• teise turėti pilna baisa Kanados viešo

gy ven i mo re i ka I ų tva r kyme.

globojamu valstybių tarpą.
Kita savitarpines karinės gvnv- ųu6v.omvi«.į

j bos organizacija, atsiradusi iš ko- jos atvykusio liaudies ansamblio j 
Imonistinės ekspansijos yra Vidu-'kroatų dainų ir šokių koncertas.i 
!rio Rytų Sąjunga — CENTO.
1955 m. Britanija, Iranas, Irakas. 
Pakistanas ir Turkija, norėdamos 
apsaugoti save nuo komunistų, 
pasirašė sutarti, pavadintą Mid
dle East Treaty Organization — 
METO, dar žinomą Bagdado Są
jungos vardu. 1958 m. Irakas, ku
rio sostinėj Bagdade buvo šios or-

KAZIMIERUI BALTRUKONIUI mirus.
žmonai Petronėlei, dukteriai Janinai, broliui Petrui
ir kitiems giminėms reiškiame nuoširdžia užuojautą

E. ir B. Sopiai ‘

skirtas V. Vokietijoje dirban- į. 
tiems Jugoslavijos darbininkams.
Tokių darbininkų, atkeliavusių I 
specialiai darbams iš dabartinės 
Jugoslavijos ir remiančių Tito! 
valdžią Stuttgarte yra apie 400. 
Bet senieji Jugoslavijos emigran
tai — antikomunistai ta proga su
ruošė antikomunistinę demonst-!

Netikėtai mirus

KAZUI BALTRUKONIUI.

ganizacijos centras, po revoliuci-: i'aeiją. Joje dalyvavo apie 200 an-j 
jos, pasitraukė iš sąjungos. Tada tikomunistinių jugoslavų, dau- 
METO savo vyr. būstinę perkėlė i giausia kroatų, suvažiavusių iš;

- i Turkiją ir pakeitė savo varda i Baden - Wuertembergo ir kitų V. i 
Central Treaty Organization — i Vokietijos kraštų. Demonstrantai. 
CENTO. i atžygiavę iki numatyto koncerto

JAV nėra šios sąjungos narys, į salės, išskleidė plakatus su ira- 
uors bendradarbiauja su ja kari- šais kroatų ir vokiečių kalba: “Ti
nes gynybos reikaluose. CENTO to yra nusikaltėlis”, “Šalin koinu- 
nariai taip pat bendradarbiauja nizmas!”, “žmogžudys Vracaric 
pastangose pakelti švietimo ir turi būti nuteistas . “Kardinolas 
ekonominę gerovę. Stepinac dar gyvas“ ir kitus. Pra-

Tarpaaierikinė sąjunga — RIO dėjus Į salę rinktis jugoslavams k 
krašta —TAV ir 20 Pietų bei Vi- j demonstrantai. Salės prieangiuo- 
durio Amerikos valstybių: Argen- $e demonstrantams pradėjus šu
tiną. Bolivija. Brazilija. Čilę. Ko- kauti prieš Tito ir komunizmą, 
lumbija, Kosta Rika, Kuba, Domi- Įvyko aršios muštynės. Tik po 45 
ninkonu Respublika, Ekvadorą, i mm. gausus vokiečių policijos bū- 
E1 Salvadora. Guatemala. Haiti. !nai tepajėgė sulaikyti “kauty- 
Hondurą, Meksika, Nicaragua, | nes“. Vienas jugoslavas antiko- 
Panamą, Paragvajų. Peru, Urug-munistas. sunkiai sužeistas peiliu 
V3JŲ VCO^ZUCla ■ j i Irrntin^ įSacynlrlviac licrnninon

žmogžudys Vracaric

Stepinac dar gyvas“ ir kitus. Pra-
A. UI JJUIIĖV 1 ilULIAV - į   C - — V O ’ ' 

yra pati gausiausia: apjungia 21 darbininkams, tarp jų Įsimaišė

jo žmonai Petrei, dukrai Janinai.

žentui Stasiui, broliui Petrui, anūkams ir giminėms

skausmo valandoje gilią užuojautą reiškia

S. Juozapavičius
I. ir V. Penkauskai
G. ir B. Trinkai

TRANSATLANTINIS [ JAUNIMO NESIDOMĖJIMAS 
KABELIS TARP MONTRE-' MOKSLU metai iš metų di- 

ALIO IR LONDONO užbaigtas ši deja visoje Kanadoje. Iš visų Ka- 
rudeni. Telegramą iš Montrcalio nados bedarbių 70% nėra baigę 
i Londoną bus galima pasiųsti 8 skyrių. Per paskutinius 10 me- 
per kelias sekundes, tuo tarpu iš tų iš 100 mokiniu, pradėjusių 
Toronto užtruks ilgiau, nes To- lankyti mokyklas, net 37 iškrito 
rontas nėra tiesiog sujungtas. Po- nepasiekė X skyriaus. XII sky-

i krūtinę, paguldytas ligoninėn, vandeninio kabelio nutiesimas riuje iš to šimto liko tik 34 ir 
ši sąjunga buvo sudaryta 1947 Peiliu dūrė vienas Jugoslavijos kainavo $60 mil , kurių pusę su- XIII skyrių baigia tik 15. Iš bai- 
Inter-American Treaty of Re- konsulato Miunchene tarnauto-1 mokėjo Kanada, o kitą pusę — gūsių 9 pradeda lankyti univer-

Pilietybės blankai gaunami pas Pilietybės Tarnautoją, artimiausiame Apy
gardos ar Apskrities Teisme ar Pilietybės Įstaigoje, Ottawoje.

"TŽ" neišeis
pokalėdinę savaitę. Pirmasis 
1962 m. n r. išeis sausio 4 d., 
ketvirtadicnj po N. Metų. 
Skėtftmus, korespondencijas,
pranešimus ir kitus raštus, 
skirtus tam nr. prašome at
siųsti redakcijai iki š. m.

ĮW.C. .

m. Inter-American Treaty of Re- konsulato Miunchene tarnauto-1mokėjo Kanada, o kitą pusę 
ciprocal Assistance vardu. (Nukelta j 9 psl.) Britanija.

Pati mažiausia nariais sąjunga] 
vaidnasi ANZUS vardu. Ją suda-i 
ro tik 3 valstybės: Australija, N. 
Zelandija ir JAV. šis vardas su
darytas iš valstybių pavadinimų 
pirmųjų raidžių: A—Australija, 
NZ—Nauj. Zelandija. US—JAV. 
ši sąjunga sudaryta 1951 m., pa
sižadant karinę paramą, jeigu ku
ri nors iš šių valstybių būtų už
pulta Ramiojo vandenyno srityje, i

Šalia minėtų sąjungų, kurios ■ 
apjungia valstybių grupes. JAV 
yra sudariusios ir atskiras kari
nes sutartis su šiomis valstybė
mis: Filipinais. Japonija, P. Ko
rėja ir Tautine Kinija.

Edv. Šulaitis

Britanija. i sitetą, iš kurių 6 ji baigia.

Svarbus pranešimas 
automobiliu^ vairuotojams
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Padėkite padaryti šias šventes saugias.
Negerkite kai važiuojate.

Važiuokite ir eikite su ypatingu atsargumu!
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Feljetonas Ba I y s J. A r u na s “ŽEMAIČIO ŠNEKOS”
DAKTARĖ SU AUKSINE GARBANAi

— Ana, — sako man vieną die
ną Barbora, — žmonės žvilgan
čiais automobiliais važinėja, rau
donų plytų bangalavuose gyvena 
ir iš kristalinių čėrkų francuską 
konjaką maukia, o tu perkreipto-

bani. Nei labas, nei sudiev.
Gyvenimas darosi pilkas kaip 

cementas. Norėtųsi su kuo nors 
žodžiu persimesti, o Barbora, bro
lyčiai, kaip suomiško granito sta
tula.

mis žiaunomis vaikštai ir pamido- Ėmiau galvoti, kad gal reikia 
ro nebeįkandi!... Galėtum susi- i moteriškai nusileisti. Tiesą su
dėti naujus dantis. Dėl to ubagais kant, su tais dviem krūminiais 
neišeisime. O dabar nei šis, nei kol sudoroju lančą, tai nebelieka 
tas; kai prasižioji, net baisu daro- laiko nei parūkyti. O čia, kaip ty- 
si. Atrodo, kad patys pragaro var-; čia, labai tolima mūsų giminaitė 
rai atsivėrė Prieš žmones gė- dantų daktare pasidarė. Žandi- 
da ir aš net nežinau, kaip tu pats kaulius rakinėja, visokiausios 
kentiesi. .. Plikas, bedantis, dar | veislės naujus dantis įstato . . . 
; rūksta, kad apšlubtum. tada jau' Galvoju, nueisiu- ir pasitarsiu, kas 
:;š turėčiau tokį vyrelį, kad prieš daryti. Juk su daktaru, taip kaip 
visą parapiją reikėtų rausti! . . į su kunigu: pasikalbėjai ir šventa. 
Jeigu jau patsai apkerpėjai, tai j Kaip į vandenį. Garsas po parapi- 

A nors man gėdos prieš žmones ne-, ją nepasklis. Nėra ko čia bijoti...
■ ■ daryk! .. .

Va, piliečiai, kai žmona prade
da taip kalbėti, tai be jokios abe
jonės ir pačiam Mykolui Arkan- 
gelui nervai užkaistų.

— Barbor, — sakau, — tu nu
stok niekus pliaukšti!.. . Užtenka 
man tavo pasakų. Jeigu tau nepa
tinka mano bedantė, tai pasiieš
kok geresnės. O atmeni, prieš 20 
metų, ten Tūbausiuose, prie jaz
minų krūmo alpai ir kryžiavojais, 
kad gražesnių dantų ir akių kaip 
mano nėra visame sviete. O da
bar, mat, kaip pragaro žiotys!...: 
Išpenėjai nesvietiškai!... Šiame i 
krašte niekas. į dantis nežiūri, pi
niginė čia svarbu, o ne dantys! 
Gali gerklėj tarytum rėty pirštu 
makaloti, bet jei piniginė netuš
čia, visi tave gerbs, p jei dantis 
turėsi kaip karolius, bet kišenėj 
vėjai švilpaus, tai kiekvienas pie
muo tave į burokus pasiųs!... O 
be to, tokiame amžiuje, kai jau 
po pakinkliais rasoja, nėra jau 
daug tų progų dantis rodyti! . . .

—- O je, — šnypščia Barbora. 
— kas tave perkalbės! Tu vis ant 
savo... Vaikščiok atvėpęs savo koto visi nukirsti. Reikia išrauti, 
bedantę! Svietą linksmink! Savo o tai dar užsironys ir kalbos gali 
simpatijai ir meilei Laimienei pa- netekti...
sisakyk, kad tiktai du krūminius i Taip ir išlupinėjo. Su virvele, 
teturi! Gal daugiau tave pamils!...' Užneria, liepia užsimerkti ir kad 
Man tai nei šilta, nei šalta, aš tik-j jau truktels, tai saldumas kulnus 
lai gero tau noriu, protingai pa-i pasiekia! 
tarti trokštu...

Ale. kaip dabar prisimenu, iš 
prigimties turėjau sveikus dantis, 
bet visokio plauko kvarabos juos 
sunaikino. Dar p usbe r n i u būnant, 
per vakaruškas Pumpėnuose su 
svetimos parapijos bernais susi- 
stumdėm. Žinoma, dėl mergų. 
Taigi, vienas pakruojietis man su 
“pitka” į marmūzę spyrė ... O 

■pitka". tai tamstos, caristiška 
dviejų svarų voga pritaisyta ant 
sprandžinos. Įsileidžia tą prietai
są į rankovę ir, brolyt, tik ranka 
užsimoja, o toji “pitka” kerta, 
kaip karališka armota! . .. Va.

I manė kaip pasveikino su ta “pit
ka”, tai visi priekiniai dantys ir 
pajuodavo. O čia tuojau po karo, 
nei tų daktarų, nei vaistų. Nu
ėjau pas amžinatilsį Kasperiūną 
ir sakau: ' r - z. ■ ; y: 
j— Dėdė arklius ir kiaules nuo 
visokių iškadų išgydai, sakyk, kas 
su dantimis daryti-? . .

— Prasižiok, vaikei ... — sako 
Kasperiūnas.

Pagraibė pirštais, nagu paduk- 
seno ir sako:

— Nieko nebus bijūnėli... Nuo

ČIURLIONIO GALERIJA, Čikagoje, 
neseniai įsigijo šešis grafikos kūrinius: 
T. Valiaus “Į Žemaičių Kalvariją”, Fa
brike”, "Badas”, V. Rato “Tinklai”, 
"Rutkampis”; A. Staneikos “Rūpinto
jėlis. Dabar meno kūrinių fonde yra 
49 liet, dailininkų 71 kūrinys, skirtas 
N'epr. Lietuvai.

^EL. M. KRUBĄVLČUJS peržiūrėjo 
Br! Ęviklio 'veikalo "Mūsų Lietuva” 
SįMiuyos vietovių aprašymus ir pada
rė visą eilę pastabų, papildymų, pa
taisų. Jis yra gimęs Balbieriškio apy
linkėse ir dįdžiausią savo gyvenimo da
li praleido Sūduvoje. Taigi, yra gerai 
pažinęs daugelį šios Lietuvos srities 
miestų, miestelių, bažnytkaimių.

PROF. S, KOLUPAILOS straipsniu 
susidomėjo Indija. Kalkutoje leidžia
mas žurnalas "The Port Engineer” 

nr. 2 perspausdino ištisai

measurements and power plants”, ku
ris buvo pernai įdėtas prancūzų žurna
le “La Houille Blanche”, Grenoblyje, 
prancūzų ir anglų kalbomis lygiagre
čiai ir papuoštas 12 portretų žymiausių 
šios rūšies specialistų.

J. KREIVĖNAS, muzikas, mokyto
jas ir visuomenininkas, gruodžio 2 <L, 
Čikagoje, Jaunimo Centre skaitė, vie
ša paskaitą ir suruošė parodėlę apie 
“Lietuvių muzikos įtaką svetimie
siems”.

KULTŪROS IR 
KNYGŲ 
PASAULYJE

J. GOBIS

Nidos leidykla 1961 m. išleido)

liuk. Va'plnigai ^Bulvių ka<f ir!“Gyvenimo eiga”, “Gy- 

nebus nesvarbu tik kotlieta fial v^btojai —- samdiniai ir "Pats dfc&Sttum * *I gyvenimas”, antrojo
TaftaSii kvartukuotas angelių- ‘.‘P^mogos” ir “Savybė-

kas ir atnešė man kotlietą. Pailgą ’Jmulkmenišai
kad trąšom?femiAu papročiai, ju

“t tokias.Įmuikme. 

Ir tiktai saviem žmonėm’’ Trvs nas’ kunos nera žemaičiams bu- šoninh du tvs ^a^oVvoros stW ^n-v’
S i £>nus' S Po teUul«os balast»- TaiP Pat ir autoriaus 
Jrenų’juos išspjovia^Rodosi! ne::pastabos nelimpa prie 
toli Gedimino kalno...

Na, o paskui laikas ir rūpesčiai 
kitus dantelius sudilino.

Taigi, vieną vakarą aš nusėlinu 
pas savo giminaitę — dantistę. 
Susigūžiau laukiamajame ir nė 
mirkt. O tasai laukiamasis, kaip 
amžinatilsio mūsų parapijos ka
nauninko salionas: ir palmė ker
tėje. ir paveikslai ant sienų tokie 
nematyti, ir staliukas su lotyniš
komis knygomis. O už sienos gir
disi toksai ūžimas, lyg kas maltų 
salyklą su naujai išplaktomis gir
nomis.

Pagaliau pasirodė ir panelė 
daktarė. Pasisveikina, tokia ne
puiki, vis, mat, mokytas žmogus. 
Net ir apie Barborą pasiteirau
ja ... Kabinete mane į tokią bliz
gančią kėdę pasodina. O čia lem
pos visokios šviečia.

— Išsižiok! — sako daktarė ir 
pasilenkia ties manimi. Auksinė 
plaukų garbana jai krenta ant 
baltutės kaktos, žydi lūpos bijū
no raudoniu. Akys tokios šilkiniai 
mėlynos. Ir, vadinasi, tu žmogau 
išsižiok prieš tokį angelą ... Pra
kaitas bėga nugara ir blauzdas 
mėšlungis ima raityti. Praveriu 
lūpų kamputį, kaip kiškis kąsda
mas sušalusį kopūstlapį.

— Nė, ne, daugiau prasižiok!
— ragina jinai, o mano akyse tik-

gyvenimas”, antrojo tomo—“Ap- 
Pramogos” ir “Savybė

saldu ant dūšios darosi!

akyse pasipylė! Velniai, kaulą di-

į tai daktarės auksinė garbana žai- 
— Ir parodyda-! O per paskutinį karą prie vo- i žaruoja ... Mintyse persižegnoju 

ma, kad tuo reikalu betkokios dis- į kiečių tris šoninius išjudinau. Su ir visu platumu išsižioju. O jinai 
kusijos baigtos, trenkė durimis ir kotlietų. Žinote, germanai viską pirščiukais brauko po sukerpėju- 

buvo suriję ir su maistu striuka sius smegenis ir galvutę purto:išbėgo į virtuvę.

da, kunkuliuoja, kaip šutinamų 
bulvių puolė. Vadinasi. bobos no
ri svietą valdyti! Ko gero burno
je teatrą įtaisys. Išsižiojai, o ten 
angeliukai su šilkiniais sparne
liais kazoką šoka! Linksmybė pa-
w«- t • < e 'K T . . j :

O mano krūtinėje, tamstos, ver-į pasidarė. Gyvenau tada Vilniuje.
Per gerus žmones sužinojau, kad 
va ten ir ten,'t<fkiom tai dienom 
galima gauti kotlietų ... Nulekiu 
drebančia širdimi. Kaip į pasima
tymą. Valgykla, kaip valgykla ir 
padavėjos su baltais kvartukėliais 

čiutei neapsakyta ... Ne, moc," to! ir musės languose zirzia ir kopūs- 
nebus! Galvą ant pečių turiu, duo-i tų raugu atsiduoda.
na uždirbu ir tu manęs už nosies. • — Aš kotlietų ... — sakau pa- 
tarytum nukaršusį katiną už uo-: davėjai.
degos, netampysi!. ■■■ O jinai:

Taip, tamstos, po to lyriško po-i — Ponas, ne taip garsiai!.... 
kaIbio mes tris dienas nešikai-i Čia nelegalus reikalas. Mes tik sa-

sius smegenis ir galvutę purto:
— Blogi reikalai, bet kaip nors 

sutvarkysime ... O kaip kvėpuo
ji, išsižiojęs ar per nosį?

— Darbe tai lakstau išsižiojęs, 
panele daktare, namuose būnu 
daugiau susičiaupęs. Žinote. Bar- 
borėlė turi charakterį ir man ne
daug y r a progų prasižioti.

— O dantis dažnai valai? — 
vis kamantinėja mane daktarė.

— Išpažinties eidamas niekada 
nepamirštu pabrūžinti, — sakau, 
— o šiaip jau kur čia darbininkas 
žmogus, kaip kokia artistė, dantis

aprašomi žemaičių papročiai, jų

kiai, charakteris, trobesiai, keliai

duojamas su karališka karūna". 
Ig. Končiui reikėjo prieš tokio! 
plepalo įrašymą į savo knygą per
skaityti dr. F. Bartkaus ir dr. P. 
Aleksos knygą “Dievas ir Žmo
gus”. Iš tos knygos jis būtų suži
nojęs dogmų kilmę ir neplepėjęs 
niekų. L L 54 psl. rašo: “Kantau
čiuose įgėrę vyrai suvinčiavojo 
žydelką su vienu žmogumi; suri
šę rankas ražančium, kalbėję tą 
patį/ką kalba kunigas prie alto
riaus, surišant jaunuolius. Kuni
gas palaikęs tą įvykį rimtu ir lai
kęs žydėlką “apžanidintą” su 
žmogumi". Įgėrę vyrai katalikiš
kame krašte žemaitį kataliką su- 
vinčiavoja su nekrikštyta žyde ir 
katalikų k u n igas palaiko tai " r im
tu įvykiu”! Tai pašiepiančios fan
tazijos kūrinys. II t. 43 psl. Ig. 
Končius žydelį sakydina, kad ma
lūno sparnas buvo pakėlęs jo ož
kelę prie, krikščionių Dievo. Žy
das to negalėjo sakyti, nes žydų 
ir krikščionių Dievas yra tas pats, 
O iš Končiaus plepalo išeina, kad 
krikščionių Dievas augštai, o žy
dų — žemai. Skyrių "Medžioklė” 
Končius baigia nieko bendro su 
medžiokle neturinčiu plepalu: 
“Ne žęmėje lygybės reik — dan
guje. Ne dūšios reik, skaisčios, 
pamaldžios, bet žemiško turto, ir 
vartai dangaus bus tau atidaryti 
čia žemėje, o ten — kažin?” II t. 
163 psl. rašo: “Kiekvieno valgio 
dalelė yra paties Dievo dalelė”. 
Ši dogma yra ne žemaičio katali
ko, o žemaičio panteisto. Ig. Kon
čius šaržuoja ne vien žemaičių re
liginius papročius, religinę prak
tiką, bet ir amerikiečių: II t. 177 
psl. rašo: “Ligoninėje kunigas ki
ša komuniją, neklausia, kada bu
vai išpažinties. Nemačau atlie
kančių išpažintį, o tik komuniją 
priimančius”. Ig. Končiaus prie
kaištas Amerikos katalikybei ei
na pro šalį, nes ir čia veikia tie

1962 m. U£ LITERATŪRĄ bus1962 m. UZ LITERATŪRĄ bus pa
skirtos 6 premijos $4,500 vertės: Ai
dų”, ••Ateities”, “Draugą”, "Dirvos”, 
Liet. Rašytojų Dr-jos ir Vinco Krėvės 
fondo.

NEO LITHUANIA išleidžia sukaktu
vinį leidinį. 1962 ni. lapkričio 11 d. 
sukaks 40 metų nuo įsisteigimo tuo
metiniame Lietuvos un-te. Pasižadėjo 
straipsnius: dr. J. Puzinas, dr. J. Ba
lys, arch. J. Molokas, dr. V. Čepas, 
A. Augustinaviėienė, dr. B. Nemickas 
ir kil. Redakcinė komisija: dr. B. Xe-
mickas, P Ališauskas, A. Diržys ir A. | .

prof. S. Kolupailos straipsny “Water
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širdies. Knyga gali būti miela ir 
įdomi tik senesnio amžiaus žmo
nėms; mūsų jaunimas už Lietuvos 
ribų yra sumiestėjęs, todėl jam 
ši knygą, aprašanti žemaičių gy
venimo primityvumą, negali būti 
patraukli ir negali stiprinti jo pa- 
trijotiškų sentimentų. Be to, 
daug etnologinių klausimų yra 
Lietuvoje geriau, moksliškiau iš
spręsta, negu Ig. Končiaus “šne
kose”. Prieš išleidžiant šią knygą 
reikėjo atsidėjus perskaityti Liet. 
Mokslų akedemijos istorijos insti
tuto parengtą knygą “Iš lietuvių 
kultūros istorijos” (2 tomai 670 
psl. didelio formato) ir nekartot 
to, kas toje knygoje moksliškiau 
nušviesta, negu “žemaičio šneko
se”. Ign. Končius savo knygoje 
dukart pacitavo žemaičių patarlę 
“Senas neplepus, jaunas nelinks
mas — tokius pakarti”. Lyg bijo
damas to “pakorimo”, autorius 
šioje knygoje plepa iš peties; 
ypač jis plepus, kai paliečia kata
likų religiją bei jos praktiką Že
maičiuose ir žemaičio psichologi
ją; pirmąją jis stengiasi pažemin
ti, o antrąją — išaugštinti. Štai, Į patys šv. Komunijos priėmimo 
pvz. 11. 44 psl. rašo: “Ir Mergelė nuostatai, kaip Europoje ir Že- 
Šventoji 1957 m. tebuvo priimta | maitijoje. IĮ t. 183 psl. rašo: “Ar
šu kūnu į dangų ir pačiam Jėzui i gi visur taip pat. argi teisybės, 
Kristui tik pastaraisiais metais'taip išdidžiai kunigų skelbiamos, 
suteikė ir “žemiškas teises” — i niekur nebūtų? Vien tik po mir- 
jis dabar Kristus Karalius vaiz- i ties ir lygybė, ir .geras sotus gy- 

  ' venimas, ir jokio pavojaus matyti 
; į sutinusius iš bado vaikus ar senus

blizginsi. Ir dar tokio amžiaus su- ■ tėvus. Vien laimė ten kažkame 
laukus... buvo peršama”. Taip, kunigai, pa-

Nu, tai, tamsios, žinote, toji:sįrėmę Kristaus mokslu, "perša’' 
daktarė, su auksine garbana, per absoliutinę, dvasinę laimę Dievu- 
kelias savaites mano dantis ir su- je. svarbiau soti dvasia, negu 
tvarkė. Daugel falsyyų įstate, su perpildytas pilvas, o materialis- 
sidabri niais kabliukais prie ša k nu taj su Ignu Končiumi perša tik 
ir nuotrupų pritvirtino. Dabar 1SOtu gvvenima čia pat. Visdėlto 
pilna burna dantų. Kaip devynio- Ig Končius nenorėjo “sotaus gy- 
likmečiui. Valakiškus riešutus!venimo” ir “lygybės” Sov. Su
kramtyti galiu. Netiktai, prieš t jungoje ir palikęs savo mylimą 
Barborą, bet ir patį policijos vir-: Žemaitiją atsidūrė pas Amerikos 
šininką nebijau išsižioti... O pOnuSi kur "vėl ponas ir dar ka- 
Barbora vistiek nepatenkinta: : gįn ar ©eresnis”

— Negalėjai jau tu kelme, vi-! Apie* katalikvbę Ig. Končius 
są naują garnitūrą įsidėti! • “ • •

Žinoma, vis negerai...

je; svarbiau soti dvasia, negu

OLD
VIENNA

pasigardžiuoti tikru

kiekviename
gaivinančiame stikle1

UŽSISAKYKITE KALĖDOMS Iš ANKSTO!s

Nemokamai pristatyti ir paimti tuščių bortkų Toronte

skambinkite tel. UN. 1-4761

Ne Toronte skambinkite vietiniam alaus sandėliui (kur galima)

Linksmu Kalėdų. Švenčiu
O’KEEFE BREWING COMPANY LIMITED nub

Sodaitis.
“AR PASAULIO KOMUNIZMAS

SUGRIUS?”. Tokia antrašte V. Vokie
tijoje išėjo knyga: Stefan Yowev 
"Bricht der Weltkommunismus zu- 
sammen?” Verlag Fritz Schlichten- 
mayer, Tuebingen-Neckar. 256 psl., 
1961. Dėstomi ypač komunistinės ideo
logijos dalykai, tačiau ir į istorinius 
įvykius žiūrima pro šių dienų prizmę, 
kaikur. pvz., skyriuje "Genocido nu
sikaltimai”, liečiami ir Pabaltijo kraš
tai (202-203 psl.). Knyga baigiama šū
kiu: "Viso pasaulio tautos — vienyki
tės (prieš pasaulio komunizmą)”. E.

DAIL. A. DOMSA1TIS, klaipėdietis,
einąs 85 m. amžiaus, dabar gyvena Antanas Baranauskas, Anykščių Si- 
Afrikoje; yra kūrybingas ir dalyvauja lelis. 1961 m. Minėdama 100 metų su- 
moderniojo meno parodose. ... ... ..

LIETUVOS VYČIU choras, diriguo- pasirodymo išleido Romuva, 507 5th 
jamas Fausto Strolios, pirmą kartą at- Ave. (3rd Floor), New York, N.Y. 
liko naują, paties dirigento parašytą. Iliustravo dail. Pr. Lapė, paaiškinimus 
kompoziciją — Kalėdų giesmę Čika- parašė V. Maciūnas. Kietais medžiagi-

Ats i u s t a pam in et i

kakti nuo pirmojo “Anykščių Šilelio”

niais viršeliais, labai gražiai išleistas 
leidinys. Puiki dovana švenčių progo
mis. 106 psl., didelio formato. Kaina

gos Liet. Dienos programoj.
DR. B. CIPLIJAUSKAITĖ, profeso

riaujanti Madisono universitete, Wis
consin, paaugštinta į “assistant profes
sor”; septyniems mėnesiams išvyksta 
specializuotis į Europą. ) Kristaus įsikūnijimas šeimoje; J. Ma-

OLANDŲ SAVAITRAŠTIS “Katho- j tulionis. Sibiro lietuvių maldos Kalė- 
lieke Illustratie” gavo iš Lippincott: du šviesoje; D. Petrutytė, Dvasios ge- 
leidyklos teises atspausdinti serijomis; malas arba Įsikūnijimas; dr. Paplaus- 
visą Armonienės išgyvenimų istoriją: kienė-Ramūnienė, Moters ir vyro psi- 
•Palik ašaras Maskvoje”. t chologiniai bruožai; S. Narkėliūnaitė,

A. RUŽANCOVAS, Bibliografinės *rIano kelionė i Vilnių ir t.t. 37 psl. 
Tarnybos vadovas, yra paruošęs spau-;Vie™ numeri° kaį"a 75 fK ... 
dai išsamia lietuviu kataliku spaudos T A,da*’ Lnr’ 9\ 1m"laPk^1°. m- 

_ T,S ^ Turiny; kun. dr. Cehesius, Dvasinis bibhografiją tremtyje. Tai storokas,■! , etinėi olotmėi- A Vaičiulaitisgerai dokumentuotas ir labai atidžiai i Pra<las 
paruostas leidinys, rodąs kaip plat., ir , et Magistrą” užmojis ir gairės; 
urtinga yra lietuvių katalikų spauda Brazaitis. Marijos Pečkauskaitės

raštu prasme šiandien; dr. A. Šapoka,
j Seniausios Lietuvos sostinės klausimas 
• ir t. t. K. Čiurlionio, A.. Galdiko, J.
' Paukštienės, D. Buračo, V. Vizgirdos 
, iliustracijos.

Laiškai lietuviams, nr. 11, 1961 m. 
gruodžio mėn. Turiny: J. Janonis, Mū
sų didieji uždaviniai; A. Gęauslys, Ar. 
laimė čia galima ir Lt.

šv. Pranciškaus Varpelis, 1961 m. 
nr. 12. gruodis.

ACEN News, No 79, October 1961. 
A monthly review of the activites of 
the Assembly of Captive European 
Nations.

tremtyje.
M. IR A. RUDŽIAI Jaunimo Cent- 

i rui Čikagoje paskyrė $100 auką.
“ZINTIS“ — latviu meno, literatū- 

' ros ir mokslo žurnalas anglų kalba lei- 
; džiamas Čikagoje kas 3 mėn. Vyr. re
daktorius — Hugo Atoms. Bendradar
biauja jaunesniosios latvių kartos atei
viai.

4 nr. yra vertingų straipsnių, nove
lių ir poezijos: iliustruotas dail. Vy- 
tauts Vito Simanio tapyba. Prof. dr. L. 
Slaucitajs rašo apie Antarktiką, V. 
Baltina — apie latvių liaudies meną. 
Žurnalas eina antrus metus.

Moteris, nr. 4 (25). spaiis-gruodis.
1961 m. Turiny: Br. M arka i t is, SJ.

i prirašė daug nesąmonių; nėra 
prasmės jų čia visų minėti, že
maičius, ypač pagonis, jis ideali
zuoja, bet tai daro ne moksliškai, 
o sentimentaliai, kitų tarmių bei 
tautybių savybes priskirdamas sa
vo mylimiems žemaičiams. Pvz. 
“Tiriamasis žemaičio protas gi- 
lesnis už primetamąjį per pa-

i mokslus, maldaknyges, laikraš- 
i čius", I t. 266 psl. Argi žemaitis 
' pažangesnis ir protingesnis už 
augštaitį. dzūką, zanavyką? “Vis- 
dėlto žemaitis turi jautrią širdį”, 
II t. 187 psl. Argi širdies jautru
mas yra vien žemaičiui būdin
gas?! "Toks jau buvo sunkus že
maičio gyvenimas nuo ].
senovės iki paskutinių laikų". II 
t. 215 psl. Argi žemaičių gyveni-

Atominiai spinduliai 
ir nuosėdos: pavojingi?

Kiekvienas žmogus ir be ato- maistas, nuplovus apkrėstas dul- 
minių bombų gauna tam tikrą kės. yra galima vartoti. Jas gali- 
kiekį atominių spindulių, kurie' 
sveikatai nekenkia. Šviečiantis 

; rentgeno spinduliais, žmogus tų 
; spindulių gauna daugiausia. Jei- 
• gu vieno persišvietimo metu gau- 
i namus spindulius matuoti vienu 
vienetu, tai žmogus, gavęs virš 
200 peršvietimų, bus reikalingas 
medicinos pagalbos.

Gauname taip pat radioaktyvi- 
; nių spindulių kaitindamiesi sau- 
j Įėję; turi jų naktį šviečiančios 

mKus ze-; laikrodžių rodyklės, televizijos 
pal ZHOS farian visa tai nAsiidaroaparatai, tačiau visa tai nesudaro 

sveikatai pavojaus.
Dažnai girdime žodį “fallout”.mas sunkesnis negu augštaičių. T j nuoscJos . dulkeS' apkrėstos

ma nuvalyti nuo drabužių kaip 
paprastas dulkes, žinoma, tik ne 

' pačias smulkiąsias, kurių jau aki
mi neįžiūrime. Apkrėstus drabu
žius patariama išmesti.

Nuosėdose yra kenksmingų 
cheminių medžiagų, iš kurių daž
niausia girdime “strontium 90”. 
Tai cheminė medžiaga, kuri yra 
spinduliavimo šaltinis.

Beveik visi tos srities moksli
ninkai pripažįsta, kad tie atomi
niai spinduliai nėra taip pavojin
gi, kaip žmonės įsivaizduoja i r ne
laimės atveju nuo jų apsisaugoti 
galima. Net paprastame pastate, 
jeigu jis nebus sugriautas sprogi
mo, pavojus apsikrėsti sumažėja 
50%, O namo rūsy — iki 250 kar
tų. Žinoma, jeigu nesugrius namo 
viršutinė dalis. Tad patartina tu
rėti maisto atsargas dėžutėse.

dzūkų, zanavykų, kapsų?! II t.
219 psl. rašo: “Senoj žemaičių ti
kyboje viskas buvo savo, nieko 
atneštinio”. Argi Perkūno garbi- 
nimas neatnešUnis?' Ir net pats ji—pasSVaTkX,.... ....... .....=___________
pavadinimas Peikūnas . o ne ma Į.a(j ^anafja pasieks nuosėdos Taip pat svarbu turėti užtektinai 
gnausmas ai griaustinis yra - Rusijos tik ateinanti pavasari, vandens uždaruose induose.

atominiais spinduliais. Netoli 
: sprogimo vietos jos krinta žemyn, 
kaip smėlis ir yra matomos. Toli 
nuo sprogimo taško jų jau nega-

slaviškas, o ne žemaitiškas, “že
maičiai sako, kad dangus negali 
būti nei apsakytas, nei aprašytas" 
II t. 167 psl. Argi tai žemaitiška, 
o ne universaliai katalikišką?!

Vienur autorius eina koja į ko
ją su marksizmu, kitur su antise
mitiniu rasizmu. Žydo Šuvalio žo
džiais jis aiškina, kad žydams reu 
kia pogromų, nes kitaip jie asimi- 
liuosis, todėl šuvalas džiaugęsis, 
kad Hitleris žydus spaudžia. Ku
riam galui autorius cituoja kvai
lo žydelio žodžius, jei iš viso toks 
Suvaląs taip kalbėjęs! I t. 45 psl. 
rašoma: “Žydų tikyba — žemiško ’ 
gyvenimo įstatai, higiena ir t.t.” 
Tai yra neišmanančio nuomonė j 
apie žydų tikybos charakteristiką, 
žydų tikyba yra pagrįsta Senuo- į 
j u Testamentu. “Per akis krikš
čionį apgauti žydui ne griekas”. 
teigia Ig. Končius 11. 41 psl. Kuo j 
šis teiginys įrodomas?! j

Apie žydus, kaip ir apie katali
kus Ig. Končius priplepėjo dau- j 
gybę iškreiptų faktų ir fantastiš
kų pakaltinimų. tad jo knyga te-; 
gali būti miela tik tam tikros ide
ologijos žmonėms. Katalikam ši 
knyga nepriimtina.

tai turima galvoje tas dulkes. Net

Mohawk Furniture
137 RONCESVALLES AVĖ. 
Telefonas 537-1442 
Atidaryta nuo 10 vai. ryto

.iki 10 vai. vakaro.

NAUJOS KRAUTUVĖS ATIDARYMO PROGA
PARDUODAME PIGIOMIS KAINOMIS ĮVAIRIAS PREKES:

LTD.

2448 DANFORTH AVE. 
Telefonas OX. 9-4444 
Atidaryta nuo 9 vai. ryto 

iki 9 vai. vakaro.

• Pittsburgh dažus (ribotas spalvų pasirinkimas) normali kaina
nuo $635 iki $13.95 — dabar $1.99 iki $239

• sofos, normali kaina $150 — dabar ..... ....... $50
< sofų sekcijos, normali kaina $125 — dabar \ $$5

normali kaina $45 iki $100 — dabar $15 iki $45
ir daugybe kitokiu dalykų, kurie per eilę metų užsiliko san
dėlyje. Dabar parduodame žemomis kainomis norėdami už
leisti sandėlyje vietą. Visos prekės naujos ir gerame stovyje. 
Daugybės dalykų labai ribotas skaičius.

Šios prekės parduodamos tik 137 Roncesvalles Ave> krautuvėje.
Taip pat tarime daugy bę prekių paskutinės mados, kurios. <

OS I specialiai nupigintos 
naujos krautuvės atidarymo proga. i

je AN ADOS UNIVERSITETAI : 
nutarė prašyti per ateinančius: 
5 metus iš federacinės valdžios 
$100 mil.

Jos labai tinka švenčių dovanoms vaikams ir suaugusiems, 
prekės parduodamos abiejose krautuvėse.

Valome, taiso«ne ir atremontuoiaaie Įvairius bnidm.
Kviečiame visus atsilankyti netik iš Toronto, bet ir plačių apylinkių.

Nemokama loterijai



1961. XII. 14

Viena didžiųjų mūšio scenų iš filmo “Ę1 Cid”, kuris bus pradėtas 
rodyti gruodžio 21 d. Toronto Tivoli ir Montrealio Seville kino 
teatruose. (Žiūrėk skelbimą 10 psl ).

T Ė VI SKĘS. ŽIBURĮĄI

Pasaulietis religinėje veikloje T. GARBUKAS, OFM

Jau šv. Povilas, apaštalavęs be- lija nėra vien dvasinis pasiskaity-organizuotos tam tikslui studijų 
veik prieš 19 šimtmečių, buvo mas ar pažadinimas tik proginio dienos. Šiam suvažiavimui jie 
pritraukęs eilę pasauliečių, kurie pamaldumo, bet tikras ir Išgany- • rengėsi jau nuo 1958 m. Suvažia- 
jam talkino: "Taip pat prašau irltųjo nurodytas žmogaus gyveni- vime buvo skaitomi labai aktua- 
tave, ištikimasis drauge, padėk: mas. Tad jis nedelsdamas ir pra-lūs referatai, kurie sukėlė gyvų 
jom; nes jiedvi su manim darba- dėjo juo gyventi. Šv. Pranciškus, diskusijų. Dalyvavo 200 kunigų 
vosi Evangelijai drauge su Kle-'Asyžietis neturėjo minties įkurti ir 16 pasauliečių. Referatų te- 
mensu ir kitais mano padėjėjais, i vienuolyną (tik popiežiai su savo mos: kan. dr. Klostermann — 
kurių vardai yra gyvenimo kny- bulėmis ir direktyvomis pranciš- “Pasauliečio paskirtis Bažnyčioje 
goję” (Pil. IV, 3). “Todėl daugiau! konus įjungė į vienuolijų gretas!), teologiniu požiūriu”; vysk. dr. L. 
nebepakęsdami, mes verčiau no- bet sugrupuoti vienminčius bro- Pietsch — ■‘Pasauliečių apašta- 
rėjome pasilikti vieni Atėnuose ir riius, kurie gyventų “pagal šventą! lavimas ir kunigo atsakingumas 
išsiuntėme mūsų brolį ir Dievo Kristaus Evangeliją” ir “eidami šio apaštalavimo atžvilgiu”; J. 
tarną, Kristaus Evangelijoje, Ti- per pasaulį gera darytų”. Užtat Kreiner — “Pasaulis kaip užda- 
motiejų. Jis turės sustiprinti ir jis ir pavadino juos niažesniai-j vinys”; G. Puggl — “Pasauliečių 
padrąsinti jus tikėjime” (I Tesal ' siais broliais, kurie netrokšta nei apaštalavimo įgyvendinimas para-i 
m i q. r>i« ii n; ,aav-rac not oKoctii viotn pijoje”; prof. dr. G. Hansemann

— “Pasaulietis svarbioje Bažny
čios tarnyboje’’

Šis amžius yra dvasinio pakriki
mo amžius. Visur pastebimas di-
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111. 1 -3: ypač pig. 11 Tim. I V, pasaulio garbės nei augštų vietų, 
9-121. ! bet pasilieka prastučiais, Poverel-

Viduramžių politinio ir dvasi- lo pavyzdžiu, visų žmonių apašta- 
nio gvvenimo audrose iškyla švy- lais. Tai buvo pirmoji organizuo
tu rys'mažame Asyžiaus miestely- M pasauliečių apaštalavimo rink- 
je Poverello vardu. Pranciškus tine- . .

7 PSL.
1

KALĖDINĖS ATVIRUTĖS

Kaina 10 ir 15 et. 
įskaitant ir voką. 

Ontario prov. užsa
kytojai turi pridėti 

3% Sales Tax.

Lietuviški tekstai.
Tinka pasveikinti 

gimines, pažįstajnus 
šiame kontinente 

bei pasiųsti 
Lietuvon ir į Sibirą.

Užsakymus su 
pinigų perlaida 
siųsti adresu:

Spaudos B vė

^žiburiAi^
941 Dundas St. W.,

Toronto 3, Ont., 

Canada.

NAUJI ELEKTRONINIAI IŠRADIMAI
BAL. BRAZDŽIONIS

Svarbiausia šių dienų tyrinėji- reaguoja.
Amerikos mokslininkai išrado 

tokį aparatą, vadinamą “Maser”, 
kuris registruoja betkokį raketų 
iššovimą ir net betkokį judėjimą 
žemėje. Nenuostabu, kad prez. 
Kennedy žinojo pirmiau, nei rus- 
kiai paskelbė antrą astronauto iš
šovimą. “Maser” aparatas yra 
toks jautrus šilimai, kad gali nu
statyti žmogaus temperatūrą ke
leto mylių atstume. Aparato dėka 
galiriia susekti kiekvieną raketą 
pasauly, kai tik ji pradeda spjau- 
ti ugnį.

Hughes Aircraft išrado termo
elektrinį Įtaisą, be jokių judomų 
dalių; pasukus rankenėlę juo ga
lima šildyti ar šaldyti. Tas JAV 
išradimas dar tebėra tyrimo sta
dijoje, bet numatomas jam pla
tesnis pritaikymas žmonių gyve
namuose butuose ir laivuose.

Admiral bendrovė padarė mažą 
transistorinę televizijos kamerą, 
iš kurios karo vadai galės sekti 
mūšio eigą ir toliau būdami. O 
Australijoje mokslininkai išrado 
radijo siųstuvėli, kuris naudoja
mas ant avinų kaklo. Bandos sa
vininkas, turėdamas specialų pri
imtuvą iš gaunamų signalų visa
da gali žinoti, kaip toli toji avių 
banda ganosi.

Westinghouse b-vė neužilgo iš- 
: leis i rinką naujos rūšies televi- 

žintas Niujorko elektronikos kon-į zijos aparatus, kuriuose paveiks
las ir garsas pasirodys tuojau po 
atsukimo. Tas labai svarbu ma
žiesiems televizijų aparatams, kai 
kariai naudosis frontuose. Tele
vizijos priimtuvų Amerikoje jau 
priskaitoma 53 mil. Bet ir televi 

- _. . . . - . . .zijoje daug kas naujo išrandama
imant. Šiais metais apie puse vi- domas su klausos nepagaunamo-! Amerikos astronomai pastebė

, .v .. . -i -• j v mu ir bandymu sritis yra elektro- dehs issiblaskymas ir, rodos zmo- nų- pasauly jįe šiandien nugali 
gaus dvasiniai polėkiai nubluko erdves jįe priverčiami tarnauti
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Bernardone. turtingo pirklio sū- Pasauliečių apaštalavimas ir jų _ . a
aktyvus dalyvavimas bažnytinėje beveik visuose jo siekiuose, žmo- 
veikloje nėra nauja mintis, bet ji gus, kaip dvasinis padaras, pasi- 
laukia plataus Įgyvendinimo jau juto išstumtas iš savo dvasinių 
nuo Kristaus ir apaštalų laikų, sferų, kur jis, atsirėmęs į medžia- 
Jeigu šimtmečiams bėgant buvo gą, gali kurti ir siekti dvasinių 

gėrybių, žmogus pasinėrė vien 
kūniškosios egzistenciįos reikala
vimuose. Reikia naujo dvasinio 
pakilimo, kuris gali ateiti iš at
naujintos evangelinės dvasios.

Šis pasauliečių aktyvus apašta
lavimas religinėje veikloje turi ir 
mūsų visus tautiečius gyvai sudo
minti. Juk mes palikome savo 
brangiąją tėvynę, bet išsinešėme 
mūsų tėvų Įdiegtą tikėjimą. Mes, 
lietuviai, katalikybę, kaip šviesią 
žvaigždę, išsinešėm i pasaulio pla

tybes! Tad, šiuo pačiu faktu, jau 
mes esame Apvaizdos siųsti kaip 
ypatingi misijonieriai. Užtat įsi
junkime aktyviai i religinę veik
lą ir geru pavyzdžiu sudvasinkime 
savo aplinką. Būkime tais dvasi
niais švyturiais, kurie išsklaido 
materializmo tamsybes ir atneša 
visam kraštui dangaus palaimą!

nūs, švaistęsis kurį laiką pasaulio 
.Į nerūpestingose linksmybėse ir 
prabangoj, beklausydamas vieną 
dieną Evangelijos ją sau prisitai
kė. Jis gerai suprato, kad Evange-

Studentu rėmėju draugijos reikalu J. KARKA

Kol’tupėjome Kanados univer-! giminės, įnešant naujų laimėjimų siorganizavę. Visuose pasaulio 
sitetųose studentus baigusius moksle, kultūroj ir pan. Tuomet kraštuose jie turi savo korporaci- 

? gimnazijas Europoj. dėl jų susior- jis bus natūralus žmogus, be iš- j jas, panašiai kaip Amerikos lietu- 
ganizavimo ir nutautėjimo nebu- krypimų. pilnas gyvenimiško viai. Pvz. Toronte veikia kelios 

v o tokių aštriųproblemų. džiaugsmo. Į estu filisterių organizacijos.ku-
Dabar jau kita situacija. Nauji JAV lietuviai studentai geriau sios nuolat didina savo skaičių 

studentai yra baigę gimnazijas ■ organizuoti. Ten veikia tęstinu-! naujais studentais. Studentai su 
Kainadoje. Iš Lietuvos jie yra iš-i mas Lietuvos universitetų korpo-j filisteriais kas mėnesį renkasi,

svarsto organizacinius reikalus, 
skaito aktualiais klausimais pa
skaitas. Vieną kartą paskaitas 
skaito filisteriai, rėmėjai, kitą — 
studentai. Vyksta diskusijos. Jie 
turi savo patalpas. Filisteriai mo
ka po $20-$30 metams, studentai

kas nors tuo reikalu stengiamasi 
padaryti, tai buvo tiktai vienkar
tinis mostelėjimas. Tik dabar, 
atomų, suskaldymo amžiuje, kada 
žmogaus protas nesulaikomai ky
la i seniai svajotas augštumas, at
siranda taip pat ir dvasinėje sri
tyje naujų planų Kai žmogus pra
deda sudievinti protą ir medžia
gą. iškyla ir dvasinių švyturių, 
kad atsvertų beisigalinti mate
rializmą.

Prancūzijoj pasauliečių daly
vavimas katalikiškoje veikloje 
yra pasiekęs gražių rezultatų, 
nors dar nėra visuotinai organi
zuotas. Italijoj daugiau akcentuo
jama “Katalikiškoji Akcija”, bet 
jos tikslas tas pats. Tik Vokieti
joje jau pradėta rimtai organizuo
ti pasauliečių parengimą religi-

vykę būdami 1-5 metų. Tad lietu-i racijų. Didžiosios Lietuvos un-to 
vybės išlaikymo ir įdomesnio gy-' studentų korporacijos, kaip atei- 
venimo sumetimais studentai turi Į tininkų, Neo Lithuania, skautai 
būti gerai susiorganizavę. Svar- į turi filisterių ir studentų korpo- 
bu išlaikyti juose lietuviškumą, i racijas. JAV studentų veikimas 
antra, paruošti juos kovotojais už žymiai aktyvesnis kaip Kanados 
lietuvybę, papildant vis retėjan- liet, studentų. Jau vien ‘‘Litua- 
čias senųjų eiles.

Man atrodo, kad, jei mes ma- j save, 
žai kreipsime dėmesio į jų organi-j 
zuotumą, nepadėsime jiems. tąLtyviai nėra įjungti į bendruome- žiemos metu pasiturintieji fi- Kanados Obuoliai 
netolimoj ateity daug jų išnyks iŠ Į nės gyvenimą. Laikas atėjo juos lįsteriai daro butuose studentams 
lietuviško horizonto. Jaunuome- > įjungti. Reikia jiems padėti. Stu- .. . vasara ruošia bendras!
ne turi būti įtraukta į liet, visuo-i dentų skaičius kasmet didėja. Jei P1 ienJimus> vasarą ruošia nenoras 
meninę veikią dėl daugybės mo-į mokyklinio amžiaus vaikų vien gegužines. Parengimus organizuo- 
tyvų. , tik lietuviškoj Toronto mokykloj! filisteriai ir studentai kartu.

nūs" išleidimas kalba pats apie' nieko. Yra 1 stipendija studentui, j nei veiklai. Antai Graze buvo su
kurią nutaria patys studentai kam 

Kanados lietuviai studentai ak-! atiduoti. »
žiemos metu pasiturintieji fi

žmonių sveikatai, jos kultūrai bei 
gerovei. Mokslas vis daugiau lai
mi ir išranda naujų įtaisų bei 
įrengimų. Amerikos vėžio ligos 
spėtialistų suvažiavime Vašing- 
to ne buvo pareikšt a. kad vėžio 
liga bus pažabota rentgeno 
spinduliais. Tai džiuginantis reiš
kinys. ,

Ženith bendrovė išrado būdą 
rentgeno spinduliais daryti nuo
traukas vienos milijoninės dalies 
sekundės greitumu. Tuo būdu da
bar bus galima filmuoti net kuro 
degimą raketose ir didelį greitį 
sprogmenyse. Tas filmavimo bū
das ras platų pritaikymą tiriant 
vibracijas, radiįaciją pravedant 
balistinius ir kristalinius tyrimus. 
Naujuoju aparatu daromos nuo
traukos gali būti perkeliamos į 
televizijų siųstuvus ir filmų ka
meras. .J:

Du Čikagos universiteto medi
cinos fakulteto profesoriai: dr. 
Feder ir dr. Bay išrado Įtaisą, ku
ris tiksliai išmatuoja kraujo grei
tį žmogaus gyslose ir kieki jo or
ganizme. Jų įtaisas naudoja elekt
romagnetą ir matavimus padaro 
5% tikslumu. Iki šiol tokio įtaiso 
niekas neturėjo. Jis buvo pripa- 

ferencijoje ir leistas naudoti la
boratorijose.

Dr. Fr. Altman tvirtina, kad ir 
žmonių chroniškos ausų ligos bus 
gydomos garso bangas perduo

dančiais Įtaisais. Jis aprašo, kaip

garsus visame pasaulyje
Kanados garsiųjų obuolių is- j yra taip pat reikalingos ir svar-

• «•**> uviuuwvj *ulvuw muivjiuvj j - , . . . v , torija prasidėjo prieš 328 metus. '| bios dietos dalvs.
Šiame krašte bendruomeninis/dabar turime apie 500, tai greitai ■ Jie leicizia trimenesini žurnalą. Nova Scotia provincijos žaliojoj: Kanados obuolių derlius siekia 

gyvenimas vyksta daugiausia tau-> ir studentų bus keli šimtai. visos tos loronto Korporacijos Ąnnapobo lygumoj prancūzu ko- 15 milijonu bušeliu $20 mil. ver
tinių grupių ribose. Ir bažnyčiose! Reikia suorganizuoti studentų! ^ri vn'suneje vieną koordinacini ionjstas Pierre Martin 1633 m. i tės. Daugelis naujųjų kanadiečių 
ir organizacijose vyrauja tauti- > rėmėjų draugiją, kurie jiems pa-; komitetą, kuris buna papi astai pasodjno trjs pirmąsias obelis, ūkininku randa, kad obuoliu der-

---------- - ■ — ■.................................. : Skorporacl-j kurias jis p^ivežč'iš Nornun-j ta aps^
Vdiuyud. idijos. imant. Šiais metais apie puse vi-

Nuo to laiko ši 100 mylių že-' su Kanados obuolių bus suvalgy- mjs garso bangomis ir atsiekiama jo, kad saulėje ivyko didelis spro- 
muma, apsaugota iš šonų kalnynų ta tuojau. 30 >4 viso derliaus bus patenkinamu rezultatU. Tas me- girnas, iš kurio-'dujos iškilo apie’ 
virtines, tapo vieta, kur augo vi-! sunaudota/sunkoms, kepsniams ir todas atrodo įsigalės Vietoj ligi milijoną myliu i viršų. Kai tas 
same pasauly išgarsėję obuoliai Į kt. T ik 20 c bus išvežta į kitas jį0Į daromu OperaCiiu. ) ’ ’ ‘ •

Dr. Dravnieks, Armour tyri- vo skridimą aplink žemę, o radijo

gyvenimas vyksta daugiausia tau- .ir studentų bus keli šimtai. . . . v_ . . . - . -
tinių grupių ribose. Ir bažnyčiose ' Reikia suorganizuoti studentų;viršūnėje vieną koordinacinį

niai elementai, papročiai. Čiagi- dėtų organizuotis ir veikti kaip 
miai, jei ir nutolsta nuo savo tau-1 lietuviams studentams pridera. ’ 
trnės grupės, vistiek nepritampa Juos reikia suvesti visus i krūvą, j Korporacijos nariui mirus, visi 
prie kanadiečių - anglų bendruo-! kad jie dirbtų lietuvybės darbą iri nariai apmoka laidotuvių išlaidas 
meninio gyvenimo. Vistiek jie' gražiai, kultūringai praleistų lais- ■ ir pasirūpina net laidotuvėmis, ei- 
heka niekieno žemėje. P alaikius su savaisiais. Studentai Į n bė sargvba žodžiu estu

To normaliam žmogui neužten-i netik turi dirbti, bet ir laisvalai-! .
ka. Žmogui, kuris pažįsta tik dar-!kius smagiai praleisti. Europoj.;įtė u globojami' kartu maišosi 
bą ir namus, gyvenimas nėra pil-; JAV ar Kanadoj baigę umversite- LvoioĮeSbendruo^enėie
nas. Jis turi būti savo bendruome- tus ir bestudijuoją turi sudaryti ■ .
nės narys, mažiau ar daugiau vei-: bendrą tamprų ryšį, nuolat papil-! pobūdžio rėmėjų dr-ją
kiąs bendruomenės labui. Šiame dyti lietuviu inteligentijos kartas, turėtų suorganizuoti lietuviai, rei- 
ateivių krašte dėl didelio išsi- kovotojus už savo tautos egzisten- ketų susirinkusiems nutarti. Kaip 
skirstymo ir atitolimo nuo sočia- ciją. Dabar tokio artimesnio ry- girdėti, šis reikalas jau diskutuo- 
linės vęiklos ir betkokio bendra-i šio nėra. i j amas pirmoj eilėj tarp studentų
vimo su kitais yra susiformavęs Artimiau suėję lietuviai stu- į tėvų ir gal pavyks realizuoti šią 
kitoks žmogus: egoistas, beidėjiš-: dentai ir filisteriai atliktų dideli i idėją viena ar kita forma.

Įvyko, raketa Echo pagreitino sa-
Kiekvienu metu gegužės mėn. valstybes. 
a i- ‘ i i ‘ x j i ! ■ , UL. UI dV IllCKb, MLI11UUI IV11-  --------------- ----- ....................................... ~   J ~Annapolio klonis tapdavo rausvų Pirmieji obuoliai eksportuota mo įstai<yOs chemikas numato, spinduliavimas 50 kartų sustip-
ir baltų žiedų ištisa jura, kuri, 1849 m. į Britaniją. V. Vokietija kad bus išrasta vadinama elektra- rėj°- 
sakoma, kvepia kaip vynas .

1760 m.

kas, atsiskyręs, nedraugiškas, nie-; tautos darbą ir turėtų progos lie-' 
ko nenorįs žinoti apie kitus, nie- tuviškas šeimas sukurti. Šioje sri- į 
kuo nesisielojąs. tyje mes irgi riedam žemyn. Vie-:

Taigi, grįžtant prie studentų, į nas mūsų kunigų sako, kad jam' 
reikia pasakyti tą pati. Lietuvis jau pradeda rankos drebėti be- 
studentas ir akademikas profe- jungiant mišrias šeimas. Sako, su- 
sionalas turi aktyviai dalyvauti i tuoki ir kartu nurašai nuo lietu-i 
savo bendruomenės veikime, kaip vi u tautos žiedą.
jo tėvai, broliai, seserys, draugai. Ėstai šioj srity pavyzdingai su-i

. , .. yra kitas mūsų obuolius impor- ninė nosis, kuri galės susekti ka-
Į Nova Scotia atėjo: tuo jautis kraštas, bet ji Jperka ro metu paleidžiamas dujas, per- 

’ angim ir rado augančias obelis: juos, kai savų neturi. Dabžir, po įspėti apie pradedanti gesti mais- 
’ -T-.’’- T- ,Z2.Z ix.k.wx, Pierre Marttn pir-! tą, net padėti nustatyti ligos diag-

vaisių jie pamėgo skoningus Fa-; mųjų obuolių Kanadoje/ mūsų nozę. Tokia elektroninė nosis bū- 
meuse, arba vadinamus sniego garsusis vaisius tapo labiausiai sianti paremta faktu, kad skirtin- 
obuolius, kurie yra populiarūs ir mėgstamu eksporto dalylfu. C.Sc. gi garai daro skirtingas elektrines 

Įtakas. Įvairios dujos skirtingai

į visame Annapolio klony. Iš visų 328 metu, nuo* * • • • • ¥ .* J . .4- *

neturi. Daba 
Pierre Marrar

Dažai ir sienoms 
popierts!

Vaskos šepečiai, terpentinas.
Sky’s Paint & Wallpaper 

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

PASKUTINĖ PROGA
sutaupyti $150.00

Auksinė proga mūsų klijentams. kurie natūralias dujas naudoja virimui, 
vandens šildymui, arba skalbinių džiovinimui, bet ne namų apšildymui. 
Dabartinį šildymą galite pakeisti modernišku ir ekonomišku Įrengimu, 
sutaupdydami 150 dolerių. JEI VEIKSITE DABAR.

H C ft 00 nuolaida perkant betkurią dujomis kūrenamą cirkuliuojamo oro 
"W krosnį, pakeitimo degiklį, karšto oro krosnį, karšto vandens arba 

garo katilo krosnį.

Į pavyzdys: 
Cirkuliuojamo oro krosnis
Reguliari kaina maždaug $625.00
Nuolaida ........ . ... $150.00

Pilnai instaliuota . $475.00

Tiktai $2.50 sąskaitos:

p;/II pavyzdys:
Pakeičiamasis degiklis

i (Conversion Burner)
Į Reguliari kaina maždaug $249.00
ė-Nuolaida - $150,00
•f " • ’••• • • •

Pilnai įstatytas su visomis kontro* ū /į 
lėmis i jūsų dabartinę krosnį $99.00

Tiktai 60 centų dujų sąskaitos.

dabar. Anglų kolonistai taip pat 
importavo kaikurias geresnes rū- j 
šis iš Europos, jų tarpe ir skanius 
gravenšteinus iš Vokietijos Šlez- 
vigo. Kita garsi Kanados obuolių 
rūšis yra raudonieji makintošai 
— McIntosh, kurie pradžią gavo 
Dundela vietovėj, netoli Otavos.

Nors Kanados pirmosios obelys 
buvo pasodintos Nova Scotia pro
vincijoj, tačiau Br. Kolumbija 
obuolių auginime užėmė pirmąją 
vietą. Vaisiai iš gražiojo Okana
gan klonio ypač patiko žinovams. 
Šiandien apie 43% visų Kanados 
obuolių ateina iš Br. Kolųmbijos; 
Nova Šcotia ir ??ew Brunswick 
provincijos duoda 21%; Ontario 
20%, Quebecas likusią dali.

Nors Kanada laikoma viena 
garsiausių obuolių augintoja, bet 
skaičiai rodo, kad kanadietis su
valgo i metus tik 38 svarus obuo
lių, šveicaras — 111 svarų, šve
das — 100 svarų. Įsiliejimas dau
gelio europiečių i kanadiečių gy
venimą turėtų padidinti obuolių 
sunaudojimą.

Yra daug tiesos sename prie
žody: “Obuolys tavin, daktaras ša
lin”. Valgant obuolį valosi dan- ! 
tys ir stiprėja dantų smegenys.; 
Obuoliai padengia dantis tam 
tikra mase, vadinama pektinu. 
Obuolio sultys labai sveikos virš
kinimui. Obuolių pektinas, kaip ir 

| vitaminas A. yra naudingas bend
rai sveikatai. Jis palaiko viso kū
no gleivių sultingumą. Obuolio 
cukrus visuose pavidaluose — 
gliukozė, fruktozė ir cukrozė —

International 
Driving School

W.: Jelen

New Delhi. — Jau nuo 1947 
m. kai Indija atgavo nepriklauso
mybę, reiškia pretenzijų į šalia 
esančią portogalų koloniją Goa. 
Portugalija valdo Goą jau 450 
metų ir jos 650.000 gyventojų 
daugiausia yra indięčių kilmės.

IKINKITE ŽIEMAI NE TIK SAVO 
MAŠINA, BET IR SAVO VAŽINĖJIMO BŪDĄ

Galioja t ik sutartims, pasirašytoms prieš, arba 1961 m. gruodžio 30 dieną.
Įstatoma prieš 1962 m. kovo 1 d.

KREIPKITĖS Į VIETOS ^OnSUmerS'^aS Įstaigų
I

WALDI
859 COLLEGE ST.

Telefonas LE. 2-5461Vy
Mokome su standartinėmis, au
tomatinėmis transmisijomis ir 
VolksWnienate.
1 vai. važiavimo ir teorijos pa
mokos nemokamai.

VADOVAUKITĖS ŠIOKIS TAISYKLĖMIS, KURIAS NURODO ONTARIO TRANSPORTO DEPARTAMENTAS

1. ŠVELNIAI PRADĖKITE VAŽIUOTI
Ant kieto sniego ar ledo mašiną su rankine transmisija paleiskite 
Įsijungę antrąjį bėgį. Kad būtų lengviau pradėti važiuoti, ratus 
nukreipkite į prieki. Esant Įklimpus i sniegą, pradėkite pirmuoju 
bėgiu, pavažiuokite iš lengvo kiek galima į prieki, tada perjunkite 
i atbulinį bėgį. Kartokite siūbavimą, kol mašina išsilaisvins.
2. MATYKITE IR BŪKITE MATOMI
Nuo visų langų ir stiklų nuvalykite sniegą, ledą bei purvą. Truputį 
nuleiskite užpakalinius langus, kad ventiliuotųsi ir neapsitrauktų 
rasa langai iš vidaus. Sningant, ir dienos metu įsijunkite šviesas, 
kad kiti galėtų jus geriau matyti. Krintantis sniegas sumažina 
matomumą, o sniego krūvos gali užstoti kryžkelius, pėsčiuosius 
bei kitas mašinas.
3. ĮSIJAUSKITE I KELIĄ
Tikrinkite ledo ir sniego slidumą ir atitinkamai nusistatykite va
žiavimo greiti. Reguliariai pasitikrinkite kelio paviršių, atskirai 
panaudodami stabdžius arba kuro pedalius, kad pajustumėte, kaip 
lengvai slysta ar sukasi ratai.
4. LAIKYKITE SAUGŲ ATSTUMĄ
Važiuokite pakankamai toli nuo priekinės mašinos, kad turėtumėte 
užtenkamai vietos sustabdymui. Važiuokite lėčiau nei normalus 
greitis. Sustabdyti ant sniego arba ledo reikia nuo trijų ligi 
dvylikos kartų daugiau vietos nei ant sauso grindinio.
5. PRISTABDYKITE PRIEŠ POSŪKIUS
Stenkitės numatyti stabdymo atvejus ir pradėkite lėtinti gerokai 
anksčiau prieš pasiekiant posūkį, kryžkelę ar kalnelio viršūnę. 
Sulėtinkite ligi saugaus greičio, kad galėtumėte išvengti priekinio 
slydimo darant posūkį, užpakalinių rątų slydimo darant lanką, 
išlydimo į sankrižą ar nučiuožimo į pakalnę bė kontrolės.
6. STABDANT — PUMPUOKITE STABDŽIUS
Pumpuokite stabdžius, kad išvengus ratų užsikirtimo ir slydimo 
ant ledo bei slidaus sniego, Pumpavimas yra trumpas stabdžių 
panaudojimas po kurio tuojau seka pilnas stabdžių atleidimas. 
Ratams riedant tai suteikia didžiausią stabdymo efektą r vaira
vimo kontrolę pasikartojančiais tarpais.

HIGHWAY SAFETY BRANCH

ONTARllO DEPARTMENT OF TRANSPORT
Hon. H. L. ROWlNTREE, Q.C., Minister A. G. MacNAB, Deputy Minister

i
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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
mokė jimo 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 
sunarnu

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

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 2^255 Namą telef. LE.M4U

P.S. Jeigu kartais ncrastumčte 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
(Atkelta iš 2 psl.) 

būčiau pajėgusi atpažinti. Kur buvo 
tada plynas laukas, dabar užaugę me
džiai, o tada buvusi tuščia vieta, per tą 
laiką nudygusi kryžiais kryželiais iki 
pat mūrinės sienos, apie pusę ha 
ploto.

Tiesiai pakapiniu ir per upę į mūsų 
vienkiemį tik 10 minučių kelio. Taip 
kadaise vaikščiodavau, bet dabar lyja 
lietus ir geriau grįžti į automobilį, lau
kiantį prie vartų.
PAS SUBAČIAUS MOTINĄ

Pakeliui dar aplankau senutę Suba- 
čienę, žinomų Jono ir Vaitiekaus Suba
čių motina. Jau sulinkusi nuo metu ir

ėmiauautomobiliui pradėjus judėti, 
tolti nuo tėvu sodybos.

Atsisveikinimo momentai bendrai 
yra skaudūs, bet nepalyginsi jų su to
kiais atsisveikinimais, kaip šis, kai ne
žinai, ar dar kada prisieis pasimatyti.

DAR KITAS SKAUSMAS
Po šio skausmo tuojau pat trenkė 

kitas. Dar nebuvome išvažiavę į vieš
kelį, kai staiga prieš mus išdygo raite
lis, skubąs miestelio link. Jisai greit 
mums užkomandavo sustoti ir pažino
me, kad tai vienas gyventojas iš Mal- 
kaušinos kaimo, to paties, kur gyve
na mano dėdės Kazimiero šeima.

Trumpais, laužytais sakiniais jisai

SPORTAS
AUŠROS ŽINIOS

šios savaitės rungtynės. Church ly
gos: pirmadienį 7.30 v.v. Humberside 
Coll. — Aušra Inter.-Islington; antra
dienį, 7 v.v. Neil McNeil H.S., 127 
Victoria Pk. Ave. (Kingston & Victo
ria) — Aušra MB-St. Pauls ir po jų 
Aušra B-Št. Pauls B; trečiadienį, 7.30 
v.v. St. Ch r istophers House — A ušra 
M - St. Chris. CYO lygos: antradienį, 
8 v.v. Bloor Coll. — Aušra Jr.-Corpus 
Christi. Bathurst • College lygos: šį 
sekmadienį, 12.30 vai. mūsų salėje — 
Aušra Sr.-latvių H Sr. ir po jų —

■ Andys Sr.-Tridents.
Praėjusios savaitės rungtynių pasek

mės. B-C lygoje Aušra Sr. pralaimėjo 
Andys 53:58 ir Aušra Jr. — estams 38: 
57. Aušra Sr. komandoje žaidė: - Bun- 
tinas 15, J. Laurinavičius 5. Burdulis 
4, Rigby 12, Strimaitis 4. Dalton 13, 
Juozaiits, Klimas, Kačinskas. Aušra Jr. 
komandoje — Grigas 4, Rusas 5, Ru- 
seckas 6, Bukšaitis, Sapijonis 2, Ža
liauskas 6, Janulevičius 11, Butvydas 
2, Šlekys. Church lygoje Aušra nugalė
jo Farmer 87:41, Aušra Midget nuga
lėjo Woodgreen 78:29, Aušra Bantam
— Kimboume 30:21 ir patys “didžiausi” 

i — Aušra Minor Bantam nugalėjo Vyti
36:11. Žaidė: Aušra M komandoje — 
P. Genys 17, A. Genys 13, A. Puze- 
ris 4, R. Bart use vičius 7, R. Tamulio- 
nis 6, J. Lasys. V. Ivanauskas 1 ir E. 
Ramanauskas 30; Aušra B. komandoje
— A. Kryžanauskas 12, P. Genys 13, 
A. Puteris, A. Stiblys, R. Petrauskas 
4 ir K. Dilkus; Aušra MB komandoje
— A. Bušinskas 4, K. Strimaitis 6, S. 
Tarvydas, R. Paškauskas 12, A. Kuolas 
2, A. Zaleckis, S. Duobaitis ir J. Vaš
kevičius 10.

Numatytos CYO rungtynės buvo at
šauktos. Taip pat buvo atidėtos stalo 
teniso rungtynės su Volkswagen.

Gruodžio 30 d., šeštadienį prieš N. 
Metus, Aušra ir Toronto lietuviai stu
dentai rengia didžiulį senųjų metų už
baigimo vakarą. Yra numatyta plati ir 
įdomi programa bei tikimasi turėti 
svečių sportininkų ir studentų iš kitų 
miestų. Visi, iš anksto prašomi reng
tis šiems paskutiniems šių metų šo
kiams.

MEISTERIS P. TAUTVAIŠAS
iš Čikagos tvirtai laimėjo S. Amerikos 
lietuvių šachmatų pirmenybes, suko
ręs 54 taškų iš 6 galimų. Antrą vietą 
laimėjo V. Palčiauskas, Čikaga, 44 t.; 
3-4 v. Ged. Šveikauskas, buv. Bostono 
meisteris ir Kazys Škėma, Michigano 
meisteris, abu po 4 taškus. Toliau dr. 
Nasvytis, Clevelando ekspertas, A. Žu- 

pastangomis, 28:9 pergalę prieš OLPH Jus, Čikagos ekspertas, V. Žukaitis, 
t__ *2— 2— 1- X. * J • T____ te- ' i ♦ iv rv.

, tės pirmauja su keturiais laimėjimais 
ir vienu pralaimėjimu. Šį antradienį 
vytietės žaidžia svarbias rungtynes su 
B-A.

CYO pirmenybėse jaun. vytietės iš
sikovojo užtikrintą, bet su didelėmis

Daytono, V. Kutkus, Detroito ir 16-me- 
tis Alg. Leonavičius, Bostono, visi po 
3 taškus.

K. Merkis ir kitas Bostono jaunuolis 
Ramūnas Girnius po 2Vž t., P. Šalkaus
kas ir V. Narkevičius po 2 taškus, abu 
iš Čikagos.

P. Tautvaišai atiteko svarbiausioji 
pirmenybių dovana — Lietuvos Lais- 

Jaun. krepšininkai pralaimėjo Church I vės Avilys — įkurta dr.BrunoKalvai- 
lygos M-B klasės pirmenybių rungty-j čio ir prof. I. Končiaus, Bostone. Pai
nes prieš Aušrą pasekme 36:1L Jaun. čiauskas gavo dovanų K. Civinskio. 
vytiečiams dar ilgas kelias prieš akis, Šveikauskas — ramovėnų dovaną. Ge- 
tačiau džiugu, kad ir dabar vieno kito iriausiam jauniui buvo įteikta LB do- 
asmeny matosi daug žadantis Jcrepši-I vana. Ją gavo A. Leonavičius,

krepšininkes. Žaidė: Jonynaitė 15, 
Supronaitė 6, Žolpytė 4, Bilkštytė, Čir- 
vinskaitė, Kruminaitė, Renkauskaitė 3, 
Kybartaitė. Paskutines šių metų rung
tynes vytietės žais šį ketvirtadienį 7 
vai. v. Bloor Coll, su Corpus Christi. 
Ir čia vytietės stovi pirmaujančių gru
pėje su 3 laimėjimais ir 1 pralaimė
jimu. ; . ’ U • - ”

ninkas. Žaidė: Ignatavičius 4, Laurina
vičius, R. Šimkus 2, Akelaitis, Supro- 
nas 5, Kaknevičiai, Duliūnas. Nacevi- 
vičius, Šimkus, Karaliai.

Sekančios rungtynės: šį šeštadienį 2 
vai. p.p. St. Christopher salėje su St. 
Christopher, gruodžio 19 d. 7 v.v. pas 
Aušrą.

Stalo tenisininkai P. Gvildys, J. Ne- 
šukaitis, S. Kasperavičiūtė ir E. Saba
liauskaitė praėjusį savaitgalį dalyvavo 
iškiliausių tenisininkų turnyre Cleve- 
lande.

Mūsų rėmėjai. Jaun. krepšininkai 
nuoširdžiai dėkoja S. Laurinavičiui už 
paramą komandai. Taip pat dėkingi 
H. Matušaičiui už paskirtą dovaną iš
kiliausiam šios komandos žaidikui.

(Atkelta iš 1 psl.)
DIKTATORIUS Chruščiovas 

vėl grasina savo bombomis, kurių 
jis turis didesniu kaip 100 mega
tonų. Ėsą jos ‘‘kybo ant imperia
listų karo kurstytojų galvų”. Tą 
pasakė jis komunistinių valstybių

Po pirmenybių žaibo turnyrą ■— 5 
min. partija — laimėjo Ged. Šveikaus
kas, sukoręs 5 taškus. Palčiauskas 4, 
Tautvaišas ir Škėma po 2^į, A. Zujus 
1 ir V. Kutkus 0 t. Čia mūsų vyresnie
ji pasijuto pirmenybių gerokai nuvar
ginti ir laimėjimus užleido jaunes
niems.

šachmatininkai dėkingi clevelandie- 
čiams už malonią viešnagę ir pirme
nybių surengimą. Daugiausiai pasidar
bavo dr. A. Nasvytis. asistuojamas 
Johansono ir Astrausko. Buvo išrink
tas šachmatų vadovas K. Merkis, ku
riam pavesta sudaryti Š. Amerikos lie
tuvių šachmatų vadovybę prie F AS 
K-to. Sekančios lietuvių pirmenybės 
greičiausia bus pasiūlytos surengti To- 
rontui. k.m.

1961. XII. 14. — Nr. 50 (622)
MWBBaBKsmaaameaaaHEESBNsaEWttMMM*

K E A L T O. R S

Tel. LE. 2-4404

CMOLKA
. REAL ESTATE 

pMITIEp; •

527 Bloor St. W
Perkant ar parduodant betkoki nekilnojamą turtą, kreipkitės 

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

tamentų, biznių, farmų sklypų et c. 
Sąžiningas ir skubus patarnavimas.

Geriausias morgičių gavimas bei sudarymas visame Toronte.

pergyvenimų, bet vistiek žvali. Nu- klausia mus, ar mes nevažiuojame i 
džiunga mane kaip savo vaiką pama- miestelį ir mums praneša, kad kažkoks 
čiusi. Savo sūnų jau neturinti. Pirma- i vyriškis baltais marškiniais miške mir- 
sis, Jonas, žuvo Marijampolėje pirmo- tinai peiliu nudūręs mūsų dėdienę Ju
stomis dienomis, vokiečiams užėjus lę, kuri tenai buvusi samanų rauti. 
1941 m., nes buvęs apkaltintas bendra- j Jisai dabar skubąs milicijai pranešti, 
darbiavimu su bolševikais. Kitas, Vai- To užteko, kad pranyktų su namais 
tiekus, mirė Sibiro tremtyje, nes kai-! atsisveikinimo skausmas. Dabar buvo 
tintas už antibolševikinę veiklą. Mo-: kitas susijaudinimas, o Motina, sėdė- 
tina kaip motina — jos širdis dėl abie- dama priekyje prie Miko, garsiai rau- 
jų plyšta.
PIRMASIS ŽINGSNIS
MOKYTIS

Prisimenu, kai baigiau pradžios mo- mano namiškiai buvo manęs išlydėti; of Rights” 
kyklą Mielagėnuose ir reikėjo apsi- Į atvykę. Pasirodė, kad buvęs kažkoks klaraciia 
spręsti, ką daryti toliau, kalbėjau Mo- nesveiko proto vyras, ir dėdienė Julė * - - ’
tinai: jau 1

VYČIO ŽINIOS
Krepšininkės B-A lygoje išplėšė 4 j 

taškų pergalę prieš sustiprėjusią Od- į 
phąns komandą. Žaidė: Balsienė 8, Ra-1 
dzevičienė 8, Prunskytė 11, žolpytė i 
2, Rutkauskaitė, Šiuo momentu vytie-1

profesinių sąjungų konferencijo
je. Neminėdamas JAV prez. Ken- 
: nedy vardo, pasijuokė iš jo naujo 
pasiūlymo, pagal kurį kelias iš 

į Vakarų į Berlyną būtų tarptauti- 
I nėj kontrolėj, -Keisti žmonės”,

Didėja trečiosios jėgos reikšmė
(Atkelta iš 1 psl.) 

; dėl savo pavardės, kuriC1J0S < 
skambėjusi neangliškai. Vėliau 
nusprendęs kovoti prieš betkokią

sako Nikita apie vakariečius, ‘jie 
vis dar mano, kad Sovietų Sąjun
ga gyvena pirmuosius revoliuci
jos metus”.

AUSTRIJOS UŽS. R.
MIN. dr. B. Kreisky išvyko i 

Suomiją t r i j ų dienų v izit ui ry
šium su Rusijos reikalavimais 
kalbėtis dėl bendro apsigynimo 
nuo “Vokietijos gresiančio ir au
gančio pavojaus”.

SOV. SĄJUNGA nutraukė dip
lomatinius santykius su Albanija, 
kurios valdanti kompartija pasi
sakė už stalininę linkmę, remia
mą Kinijos.

LAOSO REIKALAI
ĮSTRIGO. Ženevos konferen- 

; cija sutiko, kad Anglija ir Rusija 
pasiima daboti Laose taikos ir ne-

INDIAN RD. — BLOOR
$2.000 įmokėti, 7 kambarių per 2 
augštus, mūrinis namas, alyva šil
dymas, garažas, vienas atviras mor
gičius 10 metų. Kaina S 14.500.

r. PARKDALE.. •
$3.000 įmokėti, puikus 10 kamba
rių mūrinis narnas, kvadratinis pla
nas, naujas šildymas, kietmedžįo 
grindys, didžiulis kiemas, 4 kamb. 
pirmame augštė, prašoma kaina 
$16.500. ‘ -

BLOOR ST. — DOVERCOURT
f 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 kai pa. . ,

ARMADALE AVE — BLOOR 
— JANE

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

KINGSWAY — BLOOR
$4.000 įmokėti, gražūs 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 kambariu 
namas. Kvadratinis planas. 
Gražus kiemas, garažas ir šo- 

Jninįs įyažiavimąs. Pilna kai
na tik S16.500. Atviras mor
gičius iš 6l2 (.

$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 perdu augštus na
mas. Dvi modernios virtuvės. 
Garažas ir šoninis įvažiavi
mas. Atviras morgičius iš 

V 64 . Pilna kaina $22.500.
$5.000 Įmokėti. St. Clair - Oakwood 

rajone. Mūrinis, atskiras, 
gražių 9 kambarių namas. 
Kvądratinis planas. Karšto 
vandens alyvos šildymas. Ga
ražas ir privatus įvažiavi
mas. Atviras morgičius iš 6 
4%. Labai geras pajamų 
namas,

$6.000 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^$21.500.

$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 
šeimų pastatas — tripleksas 

17 kambarių. Patogiam 
nuomavimui rajone prie pat 
St. Clair - Bathurst. Du bu
tai išnuomoti už S265 mėne
siui ir 6 kambarių butas sa
vininkui.

mės; sveikatos min. Monteith, 
šiaurinių teritorijų min. Dins- 
dale, pašto min. Hamilton. Kitos 
ministerijos buvo atstovaujamos 
viceministerių: krašto apsaugos, ■ utralumo. Laose yra trys princai: 
transporto, ž. ūkio, karo veteranų, ■ vienas provakarietis. antras pro- 
pramonės ir prekybos, ginklų ga- į komunistas ir trečias — neutra- 
mybos. Taipgi su savo veikla su- ]Us. Ir tie princai niekaip negali 
n-Q7indinn kniknrin Hpna-rtšrnn.ntai i e-iit-1-.rf i couA'rDil’ahi

į dojo. Visus mus kankino klausimas,' diskriminaciją Kanadoje už tokią 
kaip tenai atsitiko, kas tasai žmogus pilietybės sampratą, kurioje ne
sušaltais marškiniais ir t.t. būtų pilietinės nelygybės. Didele

(Apie taę vėliau patyriau, kai Jau dalimi jis to atsiekęs savo “Bill
s v ... rxi-.jixr' .............. .....  pilietinių teisių de-J pažindino kaikuric departamentai; sutarti dėl savo reikalų,

kurios pagrindiniai:— smulkiųjų verslų, statistikos' į-----.......... .........

būtų pilietinės nelygybės. Didele

spr^u, M įrašyti >iuro ,darbo pajamų. mokesčio.
- Gal nueitum pas Gumbaragi ir pavykę ji pagauti. Dėdienė, pasirodo, kal tlk bus provincijų Beveik VISI pranešėjai SUSllauke 

paprašytum, kad jis pakalbėtų su šven- kaip ir buvo mums sakiusi šeštadienį,sutartas būdąs keisti bei papildy- klausimų bei^pastabų. ^Pyz. pašto 
r s ■■ y i. • - ž .. " i _ __ 21 — — —_ 22-___ .......................... - . . • . - . 4 4 1. ««•» Z.4-C4. . ■» v l-v» m i r-Im c isekmadieni su kaimynų mergina buvočioniškiais; gal gimnazijon priimtų.

Kun. Gumbaragis buvo tada klebonu nuėjusi rauti samanų. Nelaimė ją su- 
mūsų parapijoje ir bendrai buvo žino- tiko kaip tik beraunant samanas. Jei 
mas kaip šviesus žmogus ir labai bend- ta mergina nebūtų išgirdusi dėdienės 
ravo su jaunimu, ruošdavo Įvairius šauksmo ir nebūtų pabėgusi žmonėms 
kultūrinius parengimus. Jisai buvo pa- pranešti, panašus likimas gal ir ją bū

tų ištikęs. Palaidojo vaikai dėdienę 
greit, nes dienos buvo šiltos ir negalė
jo kūno laikyti ilgiau, tad nei vyras, 
nei sūnus net nespėjo iš Estijos — 
Tallino grįžti. Kai tie grižo, kapas jau 
buvo supiltas).

ATSISVEIKINIMAS SU 
SALAMIANKA

Bet jau čia pat buvo kaimo centras. 
Dar sustojome trumpam atsisveikinti 
prie dėdės Krištapo “mūrelio”, o pas
kui kaimo kryžkelėje. Jau nuo dėdės 
“mūrelio” važiuojant, matėsi, kad 
kryžkelėje manęs laukia daug žmonių. 
Ir tikrai, kai privažiavome, stovėjo 
didelis būrys senių, mano amžiaus, pa
auglių ir mažų vaikų.

Tuojau pat, vos išlipau iš automobi
lio, dvi mažos mergytės man Įteikia gė
lių, o trečia visų vardu man linki lai
mingos kelionės.

Paskui gėlių gavau dar keletą puokš
čių. Iš viso tų gėlių susidarė tiek, kad 
jomis uždėjau visą automobilio užpa
kalini langą.

čia dar susitikau su savo buvusiais 
kaimynais ir vaikystės draugais, su ku
riais per tas dvi viešėjimo dienas ne
buvo tekę pasimatyti, čia pamačiau ir 
tuos, kurie gimė ir užaugo jau be ma
nęs. Nebuvo nė vieno iš vyresnių, ku
rio nebūčiau pažinusi, nors visi at
rodė gerokai pasikeitę. Gal ir aš jiems 
atrodžiau kitaip, negu jie mane prisi
minė.

Kai automobilis pajudėjo ir pradė
jo tolti, dar atsigręžusi mačiau, kaip 
jie visi man mosavo. Gražus tai vaiz
das, bet ir gailus. Dar ilgai juos ma
čiau, o paskui jų gėlės man užstojo 
vaizdą. (Bus daugiau)

žistamas ir su Švenčionių lietuvių gim
nazijos vadovybe ir jo rekomendacija 
daug reikšdavo. v - v

Motina nuėjo ir sugrįžo, bet man 
linksmų žinių neparnešė. Girdi. Guro- 
baragis sako, ką tu. Kastule (Konstan
cija, mūsiškai), 
nies, žinai, jom 
paims ištekės ir 
berniukas...

Siu žodžių aš 
miršti, nors vėliau mudu buvome ne
maži draugai, eidavome net kartu meš
kerioti, o paskui dar jam vaistų buvau 
nusiuntusi, kai vargšas, sveikatos ne
tekęs, grįžo iš Sibiro ir gyveno 
paskutines dienas Adutiškyje, 
prieš porą metų pasimirė.

LIŪDNA CEREMONIJA
Dabar jau tenka ruoštis kelionei. 

Susėdame tėviškėje dar paskutinį kar
tą prie stalo, o po to prasideda liūdna 
ceremonija — atsisveikinimas. Tiesa, 
tai nepaskutinis kartas, nes sutariame, 
kad, kurie namiškių galės, penktadienį 
atvažiuos į Vilnių manęs išleisti, nes 
šeštadieni iš ryto turėjau išskristi iš 
Vilniaus į Leningradą, ir pro Helsinkį 
būčiau siekusi Kopenhagą, iš kur man 
turėjo būti vieta lėktuve tiesiai į Niu
jorką.

Motiną, kaip atsivežiau, taip ir vėl 
vežuosi atgal i Vilnių. Ji turėjo grįžti 
namo ka rt u su v isa is a t vy kus i a is ma
nęs išlydėti.

Sa u I u tė ja u s 1 i n ko va k a r o p. Ir mano 
valandos jau baigėsi Salamiankoje. 
Apžvelgiau dar sykį susirinkusius gi
mines ir artimuosius ir pradėjau atsi
sveikinti.

Jie paskui dar mojo man iš tolo, kai,

dėl mergaitės rūpi- 
niokslai ilgai nerūpi, 
viskas. Kad dar būtų

niekad negalėjau už-

savo
kur

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

5% 'paskolas pert^ namas.,- ■
BATHURST — ST. CLAIR. S9.000 Įmok., atskiras mūro 17 kamb. triplek- 

sas, 4 garažai, privatus įvažiavimas. Kama S30.000.
MIESTO CENTRE plaukų šukavimo salionas ir namas.
EGLINTON — AVENUE RD., $7.000 įmok., mūro atskiras 8 kamb.. 2 augš

tų. vand. alvva apšildomas, šoninis privatus įvažiavimas, geras namas. 
Kaina $21.900. '

RUSHOLME RD. — BLOOR, $6.000 Įmok., atskiras, plytų, 10 kamb., mod. 
virt. 2 garažai, gražus kiemas. Kaina $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

bariu. 6 metu 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 
$17 300. Prašau pasinaudoti

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 Namų telefonas RU. 3-2105 
Kreipkitės visais reikalais Į EXTRA Realty Ltd. Čia ekstra patarnavimas.

ti konstituciją nepriklausomai min. buvo nusiskųsta dėl neregu- 
nuo britų parlamento. Tada pra- liaraus laikraščių pristatymo, 
nyksianti betkokią diskriminaci- Min. Hamilton paiškino, kad tai 
ja. Ta proga min. pirm. J. Die- liečia vietinius paštus, ir reikią 
fenbakeris Įteikė pilietinių lais-1 kreiptis i “public relations offi

cers”; jų pareiga esanti išaiškinti 
Įvairius nusiskundimus. Taipgi 
jis pranešė, kad vyriausybė nuta
rusi nebegrąžinti siuntėjams ne
pakankamai apmokėtų oro pašto 
laiškų, bet apmokėti ir apie tai 
pranešti siuntėjui. Jis patarė pa
laikyti kontaktą su ministerijo
mis raštu ir jei atsiranda kokių 
problemų, perduoti jas atitinka
mom tarnybom.

PRIEŠ ANTISOVIETINĘ 
PROPAGANDĄ

Vienas konferencijos dalyvių 
siūlė Įsteigti informacijos minis
teriją, kuri tvarkytų radiją, tele
viziją ir pan. Esą televizijoj vy
rauja prosovietinio fronto progra
mos, kaip Feinbergas ir kt. Esą 
anglų k. dienraščiai premjero kal
bai skirią kelias eilutes, o sovie
tų ambasadoriui ištisą puslapi. 
Min. Hamilton paaiškino, kad de
mokratiniame krašte cenzūra ne
praktikuojama, ir todėl tokia in
formacijos ministerija negali bū
ti Įsteigta; kiekviena ministerija 
turinti informacijos pareigūnus 
ir to užtenka. Min. Fairclough pa
stebėjo, kad geriausias kelias rea
guoti yra kreiptis tiesiogiai i tas 
Įstaigas, kuriomis kyla nepasiten- 
kinimo.

Baigiant konferenciją, dalyvių 
vardu vyriausybei padėkojo suo
mių laikraščio red. Toronte Ten- 
hunen. taut, grupių feder. valdy
bos atstovas. Jis pabrėžė, kad ši 
konferencija buvo naudinga 
abiem pusėm ir negali būti verti
nama partiniu atžvilgiu. Min. E. 
Fairclough buvo sukeltos ovaci
jos. Kiekvienas dalyvis gavo aps
čiai informacinės literatūros apie 
valdžios ir krašto struktūrą.

Iš “T2” dalyvavo K. Pr. Gaida, 
iš “NL” — žižys, e. admin, pa
reigas. Pr. G.

vių deklaracijos tekstą taut, gru
pių spaudos konferencijos pirm. 
J. Lindon, islandiečiui, buv. tei
sėjui Winnipege. Deklaracijos 
tekstas bus multiplikuotas ir iš
siuntinėtas visiems laikraščiams. 
Premjerui buvo sukeltos

PRANEŠIMAI IR 
DISKUSIJOS

Daugiausiži laiko buvo 
imigracijos klausimams. Praneši
mai buvo papuošti imigracijos mi
nisterijos paręigūnų ir pilietybės 
teismų teisėjųį. Iš jų buvo matyti, 
kad Kanadoj#, yra daug ateivių, 
nesiskubinančiįų gauti pilietybę. 
Pokario metu bsą imigravo 2.075. 
000 ateivių. Išrjų apie 500.000 Įsi
gijo Kanados pilietybę, nors kan
didatų pilietybei esą 970.000: pa
starųjų 5 metų Uaikotarpyje atvy
ko apie 690.000 hteivių, kurie. ne
skaitant išimčių.Į dar negali gauti 
pilietybės; 415.01 
gravo kitur, šių 
335.000 ateivių,' 
paraginimo isig\ 
tybę; jų tarpe es 
150.000 nebritt 
Chapman pasiūl 
nęsistemą — k; 
čių registraciją, 
kalbėtojų pasisa 
būdu būtų einan 
tybės linkme. Vietoj to buvo siū
loma: raginti kaaididatus, paleng
vinti pilietybės egzaminus, proce
dūrą, mokestį, nereikalauti egza
minų iš tų, kurde baigia anglų ar 
prancūzų k. kursus pilietybei gau
ti, Įvesti Kanados vėliavą. Del 
angių ir pranciūzų k. buvo pa
reikšta, kad jų | mokėjimo būtų 
reikalaujama gailiniai mažiau iš 
tų, kurie nepajėgia ar nesugeba 
išmokti. Dėlto pi iietybės davimas 
neturėtų būti 
linkme kalbėjo i 
tik vienas dienra 
jis siūlė tokiais .
gimtąją ateivių Įkalbą pilietybės 
teismuose. Jo ĮI
taipgi netiksliai itpasakojo ir ki
tų kalbas. |‘

MINISTERIV 
PRANEŠIM/

Apie savo minis 
bėjo: darbo min 
niečių kilmės, piu 
tori joj federaciijės vyriausybės 
narys ne angly

ovaci-

skirta

!)0 mirė arba imi- 
o metu esą apie 
kurie reikalingi 

t i Kanados pilie- 
į 185.000 britų ir 
i. Teisėjas D. 
ė įvesti ameriki- 
asmetinę nepilie- 

bet daugumas 
kė prieš, nes tuo 
la policinės vals-

sukliudytas. Ta 
r “T2” atstovas, 
štiš paskelbė esą 
atvejais naudoti

korespondentas

crijų darbą kai- 
M. Starr, ukrai- 
mas Kanados is-

r prancūzų kil-

INDIJA KARO IŠVAKARĖSE. 
Raud. Kinija okupavo Indijos že
mių 12.000 kv. mylių ir dar keti
na eiti toliau. Indijos premjeras, 
didelis taikos šalininkas, parla
mente pasisakė, esąs prieš betko- 
kį karą, bet prieš Kiniją turėsiąs 
panaudoti jėgą. Jau pasiuntė į pa
sieni gausią Indijos kariuomenę. 
Iš kitos pusės aštrėja ginčas dėl 
Portugalijos kolonijos Goa. Ir čia 
galimas artimoj ateity ginkluotas 
susirėmimas. Goa yra Portugali
jos kolonija nuo 16 š. ir apima 
1.600 kv. mylių.

MIRĖ KAZ. PREIKŠAS, komu
nistų partijos veikėjas, jų centr. 
komiteto narys, augščiausios ta
rybos“deputatas”, fiktyviais Lie
tuvos užs. r’ ministeris. Mirė stai
ga — širdies priepuoliu gruodžio 
5 d., palaidotas gruodžio 7 d. An
takalnio karių kapinėse. Pašar
votas buvo Vilniaus karininkų na
muose. Laidotuvių komisijon 
kompartijos ir “ministrų tary
bos” buvo paskirti: K. Kairys. 
Barkauskas. A. Kiudulas, S. Nau
jalis, A. Slapšys, J. Stimburys, J. 
Vildžiūnas. Velionis g. 1903 m. 
birželio 14 d. I kompartiją įstojo 
1920 m., o nuo 1931 m. buvo jos 
vadovybėje, veikusioje Sov. Są
jungos naudai.

Ar jūs ketinate 
vykti j 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.

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

Nainas, sklym^ Rkias, vasarvietes, verslo Įmones perkant ar parduodant 
Jums mielai patarnaus ST. DARGIS, J. MATULIONIS. F. SENKUS.

Dirbantiems Oakvillės Forde! Naujas modom. 3 mieg. bungalow' Did. ski. 
Įmokėti tik $500. kitkas I mas morg. lengvomis išmok, sąl. Netoli Oakvillės,

TELEVIZIJOS ANTENOS
R E MIA U SIO M1S K AI N O MIS. Antenos nuo $17J«,
Televitijos bokštai nuo $45.00. Garantuotas darbas ir vaudas 

ž-4o-$» 7. 9/11. •
Skambinti: LĖ. 6-4004 iki 10 vai. vak. Leonai BIELSKIUI.

P. KERBERIS
Darbo telefonas LE. 24404 
Namų telefonas LE. 5-1584

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

PASITEIRAUKITE DĖL
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI

Be to, turime labai didelį •pasirin
kimą įvairaus dydžio apartmenti- 
nių namų.

J. RUKŠA
LE. 2-4404

Namų telefonas LE. 6-9165
KITU NUOSAVYBIŲ. -

09

ED. KONDRATAS
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ

siuvėjas
1113 DUNDAS STREET WEST • TORONTO • TEL. LEl 3 5454 

Didelis pasirinkimaą angliškų medžiagų kostiumams bei paltams.

(buvęs 
Wally’s >

Naujas savininkas

726 Lansdowne Ave. ■

DARBAI LIETUVIAMS ATLIEKAMI 
JS. GARAGE. Sav. V. Strimaitis

VISI MAŠINŲ REMONTO
PIGIAU LIETUVIŠKAME V

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. 74336

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. (prie Lansdowne Ąvejfr ‘ 
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450?

Namu telefonas BE. 3-5996 r*
QUEEN — LANSDOWNE

S 15.000 įmokn gerų plytų. 9 dide
li, švarūs kambariai. 3 mod. vir
tuvės, dvi vonios.radiatoriais-aly- 
va apšildymas. Be morgičių.

SWANSEA -- BLOOR
$4.000 įmok., Visai naujas namas, 
geros statybos, atskiras. 7 kamb. 
per du augštus. prijungtas gara
žas, didelis kiemas. Rūšy galima 
įrengti butą. Vienas morgičius.

RUSHOLME — COLLEGE : U 
$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. Veranda Netoli 
lietuvių pranciškonų bažnyčios. 
Ncaugšta kaina.

CIGARŲ KRAUTUVĖ
$5.000 įmok., geram rajone, ge
ras biznis, didžiulė krmituvė ir 
viršum didelis butas. 4 garažai. 
Be morgičių. Galima pirkti už

TABAKO F ARM A • - J v ’
S30.000 įmok.. 200 akrų sų gcrom 
triobom. 9 kilnos. 65 akrai taba
ko sėjos, pirmos rūšies žemė. 
Kaina tik S130.000. . - „ - "

MOTELIS
15.000 įmok., 10 vienetų mūro 
motelis, moderniai ir kokybiniai 
įrengtas, 4 kamb. butas. Visai 
prie Toronto ir prie didelio plen
to.; Pelningas biznis. Morgičiai 
nepergeriausi. .

WASAGQJ VILĄU V
Gražus didelis sklypas. Puikiai 
įrengta 5 kamb. vilutė. Skubiai 
parduodama. Lietuvių rajone ir 
simpatiški lietuviai kaimynai.

Uv>-Pra^- ^3.000 ‘
DAR NEPARDUOTA

farma prie Wasagos ir didelio 
plento Galimybė frontą panau

doti biznio įmonėms — moteliui, 
restoranui, gazolino stočiai. 100 
akrų geros dirbamos žemčf. Mo
dernus gyv. namas. Netoli eže- 

$13.000. Be morgičių.
Įmokėti apie $4.000.

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

parūpiname geresnėm sąlygom paskolų - morgifii).

Vyt. Morkis J. (taškelis A.. Bliudžius
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PARKVIEW REAL ESTATE LTD.

— PACIFK ATE.
’atsk.;:-^?\abm., 2 

vąncLUaįyVą. šiid.
vai

Čikagos lietuviu vaizdai ir vargai
i EDVARDAS SULAITIS - —

Meno parodos šiuo metu daž- je buvo surengęs akvarelės dar
nas reiškinys. Atidarius antrąją bų parodą “First Federal” ban- 
lietuvių galeriją jos tęsiasi nenu-' *"* — 
trūkstamai.

Gruodžio 2 d. vakare Čiurlionio 
galerijoje buvo atidaryta dar pla
čiau nepasireiškusios dait Van
dos Kanytės-Balukienės paroda. 
Ši dailininkė, kuri meno studijas 
pradėjo Vilniaus Dailės Akademi
joj, Vokietijoj, jas tęsė Freibur- 
go meno mokykloje, išstątė 49 
savo darbus, sukurtus 1955-1961 
m. laikotarpyje.

Parodos kataloge dail. Adol
fas Valeška apie V. Kanytę-Balu- 
kienę ir jos kūrybą taip atsiliepia:

“Dailininkė įgimtu pajautimu 
tapybą vysto ramių spalvų ir lini
jų situacijose. Ji, kaip Matisse, 
savo estetinį pajautimą reiškia tės bei Jurgio Jaks-Tyrio minėji
me audringais jiėškojimais, bet mas Jaunimo Centre, svečio pra- 
maloniai nuteikiančiomis spalvo- nešimas daug klausytoju nesusi- 
mis. Dailininkės tapyboj spalvai laukė. Matėsi daugiausia senes- 

,suteikiama pirmenybė. Gražiuose nio amžiaus žmonės.
‘ “ ...... ' Iš čikągos J. Glemža pasuko

į Detroitą, o tada Į Niujorką, iš 
kur gruodžio 5 d. išskrido atgal 
Europon. ■ ų: ųl'

I Stiprėjanti Lietaws liisrinim veikla ..ŠYPSENOS
Ką reiškia klasės?

Senais laikais susisiekimui bu-
(Atkelta iš 2 psl.)

ligi 21.45 vai. 25 ir 42 mtr. ban
gomis ir kartojama tomis pačio
mis bangomis sekančios dienos 
rytą nuo 8.30 ligi 8.45 vai. ir dar 
banga 32,02 mtr. nuo 17.45 ligi 
18 val

Dabar programa perduodama 3 
kartus i dieną (trečią kartą nuo 
1961 m. lapkričio 6 d.) Švenčių 
dienomis duodama religinė pro
grama. Daroma žygių ir yra vil
ties transliacijų laiką prailginti.

Romos radijo lietuviškoji pro
grama transliuojama kasdien 41 
ir 5Q mtr. bangomis Lietuvos lai
ku nuo 22,50 ligi 23,10 vai. Ši 
programa Įvesta 19&0 m.

Vatikano radijo lietuviškoji 
programa pradėta transliuoti 19- 
40 m. Programa perduodama 19, 
25, 31, ir 196 mtr. bangomis kas
dien Lietuvos laiku nuo 20,15 ligi 
20,40 vai. Sekmadienais nuo 10,- 
30 ligi 11 vai. papildomai. Pro
grama VLIKo temomis plečiama. 
Transliacijos i Lietuvą okupanto 
yra labai trukdomos, nes Kaunas 
ir Vilnius yra apsupti stiprių 
trukdytojų.

Nuolat ruošiami įvairiomis pro
gomis pritaikinti pranešimai sve
timomis kalbomis. Dabar yra pra
dėti pasikalbėjimai ir pranešimai 
lenkų kalbą per Free Europe ra- 
dijo stoti Miunchene.

Monitoringo stotis Vokietijoje 
nuolatos priima Vilniaus radijo 
laidas ir užrašo svarbesnius pra
nešimus.

Visose Europos valstybėse gy
vena 9000 lietuvių. Vykdomoji 
Taryba siekia ir toliau stiprinti 
savo ryšius su visais pasaulio lie
tuviais. Mes savo darbe randame 
daug pritarimo, tačiau finansiniai 

rengimų vai‘dybinio~meno paširo- rėmai mums neleidžia išeiti į di- 
, • desnės platumas. Pinigus visam

išdėstytam aparato išlaikymui 
gaunama pagal nustatytą biu
džetą iš VLIKo, kuris juos gauna 
iš Tautos Fondo, ALTos ir kitų 

po- lietuviškų bendruomenių.
SANTYKIAI SU LIETUVA
Apie santykius su pavergtąja

vos laisvinimo darbe nebuvo, nes j 
prelegentas pašauktas i JAV 
Kariuomenę. Klausimas buvo dis
kutuojamas su sesijon atvykusiais 
jaunosios kartos atstovais. Jie pa
aiškino, kad jaunimas noris daly
vauti, bet senimas juos prie darbo 
neprileidžia. Senimo buvo pakar
tota: įsijunkite į darbą ir po kurio 
laiko, bendra tvarka, atsidursite 
vadovaujamose vietose.

P. V. Sidzikauskas darė prane
šimą tema: ‘ Pavergtos tautos 
tarptautinių įvykių sūkuryje”. 
Plačiai išdėstęs dabartinę pa
dėtį, jis priėjo išvados, kad vis 
daugiau įsigalėjus tautų apsis
prendimo principui, gal bus gali
ma išjudinti ir Sov. Sąjungos ko- 
lonizmą.

Ryšium su klausimu dr. Any- 
sas iš Toronto paaiškino apie Ka
nados politiką pavergtų tautų at
žvilgiu. Premjeras J. Diefenba- 
keris jau nekartą JT yra minėjęs 
Pabaltijo valstybių okupaciją. 
Lapkričio 22 d. Toronto taut, gru
pėms jis pareiškė, kad stengsis 
pravesti JT rezoliuciją prieš ru
sų kolonizmą. Buvo paskaitytas jo 
kalbos tekstas (žiur. T. Ž. 48 nr.) 
Plenumas prašė padėkoti min. 
pirmininkui už jo numatomas 
pastangas ir palaikyti artimesnius 
Santykius. ?

Tautos Fondo pranešimo nebu
vo, nes negalėjo atvykti jo valdy
tojas prel. J. Balkūnas. V. Vai
dotas iš Toronto kalbėjo apie 
Tautos Fondo padėtį Kanadoje. 
Davė platoką apžvalgą apie jo 
veiklą; nuo įsisteigimo 1948 m. 
ligi dabar Kanados Tautos Fondo 
atstovybė yra surinkusi 57.000. 
Paaiškėjo, kad po ALTos Kanada 
yra didžiausias VLIKo rėmėjas. 
Plenumas ir VLIKo prezidiumas 
išreiškė padėką kanadiečiams už 
toki gyvą dalyvavimą tautos lais
vinimo darbe.

Buvo padaryti dar šie praneši
mai: finansų komisijos, revizijos 
komisijos Europoje, VLIKo ir jo 
tarnybų apyskaitos. Visi praneši-,^ ..... .
mai buvo vienbalsiai patvirtinti, dotuves, jis pats čia buvo atvykęs 

tavęs jieškoti.

vo naudojami diližanai. Kartą 
svetimtautis viename diližane pa
matė iškabintą tvarkarašti: I, II 
ir III klasė. Toliau — jų kainos.

Al. Ką reiškia visos tos klasės, 
jei vežimas turi tik vieną patal
pą? — paklausė jis vežiką.

— Ką jos reiškia, tamsta suži
nosi, kai privažiuosime kalną. Pir
moji klasė pasilieka sėdėti, ant
roji — išlipa ir eina paskui veži
mą, b trečioji — padeda stumti.

Teisme
— Jus Šiam suktam verslui va

dovaujate net ne savo pavarde, 
— sako teisėjas kaltinamajam.

— Visai suprantama, pone tei
sėjau. Kaip gi aš galiu savo gar
bingą vardą teršti tokiu užsiėmi
mu’’

RUNNYMEDE AKNETfE
“Įmok., 16 fcamb., inūr., 

atsk., 3 virt.F vpnia ant pirmo 
augšto, geras nuomavimui. Gara- 
žas hr primatus jva£. Sav. išvyks
ta iš Toronto. Prašo $18.400.

EVELYN — ANNTTE , c . 
$5.000 imok., 10 kamb., atsk., mū- 
rin., originalus dupleksas. Viskas 
atskira^, tinka dviem šeimom. 
Vertas pamatyti, nes prašo tik 
S22.500. v

BLOQR — PACIFIC AVĖ.
$5.Q(M). įmok-, U kamb., 3 atsk. 
butai po 4 kamb. Didelis sklypas 
50x160, naujas vand. alyva šild., 
visas išnuomotas, labai švarus. 
Priv. įvaž., du garažai. Vienas 
morgičius.

BLOOR — RUNNYMEDE 
$8.000 įmok 
centrinis planas, 12’kamb. 
butai, 3 virt., 3 vonios. Moderniš
kas ir gražus namas. Priv. įvaž., 
garažas. Vienas morgičius.

BLOOR — SWANSEA
S 10,090 uiiok., mūr., atsk., gra
žus 5 butų namas. Metinės paja
mos $5.500. Graži vieta, 5 arti 
Bloor, kraut ir susisiek. Geras 
investavimas. ; ?

S, JOKŪBAITIS
KEIKALLNGL N AMAI PARDAVIMUI ‘ '

teieE Le. 7-1217 >^5^

Garažas fr 
t $17.200.

jSŲNNYSIDE AVE. — GARDEN
■■ ■JŽ.OOO Įmok-. mūr., 7 kamb., 2 
t virt., tinka dviem šeimom, yra 

garažas. Arti kraut,, ir susisiek. 
Pčašb ^14.700.
'■ ; '• -■ ■ - v' - -

DURIE ST.ANNETTE
S3.Q00 įmok., 9 kamb. per 3,augš
tus, mūr., atsk., 2 virt., 2 vonios, 

f labai 'švaros iš lauko ir vidaus. 
■ Naujas mod- šild., 2 garažai, šoni

nis* jvaž. Vienas morgičiūš išmo- 
kėjumui. Vertas pamatyti.

BLOOR — INDIAN RD.
$3.000 Įmok., atsk., mūrinis. 9 
kainb., naujas šild., 2 mod. virt., 
vfeta garažui, priv. įyaž., skubus 
parrf. Pasitėiraukit.

rupių pl„. atsk..
* ■ ’ 3

ko galerijoje.
Me Cormick Place surengtoje 

skulptūros parodoje dalyvauja ir 
neseniai meno mokyklą baigęs 
lietuvis — Antanas Brazdys. Jis 
šioje parodoje yra išstatęs skulp
tūrą “Figūra”.

♦ a a
Lankėsi VLIK’o Vykd. Tary

boj pirm. Jonas Gleaiža po VLI 
Ko sesijos Niujorke. Svečias 
gr u odžio 2 d. Lietuvių Au d i tor i- 
joje padarė pranešimą apie tarp
tautinę padėti, plačiau išryškin
damas Lietuvos situaciją. .

Kadangi tuo pačiu metu vyko 
muz. J. Kreivėno paskaita ir An
tano Škėmos. Juditos Audėnai- 
tės bei Jurgio Jaks-Tyrio minėji-

taLENLAKE
? * * 4 •• * A < * i

j

EVELYN AVę.
$ŲOQO Įmok., rupių pl„ atsk., 8 
kamn. per du augštus, 2 virt.. 2 
vonios. Tinka dviem šeimoms, šo
ninis jvaž., garai. Seras pirkinys.

Wasaga Beachz Stayner, CollingwoodUr ” ’ ‘ ~ ’ . - -. . - . v- .
Į

apylinkėse turime tižiausią pasirinkimą vasarnamiu, farmit, gazolino 
stočių, garažu, moteliu, įvairiu bizniu ir t.t.

V. (Vic) BUTRIMAS
INFORMACIJŲ KASYKITE: BOX S3 CdLLINGWOOD, ONT.

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

Oakview Beach COLLINGWOOD, ONT.
įstaigos teL Wasaga Beach ,201 - Tel. 2337

spalvų niuansuose ji subtiliai pra
veda linijų ir plokštumų kompozi
ciją. Vandą Kanytė-Balukienė ne
simėtą į kraštutinumus ir naujos 

‘srovės ją nedaug teliečia.”
Ši parod a, k u r i ą s u r e ngė korpo

racija ‘ ‘Gint aras", uždarvta gruo
džio 10 d. Parodos atidarymo pro- duoti vieną iš nedaugelio pastaty- 
gramoje šalia'kitu kalbėjo ir sve-‘ mų — šį kartą vaidinimą vąikams 
čias iš Montreal^ poetas Henri-— S. Čiurlionienės.“Dvylika bro
kas Nagys. . lių juodvarniais laksčiusių”,

ų Dąil. Vlądas Vaitiekūnas suren- ŠĮ vaidinimą režisuoja Z. Keya- 
rgė savo tapybos parodą savo rezi- lyte - Visockienė. Dekoracijas 
dencijoje prie Čikagos — Wil- Į piešia V. Petravičius, šokius 
low Springs. Ši paroda; yra .dau- šia L. Brazdienė. ' Vaidinimas 
giau privataus pobūdžio, vykstan
ti gražioje viloje, turinčioje gar-

! šią praeitį. Dar visai neseniai vila 
{perėjo į dail. Vaitiekūno rankas.

Dąil. Edward Walaitis, Ameri
koje gimęs lietuvių kilmės asmuo, 
dirbantis “Tribune” dienraščio 
meno skyriuje, gruodžio pradžio-

Lietuvių Scenos. Darbuotojų 
Sąjungos Čikagos skyrius žada 
duoti vieną iš nedaugelio pastaty-

lių juodvarniais laksčiusiu”.

įvyks 1962' m. vasario 3-4 d.d. 
Jaunimo Centrę.

Vaidybinė sritis šiuo metu Či
kagoje yra bene viena labiausiai 
apleistu. Šalia gausių meno paro
dų, koncertų ir daugybės kitų pa-

dymų Čikagoje permaža.

TAUPYK IR SKOLINKIS
» ■ ■ ■ ■■ ■ a .■

Torontą Lietuviu Kredito
Kooperatyve ° PARAMA0

i. '■ Būstinė: Lietuviu Namai
i 1129 DUNDAS STREET WEST,
į Toronto 3, Ontarid.

Telefonas LĖ. 2-8723;

Už santaupas,mpka ųuo ,4.% ligi 5%. Už asmenines paskolas ima tik 8%. 
ūž paskolas - morgičius — 7%. a Paskolos mirties ir invalidumo atveju 

apdraustos. • Visų narių gyvybė apdrausta "santaupų"dilyje/

DARBO VALANDOS: pirmadieniais ir penktadieniais nuo 1,0 vai. ryto ligi 
1 vai. p.p. ir vakarais nuo 5.30 ligi 9 va], vak.: antradieniais nuo 10 vai. ry
to ligi 1 vai. p.p. ir vakare nuo 7 vai. ligi 9 vai. v.; trečiadieniais ir keL 

virtadieniais nuo 10 vai. ryto ligi 1 vai. p.p.

Antikomunistinės demonstracijos
(Atkelta iš 5 psl.) i pripažįsta dalinę kaltę savo 

jas. Jis suimtas. Numatytas kon-■ licijai, kad ji pervėlai įsikišo. Bet 
certas įvyko su pusantros valan- didžiausią kaltę suverčia emi-' 
dos pavėlavimu. j grantu organizacijoms V. Vokie-; -

Po šio įvykio Jugoslavijos spau-• tijoje. Esą V-. Vokietija rodo nuo- ^uta ^ibejo dr... u ^lv’^ajs^ 
širdžias simpatijas antikomunisti-! ?,ls ?av0, ^yedziojimuose priėjo 

niams rytų emigrantams, tačiau i ^yados. kad oficialaus santykia-^ #
’šios simpatijos esą neturi būti;vimo butų nes okupantas.., ri 7
! piktnaudotos tokiems išsišoki-; neprale.dzm jokios pnes n nu-, ainiai
imams, kurie kenkia V. Vokietijos kreiPl.0S jneiaiuios. rues aiški . 
, prestižu), žemina jos vardą užsie- r4> privačiu asmenų santykiavimą 
nyje. ši pastaba gįąlioja visiems 

studentams, kurie demonstruoja (žiūr. rezoliucijas), 
i kartais prieš savo kraštų vyriau- JAUNIMO DALYVAVIMAS ,j. ■ -  _ T* _   i » a. . ■ ' '

Inž. A. Barzduko pranešimo 
apie jaunimo dalyvavimą Lietu-

An.

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

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

14S WESTMINSTER AVE. Telefonas LE. 2-5191

da pradėjo dar didesnį puolimą 
prieš V. Vokietiją. Netyli ir ofi
cialieji valdžios sluogsniai. V. 
Vokietijai priekaištaujama, kad 
demonstrantams esą sąmoningai 

j su policijos žinia buvo leista “pa
sireikšti”^ Policija esą iš anksto 
žinojusi, ko demonstrantai siekė, 
tačiau tam kelio vistiek nepa
stojo.

V. Vokietijos didžioji spauda. sybes ir visoms Rytų emigrantų ’ 
pripažįsta, kad šitokia Jugoslav!-• organizacijoms. Svečio teisės kar- i 
jos akcija V. Vokietijai yra labai; tu ir įpareigoja. Esą niekam nę> 
nenaudinga. Įvykiai Stuttgarte ’ būtų naudinga, jei panašios užsie- j 
esą ypačiai nemalonūs tuo, kad niečių demonstracijos būtų visiš- 
jie įvyko tuoj po incidento su La- kai uždraustos. Juo labiau būtų 
zo Vracaric. Dėl Stuttgarto įvy- nenaudinga ’ patiems Rytų emi- ■ 
kių V. Vokietijos spauda taip pat grantams. ELI

ALfA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

TAISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO. M.1SINAS
... Tel.' LEi 1-^165' • 672 Lansdowne Avė. . •

ČLEAR-VISĮON T.V.> Hi-Fi RADIO
. LE. 2-7733

Taisom ir parduodam Kanados ir vokiškus
^.V., HirFŲ sėtus. Nauji ir vartoti- Sąžiningai 
ir nebra ngia i taiso lietuvis p r of esionala s 
technikas. Savininkas Raimundas Stasiulis.

1O76'/2 BLOOR ST. W., Toronto
Po 7 vai. vak. skambinti RO. 9-9392 , ,

4

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

10Q0 College St., •LE. 1-3074 . Savf P. Uzbalis

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

(prie Dufferin)

Visu rūšių automobiliu mechaninis 
remontas. Automatinės transmisi
jos. Darbas sąžiningas ir gžrantuo-

Sav. Ant. Paškevičius

VISŲ RŪŠIŲ AUTOMOBILIŲ 
B O D Y TAISYMAS 

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- 
Si iširusius galus ir pradegintus 

imns. P. KARALIŪNAS.
Skambinkite LE. 34912.

J. BARAKAUSKAS
^ Elektros 
kontroktonus

Visų rūšių elektros 
Įrengimai ir pataisymai.

Tel RO. 7-9947 
i24 Hnmberview Rd., Toronto.

V YRI š K Ų 1 ft c Ui YTAl a C 
MOTRRiŠK^ipBy □! U V CI clO

A. Beresnevičius
Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų.

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

, ; Telrfoaas LE. 1-1432.
' ' '....... ‘ . _ _ _______________

•• Geradaris ''
-—Nesuprantu, kodėl t u. Jo

nai, taip ilgai deriesi su siuvėju 
dėl eilutės kainos? Juk vistiek 
tu jam nesumokėsi.

— Taip, bet aš nenoriu, kad 
siu vėjas turėtu perdaug

Kas yra amerikietis?
Kiniečių aiškinimu, tai žiogus, 

kuris verda vandeni, kad išvirtų 
arbatą, o paskui į ją deda ledus, 
kad atšaldytų; kuris i arba-a de
da cukrų, kad būtų saldi ir vėliau 
deda citriną, kad parūgštėtų.

“Prospektoriųs”
— Užtikau alyvą mūsų kieme.

— šaukia vyras, Įbėgęs Į virtuvę.
— Puiku. — nudžiugusi atsilie

pia žmona. — Dabar galėsime 
pirkti naują automobili.

— Manyčiau, kad gal reikėtų 
pirma pataisyti seną, — atsako : 
vyras. — Iš jo ir atsirado alyva.

Atvyko iš anapus
— Tiki pomirtini gyvenimą?-— 

klausia bosas tarnautoją.
— Žinoma.
— Tai viskas gerai, nes po to, 

kai tu vakar išvykai i senelio .lai-

Automobilių, namų, vasarnamių, sveikatos, O ZY zT /) O 7 7 
t gyvybės, pensijų ir kt. z

.'.negalėtume nieko pasakyti. Jo ————————————— rtvic. oi uaouaua ^<Lxivja vwxvpw. S’ • v. { .. . , ,. ;
užsieniečiams, kaipTvaifių kraštų | 7®^, ūr. E. ZUBRIENĖ

OTTAWA, Ont.
••••' •• ....................... •• < ....... ■. : .-i

PAMALDOS VISIEMS OTAVOS IR St, Prityrusiems verslininkams linki-. 
APYLINKĖS LIETUVIAMS katali ’ ------- - . v - r
kams įvyks gruodžio 17 d. St. Brigid’s 
bažnyčios salėje 10.30 vai. St. Brigid’s 
bažnyčia yra St. Patrick’s ir Cumber
land gatvių kampe. Kiekvienas lietu
vis turi jausti šventą pareigą .dalyvau
ti lietuviškose pamaldose ir jas palai
kyti didesniu duosnumu. Tenka apgai- .... - 
lėstauti, kad Otavos lietuviai visiškai fakultetu, Lietuvos kariuomenės Švcn-1 
neprisideda prie savų pamaldų išlai- lės minėjime, skaitė paskaitą.
kymo, nors ekonomiškai yra pajėgūs. PROF. A. RAMONAS neseniai lan- j

EGLUTĖ visiems Otavos ir apylin- ^esi kur skaitė paskaitą peda- 
kės vaikams — gruodžio 17 d., sekma- joginiais klausimais. Kor.
diėnį, 4 vai. p.p. Notre Dame Parish 
Hall, 256 King Edward Ave.,, tel. CE. 
5-7886. Kviečiame tėvus nuoširdžiai 
prisidėti prie šio gražaus tradicinio su
buvimo, rengiamo naujosios apyl. val
dybos. Naujoji apyl. valdyba išrinkta 
lapkričio 26 d.: Juozas Šimanskis — 
pirm., Zofija Balsevičienė — sekret., 
dr. J. Rimšaitė — ižd. Pirmininko ad
resas: J. Šimanskis, 1871 Wembley St., 

^Ottawa, Ont. Tel. PA 9-1151.
GINTAUTAS IR SILVIJA MITA

LAI susilaukė pirmgimio kūdikio. Lai
minguosius tėvelius ir naujagimi nuo
širdžiai sveikiname ir linkime gausių 
Dievo malonių. ~ ’ 1 '

JUOZAS IR ALBINA SIMANSKIAI,' 
savininkai Lord Elgin viešbučio kir
pyklos, atidarė naują 10-ties kėdžių 
kirpyklą Shopping Centre prie Bank . ■ ........ ........

me sėkmės. Reikia pastebėti, kad J. 
Šimanskis yra išrinktas Otavos apyl. 
pirmininku. Bravo, kad randa laiko 
ir visuomeniniams reikalams.

“Tž” REDAKTORIUS kun. (ir. Pr. 
Gaidamavičius lankėsi Otavoje.

R. RAMONAITĖ, baigusi du un-to

West Lorne - Rodney
PRIEŠKALĖDINIS SUSIKAUPI

MAS šios apylinkės lietuviams kata
likams įvyks gruodžio 17 d., sekmadie
nį; 5 vaL p.p. West Lome bažnyčioje: 
konferencija, išpažinčių klausymas, šv. 
Mišios, Komunija. Nuo valgio susilai
koma tris valandas.

Bus galima gauti kalėdinių plotke- 
lių. Atvyksiu su kun. dr. Pr. Gaida
mavičiumi. Kun. J. Gutauskas

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

arba RO. 6-0832
P. Barausko Agentūra

49 Cameo Cres., Toronto 9.

OKULISTAS
S. BROGOWSKL O.D.

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

10 vai. ryto iki 4 vai. po pietų.
; Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

Telefonas LE. 2-4108

Dr. V. J. MEILUVIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

282 RONCESVALLES AVĖ.
(prie Geoffrey)

Will-Do Cartage 
Baidų pervežimas 

mieste, prieinama kaina.
Visi baldai apdrausti.

Broliai SODONIAI.

121 GRACE ST.. Toronto

Te|. LE. 4-8390

VATIKANAS PAGERBĖ
KINIJOS AMBASADORIŲ

Tautinės Kinijos ambasadorius 
Vatikanui Shou-Kang Hsieh yra 
apdovanotas vienu augščiausių 
popiežiaus ordinų, Pijaus IX ordi
nu ir pakeltas i Didžiojo Kryžiaus 
riterius.

Dr. Mirko KOVAC
AKIŲ GYDYTOJAS - 

SPECIALISTAS
333 BLOOR ST. W.
Telefonas 925-8251

1 PRIIMAMA TIK
SUSITARUS TELEFONU

OILS LTD. 
Atstoves

H. ROžAITIS
Greitos kuro-alyvoi pristatymas 

patarnavimas.
Taitfonas Lt. 3-4WB.

i

Pr. 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. 6-1372

W. A. LENCKI,

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

■ 100 ADELAIDE ST. W.
Roc^a 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Jone Photo Supply
317 JANE ST., TORONTO 9

Aiškina nuotraukas. Nuomoja foto 
reikmenis. Parduoda foto aparatus, 

filmus ir kitus reikmenis.
... ATSTOVAS

Vyt. Bubelis
Lietuviams didelė nuolaida.

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

-ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RŪŠIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

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

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

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
SEGUIN

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 

V:;' praneša, kad <■ 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont. 
Telefonas LE. 4-8431

Dr. V. Sadauskiene
DANTŲ GYDYTOJA

129 GRENADIER RD. 
(2-ras namas nuo Roncesval

les), Toronto.

Telefonas LE. 1-4250
Priėmimo valandos: nuo 9-12 

: ir 3-8 vai. vak. (pagal susi- 
i tarimą).

Kabinetas: LE. 4-4451
Dr. P. MORRIS

į DANTŲ GYDYTO JAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR W., Toronto 4.

(j 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.

Akiu specialistas
L. LUNSKY, R.O.

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

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

NAMŲ. AUTO, VASARVIEČIŲ, KOMERCINIAI, 
ATSAKOMYBĖS, APIPLĖŠIMO, TRANSPORTO, BONDS IR PAN.

DRAUDIMO ĮSTAIGA
AL DŪDA

24 VAL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
.NAMŲ

RO. 6-7132
ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BENDROVĖS. 

DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE KANADOS PROVINCIJOSE. 
10% NUOLAIDA IMANT DRAUDIMĄ Iš VIENOS KOMPANIJOS
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TORONTO, Ont
Sv. Jono Kr. parapijos žinios
— Kalėdų vigilijos pasninkas

KALEDį; ĖGLITE 
visiems Toronto ir apy 1 .kolonijų 
lietuvių vaikučiams įvyks gruo
džio 17 d. Prisikėlimo par. salėje 
4 vai. p.p. Programa bus įvairi ir 
specialiai pritaikyta vaikams: 
snaigių šokiai, kuriuos išpildys

UŽSISAKYKITE VIETAS BILIETŲ KASOJE AR PASTŲ DABAR!

SAMUEL BRONSTON
BBk; . CHARLTON HESTON 

SOPHIA LOREN

f MONTREAL, Que
Prisikėlimo parapijos žinios
— Parapijos choras, be šio pir-

- - šeštadienį, gruodžio 23 d Ka- madienio, dar repetuoja šį trečia- 
lėdinės plotkelės išdalomos šį dienį, 7.30 vai. vak. Repeticija 
sekmadienį po visų pamaldų pa- benara, ir visi Choristai maloniai sekmadienio popietės mergaitės 
rapijos salėje. prašomi gausiai dalyvauti, nes in-j ir jaunesnės ateitininkės; baletas

— Prieš Šventes lankomi ligo- tensyviai ruošiamas kalėdinis re- — vyresnės moksleivės ateitinin- 
niai, sergą įvairiose ligoninėse ir pertuaras. 
privačiai namuose Toronte ir J \ 
priemiesčiuose. Maloniai prašo- metų mirties sukakties proga, lai- vaikų choras, šiai vaikų šventei 
me pranešti sergančiųjų adresus, komos ekzekvinės Mišios už a.a. vadovauja Nek. Pr. Marijos sese-

— Jaunimo choras yra paruo- Joną Daugėlą, o 8.45 vai. — ek- rys. Tėveliai prašomi sunešti savo
šęs gražų kalėdinių giesmių re- zekvinės Mišios už neseniai Lietu-' vaikams dovanas į Liet. Vaikų 
pertuarą. Praėjusį penktadienį, į voje mirusią a.a. Oną Augustina- Namus, 57 Sylvan Ave , iki gruo- 
Marijos Nekalto Prasidėjimo vičienę. džio 17 d. arba tiesiai atnešti į Į
šventėje, virš 100 vaikučių vaka- — Kalėdinių plotkelių šiokia- salę parengimo metu. Tėveliai] 
ro pamaldose priėmė šv. Komu- dieniais galima gauti parapijos Y prašomi užrašyti ant dovanų aiš-| 
niją. Po pamaldų par. salėje įvy- raštinėje, o sekmadieniais — prie kiai savo vaiko vardą ir pavardę, 
ko choristams ir altoriaus berniu-j bažnyčios. Vercln nnh 1
kams nuotaikinga eglutė drauge —Parapijos vaikučiu choro re- . .F8'° P0DU' .
su vaišėmis. Gausaus pobūvio me- peticija — šį sekmadienį; 2.30 Toronto lietuvių prekybininkų, 
tu jaunimo choras, vadovaujamas vai. p.p. prie vargonų. Kruopščiai Pra^loni^nkų ir amatininkų są-

B-, Pa^viriaus’ ^edojo: ruošiamos kalėdinės* giesmės. narSnP”S
J. Naujalio Tyliąją naktį , L. J. — Pirmos Komunijos ir kate- ; . 
Šimučio “O, greičiau greičiau”, chetinės pamokos daromos sek-,-. ,T - IT
“Adeste fideles”, A. Aleksio “Gi- nūdieniais po 10 vai. Mišių. Gim-; ieL 1X30111056 11 a- 
mus Kūdikėliui”, M. Petrausko nažistai pamokoms renkasi į akto-

buvo įterpta kalėdinių deklama- kų Namus. Iki šiol Pirmos Komu- Karianpi R ankrto tPnka namn 
cijų. Pasižymėję vaikai — choris- Į nijos pamokoms užregistruota 50 , .Ka^Pgl 8 an.^J°uten£a Pa™°' 
tai ir Mišių patarnautojai — bu- vaikučių. Po N. Metų katecheti-
vo apdovanoti vertingomis dova-, nes ir Pirmos Komunijos pamo- 5^nio^os ir prijaučiančius, nonn- 
nomis. i kos bus suintensyvintos. cius dalyvauti minėtam pobūvyje,

Pobūvyje dalyvavo ir tėvai.! - Ateinančią savaitę parapijos oor^dienuTnks
Jaunimo choras bažnyčioje gie-i kunigai lankysis šiose gatvėse:, > P°J,J°^ank8’
dos kalėdiniame laikotarpyje. : Aziel St., Medland St., Medland SiaV. pasT ,ar pT;

— Kat. Moterų Dr-jos susirin-; Cr„ Oakmount Rd. ir Pacific Avė.: ... _ ....................
kimas — šį sekmadienį, gruodžio — Baigus Prisikėlimo par. tri- ^ bi’11iL^n PLIAS Centro valdybos pirm. ; rio pagerbimui, atsiuntė laišką; išlaidoms paden^4—

maldų. Susirinkimo metu bus ap
tartas Kalėdinis ligonių lankymas. 
Moterų skyriaus rengta sekma
dienio popietės arbatėlė praėjo 
jaukiai. Gražią meninę programą 
arbatėlės metu davė kvartetas, 
muz. S. Gailevičiaus vadovauja
mas.

— Šv. Jono lietuvių kapinių 
vartų konkursui gauta keletas 
projektų, kurių vieną parinks 
speciali komisija. Užperkant ka
pines, keliose vietose privačiai bu 
vo pasiskolinta pinigų, kurie pra- i 
dedama sugrąžinti. Šiomis dieno- 
mis atiduota §2000 A. Morkvė-i 
nui ir §1.000 šv. Jono Kr. Pašaipi-' 
nei dr-jai.

— Šią savaitę par. kunigai lan- riu skaičiui, išrinkta nauja valdy- Rusas — Rambyno skautų tunto.' niškų epizodų su Pozdniakovu, ■ Nuoširdžiai dėkoju gerb. kun. P
ko šias gatves: Keele, Kenneth,; ba* Skyrius tuoj pat pradės kalė- šitas komitetas jieškos tinkamos i buvusiu tuo metu atstovu Lietu-i Ažubaliui ir dr. a. Valadkai už rūpės 
Abbott. Vanda, Jerome, Humber-i aini Toronto kolonijos ligonių i vietos stovyklavimui. ’’
side ir Prince Rupert. i lankymą. Prisikėlimo parapijos: ______j____________ _

— Praėjusį sekmadieni parapi-; vadovybė giliai dėkoja buvusiai, tėlė gruodžio 16 d. 8 v.v. Prisikė-|PO vidurnakčio,
joje lankėsi kun. Benediktas Mar- valdybai ir visam skyriui už nu- limo par. muzikos studijoje. Kvie- 
čiulionis, Marijos par. klebonas veiktus didelius darbus, kurie, iš- ’ --- - -----—'
Luiston, Mich. Svečias atlaikė Su
mą ir pasakė pamokslą. Nors kle
bonas gimęs ir mokslus baigęs 
JAV. gražiai kalba lietuviškai ir 
giliai sielojasi lietuvių reikalais.

— Ši šeštadieni 9 vai. ryto pa
maldos už a.a. Kazimiero Baliū- 
no vėlę. Po pamaldų liet, kapinė
se šventinamas jo paminklas.

kės; nykštukų šokis — šoks dar-
— šį šeštadienį, 8 vai. ryto, 4 želio vaikučiai ir Prisikėlimo par.

.’š.

4;.-

Pradedama 
rodyti 

ketvirtadienio 
vakare 

gruodžio 
21 diena

KLB MONTH. SEIMELIO RINK 
NES KOMISIJOS PRANEŠIMAS, 
nešame, kad pagal gruodžio 10 d.

TIVOLI kino teatre

Toronte
Tel. EM. 4-4341

Kanadiškos premjeros:
SEVILLE kino

Montrealyje
Tel. WE. 2-1139

teatre

čiančiu pobūvis - susirinkimas Skulpt. Dagio kūrinių paroda 1 
Įvyksta gruodžio 16 d. 8 vai. p.p. atidaryta nuo gruodžio 12 d. “Wei 

& The World” galerijoje, 1071' 
Pobūvio tikslas: prie vakarie- Bathurst St. iki gruodžio 30 d.;

UbvA<vo'i uės aptarti įvairius ūkiškus lietu- nuo antradienio iki šeštadienio. SSL I E’teSi'S 2.7S.SL«us &&0U klausimus. Į Atdara nuo 10 vai. ryto iki 8 vai.
vak. Galerijos savininkas yra uk
rainietis, lietuvių bičiulis, kuris 
matė keletą jo kūrinių tautinių 
grupių parodoje praėjusį rudenį. 
Reikėtų daugiau dėmesio tai ga
lerijai ir mūsų tautiečio parodai. 
Galerijos tel. LE. 1-6482.

Prof. S. Dirmantas

16 d., par. salėje, po 11 vai. pa-i metinio vajaus organizacinę fazę, i • . 9 n-ė4. qt ‘ Tani,’xa„cta 1 Praeit? savaitę lankėsi Toronte. V.
maldo •siicirink’imn mpfn bus an- r>rolrfičl-oc ir> vvV^vmnc JdCKU LiUi ZUJO**, OI. JdllUbdUSKd įj_ nrnera PI T A ę Tnrnntn cVv. ' r>n

ŠV. KAZIMIERO PAR. jaunimo su
sirinkimas šaukiamas šį sekmadienį po 
Sumos parapijos svetainėje. Kviečiami . _ ~
dalyvauti visi jaunuoliai ir mergaitės kimų duomenis į KLB Montr« seimelį 
nuo 15.m. amžiaus. Kviečia kun. dr. F. išrinkti pagal balsų daugumą šie ąs- 
Jucevičius.

ŠEŠTAD. MOKYKLŲ KALĖDŲ EG- eas, Stankevičius Liudas, Dalmotas Jb- 
LUTĖ įvyks sausio -7. d. 3 vai. p.p. šv. nas Mvlė Au^Ustinas, Abromonis Bro- 
Kazimiero par. salėje. Programą šį nius gįaučiulis Juozas, Geležiūnas, S. 
kartą iš eilės išpildys Rosemounto V. j sfcUčas jUOzas, Rusimi Albertas,

miteto rūpesniu, visi eglutėn atsilan- G"J"S Kandidatais U&r’Knys-

i vanoti.;•. |

MOKYKLŲ KOMISIJA šiemet su- 
’ stiprino savo kontrolę mažumų šeštad. 
mokykloms paskirdama prancūzų mo
kytojus ir tikrindama lankančių moki
nių skaičių. Kadangi patalpos duoda
mos pagal lankančių vaikų skaičių, tai 
V. Kudirkos mokykla šiemet prarado 
vieną klasę, nes pagal, komisijos nuo
status nesusirinko užtektinai vaikų, 
šis nuostolis apsunkina mokytojų ir 

; mokinių darbą.
Liūdniausia, kad čia patys esam kal

ti, nes dar nevisi tėvai siunčia vaikus į 
liet, mokyklas. Tėvų komitetas ir mo
kytojai bendrame posėdyje nutarė dar 
kartą kreiptis į visus tėvus su prašy
mu pasinaudoti mums teikiama leng
vata ir leisti savo, vaikus i liet, šeštad. nej.e DUXJ>-aKaaemija,  ̂j 
mokyklas. Turintiems stinkumų su lie- atsdan^artf 40 žmoųuį. 
tuvių k. vaikučiams numatoma padary- t,ek- k,ek„ Montrealyje sutraukia bei
ti net atskirą klase su atskiru mokyto- ^oksį’blogai pavykei ęflims ^parengi- 
ju. Tad būtinai visi turėtu pasinaudoti mas- Buvo blogai paringtasi laikas — 

į šia puikia proga.

menys: Kličius Algis, Jurkus Riman- - 
tas, Morkūnas Antanas, Kačergius Vtn-

Kazimiero par. salėje.
;----------- - --—---------------- - .. J OMUUab juuzas, ILUS1BW ZXJUCIK13,
Kudirkos mokyklos mokiniai. Tėvų ko- Viešina Alfredas, Bijūnas Bronius ir 
mifpta vkti ptfhifpn ateilan. v__ •■r ir-l...,

tke vaikučiai Kalėdų Senelio bus apdo-: Jurgis, Balaišfc Leenas, Ba<-
, vanoti. džiūnas Bronius, Baradinskas Pranas

ir Viskantas Alfonsas. t
Rinkiminė komisija

M61ĖRV DRjjtis Montreal!? 
. praeitą savąifgatį ąfSventė sa-

KLK 
skyrius _ , . . .
vo metinę švente, šeštadienio vakare 
AV klebonijos salėje Įvyko susirinki
mas ir vaišės/kurių metu aptarti sky
riaus tolimesnės veiklos planai ir iš
klausyta Tėvo K. Pečkio, SJ, paskaita 
aktualiais moterims klausimais. Sek
madienį AV7 bažnyčioje buvo skyriais 
užprašytos Mišios už nares; Skyrius 
savo laiku buvo viena veikliausių or-jy 
Montrealyje* ' ' 1 ’"

RAŠYTOJUI A. ŠKĖMAI praeitą 
penktadienį šv. Kažftniero f)far. svetai
nėje buvo rengta akademiją, i kurui 

. ’ inaždaug
la bet-

| KLB TORONTO
' APYLINKĖS VALDYBAI 
i nuoširdžiai dėkojame už jautrų 
supratimą bei vertinimą lietuviš
kos spaudos paslaugų, jos mate
rialinių sunkumų ir paskyrimą 
“TŽ” labai vertingos aukos — 
§30. Tebūnie tai pavyzdys visoms 
liet, organizacijoms.

“TŽ” leidėjai
Dėkoja sol. V. Verikaičiui šia puikia proga. ‘' Adv Arthur M ai o ne v M. Pi visuomenes informacija n ulėmė a t-

pirmininkaves tautiniu ? grupiu SURINKTA AUKU A V BAžNYčIO- silankiųsiųjų skaičių. Rengė Akademi- 
renstam nremiero J Diefenbake^ pr’ sekmadien^: ParaP- reikalams nis Sambūris. - -V- jrengiam premjero j. uieienpahe _S181>91 ir pastbracinio surašinėjimo

S90.Verikaičiui, dėkodamas už 
praktiškas jo vykdymas rodo, kad °U'’valdvba^4i ^a ProSa PLIAS Toronto sky-'puikų dainavimą pagerbimo me-:
jis parapijiečių tapo suprastas d'z'5yo- aiayo rjaus vaĮ(iyba suruošė profesoriui; tu: “jūsų dainavimas buvo nepa
teigiamai. Bendra atsakomybė pa- Skautų stovyklavietės fondas inž. J. Sližio bute priėmimą, kurio prastai puikus — absolutely su-i
rapiją dar labiau sujungė ir iškė- ! Norime painformuoti visuome- metu profesorius išsamiai atpa- perb. Girdėjau daug gražių atsi-
lė visiškai naują veiklių ir pasi- nę apie skautu-čiu stovyklavietę, šakojo PLIAS ir jo skyrių veiki- liepimų po koncerto".
šventusių parapijiečių kartą. Sek- Jieškoma pirkti ’ skautams-ėms mą. nušvietė ateities uždavinius Taip pat prašo perduoti padėką j,“°
madienių rinkliavos yra padvigu- stovyklavietė, kur mūsų jaunieji ir supažindino dalyvius su paski- akompaniatoriui St. Gailevičiui ! -- 5 J ■
bėjusios. Iki šiol parapiją finan- skautukai-kės po žiemos darbų' r4 vyresnio amžiaus profesorių
siškai remti pasižadėjo 1 050 šei-- galėtų išvykti miškan pabūti pa-! padėtimi Amerikoje. Esą kaiku- 
mų, tikėdamos vajaus laiku para-' lapinėse, pažaisti, padainuoti, lie- rie sunkiai verčiasi. Ragino jieš- 
pijos reikalams suaukoti virš, tuviškai pabendrauti. ’■*' ’’ u":
§132.000. Toks parapijiečių ge- Yra sudarytas komitetas iš vie 
ros valios ir nuoširdumo parody- netu po atsiova: J. Stanionis — 
mas yra labai džiugus reiškinys. ‘Tėvų Rėmėju, V. Sendžikas — Ži-i Labai Įdomioj formoj atpasa-f "n*'“hrnlCJ hičmimš

— Praėjusi sekmadienį KL Ka- dinio. L. Kalinauskas — Skauti- kojo Įvykius, kuriantis Lietuvai ,aPia^e rpHakH*
talikių Moterų Dr-jos. Prisik. pa- ninku Ramovės, O. Gailiūnaitė — po I D. karo, o taipgi paskutinius J® S5 ir iz reaaKCi- 
rap. skyriaus visuotiniame susi- Skautininkių Ramovės. D. Keršie-: Įvykius užėmus Lietuvą bolševi-j H-bKanytujas. 
rinkime, dalyvaujant gausiam na- nė — Šatrijos skaučių tunto, V. • kams. Paminėjo ir keletą asme- Padėka :

Serga, šv. Mykolo ligoninėje 
i gydosi iš Oakvillės visuomeninin- 
i kas dr. Pr. Ancęvičius. Ligonis 
nusiskundžia dideliu pervargimu.

PERSIKĖLĖ Į A V P A R A PIJ Ą žin o- 
mų visuomenininkų Baltuonių šeima

; Side, 8489 Central St; muziko pianis- 
‘o K. Smil^vičiaus šeima apsigyveno 
modernioje savoje rezidencijoje Cote 
St. Luc, 5513 Smart St. < į j

EDMUNDO DIKAIČIO šeima sulau
kė antrosios dukrelės, kuri buvo pąį- 
kdkštyta lianos Veronikos vardais. 
Kūmais buvo mokytojas Dikaifis ir Ed
mundo žmonos sesutė. |

NEKILNOJAMO TURTO PASKO
LOMS “Lito” valdyba: uhtaĮ-ė palūka
nų procentą sumažinti iki 7% nuo 
1962 m. sausio 1 ds Paskoloms iki 
SIO.COO privalomas CUNA draudimas 
mirties ir vis’ško nedarbingumo atve
jais. Paskolos dalis, viršijanti S1O.OO0, 
neapdraudžiama.

“Lįte” nekilnojamo turto paskolos 
atviros — gali mokėti kiek ir kada na- 
n, jų išdavimas greitesnis ir pigesnis!

siveržę iš parapinių rėmų, yra pa
justi ir atpažinti plačioje visuo-

■ menėje ne tik karitatyvinėje, bet i 
ir Įvairioje kitoje veikloje. Nau-:> 
jajai valdybai linkime sėkmės, iš-;

į tvermės ir gausių malonių atsa-.
: kingose pareigose!

— Baigiantis metams, ragina- L Stanionis. 19 Glen Belle* Or 
ine susirūpinti lietuviškų laikraš- vicepirm. D. Keršienė; sekret. 

; čių ir žurnalų prenumerata. Pasi-, V, Bušas, arba tiesiog Įnešti 
rinkimas yra didelis, todėl nei j Į Lietuviu bankelį sąskaitom

maj. Asevičius. 
P. Molis-Mulevičius iš JAV lan- . T .. 

kėši tarnybos reikalais Montrea- *.?on' ^oni^as’ pratęsuamas T 
■ ^i°keliiritraukt?7vėik^ aaJbai ir Toronte- Jis dirba vienoj ž prenumeratą 1962 m., paauko- 
, koti kelių įtraukti į veiklą čia oai-J firmoi kain buhalteris 0 *5- Leidėjai nuoširdžiai deko- 
igusius mokslus jaunus lietuvius s., y . . 11 j,-1 . " ,.u®ai..!ls: įa
i inžinierius. ■ Aktyviai dalyvauja lietuviškoj Jd-

Labai įdomioj formoj atpasa- vejkloj. ypač skautiškoj. Toronte yj Germanavičius gruodžio 17 
d. lėktuvu išskrenda menesiui i 
Pietų Ameriką aplankyti savo gi
minių Venezuelojė ir Brazilijoje.

Maudymosi baseinas ..
_______ _ ________ . - ___ . - Žiemos metu daugelis nežino. Užtat kas turi “mortgage” paskolas k& 

1 ' voje Nežiūrint, kad buvo darbo' tingumą ir nuolatinį manęs ligoninėje j kur, nepriklausant įvairiems klu- tur arba nori gauti naujas, pravartu
’'Tam^tiksluCvra ‘ruošiama arba- i diena, pasikalbėjimas užtruko iki lankymą ir savo patarimais dvasiškai: bams, rasti uždarą baseiną. “TŽ” būtu pagalvoti,, ar negeriau kreiptis į 
lėlė gruodžio 16 d. 8 v v. Prisikė-lpo vidurnakčio. Valdyba XlrSffi deKTpri.kė-informhac«aP .«?*
limo par. muzikos studijoje. Kvie- j GEEIAtsiu DOVANI' ŠVENČIU limo ir šv. Jono Kr. parapijų Katalikių j j“ jšlm'kfma^ mtotomt>VraaS15 
čiame visų organizacijų pirminin-; proga rasite šv. Jono Kr. parapijos Moterų dr-jos skyriams ir ponioms — "i. a • M Y,’ į, %, į
kus arba ju atstovus i šia arbatė- knygyne. Lietuviškos knygos mažiems I A. Puterienei, G. Baltaduonienei, A. P « • U

limesnės gairės. Lietuviški sveikinimai. Užeikite sek- kienei ir visoms kitoms už nuolatinį
Pl'HŠOlTlC gerbiama visuomene rnadieni po pamaldų. manęs lankymą, dovanas ir gėles,

prisidėti aukomis. Aukas siųsti: ■ Knygyno vedėjas i • M. Bončkienė
V. Sendzikas. 277 Durie St. Jis ” 
yra šio fondo iždininkas; pirm.

: Stephanie St. prie McCaul St. i 
ygyne. ^levuyiaxus Kingus maucun į .n. A ajiinrp nnn OiiPPn Raępinsą

lę. Bus pasikalbėta ir aptarta to- ir dideliems. Lietuviškos plokštelės.; Paulauskienei, A. Keršienei, R. Kut- į/ a x
limesnėš gairės.

Prašome gerbiama visuomene padieni po pamaldų. 
“ ’ Knygyno vedėjas

to, nes sumos yra ribotos. Paskolų rėiĮ 
kalu skambinti ved. padėjėjui-Pr. Ruj 
dinskui, tel. HU. 1-2957.

Toronto lietuvių Caritas
kalėdinis koncertas, Įvykęs pra- viena lietuvių šeima neturėtų lik- Skautų stovyklavietės fondas No. 
ėjusį šeštadieni Prisikėlimo par. įti be lietuviškos spaudos. Ypačiai 1979. Apie tolimesni darbą visuo- 
salėje. buvo vertas dėmesio. Pro- visus kviečiame užsisakyti vieti- menė bus informuojama per 
rfr-omrvio ho ™fArnnfin-in „i “Tėvj§kės žiburius”, kurie spaudą. Iš anksto dėkojame.

savo kronika, religinėmis, politi-
° --- -- , nėmis ir tautinėmis žiniomis bei

lija Šukytė, užtarnautai sušilau- j aktualiais straipsniais jau seniai 
kusi klausytojų simpatijų. Kon- vra užsitarnavę rimto laikraščio 
certe stipriai pasirodė ukrainie- vardą, 
čių kilmės jauna smuikininkė \ . ...... . .. __ _____ _ ___
Maria Hrubelsky. Programa buvo įjos Milerių sūnus“MykoIas Ro-lAve’ TeL 534-3241, kuriame pa-

gramoje, be mūsų torontiškio sol.
V. Verikaičio, daylvavo nauja, 
daug žadanti hiamiltonietė sol. Li-

kusi klausytojų simpatijų. Kon-

Valdyba
Nauja Įmonė

V. Stočkus, patyręs automobi
lių mechanikas, atidarė naują ga-yra užsitarnavę rimto laikraščio

— Pakrikštyta Manfredo ir Da-

grsži ir įvairi. Gaila tik, kad kon- j naldas. Tėvelius nuoširdžiai svei- taisomi mechaniniai gedimai ir 
certe. oalvginti. dalyvavo mažai < kiname o sūneliui linkime svei- ■ ištaisomos sulankstytos dalys, publikos, yfač mokslus belankan-1 katos i; Dievo maloniu 'Garažas yra lietuvių gyvenamam;
čio jaunimo. Bet koncerto rengė-į ‘ rajone — Bloor ir Perth Ave Į
jai už tai nėra atsakingi. ' “Tėvynės Prisiminimų” N. Mc- kampe, tik trys minutės į rytus j

Vietoje kalėdinių sveikinimų j tų sutikimas ir š.m. Įvyks Prince nuo Bloor ir Dundas sankryžos. > 
siuntimo Caritas šalpai paaukojo: George viešbučio didžiojoj salėj Garažo ir “Body Shop” atidarymo; 
Jurgis Raėys $5. A. ir K. Rusi- gruodžio 31 d., sekmadieni. 8.30 proga.du mėnesius duodama 10% 
nai $5. Be to, Caritas šalpos tiks- v.v. Pabaiga 2 vai. rvto. Stalus po nuolaida.

; . t:’: ” ’ ’ ” ‘ 1 . .
parapija. Visiems aukotojams ir i nos” Įvairių dovanų ir plokštelių daugiau lietuvių, panaudodami 
geradariams Caritas ir gauną pa- j prekyboje — 974 College St. UA': *
šalpas asmenys širdingai dėkoja.

publikos, ypač mokslus belankan-; katos ir Dievo maloniu, 
čio jaunimo. Bet koncerto rengė-į 
jai už tai nėra atsakingi.

lams §115 paaukojo Prisikėlimo 8 vietas galima rezervuoti “Dai-į Tenka pasidžiaugti, kad vis

Toronto Lietuvių Medžiotojų - žuklautojų Klubo nariui 
MYKOLUI REGINAI, jo tėvui

A. t A. MYKOLUI REGINAI mirus.
.■ reiškia gilią užuojautą

savo sugebėjimus ir patyrimą, 
pr. pradeda savystovų verslą, pr.

: JIEŠKOMA ŠEIMA ar senutė prižiūrė-
l ti 2-jų metų vaiką, šeimai duodamas
: trijų kambarių butas už puse kainos 
arba senutei visas išlaikymas. Tel. i

‘ CH.7-8956.

MYKOLUI REGINAI Lietuvoje minis,

velionies sūnui Petrui ir jo šeimai

KAS TURITE ŽINIŲ, kur gyvena Al
fonsas Gudaitis, kilęs iš Kauno ir gy- 
venes Toronte, prašau paskambinti 
tel. 249-5275. .

Išnuomojamas kambarys ir virtuvę su 
baldais II augšte, netoli Prisikėlimo 

i bažnyčios. Tel. LE. 3-3045.

I Lietuviška baldu y -i.-.- • -••- . .
>Y%cęį cYdirbtuy0YCY^-]%^

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

■ Y] Y- Y; Y? - 1-0537. Y-;'= -YY\- C-
gilia užuojautą reiškia

B. ir R. Geležiūnai

Tėvni, uošviui ir seneliui
A ‘ A. MYKOLUI REGINAI mirus. 

Petrui ir Mykolui Reginoms 
bei jų šeimoms 

gilią užuojautą reiškia

M. ir I. Stasiuliai

TŪKSTANTĮ GRAŽIAUSIU KALĖDINIŲ DOVANI 
jūs rasite estų krautuvėje su NUOLAIDA 15% iki 20% !! !

• Sidabriniai papuošalai
• Odos išdirbiniai
• Perliniai karoliai
• Kosmetikos reikmenų setai

• Kristalas ir porcelanas
• Keramika
• Skandinaviškos Tempos
• Sieniniai laikrodžiai

1022 BLOOR STREET WEST TĖL. LE. 5-9152

Maloniai pranešame,
kad jau priimame užsakymus
KALĖDINIU KALAKUTU, 
KUMPIŲ, PARŠIUKŲ.

js mus galite gauti:
• paršiuku,
• kalakutų,
• kaimišką sviestą.
• skiiandinę dešrą.
• gerų rūkytų kumpių.
• gerai žinomus p. Viskonto 

lietuviškus sūrius ir grietinę.

Turime gerą šviežiu ir rūkytu mėsų 
pasirinkimą. Prekiautam importuo
tais delikatesais, kurie šių švenčių 
stalą tikrai turtingesnį padarys,

P RIS T A T Y M A S 
N E M O K A M A S .

Parksicle Meal Market
335 Roncesvalles Avė., Toronto, Ont 
Tel. LE, 5-1258 Savininkai: ,

E. PUNKRIS ir J. KRASAUSKAS

Kalėdinėms dovanoms 
ir savo stalui papuošti

JUS X I E K U R G E R I A U NERASITE. KAIP

THE OLD COUNTRY SHOP
355 Ron c es va 11 es A ve n u e 

VISKAS EUROPIETIŠKA: šokoladas, saldainiai, tortai, sausainiai. 
Taip pat keramika, kristalai, porcelanas, bambuko, vario, herūdyjančio 
plieno gaminiai ir kita.
PRAŠOME UŽEITI C1A. Krautuvė atidaryta kasdien iki 9 vai. vakaro.

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolintomis • 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę i 
Montreal?, Londoną. Windsora, Hamil
toną. North Bav. Sudburi ir kitur.

30 DEWSON ST . TORONTO 
Telefonas LE. 41403

’ i
14 K

PIJANINŲ 
TECHNIKAS
A. BRICKUS atlieka įvairius pija- 
ninų remonto darbus ir sustveavi- 
mus Perk“ ir panin^-G naudotus 
pijaninus. Telefonas LE. 7-3782.

nepamiršklte užsukti lietuviškon dovaną, 
suveniru, ir įvairią reikmeną krautuven

//

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

OžsšĮtymai priimami ir paštu.

daras nuo vidudienio iki 8 v.v., o 
sekmadieniais nuo vidudienio iki 
5 v. p.p. įėjimas tik 15 et.

j Organizacijos, kurios tam tik
romis valandomis norėtų naudo
tis nuolatos. gali gauti nemoka
mai. Administracijos tel. EM.

< 4-5876.
Padėka

Nuoširdžiai dėkoju: dr. Solway ir 
; dr. Grenville už taip sėkmingai pada-j 
rytą mari operaciją: Tėvui Tarcizijui į 

i ir Tėvui RafaeliuL Mielašiams, Urbo- 
! nams, Samoškams, Astrauskams, Mr. ’ 
. & Mrs. Mišeel, Strazdams, Karpams, ‘ 
i Šeiniams, Janauskams, Kušlikiams, 
; Kalinauskienei; Diksonienei, Povilo-; 
nienei, Kižienei, Grinskienei, Las- • 
tauskienei, Rainienei, Matušaitienei, j 
Skurdelienei, Seliokicnei, Žilinskienei, 

! Juodikaiticnei, Samulcvičienci. Las- 
’ fauskui, Simonaičiui. Dargiams, ed- 
į montonietei SližiencL
I Dėkoju savo mylimam vyrui, dukrai, • 
žentui ir anūkei Onutei, kurie taip 
rūpinosi manim sunkioje ligoje, ka 
d.angi jie patys negalėjo stovėt prie 
manęs, budėjo samdytos gail. seserys 
3 naktis ir 2 dienas. Dar kartą visiems • 
nuoširdžiai dėkoju už tarp brangias do
vanas ir Už gražias gėles. Nuoširdžiai i 
ačiū — Ona Milicnė *

Neverta atidėti 
nieko sekantiems

1962 meta i 
labai arti!

“Tėviškės žiburiai” maloniai prašo 
mielus skaitytojus nępamiršti ir jų, 
pratęsti prenumeratą,, jau . dabar, 
kad laikraštis galėtų Įaųkyti jus vi
sus ateinančius metus? ' <4 5 ; •

Kurję nespėjo atislyginti. užt^iuos 
metus, prašome tą padaryti dar, 
šiandien, kad “TŽ” nenustotų jūs 
lankę. ' ’ ‘ ?

A d r c s a. s.: .... .
“Tėviškės Žiburiai* 

911 Dundas St. West, 
Toronto 3, Oiit., Canada.

Prenumeratos kaina melams:visur 
$5. Ant čekio ar perlaidos — mo
ney ordėt — rašykite “Tėviškės Ži
buriai”, -- L ‘

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

GREITAI DUODAMOS BETKOKIAM GERAM TIKSLU L ?
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. , . ',>•< i

Visais paskolų reikalais kreiptis pas ved. padėjėją 
PR. RUDINSKĄ tel. HU. 1 2957. : • ’ Z

Pirm. J. Bernotas, A V. 8-3111 • Vedėjas D. Jurkus, PO. 7-4280

AL GARBENS i
REAL ESTATE ■

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys; ;

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

Vakarais — HU. 94543. . \ 4 r
BROCK — QUEEN. SI.000 Įmokėti, balansas $12.000 per 13 fnctij, moder

niškas. 2 virtuvės, nepereinami kambariai, nauja apšildymo sistema, •
'' ■ :;:2a^*a7as:
BATHURST — BLOOR. S2.500įmokėti, balansas $13.000 per 10 metu. .

8 kambariai su visais baldais, vandeniu alyva apšildomas. . “Estete” .
nardavimas. 'A?..-.'-:":-: ; A- YA.?; A. Y: A. į-.-.

RUNNYMEDE — BLOOR. 86.000 įmokėti, balansas Š14.500 nėr 10 metų. 
7 kambariai, prie oat Bloor, vandeniu šildomas, platus jvažiaVhnas, mb* 
dernfškas. grafus namas. • • : . ♦ • • ’

SIX POINT — RUOOR. 810.000 imokHi. hMincw $11 5ft) ’O wtu.
Specialiai statytas bungalow, rūsys pilnai užbaigtas, geram rezid: rajone.

KRAUTUVE — RLOO»T- WNDAS. S5.000 imokėti, balansas «17.500.
M-virmiškai pastatytas, plius du butai, geroj vietoj.

TRIPLEKSAS — ORIGANAI.VS. $10.000 įmokėti. balansas $22.000 17 
' nni'^riu. balkonai, vienu mrtn senumo, "eros nuomos, cclcžiįvoj laip- I 
tai; virtuvės su visais įrengimais: pečiai, šaldytuvai ir kt. Aliumininiai 
langai. A j

Pas mus randasi dan« naujai registruotu pardavimų High Park ir Parkdale 
rajonuose. Dėl Woruiacfju atanivtakite A. GARBENIUI
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