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Melu ^žingsniai
Ir vėl pradedame naujus metus Senieji jau pasibaigė. Praėjo 

jie nejučia, lyg nepastebėti. Diena buvo panaši i dieną, savaitė Į 
savaitę, laikas tekėjo Įprasta savo vaga. Kasdien susitikdami su 
saviškiais mes juose nematėme jokio skirtumo. Nei vienas staiga 
nei suseno, nei per vieną dieną pražilo. O visdėlto metai kiekvie
nam užkrovė savo žymę. Vieni paaugo, kiti subrendo iš vaikų vir
to jaunuoliais, iš jaunuolių subrendusiais, dar kiti visdėlto sens
telėjo ar net žymiai paliego. Atsitiko tai ne vieną dieną, kažkaip 
nepastebimai, bet įvyko.

Metai — tai laikotarpis, per kurį žemė apibėga aplink saulę. 
Tai laiko mastas, kuriuo matuojamas ir žmogaus gyvenimas, ir 
žmonijos istorija, ir žemės bei pasaulio amžius. Prabėgę dienos, 
savaitės, mėnesiai ir metai žmogui primena jo laikinumą šioje 
žemiškoje kelionėje. Lekia jie risčia, o juo toliau, juo greičiau, 
primindami, kad amžiais taip nebus, kad vieno rytmečio šviesos 
mūsų akys jau nebematys. Vistiek, kiek tų metų bus praėję, jų 
bus laljai nedaug palyginus su tais milijonais metų, kuriuos mini 
pvz. geologai kalbėdami apie žemės ar saulės sistemos amžių, arba 
palyginus su amžinybe, kuri niekad nepasibaigs... Taip ir pasi
junta žmogus toks menkutis blykstelėjimas amžių keliuose. Ką 
reiškia žmogaus amžiaus kelios dešimtys ar kad ir šimtas metų 
palyginus su bilijonų bilijonais metų kosmoso gyvenime! . . .

Dažnas iš mūsų ka i k u r iuos m etuslaikomedidelių pergyveni
mų, didelių Įvykių metais. Galbūt mūsų kurio gyvenime ir praėju
sieji buvo kuo nors ypatingi. Gal tai buvo sunkių, o gal džiaugsmo 
dienų, gal apsivylimo, o gal Įsikūnijusių vilčių metai, bet vistiek 
tai buvo tik 365 dienų laikotarpis. Jo nei pradžios, nei pabaigos 
mes nei nepastebėtume, jei neturėtume kalendoriaus arba jei ne
gyventume bendruomenėje, kuri naudojasi kalendorių. Pagaliau 
metų pradžia bei pabaiga sutartinis dalykas. Juos galima bet- 
kada pradėti ir betkada užbaigti. Ir net krikščioniškoji Europa 
metų pradžią Įvairiai kilnojo, o kaikur ir dabar dar Įvairiai juos 
pradeda. Bet visada ir visur žmogus prisiminė ir prisimena pabai
gą senųjų ir pradžią naujųjų. Visada ir visur baigdamas metus 
žmogus juto, kad dar vienas žingsnis nužengtas. Visada jis turėjo 
pagalvoti ar tas metinis žingsnis nebuvo tuščias ir pasiryžti, kad 
nebūtų tuščias sekantis. O apsižiūrėti tikrai verta, nes mes juk 
nežinome, kiek dar mums skirta taip žingsniuoti.

Tautos ir bendruomenės žmogaus gyvenimą maždaug yra pa
dalinusios i tam tikrus tarpsnius — i augimo, brendimo, darbo 
bei atsakingo vadovavimo, poilsio ir merdėjimo laikotarpius. Ir 
kiekvienam iš mūsų tiktų taip pat aiškiai pasiskirstyti metų laiko
tarpi. nepaliekant savojo gyvenimo aplinkos veiksnių valdžioje. 
Metai taip greit lekia, kad nei neapsižiūrime jau bestovį naujųjų 
angoje ę,.':.::';:' nę.nrn’.io.į x"1 mc'S.l žvilgsiu atgalios. Linųm tik, 
kad gyvenom, kad metai praėjo, kad vienu žingsniu priartėjome 
prie savojo kelio galo i r daugiau nieko . . • Bet metų žingsniai eina 
ne per dykumas. Metai žingsniuoja per verdanti gyvenimą, kuria
me kiekvienam tiktų savąjį bruoželi Įrėžti.

A.a. dr. Adolfo Šapokos dar nespausdintas vedamasis

Vysk. T. Matulionis 
sugrįžo iš ligoninės

žinios iš okupuotos Lietuvos 
apie Kaišiadorių vyskupo Teofilio 
Matulionio ligą pasklido netik lie
tuviuose, bet ir plačiojoj spaudoj. 
Pvz. Kanados informacijos agen
tūra CCC savo biuletenyje plačiai 
rašė apie vysk. T. Matulionį, nu
pasakodama jo praeitį ir tikėjimo 
persekiojimą Lie tu vo j e. Buvo 
priminta, kad po ilgo kalinimo ir 
ištrėmimo jis tebelaikomas prie
vartinėj būstinėj Šeduvoj. Atsi
žvelgiant i jo senyvą amžių (gi
męs 1873 m), Lietuvoje buvo 
būkštaujama dėl jo sveikatos. Pa
buvęs kuri laiką Kauno ligoninėj 
vėl sustiprėjo ir grįžo šeduvon. 
Tai vietovė priklausanti Panevė
žio vyskupijai. Lankytis Kaišiado
rių vyskupijoj jam neleidžiama.

Perrinkta ukrai^ 
. niečių taryba
Miunchene,, V. Vokietijoje, po

sėdžiavo Ukrainos Tautinė Tary
ba. Be įvairių klausimų, surištų 
su savo krašto laisvinimo uždavi
niais ir priimtų rezoliucijų, tary
ba perrinko buvusius asmenis ar
ba išrinko naujus i savo organus. 
Dabar jų sudėtis yra ši: respubli
kos prezidentas paliktas dr. St. 
Vitvickij: prez. pavad. — J. Ba- 
grianyj. Vykdomojo organo sudė
tis: pirm. M. Livickij, pavad. — 
Dm. Andrijcvskij ir F. Pihida. E.

PR/Mr-

I would like at this festive
season to extend my best wishes for a
Christmas full of joy and a new year of
hope and, fulfillment.

Christmas is a time for family, 
gatherings and I know how much you must
miss your relatives’ -ends at this
season

POPIEŽIUS JONAS XXIII ka-Į Taikos Kunigaikščio Golgotos au- ( švaistės pavergtiesiems. Linkiu, 
ledinėj savo kalboj pareiškė: Į ka buvo teisingumui atstatyti. į kad tai Įvyktų dar Naujaisiais 
“Kiekvienas žmogus turi būti ge-j Taika teseka tehingumo Įgyven-! Metais ir kad vėl galėtume visi 
ras, ir kiekviena šeima turi būti dinimą: Jis palam-iino tuos, kurie ’ kartu .džia'j’tis savo pasiekimais, 
gera; gėris turi vadovauti mūsų teisybės jieško ir,dėl jos kenčia. Į pasiguosti, ryžtis naujiems žy-guosti, ryžtis naujiems žy 

Feisybės ir teisingumo7 savai tau- giams šviesesnei tėvynės Lietuveiklai už šeimos ribų: pagaliau

. “Dėkodami Viešpačiui, gėrio įvių tautos šventinis ir kasdieni- 
šaltiniui. kreipiamės taip pat Į į nis troškimas.
valdančius ekonomines galybes, Kantrybė, ištvermė ir nepalau-' 
kad nerizikuotų pasaulio taika ir žiama viltis tebūnie mūsų atei-i 
žmonių gyvybėmis, o jieškotų vi-■ naščių metų palydovai. Jie nuves ; 
som galimom priemonėm, kurias [mus i teisingumo Tėvų žemėj 
teikia jiems modernioji pažanga, f triumfą, 

.pakelti pasaulio gerovę, saugumą!
ir išvengti nepasitikėjimo bei sa- Į aušros 
vitarpio Įtarinėjimo”. i

i i ga linkėjimai”.
Į VYSK. V. BRIZGYS: i

“Lengva yra duoti vienas ki
ltam dovanėlę Į ranką, tačiau yra 
[gražiau ir vertingiau duoti švie
sos spinduli žmogaus širdžiai. Vi- . . -
i su audrų, pavojų, lūkesčių suku-

albor’kMp'su^i vi^us'aplink stiPrin0‘ Priešingai, jį pradeda aioos, Kaip suvesu visus apimK krestį geltonoj0 arugio liga ku.
ri, tikėkime, praplės laisvės pro-

' Visa širdimi linkiu visiems lie-i
Į tuviams malonių švenčių ir Dievo 
laiminamų 1962 metų”.

LIETUVOS ATSTOVAS
VAŠINGTONE J. RAJECKAS:-
“Palaiminta gaida Kalėdų an- i

‘S let,0E t.kUV«roStvaliosiP'iėmtao iškilmėse Osl° mieste- 
žmonėms ir ne betkuria kaina. S>ASbaa SriaiTn?a8naT

l tancią Afriką, kuriai jis pranasa-1 
[vo. šviesią ateiti. Dėkodamas už 
i jam suteiktą premiją, jis pareiš
kė. kad ji skiriama ne jam, ne P.

nma.TVTvr-.e , • ,• .• • t- , • • .-.c. i Afrikai, bet visam Afrikos žemy- j
M ? rnrrovD trrote -• rinkimuose si pavasari NDP O\ Kanadon imigravo l?24 m.. o-nui. kuris §įu0 metu stengiasi iš-Į 

J. DIEFENBAKERIS si pa- tano prov. vadas D. MacDonald piliečiu tapo 1930 m. Dėstė Ota- ■ sjvadiioti iš rasinės priespaudos 1 
vasari lankys Norvegiją, Švediją, pareiškė jų pagalbos nenorįs, nes. vos. Toronto. Manitobos ir Mont-[Kayjėdamas apje saVQ oįt\ųaįa p 

nių data dar nepaskelbta.

Toronto lietuvių tautinių šokių grupė “Gintaras”, kuris su Hamil
tono “Gyvataru” pasirodys šokių festivalyje sausio 12-13 d.d.

. - žiūr. 8 psl.

■3 ci laisvėje ir gerovėj’.
VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
VADOVYBĖ IR MOKINIAI:

|J RUOSiAMA :NAUJA!-SOViETŲ: SĄJŲ^ 
i Nikita, davęs savo pavaldiniams naują partijos programą 
rięs savo pirmtakūną Staliną ir jo kūną išmetęs iš mauzoi 
keitęs visas vietoves pavadintas Stalino garbei, pasiryžo pakeisti ir

, Stalino konstituciją.
Ko nori Nikita tuo atsiekti? Juk ir Stalino konstitucija buvo tik 

p r opa ga nda i ir žmonių mulkinimui. Ir jo konstitucija g a r a nta v o 
sąžinės, kalbos, susirinkimų, spaudos, organizacijų, asmens laisvę 
ir buto neliečiamybę. Praktikoj betgi viskas buvo atvirkščiai - 
policija ir čekistai darė ką norėjo. Jokių laisvių nebuvo. Balsuotojai 

I neturėjo teisės pasiūlyti savo kandidatų rinkimuose. Teisėjai teisė 
[ pagal čekistų nurodymus. Politi-*---- ---------------------- --
j nė s opozici j os nebuvo. Piliečiai; vo karą su Portugalija teisina 
buvo suiminėjami, laikomi kalė- ’ bolševikiškais ir naciškais meto- 

j jimuose, kankinami, siunčiami į i dais: portugalų provokacija; esą 
į vergų stovyklas, šaudomi pagal tų: jie ėję tvarkos daryti ir saugumo 
į pačių čekistų nuožiūrą, o ne pa-: palaikyti. Pasielgta kaip ir visų 
Į gal konstituciją. ; galingesnių imperialistų su silp-

Niekas Vakaruose ir dabar ne-i naisiais. 
tiki, kad ką nors naujo duotų ir Į 
naujoji konstitucija, jei ji bus tik 
propagandai parašyta. Visi yra j ta JT rezoliucija. 55 pasisakė uz, 
Įsitikinę, kad Rusijoj ir jos ^a- n prieš, o 30 susilaikė. Sovietu 
vergtose tautose jokio teisėtumo blokas ir Kuba susilaikė. Okupan- 
ir toliau nebus. Diktatūrose ir: to — raud. Kinijos — vardas net 
konstitucija ir Įstatymai yra tik ’ nepaminėtas. Taigi JT ir tiek drą- 

j išviršinė aekoraciją, nes tikrumo- sos neturi! • ■
> je vyrauja sauvalė ir nuožiūra. I 
i SOV SĄJUNGOS

AMBASADORIUS JAV
(Menšikovas po keturių metų bu-1 ridentu Combe laikytis vienos 
[vimo Vašingtone atšauktas atgal.ivalstvbės — Kongo. Tik kaip il- 
[ Buvo žinomas kaip vienintelis ru-i gai? Karas kol kas apramintas, 
i su pareigūnas, kuris šypsojosi, i Susitarimas vyko Amerikai spau-

lo vieton atvažiuoja Dobrynin iš į džiant ir tarpininkaujant, 
centro. Jis jau buvo ir anksčiau RAUDONOJI KINIJA perka 
Vašingtone patarėju, o vėliau dir- Britanijoj karo lėtuvus. ' 
bo JT Niujorke. [ pirkdavo Rusijoj. Daba

IRAKAS VĖL GRASINA j nesusipratimams dėl >
HI'VA ii". Tai. ■ ■ ū i Albanijos su Sov. 

žibalo versmėmis, ilgai buvusi [mezga prekybą su 
Britanijos protektorate. 1961 m.[mis” valstybėmis, 
birželio mėn. Britanija suteikė [ REIKALAUJA N 
pilną nepriklausomybę. Jau tada 1 
Trako diktatoriui iCassėm pareiš-f 
kė, kad Kuvait yra Irako dalis ir i pareikalavo, kad OI 
kad ils turis ia užimti. Britanijai tfefcūNLiC^i^jąL' 

a f Gabul’ ji pasiuntė ėsa. vjV
savo laivyną. 7.000 karių yra pa-Į 700.000 papuasų. 
sirengę ginti mažą valstybėlę. Sa- bendro neturi su ln

DEL TIBETO TEISIŲ 
MINDŽIOJIMO buvo pasiūly-

KONGO VADAI SUSITARĖ?
Centr. vyriausybės premjeras 

Adoula susitarė su Katangos pre-

Anksčiau 
r. įvykus 

■ utimo ir
- Jie 

rauazinė-

1NĖJOS. 
ndonezija, 

v 19-19- -Kr 4 
dija atiduo- 

landrą atsi- 
uj gyvena 
irią nieko 
nerijos gy- 

nei kultūriniu ;
• Olandija pasiūlė JT ją 
Į vo žinion ir aisiklm’sn - 
j ko jie nori: būti neprikl.-: 

žimdamas portugalų kolo- ■ prisidėti prie Indcneei c 
Portugalija valdė jas nuo jsiiikti prie Olandijos. !:•

:“Šia proga norime pareikšti vi-i koma, kad Iraką yra paveikęs ln- ventojais nei tautiniu 
Įsiems geradariams gilią padėką‘dijos- pavyzdys: reikia t---'--- .........

i už teik.ąją Vasario 16 gimnazi- j-į }•__ _
Į jai menžmginę ir moraline para-i i DD sJGS NEHRU

... , . . Jei neJūsh v»r<i;ū f3i šUSIKOMPRGMITAVOAnksčiau ar vėliau bus musu j!
; metai. Tai mano nuošir- ■ Į

i dūs tautiečiams Tėvynėje šia pro- *

veikti; niu
i kalbi- 
.'vilgiu.

:iti sa-

rvje nėra didesnės žmonijai pa-

Kristų. Kristaus gimimo atmini- 
; mas teprimena šią tiesą.

VLIKo PIRMININKAS
DR. A. TRIMAKAS:
“Nepaisant 'šovininių branduo

linių boinbų, pasigyrimų, melo
_ _ _ ' J j šie

metai ruadonojo pasaulio nesu-

aaginę ir moralinę para-i .
Jei ne visų Jūsų vardai, lai ,

J ū s ų taurus tautinės jęga
igos pasireiškimas bus irašy- , . ... . .. . ............

ias auksinėmis raidėmis Lietuvos i-iv m., taigi puspenkto šimtine- • prez. Sukarno, paveik
istorijoje. 'čio. Niekas negiria Portugalijos;pavyzdžio, jau davė

Mes tikimės, kad Mielieji Ge- kaip koloninės valstybės, nes ko-; vo kariuomenei būti pasiruošu- 
radariai su tokiu pat uolumu ir lonijų gadynė pasibaigė — liks šiai. Olandija ten turi ūk 5.000 
atjautimu rems ir ateinančiais i-K bolševikinė Rusija su savo j karių. .
metais ši taip reikšminga jauna- kolonijomis. Ginčams spręsti yra BRITANIJA KisIS HlNiGŲ: 
jai lietuvių kartai mokslo židinį JT. Premjeras Nehru, kaip Ma- SISTEMĄ. Sudary!
— Vasario 16 gimnaziją, ugdan-' hatma Gandi pasekėjas, skelbė, lūs komitetas paruošti 
čia jaunuoliuose krikščioniškai ’ ’ - ’ ■ -.......  - —------
lietuviškąją dvasią bei meilę tau 
tai ir Tėvynei”.

isomais, 
ar pa- 

nnezijos 
indiečių 
ymą sa-

esspecia
lia nams.
b 'siruo- 

temrosios
’taiką ir buvo šalininkas pasyvaus'Tai svarbu Britanijai, 
‘ pasipriešinimo; Sis jo žygis yra- šiančiai Įeiti Europos B
[ smūgis JT, Vakarams ir labai di- ' Rinkos organizacijom šiuo metu 
delei daliaiIndijos.kur jau dabar, sistema yra paini: svaras turi 20 
girdėti nusivylimo balsų dėĮ Neh-: šilingų, šilingas — 12 p?>’ų. Ma
ru nelogiško elgesio. Daug nulė-Įnoma, komiteto darbai fr-.ks po- 

imė jo krašto apsaugos min Kriš-Įrą metų. Reforma k a-r .losianti 
na Menon, kuris nekenčia Vaka- ! valstybei ligi £150 imlijonų. 

Tais žodžiais užbaigė savo kai-! meni tarp Rytų ir Vakarų. Tam Į ru. yra artimas sovietams. Įdo- šiuo metu angliškas s\ aras $2,8.
[ bą P. Afrikos Luthuli, kreipda-1 žemynui šaukiu: pakilk ir šviesk! Į mu. kaip dabar Indija pasielgs su i Iš R. Berlyno vis dar pabėga Į
masis i Afriką taikos premijos Jis turi teisę reikalauti pasauli raudonąja Kinija, kuri jau dabar diena apie 80 asmenų.
—pakeisti kardą i plūgą, nes du Į yra užgrobusi 13.000 kv. mylių: Italijos komunistai 1961 metų 

trečdaliai žmonijos šiandien yra i Indijos ploto ir dar turi pretenzi- ; pradžioje turėjo 2.200.000 narių; 
alkani ir beraščiai”. V. K. [jų Į 40.000 kv. mylių. Indija sa- Į metų galą liko 1.728.000.

“Afrika, pakilk ir šviesk!”

KAS NAUJO KANADOJE? Mirė senosios ateivijos veikėjas

Dani ją ir Suomiją. Tiksli kelio-! anot jo, komunistai praeityje pa- realio un-tuose, taipgi reiškėsi uk- Į Afriką jis nesigailėjo kritikos- 
“"į y laikę konšervatoriūs ir liberalus, rainiėčių veikloje. Remiamas “Man neverta daug kalbėti apie

romiečių Ševčenkos fondo, jis su- p. Afrika. Tai muzėjinė retenvbė 
TELEFONŲ SKAIČIUMI į rinko medžiagą ukrainiečių įsiku- šiu dienu' pasaulyje. Pas mus bal.

KANADA stovi trečioje vie- istorijai Kanadoje. Taipgi tųjų rasės viešpatavimas yra gar- 
toje pasaulyje proporcingai gy- jis yra sudaręs 1.500 biografijų' bįnįmas kajp Dievas".

QUEBECO SENATORIUS
H Courtemanche, kuris pusę me
tų buvo federacinės vyriausybės 
nariu prie Diefenbakerio. apkal
tintas nesąžiningumu ir kyšių 
ė:ninw. Paskelbus kaltinimus, se- 
r.atorius iš senato pasitraukė. Iš 
vyriausybės buvo jau seniau pa
sitraukęs.

ventoju skaičiui. Pirmoje vietoje žymių kanadiečių, nepriklausan- 
yra JAV ir Švedija. Telefonų nau- i čių anglų-prancūzų grupėms, 
dojime kanadiečių niekas nenu-l 
konkuruoja. Jie pripažinti di- ,
džiausiais kalbėtojais, daugiausia KANADOS AliKLĖJIMO 
laiko praleidžiančiais prie tele ’ 
fono.

1961 m. gruodžio 29 d. rytą, kaip 
* paprastai, jis išėjo •.. Išėjo darban ir' 
' nebegrįžo ... Darbe pasitiko ji mirties | 
angelas ir nuvedė ten, kur nebėra var
gų nei kančių, pagaliau nei didžiosios 

į širdies nostalgijos . y.;
i Iš savo namų, 534 Windermere 
Ave., Toronte, ta dieną a.a. Alfonsas 
nuvyko i darbą, kur dirbo jau 14 me
tų, i Masscy-Harris mašinų fabriką.

“Krašte, kur Dievas yra kriti
kuojamas už tai, kad sukūrė žmo
nes ne tos pačios spalvos, aš ne
galiu likti neutralus. Ir koks di-’ Apie 11 vai. pasijuto blogai, skubėjo
delis paradoksas, kad juodajam ’ raštinę paskambinti gydytojui, deja.

susmuko ant kėdės ir staiga mirė. Su-'

T

DAUG»AU AFRIKIEČIŲ
STUDENTŲ siūlo atsikviesti BEDARBIŲ PAŠALPOS

i Kanados universitetus Carleton I FONDUI mažėjant, pradėtos 
un-to prezidentas. Federacinė | peržiūrėti pašalpa besinaudojan- 
valdžia esą turėtu jiems apmokėti I čių bylos. Atrasta, kad vienerių 
už mokslą ir kelione, šiuo metu metu būvyje išmokėta neteisėtai 
tik 60 afrikiečiu studijuoja Kana-i net $20 milijonų.
dos un-tuosc. Paprastai užšįėnyiė' 
baigę mokslus afrikiečiai griže 
namo užima augštas vietas.

>; SISTEMOJE 1962 m. nunia- į žmogui suteikiamaUikospremi-^^uvianV.^?JJr.stT^am,r?’.Su^ 
[tomą didelių refbrmų Tų refer-[ja. žmogui i| to krašto. kur bro- j g****' * ** ,r daug myIejysi 

mų pagrinde bus jaunimo specia- liš^nia.s yra nelegali doktrina . 1927 27 metų amž
I lybiu mokvmas ir suaugusiu švie-^_T^U"?lŽ^m?^^f-2^^ ! atWaves ^voklę atsikūrusiai Tėvyneilybių mokymas ir suaugusių švie-

* timas. taip pat norima įvesti to- 
’ kia stipendijų sistemą, kad visi,

nori lankvt, univėrsitet,. glėtų 
! u be finansinių sunkumų baigti. • , * ..r !
šiuo metu Kanadoje vra 7 mil.

■m. morim ji’i.ian ..
KAYE ; Kiselevsky, išlaraa- ‘,R su "na,s rnoli>K,os SK>™IS-1mas 

vęs imigracijos ir pilietybės mi- • •
ONTARIO KOMUNISTŲ nisterijoj Ž0 metų, nuo 1962 m. . UIVI|.

PARTIJA oaskelbė palaiky- sausio 1 d išėio pensijon. Jis yra ; 11 , V? į .
sianti Naująją Demokratinę Par- ukrainiečių kilmės, mokąs 6 kai-; papildomai nupirko is Kanados , kyla naujas Afrikos žemynas, ku-
tiją ateinančiuose papildomuose bas. baigęs Vienos ir Londono un- kviečių ir miežių už $71 mil. ’ ris galėtų atlikti tarpininko vaid-

gimifno amžiumi. Atgimimas turi _ pirmomis jos nepriklausomybės die-į 
būti suprastas ne kaip baltų jų nomis atitarnavęs kariuomenėj ir pa-1 
priespaudos pašalinimas ir pakei- dėjęs Lietuva apginti nuo išorinių

sinės demokratijos įgyvendini- i Atvažiavo čia. kaip ir kiti — neil- 
mas. kur nė vienas dėl savo veido *am'tik ,ain>nžės pajieškoti. deja, už- 
spalvos nebūtu diskriminuoja- Jn,.ko • •: S';et‘n«ai’ Kanados žeme jo

K kojos mindė ilgiau negu gimtąją Lie
tuvos žemele — 34 metus. Per ta lai-

, sur atsirasdavo kur tik reikėjo pačiam 
Į būti ar lėšomis prisidėti.

Jis kartu su kitais tautiečiais ir šv. 
Jono pašaipius dr-ja pirko bažnyčiai 

i patalpas, kasė po bažnyčia salę ir dir- 
! bo kitus darbus. Taipogi dalyvavo tuo- 
j metinėse organizacijose, rašė Ameri
kos lietuviu laikraščiams, o paskiau ir 
kanadiškci “Neprikl. Lietuvai” kore
spondencijas, buvo nuolatinis “Auš- 

1 ros" choro dalyvis, anuometinės vai- 
i dintojų grupės narys ir t.t. Dar ir da- 
i bar jo bute, pagarbiausioj vietoj, ka
bo įrėmintas “Aušros” choro ir vaidin- 
toju grupes didelės fotografijos, kn- 

(.riose jis Ir?pats buvo.:
Vėliau, kuriant “Tėviškės Žiburius", 

i jis buvo aktyviųjų steigėjų tarpe. Sun- 
į klausiomis laikraščio dienomis velio
nis bu vo garbes prenumeratorių eilė- 

i se, mokėdamas po $10 prenumeratos 
! kasmet. Steigiantis “žiburių” spaustu
vei jis vėl pirmųjų steigėjų gretose, 
berods, net su 10 šėrų. Buvo “žiburių” 
b-vės keletos kadencijų v-bos narys. 
Liet. Namų šėrininkas. aktyvus šv. Jo-. v. i • — o* iiiriuN. rer ui — — • - — - y * — —i Siame verdančiame pasaulyje, 1matė: pergyveno sunku ji dc- Salia nelengvo fizinio da rbo. kaip no dr. jos, SLA narys, lietu-

kur pačiam žmogui gresia sunai- presijos dešimtmeti ir kitokius neda-iir kiti patrijotiškieji negausus ano me- vi^kuju parapijų duosnus rėmėjas, 
j tinimas savo paties ginklais, iš- Uos laikus ... Į '

ris galėtų atlikti tarpininko vaid- tuva. Deja, tenai keliai tapo uždaryti.1 suomeninėj srityse. Ax Alfonsas vi-

to Toronto lietuviai, dirbo, plušo, kiek Liet. B-nės aktyvus dalwis ir Lt.
Vis tikėjosi grįžti i nnmvlėtaja Lie-! galėjo kultūrinėj, organizacinėj bei vi- ■ Ir aplamai anka neturtingam su-

- ‘ (Nukelta j 6 pslJ

J
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BAISIOJO KARO NEBUS!
Politika yra dalykas, kur nie-' 

ko nėra aiškaus; viskas yra gali- Į 
mybįų ribose. Čia tinka visokie

J. M. ŠIUGŽDA

RELIGINIAME PASAULYJE
.eiropolitas ir Maskvos patriar- 
iato užsienio reikalų vadovas

• Rašy.ojas Radecki, gimęs Ry-| 
goj. suiauKė 70.m. amžiaus. Prieš 
KOxe^ jis perėjo kataliky- pareiškė; “Rusų krikščionys orto- 
bėn ..aVo raštais vokiečių kalba 
jis yra pMčiai žinomas. Juose ori- 
gL.ąiMi .‘-On.iėjamos ir religinėslliKi

OS.
. / a,hcXque — Katalikų

STdte >»* " nerizikuos !fėl Beriy-

mums yra neaišku, o kažkam ki
tam, pvz. dideliems politikams 
ir valstybių vadams, yra viskas ži
noma, ir jie žino ką daro. Bet 
taip nėra. Nežino ir jie! Jie taip
gi spekuliuoja ir dažnai apsiskai- 
to; ateitis, virtusi praeitimi, pa
rodo nedovanotinų klaidų. Ir tai 
labai grubių. Savo atminty tokių 
klaidų galime jau priskaityti de
šimtimis, ypač kiek tai liečia san
tykius Vakarų su Rytais.

Senieji kviečia naujuosius
“Tėviškės Žiburiai” didžiuojasi ištikima skaitytojų šeima, kuri 

jautriai vertina savą lietuvišką laikraštį, jj remia savo ištekliais ir 
raštais. Yra betgi dar nemaža tautiečių, kurie galėtų tai šeimai pri- 

bes. bet pasiekti Amerikos rusiš- klausyti, bet dar nėra jon Įsijungė. Kviečiame tad visus skaitančiuo- 
kos bombos nepajėgtų. Įsius kreiptis i juos paakinant padidinti “TŽ” skaitytojų šeimą.

Nuo š.m. gruodžio 15 d. iki 1962 m. vasario 15 d. skelbiame 
“Tėviškės žiburių” platinimo vajų. Gavę adresus dar “TŽ” ne
skaitančių tautiečių, siusime laikraštį susipažinti nemokamai 
iki 1962 m. vasario 15 d. Nauji prenumeratoriai, šiame laiko
tarpyje užsisakę “TŽ” ištisiems 1962 metams, gaus žymią 
nuolaidą — vietoj $5 mokės tik $3. Tai nuolaida tik naujiems 
prenumeratoriams, kurie atsilieps į leidėjų kvietimą įsijungti 
;UTŽ’Uskaitytojų šeimon. S.A M

xjukc vyskupų, kriti- 
USiėbino Brancūžijos 
5. Dienraštis l’Le

Monae" paskelbė neviešą vysku
pų nieuiorandūmą, kuriame reiš
kiamas susirūpinimas tuo kraštu
tinių ^ėši-iiųjų sąjūdžiu, kad jis 
si .kia £.

■ LaSi^’-is. rats sąjūdis yra tęsi
nys i »š i Je j ųi Kurios vėliau bu
vo skelbiamos ‘‘Action Franęai-

kos,

uoksai žiūri i katalikus su broliš
ku jausiau, palankiai vertina visą 
KMaiiKU bendriją, jų vyskupus, 
ukhteiacsius; Rusų ortodoksai ! KAMUOJANTIS KLAUSIMAS 
;.jpruar.ą betgi politinei Vatika-j jr dabar kamuojamės mes, ka-

yauMk nerusų ortodoksų muojasi visas pasaulis dėl gali- 
ivįkoęeaias susiiaukė prie- mo «aro, kuris iškilo kartu su 

->.„is.ų, esą jis yra Kremliaus tar- Berlyno klausimu, Berlyno klau- 
i.yooje, panašiai kaip neseniai simas susietas su visos Vokieti- 
įniręs metropolitas Nikalojus, kų- jos klausimu, o Vokietijos proble-
ris buvo laikomas Kremliaus pa
tikėtiniu.

- kar^žuolas Bea, laikęs pamal-
ina — su visa pokarine laimėju
sių karą valstybių keista politika.

Mums daug kas buvo nešu’ > w * ** ' . w .. AUUiliO UUUį IkUO UUVV llVuU

uoti Ekleziją savo: ~ąs uz persekiojamuosius, pareis-:pramania Vokietijos byloj, ypač 
_ ........... kenčiančiųjų Tylos jos padalinimas, šiandien reika-j kė: uaidiinė j

bendrijos narių pergalė yra visiš
kai tikra, nežiūrint, kad kova at-

se” grupės, kurią pasmerkė Pi- rodo panaši Į Dovido-Galijoto ko
jos. Xi lv26 m; Dabartinis są-!vą, nežiūrint, kad beginklė Kata- 
jūdis “Uite Catholiųue” siekia likų Bendrija-stovi prieš milžiną,

kuo piancūzų revoliucijos ir rei- siais ginklais". _
kaiauja Katalikų revoliucijos, ku-i • .*

lai aiškėja, kad padalinimas dar 
ir šiandien kaikurių vakarinių 
valstybių yra palaikomas ir nori
mas palaikyti ateity. Reiškia, pa
dalinimu vra suinteresuota ne

visą politinę santvarką apSigiiiKiavušį visais moderniai- vien sov. Sąjunga, bet ir Britani
ja ir Prancūzija- Mažiausiai suin-

kaiauja Katalikų revoliucijos, ku-j • Argentinos prez. A. Frondizi teresuota Amerika, kuri dažnai 
rios priešakyje turėtų stovėti gavo pilną Bažnyčios pritarimą jo remiasi nevien spekuliacine poli- 
Eklezija kaip vienintelė tvarkan-- socialinei ir ekonominei retor- įjka, bet ir principais, norėdama 
ti jėga. Šis sąjūdis Eklezijos nie-;mai,^kurią remiaAmerika. Bue- savo ir tarptautinę politiką gristi 

z. xtautų apsisprendimo teise. Tas 
buvo aiškiai matyti tais atvejais, 
kai JAV balsavo JT sesijoj prieš 
vakariečių koloninių kraštų in- 
ieresus.

Mums Vokietijos klausimas 
yra netik Įdomus akademine 
prasme. Jis liečia ir mus. Jei Vo- 
Kietija lieka padalinta, tai mūsų 

! klausimas, t.y, Lietuvos klausi-

kad nebuvo pripažintas ir neturi nos Aires kardinolas A. Caggiano 
c net uvasios vado. Jo organas — visų vyskupų vardu pagyrė prezi- 

laikraštis yra “Le Verbe”, gana ’ dentą už jo veiklumą ir gražų su- 
:v jpopuliarus Kariuomenėj. Ji remia 'gyvenimą. ■
>;jS^šmes5 benediktinai ir kaiku- *

rie kunigai.
• Lenkijos vyskupijoms popie

žius Jonas XX1H leido kaikurio-
se mišių uaiyse naudoti gimtąją
kalbą. Nuo šiol tikintieji galės
viešai kalbėti lenkiškai — Gloria,

• Naujas katalikų savaitraštis 
leidžiamas Winnipege, Manitobo- 
je, nuo 1962 m. pirmojo sekma
dienio; vadinasi “bunuay Her- 
ald". iniciatyvos ėmėsi naujasis 
arkiv. G. B. Elahiff, CSB. ________ _______

t v c Bartolo Perez, jaunųjų krikš- mas h*.jos laisvinimas automatiš- 
'■ Creuo. Sanctus ir Agnus Dei. Vo- ciomų darbininkų pirm., buvęs blokuojamas.

• . . x i... komunistas, tapo uolus katalikas. Jei Rytu Vokietiją ir toliau val-
Pamatęs žiaurų komunistų darbą, dys Sov.'Sąjunga, kaip prieiti 
suprato, kad tik katalikybė gali prįe Lietuvos. Latvijos, Estijos? 
pakeisti pasauli. Jis yra Brazil!- Ąr galima šių tautu ateiti tvarky
les katalikų pažiba. ' ’ -

” “žurnalistas kankinys 
oicIStR Kilyga, J 
vienuolio karmelito

' l tragiška istorija- Tėv. Titas 
universiteto docentas, 47 m? am- Brandsma, olandas, žymus žurna- 
ziaus. Jo žygiu visuomenė liko listas, buvo sudegintas Dachau gimu, kontroliuojamu 
labai nustebinta- --
protestantų sąjūdžiui, kuris savo paskelbti ji šventuoju. j

yra ūariiijhas< katapky-' r _ ' __  _____
alsiais metais net keli oficialiai šaukiama 1962 m. po- L’” \'- ------ Hu- ' NeRA KAM PRADĖTI

kietijos vyskupijoms ši teisė bu
vo auui.a jau beveik prieš 20 
metų.

° žymus švedų protestantų pa- 
sioriuš ir teologas Stig Lindholm. 

. kuris buvo numatytas i vyskupus.

jus ir pareiškė ruošiąsis pereiti 
kamiikyoėn. Jis buvo Uppsala

v;.r

kos bombos nepajėgtų.
Amerika ir toliau yra pasiry

žusi neatsilikti nė vienoj karo sri
ty. Amerika, kaip parodė U-2 lėk
tuvo pašovimas Sov. Sąjungoj, 
per ištisus 4 metus žvalgė Rusi
jos vidų, ir rusai nieko negalėjo 
padaryti. Ir šiandien, nors žval-i 
gybiniai lėktuvai neskraido virš; 

i Sov. Sąjungos, jos okupuotų kraš
tų, bet jos žemė ir visi krantai Ja gali pasinaudoti ir tie, kurie vajaus metu užsako “TŽ” kaip 
sistemingai yra sekami galingų i 1962 m. dovaną naujiems skaitytojams. “TŽ” leidėjai,
radaro Įrengimų, kurie sugeba ; • -
“matyti’šimtus kilometrų. ' —~_

j Visa tai rodo, kad JAV yra . ■ ■ ' Į.....  __

no pralaimėti visą Rusiją. Berly
ną jie norėtų Užimti, lygiai kaip 
ir visą Vokietiją ir visą Europą, 
jei tas užėmimas jiems negrėstų 
karu. Jie ir šiandien yra persilp- 
ni karą laimėti. Jie gali jį pradė
ti, bet kiti ji baigs. Amerika karą' 
pabaigtų, sŪtritiškihUši visą §ian-: 
dien blefuojančią Sov. Sąjungą. 
Nikita drąsiai kalba, draskosi, ba
tu grasina, bet tai ir viskas. Jis 
karo nepradės. Bet karo nepra-l .. . . .... v.,
dės ir Amerika. Sovietai karo ne- stipriai pasiruosusios karui ir tą 
pradės dėl savo silpnumo, Ame. Rusijos -raudonasis caras Niki-. Pavarde.. 
rika - dėl principo. Jei pajėgu- ta gerai ?ino. Jam ir belieka savo Adresas 
mo santvkis būtu atvirkščias, t.v. silpnybėj tik griežti dantimis ir 
Amerika silpna. ’ o Rusija stipri siautėti silpnuose pavergtuose 
kaip Amerika, tai karas seniai 
bųtų prasidėjęs. ~ \

ŠTAI SKAIČIAI!
JAV oro pajėgų viršininkas 

gen. C. E. LeMay davė pasikal
bėjimą US N&W Report kore-

kraštuose. j
Reikia atsiminti, kad čia ne

įskaitomos Europos pajėgos: Bri
tanijos, kuri turi ir atomines 
bombas, Prancūzijos, kuri irgi tu
ri šiek tiek atominių bombų, ir 

_ _ ___  _ _ kiti Europos kraštai, kurie 
spondentui, kur jis aiškiai išdės- ‘tiri visas kitas ginklų rūšis ir 
tė priežastis, kodėl bolševikai tu- stiprią aviaciją. Jas visas pride
ri pralaimėt i- ._______________ jus prie Amerikos pajėgų susida-

JAV oro pajėgos, žymiai stip- žymi persvara prieš Sov. Są-j
jus prie Amerikos pajėgų susida-

resnės už sovietines, per 15 mi- Jung;b
nučių nuo perspė j i mo bus pa
ruoštos veikti. Tik sausumos ka
riuomenės rusai turi daugiau. Vi
sos gi kitos jų ginklų rūšys yra, 
žymiai silpnesnės. JAV išleidžia 
kasmet apsiginklavimui 50 bili
jonų dol. Ir taip metai iš metų.

Rusai moka užimponuoti lai-Į 
mėjimais ■ tolimose erdvėse iri 
juos smarkiai išpučia. Karinėje! 
srityje jie yra atsilikę.

Pvz. tolimo skridimo bombone
šių JAV turi 600. Sov. Sąjunga 
— tik 150. Vidutinių ir kovos 
bombonešių JAV turi 2.550, ku
rių dauguma gali pasiekti Sov. 
Sąjungos Centrus; o Rusija tokių 
turi tik 200, kurie gali pasiekti 
Ameriką. Lėktuvnešių su 1.500 
lėktuvų JAV turi 15, o Sov. Są
junga nei vieno. Polaris raketų 
JAV turi 90 Įvairiose bazėse — 
Britanijoje. Ispanijoje ir kt-, o 
Rusija — nei vieno.

Prašau siųsti man UTŽ” susipažinti.
Prašau siuntinėti man i4TŽ” 1962 m. kaip naujam 
skaitytojui už S3.00.
Prašau siuntinėti UTŽ” 1962 m. kaip dovaną už
S3.00 šiuo adresu: .... ..........

j (Pasinaudokite šia atkarpa)

Salomėja Markei i it naitė

NIUJORKASVILNIUS 
ir 

atgal

ti mums pageidaujama linkme, ■ ’ KR°s rūšies didžiųjų raketų
nesutvarkius pirma Vokietijos? :‘^-5^ turi 550 ant laivų, lėktuvų ir

a, Kurioje Pažiūrėjus i žemėlapi iškart da- i pirkiose karo oazėse, o Rusija—i 
aįšKu, kad ne. Tad ir Lietu- galbūt 50 ant povandeninių laivų, . _

vos valstybės atstatymas tamp- galėtu pasiekti Amerikos vo ir užrašas, patariąs tą patį, 
riai surištas su Vokietijos sujun-

i Atlanto

” šiuo

krantus.
Vidutinio dydžio kovos raketų

Jis priklauso stovykloje 1942 m. Pradėta byla S-gos arba su Rusijos subyrėji- Amerika turi 90 įvairiose bazėse

KRAUTUVĖJE BE 
PARDAVĖJO

Yra tekę būti dar keliose krautuvė 
se, iš kurių įdomiausia man savotiška, 
mūsiškai tariant “self-service”, krau
tuvė, arba kaip ją lietuviškai tenai va
dina “krautuvė be pardavėjo”. Tai bu- • 
vo duonos gaminių krautuvė, kaip tik : 
priešais viešbuti, kuriame gyvenau. !

Krautuvėje prie atskirų stalų dirbo' 
po merginą. Josi vyniodavo produktus valiai ^laikytir tegul jis ją 
ir paimdavo pinigus. Krautuvės vidų- Q»*ba tesiigražina i Lietuve 
ryje stovėjo baltu palaidiniu mergina 

| ir žiūrėjo, kad pirkėjai perdaug nečiu-į 
pinėtų duonos gaminių, nors šalia bu-

Idos kabinetą kaip tik tuo metu, kai džiamos stambiais tiražais, ir jų hono- 
į rengiausi atsisveikinti. . ' ■ rarai dideli.

Prof. Korsaką pažinojau iš anksčiau. Buvo progos pamatyti ir apsilanky-
• Per pirmąjį bolševikmetį pas jį teko, ti ir Rašytojų namuose, kuriuose kartu
į klausyti paskaitų apie marksistini po- yra ir žurnalo “Pergalės” bei eilė kitų k
I žiūri i literatūrą. Jis tada buvo apy- redakcijų. Ypač jaukus rašytojų klu-
• jaunis, kaip ir mes visi. Dabar, žiūriu, bas, nedidelis moderniškai apstatytas 
jis jau panašėja i profesorni prie smil- kambarys, kuriame tuo metu vyko jau- 
kinių retėjančiais plaukais.

Kalba jisai apie vieną savo buvusį 
kolegą profesorių, kuris, išvykdamas

j iš Vilniaus 1944 m., i Vakarus išsive- gavo savo tėviškėse ar Palangoje 
į.žė universiteto medžiagą apie Antaną ~ "
• Strazdelį. Esą, medžiaga esanti lietu- nalistų, kurie, teismo nuteisti ar net

0 • vių tautos nuosavybė ir nederą ją pri- 1 ... - -

no grafiko Vytauto Valiaus darbų pa
roda.

Didžiuma rašytojų tuo metu atosto-

Teko susitikti ir tų rašytojų bei žur- 

be teismo išlaikyti, išbuvę eilę metų 
paskelbia Sibire, dabar daugiausia pramoninių 

Įmonių kontorose ar kitaip įsikūrę.
Vieną vakarą prie pašto-rūmų susi

tinku iš anksčiau pažįstamą poeto Pet
ro Vaičiūno žmoną, kuri pasakoja, ry
tojaus dieną išvykstanti atostogų į Pa
langą. Pasigyrė, kad iš Literatūros 
fondo, kaip rašytojo našlė, gavusi ke
lialapį visam mėnesiui.

! MEMORIALINIAME 
[VAIČIŪNO KAMBARYJE
I ’. .

Jau jai besimaudant Palangoje, 
man susidarė proga aplankyti jos bu- 

„ į tą Angariečio g. 4-10 ir pamatyti poe- 
5^ to Pelro Vaičiūno memorialini kamba- 

:į. Tai kambarys, kuriame poetas gy- 
veno, kūrė ir numirė. Už tą kambarį 
nereikalaujama nuomos ir jo plotas 
neįskaitomas į bendrą buto kvadra-

■ tūrą.
Kambaryje viskas palikta taip, kaip 

buvę poetui gyvam esant, bet dabar 
S ant sienų dar sukabinėti jo paties ir 

šeimos portretai, pasieniais išdėlioti 
biustai, darbo stalas, spinta su knygo
mis ir rankraščiais.

Taip, rodos, ir trūko čia dar vieno 
dalyko, kad tasai poeto kambarys bū
tų pilnas — tai jo raštų rinktinės, da
bar, kai visa eilė rašytojų tos laimės 
jau susilaukę.

RASŲ KAPINĖSE
Vėliau, kai Rasų kapuose sustojau 

ties Vaičiūno kapu, dar tebeskęstan- 
čiu vainikuose, prisiminė šisai ketur
eilis iš jo eilėraščio, kurį dar rankraš
tyje teko skaityti jo memorialiniame 
kambaryje:

Jei Vilniaus kalnely, numiręs
iIsėsiuos, 

Iš kapo pakilęs ant antkapio sėstuos, 
Ir tyliai klausysiu kuo Vilnius man

girias,
Džiaugsiuosi garbe jo, svajonėm 

gyvenąs...
Petras Vaičiūnas mirė 1959 m. 

Daug kas laiko jį “Lietuvos poetinės 
minties” reiškėju, ir sako, kad jo raš
tų rinktinės išleidimas būtų didelis 
pasitarnavimas Lietuvos poezijai.

Vaičiūnui dabar pastatytas tik laiki-

(Nukelta Į 6 psl.)

A. A. Daktaras Jonas Basanavičius 
“Aušros” kūrėjas, mokslininkas, 

tautos atgaivintojas
1851. XI. 23. — 1927. II. 16.

Teko nugirsti, kaip mergina peikė 
'senyvo amžiaus vyrą, kam jisai taip 
I renkasi kepalus, girdi, visi jie lygūs, 
tik pasiimk ir eik prie kasos, nes, kai 
visi taip čiupinės, tai net užkrečiamųjų 
ligų atsiras. f <
MOTOCIKLAI IR KARVĖS

Kita krautuvė, irgi priešais “Nerin
gą”, sporto ir foto reikmenų. Tenai 
yra ir dviračių, paprastų ir motorinių, 
ir motociklų.

Dviračiai lietuviškos gamybos, o jų 
kainos nuo 50 iki 70 rb., dvigubai ar 
kiek mažiau motoriniai dviračiai, o 
motociklai — 250 r&.

Žiūrinėdama įvairių rūšių motocik
lus, prisiminiau, kaip vienas pažįsta
mas pasakojo, jog dabar karvės ir mo
tociklo kaina vienoda, o prieš karą, 
esą, už tokį motociklą būtų reikėję dvi 
karves atiduoti, bet patsai pripažino, 
kad prieš karą jo tėviškėje buvo trys 
karvės, o dabar viena.

LIETUVIAI VILNIUJE
Jau anksčiau buvau žinojusi, kad 

Vilniuje lietuviai sudaro trečdalį gy
ventojų, o likusias dvi — rusai, len
kai ir žydai. Tokia maždaug ir oficiali 
statistika.

Gatvėje ar aikštėse vakarais girdi 
visaip kalbant, bet nemažai ir lietu
viškai.

Mokslų Akademijos viceprezidentas 
prof. J. Žiugžda, pavyzdžiui, pasako
damas man apie lietuvius Vilniuje, 
net išsireiškė, kad ‘Vilnius niekados 
nėra buvęs toks lietuviškas, kaip da- Vilniuje, ir man prisiminė vaizdai, 
bar”. Ir tą savo tvirtinimą jisai remia ’ kaip mano atminime didėjo lietuvių • 
faktu, kad anksčiau Vilniuje tėra bu-j skaičius Vilniuje, 
ves vos vienas procentas lietuvių. Tai, į Būdavo apie 1937-8-uosius metus 
turbūt, tiesa, priduriu jam, nors tada vaikštome sau po Vilnių vienintelės 
Vilniuje nėra buvę tiek rusų, o jų vie-1 lietuvių gimnazijos moksleivės ir kal
toje buvo lenkai ir žydai.

Pokalbio metu Akademijos vicepre
zidentas pabrėžia keletą dalykų, ku
riuos, anot jo. mes užsieniuose klai
dingai skelbiame apie dabartinę Lietu
vą. Jų tarpe jisai nurodo “nesąmones” 
apie neva sumanymą Lietuvoje įvesti 1939 sm rudenį ir privažiavo valdinin- 
rusiškas raides. Esą. tai neturi jokio kų ir tarnautojų su šeimomis, jau rei- 
pagrindo. . 1 kėjo apsidairyti ir pasiklausyti, kokia

Prof. Žiugždą radau jo kabinete už kalba tie praeiviai kalba, kad kartais 
didelio darbo stalo. Gera valandą iš sa^ Į “neįkliūtum” • ■ 
vo laiko jisai Paskyrė man. sunažin- i 
dindamas su Akademijos darbais ir j TĖVAS IR DUKRELĖ 
besiteiraudamas apie užjūrio lietuviu Dabar lietuviu kalba girdėti dar daž- 
veiklą ir bendrai lietuvybės perspėk- niau, bet man vis prisimena ir ta mėr- 
tyvas. Jiems, pasirodo, žinomos užjū- i gyte, kurią, sako, tėvelis, norėdamas; 
riaose gyvenančiu lietuviu problemos, parengti prie žinios, kad netrukus su-! 
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA v'n“?Skih?^Panij0< ’ pasis0<1inps ant

Kai. didžiuodamasi Bostone leidžia- — Sakyk, mažyte, ko tu norėtum: 
Ima lietuviu enciklopedija, teiravausi, broliuko ar sesutės?

ar jie Vilniuje ją gauna ir su ja susi-1 O ta, kiek pagalvojusi, tėvelį laiky- 
pažinę, AkademijosAyicepreridentas dama už kaklo apkabinusi, kalbėjusi: 
atidarė seifą, kuriame, kaip kokia Į Visiškai nesvarbu, tėtyti, kas; 
brangenybė, buvo sudėti musu enci-J kad tik būtu lietuvis, — ir paskui jau 
klopedijos tomai.

Laikydamas rankoje 23-įjį tomą, išėjusi kieman žaisti, galėsianti lietu-' 
akademikas pasakojo apie netrukus Įviškai susikalbėti, nes dabar tiė vai-1 
pasirodysiančios tarybinės Lietuvos; kai kalbą visaip, bet tik nelietuvi^ j 
enciklopedijos tomus, kurie būsią tik-J kai.. ė j
rai -moksliški”, < mt‘įmlitika i . ©AevTnTrT 
persunkti”, kaip bostoniškiai. ; į * AKr KAS Y1 OJŲ ,

“Politikavimą” mūsų enciklopedijai' ij susitikimų su rašytojais susida-1 
prikišo ir Kostas Korsakas, Lietuvių; riąu įspūdi, kad tiems, kurių raštai 
kalbos instituto direktorius, kuris, spausdinami, gyventi gera. Jie gauna 
kiek esu girdėjusi, irgi gaunąs enci- gerus atlyginimus ir turi sąlygas kū- 
klopediją ir ją laiką po raktu stiklinė- rybai. žinoma, tokiai, kuricsreikalau- 
je spintoje. Jisai atvyko į prof, žiugž- ja dabartiniai laikai. Jų knygos lei-

nei kito šiandien ‘kurios apjuoki
v visų pusių; tsoi

ja Sov. Sąjungą iš 
ovietai neturi tokių, 

kurios galėtų pasiekti š. Ame
riką. 1

, y „ Lieka dar karo galimybė. Bet Į Atominių bombų ir kitokių
• žyu$ pasaulinio kongreso va-j suotinė santaryba. Ji bus vadina- ir jo dar nematyti. JAV labai j atominių ginklų Amerika turi 

dovy be .Ženevoje ruošia memo-;ma antrąja Vatikano santaryba. tvirtai pasisakė, kad Berlyno bol- į 35.000-40.000. Rusija, spėjama. 
ranJumą būsimajai katalikų ben- kuri bus lyg tąsa pirmosios Vati- ševikams neužleis. To tvirtumoj ceturi nė pusės šio kiekio.
drijos sa n tarybai, kuriame nuro- kano šantaryboš, Įvykusios 1869- nėra pas anglus. Kaip rusai? Mes e- Amerika šiuo metu turi užjū- 
doma Į kacalikų tikybinėse kny- 1870 m. 
gose nepagarbiai minimą žydų. 
vardą ir prašoma tai pertvarkyti, j

o žydaitės katalikės byla Olan- Į 
dijej eina prie pabaigos. Karol 
metu Annėke Beekman, maža žy- į 
daitė, tėvų buvo patikėta globoti! 
d vieni seserim katalikėm. Kai jos į 
tėvai vckięčių buvo deportuoti ir ■ 
žuvo, seserys pakrikštijo žydaitę 
ir išauklėjo katalike. Jos giminės 
kreipėsi i teismą, kuris Įsake se
serims nii ’uo-i žydaite žydu ištai
goj. ?cserys nepakluso: su savo 
3 I j.' j ; ’ *’S ’ uvC 12 C i;2i i OR, P £iS-

. - • Imu. Nei vieno,
• v įsuolinė Vatikano santaryba jar nematyti.laikysi

1 bei. P
. Uppsala ^n-to profesoriai perėjo j piežiaus Jono XXIII raštu 

katalikybėn, Įmanae salutis”. Tai bus 21-ji vi

4

kano šantaryboš, Įvykusios 1869- nėra pas anglus. Kaip rusai? Mesi
,or7A ... jų tikslus žinome- Jie jų neatsisa-j’riuose karo bazių virš 200, kurių

s- buvo teismo nuteis
ta 6 kalėjimo. Dabar gi žy
daitė, sulaukusi 21 metų, grižo 

išreiškė nerinti pa- 
!. juoba, kad niekas 
riimtį krikštą. Vią- 
ėjimo bausmę atl> 
iv.'si 3 r.'ėn. kalėji- 

karalienė nuims

S

na s

lį
i.

i visos gali pradėti veikti kartu. Jo- 
: se yra daugiau kaip 1.560 sunkių- 
; jų bombonešių. Sovietų raketos, 
■ bandytos Ramiajame vandenyne 
; Amerikos karo žinovų nenustebi- 
i no ir jie yra Įsitikinę,' kad ir šioj 

Liet, katalikų religinis kongre- nis, II vicep. kun. J. Aleksiūnas,' srity Amerika yra pranašesnė.
sas rengiamas tarptautinės paro- iždin. kun. L. Jankus, I sekret.i Pirmomis 24 valandomis, jei 
des metu 1964 m. Niujorke. Ku- kun- V. Dabušis, II sekret. kun.[karas prasidėtų,-^Amerika yra pa- 

~ —----- : St. Raila. Kongresui rengti komi-i siruošusi numesti ant Sov. Sąjun-
teto adresas ir raštinė sutarta 
naudoti Lietuvių Religinės šal
pos Įstaigą, 225 So. 4th St., 
Brooklyn Ii, N.Y. Aptartas ben
drinis kongreso planas ir numaty
tos reikiamos komisijos. Tuo tar-.; 
pu pakviesti pirmininkais: spau-[ 
dos ir propagandos komisijai Tė- !

Amerikos lietuvių katalikų 
religinis kongresas

^.r 3 .0.31* arAivysKuprS 
. s, Itoslovo ir Jaroslavo ,

algų Vienybė sudarė kongresui 
rengti komitetą, i kuri Įėjo: kun- 
J. Aleksiūnas, prel. J. Balkūnas, 

. ::y. J. Guriaskas, prel. Ign. Kel
kis, prel. IvI. Kemėšis, kun. J.

kun. N. Pakalnis, kun. A.
’eir vjsiias, kun. J. Starkus, kun.

J. Sharnus, kun. L. Voisiekaus-
KaS, iėv’uS L. Andriekus, OFM. X __ _________ u____
k'.m. V. Buureckas, kun. V. Da- vas L. Andriekus, muzikos —' 
bv.sis, kun. L. Jankus ir kun, St. kun. VI. Budreckas, religinės pa-;
".Taila. Kunigų Vienybės NY-NJ rodos — kun. J. Gurinskas. Jie; 
provincijos pirm. kun. N- Pakai- pasikvies sau talkininkais kitus

3x11X10 parapijos klebo- komisijos narius kunigus ir pa-į 
.Įjoję sukvietė pirmąjį komiteto sau’tėčius. Vėliau bus sudarytos’ 

cė,.i. kuriame išrinkta vykdo- kitos komisijos. Kun- L. Jankui
c:.."S:s ■ kc.kilėtas: pirm. prel. J ■
Jalkdaas, I vicep. kun. N. Pakai

gos 16 milijonų tonų atominių 
bombų, kurios ją visiškai sunai- 
.intų. Sov. Sąjunga galėtų stip

riai sunaikinti tik Europos valsty-

Will-Do Cartage 
Bald ų per veži mas 

mieste, prieinama kaina, y
Visi baldai apdrausti.

Broliai SODONIAI.

KAIP DAUGĖJO
LIETUVIU VILNIUJE

Grįždama iš Akademijos į viešbuti, 
dar ilgai galvojau apie lietuviu kalbą

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

Siunčiame /AD/A DAČT8I Jūsų sudarytus ir apdraustus įvai- 
paprastu ir VBvW lyVarius siuntinius.

Turime pardavimui Įvairių 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- 
bei užsakymus reikts Europos valstybių, siųsti

• - J • f'kšpresu Apmokėsite gą\ ę musu pranešima -
. ,<• \;r. _ ru!ia> u . '

pavesta išsiaiškinti su Tarptauti
nės Parodos Komitetu galimj’bės 
Lietuvių Religinio Kongreso nu
matytai programai Įvykdyti pa
rodos rajono ribose. —kvd

Accra. — Nacionalizmo vardan 
Ganos prezidentas Kwame Nkru- 
mah nutildė laisvą Ganos spaudą, 
numalšino opoziciją ir panaikino 
kitas laisves. Praėjusią savaitę 
prez. Nkrumah atsisuko prieš 500 
katalikų misijonierių, kurie iš
mokė tūkstančius dabartinių val
džios tarnautojų skaityti ir rašy
ti. Anot Nkrumah, misijonierių 
nusikaltimas — skleidimas gan
dų. kad Gana slenka i komuniz
mą. Kadangi tuo norima nuteik
ti mases prieš valdžią. tai betko- 
kios kalbos apie krašto draugystę 
su rusais nebus toleruojamos.

124 GRACE ST., Toronto

Tel. LE. 4-8390

I n te r national 
Driving School 

WALDl
859 COLLEGE ST

Telefonas LE. 2-54CI
Mokome su standartinėm < au
tomatinėmis transmisijo. ;is ir 
Volkswagenais.
1 vai. važiavimo ir teorij b pa
mokos nemokamai.

SAVININKAI S. ir A. KALCZA

los Cannon St. E.. Hamilton. Ont. Tel. JA. 8-6686. Ponla V. Jnraftls
Cypias SU Sudbnry. Ont. Tcl. DS. 3-5315. Ponia M. Veaskev.tienė 

D ARBD V ALA N DQS: pirmadieniais • penkiadieniais nuo 9 vai 
ryan Iki 7 VAI. vak. šeštadlėulais—nuo 9 Vai. ryto iki 5 vai. vak

LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ .

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

LATVIŲ GĖLIŲ KRAUTUVĖ
802 BATHURST ST. (kampas Bloor) 

^unu;'Telefonas LE. 3-3884. '
PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
★ Puokitės nuotekoms bei i'/airioms kitoms progoms — 

europiet iikome ir ko no di ik o me stiliuje.
"k Įvoiriousių rūiių skintos gėlės bei vozonoi su gėlėmis.
★ Mes turime gintaro irkitokių Hdirbinių dovanoms

Kalbame taip oat vokiškai ir rusiškai.

bamės ką tik norime, nes esame tik
ros, jog niekas, be mūsų pažįstamų, 
mūsą nesupras. Tų lietuvių tikrai bu^ 
v o tiek nedaug, kad beveik vienas ki
tą pažinojome.

Kai Vilnių prijungė prie Lietuvos

džiaugėsi, kaip jai būsią gera, kai Ji,:

a

M. K. Čiurlionio paminklas 
Rasų kapinėse



i
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“SENIAI” IR JAUNIMAS4

Atsiliepiant Į J. Karkos iškel
tas mintis jaunimo reikalu .norė
tųsi tą temą dar papildyt.

16-kos ar pan. metų jaunuolio 
akimis 30-ties metų žmogus yra 
senas. Jo 40-ties ar daugiau metų 
tėvas su motina yra “labai seni”. 
Jei tėvamš atrodo neestetiška ir 
juokinga, kai jaunuoliai šoka 
rock’n roll, tai jaunuoliui atrodo 
dar neestetiškiau ir beprasmiš- 
kiau, kai kas šeštadieni pilnos sa
lės “senių” stumdosi pirmyn ir 
atgal, šokdami tango ar fokstrotą.

Kad jie čia turi tiesos, niekas 
negali užginčyti Pinigų visiems 

' reikia, ir todėl Įkas šeštadieni šo
kiai. Inteligentas žmogus sma
giausiai laiką praleidžia subuvi
muose

VOKIETIJ i' - LAISVOJO PASAULIO ATRAMA Budrus spaudos sekliai
išinintingi gyvenimo patirtimi. 
Arabų patarlė sako: “Vienas se
nas kupranugaris neša didesnę 
naštą, negu daug jaunų asilų”. 
Leiskim tai jiems patiems patirti. 

Tie patys santykiai turėtų būt 
ir visuomenės su jaunimu. Mes 
suorganizuojam šokius ir padik- 
tuojam jaunimui, kad jie turi 
šokt valsus ir fokstrotus, nes 
mums tie šokiai labiau patinka.

Mūsų seneliai šoko čarlestoną 
ir, turbūt, tai buvo smarkesnis šo
kis už rock’n roll. Mes šokam 
fokstrotą ir tango, o mūsų vaikai 
šoka rock’n roll. Visi tie šokiai 
yra vienodos vertės. Priklauso, 
kaip juos šoksi. Galima ir fokstro-l parlamente absoliučią daugumą 
tą labai negražiai, neestetiškai i atstovų turėjo CDU/CSU. Bet 

pasikalbėdamas, čia yra šokt, taip pat kaip ir rock’n roll, prieš minėtus rinkimus Vokieti- 
progos jam ir jo draugams paro- Jei mes norim jaunimą pamokyt joje ir užsieny vyravo Įsitikini- 
dyt savo sąmojų, išmintį, pasida- ir kitokių šokių, jei norim kad jie Į mas, kad šiuo kartu CDU/CSU

Po paskutiniųjų V. Vokietijos! 
parlamento - Bundestago rinkimų 

! Įvyko reikšmingų pasikeitimų 
: naujoje vyriausybėje. Ją sudarė 
■ vėl kancleris dr. Konradas Aden-: 
taueris. Tik šiuo kartu, be krikš-: 
čionių demokratų, vadinamų CD 
L/CSU, į vyriausybę įeina ir Ii- 

| beralai, Vokietijoje vadinami 
FDP. Tačiau ir šios vyriausybės 
pagrindinė linija lieka mažai pa-1 
sikeitusi. Į

IŠPRANAŠAUTI
. Vu REZUI^ATAr-LLu -tū .y/U ... '

i Paskutinieji parlamento rinki- 
' mai Įvyko rugsėjo 17 d. Iki tol

lyt savo ir išgirst kitų nuomones 
ir nuotaikos. Nieko blogo, jei jis 
ir pašoka. Bet kai subrendę žmo
nės, atrodo, neberanda jokio kito 
užsiėmimo kaip šokius, šokius 
viešus, šokius namuose, tikrai jau 
juokingai atrodo. O kai jie daro 
priekaištus, kad jaunimas tik šo
ka rock ‘ n r o 11 i r niekuo daugiau 
nesidomi, tai jau daugiau negu 
juokinga. J. Karkos šūkis — už
leisk! m šokių sales jaunimui — 
visai teisingas.

Iš kitos pusės, jaunimas irgi 
yra, kaip mūsų laikais sakydavo, 
“apkiautęs”. Buvo rengiami šo
kiai sekmadieniais vienoj para
pijoj. dabar yra kitoj, o jaunimo 
nėra.

Jei vyresniųjų organizuoti pasi
linksminimai neatitiko jų reika
lavimus. jų norus; tai kodėl nie
kas nieko nesakė? Kodėl jų at
stovai, jų delegacijos neatėjo i 
parapijas ir neišdėstė, kokios, su 
kokia programa pramogos yra 
jiems įdomios. Jei jie nori jauni
mo centro ar klubų — tegu susi
organizuoja. Kur jų pačių inicia
tyva? Kodėl viskas jiems turi būti 
“ready made”? Jie nenori eit pas 
anglus, bet lietuviškos pramogos 
jiems neįdomios. Kas gi jiems 
tas pramogas turi padaryti įdo
mias? Niekas kitas, tik jie patys.

Kai mes atvažiavom į šį kraštą, 
buvom taip pat tik jaunuoliai. 
Daugumas iš mūsų neturėjom nei 
tėtės nei mainos, kurie mus visur 
už rankos nuvestų. Mes patys su
kūrėm savo organizacijas, šokius, 
būrelius ir 1.1.

Lietuvos vardas amerikinėje spaudoje
AL. GIMANTAS;

Į Vidaus; politikoje, ypač socia
linėje srityje, daugiau nuolaidų 
padarė CDU/CSU. Jos politika 
buvo artimesnė socialdemokratų 

ADENAUERIS linkmei. Bet koalicija juk reika-j
ATSISTATYDINS 1963 M. jauja abipusių nuolaidų. FDP di-'

I * 2-- _    ~ . V. ~ _ .A Z z4 n l/A

MEČYS MUSTEIKIS

.....____  ___ — Džiaugiamės kiekviena žinute i “The General Electric News”
dėsniu ’nuolaiduTadarė užsienio, apie Lietuvą didžiojoje spaudoje.' paminėjo Mike Peli ų, kuris lai-Koalicinę vyriausybę sudaryti 

buvo nelengva. Pasitarimai užtru
ko beveik du mėnesiu laiko. Ir 
būtų dar ilgiau užsitęsę, jei ne 
griežta V. Vokietijos prezidento 
H. Luębke intervenciją. Koalici
jos sudarymą ypačiai apsunkino 
aštrus FDP pasisakymas prieš 
Adenauerio, kaip kanclerio, kan
didatūrą čia pasireiškė FDP va
du antipatijos Adenaueriui dar iš-----r -—. - . .. .. .. . , .
senu laiku. Tačiau Adenaueris nelauktina reikšmingesnių pasi- iTos organizacijos nariai, pastebe- 
pats nesitraukė, o jo partija jį. keitimų užsiei-io - krašto gynybos K savo gyvenamos vietos spaudo- 
kaip kanclerį, sutartinai parėmė.! srityje.' Krašto gynybos mini liko ie vienokias ar kitokias mus he- 
Pagaliau FDP sutiko su Adenau- tas pats — Straussas. Užsienio r. čiančias žinutes, tuoj siunčia is- 
erio kandidatūra, bet už tai pri- nūn. Schroederis. taip pat CDU karpas savo centram kuriame to- 
vertė ii padarvti dideles nuolai- CSU. iki šiol buvęs vidaus r. nūn., ji medžiaga rūšiuojama ir at- 

.Meilei ...... ’ , yra žinomas kaip labai kietas an- spausdinama biuletenyje. Pasta-
svbės sąstate Adenaueris šiuo tikomunistas. Bet didžiausia ga- rasis išsiuntinėjamas vyčiams,
kartu savo kandidatūra " išsi pir- rauti ja V- Vokietijos politikai yra1 Tuometjau. sudaroma proga vi-
ko” brangia kaina: turėjo atiduo- pats kancleris Adenaueris. Kol siems to žiniaraščio gavėjams re
ti FDP žmonėms penkias minis- jis yra kancleriu, tol pasikeitimų .aguoti, rašyti laiškus biuletenyje

_____ ......_______ J terijas, jų tarpe dvi labai svar- nėra ko laukti, čia jis mokės “su-' minėtoms. redakcijoms, leide- 
pagandai. čia_ ypatingą_ sumanu-i bias, kaip teisingumo ir finansų: sidoroti” ir su nauju partneriu—Į jams, politikams ir pan-
mą rodė V- Berlyno burmistras' b. turėjo atstatyti ikšiolini užsie- FDP liberalais. į štai iš biuletenio nr. 4 sužino-
Willy Brandtas, kaip SPD kandi-Įnio r. minister! von Brentano ir! Kol Adenaueris stovi vyriausy-'me. kad lapkričio 1 d. laidoje 
datas i kanclerius. ! jo vietoje paskirti FDP priimti- bės pryšaky, tol nepasibaigs ir Į “The New York Times” viename

Tokie spėliojimai pasitvirtino: nesni; c. pats Adenaueris spėria- j Adenauerio era, kurioj V- Vokie-■ savo vedamųjų, minėdamas suo- 
CDU/CSU partija ąbšoHučią dau- i liai sutarta forma turėjo pasižą-Į tija prisikėlė iš karo griuvėsių. ;mių-sovietų santykius, minėjo 
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mėjo futbolo varžybas. Pabrėžta, 
kad jis yra lietuvis. Gi "The Mo
dern Bowler” aprašė tautietę He
len Shablis, kuri laimėjo Michi
gan© kėgliavimo varžybas. Little 
Falls, N.Y. išeinantis "The Eve
ning Times”, rašydamas apie 
Suomiją, taipgi pasistengė prisi
minti ir Lietuvos likimą. “The 
Miami Herald” neseniai buvo įsi
dėjęs nuotrauką lietuvaitės, vil
kinčios tautiniais drabužiais.

"The Forth Worth Star ’, Te
xas. ir “The American Legion 
Magazine” minėjo Lietuva ir jos 
nelaimę. Rašė apie Lietuva ir ra
gino kovoti prieš komunizmą ka
talikų savaitraštis “The Wander
er”- “The Sun” Baltimorėje ra
šė apie Aušros Vartus Vilniuje; 
“Chicago Sun-Times" ir “Chica
go Dąily Tribune” keliais atve
jais prisiminė pavergtąsias tau
tas, jų tarpe ir Lietuvą; net toks 
politika nedaug besidomįs žurna
las, kaip "The Better Homes and 
Gardens” rugsėjo laidoje paskel
bė ilgą rašinį apie komunizmą, 
kuriame buvo prisiminta ir Lietu
va. kaip sovietijos agresijos auka.

Apie Lietuvą rašė Los Angeles 
“The Herald Express"; “The 
Philadelphia Inquirer” išspausdi
no žemėlapi su teisingai nurody
tomis Lietuvos sienomis ir atski
rai nuo Sov. Sąjungos. Nemažai 
apie vietos lietuvių veiklą buvo 
rašyta Čikagoje išeinančiame 
“The Daily News”, “The Bridge
port News” ir “The New World”. 
Lapkričio 28 d. laidoje vėl Lietu
va paminėjo vedamajame “The 
NYT”.

Vyčių “sekliai” pastebi netik 
laikraščių straipsnius, žinutes, 
bet ir politikų žodžius. Pvz. Mr. 
Broeke Hays, valstybės sekret. 
pavaduotojas, ryšium su Kuchel- 
Lipscomb rezoliucija yra pareiš
kęs. kad jos priėmimas galėtų 
“embarrass the Soviet Union”. 
Vyčiai ragina savo narius tuoj 
pat rašyti prez. Kennedy ir sekr. 
D. Rusk, primenant, kad Mr. B. 
Hays “nėra pakankamai vertinga 
asmenybė” būti Valstybės depar- - 
tamente, nes jis savo pareiški-

1. siekti visos Vokietijos sujun- šiuo metu yra 1.000:10 ir bendras padaryti pramonės kraštu, ypač' mais pataikauja sovietams, bijosi 
gimo taikiu būdu, užtikrinto-i skaičius yra pašokęs ligi 2.800. išplėsti elektrotechnikos pramo-pŲ-

Lietuvis rašytojas dari . je laisvėje. V. Vokietijos ^00. Miestuose dabar gyvena apie nę. kuriai reikia mažiau žaliavos. ! Čia paminėtieji fakteliai tėra 
konstitucijos numatytų nuo-1 T ’* “ * — > - ■ -• ........ - —
statu ribose'; ; .... .. . ..... r___

2. nepripažinti jokios dalinės > 2 326.000. Latvijoj gyvena 32.000 metų plane, pagal kurį pramonė
vokiečių valstybės ir R. Vo- ’ * 
kieti jos — sovietų zonos sri
tyje: '

krašto gynybos srityje, Čia sutik- Tų žinučių, pasirodo, esama žy- 
dama beveik su visomis sąlygo- miai daugiau, gaila tik, jog ne yi- 
mis, kurias statė CDU/CSU.

SCHROEDERIS — KIETAS
ANTIKOMUNISTAS

sos gali būti mūsų pastebėtos ir 
įvertintos bei reaguotos — padė
kotos arba atitaisytos. Lietuvos 

i vyčiai turi gana veiksmingą savą- 
Nežiūrint abiejų partijų kaiku- ją sistemą, kuri padeda surinkti 

riais atvejais skirtingu nusistatv- galimai daugiau apie Lietuvą ir 
mų. žymesnių permainų V. Vo- lietuvius pasirodančių žinių, pa- 
kietijos politikoje neįvyks. Ypač minėjimų, straipsnių, nuotraukų.

į savo šokius įpintų vieną kitą Į turimą daugumą praras. Ypačiai 
dainą ar lietuvišką ratelį, mes jo- ši nuomonė sustiprėjo po rugpjū- 
kiu būdu nelaimėsim jaunimo čio 13 d., sovietams pradėjus ga- 
pritarimo, jei išeisim ant scenos lutinai izoliuoti V. Berlyną; šią 
ir pasakysim:

—- Na, vaikai, dabar pašokit 
valsą!

Vien “senio” pasirodymas ir no
ras primest savo programą susi
lauks atvirkščios reakcijos. Jei 
mes norim padaryt kokią Įtaką, 
turėtume tai padaryt labai diplo
matiškai. Mes turim taip susitvar
kyt, kad visa iniciatyva eitų iš pa
ties jaunimo arba atrodytų, kad 
eina iš paties jaunimo. Jaunimas 
visuomet turi oficialius ar neofi
cialius vadus, iniciatorius, papras
tai kiek vyresnio amžiaus. Mes 
turim privačiai prieit prie vadų ir 
jiems asmeniškai stengtis per
duot savo pageidavimus, savo 
nuomones, o tie jau perduos jau
nesniems už save. Šių vyresniųjų 
tarpe (20 m. ar daugiau) yra labai 
gražaus, sąmoningo lietuviško 
jaunimo. Jų pareiga pravest lietu
višką dainą, šokį, paragint kalbėt 
lietuviškai. Jaunesnieji mielai riausia partija, tačiau viena vy- j tiek vidaus politikoje, 
jais seks, nes 16-kamečiui 20-ta- riausybės sudaryti jau negalėjo.: TV. ’ ' ' ‘ _.v__  . . . . . .. ,
metis yra idealas, o 40-ties metų Turėjo sudaryti koaliciją su savo ! srityje abi partijos neturi didelių' Adenauerio sveikatos, kurios ne-Į siminė Lietuvą, teigdamas, kad 
— atsilikęs nuo gyvenimo - • - • — • • • ................ • —’ j.

nis”.

būklę V. Vokietijos socialdemo
kratai, vadinami SPD, labai vy
kusiai išnaudojo rinkiminei pro-

das kitur, ypačiai naujos vyriau-

stipriausiai išvystė savo ūkį V. ir Lietuvą, pabrėždamas, kad ir 
Europoj. įsigijo pasitikę jimą 1 a i s -' su Suomi j a rusai nori pasielgti 
ve mylinčių tautų tarpe ir kartu! taip, kaip pasieige su Pabaltijo 
tapo vienu žymiausių Vakarų pa- Į valstybėmis.
šaulio ramsčių kovoje prieš ko-’ Laikraštis “The Michigan Cath- 
munizmą. : olic”, pasirodo, buvo platokai ap-

Adenaueris ne tik išlaiko ikšio- i rašęs ALRKF metinį kongresą, 
line V. Vokietijos politinę liniją, i taipgi minėjo Lietuvą kaip sovie- 
bet ir stengiasi sulaikyti nuo ne- \ tinės agresijos auką, 
pageidaujamų išsišokimų Vakarų! Tokie laikraščiai, kaip “The 
didžiuosius. Tai patvirtina Aden-[Boston Record” ir “The Daily

gumą prarado. Į naują V. Vokie-’ dėti, kad kancleriu išbus ne visą 
tijos parlamentą tepraėjo tik trys kadencijos laiką. Nors tiksli da- 
partijos: CDU/CSU pravedė 242 ta nepaskelbta, bet manoma, kad 
atstovus ir gavo 45.4% visų bal- Adenaueris pasitrauks jau 1963 
sų — apie 5% mažiau nei anks- Į m. Be to, abi partijos sudarė koa- 
čiau: SPD — 190 atstovų arba litinę tarybą, kurios tiksiąs yra 
36,2% — apie 4% daugiau; FDP i nuspręsti, ar vyriausybės sieki- 
— 67 atstovus arba 12,8% —Įmai atitinka abiejų partijų liniją, 
virš 5% daugiau! Didžiausia rin-j qijtartk
kimų laimėtoja liko FDP, beveik! KOAL1UNE bUlAKiib 
padvigubindama savo atstovu Į Kad nebūtu nesusipratimu, abi 
skaičių ir tapdama reikšminga;partijos sudarė vadinamą koalici-Įauerio naujausioji akciją: kelio-! News” Niujorke buvo išspausdi- 
trečiąja jėga, ko per rinkimus ir j nę sutarti. Joje jau iš anksto nu- i nė į Vašingtoną, pasitarimas su ! nę politinę karikatūrą, vaizduo- 
siekė? 'statyta, kokios linijos turės Gaulle Paryžiuje; numa-i jančią Chruščiovą ryjanti eilę

CDU/CSU ir toliau liko stip- kytis abi partijos tiek užsienio, i tytas pasikalbėjimas su Anglijos! tautų, jų tarpe ir Lietuvą. 
‘ ‘ " ............. [premjeru ir t.t. Į “The Waterbury American”

Užsienio fj ir krašto gvnybos i Vokietijoje prisibijoma tik dėl j spalio 31 d. vedamajame irgi pri-

se- 
Bima

užsienio 
FDP.

politikai patikimesne i skirtumų. Koalicinėje sutartyje galavimai vis dažniau pasireiškia; j sovietai pasirašo sutartis su pra 
• . ! nustatyta: ■ ’’ : ~ .

1. išlaikyti taiką:
2. laikyti tamprius ryšius su

Vakarais: i. _ , . iii ■ ■ ■ ■ ■ . ■

Stiprinama kolchozine vergija Lietuvoje
, resriio visos V- Europos ūki-į r» i - - j

nio ir politinio apsijungimo; ragei naujausius duomenis
Vokietijos sujungimo ir Berlv-

Gyventojų prieauglis Lietuvoje ryti išvadą, kad norima Lietuvą

; prisibijoma. kad Adenauerio eros: nykstančiu rašalu, kaip buvo atsi- 
nenutrauktų jo senatvė. ELI i tikę ir su Lietuva.

TALKA SPAUDAI -
VISŲ LIETUVIŲ REIKALAS

mi ir prievartaujami griebiamės 
gelbėti savo kultūros vertybių?
Ar sočiam, erdviam ir ištaigin-į no klausimu, abi partijos sutarė 
gam name jau nebegalima suras
ti menko kampelio lietuviškai 
knygai?
niekad nesikreipė ir, turbūt, nie
kad nesikreips į savo visuomenę, 
prašydamas išmaldos. Jo norai

Kanados Krašto Valdyba kvie
čia visus tautiečius susirūpinti sa
va spauda. Tuo reikalu ji išsiunti-

Kaip ir visas šio krašto jauni-1 nėjo bendrarašti apylinkių valdy-
mas. taip ir mūsiškis, užaugo to
kiose sąlygose, kur viskas jam bu
vo paruošta, parūpinta. Todėl jis 
yra be iniciatyvos, išglebęs.

Jau pats laikas būtų mūsų jau
nimui parodyt daugiau iniciaty
vos. susiorganizuot klubus, jauni
mo centrus ar kitokias organiza
cijas. kokios jie nori, arba gyviau, 
pajudėt tose pačiose, kurias da
bar turi.

Mums gi vyresniesiems laikas 
isidėmėt. kad turim skaitytis su 
jaunimu kaip su savarankiškais 
žmonėmis. Gali būti mūsų norai 
ar intencijos ir pačios gražiausios, 
kilniausios: nei pasipiktinimu nei 
pamokslais jaunimui jų neįpir- 
Šim. Mes turim žinot, kad 16-os 
metų jaunuolis stengiasi nusikra
tyt visais raiščiais. Jis supranta, 
kad vyresnio pamokymai yra geri 
ir teisingi, tačiau tyčia daro at
virkščiai. kad įrodytų savo sava- 
rankiškuma.

Tarp vaiko ir jaunuolio yra di
delis skirtumas. Vaikas nori prie
žiūros. nori kad tėvai tvarkytu 
visus jo užsiėmimus: jis tada jau
čiasi saugus, mylimas. Tai yra 
laikas, kai visas savo pažiūras, po
mėgius ir polinkius gali įskiepyti 
vaikui. Bet kai jam suėjo 16-ka 

, metų, reikia atpalaiduoti raiščius 
ir leisti jam vienam eiti. Su kriti
ka tenka būti atsargiam. Nebega
lima vaidinti visažinančio ir visa
galinčio. Pasakyti ne. ir labai 
griežtą ne. tik ten. kur būtinai 
reikia. Jei jis vaiku būdamas iš 
tėvų pasiėmė užtektinai gero, šis 
kritiškas amžius praeis be didelių 
pasekmių: 19-20 metų jaunuolis 
vėl priartės prie tėvo ir motinos. 
Vėl jie jam atrodys ir protingi ir

boms. ragindama organizuoti vie
tose laikraščių ir knygų platinimą 
sausio mėnesį, kuris paskelbtas 
spaudos platinimcr mėnesiu. Ben- 
draraštyje sakoma:

“Supraskime didžią spaudos kuklūs ir maži: kad būtų išpirk- 
reikšmę. Pasirūpinkim, kad kiek
vienoje apylinkėje neliktų lietu
vio be lietuviško laikraščio. Para
ginkime ir pagelbėkime jį užsi
prenumeruoti. Kiekvienas lietu
viškas laikraštis. kuris tik nepri
taria Lietuvos okupacijai, mums 
yra brangus. Apylinkių valdybos 
yra prašomos dėti pastangų, kad 
kiek galint didesnis tautiečių 
skaičius užsiprenumeruotų Kana
doj leidžiamus savaitraščius “Ne
priklausomą Lietuvą” ir "Tėviš
kės Žiburius”, nes jie yra mūsų 
bendruomeninių idėjų puoselėto-

tas jo veikalas, kurį jis nepavydė
tinose sąlygose kuria, kad visi 
mes nors kiek ilgesnį laiką išlik
tume gyvi. Bet... šiandien Kana
doje ir JAV jau nėra lietuviškos 
leidyklos, kuri rizikuotų be nuo
stolių lietuvišką knygą leisti.

Niekad šiapus Atlanto gyveną 
lietuviai savo tarpe neturėjo tiek 
talentingų rašytojų, kiek šiandien 
jų turi. Ir vargu kada jie tokio 
derliaus galės susilaukti. Kai Lie
tuvoje lietuvių grožinė literatūra 
yra susinama, kai ten gyvenan
čiam lietuviui rašytojui tematika 

jai. Nepamirškime paraginti tė- yra diktuojama, ir ta tematika 
vus užsisakyti savo vaikučiams šiuo laiku gali būti tik bolŠeviki- 
lietuvišką vaikų laikraštėlį “Eg- nio gyvenimo aktualijos. — tokiu 
lute”. Norintiems viena ar kita sunkiu metu šio kontinento lietu-

>35% visų Lietuvos gyventojų, o .Tokio planavimo rezultatus gali-Į tik maža dalis visos vertingos me- 
kaimuose 65%. Lietuvių yra ma pastebėti ir naujame 20-ties j džiagos ir žodžiais .m-musakomo 

~~ ĮLm,.; ' darbo, kurį nuolat Lietuvos rei-
j lietuvių. į Lietuvoje turi išaugti 9 kartus, o kaląms atlieką Lietuvos vyčiai,

ŽEMĖS ŪKIS Į žemės ūkis tik tris kartus. Pramo-
Pabaltijo kraštai generalinia-1 nė. skirtina vietiniams reikalams.

3. kovoti prieš V. Vokietijos me Sov. Sąjungos plane priskirti i mažiau plečiama.
rvšiu su Berlvnu silpninimą:: gvvulinkvstės produktu gamvbos Profesinės sąjungos, kiek ma-

4. veikti prieš Sov. Sąjungos ir zonai. Bet 1961 m. ‘ pradžioje tyti iš įvairių pareiškimų, vis dau-
,§ov. Vokietijos kontrolę, lie- Chruščiovas staiga paskyrė Pa- giau tampa varovišku organu, ku- 
čiančia susisiekimą su Vak. baltijo kraštams ir privalomus ris turi skatinti plačiąsias darbi- 
Berlvnu; grūdu kontingentus. Lietuva pri-i ninku mases. Jos vaidina visoje

valėjo atiduoti 65.000 tonų, o se-. Sovietų Sąjungoje pagrindinį už-
Berlynu.: „r.-

5. nepripažinti Vokietijos ryti
nių sienų nustatymo, kol ne
bus sudarvta taikos sutartis

kurių absoliutinę daugumą suda
ro jau antros ar net ir trečios 
kartos lietuviai. Tegu, sutikime, 
nevisi jų gali pakankamai gerai 
kalbėti lietuviškai, nevienam jų 
anglų kalba žymiai parankesnė, 
bet lygiai svarbu ir gražu, kad 
juos visus jungia ir jų žygius ly
di lietuviškoji dvasia, lietuviškie
ji nusiteikimai. Jie lietuviais no- 

Prekybos apyvarta kiekvienais ri jaustis nė iš pareigos, ne iš

Profesinės sąjungos, kiek ma-

valėjo atiduoti 65.000 tonų. o‘se- Sovietų Sąjungoje pagrindinį už- 
kančiais metais laipsniškai dau- vaizdą.

Grūdiniu kultūrų derliai sovie- metais palaipsniu didėja. 1956 m. prievartos, bet iš pačios širdies.

Z? a; J v prieškarinių. 1939 m. grūdų der- tuvoje siekė 5.067 mil. rublių, o
1. toliau plėsti-krašte socialinės liūs Lietuvoje, be Klaipėdos kraš- 1959 m. — 7.846 mil. senųjų rb.

rinkos ūki; to, buvo 1.824,510 tonų, o dabar' Lietuvos kraštas ir toliau api-
2. nekelti mokesčių: tik už kelių metų numatyta pa- plėšiamas. Tai iliustruoja 1960 m.
3 siekti ligoniu draudimo re- didinti ligi 1.640.000 tonu. ‘ūkinės pajamos ir jų paskirsty- _

r—----- | Aišku, kad toks ūkininkavimas Į mas. Tais metais gauta viso 7. Į Main St., Athol, Mass., ir papra-
! “šuoliais" veikia destruktyviai 392.688 tūkst. rublių pajamų. Iš ; syti siuntinėti biuletenį, kartu 
į bendrą ūkio plėtotę. Šiais metais

4. kovoti prieš perdėtą darbi- nebuvo įvykdytas pieno supirki- 
ninku teisiu iškėlimą imoniu mo planas.
valdyme: Galvijų skaičius auga lėtai ir

5- tęsti suprivatinimą valstybi- dąr nepasiekė prieškarinių skai-
nių įmonių, stengiantis suda- čių. Faktinai prieauglį išaugina
ryti galimybes būti įmonių kolchozninkąi savo 60 arų skly- 
savininkais - dalininkais kuo puošė.
platesnėms masėms.

giau.
su visa Vokietija: --------- ---------- . ----- ------ ■ , - -

Vidaus politikoje CDU/CSU ir tinėje Lietuvoje dar nepasiekė; mažmeninių prekių apyvarta Lie
FDP sutarė: a- i.....................  ’ ’ ‘

„■ nio gyvenimo aktualijos, — tokiu
Norintiems vieną ar kitą sunkiu metu šio kontinento lietu- 

laikraštį užsisakyti,, tarpininkau- . viai. tautinės kultūros svarbą su
kime, kad laikraščių administra- į prasdami, galėtų ir grožinės lite- 
cijos atsiųstų nemokamai keletą i ratūros baruose gilius pėdsakus 
numerių susipažinti. ■ palikti, priešo daromas spragas

Pasirūpinkime, kad kiekvieno- j užtverti.
je apylinkėje būtų vieta, kur ga- į- Šiomis mintimis vadovaudamo- 
lima būtų nusipirkti lietuviškų si Krašto Valdyba ir kreipiasi į 
knygų, žurnalų bei laikraščių ... Į apylinkių valdybas prašydama

... Vargdami tremtinių stovyk-Į nuoširdžios talkos šiame, taip 
lose per metus laiko mes išgraibs- svarbiame, darbe”, 
tydavome lietuvio rašytojo poezi
jos ar prozos veikalo 5-6 000 egz. .
O jau Šiaurės Amerikoje (turime MILIJONAI, ŠEIMA IR VIENYBĖ 
galvoje Kanadą ir JAV) tie patys . . , v . v. -
žmonės tų pačių rašytojų veikalų Prez. Kennedy tėvas Joseph' ris šeimos narių imdavosi kokio į liekami be jokios priežiūros, daz- pareigas^ jaučiu malonią parei- 
per keletą metų nenupėrka net; Kennedy dar vis’kritiškoje pade- darbo, visi kaip> vienas padėdavo. : na* genda, nelaiku ir nevisada re- "" " " •• ”*
300 egz. Teisingai rašytojas Sant- 'tvje ligoninėje. Visa amerikiečiu šeimos pasisekimai tapo tarsi le- montuojami. .....................
______. i_____________________ _______ i *Į____ j _ -yi i- j i___ i-___ ____‘____ -i___________________ ♦ PaclrntinHvaras klausia: kas atsitiko su mu
mis? Argi mes esame tokie žmo
nės, kurie tik mušami, niekina-

Estai ir latviai glaudžiasi prie BALFa
Pagal BALFo duomenis V. Vo-'yra užregistruotas JAV įstaigose 

kieti joje yra apie 10.000 lietuvių.! kaip organizacija, teikianti para-vo nusistatę prieš airius.

formos, kad apdraustieji pa-1 
tys savo įnašu daugiau prisi
dėtų prie išlaidų dengimo:

Ir tokia lietuvybe, išties, tegali 
būti tikra ir nemeluota.

Jei kas norėtų prisidėti prie 
šiame rašiny minėto Vyčių darbo, 
turėtų rašyti — Supreme Coun
cil. Knights of Lithuania. 105

jų 2.909.128 tūks. rublių atiteko i pažadant siųsti centran iškarpas 
Sov. Sąjungai ir tik 4.486.560 iš savo gyv. vietos laikraščiu, 
tūkst. rublių palikta Lietuvai. taipgi, galimybių ribose, prisidė- 

An. ti prie laiškų rašymo.

BUVOME GUODŽIAMI NEVILTYJE
• • • • : .................. •• .-.•••■ .  ........................... • > . . ..................

Jau dvyliktuosius metus vado- į 16 gimnazijai remti būreliai, jų 
vaudamas Lietuvių Katalikų Šie- vadovai ir komitetai, lietuviškųjų 

tiek Vilniaus radijas, tiek sovieti- lovadai Vokietijoje ir 1961 m. parapijų klebonai ir kunigai, ka- 
nė, spauda Lietuvoje nusiskun- priėmęs Vasario 16 gimnazijos talikių moterų, inžinierių, gydy- 
džia. kad naujieji įrengimai pa- švietimo komisijos pirihininko; tojų, gailestingųjų seserų, teisi- 

•'ninkų. mokytojų ir daug kitų sa
gą šv. Kalėdų ir N. Metų proga jungų, sambūrių ir pavienių aš- 

Iviešai .išreikšti Amerikos ir ap- menų. Jie visi parodė ir rodo, 
spauda iškelia dabar, jo ligos me-:genda. Tos sėkmės priežastis — Į . Paskutiniais metais kolchozinė;lamai viso laisvojo pasaulio lie-'kad Dieviškojo Kūdikio atnešto- 
tu. Kennedy šeimos vieningumą Į vieningumas ir ryžtas, 
ir susiklausymą. Tėvui atsigulus!
į ligoninę, per kelias valandas vi- j 
sa šeima iš įvairių Amerikos vienas jo sūnų tais pinigais nepa-

i Nusausinimas vykdomas gana 
plačiai. Tačiau kartas nuo karto

___ ! sistema Lietuvos žemės ūkyje vis tuviams nuoširdžiausią padėką. Į ji meilė neliko vien raide, bet yra 
( Visiems savo 9 vaikams J. Ken- labiau Įtvirtinama. ,. . . - - ,j- . .....«■....... .

i- nedy paliko po $1 mij Tačiau nė pradedamas Įgyvendinti vienkie-[kos jungiasi ir visi lietuviai ku- Mano didžiausias troškimas ir 
sa šeima iš įvairiu Amerikos I vienas jo sūnų tais pinigais nepa- mių perkėlimas Į kaimo tipo gy- Į nįgai ir tikintieji Vokietijoje. Į malda, kad Dieviškasis Kūdikis 
miestu atskubėjo prie jo lovos sitenkino ir tik savo darbštumo venvietes. Pagal naujus planus. Į Mes visi čia. Vokietijoje, likušie- ; Jus visus apdovanotų dangiškąja 

J Kennedv pradėjo savo karje dėka visi 3 sūnūs šiandien yra numatoma pastatyti 200.000 to- ji daug metų vienokiu ar kitokiu palaima ir naujieji metai dar tia
ra Bostone kur tuo metu visi bu- įtakingose valdžios vietose. Ket- | kių namų. Okupantai mano, kad Į būdu buvome savo brolių lietu- biau mus visus jungtų i vieną lie- 

Savo virto sūnaus Joseph Jr. mirtis netekę Įprasto gyvenimo pagrin- vių užjūryje šelpiami, globojami ’tuvių šeimą ir vestų namo —

Palaipsniui Esu tikras, kad prie šios pade- gyva ir kasdieniniame gyvenime.

Msii jvj" v i upic iv.vvv lietuviu.1 Kaip ort'dniZdCijcL leiKianu para* vu iiubibtate prieb aiiiub. odvu vniu dunauo uvocpu oi. Hinud .r . . *. y . - T . > • * T • ± «
7.000 užsilikę nuo II D. karo ir mą 9.500 pabal t iečių . Paskutiniu ryžto ir sumanumo dėka jis. bū- karo metu buvo didelė tragedija I do vienkiemio — valstiečiai bus ir neviltyje guodžiami. Jeigu Lie- laisvėn Lietuvon. 
virš 2000 atvyko iš Lietuvos ir laiku prie BALFo nori prisijung- damas 35 m., tapo milijonierių, visai šeimai. Jis žuvo lėktuvui i greičiau įjungtam1 į kolchozinę tuvių Bendruomene įstengė per Tėvas Alfom
Sov Sąjungos su repatrijantais ti ir ukrainiečiai su 9.000 šelpia- Jo turto niekas nežino. Spėjama, sprogus, bombarduojant Vokie- vergiją, jų gyvenimą ir betkokią įtiek metų išlaikyti \asario 16 Lietuviu Kat
vokiečiais. Nuolatinės šalpos bei mųjų. BALFo šalpa pinigais kad jis siekia S200-S400 milijonų. tiją. veiklą bus galima zymiau geriau gimnaziją ir ją galėjo įkurdinti ; Vokietijoje <
globos yra reikalingi 3000 lietu- skirstoma tik lietuviams. Pinigai nebuvo jo vienintelis Daug kas spėlioja, kiek Įtakos kontroliuoti. nuosavuose namuose, jeigu eileje vasąno 16 gglobos yra reikalingi 3000 lietu
vių Šelptini V. Vokietijos lietu
viai yra suskirstyti i šimtą vieto
vių - apylinkių, į kurias šalpa ei
na arba tiesiogiai, arba per vietos 
labdaros organizacijas, kaip Cari
tas ir Evangelische Hilfe. Kiek
vienoje vietovėje rinkimų ar su
sitarimo būdu sudaroma BALFo 
šalpos komisija, kuri tvarko vie
toje gėrybių paskirstymą. Nevie
na V Vokietijos lietuviška insti
tucija pasirenka aukų JAV ir tie
siogiai, tyčia ar netyčia aplenkda
mi BALFą.

Salia lietuvių paprastai gyvena 
ir latviai su estais, kurie neturi 
panašios kaip BALFas organiza
cijos Jie glaudžiasi prie BALFo 
ir gauna paramą. Todėl BALFas

Per 1961 m. BALFas i V. Vo
kietiją per 16 kartų nugabeno 
virš pusės milijono svarų maisto 
Už pervežimą sumokėjo V. Vo
kietijos federacinė valdžia. Su
rinkta ir išvežta 35.000 sv. varto
tų drabužių ir SI5.012 pinigais. 
Vasario 16 gimnazijai dar atski
rai $20.697. Iš vietos valdžios 
Miunchene dar gauta $13.000 
Taigi 1961 m. BALFas bus parū
pinęs tremtiniams pinigais per 
$30.000, iš kurių tenka išlaikyti 
BALFo Įstaigos Miunchene per
sonalą. išmokant $750 mėn.

BALFas ragina, kad ir patys 
šelpiamieji V. Vokietijoje apie 
savo vargus ir BALFo darbą atsi
lieptų. 1

Pinigai nebuvo jo vienintelis
tikslas. Jo ambicija buvo prasi- turėjo Joseph Kennedy į savo su
mušti i valdžios viršūnes. Jis pats nų kaip prezidentą, nors arčiau 
buvo savo laiku JAV ambasado- šeimos stovį mano, kad labai ma
riu Britanijai, nors nebuvo ir nė-I žai; Viena, tėvo pažiūros yra daug 
ra didelis anglų simpatikas. Net konservatyviškesnės. negu sū- 

’ ' ■ ' naus: antra, tėvo manymu, sūnus
užtektinai turi savarankiškumo. 
Sakoma, kad tėvo sprendžiamas 
balsas buvęs, kai Robert Kenne
dy abejojęs, ar priimti teisingu
mo ministerio kėdę-

Žymus vaidmuo tenka ir prez. 
žmonai Jaquelinai. Ji rūpinasi ne 
tik šeima, bet ir politiniu gyveni
mu — Balt. Rūmuose atsilankant 
ivąriems politikams Jos vizitas 

j nustatytas Indijoje ir Pakistane.
šiandien Kennedv šeima stato- 

V. K.

praėjusio karo metu jis galvojo, 
kad JAV-bėms vargu ar apsimo
ka gelbėti Britaniją nuo Hitlerio, 
nes pati Britanija nesistengė su
prasti padėties Jo sūnus, dabar
tinis prezidentas, būdamas dar 
Harvardo universitete parašė te
zę “Kodėl Britanija miegojo?”.

Tėvo didžiausi pagalbininkai 
buvo du vyresnieji sūnūs —Jo
seph Jr. ir Jack. Kiekvienas Ken
nedy šeimos narys, atrodo, yra 
paveldėjęs iš tėvo tą nepalaužia-! 
mą ryžtą ir energiją. Kai betku- ma pavyzdžiu.

PRAMONE
Nežiūrint bendro Lietuvos pra

monės augimo paskutiniais me
tais. jos plėtimas vis dar šlubuoja. 
Besigirdami pasiekimais ir pa
teikdami propagandinius skai
čius. patys Lietuvos vadovai yra 
priversti pripažinti ir daug trūku
mų. Eilė Įmonių ir gamyklų daž
nai neįvykdo darbo našumo kėli
mo ir savikainos mažinimo planų. 
Mėsos, pieno ir žuvies pramonės 
Įmonės nedavė užplanuotos pro
dukcijos už 29.6 mil. rubliu. Ligi 
1961 m. pabaigos 65rž žvejybiniu 
laivų prastovėjo uoste. Nepaga-

vietovių buvo ir yra išlaikomos 
vargo mokyklos, jeigu mūsų 
Bendruomenėje šimtai šeimų ne
sužlugo po skurdo našta, jeigu 
mūsų ligoniai ir seneliai nepra
rado vilties ir tikėjimo Dievo Ap
vaizda. jeigu mūsų mažieji ir 
jaunimas beveik kas metai galėjo 
džiaugtis ir atsigaivinti vasaros 
stovyklose, tai visų pirma reikia 
dėkoti geradariams užjūryje, kū
ne nesigailėjo nei aukų, nei pa
sišventimo ir nevengė atsižadėti 
asmeninių patogumų.

Čia negaliu vardais ir pavar
dėmis išskaičiuoti tų visų gerada-

Tėvas Alfonsas Bernatonis. 
Lietuvių Katalikų Sielovados 
Vokietijoje direktorius ir 
Vasario 16 gimnazijai švieti
mo komisijos pirmininkas

mintu pagal planą žuvies produk-l™!- nes W tūkstančiai- Tebūna 
tų vertė siekia 8.2 mil. rublių. paminėtas BALFas su visais savo

Iš”škelbiarnų p?anų gafbna da- darbuotojais ir rėmėjais. Vasario i sveikatą.

Vašingtonas. — Po ilgų svars
tymų JAV pagaliau nutarė duoti 
Ganai $37 mil. paskolą, nežiūrint 
prez. Nkrumos simpatijų Mask
vai. Paskolos nedavimas būtų tu
rėjęs blogesnių pasekmių, negu 
jos davimas.

Niujorkas. — Prez. .Kennedy 
pareiškė savo nepasitenkinimą 
šaukiamų kariuomenėn amerikie
čių netinkamumu. Iš 7 šaukiamų
jų 5 būna netinkami. Iš tų pen
kių 3 atleidžiami dėl fizinių nega
lavimų ir 2 dėl protinių trūkumų. 
Prezidentas ragina visus ameri
kiečius daugiau dėmesio kreipti
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Pavergtoje tėvynėje
VH.NIAUS AERODROME vių rašytoju vardu apie Stalino žalą ii-
Keleiviniai lėkluvai du ka tus nėr tetutūrai prašneko Mykolas Šluokis: 

dHną sk en ta i Maskva. Vienuolika "Taip, rašytojai labai patenkinti tuo, 
ki^iį i stvutę iš Vilniaus galima kad visiškai nuvainikuotas asmenybės 
skristi i M nską ir Kijeve. I Kišeniovą. kultas, kad likviduoti įvairialypiai jo 
O lesa. Simferopol — vienas sk idi- padariniai, o saujelė jo tvė ėjų ir rė
mas kiekvieną dreną. Stalinas, Rosto
vas prie Dono, Mineralnvje Vody, Rv- 
gu ir Leningradas iš Vilniaus pasie- 
kiuini t is karius p* savaite. Si oriitj 
susisiekimą tva ko sovietinė Aeroflot 
bend-ovė. Vilniaus ae od ome pirmą 
ka.tė. li-avo nus‘l^*«djs tu bintais kel'i- 
vtais I4* lovas Tl ski’ tas viduti-, vyrišką, kupiną pasiaukojimo, bet, de
nių nu >t 4t ’ susisiekimui. Jis sk aid; s 
Itatfoj Vilnius Maskva.

IŠ Vilniaus i Kauną keleiviniai lėk
tuvai sk enda du kartu par diena; i 
Kbtaėrb — 6 kaltus i savaite: > Ro- 
k^kį — du kartus i dieną, išskvras

stauruotojų galutinai nuginkluoti. Mū
są rašytojai labai patenkinti ir kupini 
pasiryžimo dirbti geriau, našiau, taik
liau. Ir visdėlto, atverčiant naują Ii- 
te.atū.os puslapi, rašytojams tenka 
giliai susimąstyti. Kartu su visa šali
mi, su partija mes išėjome dideli, did-

ja, ai: kirais savo vėlesniais aspektais 
t agišką kelią. Negali nekelti apmau
daus jausmo toji aplinkybė, kad rašy
tojai ir menininkai dėl žinomų p.ie- 
žasvių įnešė savo indėli i beatodairiš
ką Stalino asmenybės kėlimą ir liaup-

toną — kasdien, išskvrus sekmadi?- 
ntas. T’esiogihj susfslektain su Maskva 
kaitą į diena atlaiko Kauno ir Klai
pėdos aerodromai.

ATSILIEKA PREKYBA 
IR VALGYKLOS

LTSR prekvbos min. A. Mikutis, p i- 
stalines koinpa tijcs XXII suvažiavimo 
iškęltušlsipareigojimus, nusiskundžia, 
kad Lietuvoje p-ekvbos materialinės- 
techninės bazės augimas atsilieka nuo 
P'^kių augimo tempų. Statybos minis- 
te ija per penkerius metus turi pasta- 
Mi 450 naujų pvduotuvių. Planuoja
mi sandėliai prekėms, saugyklos bul
vėms ir daržovėms. Artimiausiu laiku 
universalinės parduotuvės bus pasta
tytos Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose. 
Vilniuje statomas didelis restoranas. 
Tftčiau statybos ministerija šu savo 
gaustais trestais jo neįstengė užbaigti 
per trejus metus. Panašaus likimo, at
rodo. gali susilaukti ir planuojamos 
parduotuvės.

Prekybos uita. A. Mikutis neslepia 
didėlių trūkumų valgyklos?: “Kaip ži
noma. mums iškeltas uždavinys, kad 
pietūs valgyklose būtų skanūs, maistin
gi ir atsieitų šeimai pigiau, negu ga
minti maistą namie. Kol kas to nėra. 
Visuomeninio maitinimo įmonių da be 
iki šiol yra didelių trūkumų. Neretai 
pagamintas maistas žemos knkvbės ir 
nepakankamai kaloringas. Lankytojai 
nevisuomet mandagiai aptarnaujami”. 
A. Mikutis žada valgyklas pataisyti: 
“Stip inama kontrole, kad būtų laiko
masi receptų ir įdedama visa žaliavos 
norma į patiekalus..Iš šių jo žo
džių susidaro įspūdis, jog valgyklą vir
tuvėms skirti maisto produktai ne vi
sada pasiekia katilą, kartais iškeliau
dami i juodąją rinką ar valgyklų tar
nautojų privačius puodus...

Didieji Vilniaus fabrikai, kuriuose 
di ba beveik astuoni tūkstančiai dar
bininkų, neturi nei valgykl į, nei, paga
liau, papras’iausių bufetų. Panaši si
tuacija Kaune ir Klaipė lojo. Jeigu 
kuris fabrikas ir turi valgyklą, ji daž
niausiai dėl savo mažumo negali antąr- 
nauti visų darbininkų. Pavyzdžiui Klai
pėdos cSliuliozės ir popieriaus kombi
nate dirbą virš dviejų tūkstančių žmo
nių, o valgykloje tė a vos 69 vietų... 
Min. A. Mikutis darbininkus ragina 
perdaug nenusiminti, nes juk “ .. ,ne- 
paslaptis ir tai. kad daugelis veikian
čių įmonės? valgyklų dar negali mūsų 
patenkinti tiek patiekalų kokybe, tiek 
ir aptarnavimo lygiu__ ”

ATVIRAS
RAŠYTOJO ŽODIS

Kai šiandien paskubomis likviduo- : 
jami Stalinui skirtų gatvių ir miestų i 
pavadinimai, po ilgesnės tylos lietu- ir virtuvei.

emu, eilėraščių ir kitų žanrų kūrinių, 
šlovinančių Staliną, priskiriančių jam 
visus liaudies ir partijos laimėjimus. 
Tiesa, jo vardas dažname kūrinyje 
skamba tik simboliškai arba lyg koks 
epitetas ar palyginimas. Niekas neabe
joja lašytoja nuoširdumu, bet kaiku- 
. .uos neabejotinus nuostolius teks nu- 
raš ti, nu s jie ne tokie žymūs, kad 
išjudintų lietuvių tarybinės literatū
ros pagrindus, perbrauktų talentin
giausių jos autorių kūrybą ." Nura
šomųjų kūrinių tarpe, be abejonės, 
bus ir Salomėjos Nėries poema Stali
nui, poema, kuri iš jos buvo išspausta 
grasinimų keliu, vėliau visiškai sugrio
vusi šios tikrai talentingos poetės gy
venimą. Be reikalo džiaugiasi M. Sluc- 
kis, kad Stalino kulto tvėrėjai yra ga^ 
lutinai nuginkluoti. Stalino garbinto
jas Justas Paleckis iš A ugšėi ausies ta
rybos prezidiumo pirmininko kėdės 
duosnia ranka pažėrė nusipelniusio 
kultūros veikėjo garbės vardą kitam 
prisiekusiam Stalino garbintojui — 
Mečislovui Gedvilai... Tur būt ir pa
čiam M. Sluckiui juokinga matyti po- 
litruką M. Gedvilą Lietuvos kultūri-. 
ninku gretose... ;

NAMAI,
ŠLOVINAMA PARTIJA

Vilniuje buvo atidaryti Lietuvos te
atro dr-jos namai, skirti dramos akto
riams, televizijos studijos artistams, 
baleto ir operos solistams. Namus ofi
cialiai atidarė aktorius Jonas Kava
liauskas. Svečių tarpe buvo iš Vokie
tijos DP stovyklų grįžusios aktorės — 
Kipro Petrausko žmoną Elena Žalen- 
kevičaitė ir Boriso Dauguviečio žmo
na Nelė Vosyliūtė. Namų paskirtį ge
riausiai apibūdina jų salėje įvykęs li
teratūros vakaras — “Mes šlovinam 
partiją ...” Aktoriai, operos daininin
kai ir baloto šokėjai turėjo klausyti, 
kaip praradę Staliną dabar šlovina 
partiją poetai — A. Churginas, J. De
gutytė, A. Venclova, dramaturgai — 
J. Chlivickas. V. Miliūnas ir K. Saja.

PREMIJOS BALDU 
GAMINTOJAMS

Maskvoje du menesius veikė kon- 
: kursinė baldų paroda. Antrą premiją Į 
buvo apdovanotas Lietuvos liaudies 
ūkio tarybos eksperimentinio kon- 
struktavimo biuro architektų Ligijos 
ir Algimanto Stapulionių sukurtas tri
jų kambarių buto apstatymo komplek
tas, Tai buvo augščiausias Įvertinimas, 
nes pirmoji premija nebuvo niekam 
paskirta dėl parodoje išstatytų baldų 
silpnoko lygio. Dvi pirmąsias premi
jas Stapulioniai gavo už viešbučio ti
po baldus. Kiti lietuviai baldų kon
struktoriai laimėjo dvi trečiąsias pre
mijas už baldus studentų bendrabučiui

HAMILTON, Ontario
NAUJA LSR DR-JOS VALDYBA 1 d. Mickevičiai persikelia į Aylmer, 

išrinkta 1961 m. gruodžio 9 d. — Alf. 
Paukštys 23 balsais. V. Pašilys 23 b., 
lg. Varnas 20 b., Jul. Paškevičius 16 me’ 
b., G. Stukas 21 b.. Zigm Pulianaus R 
kas 19 b. ir A. Kaušpėdas 16 b. Pasta- J KALEDU EuLUiE. 
rieji trys — nauji. Revizijos komisija: 
G. Breichmanienė 21 b., V Navickas 
20 b. ir P. Gužas 15 balsų.

At timiaūšioje ateityje naujoji v-ba 
pasiskirstys pareigomis. Norintieji 
naujajai v-bai padėti rengiant tradici
nį kaukių balių kovo 3 d., maloniai 
prašomi aukojamus fantus ar piniginę 
auką nukreipti į augščiau išvardintus 
asmenis. Visiems pnsidėjusiems — 
lietuviškas ačiū iš anksto. V. P.

VAJUS TAUTOS NAMAMS ir di
džiųjų švenčių metu nesustojo! 36-toje 
ir 37 toje savaitėse gauta S1300, o nuo 
vajaus pradžios $42.600: Naujais na
riais su $100 įstojo M. Phskeviėienė ir 
L Borusas. Gerta ji J. ir T. Povilaus- 
kai įrašė savo mažąją Birute. Vienas 
hąmiltoniėtis, prašęs pavardžių ne
skelbti, įteikė $200 grynais ir įrašė 
savo 2 anūkus gyv. Saskatchewane, 
prašydamas serus pasiųsti jiems kaip 
jo kalėdine dovaną. Busimųjų TN pla
nuotojai architektai Alg. Banelis ir 
Vyt. Petrulis prieš pradėdami darbą, 
įteikė po šimtinę. I. ir S. Vėgiai, turį 
LN po šimtinę, pridėjo dar po antrą, ruošė mūsų tėvai S. ir S. Rakščiai. 
Mielasis P. Rainys turįs vieną Šerą, 
padidino savo paramą dar S400. Vi
siems LN v-ba dėkoja ir linki daug 
laimės Naujuose Metuose!

LN V-BOS POSĖDIS gruodžio 18 d. 
buvo skirtas vien tik architektų parin
kimui. Po ilgų ir atidžių svarstymų LN 
v-ba ši darbą pavedė jaunesnės kartos 
atstovams, jau čia Kanadoje mokslus 
baigusiems, torontiškiams lietuviams 
— Alg. Baneliui, MRAIC ir Vyt. Pet
ruliui, MRAIC.

LIET. NAMUOSE nuo sausio 1 d. iš- . - .
nuomota virš metų laiko stovėjusi tnš- planuojamas, kai 
čia krautuvei patalpa iš King g-vės už apdraudos įstatymas 
$62,50 mėn. jo 1941 m. __________ , ____ - - ------- s —

Sausio 1 d. LN buvo tuščia tik vie- kad 12% visos darbo jėgos gali tą. buvo prašyta pašalpos, tai nau-/T Laisve 
na maža patalpa iš Main g-vės, už ku- neuirbti. Tuo remiantis buvo nu- ju atveju išdirbtas laikas skaito- i .Pį
ria prašoma $45 mėn; visa kitą yra iš-‘matyta, kad įmokos viršys išmo- mas nuo paskutinės pašalpos pra-‘ RE: L R J QK azą, -

j - c5at cs Sezoninių pašalpų d y-;
Sis pramatvmas pirma karta dis tas pats kaip ir reguliarių. _____ ___ _________________ __  ___ _________ _______________

įas ir siainuu-. —kai buvo Sudarymas dviejų fondų pagal ti jury komisiją. Premijai S100 pasky- siuiitinybės patarėjas prof. J. Baltru- 
kad per porą 1 ivestos “sezoninės pašalpos”, ku- kvalifikacijas yra nebloga išeitis re kun. dr. J. Prunskis. Komisijos na- 
ug atsiranda rios sudąpė 80% normaliu pašai- J iŠ susidariusio nedarbo apdraudos ; riai dabar peržiūri “Drauge” išspaus-

• L sutartis !nn darbininkams Prariži'oiP se-! fondo deficito. C.Sc. dintus reportažus 1961 m. ir •

Linkime mieliesiems Mickevičiams 
geriausio pasisekimo tabako augini- 

Sk. St.

PEMBROKE, Ont. |
APLANKĖ LIETUVIS KUNIGAS. |

Kun. dr. V. Skilandžiunas iš Ota
vos aplankė Pembroke lietuvius prieš 
Kalėdas. Katedros patalpose įvyko

Lietuviai pasaulyje
Skautiškoji 

. šeima buvo surengusi Kalėdų eglutę 
mūsų mažiesiems 1961 m. gruodžio 26 
d. AV parapijos salėje. Nois nelabai 
gausus būrys publikos bei programos 
dalyvių, bet visgi tai buvo lietuviška. 
Malonaus jausmo bangelį pereina per 
širdį bent retkarčiais išvydus scenoje 
ypač mūsų pačių mažųjų pajėgų darbo 
vaisius. Nors tai buvo kuklus, ne pro
fesionalu pasirodymas, bet vertas dė- j 
mesio. vertas visų paramos. Ypač į mū-, b 
sų jaunųjų parengimus turėtų daugiau žė dešinę koją. Jau grįžo iš ligoninės 
dėmesio kreipti palys tėveliai, atsilan- j įr gydosi namuose.
kydami į tokius parengimus. Tuo mesi
juos -paskatintumėm tolimesniam vei- . ^CEKSANDRAS KIŠKIS, 18 m., 
kimui. J amž., Petro sūnus, gavo civilinio la-

“Si/vintos” tuntui pareikalavo dar-? kūno sparnus iškilmingose ceremoni- 
bo ir laiko, tačiau labai abejotina ar į ^ose ay^acUos bazėje Pembroke. Jis 
programos dalyviai jautėsi šiek tiek; buvo vienas iš daugelio kandidatų ge- 
atlyginii žiūrovų gausumu. Tiesa, vai-. Pašiusių rašinį tema: vei
kučių buvo gražus būrelis, bet kur jų 
tėveliai? .. V. P.

dvasinis susikaupimas ir po to išpa- ią le-K/KAo 
žintis. Vietos lietuviai mielai pasinau- i V Q ISTyDeS 
dojo šia dvasine lietuvio kunigo pa
slauga. Jau šešti metai kun Skilan- 
džiūnas rūpinasi Pembroke lietuvių 
dvasiniais reikalais. Ugningas ir nuo-{ _ ______ ____ ________
inkTakUn!kpm?dlS s“lie.psna mino kal^autorhLsHbuvejbemT^O Kitos — Agnetė ir Margarita minėjo 
jo kasdien} beje paskendusių tauaecių ■ me| .«Karį0» redaktoriu ar redakci-‘25 metų vienuolinio gyvenimo sukak- 
urdpSe <?‘desne Dievo ir,!FeVyn*s,mei: jos nariu, mirę gruodžio 11 d. Niujor- U- Ta proga jos galėjo aplankyti liet, 
le. Pembrokieciai yra tikrai dėkingi ke. PaiaMotas gruodžio 13 d. iš VJ At- seseles benediktines Lieže. Savo gimi- 
uz atsilankynų. , stmainymo parapijos bažnyčios Mas-'««J Lietuvoje aplankyti, žinoma, ne-

PETRĄ KIŠKĮ ištiko nelaimė dar- pethe šv. Karoliaus kapinėse. Velionis galėjo, o giminių Amerikoje pamaty- 
‘ — paslydo darbovietėje ir sulau- buvo gimęs 1897 m. kovo 13 d. Kurtu- d neleido, nes neturi Belgijos pilie-

Belgija
ST. BUTKUS, Lietuvos kariuome KELIOS LIETUVAITĖS VIRNUO- 

, nė s kūrėjas-savanoris, pirmasis 1919 l'ĖS gy vena širdiečių vienuolyne Petit 
i m. pakėlęs Lietuvos vėliava Gedimino Kechain. Viena jų — Agnietė mirė 
kalne, Vilniuje, knygos “Vyrai Gedi- » lei* palaidota. Sesuo Nazarija serga.

jos nariu, mirė gruodžio 11 d. Niujor- M- Ta proga jos galėjo aplankyti liet, 
ke. Palaidotas gruodžio 13 d. iš VJ At- seseles benediktines Lieže. Savo gimi- 
simainymo parapijos bažnyčios Mas- n*U Lietuvoje aplankyti, žinoma, ne-

venų miestelyje, Padubysio vaisė., i tybės; konsulas nedavė vizos. Jas kar
šiausių apskr. [t3*5 aplanko seserys benediktinės iš

“FLORIDOS LIETUVIAI“, A. Žalu-! ,r po“,a Baltus- Sesuo Agnietė
* aA I A Z* » >1/I o« Am zv M « I, A r* m zv m m

! išvvkti i JAV.
f '""L•• ■ ••

nuine- • . i • •

bo ir P. Pociaus St. Petersburge lei-' «r A‘ure"<?į’ b^diktinės. rengiasi 
džiamas laikraštėlis. Redaguoja Albi- Isvv 1 • * *
nas Karnius. Iki šiol išėjo du nuine- . . -
riai. Redaktorius savo žodyje sako: I lQ 11 jQ 
“Tikimės apjungti visus, ypač Flori-j 
dos, lietuvius, tebetikinčius F 
klausomos Lietuvos prisikėlimą 
bent dalį savo gyvenimo skiriančius 
šiam reikalui”.

AL. DUNDULIS išrinktas nauju VTil- baigusieji priimami diplomatinėn Va- 
niaus kr. liet, s-gos Čikagos skyriaus tikano tarnybon. Kandidatai akademi- 
pirniininku. Prieš tai skyriui vadovavo > jon yra kruopščiai atrenkami. 
Valerijonas Šimkus. . I KUN. BULAITIS, ikišiol studijavęs

E. V. JATULIS Berno un-te išlaikė Romoj kanonų teise, yra priimtas į 
baigiamuosius medicinos egzaminus ir Vatikano diplomatijos akademija. Jis 
gavo daktaro laipsni. Jis grižo i JAV. > yra Kaišiadorių vyskupijos kunigas, 

E. V. Jatulis yra Lietuvos buv. kon-' gimęs Britanijoj, kur gyvena jo tėvai, 
šulo Mandžiūrijoje, o prieš tai ėjusio KUN DR IG\ATAVICIUS kviečia- 
konsulo pareigas Tilzcje d.. Eduardo mas ŠV- Ka2imiero kolegijos vicerekto- 
Jatulio, sūnūs. II D. karo pabaigoje rju vjeton pasitraukusio kun, dr. J. 
sovietai, užėmę ; landžiai i ja, konsulą ąv|jos ir grįžusio Vokietijon. Kun. dr. 
Jatulj suėmė ir apie 10 metų įskalino i.natavičius profesoriauja Riodežanei- 
Sibn-e. Po Stalino mirties kons. Jatu- _0 kuni scminarijoj, Brazilijoj, ir 
lis grjzo Lietuvon, bet jo sveikata bu- kartu ilirba vvskupijos Arijoje, 
vo taip suardyta, kad netrukus mirė.
Jo sūnus E. V. Jatulis atsidūrė laisva- r> me pasaulyje. HrOnCUZl JO

I DR. P. JARAS, turįs privačią smul- PARYŽIUJE, šv. Gervazo bažnyčio
je 1941 m. Buvo skaičiuojama, jei per tuos dvejus metus jau kar- kiųjų gyvulių ligoninę Highland, Ind., je, kuri kitados buvo Prancūzijos kara- 

‘ ‘ w w T Fondui Liet. Kultūrai Ug- iių lankoma, pirmą kartą pasigirdo lie
tuvių kalba emigracijos dienos proga.

Ben, 18-ka kalbų buvo perskaityta popie- 
Babrauskas, Ai. Baronas, Pov. Gan- žiaus Jono XXIII sveikinimo telegra- 
čys, St. Semėnienė ir Vyt. Zalatorius ma. Lietuviškai skaitė kun. J. Petro- 
sudaro “Draugo” reportažui premijuo- sius. Pamaldose dalyvavo Lietuvos pa-

. .  __ . ..... : : “Ci
vil Defence”. Šiuo metu Aleksandras 
lanko paskutinę High School klasę 

/ Pembroke. Civilinės aviacijos bazei 
Padėka...........................Pembroke taip pat priklauso ir kitas

Dėkojame giminėms ir pažįsta- jaunas lietuvis Vytautas Astra.
miems, atsilankiusiems į mūsų 12 m. x-.... » > *• - , • JONAS DAMIJONAITIS, anksčiauvedvbmes sukakties vaisęs, kurias su- . D . . . • ,gyv. Pembroke, gydosi Otavos sanato

rijoje, kurioje dirba lietuvis gyd. dr. 
J. Kubilius. Batų gera, kad Otavos ir 
Pembroko lietuviai jį dažniau aplan
kytų. . .

LB apylinkės pirmininku šiuo metu 
yra p. Bakūnienė. gyv. 539 Mary St. 
Tel. ii£. 2-7270. Kor.

KUN. AUDRYS JUOZAS BAČKIS, 
nePr1* 'neseniai baigęs teologijos mokslus Ro- 

’r moję, priimtas į pontifikalinę diplo- 
s , matijos akademiją tolesnėm studijom. 

Ją numato baigti 1964 m. Akademiją

Taip pat dėkojame visiems už gražias 
dovanas Padėką reiškiame gerb. kun. 
dr. J. Tadarauskui už gėles ir nuošir 
du žodį. Pp. Meškauskams dėkojame 
už gėles.

Ačiū visiems
Laima ir Justas Kriaučiūnai

Išsekęs nedarbo apdraudos fondas
Nedarbo apdraudos fondas bu- iki gegužės 20 d. Joms gauti rei- 

nedarbo kia būti išdirbusiam per dvejus, 
isigalio- metus nemažiau 15 savaičių. Bet i U •-__ r-.-___ l_______ ---- -- ^4...z, '

nuomota. i
i ALYVOS UŽSAKYMAI per LN Kul 
' tūros Fondą, gerųjų tautiečių dėka i . . ...
duoda nuolatines pastovias ir stąmbo- neišsipildė 1950 m., kai buvo 
kas pajamas. Gaila tik, 1 
paskutinių metų nedaug 
naujų klijentų. Lapkr. męn. sutartis ■ pU darbininkams. Pradžioje se-! 
pratęsė (už juos gauta po S5) šie LN : ' - - - - -----
rėmėjai: P. Lapinskas, A. Krakaitis, Į 
V. Venckevičius. A. Barkauskas. V.
Beniušiš, Br. Grajauskas, E. Mickū- 
nas, J. Durniak, S. Zaranka ir V. Or- ’ 
liekas. Iš viso gauta S50 L N v-bos var
du. Nuoširdus ačiū!

Alyvos sutartis galima pakeisti bet- 
kuriuo metu. Tad paremkime TN įsi-j pirie bankroto.

Reikalui tirti buvo paskirta rodanti deganti Ukrainos kaima. L 
__________ pėciali komisija — Gili Commis-!po nuotrauka buvo paaiškinimas, į

ik. .„i maloniai prašomi surinkti sion, kurios pareiga surasti naū-j įad tai vienas iš gen. Heusinge->________ _ _____ ________ _ _
aukas iki vasario i d. šia proga pra- jus būdus išbristi iš sunkenybių, rio nusikaltimų Įrodymų. Vokie- turinti 9 kitų tautybių drabužius. Kon-

gijimą. Skambinti St. Bakšiui JA. 9? 
4662. ‘

LIET. GIMNAZIJŲ RĖMĖJU būre 
liu vadovai i

aitis ir sekr. A. Liutkus.

dintus reportažus 1961 m. ir savo AuStTGllIQ 
sprendimą paskelbs sausio mėnesi. *

Bonna. — V. Vokietija renka dr. a. RAčKUS yra parašęs trijų Į
I medžiagą įrodyti, kaip neteisingi: tomų veikalą apie Lietuvos numizma-

toninės pašalpos galėjo būti mo-j
kainos tarp sausio 1 d. ir balan-:
jžio,15 d. kiekvienais metais, bet! vra sovjeĮU kaltinimai gen. Adolf tiką-
vėliau kvalifikacijos buvo paleng-: HgUSįngeriui. kuris šiuo metu yra >
vintos ir laikotarpis joms gauti i Ąuant0 S-gos karinės komisijos! J«oja 40 lietuvių studentu, 
prailgintas. Dėlto nedarbo ap-l irm Vašingtone. Sovietų armi- n 
^raudos ^fondas atsidūrė beveik jos ĮaįkraŠty “Raudonoji žvaigž- 

"" ; . r. . dė" buvo išspausdinta nuotrauka

5

šomę pakalbinti ir surasti naujų rėmė- i Komisija, ištyrusi padėti, pasiūlė 
jų, nes daugumas būrelių labai suma- Įsteigti visiškai atskirą fondą, fcu- 
žėje.

MŪSŲ LIGONIAI. — Sunkokai ser- Į 
gą ir gydosi General Hospital St. Gu- 
dinskas is Simcoe. OnL Kalėdų proga į fondas būtu palaikomas VV- 
L.x v bos vardu įteikė dovanėlę ir pa- sausybes, ir sezoninių darbininkų 
linkėjo greitai pasveikti. : Įnašų. Įaip pat pasiūlyta, kad se-

Darbovietėjė koja lengvai sužeidė ■ zoniniais darbininkais būtų apta- 
Vyt. Vasiliauskui, kuris darbo dėl su- riami ne pagal sezoninę pramonę, 
žeidimo nepertraukė. j kaip miško kirtimas, uosto .krovi-

Linkime mūsų ligoniams greitai pa-‘,.|j^jj žvejai ir pan., bet pjlgal jų 
sveikti.^ ... ,'darba paskutiniais dviem metais.

?’IPIRK3.1!AB?K0 uK-- ~ Ha’ J ^ųjgumas Kanadož?Xlarbinin- 
miltonieciai Mickevičiai savo gražius į ku^riu samdvm0 p^jodas vra 

Sipirko prie Avimer. Ont.. tabako ūki,'reguliarus ir is anksto numato- 
kuri iki Šiol valde O. Klemka. Kovo' mas. tęs ir toliau savo mokėjimus 

nedarbo apdraudos fondui, kuris 
išlaikomos pačių darbininkų ir jų? 
samdytojų Įnašais. Toks fondas. : 
be nubyrėjimų i šalis, išmokant 
sezoniniams darbininkams.' pilnai 

, išilaikvtu.t -V“... ,-jU . ......... .. |
Dabartiniu metu gauti papras-: 

tai bedarbio apdraudos pašalpai,} 
Prię Valstybinės filharmonijos vei- na” ar “Ramunėlė”? Kodėl šios men- si rtet trys leidyklos — Grožinės, Po- • reikia jam priklausyti ir mokėti 

kiantis muzikinis liaudies universite- kavertės muzikos šalininkai sugeba litinės - mokslinės ir Pedagoginės Ii-: draudimo mokesti bent 30 savai-: 
tas - lektoriumas pradėjo trečiuosius ,asti ir nat;-’ (jeigu neranda — iššif- teratūros. Tarp trijų auklių, aišku. Į čių per dvejus metus prieš paduo-

1 v s 1 k.-.-. u- “Rezultatai, ^de-!dant pareiškimą pašalpai gauti.
—--- -r—’ i Pašalpos, jei dirbės išlaiko kita•nacinio pobūdžio knygos plačioji vi-i gaUma įti ikį $36 sa;

suomene beveik nieko negavo apie: -x • ‘ i
muzikos meno vystymąsi, apie žymiau-i - .
siu rusu, lietuviu ir Vakaru kompo-! fSč&Onmes pašalpas praeitais

Jaunų autoriii ko- pnėtais mokėjo nuo gruodžio 10

Muzikinės bėdos Lietuvoje

TUŠČIOS KĖDĖS KONCERTU SALĖJE

ris mokėtų sezoniniams darbinin- 
\ Aams ir tuo nemažintų pastovaus 
nedarbo apdraudos fondo. Nauja-

^Ilgumas Kanado^F^arbinin- 
'.ą. Kurių samdymo penjodas yra 
reguliarus ir iš anksto numato-

vuoja iš įrašo), sugeba ją aranžiruoti vaikas liko be nosies: “ 
ir populiarinti ko gero su tikrai pavy- ja, apgailėtini. Be vienos kitos infor- 
dėtinu entuziazmu? .. 

MUZIKA META LAUK 
IŠ MOKYKLŲ 

Savo straipsnyje — “Uždainuos mo- zitorių kūrybą
kykla — uždainuos visa šalis” A. Am- lektyvas paruošė keturių dalių veika- ' 
brazas priežasčių muzikinio skonio ne- lą apie muzikos raidą ir žymiausių 
galavimui jieško dabartinės Lietuvos kompozitorių kūrybą, čia jis įšalo ne- 
bendrojo lavinimo mokyklose. Pradi- ribotam laikui. Panašaus likimo susi-! .. . .
nėse klasėse, kada vaikai gauna pa- laukė A. Daunoro “Harmonija” ir V. i Gerieji Londono ir apylinkių
grindus muzikinei klausai, dainavimo ( Krakauskaitės “Jaunojo pianisto” ant- i Lietuviai!
įgūdžiams, muzikiniam raštui ir meni- roji dalis. Valstybinė Politinės-moks-: nuostabiai pasisekusių keleto

mano apsilankymų pas Tamstas Lietu
vių Namų reikalais, šių Naujų Metų 
pradžioje, sausio 7-8 dienomis, vėl esu 
numatęs važiuoti pas Jus, jieškoda- 
mas gerų širdžių didžiajame Tautos 
Namų įsigijimo darbe.

TN įsigijimas Hamiltone jau yra 
perėjės j galutinę fazę. LN v-ba savo 

 HU__ __  t _ _____ ___ ______ ____ ________  __ _ _________ gruodžio 18 d. posėdyje jų suplana- 
lėje nejaukiai_ baltuoja tuščios kė- pralenda žmonės, neturintieji__ net mi- dien jieško straipsnių apie muziką pe- j v’ma pavedė mūsų jauniesiems, jau
dės . . . Radijo bangomis transliuojama: n j matinės klausos. K laipėdos pėda go- r i odinėje spaudoje. Tačiau periodinės ^’a Kanadoje mokslus baigusiems, ar-
opera, gal būt — simfonija. O dažno !xinė mokykla pagrindini dėmėsi ski-; spaudos redakcijos neturi muzikiniu chitektams — Algimantui Baneliui ir 

‘ !X _ ap? ' muzika ir Vytautui Petruliui iš Toronto Maž-
■ busimasis muzikos mokytojas verčia- kompozitorių kūryba labai reti paukš- daug už 2-jų mėnesių turėsime jų pa

čiai periodinės spaudos puslapiuose.; ruoštus - tiksHus planus galutiniam LN
PROPAGANDOS 

ŽALA MUZIKAI
Vilniaus Valst. pedagoginio institu

to muzikos teorijos katedros vyr. dės- 
vij su naujai tytojas A. Ambrazas sąmoningai nu- 

čia nūdienio gyvenimo pulsą, nesu-J Įrengtais muzikiniais kabinetais, kurie kitą tuščių kėdžių koncertų salė- 
pranta klausytojų poreikių, neranda * “ “ j—’

paprastos, uždegančios melodijos. Nc- 
veiklunm, opratyvumo stoka kaltina- sioms klasėms gražinti privalomą mu 
mas Ir tarpininkaujantis tarp kompo- 7ikos pamoka, 
zitoriaus ir klausytojo aparatas — lei
dyklos, koncertinės organizacijos ir, 
tt. Tačiau, antra vertus, kodėl gi leng- : w
vai suranda kelią į klausytoją “Mari-i Knygų apie muziką leidimu rūpino-’ šyti operas apie žuvusius komunistų

metais 
su nui- 
sąvoko-

mokslo metus. Pirmaisiais 
klausytojai buvo supažindinti 
zikos žanrais ir muzikinėmis 
mis, antraisiais metais — su Vienos 
klasikų, romantikų ir sovietinių kom-’ 
pozitoriu kūryba, šiuos mokslo metus 
žadama paskirti lenkų, čekų, skandi
navų ir prancūzų muzikai, ją papildant 
“broliškųjų” respublikų muzikiniais 
laimėjimais, šiuo muzikiniu liaudies 
un-tu stengiamasi pakelti gerokai su
šlubavusi muzikinį publikos skonį. Vil
niaus Valstybinio pedagoginio insti
tuto muzikos teorijos katedros vyr. nio skonio ugdymui, muzikos pamo- lines literatūros leidykla buvo prade- 
dėstytojas A. Ambrazas atvirai nusi- kas praveda nekvalifikuoti bendrųjų jusi leisti leidinius apie lietuvių kom- 
skundžia: “. . . Eilinis koncertas Vals-j dalykų mokytojai, kurie patys kartais pozitorius — B. Dvarioną. St. \'a in i ū- 
tybinėje filharmonijos salėje. Skamba neturi nei klausos, nei didesnio muzi- na, J. Gruodį. Čia ir pasibaigė jos tau- 
simfoninė muzika — klasika, nauji ta- kos supratimo. Muzikos mokytojus zikinė veikla. Abi leidyklos muzikines 
rybinių kompozitorių kūriniai. Atlikę-1ruošia pedagoginės mokyklos, Šiaulių ' knygas išbraukė iš savo sarašu. kad 
jn kolektyvas rūpestingai paruošė ; pedagoginis institutas, Vilniaus Valst nesušikryžiuotų planai su Valstybine 
programą, nuoširdžiai stengiasi ąt- J pedagoginio instituto muzikos kated-į Grožinės literatūros leidykla. GalutL 
skleisti kūriniu turini. Tuo tarpu sa- ra. I muzikos mokytojų eiles vis dar nam rezultate muzikos mėgėjai šian-

klausytojo ranka nekantriai nusuka ria mandolinai. Kažkodėl kiekviena . skyrių. Straipsniai ‘ muziką ir 
radijo rankenėlę, jieško Varšuvos I 
Masinė daina! Kiek apie ją kalbėta ir'mas išmokti skambinti mandolina... 
rašyta! Kiek dainų guli kompozitorių įvedus gamybini apmotam?, vyres- 
stalčiuose. knygų lentynose, bet kokia; nėse bendrojo lavinimo mokyklų kla- 
nedidelė jų dalis skamba liaudies, sausėse padidėjo pamokų skaičius. Pro- 
viveiklininkų lūpose . Paprastai to- blema buvo išspręsta labai paprastai 
kiais atvejais kaltinami kompozitoriai ‘ _ išmetant lauk muzikos pamokas . . .
— už tai, kad jie nepakankamai jau- i Mokykk; nežino . ' <

tąhtn p r darė n - š .nn nebereikalin- se priežastį — propagandos žalą muri
ni. A. A:. b: azas i <ka! luja vyresnio- ika’- Komunistų partija net ir muziką 

į. spėjo įkinkyti į savo propagandos ve- 
žimą. Dainų šventėse dainuojamose 

. r-mvvi i dainose atiduodama duoklė partijai,
° vič mitIikac' KMvriT kompozitoriai simfoninėmis poemomis 

MAtA MUZIKOS KNYGŲ verčiami garbinti partijos herojus, ra-

NŪS
GĖLĖS VISOKIOMS PROGOMS — vestuvėms, 

gimtadieniams. laidotuvėms ir t.t.
Pristatome i namus. Kalbame lietuviškai.
Tcl. LE. 4-4645, po 6 v. v. tel. LE. 3-4037 
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“TALKA” LTD., lietuvių bankelis 
Melbourne, įregistruotas Viktorijos ko
operatyvų registro įstaigoje, sėkmm- 

BOSTONO UNIVERSITETE studi- gai PradeJ° darbą.
- ;;___„„.2....... j GARBĖS LENTA. — Adelaidės Lie-

. D. TIJŪNĖLIS, čikagietis, 24 metų tuvių S-gęs v-bos posėdyje nutarta itai- 
amžiaus. gavo chemijos inžinerijos ma- syti garbės lentą, kurioje bus Įrašytos 

i grstro laipsnį. pavardės adeiaidiečių, prisidėjusių
MEKSIKIETĖ GARCIA, gyv. čiką- P^e L, Namų pristatymo bei pertvar

oje, atsiuntė laiški* Lietuvos konsu- kymo. Joje bus taip pat įrašomi vardai 
kuriame pareiškė norą įsigyti to darbo prisidėjusių organiza- 

lietuviškus tautinius drabužius. Ji jau cUlL
STATYDINSIS NAMUS. — Aust

ralijos sostinės Canberros lietuviai no-čiai atrado tą pačią nuotrauką so- sulato ji buvo nukreipta i J. ir K. Priš 
vietų istorijos vadovėlvie su na- mantų audykla “Juosta”, kur ji juos ri pasistatyti bendruomeninius namus.

J .. . liorurl,. ko«a, bet veik-
niečiu kaima Šanchajaus apylin- I>ARBO MECHAN1Z.ACIJA palietė h ir judri. Išleistame atsišaukime ini- 
r- J r nevieną lietuvi darbininką. Cudahy czatonai sako: “...musų organizaci-

Q 1” A f ’t TAX7 *1 b-vė Omahoje pastatė S5 mil naują jos yra benamės. Skautai neturi savo 
r V • ! taodėrnišką skerdyklą ir atleido 700 kampo sueigoms, tautinių šokių grupė 

atėjo i pagalbą valstybei, kuri Į darbininkų, jų tarpe 4 mūsų spaudos — salės repeticijoms, sportininkai — 
draugavo SU Sov. Sąjunga ir buvo darbuotojus — “Dirvos” Šarką ir Po- aikštės treniruotėms, “Šviesos” sam- 
atstūmusi JAV. Tai mažytė S0- vilaitį, “Naujienų 
mali ja, kur potvyniai sunaikino cėną. 
visą krašto derlių. Kai praėjusiais .
metais Somalija tapo nepriklau- JOpOnijCl
soma. Sov- Sąjunga pasisiūlė SU KUX A marGEVICIUS. salezię- sos- atstovas V. Genvs, soorto klubo 
savo pagalba. Dabar, kai kraštas tis, dirba misijose Japonijoje. Jo ad-i atstovas inž. P. Dirkis. studentu atst. 
atsiduiė nelaimėje, sovietai jau resąs: Rev. A. Margevičitis, balesian _ t. Žilinskas, skautų tėvų ir rėmėjų
neberemia. . Boys Town, Kokubunji. Tokyo. Japan, j atst. _ V. švedas; inž. R. Katauskas ir

i A. Andriuška, kaip Bendruomenės 
! apylinkės atstovas.

j ADELAIDĖS LIET. TEATRAS, vad.
! i rež. J. Gučiaus, pastatė A. Škėmos 

“žvakidė”. Pagal S. Neliubšio eskizus, 
dekoracijas piešė A. Kudirka.

• “MCSU PASTOGĖ", Australijos lie- 
[ tuvių savaitraštis, visą 48-tąjį numerį 

paskyrė Adelaidės lietuvių kolonijai. 
Tą numerį parengė redakcinė k-ja, su
sidedanti iš: Pulgio Andriušio, A. Ga-

; velta, A. Maželio. J. Mockūno, Br. No
reikos ir VL Radzevičiaus,

Navaką ir €i- būris — parengimams, studentai ir 
Bendruomenė — susirinkimams, o sa
vaitgalio mokykla — mokymuisi...” 

Tam reikalui sudarytas k-tas, į kuri 
1 įeina: skautu atstovas P. Pilka. “Svie-

KUN. A. MARGEVICIUS, salezie- <os

Netikėtai mirus mvlimam vvrui ir tėvui -

reiškiame gilią užuojautą 

jo žmonai Reginai Galinienei ir dukrelėms

L i o r e n s ai
K i 1 i k e v i č i a i

S t o s i ū n a i

LONDON, Ont

Vytautui Petruliui iš Toronto Maž-

i partizanus . .. Todėl visiškai nenuė- 
stabu, kad lietuvis, nepakęsdamas ko
munistinės propagandos muzikoje, pa
lieka tuščias kėdes koncertų salėse, 
jfeško '‘Marinų” ir “Ramunėlių”, kų- 
riose dainuojama apie paprastą žmo-;I DaniliūnaL 
gaus meilę, užmirštant komunizmą ir ~ —-----------
visą komunistų partiją su Nikita prie- ’ šiol Hamiltono LN turi 23 narius. įne- 
šaky ... Vyt. Kastytis I Susius $3.300.

Sault S. Marie, Ont
ROBERTAS GALINIS mirė gruo į

■džio 22 d. Važinėdamas prieškalėdinių sj jau: 
pirkinių reikalais, išlipo iš automobi- Lietuva

I lio ir. gavęs širdies smūgį, parpuolė gana sunkiai, 
ant žemės. Nuvežtas į ligoninę po pu
sės valandos buvo ištiktas antro smū-

i gio, kurio neišlaikė. Palaidotas gruo-
• džio 27 d: ;■

A.a. R. Galinis buvo “Tž” skaityto
jas ir korespondentas, žmonai ir duk-

LN v-bos vardu reiškiu visiems 
Tamstoms giliausią padėka ir visu 
nuoširdumu prašau kitus Londono ir 
apylinkių tautiečius padėti įsigyti gra
žius Tautos Namus Hamiltone.

Lankydamasis pas Tamstas prašysiu 
paimti po viena antrą lietuvišką kny
gą. Kaip matome iš spaudos, lietuviš
ka knyga beveik jau pamirštama. A, 
Jurkus “NL" 1961 m. 50 nr. pateikia ■ 
Montrealio statistiką per praėjusius 
10 m. ir konstatuoja, kad liet, knygų .. , . .. „i™*.... relems redakcija reiškia nuoširdžiapirkimas sumažėjo tris kartus. Manau, , . J
kad ir kitur padėt is panaši. Spauda u 
yra tiksliausias mūsų tautinio aktyvu Į 
mo rodiklis, todėl šalia savo tįesiogi- • 
nio darbo Tautos Namų įsigijime, no
rėdamas atžymėti realiu darbu 100 m.: 
mūsų spaudos uždraudimo sukaktį, nu
sprendžiau iki 1964 hi. vykdyti liet.; 
knygij platinimo vajų. Praėjusių 2-jų 
mėnesių duomenys Hamiltone yra ’ 
džiugina.

SKRAJOJANTIS SPAUDOS KIOS
KAS. — Sausio 7 d. po lietuvių pamal
dų Londone Tamstos turėsite progos: 
pasirinkti įvairiausių lietuviškų leidi-! 
nių iš skrajojančio lietuviško kiosko.' 
Čia pat priiminėsiu “Tž” ir “NL” pre-J 
numeratas. Naujiems prenumęrato-: 
riams dabar puikiausia proga parsi-J 
kviesti į savo pastogę “NL“ ar “T2”J 
nes jų prenumerata naujiems skaityto
jams pirmiems metams labai atpigin
ta — “Tž” $3. o “NL” $2.50 metams. 

Visiems Londono ir apylinkės lietu
viams už solidarumą tautinės gyvybės

narių sprendimui. Nariams pasisakius 
teigiamai, TN statybą norime pradėti 
ši pavasarį. Tad dabar ir yra pats svar
biausias laikas, kad kuo daugiau tau
tiečių stotų į talką

Be abejonės Tamstoms bus įdomūs 
duomenys, kiek Londono ir apylinkių 
lietuviai iki šiol yra prie šio sunkaus 
darbo prisidėję, žemiau pateikiamos 
sumos yra LN gautos ir į jas neįeina 
terminuoti pasižadėjimai.

Mt. Brydges. Ont. — $600 Bersėnų 
šeima; $100 K. Valaitis.

London. Ont. — $500 St. Zavadskis; 
po $300: Ed. ir L. Cicėnai; po $200: P. 
Kuosa, M. Statkienė, V. ir Vidm Kuz
mos, Dana ir Dalia Judickai; po $100: 
J. Butkus. J. Perminąs, S. žulpa, A. 
Ratkevičius, A Bartkus, B. Misius, J. 
Misius, Ad. Kalnėnas. J Jacyna. Ed. išlaikymo kovoje iš anksto nuoširdžiai

dėkoju ir savo lankymosi ataskaitą pa-į
Išviso iš Mt. Brydges ir Londono iki teiksiu Tamstoms spaudoje.

Su giliu dėkingumu Jūsų
St Bakšys, LN v-bos pirm. ’

! KULTŪRINIS NUSILPIMAS —.
’ Silpnėjimo priežastys? Kaip ir visur— 
tos pačios: nutautėjimas, praturtėji-

■ mas. mišrios šeimos, na, ir tolėjimas 
nuo religinio židinio — parapijos. Dar

■ viena priežasčių — stoka pasiruošusių, 
'prityrusių visuomenininkų. Jie emi-
Į gruoja kitur arba išmiršta. Ryšium su 
tuo “miršta” ir laikraščiai. Likvidavo- 

ŽĮnios”, “Gintaras”. “Mūsų 
savaitinis, dar gyvuoja, bet

Reikalingas remontas netik lietuviš- 
' kai veiklai, bet ir lietuvių bendruome- 
į ninei pastogei mokyklos pastatui, 
I kuri prieš 42 m. pastatė lietuvės se- 

: -šėlės^ • ••• r;
KUN. J. BRUZIKAS. SJ. iš Urugva

jaus persikėlė i Braziliją. Jo adresas: 
Rev. J. Bružikas, Igreja Sao Goncalo, 
Praca Joao Mendes. Sao Paulo, Brasil.

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame 

bankelyje "Talka"
IŠDUODAMOS ASMENINES PA
SKOLOS iki $3.000, morgičių pa
skolos iki 50% turto vertės. Nemo
kamas gyvybės draudimas. PILNAS 
ČEKIU 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",
*■1 ................................. ii !■ . — ■■ I ■■■■» II. I . ..........t . ............   ■■ ■.■■ii ■ ■

Courtland, Ont., prie Highway No. 3
O.TV' ^biiv.-Ix»kstein ■ Transport

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

Savininkas VLADAS TARVYDAS, buvęs sav. Wally’s Garage, Toronte.
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Modernioji dabarties statyba
Areb. tai. dr. A. KULPAVIC1US

Paskutiniųjų technikos laimėji- reiškimus, kaip kad savo lail^u 
mų ir augščiausios statybinės statyboje panaudoju! plieną, 
konjunktūros metu, kai visose Panaši būklė yra ir. palyginti 
žemės rutulio vietovėse išauga gausioje išeivijos lietuvių statybp- 
nauji miestai, nauji kvartalai, nu-| je. Ji atstovauja Įvairias kryptis 
griaunant neilgo amžiaus senes-1 bei “mokyklas”. Tolimesnis pie
nius pastatus užleisti vietą dau- ; timas tokios statybos, siekiančios 
giau racionalesniems statiniams, tik formaliu atžvilgiu sukurti lie- 
— architektūra turi būti vertina-i tuviškąjj štilių, iki šiol, atrodo, 
ma šiandieniniu gyvenimiškųjų į niekur toliau nebus nuėjęs jr Jie- 
reiškinių požiūriu. Todėl žodis ka tik balsas tyruose be konkre

čių formų aido. Panaudojimas ar 
atkūrimas statiniuose idėjos, ku
rias puoselėjo ankstyvesni laikai 
ir epochų stiliai, šiandien gali bū- 

Įvertintas tik kaip psichologinis 
atgarsis mūsų tautinių sentimen
tų, paremtas tam tikru tendencin
gumu. Sunkumai kyla mūsų tau
tos architektūriniame turinyje ir 
ormoje. kurios kaip tik ir sudaro 
'.lūšiškės išeivijos egzistencinę 
statybos problemą ?

Okupuotoje Lietuvoje statyba 
yra pagrįsta kiek kitais princi
pais. Ten asmens gyvenimas grin
džiamas kolektyvizmu, ir diktuo
jama forma rodo stiprią akademi-] 
nę-dekadentinę krypti, vad. rea-Į 
listiniu stiliumi, kuris yra ne kas 
kita kaip pseudoklasinės architek
tūros apraiška. Projektuotojai 
yra palenkti i siaurus akademiz
mo rėmus, kurie betkokį intelek
tualini ar tautini pasireiškimą nu
vertina. Paskutiniu laiku yra pa
stebimas taip pat ir vakarietiško
sios architektūros tam tikras se
kimas, tačiau, kaip pavyzdžiai ro
do, sprendžiamosios problemos 
ne tik kad yra pasenusios, bet ir 
neteisingai suprastos.

šis lietuviškojo pasaulio archit. 
oesimizmas, kuris iš vienos pusės 
yra negatyvus ir nenašus. iŠ kitos 
— aplinkybių pateisinamas. Jis. 
kaip ir visa modernioji architek
tūra, nepasiekė vienalyčio są
skambio. Visa modernioji archi
tektūra ikišiol nesukūrė bendro 
tipo. Ankstyvesnės epochos Įvai
riems statybos uždaviniams tu
rėjo tuos tipus išvystę. Pastarieji 
užtikrino tam tikrą architektoniš-

M

KULTŪROS IR 
KNYGŲ 
PASAULYJE

gyve- 
vieti-

DAIL. V. BRIČKUS su Šeima 
i rytų Toronte ir dėsto meną 
■je gimnazijoje. Studijų tikslais yra

DAIL. TEL. VALIUS ruošia refera
tą apie a.a. grafiką P. Augį, kurio mi
nėjimas rengiamas Čikagoje sausio 

i pabaigoj.
DAIL. A. ELSKAUS tapybos paro

da atidaryta gruodžio 16 d. Čikagoje, 
Savings and Loan Ass’n galerijoje — 

į 6245 So. Western Ave, truks iki sau
sio 14 d.

DR. A. ŠIDLAUSKAITE, dėstanti 
Otavos un-te vaikų psichologiją, vasa
rio mėn. lankysis Toronte su pedago-

“modemus” vieton išgąsčio tam
pa šūkiu ir veiksmu spręsti bei 
atsiekti teisingiausiu keliu mūsų 
pačių reikalavimams statinyje.

Modernios architektūros supra
timas dar prieš 10-15 metų reiškė 
tik siauro aplinkinio pasaulio 
principinę užduoti. Ji kėlė dideli 

‘ pasipriešinimą bendruomenėje ir 
jos "skonyje . Paskutinieji staty
bos pavyzdžiai ir pats modernus 
kasdieninis gyvenimas psicholo
ginėje tos krypties formavimo pa
sėkoje nebesukelia pasipriešini 
inO netgi mažiau šiuo klausimu 
besidominčiųjų eilėse. Praktika 
rodo, kad kas modernu, visose 
srityse laimi; nebėra kas norėtų 
gyventi nemoderniškame bute ar 
dirbti senoje pvz. mažai apšvies
toje patalpoje.

Betgi ribos bei skirtumai tarp 
modernios architektūros ar kitos 
kokios nors konkrečiose formose 
išreikštos šakos, nėra atsitiktini, 
šiandieninė chaotiškoji būklė, eg
zistencinis klausimas ir priklau
somumas kitiems išoriniams 
veiksniams —- valstybiniams, tau
tiniams. socialiniams — nenoro
mis sudaro tą problematiškąją da
li, kuri atsispindi moderniojoj ar
chitektūroj.

Pastaruoju metu išbujojo vad. 
spekuliatyvinė statyba, siekianti 
formų suprastinimo ir ekonomiš
kumo. kuri Įgalino medžiagų stan
dartizacija ir mašinos. Deja, rei
kia pastebėti, kad antroji pusė 
dažnai atsiduria, architetktūrinės 
kokybės mastu imant, komplika
cijoje ir kryžkelėje tarp gero ir 
blogo statinio Įvertinimo. Tas

S statyti 1960 m.

Didžioji gimnazijos atrama - rėmėjų būreliai
Šiuo metu turime 136 veikian

čius Vasario 16 gimnazijos rėmė
jų būrelius Iš jų labai gerai ir 
reguliariai veikia 79 būreliai, jų 
tarpe 43 kun. B. Suginto vado
vaujami. 17 būrelių veikia taip 
pat taip pat gerai, nors netaip re
guliariai siuntinėja aukas kaip 
pirmieji. Vidutiniškai veikė 16 
būrelių, nors paskutiniu metu ir 
šie 13 būrelių atsiuntė užsiliku
sias aukas. Silpnai veikiančių bu
vo 6 būreliai, bet ir šie 5 paskuti
niu metu pradėjo siųsti aukas. Iš 
18 labai silpnai veikiančių būre
lių 7 pagyvėjo, paskutiniu metu 
atsiteisdami net už dali 1961 m. 
Pasigėrėtinas yra nenuilstamų 
būrelių vadovų uolumas renkant 
aukas ir aukotojų ištvermingu
mas! Labai šilti, nuoširdumu bei 
Vasario 16 gimnazijos atjautimu 
dvelkia buvo ir čekių persiunti-; 
mo laiškai. i Dėl gimnazijos ateities neatro-

gimnazijos balanso matyti, būre
liai ir atskiri aukotojai užjūryje 
yra atsiuntę 133.408,33 DM. Sa
lia šios, būrelių ir aukotojų pini
ginės paramos didelę pagalbą tei
kia gimnazijai ir BALFo produk
tų siuntos.

Neminėsiu pašalpų ir pajamų 
gimnazijai iš kitų šaltinių. Tai 
yra smulkiai pateikta gimnazijos 
atskirame metiniame balanse. Iš 
jo matyti, kad gimnazijai šie me
tai materialiniu atžvilgiu buvo la
bai palaimingi- Nebuvo sunkumų 
su pragyvenimu, vokiečių Įstaigų 
suteiktos pagalbos dėka atremon
tuotos beveik visos gyvenamųjų 
rūmų patalpos, papildyti kamba
rių baldai, pagerintas apšvieti
mas, aprūpintos visos klasės gau
tais iš vokiečių Įstaigų mokykli
niais baldais. '

elitą ugdyti, bet kuo daugiausia 
lietuviškoje dvasioje išugdyti 
jaunimo, kuris būtų atsparus gy
venamojo krašto asimiliavimosi 
Įtakai.

Kun. dr. L. Gronis
Vasario 16 gimn. direktorius

nkęsis Paryžiuje ir kituose Europos paskaita mokyklų inspektoriams. 
MANurinnMOTFKArns n,a I “JAUNIMO ŽYGIAI”, Cleveland® 
MĄMGIRDAS . O EKAI I. pra jeįstas jaunim0 žurnalas, Alg. Kasiu- 
tais metais baigęs De Pau konservą- )aį^uį pareigų pasitraukus, ilgesnį 
rijos pianisto virtuozo ir kompozi- neišėjo Dabar Us žurnalas 
riaus A cerepmno vedamą pianino pasirodyti. Naujas numeris jau 
ase bakalauro laipsniu, muzikos ma- ruos!amas Redaktorių pakviestas cle- 
stro laipsniui gaut, surengė savo j vclandie(iS St Alšėnas
ano solo rečitali De Paul konservą- TEATR0 “AUKURAS” Hamiltone, 
'rijos Center Theatre didžiojoj salėj, j Qnt naujoji vadovybe: adm. K. Ba- 
s su p. Motekaitiene pakviesti kon- Į pAnas Minsią ižd A St^.
rtnoti ir Toronte.
A.a. PROF. K. PAKŠTO palikimo
Ja eina gera linkme: Pre!. $1. Kru- 

ičiaus ir našlės iniciatyva ve! ionies 
inkraščiams apsaugoti ir išleisti nu- 
atytas steigti fondas. Jam našlė pa- Į w

K0VKt,RįĄ “JtRATĖ IR MASTY- 
TIS” baladei iliustruoti savo moki- 

į niams paskelbė Čikagos Augšt. Litua- 
I nistikos mokyklos moksleivių metras- 
Įčio redakcija. Baladė turi būti iliust
ruota bent trimis piešiniais juodu tu
šu. Už geriausias iliustracijas skiria
mos trys premijos: I — $15, II — $10 
ir III — $5.

ČIKAGOS SCENOS DARBUOTOJU 
S-GA stato pasaką “Dvylika brolių 
juodvarniais laksčiusių”. Premjera 
įvyks vasario 3-4 d. Jaunimo Centre. 
Veikalą režisuoja akt. Z. Kevalaitytė - 
Vię apVi'pdp

KRISTINAI RAULINAITIENEI • 
Gerulytei - Gerulevičiūtei, gyv^ Cleve- 
lande, pr. metų gruodžio 15 d. suėjo 
70 m. amžiaus. Sukaktuvininkė gražią 
gyvenimo dalį praleido talkindama 
Čiurlionio ansambliui, o penketą sun
kiausių metų Vokietijoje buvo to an
samblio administracijoje.

‘‘LAIŠKAI LIETUVIAMS” nuo 1962 
m. padidinami keturiais puslapiais. 
Nuotraukos bus spausdinamos ant ge
ro kreidinio popieriaus. Už šiuos pa
gerinimus žurnalo leidėjams reikėsią 
pridėti metams apie $2.000. Nežiūrint 
to, prenumerata nebus pakelta. Bus 
laukiama savanoriško skaitytoju atsi
liepimo su parama.

DR. ALF. ŠEŠPLAUKIS parašė 
amerikiečių žurnalui “Books Abroad” 
lietuviškų knygų recenzijų, jų tarpe 
recenziją apie Mačernio “Poeziją”.

ronas, sekr. A. Mingėla, ižd. A. Stase- 
! vičius, techn. reikalų ved. Ad. Dalan- 
gauskas. Teatro režisorė E. Daugų, ie- 
tytė-Kudabienė. Gruodžio 10 d. teat
ras Hamiltone suvaidino “Sniego kara
lienę”; sausio 20 d. “Aukuras” vaidins

.i u ko j o visus velionius palikimo pini-1 
’us ir vekselius, o brolvaikis Balys 
Pakštas pažadėjo atiduoti fondui savą
ja paveldėjimo dali. D. V. j

KUN. JONAS SVIRNELIS, misijo j 
nierius Indijoj, kartu su kitais sale
ziečių misijonieriais, per pastaruosius 
dvejus metus pastatė mokyklą berniu- 
kams ir pavadino Don Bosco vardu. 
Sienos baigtos, bet vidus dar neįreng
tas. Daug prisidėjo savo aukomis JAV 
lietuviai. Norintieji paremti misijų 
darbą savo aukas patogiausiai gali 
siųsti šiuo adresu: Rev. J. Svirnelis, 
c/o Salesian Missions. 148 Main St., 
New Rochelle, N.Y., USA.

PAAUGLIAI VAIKAI
STASĖ BUNKER

Vaikų amžius, tarp maždaug 12.suteikti savo namuose. Kokia be- 
ir 17 metų, sukelia daugiausia būtų vaiko problema, ji nėra vie- 
problemų tėvams ir bendruomė-i nintelė- Būtų klaida suversti visą 
nei, kurioje “likametis" bręsta. ■ kaltę vaikui ir palikti jį vieną ko- 
(“Likametis” yra parankus termi- voje su savimi ir su aplinkuma, 
nas aptarti šiam laikotarpiui). Šia-; kurioje jis jaučiasi svetimas, 
me laiko tarpe formuojasi vaiko į Jūsų patarėjas šiuo atveju ga- 
intelektas ir jo charakteris geram; lėtų būti šeimos gydytojas, kuris 
ar blogam. Jis kelia nuolatini su-; nukreips jūsų vaiką i vieną iš 
sirūpinimą dėl didėjančios ten- * daugelio jaunimui ir vaikams 
dencijos antisocialinėm apraiš-i skirtų institucijų, kur dirba spe

cialiai išmokslinti asmenys. Jų 
yra kiekviename mieste. Suminė
siu keletą — Big Brothers, Big 
Sisters Asociation, Childrens Psy- ar seserimis, su kitais suaugu- 
chiatric Units, Mental Health Cli
nics, kurios teikia pagalbą, pata
rimus. net vaistus be mokesčio 

suaugusiems. Paga
utus psichiatrai fi-

- J ---- - - - - ~
Nuo 1961 m. Kalėdų nebuvo do, kad reiktų būkštauti. Atrodo, kom, destruktyvinės veiklos, Įsta- 

i kad kandidatų gimnazijai dar ii- tymų nepaisymo ir kitų panašių 
i gai netrūks. Reikia tik datigiau i “likamečio” jaunimo polinkių. 
] skatinti tėvus siųsti Į ją savo vai
kus. Medžiaginė būklė gerėja, nes 
ateityje tikimasi dar daugiau 
gauti paramos iš vokiečių Įstaigų.

r_____ r • Nauju rūmų klasėms statyti rei-
i Kaip iš metinio Vasario ’ 16 kalingos lėšos beveik pilnai ga- 

■ rantuotos. Pastačius šiuos rūmus, 
: daugiau tėvu panorės leisti i šią 

Kultūros kongreso diena i gimnaziją saVo vaikus
I ,v. ! Turint visa tai galvoje, per-

nekeiClOma : anksti yra pasirodžiusieji spaudo-
[je šios gimnazijos reformos 

1961 m. gruodžio 10 d. Kultu-i pasiruošti. Be to. numatyto tuo ( svarstymai. Viena, tuo tarpu tai

skirtumas tarp atskirų gerų ir ka vertybę ir pabrėžė esmini cha- 
blogų archit. kokybės ir paskirų 
sutinkamų krypčių matyti taipmiestiečiogyv.namas.paprasčiau- 
pat ir pačioje architektūroje. Tuo 
būdu, aišku, prarandama betko- nvtėlės ir t.t. pajėgė savo turinio 
kiu atžvilgiu žodžio m o d e r n u s • išvaizda išlaikyti per šimtmečius, 
sąvokos reikšmę. ;■ Atvirkščiai, šiandien kiekvienas

Kad mūsų šiandieninė archi- [statinys yra tik vienkartinis už- 
tektūra savo išorėje ir vidaus api- ■ davinio sprendimas, 
pavidalinime neatsiekia vienin- i 
gurno, visi aiškiai mato: kiekviena ■ 
gatvė naujuose gyvenamuose; 
kvartaluose rodo visokeriopą ar į 
net iškraipytą vaizdą architektū
rinių pastangų. Nei vienas, gaila, 
pilnai išbaigtas pavyzdys nega
lėtu būti surastas viso pasaulio ros kongresui rengti komitetas i laiku šokių festivalio nebus ruo-; nėra realu, o antra, joks ir ge- 
kraštuose. Modernus statinys ne ' " _ ............... ’ ~
beturi tos architektūrinės verty-i dovaujančių asmenų nepasitenki 
bės visuomenėje ir bendroje jos inimą dėl numatytos datos—] Įdomesnių punktų buvo siūlymas 
sampratoje. 11962 m. rugsėjo 1-3 d.d. Tomis [i kongreso apimti Įtraukti Mairo-

Tiesa. modernios architektūros! dienomis, pagal tradiciją. Kana-j nio minėjimą. Nuo tos minties at- 
samprata, plačia prasme imant, dos lietuviai turi Lietuvių Dieną, sisakyta. nes to minėjimo Įtrauki- 
dar ir iki šiol nėra atsisakiusi su-'kuri š.m. bus ruošiama prie JAV-mas i perkrautą kongreso eigą 
bendrinimo žymių: funkcionalu- sienos Windsore. Ne vienam ka- pati minėjimą padarytų blankų, 
mo. medžiagos panaudojimo ir-nadiečiui, o taip pat ir arčiau:o jisai turi būti didingas ir ispū- 
santykio su žmogiškuoju maste-! prie Windsoro gyvenančiam ame- [ dingas. Maironio minėjimas pa- [ 
liu: todėl ji gali būti pozityviai H'ikiečiui susidarys galvosūkis kur i liktas LB nuožiūrai, 
ar negatyviai vertinama. Tie”niu-(važiuoti. Lietuvių Diena jau per: Kongresui lėšas parūpins JAV 
ansiniai skirtumai, vertinant ar-j eilę metų yra rengiama rugsėjo LB Krašto V-ba, o patalpas — [

blogų archit. kokybės ir paskirų rakteri; ovz. gotiškasis ar klasinis

sios Lietuvos kaimo baroko baž

tikro gimnazijos sekretoriaus, ta-Į 
čiau platesnių bei išsamesnių laiš
kų būrelių vadovams ir atski- j 
riems aukotojams per Ši laikotar- i 
pi buvo parašyta 87. Viso kitais 
trumpesniais pasiųsta į užsieni: 
243 laiškai ir 842 padėkos lapai i

Čikagoje svarstė Kanados LB va- šiama. i riausiai sutvarkytas internatas su
’ i-į Iš kitų svarstytų per posėdi [vokiečių gimnazijos lankymu ne

duos to, ką duoda Vasario 16 gim
nazija dabartinėj formoj. Mums 
reikalinga ne vien jaunuomenės

” jaunimo polinkių. 
Sociologai, psichologai, psichiat
rai ir visi, turi vienokio ar kito
kio ryšio su rytojaus vyrais ir mo
terimis, pakartotinai kelia opų 
klausimą, kokiu būdu nukreipti patinimui ir 
pauglių energiją nuo destrukty-į iiau yra p rival 
vių darbų i pozityvų charakterio nansiškai pajėgesniem. Nereikė

tų bijoti žodžio “psichiatras'’. Į ji 
Kuris tėvas ar motina nesibai- galima kreiptis su savo ar savo 

mintų, pajutę, kad jų išnešiotas, vaikų problemomis panašiai kaip
sūnus ar į nas gydytoją ar kitą panašų pro- tas. Dažnai pasitaiko, kąd spren- 
“nebesu- fesini asmenį. Jis yra specialiai ūžiant vaiko, problemą, tėvai pa- 

“be tam praleidęs daug metų ir kas-į mato savo pačių šeimose glūdin- 
Tie- dienine praktika žmonių proble-fčias problemas, kurias pašalinus 

sugyvenamas" ir t.t. Jeigu tokia mose įsigijęs reikiamos patirties, i ir vaiko problemos pranyksta, 
padėtis tęsiasi ilgesni laiką ir šei- Galimas dalykas,, kad vaiko Paauglių vaikų problemos yra 
mos gydytojas neranda organiš- oroblemos šaknys yra šeimos ap-i daugiau taisyklė, negu išimtis 
kos priežasties, vaikui reikalinga' linko j, tėvų tarpusavio santykiuo- jaunimui besiformuojant mūsų 
pagalba, kurios tėvai negali jam se, santykiuose vaiko su broliais laikų aplinkumoje.

ir intelekto formavimo kelią.

išaugintas, -lomokytas
duktė darosi ’keistas'
pr a n tarnas", "užsidaręs".
ūpo”, “prieštaruš”, “irzlus

siais, su bendralaikiais. Galimas 
dalykas, kad problema, kol neisi- 
senėjusi, yra neperdaug kompli
kuota ii- pašalinus jos priežastis 
gali savaime būti išspręsta; svar
bu yra nedelsti ir neatidėlioti. 
Tėvai turėtų noriai bendradar
biauti su tuo asmeniu ar institu
cija, kurion vaikas bus nukreip-

Paauglių vaikų problemos yra

ansiniai skirtumai, vertinant a ( _
chit, srovių atžvilgiais, remiami! pradžioje. Darbo dienos savaitga-Į LB Čikagos Apygardos valdyba ! ) 
aiškinimu, kad tos atskiros kryp- lyje Nežiūrint to, kad praeitą pa-: J. švedas pakviestas ūkinio komi- ■ 
tys dažniausiai yra vieno ar kito vasari Kanados ir JAV bendruo- lėto pirm., prof. B. Vitkus — pa-‘j 

’ ‘rapijų lietuviškumo sekcijos va-i: 
dovu, V. Kasniūnas — spaudos, d 
inž. V- Adarnkavičius — jauni-į!

Corbusier. Mies van der Rohe J komitetas pasirinko rugsėjo 1-3 Smo, J. Tamulis — lituanistinio ’| 
Gropius ir kt. pastatuose Įkūnyta.»dienas. Kanadiečiams pareiškus švietimo.
Toms asmenybių būdingoms ■ nepasitenkinimą. Kultūros kon-j
krvptims priklauso impulsai, ku-: gresui rengti komitetas persvars-; A • . .

Atsiųsta paminėti I

kūrėjo iškeltos ir kitų tęsiamos, meniu valdybos nutarė Šaukti 
t.y. teorinio ir praktinio darbo as- Kultūros kongresą anksčiau — 
menų — architektų, kain La] vasaros 
Corbusier. I’ ’

ne.tu. kongresui rengti

rie per naujus statybos technikos] tė kongreso datos klausimą ir nu- 
galihiumus suteikia architektūrai Į tarė, kaip rašoma jų pranešime, 
neišsemiamas galimybes. Naujos neatsižvelgti i Kanados Lietuvių 
konstrukcijos metodai, naujos j Dienią, nes “tai yra grynai jų rei- 
medžiagos, gausus pasirinkimas kalas, turis vietinio pobūdžio ap- 
sintetinių medžiagų, veda prie imti". ’ 
nauju formų sudarymo. Dažniau- datą iš rugsėjo i liepos mėn. ne- Gailiušytė, 
šia, tačiau, šie techniškieji naų-i Įmanoma, nes iaiko nedaug. Pa- JAV: Jonas Matiisas, Palanga. Kretin-, 
jumai ir jų tik nepilnai išspręsta i skaitininkai ir sekcijos nespės ga ir Birutė.

Aidai, nr. 10 (145). 1961 m. gruo
džio mėn. Turiny: Pranas Brazys, MIC. j 
"Mater et Magistrą" užmojis ir gai- i 
rėš; Juozas Mikuckis. Iš mano atsimi-;

Teisinamasi, esą perkelti nįmi) apįc poetą Edmundą Steponaitį
Lietuvis studentas

Extra

OCK
ALE

SVARBIAUSIA - 
JO EKSTRA KOKYBĖ

koncepcija veda i panašius apsi- per toki trumpą laiką tinkamai

Mohawk Furniture LTD.

137 RONCESVALI.ES AVĖ 
Telefonas 537-1442 
Atidaryta nuo 10 vai. ryto 
iki 10 vai. vakaro.

XAVJOS KRAI TI VĖS ATIDARYMO PROGA
PARDUODAME PIGIOMIS KAINOMIS ĮVAIRIAS PREKES:

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

iki 9 vai. vakaro.

• Pittsburgh dažus (ribotas spalvų pasirinkimas) normali kaina
- nuo $6.95 iki $13.95 — dabar S1.99 iki $2.99
• sofos, normali kaina $150 — dabar................. $5f
• sofų sekcijos, normali kaina $125 — dabar . $3r
• kėdės, normali kaina $45 iki $100 — dabar $15 iki $45 

ir daugybė kitokių dalykų, kurieper eilę metų užsiliko san- 
(lėlyje. Dabar parduodame žemomis kainomis norėdami už
leisti sandėlyje vietą. Visos prekės naujos ir gerame stovyje 
Daugybės dalykų labai ribotas skaičius.-

Šios preltes paixitiodamos tik 137 Roncesvalles Avė, krautuvėje.
Taippatta prekių paskutinės mados, kurios

specialiai nupigintos 
naujos krautuvės atidarymo proga.

Jos btai thika šTenčia dovanoms vaikams irjRMrtigBsieins. 
šios prekės parduodamos abiejose krautuvėse.

‘ Valome, taisome ir atremontuojame įvairios baltas.
Kviečiame visus atsilankyti netik iš Toronto, bet ir pU^in apyJinkin.

Nemokamo loterija!

Lietuvių Dienos, nr. 10 (119), 1961 : 
m. gruodžio mėn. Turiny: dr. Just. Pi- i 
kūnas. Žmogaus uždaviniai mokslo j 
šviesoje; Gasparas Velička, Prie Kipa-J 
rišo, kuri vakar čia pastatėm ir kt. į 
Knygos ir autoriai, kult, kronika, daug 

į įdomių iliustracijų iš lietuvių ir latvių 
; gyvenimo. Taipgi yra angliškas skyr. 
i Skautų Aidas, nr. 12. 1961 m. gruo-, 
' džio mėn. Oficialus Liet. Skautų S-gos j 
organas. Red. adresas: č. Senkevičius. 
40 Burrows Ave.. Islington, Ont.

Knygų Lentyna, nr. 4 (124), rugsė
jis- spalis 1961 m. Lietuvių Bibliogra
finės Tarnybos biuletenis. Adresas: į 
1132 North Walnut St , Danville, Ill.,

Eglutė, nr. 10. 1961 m. gruodžio 
mėn. Leidžia Lietuvių Kultūros Insti
tutas. Redaguoja ir administruoja Ne
kaltai Pradėtosios Marijos seserys, 
Putnam, Connecticut, USA. i

I Laiškai Lietuviams, nr. IĮ, 1961 m. 
‘gruodžio mėn. Turiny: J. Janonis, Mū- < 
sų didieji uždaviniai; Alfonsas Graus- 
lys. Ar laimė čia galima.’ B. M arka i- 

į tis. SJ. Tėvų pavyzdys. Alė Rūta, Pa- j 
sikalbėjimas su J. Gliaudą, J. Vaišnyš. ’ 

į Iš filmų pasaulio.
į Ateitis, nr. 9, 1961 m. lapkričio mėn. I 
Turiny: Kęstutis Bagdonas, Pozityviz
mas; Romualdas Kriaučiūnas, Reika
linga 10.000 psichologų: J. Kidykas, 
SJ. Kiek modernus modernieji; Da
nutė Baužytė. Vištos nelekia: MAS — i 
Pirmyn, tvirtyn!; Jūratė Juzevičiūtė, 
Lietuva kankinių žemė. < y

Mitteillungen aus baltischem Leben, 
nr. 4 (36), November 1961. Leidžia H 
Baltischc Gesellschaft in Deutschland. |

UŽSISAKYKITE ŠVENTĖMS Iš ANKSTO!

KAI PERKATE ATSIMINKITE 

"SVARBIAUSIA - JO EKSTRA KOKYBĖ"

Laimingn, ]\auju; MeluJ

O’KEEFE BREWING COMPANY LIMITED

RONCESVALI.ES
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REAL

2336 Bloor St. W.
Swansea

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

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

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

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

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

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

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

Maisto produktų krautuvė 
sn namu

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

B. SAKALAS
į Darbo telef. ^ telef. LE. 6-1419 ;

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

TORONTO, Ont.
Šokių ir dainų festivalis j Kardinolą sveikino 

• Kanados taut, šokių draugija N. Metu proga, šalia žvmiujų ....... • K , 
rengia, platų varžybinio pobūdžio miesto bei provincijos pareigūnų, I I
šokių ir damų festivali, pavadintą ir tautiniu grupiu atstovai. Jie bu- njeįa(i nebuvo atsakyta

'VykSJan' priimii. atSkKį audiencijoj, Jo humanistoji ypaf utjauU 
šio 12, 13, 14 d.d. Massey Hall, dalyvaujant ir kitiems Toronto tautiečius tremtinius. Po n d. karo 
Festivalio atidaryme . dalyvaus vyskupams ir kurijos pareigu- . teikė jieinš daug pagalbos. Eilei jų j 
taut, grupės su savo vėliavomis, o nams. Lietuvius atstovavo J. R. sudarė dokumentus. O kiek jiems čia 
atidaromąją kalbą pasakys miesto; Simanavičius ir Vikt. Užupis, 
burmistras N. Phillips. Dalyvauti' šeštad mokyklos eglutė 
pasižadėjo 26 šokėjų grupės, 8 Draėiusi sekmadieni sutraukė SKt*v,u<’“’
chorai (lietuviai npdalvvauia) ir 7 i P1 deJUbJ sehinduieių suuauxe naktinėj pamainoj, dienomis jis be-snH Jai Šiai neClal>VaUJa) " 7 Prisikėlimo salen pačius jauniau- veik niekad neidavo ilsėtis. Vis kokią

J sius lietuviukus. Jie čia pirmiau- misiją turėdavo atlikti su “dipukais”.
Riii-micfrac N Phillinc šia gėrėjosi vaidinimu “Kalėdų; Net stebėtis tekdavo jo nepavargimulabai griežtai at^ke Tsheryak režisuotu Aun. B. P^ j ir geležine sveikata.g ;!

— The Federation of Vnondav ceviCiailS ir verstu 1S ISpanU kai- Iš viso gyvenime jis niekam neat- Čanad^^iSkullaS^ 1^- kun. B. Jurkšo. Vaidino: B.(sakė pagalbos.

ke reikalavo, kad Torontas atsi-j Alksny^. L-h^mte, R. Stonciu- o kiek jis siuntimu pasiuntė i Lie- 
nrašvtu Jugoslaviios vvriausvbe*E- Zabiela. V' Zenkeviciute, į tuvą senutei, per 80 m. amz„ motinai.\ JugOs» ' ynausj pę T .aurinaPvtė R BirCiolaitė K i sėseriMs; broliams ir kitiems artimie-
UZ tai, kad kaikUI ie Serbai, kroa-i^’ *TU Ucms Tai tūkstantiniu suinu klausi-tai ir makedoniečiai kėlė neramu-' Bagdonaite, B. Palm yte. Vaikų;" »■ ‘ukMantm.u suma khua. 
mus per Jugoslavijos valstybinę dinguojainas kun. B. Pa- i im .. , b v0 „ j„
šventę lapkričio 22^8 d. Taip pat cevtetaus. darnia., ęraztat padat-j.'.Xu M 

1 nenuoramos viešai ant gatvės su- ^a,nas ir l)a^lc^°J° užėjau jo aplankyti.
dines giesmes. Akomponavo sės- , . . . „ ■ ■■A , i • 1 i - * — Ar negalėtum, Pranai, paėjėti iki
\d< r " - S- j ’ : ; gatvės? Tenai, krautuvėje, ma-
das. Labiausiai laukta dalis OUVO į.jau tokį gražų paveikslą — gamtos 
Kalėdų senelis. vaizdą, tikrai kaip Lietuvoj. Tenai yra

Vyt. Gruodžio — D. Meilutės i ir kitas geras paveikslas su kalnais,

pasako — nelietuviškas stilius...
Paėjom abu iki krautuvės ir jis tą

A. a. A. Augutis
(Atkelta iš 1 psl.)

padėjo kaip vertėjas įvairiose įstaigo
se ir darbovietėse, sunku būtų ir iš
skaičiuoti. Kai pasitaikydavo jo darbas 527 Bloor St. W. Tel. LE. 2-4404

Perkant ar parduodant betkoki nekilnojamą turtą, kreipkitės 
| šią gerai žinomą lirmą.

Didelis pasirinkimas gyvenamų namų. Įvairaus dydžio apar
tamentų, biznių, farmų sklypų etc.

■ Sąžiningas ir skubus patarnavimas.
Geriausias ntorgiėių gavimas bei sudarymas ' isame Toronte.

ED. KONDRATAS
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ

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

Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų kostiumams bei paltams.

įdegino .lugoslcvijos vėliavą. J. 
iSheyrak del viso to kaltino min. 
pirmininką už kalbas pasakytas 
Juiigt. Tautose ir Toronte.

Burmistras N. Phillips pabrė
žė, kad min. pirm. J. Diefenbake- 
r i s sa v o k a 1 b ose i š r eiškė nuomo
nę didžiumos kanadiečių, išsky
rus kelis mūsų tarpe komunistus 
ir jų simpatikus.

Auksuolė Teresė Lingytė, bai
gusi Runnymede gimnaziją pir
mąja mokine, sėkmingai studijuo
ja mediciną Toronte un-te. Su tė
vais ji atvyko Kanadon iš Šveica
rijos 1951 m. Pradžios mokyklą 
ji lankė Šveicarijoje ir Kanadoje 
Kaip gabi mokinė, gavo un-to sti
pendiją $500 metams. Ji priklau
so stud, ateitininkų sąjungai ir 
Kanados Studentų Sąjungai.

NIU JORK AS-VILNIUS
(Atkelta iš 2 psl) * 

nis kryžius, bet numatytas ir pamink
las

PRIE DR. J BASANA
VIČIAUS KAPO

Kaip gali būti Rašuose, neaplankęs 
dr. Jono Basanavičiaus kapo! Švelnus 
vėjelis judina viršūnes gėlių, puošian-; 
čių jo kapą, o tų gėlių stiebai taip 
augšti, kad užstoja net patį antkapio; 
įrašą: iš ‘Aušros” paimtus žodžius.

Kad ir kaip braukėme gėles į šalį, 
norėdami filme įamžinti tuos antka
pyje iškaltus žodžius, bet nepavyko, i

Priešais dr. Basanavičių ilsisi kitas 
didelis lietuvis. Tai kun. Kristupas Či
biras. Tasai daugėliškėaas, žuvęs 1942 
m. kovo 23 d., bolševikams numetus' 
bombą J>rie šv. Mikalojaus bažnyčios, 
visą savo gyvenimą atidavęs Vilniui 
ir jo lietuviams.

PRIE KITU ŽYMIU
KAPU

Toliau, jau prieš paliekant kapus,! 
M. K. Čiurlionio paminklas, nė kiek ; 
nepasikeitęs, toks, kokį esame įpratę 
matyti nuotraukose. Pagaliau — už 
vartų, anksčiau buvusiose karių kapi- į 
nėse, Juozapo Pilsudskio paminklas, 
su tuo pačiu senu įrašu, įkaltu juoda
me graųįtę: “Matka i Serce Syna” — 
Motina ir sūnaus širdis. J

Prisimenu, kaip lenkų kareiviai te- 
nai eidavo sargybą, ir paminklas skęs- 
davo gėlėse. Dabar net takas užžėlęs, 
matyt, vieta retai lankoma.

Palikau kapus, o su jais ir daug pri-1 
siminimų, ypač kai lenkų laikais Va
sario 16 išvakarėse tenai rinkdavomės 
prie dr. Basanavičiaus kapo.

Ir dabartiniam lietuviui, atrodo, čia prieš

Taip atrodo atstatytoji Trakų pilis

tebėra brangi susikaupimo vieta

Traku štai 
garbinga pilis...

Smagioje vyrų kompanijoje pasie
kiu Trakus vienų gražią popiete. Le
kiame ežero kryptimi, deklamuodami 
Maironio “Pelėsiais ir kerpėm apau
gus augštai...”

Bet paskui nutariame, kad Mairo
nis, jei atsibustų, nustebtų dabar tą pi
lį pamatęs. Nei pelėsių, nei kerpiu... 
Ir ežero vilnys neplauna pilies akme
nų...

Trakuose norima įrengti turistinį 
centrą. Turistus trauktų ežerai ir pilis 
su muzėjumi. Pilis, kaip architektūri
nis paminklas, pokario metais įtraukta 
į valstybės globojamųjų sąrašą ir pra
dėta restauruoti.

LIĖTOViy
PASIDARBUOTA

Sunku būtų dabar atpažinti Trakų 
pilį tam, kuris paskutinį kartą ją matė

vestuviniame pokylyje dalyvavo bet gi jis mums, lietuviams, nieko ne- 
apielSO bičiulių. Jis buvo su-: ......
rengtas Maloney klube. Jaunave
džiai ta proga susilaukė daug Tai gal ir buvo pas-
sveikinimų. Anksčiau jiems buvo kut,nys,s ,o p,rk,nys S,OJ zemej • • * ; 
surengti priešvestuviniai vakarai. I,sek,s ramybėj, Brangus Alfonsai,

. .1 nn< rovn tirnie ic didoloc mAi_
gausus dalyviais ir dovanomis.
D. Meilutė yra žymių Kanados vi
suomenininkų duktė, dalyvaujan
ti lietuviškoj veikloj ir besido
minti menu. Vyt. Gruodis yra žy- 

Įmios verslo b-vės pirm.
Filme “Babes in Toyland”, ku

ris rodomas ir Toronte, vaidina 
Jūratė Nausėdaitė, 11 m. Jos pa
vardė pakeista į Ann Jillian. Jai 
teko Bo Peep vaidmuo. Tėvai gy
vena Los Angeles, Calif.

N. Metus lietuviai šiemet suti
ko daugiausia privačiuose susibū
rimuose. Vienintelis viešas sutL 
kimas buvo organizuotas “Tėvy-

Ilsėkis ramybėj, Brangus Alfonsai, 
i nes pavargo Tavo širdis iš didelės mei
lės lietuviui ir aplamai žmogui, o taip 
pat — brangiai tėvynei Lietuvai, o ko
jos pailso perdaug pėdų išmynusios 
žemėj, esančioj toli nuo gimtojo kraš
to. Tikime, kad Gerasis Viešpats duos- 
niai atlygins Tau, nepamiršusiam Jo 
ir vargstančio žmogaus žemėje.

A. a. Alfonsas Augutis iš Turner ir 
Porter laidojimo įstaigos ir šy. Jono 
Kr. par. bažnyčios sausio 2 d. palaido
tas šv. Jono lietuvių kapinėse. Velio
nis buvo gimęs Vargulių km., Balnin
kų valse., Ukmergės apskr. Mirė sulau
kęs 61 m. amžiaus. Lietuvoje buvo 
baigęs pradžios mokyklą, o Kanadoje 
— mechanikų kursus. Buvo nevedęs. 
Paliko liūdinčią seserį, gimines ir la- 

_ i bai gausius bičiulius, kurie patyrė 
nės prisiminimų”. Dalyvavo apie i krikščioniško jo paslaugumo.
150 asmenų. j Pr. Alšėnas

(

Gerai organizuoti nusikaltėliai
Kriminalistų sindikatai plečia- {priverstas jiems mokėti mokes- 

si ir Kanadoje. Ontario prov. su
daryta valdžios komisija jiems 
tirti.

Indian r d. — bloor
$2.000 įmokėti. 7 kanibarių per 2 ■ 

‘ augštus. mūrinis namas .’alyva, šit i 
dymaš. garažas, vienas atviras inor-

I1 gičius 10 metu. Kama s 14 500. ;
PARKDALĖ J

$3.000 įmokėti, puikus 10 .kamba- 
[•j rių mūri n is namas, kvadratinis pla

nas, naujas šildymas, kictmed>:o" 
k grindys, did/iulis kiemas. 4 kamb. 
! pirmame augštė, prašoma kaina

$16.500.
Į BLOOR ST. — DOVERCOlKT

ROAD ’ J/.-
$3.500 įmokėti, rūkalų ir dovanų 
krautuvė ir 2 kambariai. Savaitinė 
apyvarta maždaug $700, gali būti 
daugiau, gera viela — lengvas dar
bas, prekės įeina į kainą;

j ARMADALE AVE — BLOOR
: —JANE

$4.000 įmokėti, 8 kambarių per du 
austus, atskiras mūrinis namas, 

! vandens alyvos šildymas, 2 virtu
vės. 2 vonios, garažas, didžiulis kie
mas, arti Bioor.

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

■ na $16.900.
INDIAN RD. — BLOOR

S5.000 įmokėti, 13 kambarių atski
ras mūrinis dupleksas, naujas van 

‘ dens alyvos šildymas, recreation 
kambarys rūsyje, dvigubas garažas, 
puikus rajonas.

SWANSEA
i. $5.900 Įmokėti, tiktai 6 metų senu

mo 5 kambarių modernus atskiras 
j mūrinis bungalo, centrinis planas.
i 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- 

j tižiais, bei kit. žydinčiais medžiais, 
j šiltnamis, rami vieta, netoli Jane - 
! Bloor.

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

. P.S. Didelis pasirinkimas triplcksų,

$2.560 imokėti. Hig’i Pai ko rajone.
‘ūdrinis. 6 kambarių 

namas i\\Tidratinis planas, 
tiražus kiemas, garažas ir šo
ninis įvažiavimas Pilna kai- i 
na lik $16.500 Atviras mor-

■ giėrus i s t i' 2 Sk-'I
$4.000 Įmokėti. High Parko rajone 

pru' pat B!-h,r gatvės.
. ras rupių plytų g kambariu 

namas perdu augštus. Karš
to Vandens ai v vos šildymas. 
Kvadratinis planas. Garažas 
ir privatus Įvažiavimas. Pra
šoma kaina $24.500.

$4.000 įmokėti. Rusholme - College 
rajone. Atskiras, mūrinis, 8 

š kambarių per du augštus na
mas. Dvi modernios virtuvės. 
Garažas ir šoninis įvažiavi
mas. Atviras morgičius iš 

Pilna kaina $22.500.
$5.000 įmokėti. St. Clair - Oakwood 

rajone. Mūrinis, atskiras, 
gražių 9 kambarių namas. 
Kvadratinis pianas. Karšto 
vandens alyvos šildymas. Ga
ražas ir privatus įvažiavi
mas. Atviras morgičius iš 6 
?2G . 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.

$7.600 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.

S15.000 įmokėti. Originalus trijų 
šeimų pastatas — tripleksas 
— 17 kambarių. Patogiam 
n u omą v i m u i ra j on e prie pat 
St. Clair - Bathurst. Du bu
tai išnuomoti už $265 mėne
siui ir 6 kambarių butas Sa
vininkui.

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

J. RUKŠA
I.E. 2 140!

Namų telefonas LE, 6-9165

Ičiųs už “apsaugą'’. Veikla labai 
šakota ir gerai suorganizuota.

Mafijos vadai turi būti toje šei-
. , . . į moję gimė arba jon pateke per

Organizuoto knminahzmo var- (vedybas. Syki patekusiems ton or
das siejamas su Mafija. Tai orga- į ganizacijon pasitraukimo nėra, 
nizacija, turinti eilę vardų, kaip į išdavusiems paslaptis arba norin- 
“Juodoji ranka , “Gil Amici dr-;fjems oasitraukti tėra vienintelė 
ja” ir kt. Visos jos sueina į tą pa-1 bausmė — mirtis. V. K. 
Ii tinklą, kuriame, telpa narkoti-į 
kai. prostitucija ir visos kitos kri- į 
minalinės šakos.

Šiuo metu JAV veikia keletas 
i tokių sindikatų, kurių vienas yrą 
.Mafija. Tai keliu šimtu metu se- i 

į m1,n'° orf?ni7caci.jįa: atsiradusi Si- sport() apygarda praveda sportines var.
1 Gilijoje. i\ai Sicilija buvo valdo- žvbas jos globai priklausančiu klubu 
ma arabų ir bizantiečių. ta orga- tarpe, šią sporto švente organizuoti ■ 

į nizacija turėjo politini pobūdi. Pi- Lš.m. yra pavesta Montrealio Tauro klu-. 
[liečiai sudarė slaptą organizaci-įbui. šventė numatoma vasario mėh.
ją savo teisėm ginti. Jų raštai ir ..pradžioje. Tauras veikia AV parapijos ; 
perspėjimai to meto okupantams globoje. Jam vadovauja būrelis jaunų! 
buvo Žymimi rankos antspaudu.' ^auni,m?. bičiulių. Veikia Įvairios spor- 

: Iš to drnicv kur ir nrimio vordas t0 sekcijos. Kluban priimami jau nuo is to Ciaug Kur ir prigijo vardas 8 mctų bcrniukai ir mergaitės. Re-į 
JUOUOJI lanka . - Įgistruotis galima pas klubo r. vadovą

19 Š. pradžioje organizacija Vaclovą žižį tel. LA. 3-1084 arba pas!
ėmė išsiginili_ii: kaikurie ios na-’klul)0 sP°rt0 vadovą inž. Vi tolį šipelį 

. ... . tAV tel. PO. 7-7559, arba pas AV kleboną.nai pradėjo emigruoti i JAV.4 
| Niujorkas pasidarė jų centru-, 
] 1899 m. jos vadu tapo Ignazio Sa- 

kuris atvyko Amerikon 
vengdamas bausmės už žmogžu-į 
dyste. Vien 1913 m. ' 
žmogžudysčių Niujorke buvo pri
skirta Mafijai.

SPORTAS
SPORTO ŠVENTĖ MONTRĘALIr
Kiekvienais metais Kanados lietuv

j sikspleksų ir apartamentinni namų.
PASITEIRAUKITE DĖL KITU NUOSAVYBIŲ. 

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI. »

.1

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

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

Dirbantiems Oakvillės Forde! Naujas modern. 3 mieg. bungalow! Did. ski. 
Įmokėti tik S500. kitkas I mas morg. lengvomis išmok, sąl. Netoli Oakvillės.

tel. PO. 7-7559, arba pas AV kleboną.

AUŠROS ŽINIOS }
Sekmadieni, sausio 7 d., tuoj po pa- 

maldų įvyks B-C lygos rungtynės.' 
Žais: Aušra Sr. - Tridents Sr. ir latvių :

Sr. su Andys Sr. Numatytos B-C | 
net IŽO■ ! lygos rungtynės jauniams 

. i“ virtadienio nukeliamos i
sausio (> d. Central Y MCA

Įdarytas, ir aukščiausia vieta, kurion Įvedus JAV prohibieija. Mali- Praėjusią savaite Aušros 
teko užlipti, buvo ties būsimu tiltu,; jai atsidarė aukso kasyklos. Visas žaidę draugiškas riingtynes su West 
kuris bus pastatytas ties vartais į pačią J nelegalus degtinės pardavinėti-; Hill komanda ir B C lygos su Ti ■ ūlr ■ • is 
pili- Tai bus pakeliamas tiltas. Stora; nias buvo ju rankose. Vėliau rungtynes laimėjo aušrivčiai:
grandinė jam pakelti ir nuleisti jau -fija Įjungė savo narius i darbo 51:40 ir 62:33-
kabo, linguodama nuo ežero pusės pu-: unįjas jr kartu metėsi Į tarptau- į Treniruotės vyksta įprasta tvarka ir 

Įčiančio vėjo. įtini' narkotikų verslą. Šiandien jų visi žaidėjai prašomi punktualiai j jas'
PUIKUS VAIZDAS ' tinklas yra apėmęs visas JAV ir atvykti.

'IR DIENA į jų veikla reiškiasi labai plačiai. i„ __
Pro centrinius vartus matyti pilies Žmogus, atsidaręs krautuvę, yra matytos Montrealyje vasario 2-3 d.d. | 

i P m a cii nipdinioie n min 1

; dvidešimt metų. Lietuviai, atro- centrinius rūmus nuo priešpilio, Da-'retta. 
do, tenai daug pasidarbavo, ir jeigu bar jis sausas, dėl to manoma, kad 
už tai anąmet jie buvo Chruščiovo ba- ežero paviršius prieš 500 metų buvęs 
rami, kad užsiiminėja ir pinigus Ici- bent porą metrų augštesnis. 
džią “feodalinių pilių” atstatinėjimui, 
tai tegul jisai sau barasi. Verta kentė
ti, nes pilis iš tikrųjų didinga.

Iš tolo laistydamosi saulėje, ji iške
lia visus Trakus.

Pilies kryptimi einame ežero pa
krante, kurioje dirba vyrai. Klausia
me, ką jie tenai kasinėja. Atsako, kad į 
bus dedamos vielos elektros žibintams, 
kurie naktimis švies visa parko pa
krante, i

Į pilį patenkame ^sausomis kojo
mis”, pėrėje du medinius tiltus. Anks- ,. . . , „ . <čiau reikėdavo plaukti laiveliais. Gale- _s.u. n^d,n’a,s balkonais, o nuo į 
.... . . ..... tiltplm 7iiirmf—niatnc i nries- i

Pats įdomiausias vaizdas, žinoma, 
hutų iš pilies bokšto, bet jis dabar Už

jome ir dabar nuo kranto plaukti, bet 
garlaivis dar negreit rengėsi pajudėti.

PILIES RAJONE
Aplinkui, atrodo, tebevykdomi di- j geras.

deli restauravimo darbai. Jau atstaty-l r ’

tiltelio žiūrint—platus vaizdas į prieš- i 
pilio akmenines sienas, gynybinius 
bokštus, kazematą, kiemą ir bendrai į i 

! ežero pusę. O ežero vanduo skaidriai 
i žalias, ir matomumas nepaprastai

i.š šio ket- 
šeštadienį. 
pa t a pas.
jauniai su-

KS Apygardos pirmenybės yra nu-

VYRIŠKŲ IR * VP1QQ
MOTERIŠKŲ RŪBŲ O-JLL1 V KJ | čtO

A. Beresnevičius
Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų. 

/Vugščiaus-os kla-sėš darbas. Žemos kainos. - 
1299 DUNDAS STREET WEST. TORONTO.

Telefonas LE. 1-1432.

TELEVIZIJOS AKT EROS
Ž E M 1 A U S I t) M I S K A I N O M I S . Antenoj^ nuo $17,50, 
Televizijos bokštai nuo S45.00. Garantuotas darbas ir vaizdus

Skambinti: LE. 6-4004 iki 10 vai. vak. Leonui BIELSKIUI.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. (prie Lansdowne Ave.);

Telefonai: LE. 4^459; LE. 4-8450
Namu telefonas BE. 3-599S

TABAKO EAKMA
$30.000 įmok.. 200 akrų su gerom 
t rioboi n, 9 k i Inos. 65 akrai taba
ko sėjos, pirmos rūšies žemė. 
Kaina tik $130.000.

MOTELIS
15.000 įmok., 10 vienetų mūro 
motelis, moderniai ir kokybiniai 
įrengus. 4 kamb. butas. Visai 
prie Toronto ir prie didelio plėn
io. P( Iningas biznis. Morgičiąi 
nepergeriausi.

WASAGOJ VILA
Gražūs didelis sklypas. Puikiai 
įrengta 5 kamb. vilutė. Skubiai 
parduodama. Lietuvių rajone ir 
simpat ški lietuviai kaimynai. 
Prašo $3.000.

DAR NEPARDUOTA
farma prie Wasagos ir didelio 

plento. Galimybė frontą panau
doti biznio Įmonėms --r moteliui, 
restoranui, gazolino stočiai. 100 
akrų geros dirbamos žemės. Mo
dernus gyv. namas. Netoli eže
ras. Prašo $13 000. Be morgičių. 
įmokėti apie $4.000.

Turime krautuvių, farmų. vasarviečių, holelių, motelių įvairiose 
vietose ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. Taip pat 

parūpiname geresnėm sąlygom paskolų - morgičių.

Vyt. Morkis J. Kaskclis A. 81 žudžius

Ledo rutulys - 
tautinis Kanados sportas į

Ledo rutulys — hockey yra tautinis į tinklu užpakaly. Vartininkui pagelbėti 

puolikai — kairysis, vidurinysis ir de- 
; šinysis. Žaidynių laukas yra standar- ‘ 
tiiiio dydžio — 200 pėdų ilgio ir 85 pė- 

pos šiaurės valstybėse, kur žmonės dų pločio, aptveriamas tvora trijų pė- 
čiuožia jau nuo li to š. Iš Anglijos dų augščio. i
atėjo lauko rutulio sportas. Ilgainiui žaidimas prasideda, kai teisėjas iš-( 
čiuožimas buvo sujungtas su rutuliu.! meta guminį rutuliuką tarpan lazdų

Pirmą kartą ledo rutulys kaip žai- abiejų komandų centro puolikų ledo i 
dimas yra paminėtas Kingstone, Ont.. aikštes vidury. Aikštė yra išraižyta 
1855 m. Tai buvo Kalėdų metu. Kana- raudonomis liinjomis ir žaidėjai besi
des pėstininkų pulkas nuvalė nuo ledo veją rutulį gali čiuožti betkuria krypti- 
sniegą, prisirišo pačiūžas prie batų, |mi. Puolėjas, atsidūręs už raudonos 
pasiskolino lauko rutulio lazdas ir ru-i linijos, laikomas pasiekusiu užribi, žai-

—-------------- ----------------- —-----------„-t iš kitos pilies pusės tolumoje kaip . > .. . . . ..._
ta centrinė pilis su 25 metrų augštu- ant delno baltuoja buvę Tiškevičiaus Kanados sportas. Jo pradžios betgi ■ sa’^am1 <iu gynėjai. we ju. yra trjs 
mo bokštu. Dabar tvarkomas pnespi- rūmai, dabar mokytojų poilsio namai, i reikia jieškoti ne Kanadoje, o Olandi 
lįs — gynybos bokštai ir kazematas. Ties kunigaikštienės Birutės langais joj, Danijoj, Anglijoj ir kitose Euro

Atstatytas ir perkasas, kuris kadai- susėdame ant akmenų pailsėti, šneku-

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

Duodamos 5^7 paskolos perkantiems namus.
BLOOR — WILLARD. $3.000 įmokėti. 7 kamb., 2 augst. atskiras, alyva 

apšildomas. 2 mod. virt., garažas, geras į važiavimas. $16.600
BATHURST — GLENCAIRN, $2.000 įmokėti, 5 kamb. bangaliųkas, alyva, 

vand. apšildomas, 2 garažai, gražus kiemas, geras susisiekimas. $11.000;
BLOOR — JANE, $10.000 įmokėti, 16 kambarių 3-plcksas, alyva vandenių 

apšildomas, didelis sklypas. 2 garažai ir daug vietos pastatymui dau
giaumašinų.  ----:I^^(wm'Ąąina:.$^.000^

DUNDAS —• DOVERCOURT. parduodamas namas su maisto krautuve.
Geroj vietoj namas ir grožio salionas. parduodamas dėl išvykimo iš To- 
ronto. Geros pirkimo sąlygos.

BATHURST — ST. CLAIR. $8.000 įmokėti. 8 kambarių ner 2 augštus. at 
skiras. gražaus mūro. mod. virtuvės, vand. alyva apšildomas, 2 garažai, 
gražus kiemas. Kaina $26.000.

JIESKAU PIRKTI PIRMĄ MORGICIŲ $8.000 iš 7% 5 metams uždarą.

J. KUDABA Namą lelefeMs RU. 3-2195
Kreipkite* visa i* reikalam j EXTRA Realty Ltd. čia ekstra patarnavimas.

lįs — gynybos bokštai ir kazematas.

se, pilnas vandens, skyrė kunigaikščio čiuojamės ir dar pasivaišiname iš 
krepšelio, kurį vienas mano kompani-

• jonų atsivežė iš Vilniaus ... 
į MIESTO CENTRE

Iš pilies sugrįžtame keliu, pasuk
dami centrine gatve, kuri kaip tik bu
vo pilama asfaltu. Mieste visa eilė
naujų gyvenamųjų pastatų su milži
niška vidurine mokykla. r<. .. ...... . .......... ... .........j,,,. .... .... —

Prie kryžkelės, kur dar tebestovi tūlį ir pradėjo žaisti ant ledo. Po 20 dimas sustabdomas ir pradedamas iš
I naujai perdažyta, rodos, šv. Jono Ne- į metų McGill un-to studentai surašė vietos, kur įvyko peržengimas. Į
pamuko koplytėlė. Įsikūręs restoranas, taisykles ir greit po to visi rytinės Baudos taikomos už šiurkštų žaidi- 
ir jo virtuvę mes tuojau pat išbando- Kanados didesni centrai organizavo le- mą. Palyginus Europos ledo rutulio 
mę, nes buvome išalkę savo ekskursi- do rutulio komandas. 1893 m. Kana- taisykles su kanadiškėmis. matyti, kad 
joje į Lietuvos praeiti.

Vilniun grįžtame tuo pačiu keliu, 
kaip atvykę, dešinėje palikdami neper
seniai įrengtą geležinkelio stotį. Prisi
miniau. kad anksčiau, norint Į Trakus 
patekti, reikėdavo iš Vilniaus važiuoti 
traukiniu į I^ntvari, o paskui jau jieš- 
kotis savo priemonių. Iš gimnazijos, 
kai vykdavome, tai tą keleto kilometrų 
nuotoli reikėdavo pėstute atžygiuoti; 
būdavo smagu, jei nesinešdavai ry
šulio*.

: Be traukinio, dabar j Trakus eina ir į , , T ,
autobusai. (Bus daugiau) pH’l pločio ir keturių pėdų auglio su ‘18 minučių papildomai.

dos general-gubernatorius Lord Stan- šios yra daug šiurkštesnės. Didžiausios 
ley įsteigė sidabro taure-dovaną, dėl baudos taikomos už muštynes ir pana- 
kurios visi klubai galėjo rungtyniau- šius neleistinus veiksmus. Viešas pa
ti. Stanley taurė pasiliko daugiausiai peikimas ir kitos daug rimtesnės bau- 
vertinama ledo rutulio dovana. :dos taikomos už pasipriešinimą parci-

Kaip kiekvienas gerai organizuotas gūnams, koliojimąsi ir atsisakymą pa-1 
i sportas, taip ir ledo rutulys turi visą į klusti teisėjo nurodymams.
eilę taisyklių. Pagrindinės taisyklės Įvarčiai užskaitomi, kai puolėjas 
yra labai paprastos. Kiekviena koman-! įmuša rutuli į tinklą. Komanda su di-' 
d j susideda iš šešių žaidžiančių vyrų.-dėsniu įvarčių skaičiumi po trjjf kė^ 
Ravaduntoju skaičius įvairuoja. f ’linių, trunkančią J

Svarbus žaidėjasyrageraiapreng- k omą la imėt o ja. Je i rezultatai yra ly- i 
tas vartininkas, saugojąs vartus šešių gus, kaikuriosc lygose žaidžiama dar'

QUEEN — LANSDOWNE
$15.000 įmok., gerų plytų. 9 djdc- | 
Ii. švarūs kambariai. 3 mod. \ ir- 
tuvčs. dvi vonios, radiatoriais-aly- 
va apšildymas. Be morgičių.

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

RUSHOLME — COLLEGE
$3.500 įmok., rauplėtų plytų, nau
jutėlis. atskiras, dviejų augštų, 
du butai. 9 kamb.. modernios vir
tuvės. Aųgštos kokybės darbas, j 
Statybininkas sau statėsi. Du mū- I 
rinjai garažai Veranda. Netoli 
lietuvių pranciškonų bažnyčios.
Ncaugšta kaina.

CIGARU KRAUTUVE
$5.000 įmok., geram rajone, ge
ras biznis, didžiulė krautuvė ir 
viršum didelis butas. 4 garažai. ’ 
Be morgičių. Galima pirkti už ! 
S28.(XXL
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1663 Bloor St. West (prie Indian 
Road) LE. 7-1217 Metinis Bendruomenės susirinkimas

HIGH PARK — PACIFIC AVE.
$1.500 įmok., atsk., 9 kabin., 2 
virt., 2 vonios, vand. alyva šild. 
Garažas ir privatus įvaz. Prašo 
$17.200.

RUNNYMEDE — ANNETTE
$4.000 Įmok., 10 kamb., mūr.. 
atsk., 3 virt., vonia ant pirmo 
augšlo, geras nuomavimui. Gara
žas ir privatus įvaž. Sav. išvyks
ta iš Toronto. Prašo $18.400.

SUNNYSIDE AVE. — GARDEN
$2.000 įmok., mūr., 7 kamb.. 2 
virt., tinka dviem šeimom, yra 
garažas. Arti kraut, ir susisiek.

: Prašo $14.700. - - '

EVELYN — ANNTTE
$5.000 įmok., 10 kamb., atsk., mū- 
rin., originalus dupleksas. Viskąs 
atskirai, tinka dviem šeimom. 
Vertas pamatyti, nes prašo tik 
$22.500

ANNETTE — DURIE ST.
$3.000 Įmok., 9 kamb. per 3 augš- 
tus, mūr., atsk., 2 virt., 2 vonios, 
labai švarus iš lauko ir vidaus. 
Naujas mod. šild.. 2 garažai, šoni- 
nis įvaž. Vienas morgičius išino- 

’ kė j u m u i. Vert as pa mat y t i.

BLOOR — INDIAN RD.
$3.000 Įmok., atsk., mūrinis, 9 
kamb., naujas šild., 2 mod. virt., 
vieta garažui, priv. i va/., skubus 
pard. Pasiteiraukit.

f BLOOR — PACIFIC AVE.
S5.000 įmok., 11 kamb., 3 atsk. 
butai po 4 kamb. Didelis sklypas 

i 50x160, naujas vand. alyva šild., 
visas išnuomotas, labai švarus, 

į . Priv. Įvaž., du garažai. Vienas 
j morgičius.

BLOOR — RlNXVMEDE
S8.000 įmok., rupiu pi., atsk., 
centrinis planas, 12 kamb 3 
butai, 3 virt., 3 vonios. Moderniš
kas ir gražus namas. Priv. įvaž., 
garažas. Vienas morgičius,

BLOOR — SWANSEA
$10.000 įmok., mūr., atsk., 
žus 5 butų namas. Metinės paja
mos $5.500. Graži vieta, arti 
Bloor, kraut, ir susisiek. Geras 
investavimas.

S. JOKŪBAITIS
/y'-?: REIKALINGI N AM AI PARDAVIMUI

Telef. LE. 7-1217 Namu RO. 6-0417

GLENLAKE — EVELYN AVE.
$4.000 Įmok., rupių pi., atsk.. 8 
kamb. per du augštus, 2 virt., 2 
vonios. Tinka dviem šeimoms. Šo
ninis ivaž., garaž. Geras pirkinys. ;

gra

Wasaga Beach, S tayn e r, Co 11 i ng woo d 
it apylinkėse turime diliausią pasirinkimą vasarnamių, farnių, gazolino 

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

V. (Vic) BUTRIMAS
DĖL INFORMACIJŲ RAŠYKITE: BOX 83 COLLINGWOOD. ONT.

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

Oakview Beach COLLINGWOOD, ONT.
įstaigos tel. Wasaga Beach 201 2337

TAUPYK IR SKOLINKIS
-Toronto Lietuviu Kredito
Kooperatyve "PARAMA
Būstinė: Lietuviu Namai

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

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

apdraustos. • Visit narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje.

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

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

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

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

148 WESTMINSTER AVE. Telefonas LE. 2-5191

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS. RADIJAS 

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

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

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

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

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

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

YS (buvęs 
Wally’s)

Naujas savininkas

726 Lansdowne Ave
(Tarp Bloor ir Dupont)garage Tei. le. 3-0631

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

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

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

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RŪŠIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

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

w Taisomi RADIO IR TV aparatai
patefonai, teiprekorderiai importuoti ir vietiniai. Darbas atliekamas prity-
rūsio specialisto garantuotai. ; F NORVYDAS.

Skambinti bet kada LE. 5-6007

1961 m gruodžio 17 d KLB Winni
pego apyl. v ba sušaukė metini susi
rinkimą. 11 vai. įvyko pamaldos. Per 
pamokslą kun J. Bertašius paragino 
visus atlikti savo tautinę pareigą. Jis 
pažymėjo, kad čia nereikia kviesti 
kiekvieno atskirai, bet visi turi su
prasti, kad šis susirinkimas yra visų 
lietuvių bendra pareiga.

Sį kartą reikalas tikrai buvo supras
tas, o salė nepasiliko pustuštė. Susi
rinkimą atidarė v-bos pirm. T. Lukas. 
Susirinkimo pirm išrenkamas agr. J. 
Malinauskas, o sekr. pakviečiamas E. 
Kalasauskas. Praeitų metų sus-mo pro
tokolą perskaitė A. Tuskenienė.

Į 1961 M. VEIKLOS APŽVALGA
I T. Lukas padarė trumpą praeitų me
ilų veikimo apžvalgą. Vincas Januš

ka pastebėjo, kad v-ba, darydama pa
rengimus, mažai išreklamuoja, užtat

t nedaug tesusirenka žmonių ir parengi- ........    . . ........ .. ...
mas atneša B-nei nuostolių. j Fondo įgaliotinė — Apolionija Tuske- j

V-bos ižd. J. Dęmereckas pranešė.' nienė - Šidagytė. I revizijos komisija ? 
į kad per 1961 m. gauta pajamų $145,- . išrinkta: Vera Zavadskienė (iš senųjų į

JAUNIMAS — MUSU AUKSAS 
Gerbiamas p. J. Karka.

, ; • Tamstos straipsnis “Tėviškės Žibu-
. lat\ tų apie loO .ir lietus tų \ u s riUose" — Jaunimas neturi užuovėjos 

" j; . - . « ii i — labai teisingas ir reikalingas rūpi-
J. Cinga primine, kad Laitų bedera-. nanlįs lietuvių jaunimu Kanadoje. La-

Skaitytoj y laiškai
; dolerius kišenėj ir džiaugiasi niekie 
I no nepastebėti. JnK.

..ŠYPSENOS..
OKUPUOTOS LIETUVOS 

šypsenos - g
Apie susovielinta lietuviu

"Atsargiai! Dujos! Pavojinga 
ugniai!” Tokie perspėjimai iška
binti Antakalnyje. Smėlio gatvės 
30 n r. kieme ir daugelyje kitu 
kiemų. Tų kiemų gyventojai da
bar visai nebijo gaisro. Užleis tų 
pavojingų ugniai dujų ir užgesins 
betkokią liepsną!. . /

Apie “Volgą” ir motociklą 
Mokytojas aiškina uždavinį: 
— Darbininkas per mėnesi už

dirba 90 rublių. 20 rublių nuo 
kiekvieno atlyginimo jis atideda 
motociklui Įsigyti. Po kiek laik > 
darbininkas isigys motociklą, u’: 
kuri reikia sumokėti 340 rubliu'.’ 

— Po metų! — sako Pėtrelis. 
— Neteisingai, vėliau.
— Kodėl vėliau? Tėvelis sakė, 

kad mūsų kolūkio pirmininkas 
neišdirbo net metu, o nūs i pilko 
naują "Volgą", kuri daug bran
gesnė negu motociklas . . .

Apie spekuliacija 
Pilietis piktinasi: '
— Nesuprantu, kodėl prie ma

nęs visi kimba? Girdi, gyveni pa
razitiškai, nedirbi visuomenei , 
naudingo darbo. O kas, leiskite 
paklausti, šnapsavinių kaimą ap
rūpina kepimo mielėmis, k is su
perka ir išveža kolūkiečių obuo
lius? šventieji, a?

Liaudies pala ries
“Iš parduotuvės išėjo revizo

riai. Tuoj susirinks žmonės, ir vėl 
pradėsime prekiauti. ....” -

“Galų gale pasibaigė posėdis. 
Dabar . konkrečiai pakalbėkim 
apie reikalus ...”

“Bazės vedėjas tikrai nesava- 
naudis, — ir pats vagia, ir ki- 

Icidž” .,"šluota"
Atsilošė algą '

— Girdėjau, tu išmokei savo 
žmoną lošti kortomis? — klausia 
vienas bičiulis kitą.

— Taip, ir, pasirodo, tai pui
kus dalykas- Praėjusi šeštadieni 
aš išlošiau iš jos pusę savo algos.

• kurią jai buvau parnešęs ...

V ASARIO 16 GIMNAZIJOS 
III KLASES MOKINIU LAIŠKAS
Didžiai gerbiamas rėmėjų 
būrelio vadove!
Lietuvių Vasario 16 gimnazijos tre

čios klasės mokinių vardu nuoširdžiai 
linkime Jums asmeniškai ir visiems ki
tiems gimnazijos rėmėjams džiaugs
mingų šventų Kalėdų ir Viešpaties pa
laimintų Naujųjų Metų. Mes gerai ži
nome, kad laikai visiems sunkūs, ta
čiau mums sudaryti sąlygas, kad išlik
tume lietuviais yra visų svarbiausia 
lietuvių laisvajame pasaulyje tautinė 
pareiga. Mes dar maži vaikai, bet jau 
dabar pasižadame gerai mokytis ir pa
silikti lietuviais. Žinodami Jūsų di
džius darbus lietuvių Vasario 16 gim
nazijos išlaikymui ir Jūsų pastangas 
bei veiklą mums padėti, dėkojame 

Į Jums ir visiems kitiems gimnazijos rė- 
! mėjams už taip sėkmingą, patrijotišką ’ 
' ir nenuilstamą darbą. Nuolankiai pra- 
i šome mus ir ateity remti, nes nutrau
kus rėmimą mes toliau nebegalėtume 

! lietuviškai mokytis, nutautėtūme ir 
__ ______________ __________ ____ jpaskęstume svetimoje “Vokietijos jū- 
nama garbingesnėn vieton. Jo pavar- roję". Gimnazija mums viską duoda, 
dė minima kur reikia ir kur nereikia. išliktume lietuviais ir būtume
Lietuvybės darbe ir aplamai visuome-: $uaugę naudingi ne tik sau, bet ir 
ninėje veikloje jo nematyti. Jis ne-; 
skaito liet, laikraščių, niekur nė cen-j 

t to neduoda, net giminėm siuntinių ne
siunčia, bijodamas milijoną sumažin
ti. O pagarbos iš visų ir visur laukia.

Lietuvybės darbe vertinkime tik 
tuos, kurie dirba, aukojasi, dažnai nė 
cento prie dūšios neturėdami, kurie * 
remia liet, spaudą, liet, darbą, patys 
dalyvaudami arba aukoja pinigais.

Pradėkime gerbti daugiau idealis
tus, o materialistai tegul gniaužo savo

cija Vvinnipege jau huo seniai ^kia. apgailėtinas dalykas, kad lietuviai:
Prieš kokius 7 metus BF pirm. Kana 
doje buvęs Lietuvos atstovas konsu
las a.a .V. Gylys. Centras buvęs To-

taip naujieji, taip senieji labai pasvi
ro prie ekonomijos, prie dolerio. Lie-

• tuvių jaunimas tai yra mūsų auksas,
ronte ir jam tekę dar su juo susira- ate.;lis. yra visai pamirštas netik Lie

tuvių Bendruomenės, bet ir daugelio 
lietuvių tėvų, nes perdaug žiūri kaip 
uždirbti doleri ir permažai rūpinasi 
lietuvybės išlaikymu.

Rūpinantis lietuvių jaunimu ar ne
būtų naudinga darant parengimą - šo
kius ar tai ateitininkų, skautų, studen
tų ar kitų jaunimo organizacijų — 
kviesti visų jaunimo organizacijų na
rius, imant mažą mokestį už įėjimą ir 
turint gerą muziką. Parengimus ruoš
ti kaip galima dažniau, o jeigu ir būtų

šinėti. Diskusijos išsiplėtė ir neprieita 
bendros nuomonės. Sus-mo pirm. J. 
Malinauskas pasiūlė diskusijas baigti 
ir visą reikalą pavesti išsiaiškinti bū
simai valdybai. Susirinkimas pasiūly
mą vienbalsiai premė.
j :NAUJA VADOVYBE:^

Suskaičius balsavimo lapelius paaiš
kėjo išrinktieji 1962 m. valdybom Pa
reigomis pasiskirstė: pirm, — agr. J. 
Malinauskas, sekr. — M. Barauskas, 
kultūros reikalams — E KalasauskasAlillUIUd IClFldldlIla ------ JldldJdUOridd ; - r O’- — — ’ ’ - --

ir H. Barkauskaitė; ižd. — Valentinas i nuostolis, Kanados Lietuvių Bendruo- 
Kuikauskas. Tautos Fondo ir Šalpos mene turėtų jį padengti.

Su pagarba Mykolas Januška

PAGERBKIME IDEALISTUS!
23, padaryta išlaidų SI 16.48: ržde liko j ateivių ir daugiausiai gavusi balsų) . j Un-ta^Visiir lurUngS
CAA nei IJi W1 ™ ir- Unetnc Qtril-oitic toerUU JO lurid. V IdUT lUElingeS-$44,75 Už 1961 m. solidarumo įnašų 
pasiųsta centrui $15, KLB Winnipego 

•j apyl. knygynui duota $10, šeštad. mo
kyklai S15 ir paskirta po $10 “N. Lie
tuvos" ir “žiburių" spaudos b-vių Še
rams pirkti. Tenka pažymėti, kad Win- 
nipego apyl. v-ba kiekvienais metais 
skiraavo po $10 tiems patiems laik
raščiams Taip pat pasiųsta $20 auka i pat pasiųstas laiškas kongresmanui 

' Elta-Press Komoje įGlenard P. Lipscomb, dėkojantis už
i Toliau pranešima padarė l.e. šalpos pateikimą rezoliucijos JAV Kongreso 
i Fondo Winnipego sk. atstovo pareigas 
j T. Lukas. ŠF ižde buvo $31,82. Surink- 
' ta aukų $116,72, iš kurių prof. Stp. rezoliucijai pritartų, 
j Kairiui-Kaminskui pasiųsta $115,72.
1 Šiam reikalui daugiausia aukų surinko j 
| v-bos ižd. J. Demereckas ir buvusi i 
Šalpos Fondo atstovė A. Tuskenienė- 

' šidagytė. Tautos Fondo atstovas M. 
Šarauskas pranešė, kad 1961 rn. cent
rui pasiųsta $143.

L GIMNAZIJOS REIKALAI
Vasario 16 gimnazijai remti būrelio 

atstovas T. Lukas pranešė, kad būrelio 
. rėmėjų iš 21 sumažėjo iki 19 asmenų, 
į Pinigai surinkti iš būrelio rėmėjų 
tvarkingai persiunčiami Vasario 16 v-bos sekr. K. Strikaitis paaiškino, kad 

J gimnazijai, tačiau dar negauti du pa-j jokių nesusipratimų Winnipegas nesąs 
kvitavimai. Revizijos k-ja šį reikalą J iškėlęs, išskiriant Baltų Federaciją 
taip pat patvirtino ir rasta, kad pi- Winnipege. kurio# reikalui v-ba yra pa- 
nigai pasiųsti pagal banko pakvitavi- rašiusi raštą Baltų Federacijos pirm, 
mus. -

■ Be to. susirinkimui paaiškinta, kad 
• “TŽ" nr. 41 (613) ir "NL” nr. 40(758)
straipsniai “Vasario 16 gimn. rėmimo 
reikalu", rašyti P. Lėlio, neteisingai 
mini Winnipega. Jis rašo: Kaip ma- 2-3 savaites, 
tome, per paskutinius dvejus metus 

į pusė Kanados būrelių nustojo veikti".
ir toliau: “Pasigendama buvusių.veik- ra.štį Winnipego korespondentas, be
lių būrelių ir jų vadovų . .. Winnipeg v-bos fotografijos dar pasiuntęs ir pri-. jamas ir Kanados LB. Abu fondai 
— Lukoševičiaus..." čia tenka pa- vačių asmenų nuotrauka, dėl kurios Wo

; brėžti, kad Vasario 16 gimnazijai rem-
■ ii būrelis Winnipege. kaip veikė, taip 
ir tebeveikia ir visada tvarkingai at
siskaito. Kodėl gimnazijos direktorius pasiūlė jų netęsti ir sus-mą 
prof. dr. L. Gronis P. Lėliui suteikė Tenka pažymėti, kad 1962 m. Win-

japie Winnipega tokias žinias, sunku nipegas išsirinko gana stiprią ir pri-

Vincas Januška ir Kostas Strikaitis.
: T. Lukas pranešė, kad gegužės 13 
d. senatoriaus Thomas H. Kuchel re
zoliucijai dėl Lietuvos išlaisvinimo pa
remti, pasiųsta atskiriems Amerikos 
senatoriams 16 laiškų, prašančių pa
remti minimo senatoriaus rezoliuciją, 
o jam pačiam padėkos laiškas. Taip

Įniajam lenkiamasi, šokinėjama, sodi
nama g;

atstovų rūmams. Atskiri laiškai pasiųs
ti 28 kongresmanams. kad jie šiai

NEBUVO NESKLANDUMŲ
Klausimuose ir sumanymuose J. čin- 

ga užklausė, kaip reikia suprasti “NL” 
nr. 44 1961 m. pranešime “KL Bend
ruomenės reikalai” sakinys: “Svars-

: lyti Winnipego ir St. Catharines iš
keltieji klausimai bei tūli, nesusiprati
mai. Šiais reikalais yra daromi žygiai, 
siekiant' neaiškumų bei nesklandumų 
išaiškinimo ir išlyginimo". Tai kokie 
esą iškelti klausimai iš Winnipego pu
sės bei tūli nesusipratimai? Buvęs

mūsų brangiai ir mylimai tėvynei Lie- L. 
tuvai. L • "

Nuoširdžiausių sveikinimų ir širdin
giausių linkėjimų Jums ir visiems ki
tiems gimnazijos rėmėjams sunčia Jū- 

dėkingi trečios klases mokiniai:
Alfredas Starukas, J. Milinis, 
Rudi Sikora, Margareta Kimi- 
naitė, Magdalena Jasevičiūtė, 
Vytautas Mečioms, Ignas Jur
gaitis, Sigitas Volodka, Algir
das Vegneris

sų

BAIGTAS RUOŠTI
LIETUVIŲ FONDO STATUTAS

JAV Lietuvių Fondo organiza
ciniai darbai baigiami. LB Tary
bos suvažiavimas Niujorke 1961 
m- rugsėjo 2-4 d. priėmė LF sta
tutui perredaguoti principus ir 
sudarė komisiją, kuri per eilę po
sėdžių statutą paruošė. Komisiją! 
sudarė: B. Babrauskas,.dr. G. Ba- 
lukas, inž. D. Bielskus, T. Blin- 
strubas, dr. F. Kaunas, teis. Alg. 
Kėželis, statuto autorius, inž. V. 
Naudžius, dr, A. Razma, A. Ru-! 

kvmas. kad šis reikalas paaiškės per Švedas ii dr. J. Valaitis.
• . 4 . Perredaguotas statutas bus darr

v. Januška iškėlė klausimą, kodėl į svarstomas LB Tarybos ir inkor- 
Kanados VIII Lietuvių Dienos met- poruotas Illinois valstijoje.

Panašus Fondas yra organizuo-i

Su 1962 m. bus pradėta antro
ji L. Fondo organizavimo stadija

J. Pi. Simanavičiui Toronte ir Kr. Val
dybai dėl Baltų Federacijos veiklos 
Winnipege. Tuo reikalu iš Kr. Valdy
bos jau esąs gautas terminuotas atsa-

— piniginis vajus. Kviečiamas tiems didžia ... 
kiekvienas šiuo klausimu siųsti 
siūlymus, patarimus, pastabas 
Liet. Bendruomenei ar L. Fondo 
iniciatoriams.

L. Fondas jau turi surinkęs 
apie $20.000, ir apie $60.000 yra 
pažadėta, kai tik LF statutas bus 
legalizuotas.

Automobilių, namų, vasarnamių, sveikatos, O ZY Zį /IO 7 T 
gyvybės, pensijų ir kt. JA’./• J

Tld 1TT131 49pča“TuF®
i
i 9.

.„ių asmenų nuotrauką, dėl kurios į fcas veiks Ivgiagrečiai. arti-. 
Jis metraščio visai nepirkęs. Be to. į bendradarbiaudami. Kana- 
dar Kilo ir šiaip intriguojančiu disku-į , Y . '
knsiiu. Sus-mo nirm T Malinauskas dOS Liet. Fondo, komisija, retTl- 

baigė. damasi amerikiečių projektu. įtei
sins fondą Kanadoje pagal vieti
nius įstatymus ir atitinkamai or
ganizuos foTitfo'veiWa-. • -

kusijų. Sus-mo pirm. J. Malinauskas

tyrusią v-bą ir reikia tikėtis, kad ji pa-^ 
gyvins veiklą ir įneš daugiau gyvumo 
į bendruomenini gyvenimą

s.m. agr. ,
vauti ir Baltų Federacijai Winnipege. į 
Tenka palinkėti naujai valdybai ge- • 
riausios kloties 1962 m. veikimo bare. •

Kstr. !

suprasti. Šis reikalas tektų pirma ge
rai išsiaiškinti, o tada, tik kreiptis į 
spaudą.

VEIKLI BALTŲ FEDERACIJA
T. Lukas pranešė, kad Baltų Fede

racija Winnipege 1961 m. gruodžio 4 
d. Hudson Bay Co. Auditorium suren
gė arbatėlę ir kartu visų trijų tauty
bių įvairių rankdarbių parodėlę. Pa
rengimas gerai pasisekė: gauta pelno 
S467. I banką įnešta S420 visų trijų 
tautvbiu vardu, o likusis pelnas dar jLX’ITTT* y:*“ 
galutinai nesutvarkytas - negautas. : 1 mergaičių. 1S pradinių-mokyk- 
Kai bus gauti pinigai, ir tie bus inėš-! LJ- Tai nei a išimtis, yra tokių vai- 
ti į banką. ‘ į kų išvežta is Laos. Ganos, Kubos

Pasiūlius kandidatus naujon valdy- komunistiniam apmokymui Ru- 
bon,'vienas kitas nusibraukė, bet ne-; sijoje. r;
susidarė kritiška padėtis. Slapto balsa
vimo metu V. šmaižienė paaiškino 
apie bendrą veiklą visų trijų Pabalti-1 
jo tautybių. K. Strikaitis paaiškino, j 
kad iš latvių pusės buvo pasiūlyta į 
įsteigti Baltų Federacijos centrą Win- ’ 
nipege ir nustatyti atitinkamą nario 
mokestį. Iš lietuvių pusės buvę pasiū
lyta laikytis senos tvarkos, nes čia] 
Baltų Federacija iki šiol jau veikia,! 
tik neoficialiai. Visų trijų tautybių at-! 
stovai susirenka tik prieš birželio bai-1

1 šiųjų išvežimų minėjimus ir viską da- į 
■ ro kartu. Prmininko pareigas eina vie
nais metais lietuvis, kitais latvis ir tre- i 
čiais estas. Atisradusias išlaidas pa-1 
dengia visos trys tautybės solidariai. 
Centrui įsteigti Winnipege mes esa
me persilpni, nes estų priskaitoma

VISŲ RŪSIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY T A I S Y M A S 

Dundas Auto Body 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

PIJANINŲ
TECHNIKAS
A. BRICKUS atlieka Įvairius pija- 
ninų remonto darbus ir sustygavi- 
mus. Perka ir parduoda naudotus 
pijaninus. Telefonas LE. 7-37 82.

Dažai ir sienoms 
n c niūris!

?’ let įgalino*.

skvs Pr.’Et eV Wallpaper
S9i iK’XDAS SI W.

lel EM. 4-2715. Toronto, Onf

Dr. E. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

J. Malinauskui teks vado- • Sov. Rusijoj plinta 
juodoji rinka 

į Kaip labai išplitęs spekuliavi- 
■ mas Sov. Rusijoj parodo kad ir 
i šis pavyzdėlis. Neseniai buvo su-i 
įimtas vienas Uzbekijos žemės; 
į ūkio akademijos asistentas, kuris 
pasidaręs suklastotus leidimus 
veždavo ištisais vagonais daugiau 
kaip 2.000 kilometrų daržoves ir; 
vaisius iš savo krašto i Sibirą iri 
ten spekuliacinėmis kainomis Į 
parduodavo. Net ,ir 16-kai metų j 
praėjus nuo praeito karo juodoji! 
rinka sovietuose tebėra labai iš
plitusi. Priežastis — blogas kas
dieninių gyvenimo reikmenų pa
skirstymas. Sibire ir kitose šiau
rės dalyse visą laiką yra didelis 
trūkumas daržovių ir vaisių, o 
pietinėse vietovėse šie produktai 
pūva laukuose.

Pagal Chruščiovo 1958 m. pa
skelbtą programą, daržovių au
gintojai išplėtė savo auginamus 
plotus tiek, kad, pagal žemės ūkio 
planuotojus, 1961 m. sovietų gy- 

! ventojas turėjo gauti triskart vai
sių ir daržovių daugiau. Tačiau 
daugiau negu pusė derliaus liko 
nenuimta laukuose, o ir gera da
lis nuimto sugedo, nes trūko san
dėlių ir transporto priemonių. 
Todėl nenuostabu, kad atsiranda 
privačios iniciatyvos ...

• V. Vokietijos statistikos biu
ras paskelbė, kad per 9-rius 1961 
metų mėnesius V. Vokietijoj par
duota 51.1 bilijonų litrų alaus — 
14.5 bilijonų galionų, t.y. 90,5 
milijono galionų daugiau, negu 
per tą pati laikotarpi 1960 m.

• IštLeopoIdvillės. Kongo sosti
nės. keli komunistų lėktuvai iš
vežė i Maskvą kongiečių berniukų 
ir mergaičių iš pradinių-, mokyk-

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

420 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). 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 pietą.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trecisdieniais uždaryta.

Dr. Mirko KOVAC
AKIU GYDYTOJAS - 

SPECIALISTAS
333 BLOOR ST. W.
Telefonas 925-8251

PRIIMAMA TIK 
SUSITARUS TELEFONU

J. BARAKAUSKAS
Elektros 

kontro ktorius
Visų rūšių elektros 

Įrengimai ir pataisymai.
TeL RO. 7-9947 

24 Hnmberview Rd., Toronto.

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

(prie Dufferin)

Visų rūšių automobilių mechaninis 
remontas. Automatinės transmisi
jos. Darbas sąžiningas ir garantuo
tas.

Sav. Ant. Paškevičius

Dr. J. Matulionytė
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele)
Priėmimo valandos: pirmadieniais 
ir trečiadieniais nuo 2-9 vai. vak , 
antradieniais, ketvirtadieniais ir 
penktadieniais nuo 9-5.30 vai. vak.
'•■■•OJg . TEL. ■ RO. 6-1372

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

Dr. V. J. MEILUVIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

282 RONCESVALLES AVĖ
(prie Geoffrey)

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 

' praneša, kad 
persikėlė 

į nata jas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont.
Telefonas LE. 4-8431

OILS LTD.
Atstovo i

HROžAITIS
Greitos leuro-olyvos pristatymas 

patarnavimas.
Te1 e fone s LL 3-4908.

ir

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

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

Skambinkite LE. 3-4912.

W.A.LENCKL
B.A., L.L.B.

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W
Rocwt 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Dr. V. Sadauskienė
DANTŲ GYDYTOJA

129 GRENADIER RD. 
(2-ras namas nuo Roncesval

les), Toronto.

Telefonas LE. 1-4250
Priėmimo valandos: nuo 9-12 
ir 3 - 8 vai. vak. (pagal susi
tarimą).

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

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.

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

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

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

NAMŲ. AUTO, VASARVIEČIŲ’, KOMERCINIAI, 
ATSAKOMYBES, APIPLĖŠIMO, TRANSPORTO. BONDS IR PAN.

DRAUDIMO ĮSTAIGA
AL DUDA

24 VAL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
NAMŲ

RO. 6-7132
ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BENDROVES. 

DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE KANADOS PROVINCIJOSE. 
10% NUOLAIDA IMANT DRAUDIMĄ IS VIENOS KOMPANIJOS
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| 6 DIENĄ SAUSIO MĖN. 1962 METŲ, PRISIKĖLIMO SALĖ

KARŠTA ZUIKIENA 
BUFETAS 
’A "IR" ■ 
LINKSMA 

ŠOKIŲ MUZIKA
PRADŽIA 7.30 VAL. VAKARO

I VISI KVIEČIAMI i. tradicini

KONCERTĄ
Sausio 13 d. Prisikėlimo 
par. salėjo, 6 vai. v. įvyks 
nepaprastas koncertas: 
solistė Motekaitiene, 

pijanistasM.MotekaitisBALIU»SOKIUSj turtingas bufetas su įvairiausiais
. .A A gėrimais ir valgiais: graži ir

vertinga loterija. 
VISI LAUKIAMI!

Rengia: Toronto Lietuvių Vaikų Namų 
Rėmėjai

PELNAS SKIRIAMAS LIETUVIŲ VAIKU NAMAMS.

TORONTO, Ont.
Šv. Jono Kr. parapijos žinios • Prisikėlimo parapijos žinios
— Viešpaties palaimos, sveika-’ — Naujuose Metuose linkime _ 

tos bei asmeninės laimės čia ir tė- savo parapijiečiams, vienuolyno lietuviais vaikučiais ir linksmai 
ir parapijos geradariams bei vi- praleisti laiką, 
siems kolonijos lietuviams sėk- į’ 
mingos kloties ir gausių Dievo vėliais, 
malonių!

— Šv. Kalėdų pamaldos buvo

i Kalėdų Senelis
j Sausio 7 d., 5 vai. p.p., sekma
dieni. Prisikėlimo parapijos audi- 
torijon iš Lietuvos atvyksta Kalė
dų Seneils. Jis nori susitikti su

vynėje kiekvienam geros valios 
lietuviui linki parapija pradedant 
1962 metus!

— Nuotaikingai praėjo pamal
dos Kalėdų šventėse. Daug tikin
čiųjų ėjo prie Sakramentų. Šven- i labai iškilmingos, ypač Bernelių 
čių proga buvo atspausdinti spe- Mišios, kurių metu tikintieji baž- 
cialūs paveiksliukai. , nyčioje nebetilpo. Giliai dėkoja-

— 1961m. parapijoje pakriks-! me sol., J. Liustikaitei. parapijos muose. Susirinkimas labai svar-
tyta 43. sutuokta 22 poros, palai- suaugusių ir vaikučių chorams bus: kviečiame visas punktualiai 
dota 14; pirmą Komuniją priėmė;bei jų vadovui kun. B. Jurkšui už rinktis. NPM seserys
36 vaikai, Sutvirt. sakr. — 129. koncertą ir programos išpildymą.

— Ši pirmąjį mėnesio penkta- — Visiems sveikinusiems para- Lietuviai dalyvaus festivalyje
dienį pamaldos rytą 7.30 ir 8 vai., : piją, kunigus ar vienuolyną, nuo- : Toronto liet, tautinių šokių gru- 
o vakare — 7.30 vai. . širdžiai dėkojame. ’ pė‘‘Gintaras’* dalyvaus Canadian

— Trijų Karalių šventėje, sau- — Gilią padėką reiškiame KL Folk Dancing Association ruošia- 
sio 6 d., šeštadieni, tikintiesiems Kat. Moterų dr-jos skyriui ir tre- mame Laisvės festivalyje. Šiame 
privalu išklausyti šv. Mišias; pa-, tininkams už gausias dovanas To-; festivalyje yra užsiregistravę da-

v maldos 7.30, 8 ir 11 vai. Per pa-fronto ir apylinkių lietuviams li-flyvauti apie 30 grupių, kurių da- 
starąsias Mišias prisimenamas ą.! geniams bei nuoširdžią pagalbą f lis iš aplinkinių miestų. Viskas 
a. Povilas Budreika. jo vienerių f juos lankant šv. Kalėdų proga, 
metinių mirties sukaktyje. i .

— Už a.a. vysk. K. Paltaroką, nėšio, Mišios laikomos 7. 7.30 ir 8 f §500 ir pereinamoji taurė, antros į 
•jo 3 metų mirties prisiminimui.: vai. ryto ir 7.30 vai. vakaro.
Ši sekmadieni 11 vai. aukojamos! 
šv. Mišios.

Kviečiami visi vaikučiai su tė-

Rengėjai skautų-čių tuntai

Jaun. mergaičių ateitininkių 
susirinkimas Įvyks ši sekmadieni, 
sausio 7 d.. 4 vai. p.p.. Vaikų Na-

•vyks varžybų forma. Pirmos vie- 
— Penktadieni, pirmąjį šio mė-f tos laimėtojui skiriama premija rSoi/s IMT-ioTzsr* Inil’Amnc *7 *7 4*. Q ' n n n-i m i fnnrA
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MONTREAL, Que.
KLB KRAŠTO VALDYBA 

gavo iš apylinkių:
t oi įdaru n io Įnašų — 
Vancouver 
Delhi 
Ottawa 
Edmonton 
Rodney

Šešta i, mokyklų Kalėdų eglutė 
Įvyksta sausio 7 d.. 3 vai. p.p. šv. 
kazimieio parapijos svetainėje. 
Gražią programą turi parengę Ro- 
sėinouiito mokyklos mokiniai, o 
Kalėdų Senelis ketina visus vai
kučius apdovanoti. Kviečiami vi
si Montrealio lietuviai gausiai at- 
silanky’iiratvestisavoniažuo- 

fa sius i šią vaikučių šventę.
fa ' Švenčių pamaldos abejose pa- 
fa j rapijose praėjo su dideliu iškil- 

mingumu. Dalyvavo labai daug 
fa i tautiečių. Pamokslus sakė — T. 
fa; J. Borevičius, S .J. ir kun dr. E. 
g . Jucevičius. AV bažnyčioje giedo- 

i jo sol. E. Kardelienė, šv. Kazimie- 
* ro — sol. A. Keblys, taipgi para

pijos choras. . -;įįįS< > :
Mirė inž. Jonas Gargasas gruo

džio 25 d. Palaidotas iš šv. Kazi
miero b-čios. Buvo tik 44 m. amž.

$16.00 
100.00 
19.20 
20.25 
1000

Delhi
London
Windsor
Ottawa
Hamilton
Oakville
Edmonton

Viso $165,45 
Romoje, auku — 

$20.00 
20.00 
10.00 
14.00 
20.00 
10.00 
20.00

t Ontario premjero linkėjimai
N. Metų proga Ontario prem

jeras John P. Robarts atsiuntė sa
vo linkėjimus tautinių grupių . . . u •
spaudai ir skaitytojams. Prisimin- Gimęs, augęs ir mokslus baigęs 

, damas, kad ši spauda daug prisi- Kanadoj. Gerai kalbėjo lietuviš- 
I dėjo prie ateivių ir Kanados ge- kai, buvo veiklūs visuonieninin- 
rovės kėlimo, premjeras išreiškia kas. vadovavo sv. Kazimiero par. 
šventinius sveikinimus ir linki vi- komitetui. Iš šv. Kaziui'oro b-jos 

■ siems laimingu ir sėkmingu 1962 taipgi palaidoti: Ona Šmitiene 62 
j m. ir Pranas Pranckevičius 54 m.

’ AV bažnyčios remontui aukojo: 
idr. J. Mališka $100: Januškevi- 

i būtk SSaTikT DiStoS^aS
ros atostogų kaip visuomet. Prie-jRuSkas-'poS'^P 
žasčių buvo daug: pirma — sun- p ' . . l£. V-. .7°’ v’
kūmas sudaryti sąrašus visų To- 5U ^?uskas Kanapų semia. . 
ronte gyv. lietuvių su jų adresais; ^ai &is- l<HĄpPįg\ .anis' U 
antra — suradimas aukų rinkėjų, nas; P°
kurie vieton poilsio po sunkaus ",as, A-
darbo eitu iš namu i namus, pra-Airk^s\\!:.’^aCpe^’lSlvs.-.,A f ^u‘ 

r ydas. A. Klicius, P. Vileniskis. Stp.

i metų.
I ■ .<■ • ’ ” • • ’• *. • ■ ' į ' * • • „ : ' / ’- • ,

Tautos Fondo aukų vajus
Toronte pasibaigė. Jis negalėjo

Kanadoj. Gerai kalbėjo lietuvis-

Viso $114.00 '
O ikvillo KLB apyl- ižd. A. Vai- 

čeliūnas. sius lamas $10 Elta- jį 
Press auka rašo: “Iš kuklių mūsų 
ištekliu siunčiu Tamstoms pašto 
perlaidą $10 sumoje ir tikiuos; 
kad šis mažas Įnašas prisidės prie 
to didelio darbo, kuri dirba gerb. 
kun. V. Mincevičius. Elta-Press 
biuletenio redaktorius”.

- Būtume labai dėkingi, jei ir ki
tos KLB apylinkės atsiųstų savo 
aukas Elta-Press bei atsiskaitytų 
už praeitus metus su Krašto Val
dyba. P. Ručinskas

KI,B Kr. V-bos iždininkas

KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ šydami aukos; pagaliau—- netikė- .. .. . , . .. ...
proga “TŽ" leidėjai, redakcija ir sunki liga Toronto skyr (Kęsgailą M. Juodvmsis Alf. Vis-- 
administracija gavo daug sveiki- valdvbos pirm. St. Dargio, kuris n-nt-- v.
nimų bei linkėjimų. Negalėdami nu0‘rugpjūčio mėn. gydosi Wes-' 
atsiliepti kiekvienam atskiru žo- fOn sanatorijoje Nežiūrint visų 
džiu, nuoširdžiai dėkojame 'i-, tu sunkumu, vajaus rezultatai yra 
siems bičiuliams, tikėdamiesi ir labai geri. galima sakyti, rekor-: 
toliau glaudaus bendradarbiavi-; kiniai. Vien per vaju auku su-Į 
mo. Jūsų “Tėviškės Žiburiai”. 

■ . . . . . ... .4. . . .. -. . .

Liet, evangelikų pamaldos 
įvyks sausio 7 d., 1 vai. p.p. Išga 
nvtojo bažnvčįoje Bloor St. W.. ... . ... . . .
kampas indian Rd. Pamaldas lai- dziai <!ekoJa vl^m aukų rinke 
kvs kun. P. DilVs iš Čikagos. Pa- Jam uz sunkų darbą, o taip pa' 
maldų metu giedos par. choras. 
Po pamaldų tos pačios bažnyčios 
salėje Įvyks visuotinis susjrinki- 
nies. I....................... ~

DISTOR T HST XTE BROKERS 
177 Siiėrbrook
PastataLŽį 

3-ju š?š-v. 
$37.900: 12

St. W. VI 2-8501 
ė-I), ati.iimas-Paskolos 
$18.750; 6-šių šeimų 
»s š'imų S73.000; 3-jų

aujtšt'.i po 5-6 kamb., atsk. centf. šil- 
dym.. ržš'-s. Pa-k Fxtention, Quer
ies St., netoli J. Talon Ct. Geros 
pajamos.

P. Adainonis, RA. 2-2472.

kantas. M. Grinka. M. Sedan. St.
i Vaicekauskas. VI. Drešeris, P. 

atsiliepti kiekvienam atskiru žo- ^7 sanatorijoje^Nežiūrint visu: Verykis, Vyt. Remeika A. Krei- 
... —--- j j *;vys. Z. Lapinas. Alfr. Puzaraus-

kas. L. černišovas, K Andriuškę- 
f vičius. P. Vaškvs iš JAV. EI. Mo-

rinkta išviso ‘ $1.484.57. Smulki «?»«*;
i vajaus apyskaita bus paskelbta L,ule‘^.' ^.s ln.as’R. .
vėliau. i Ilona Gražyte. A. Ručyte. J. Gry js _ Silvija Pakuly te; S. Gelę-

TF Toronto skyr. v-ba nuošir-' K- Milašius, vi. Stankevi
čius. H. Adomonis: po So: I ei

i Sideravičiūtė. A. Vaitekūnas. M 
Kirkus. A- Stankienė.

Be to. aukojo: Iž. Mališka S20; 
Mme Hamelin S15: po $10: V. Ka- 
čergius. J- Adomonis. Vyt. Jony
nas. Vyt. Valka, II. Valiulis. S. 
Saunoris.

Sv. Kazimiero parapijos vaka
rienė numatyta sausio 20 d., šeš
tadienį.

Rengiasi tuoktis: Vincas Piečai- 

žiūnas — Gražina Januškevičiūtėj
Vytauto Didžiojo klubas A V. % 

pąrap. reikalams paaukojo $25.
Juo as žemaitis, Kosto ir Ma

rijos Žemaičių — uolių kolonijos 
veikėju sūnus, vedė. Ta proga bu
vo iškelia $ < ini puota. Susilaukė 
įaug sveikinimų. '

A. a. Kaimliiia Kafinienė atsi
sveikino su liet, kolonija nebe- 
grižtamai. I amžiną poilsio vietą 
m palvdėjo nemažas būrys tautie- 

studentu Įžodis ir vieša akademi- S^T ■ tiečiams, kurie įvairiausiais būdais pa-;'CHL Katinų seimai visi ieiskia gustudentų izoais n vieša akaaemi , ilgameti^Pienocentro direktorius j dėjo man sergant , ir rūpinosi mano ” 
j šeima, reiškiu didžiausią pagarbą ir 

giliausią dėkingumą.
Pats negalėdamas, prašau Augščiau- 

ią visiems gausi 
ei ja sausio 14 d. 
li’uo 

’šias.

į Į visiems Toronto lietuviams už au
kas. TF Toronto skyr. v-ba

V, Bačėnas. vietoj kalėdiniu 
Maloniai kviečiame Toron- sveikinimu, aukojo $5 šalpos rei- 

te ir apylinkėje gyvenančius gau- kalama per KLB apyl. valdvba. 
šiai daylvauti. Taryba

Toronto ateitininku šventė A.a. agr. Kazys Jėčius-Jacevi- 
. . čius mirė Čikagoje gruodžio 26 d.įvyks sausio 28 d. Programoje paiaidotas šv. Kazimiero kapinė- ,------- , .,. iš

bus jaunųjų at-kų, moksleivių ir ,se gruodžio 30 d Jis vra buves;dams- ParaP*J‘eciams ir v^ems tau ;k

ja su menine programa. Kalbėto- Kaune. Toronte gyvena jo gimi- i -
ju pakviestas jaunas akademikas nės Renkauskai ir'daug jo bičių-7
dr. Arūnas Liulevicius is JAV. lių panialdos už jo vėlę užprašyJ 

valdjba uos jono Kr. bažnyčioje. Lai
Mokyt. P. Balčiūnas Toronto ^as paskelbtas vėliau.

Padėka
Prisikėlimo parapijos dvasios

j — $300, trečios — $200 ir ketvir-

- —----- i lių šventė. Katalikai Įpareigojami j Esant dideliam skaičiui f i kambariai ir virtuvė
— Antradieni iškilmingai pa- išklausyti šv. Mišias. Prisikėlimo vių. varžybos vyks dvi dienas — laipMij. l/,v‘“vuž. u‘‘ naujai dekoruoti, Hi^h Park — Run

laidotas a.a. Alfonsas Augutis, bažnvčioje jos laikomos 7, 8 ir 9 penktadieni ir šeštadieni. Dešimt to baigimo diplomui. Studijavo nvme<ic rajone. Td. ro. 6-5996.

i atlyginti. Ta inten-
10 vai. ryto Prisikė- 

ba/nyėioje bus atlaikytos šv. Mi- 
Juozas Kaknevičius

lią užuojautą.
Paaukojo $250 A V parapijai 

šv. Onos dr-ja. Ji pageidauja, kad 
būtu nupirkti parapijos salei sta
liukai ir kėdės- Klebonas pažade-' '"J 
jo ši pageidavimą netrukus išpil- 
dvti. .

gausiai dalyvaujant velionies bi- 'val. rvfo ir taip pat 7.30 vai. vakJ geriausiu grupiu ieis sekmadieni -y1!’bdamas Kanadiečių pi. mokyK- 
jųjų atvykėlių prasiveržęs i kana- 
diškąją mokyklą. Šiuo metu jis 
dirba šv, Vincento Patuliečio pr. 
mokykloje- „ , . •

Atsiveža n t i
Kanada ar

...... .. -į,.. .■

keliaujant
juris -patars ir padės

V. BAČĖNAS
FOUR SEASONS TRAVEL LTD! 
109 Bloor St. W„ Toronto 5

WA. 5-5555
Po darbo LE. 3-3027

— ši sekmadieni, švenčiant šv. i finalus, kur kartu bus ir festi- .c)-'.e;' ]s.',!a 
Šeimos šventę, tikintieji ragina- į valio gražuolės rinkimai.
mi gausiai eiti Sakramentų. i “Gintaras” pasirodys penkta-

— Ši sekmadieni po Sumos dieni, sausio 12 d. “Gyvataras”. 
šaukiamas Prisik. par, tretininkų iląiniitono (aut. šokių grupė, pa- 
inėnesinis susirinkimas. Mišios— sirodys šeštadienį — sausio 13 d. 
kongregacijos intencija 9 vai. Būtų malonu, kad Toronto lie-

— Atostogų metu, iki sausio 14 tuviai gausiai atsilankytų. Tuo

čiuliams. Gedulingas Mišias gie
dojo pavapi jos vaikučių choras. 
Velionis palaidotas lietuvių kapi
nėse. Nuoširdi užuojauta velio- 
nies seseriai Eleonorai Ališaus
kienei ir šeimai.
- - - Lietuvių kapinėse Kalėdų 
švenčių išvakarėse ant a.a. Jono __ „ .____ __________ ,,
Dambrausko kapo pastatytas la- d.. Pirmos Komunijos ir kateche- būdu jie netik pasigrožės menu 
bai gražus, stilingas antkapis.

— Naujųjų Metų išvakarėse tos. 
par. bažnyčioje moterystės sakra- - 
mentą priėmė Vytautas E. Gruo- šeštadieni. 10 vai. ryto, 
dis ir Dalia M. Meilutė.

— Pakrikštytas Paulius Anta- nigai lankys parapijiečius šiose
* — • - * — - - ■ - w - ■— - —   • —i

į joj, besigydančių lietuvių ligoniui
■ vardu dėkoju už nemokamą siun-
■ tinėjimą Jūsų redaguojamo taip 
Įdomaus savaitraščio, kuris yra 
visų ligonių mielai skaitomas.

Kartu prašau priimti mūsų vi
sų nuoširdžius sveikinimus Kalė- j 
du švenčiu proga. Naujieji Metai 
teatneša Jums laimės ir geros 
sveikatos

Prašome ir toliau neatsisakyti 
siųsti mums "Tėviškės Žiburius”; J 
būsime visi nuoširdžiai dėkingi, 

i Su pagarba ir šventiškais linkė- 
j jimais A. Kajutis, Gautingo 
: apylinkės seniūnas.
, Red. — “TZ” būtų dėkingi, jei 
’atsirastų geradarių, kurie apmo
kėtų prenumeratas ligoniams.

Ant. Balčiūnas iš Filadelfijos 
siųsdamas prenumeratą "Tž” už 

J1962 m. pridėjo $5 auką ir tapo, 
garbes prenumęratoriu. Laidojai ■ 

= jani nuoširdžiai dėkoja.
Kur dėti atvirutes?

Švenčių proga visi gavo kalėdi
nių atviručių — sveikinimų. Dau-: 

t gelis nežino kur jas dėti ir išme
ta i šiukšlyną. Geriausia jas per
siųsti misijonieriams. Redakcijo-' 
jo esame gavę net snecialų laišką 
iš Indijos, kuriame Tėv. J. O. Pu-j 
jol. SJ. prašo naudotas atvirutes. 
nersiųsti jo Įstaigai, kuri jas per-į 
tvarko taip, kad vėliau gali par
duoti ir gautas pajamas panau
doti misijų reikalams. Taipgi jam ‘ 
galima siųsti vartotus pašto ženk
lus ir katalikiškas knygas anglu 
k Atvirutes jis prašo siusti nedi
deliais ryšulėliais po 2-8 svarus, 
neregistruotai ir pažymint Book 
Post. Štai adresas: Rev. Fr. J. O 
Pujol. S.J.. Sodalitv House. Vic
toria Garden Rd . Bombay 8. In- 

' dia. A ..

tinės pamokos laikinai nutrauk- bet ir suteiks "Gintarui" ir "Gy- 
: vatarui” didelę moralinę paramą. 

Vaikų choro repeticija — ši Dėl bilietų prašoma teirautis pas 
‘ ‘ įšokėjus. V. T.

— Ateinančia savaite par. ku-
■ - - . — į Ligoniai dėkoja

nas Mitalas. Jo tėveliai Silvija ir gatvėse: Indian Rd., Indian Trail Gautingo sanatorijoj. Vokieti- 
Vytautas Mitalai gyvena Otavoje, ir Glenlake Ave.

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad
A . A . POVILO B U D R E I K O S

mirties metinėms prisiminti bus laikomos šv. Mišios 1962 m. 
sausio 6 d., šeštadienį. — Trijų Karalių dieną — 11 vai. 
šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje.

Žmona Sofija ir brolis Juozas

seseriai Eleonorai Ališauskienei ir jos giminėms 
liūdesio valandoje reiškiame nuoširdžiausią užuojautą

ir L. Tamošauskai

Myfiiuai mainytei ir uošvienei

A. I A. VAIDOT1FNEI Lietmoje mirus.

jos sūnų Joną ir Barborą Vaidotus

nuoširdžiai užjaučiame

E. ir A. Lapinskai

a

Gilios užuojautos reiškia
|». JONI ii VA 11 ton I ir poniai. 

jo myliniai mamytei įnirus Lietuvoje

Dranginiu šeima

ta
S21

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toroiitc ir tolimoniis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę i 
Montreali, Londoną, Windsora. Hamil
toną, North Bay, Šudburi ir kitur.

30 DEVVSON ST., TORONTO 
Telefonas LE. 4-1403

ŽIEMOS laikas, kada bene daugiausia visi pajuntame sa
vyje -vasarišką šilumą ... Atsimindami, kad vėl vieni metai 
nuslinko i amžių giūdimias ir drauge padidino naštą ant 
mūsų pečiu, mes ryžtamės si? nauia pvvybe tikėjimu ir 
viltimi sutikti Naujuosius Melus, ir visiems linkime nau
jų. laimingesnių Mėtų..'

Lietuviška baldu
€

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

Sveikinu visus draugus, pažisiarms ir geros valios 
lietuvius su Nsiijaisiais Morais, iš širdies linkėdamas 
asmeniškos laimės Jūsų šeimose, draugijose, organizacijo
se. Ir taip pat linkiu, kad ateinantieji metai Jums leistų 
pasidžiaugti, jog pastangos, kurias sėdėjote, siekdami savo 
augštųjų idealų, nenueitų veltui ...

Sveikindamas Jus visus linkiu, k 1 nėr ateinančius 
metus mes nepavargtume, bet dvigubai sustiprėtume 
tautinio darbo dirvoje. Džiaugdaniiesi ’•mpios gerovės gy
venimu Amerikoje, mes ne mažiau dž auesimės. kai ge^ 
rovės ir laisvės dienos nušvis ir mūsų tėvynei Lietuvai. 
Prie šių linkėjimų jungiasi mano generolas — Marijona 
Bachunas...

Tabor Farm. Sodus, Michigan.

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

savo Kredito Kooperatyve 'TITAS0
SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTAS. PIKOLOS LENGVAI IR 

GREITAI DUODAMOS BETKOKIAM GERAM TIKSLUI.
BANKAS VEIKIA: šiokiadieniais Į45J Grawfur : Verdun —
pirmadieniais nuo 10 iki 1 vai. ir nuo 7 iki 8 vai., trečiadieniais ir penkta
dieniais nuo 7 iki o vai. Sekmadieniais Aušros Vartų parapijos salėje nuo 
10 vai. 30 m in. iki 1 vai.

Visais paskolų reikalais kreiptis pas ved. padėjėją 
PR. RUDINSKĄ te! BU 1 -2^57.

Pirm. J. Bernotas, AV. 8-3111 • Vedėjas D. Jurkus, PO. 7-4280

//

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

n?cakvmai priirnami ir naštų.

4 08 R o ne es va11 es Avė. Tel. L E. 5-194*
kampas Howard Park

JOHN V. .MARGIS. l’lun.B.

vis’i rūsiu 
200 štukii —Cigarečių kartonas

Jei jums reikia vaistu pasai receptus ar kitu kasdieninio .reikalingumo dap; 
tu. paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai užeikite i MARGIS 
DRUG STORE. Jei jūs turite beikokia problemą, naskambinkite mums 

mes pasiryžę jums padėti geriausiai.
Mas turime daugybe europietiškų mišinių, kaip trejos devynerios, ramu
nėlės, zubražolė. “C” termometrai ir kt. Kas nori pigiai pirkti įvairins FOTO 
APARATUS arba filmu anaratus — BOLEN. KEYSTONE BEL1„ HOWELL 

ir kt., juos gali gauti pas mus su t5% NUOLAIDA.
CK1 IT AS MOTORINI Irt \ S PRfSTVTVMA^ V'MOKVIM \ ISA DIENA 

NESIVARŽYK1TK PASKAMBINTI TEL LE V1914.

MARGIS DRUG STORE
Moteriškos kojinės

AL GARBENS 
fcEAL BŠTATE

K^iMdos, Ontario ii Tarento R** ai Estai c Boards narys.

1611 Bloor St. W, Toronto, Otif. 
Telefonai: LE. 6-2733. LE. 6-2664

• Vakarais — IIU. 9 1543.
BROŪK — QUEUV S1090 iniokėli, bęlans is S12.WQ n<?r 13 hi. moder- 

n»^as, 2 virtinės. ifepcro’nanM kambariai, nauja apšildymo sistema, 
•-’- A: - i ' s-.”

B --- RLOOR. 82 Įmokėti, balansas $13,00*) t>er 10 metų.
8 kambariai su visais baldais, vandeniu alyva apšildomas. “Estate”

RUNNYMEDE — BLOOR. $6.000 i’nokėtL balansas14 500 TfcT 10 metų.
7 kambariai nrie nąt Bloor, vandeniu šildomas, platus įvažiavimas, mo- 

ąraŽl’S: namas. • i'. '-•

SIX POINT — B!,OOR. $10.000 irnnk^i. Inbm's^s 811.500 per 10 metų. 
Snecma!’ai stat vias bungalow n»svs nilnai lObnįtas *rz'rnm rėnd raione.

KRAUTUVE —* BLOOR — DUNDA*. 55 ^ įmokėti, balansas $17400.
v H .-jį pasini' tas nl os du bul.ai.semi \ q

TR^PI.vKSAS — mtIGANALl’$. $10.0<M) imekėti bai msas X22000. 17 
•..••L mitriu, h »lk(»n n. vieno mrtn senimo. ^ros momos. b '»niai laijx 

tai virtuvės su visais Įrengimais: pečiai, šaldytuvai ir kt. Aliumininiai 
Lmgai.

Pas mus • 'mdasi dan* naniai regbtnmtu nara^vimn IT’Sh Park :r Parkdale 
rajonuose, Dėl informacijų skambinkite A. GARBENIUI.

> i




