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Atkakli plunksna
Kadaise galiojo taisyklė "Kas skaito, rašo — duonos nepra

šo". Tais laikais kas galėdamas veržėsi i raštą, o per ji — Į duoną. 
Išeivijos gyvenimas pasikeitė. Naujose sąlygose ana priežodinė 
taisyklė nebegalioja. Čia žmogus, sakytume, bėga nuo rašto. Jis 
stengiasi kaip galima greičiau palikti mokyklos suolą ir pereiti 
duonos pusėn. Mūsų sąlygose duona gausiau ateina ne rašto, o 
raumenų, pramonės, prekybos keliais. Tik ateiviai vis dar palaiko 
europinę tradiciją ir savo vaikus kaip galėdami drąsina veržtis į 
raštą. Be to, ir jie patys nesitraukia nuo rašto, nors jis duonos 
ir neduoda. Reikia pripažinti, kad mūsų ateiviai, kadaise baltaran
kiai, nepabūgo naujų sąlygų. Pamatę, kad reikia keisti raštą i rau
menis. jie persiorientavo ir jau keliolika metų patvariai dirba Įvai
riose įmonėse, žymi dalis padėjo savo plunksnas į šalį, bet atkak
lesnieji nieko nepaisė ir nuo rašto nepasitraukė. Ir jei šiandieną 
turime išeivijos literatūrą, daugybę laikraščių ir kitokių leidinių, 
tai tik dėlto, kad lietuvio plunksna yra atkakli. Ji išsilaikė savo 
tarnyboj, nors fizinio darbo išvargintos rankos nevisada pajėgė 
ja naudotis.

Kitaip yra su skaitančiaisiais. Jų atkaklumas žymiai menkes
nis. Tie patys tautiečiai, kurie kadaise perskaitydavo aibes raštų, 
šiandieną kapituliuoja. Jie dažnai nebeprisiverčia paimti knygų i 
rankas ir tų, kurios kartais ateina iš okupuotos Lietuvos, ir tų, 
kurios čia išleidžiamos. Dingo susidomėjimas raštu ir liko tik pa
grindinis rūpestis — duona, kuri čia nevisuomet turi ryšio su 
raštu. Kodėl? Svarbiausia todėl, kad mūsų skaitytojas prasikūrė 
medžiaginiai, bet nuskurdo dvasiškai. Juk kaip žmogus gali domė
tis knyga ar laikraščiu, jeigu jo vidus tapo kultūrine dykuma. 
Žmogus domisi raštu tik tada, kai jo dvasioje yra sukrauta tam 
tikro kultūrinio lobio, kuris nuolat šaukiasi turtinamas. Kai jis 
pranyksta ar labai nuskursta, dingsta ir susidomėjimas naujais 
kultūriniais reiškiniais. Seniau Lietuvoje ir išeivystės pradžioj 
skaitytojas j ieškojo laiškraščio ar knygos, o dabar knyga turi jieš
koti skaitytojo. Ir tai to skaitytojo, kuris mėgo lietuvišką knygą, 
ja domėjosi. O ką bekalbėti apie čiagimius. Jie darosi lietuviškai 
knygai neprieinami ne dėl dvasinio nuskurdimo, o dėl atsiradusios 
kitokios kultūros užtvaros. Jeigu lietuviškos išeivijos masės nesi
trauktų nuo savo rašto, savoji knyga ir laikraštis galėtų gyventi 
žydėjimo laikus. Talentų yra, bet jie laikosi ne skaitytojų masė
mis, o savo pačių atkaklumu. Jei masės atsilieptų jų balsan, visi 
jie išeitų iš fabrikų ir pakeltų savo raštų lygi. Tada negalėtume 
skųstis, kad mūsų talentai žūva arba kad jie menki. Dabargi, jei 
kaikurie jų žūva, tai daugiausia dėlto, kad jie savųjų yra-tam tikra 
prasme žudomi.

Suprantama, perdaug būtų tvirtinti, kad mūsų skaitantieji 
yra be jokio atsparumo. Tie, kurie dar paskaito lietuvišką knygą, 
yra atsparūs. Fizinis darbas gerokai juos išvargina: duonos rūpes
tis gula kasuien ant jų pečių, ir visueiio jie išsilaiko kultūrinėje 
aukštumoje. Tuo jie išsiskiria iš mūsų išeivijos masių, kurios jau 
spėjo nutolti nuo savosios ir. aplamai, knygos. Tai sąmoningoji 
išeivijos dalis, i kuria dar gali atsiremti ir laikraštis ir knyga. Jos 
dėka kultūrinis išeivijos gyvenimas rodo savo gajumą, ji kartu 
yra paskatas ir rašantiesiems, kurie randa į ką prabilti. Ta sąmo
ningoji išeivijos dalis yra jos smegenys, kurie dirba visam išeivijos 
organizmui.

Antra vertus, ir knyga, pasišovusi jieškoti skaitytojo, turėtų 
būti pakankamai vertinga. Nieko nėra pavojingesnio šiuo atveju 
kaip skaitytojo apvylimas. O tokių atvejų pasitaiko. - Nežiūrint 
sunkių sąlygų lietuviškai knygai, pasirodo visiškai beverčių lei
dinių. Užuot gelbėję lietuviškos knygos būklę, tokie knygos puose
lėtojai sunkiną ją. Galbūt jie turi geras intencijas, bet gerais no
rais galima ir pragarą iškloti. Nuo to jis nepasidarys dangumi. Ir 
lietuviškos knygos atveju reikia pasakyti, kad jos likimas žymia 
dalimi priklauso ir priklausys nuo jos vertingumo. Sąmoningoji 
išeivijos dalis ją priima, ja džiaugiasi bei didžiuojasi. Bet jegu 
mūsų leidėjai nebepajėgs duoti vertingų leidinių ir paliks tuščią 
lauką grafomanų raštams, nusisuks nuo lietuviškos knygos ir en
tuziastai. Mūsų statiškų ruošėjai pabrėžia skaičių — X metai buvę 
geri, nes pasirodė daug leidinių. Bet tai gali būti apgaulingas 
mastas. “Non muitą, sėd multum” — reikia nedaug, bet gerų da
lykų. Jis bus rašančiųjų džiaugsmas, skaitančiųjų penas. Pr. G.

KETURIŲ DARBO DIENŲ
SAVAITĖS reikalauja alaus 

ir nealkoholinių gėralų darbinin
kai. 1958 m. jų unija buvo išsiko
vojusi 35 vai. darbo savaitę, da
bar reikalauja 32 vai. ir atlygini
mo pakėlimą 5r 'c.
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Pabaltiečių laikraščių redaktorių grupė Kanados tautinių grupių laikraštininkų konferencijoj, Ota
voj. svarseiusioj drauge su valdžios pareigūnais imigracijos bei Įsikūrimo klausimus. Iš kairės de
šinėn: V. žižys, “N. Lietuvos” reikalų ved.; p. N. Kohuska. ukrainietė, lietuvių bičiulė, moterų laik
raščio “Promin” red.; A. Laur. es ąs. “Vaba Eestlane” red.; Mrs. H. Fairclough, imigracijos ir pi
lietybės ministerė; kun. Pr. Gaida, “T. Žiburių” red.; A. Kundrats, latvis, “Latvija - Amerika” red.

Savaitės įvykiai
INDONEZIJOS PREZIDENTAS SUKARNO grasina jėga užimti 

olandų valdomą N. Gvinėją. Jis išveda savo teises į N. Gvinėją iš 
fakto, kad pirmiau visa Indonezija ir kartu N. Gvinėja priklausė 
Olandijai. Taigi, dabar “turėtų tas viskas priklausyti ir vėl vienai 
imperijai”. N. Gvinėja nuo artimiausios Indonezijos vietovės yra 
tik už 850 mylių. Sukamo, artimai bendradarbiaująs su bolševikais 
ir ten važinėjęs kelis kartus, gauna ir dabar ir moralinės ir kari
nės pagalbos iš Nikitos, kuris pasiryžęs sugriauti visą kolonizmą 
pasaulyje išskyrus savąjį. Sakoma, kad 250.000 Indonezijos karei
vių esą paruošta pulti olandų koloniją. Olandija ten turi tik 6000 - 
ĮO'OOO kareivių. Ji norėtų ginčą baigti taikiu būdu pagal JT chartą, 
bet Indonezija nelaukia ir jau paskelbė, kad N. Gvinėja priklauso 
Indonezijai. • ------------------------------- ■ -

MASKVA NUTRAUKĖ tiesio-: PORTUGALIJOJ ĮVYKO 
ginį kabelį kuriuo Reuterio agen- MAŽAS SUKILIMAS, kurią- 
tūra Maskvoje galėjo pranešinė-, me žuvo krašto apsaugos vicemi- 
ti i Vakarus savo žinias, ši linija nisteris. Buvo sukilę Beja mieste- 
jungė Maskvą su Londonu ir bu- ; lyje apie 50 kareivių ir civilių, 
vo atidaryta 1961 m. spalio mėn. Sukilimas vakariečių spaudos bu- 
Sovietai nutraukė dėl “techniš- vo labai išpūstas.
kų” kliūčių. Mat, norima pajung
ti viską didesnei savo kontrolei. |

MASKVOS IMPERIALISTAI 
: reikalauja JT padėti jiems iš- 
I gauti V. Vokietijos generolą Heu-

NAUJA VALSTYBĖ —
VAKARINĖ SAMOA. Pieti

nėj Ramiojo vandenyno daly at
skilo nuo N. Zelandijos poline- 
ziečių tautelė ir sudarė naują ne-

smgeri. kuris šiuo metu ema priklausomą valstybę. Tai dvi sa- 
svarbias pareigas Atlanto S-gos jos 1.090 kv. mvliu dvdžio su 113. t i i vi z-A, vi m ]r o n m unltinn ii _ ■.* _ ■. •. . * .. _   _ jungtinėj kariuomenėj. Kaltiną ji 
esant karo nusikaltėliu. Remiasi 
buvusių sąjungininkų sutartimi ir 
falsifikuotais faktais.

ALBANIJĄ IMA
SPAUSTI bolševikinė Mask- 

į va. Bolševizmas nieko neužmirš- 
I ta ir jo kerštas niekad nepasens- 
į ta. Yra Įtraukti Į suktas Maskvos 
i kombinacijas Jugoslavijos dikta- 

JT pergyvena didžiausią savo kartus. Vadinamos neutralios tikrų amerikiečių draugų ir są-; torius Tito ir Egipto Nasseris. N. 
krizę per 16 savo gyvavimo me- valstybės taip pat ignoruoja nu- jungininkų. Prez. Kennedy toki \ Chruščiovas ragina nuversti Al
tų. Valstybės, kaip Britanija,: tarimus, jeigu jfe prjęšingi jų pasiūlymą atmetė, nes ir silpna; banijos Hoxha valdžią ir paskelb-, 
Prancūzija ir JAV, buvusios tos tikslams. Egiptą* įr - '—Tnp - --rzr, *reikšda- JT.organizacija esanti geriau, ne-i ti 
organizacijos kertiniai akmenys, mas pritarimą Indijai, uždarė Su- gu niekas.
pradeda abejoti JT reikšme. ;ezo kanalą Portugalijos laivams. JAV atstovas JT A. Stevenson

900 gyv. Buvusi prieš I D. karą 
Vokietijos kolonija, vėliau Tau
tų Sąjungos atiduota valdyti N. 
Zelandijai.

PAKISTANAS KALTINA
INDIJĄ, kuri koncentruojan

ti kariuomenę prie Pakistano sie
nų. Mano kreiptis Į JT Saugumo 
Tarybą, kuri turėtų spręsti seną 
ginčą taro Indijos ir Pakistano 
dėl Kašmiro.

JAV AMBASADORIUS 
išlaisvinimu k-įą”. Albaniją! ^IJ^MPSON

! galėtų ir norėtų gelbėti tik viena į pradėjo pasikalbėjimus sa užs. r. 
Raudonoji Kinija, bet Nasser is. min. Gromyko Berlyno klausimu.

Indijos Nehru sudavė skaudų nors prieš tai JT buvo duota ga- išreiškė perspėjimą, kad JT eina Suezo valdovas, uždarytų kanalą Pasikalbėjimai tam tikra prasme 
i.-r-x.. .yra viltingi, nes ir Maskva norismūgi JT Goa užpuolimu. Pasiū- rantij a, kad kanalas bus at idary-mirties linkme, nes nebepaiso or- jos laivams, ir liktų viena maža1--- --------------,-- ------- r ---—-- -- i.---- 7 ~ -- ~ \------------ ----------------- J . - ------------

liūs apkaltinti Indiją agresore, so- tas viso pasaulio laivams taikos ganizacijos ir toleruoja jėgą. Dėl Albanija, kurią lengvai galėtų su- rasti išeitį ir ši klausinių laikinai 
vietų blokas užnrotestavo ir tuo ir karo metu. šios priežasties žlugusi ir Tautų ■ doroti abu “išlaisvintojai”. likviduoti. Tai nereiškia, kadvietų blokas užnrotestavo ir tuo ir karo metu, 
iriuijos žygis liko pateisintas. Aiš
ku. Nehru už tą paramą išreiškė' 
Chruščiovui padėką.

AMERIKA NUSIVYLĖ
JAV yra didžiausias JT rėmė-

Indijos atvejis nėra vienintelis iasū\!sa, teritorija yra atvi- 
JT principų paneigimo pavyzdys. " " .........
Korėjos, Kongo. Suezo ir kiti Įvy
kiai rodo, kad tik JAV visa naš-

Tai nereiškia, kad 
FORI UGAL1JA Masxva sieks taikos. Ji numačiu-

PASIRUOŠUSI išeiti iš JT,J si kitur sukelti Įtampą ir vėl iš 
min. Home. Pasak jo, JT nes šios organizacijos narys, Indi- naujo užšachuoti Vakarus; Ber- 
ivęs sunaikinimo linkme J ja. laužydama JT chartą jėga už- lynas su naujai pastatyta 

Prancūzijos prez. de Gaulle, at- /puolė Portugalijos koloniją ir ją gali palaukti: vokiečiai bčj 
rodo, yra realiausias iš visų vaka-j “išlaisvino”. Portugaliją turi galės, Įtempimas nemažės i 
riečių. Jis jau seniai pareiškė, j daug kartumo ir dėl JT atskirų, ma bus grįžti betkada. 
kad JT eina žlugusios Tautų Są-; narių bei sąjungininkų. Tai būtų; 
jungos keliu. V .K. i pradžia JT byrėjimo.

Panašiai pasisakė ir Britanijos 
.ižs

ra betkokiai inspekcijai. Keliomis 
progomis JAV rizikavo net pra
rasti sąjungininkus, balsuojamos

tą tempia, o kitos valstvbės tik Pr*eš kolonines valstybes, kaip 
boikotuoja arba tyli. / Britaniją. Prancūziją, Belgiją ir

BOIKOTUOJA IR VETUOJA į ilginau nu0 1945 m. JAValsj
JT šiuo metu turi 17.000 karių j tybgS išleido virš $1,5 bilijono damarSA ilcilzva fAFAnfiAAMii

Konge ir aOOO Gazos ruože, ski- j-p reikalams. Jokia valstybė nė laOiTiOfiO P^CITISiS tOFuHilSGIUI
nanciame Egiptą nuo Izraelio. Tų tojo prįe tos sumos nepriartėjo.' 
dalmiu išlaikymui iki šiol JAV; §iandieninėse jT Amerikos

ne-
ali-

ALŽERIJOJ kovos eina toliau, 
j Kovose ir vėl užmušta 15 asme
nų ir apie 40 sužeista. Derybos 
nieko dar neduoda ir kovos nesu
stabdytos.

Paryžiuje smarkiai apšaudyta
- ------ - v. ‘ siamuemncse ji zuueuKut, ----- - ----- ------ Aukurai stabams”, kuns at- nakų komunistųba/ut-e is

prisidėjo didžiausia suma. bet. balsas de| uebeturi lemiančios nk staigmena — “Draugo” romą-i krito paskutinėj vertinimo stadi- s kulkosvaidžių pravažiuoja; 
nežiūrint to. 1961 m. gruodžio pa- reikšmės. Iškilo Afrikos - Azijos i no premijos paskyrimas rašytojui! joj. ir visi vertintojų balsai atite-; tomobibo. Sužeisti partijos sar- 
baigoje turėta $107 mil. deficito. biokas kartu su komunistinėmis Juozui Kralikauskui už istorini ko “Titnago ugniai”. Vertintojų ‘§ai- saugoję buveinę. 
Sov. Sąjunga su savo satelitais valstybėmis. 1945 m. valstvbiu romaną “Titnago ugnis”. Pats au- komisiją sudarė: B. Babrauskas,; KATANGOS PREZ. ČOMBĖ

Toronto lietuviams buvo malo-'nas to au-

įj KATANGOS PREZ. ČOMBĖ 
torius buvo apie tai painformuo-: pirm.. A. Šimaitienė, sekr., V. Ra-: pakartojo savo pažadą prisidėti

šią žinią slėpė iki pats “Draugas" į J. Kralikauskas yra kaišiado-i bet pasiliko sau teisę kovoti prieš

tų karių išlaikymui nemokėjo nėLskaidus JT buw 50. šiandien net,,
cento. io4 valstvbės priklauso tai orea- tas telegrama sausio 1 d., tačiau; monas. P. Gaučvs. St. Tamulaitis.: prie bendros Kongo respunlikos,Sov. Sąjungą vra pareiškusi. įtadjaiS-S tat “ra S- žinta slėpė iki pats -Draugas- *“-7
kad ignoruos betkokius nutari- turtingos Afrikos ir Azijos taute- ia paskelbė sausio 3 d., sulaužv-i rietis, gimęs Kareivonių k., žiež- komunizmą ir pries isigalėj'iną mus, priešingus jos tikslams. Sau-j[ėsl ^ai netJuH jokio damas ligšiolinę tradiciją i j ’ J. A..--Į ...7 L A ‘ — -
gurno taryboje, kur yra veto tei- oolitinio supratimo. Jos visos tu- skelbti laureato pavardės iki pre-igė Vilniaus un-to humanitarinia-
sė. sovietai ja pasinaudojo net 99 |vgy baisa Tą baisą jos dažnai mijos įteikimo momento. $1000 j me fakultete. Dirbo Įvairiose gim- 

panaudoja neapvkantai išlieti premija autoriui buvo Įteikta sau-' nazijose, švietimo ministerijoje,K A C NA II m K A N A n n I F? Prieš Vakaru valstvbės. Pvz. nese- šio 7 d., sekmadieni, Čikagoj Ma-į rašė spaudai ir dalyvavo visuome-Hnv n n U U V linnHUvvUa njaį Ceilonas pasiūlė rezoliuciją rijos augšt. mokyklos salėje, kur niniame gyvenime. Atsidūręs Ka-
GF; EIINKF; ;f -ištirti JAV “dominavimą” Hava-itai progai buvo surengtas koncer-; nadoj, pradžioje dirbo aukso ka

čių UNIIA turinti 110 000; iuose. Aliaskoje ir Puerto Rico, i tas. Programoje dalyvavo sol. syklose, Ši pradžia, atrodo, pali-
V.. . , ’.o. “V u'uuv.Tačiau dar ta pačia savaitę buvo;Prudencija Bičkienė, muz. V. Ja-:ko jame gilių pėdsaku, kurie ryš-

Tai paaiškėjo iš paruošto prane-Į KANADOS GELEŽINKELIE- 
šimo švietimo konferencijai, ku- Į ’ 
ri Įvyks kovo 4-8 d.d. Otavoje.! narių, reikalauja, kad visiems ge-i .
Mokinių skaičius nuo praėjusio ležinkelio darbininkams, išdirbu- invaziJa J por-
karo pabaigos padvigubėjo, šiuo siems 5 metus, darbas būtų ga- 
metu visoje Kanadoje yra 4 mil. rantuotas visam amžiui, šiuo me 
Įvairias mokyklas lankančių mo- tu. kai dėl Įvairių techniškų pato 
kinių.

LIBERALŲ PARTIJOS
ŠULAS P. MARTIN, užsie

nio reikalų kritikas parlamente, 
pareiškė, kad Kanada per pasku
tinius keletą metų prarado savo 
prestižą užsienyje. Ne tik Euro
poje, bet ir naujose Afrikos tau
telėse Kanada nevaidinanti jai 
priklausančio vaidmens.

ne- mariu valse. Augštaįi mokslą bai- komunistų si m patiko At C. :enga.
• PANAIKINO SANKCIJAS 

Amerikos Valstybių Organizaci
jos Domininkonų respublikai, ku
rios buvo pradėtos vykdyti esant 
šios respublikos diktatoriui Tru
jillo. Amerika atnaujino diploma
tinius santykius.

INDIJA PASIRUOŠUSI
KARIAUTI. Po sėkmingų ka

ro operacijų su Portugalijos kolo
nijomis Indija ketina kariauti ir 
su raudonąja Kinija ir su Pakis
tanu. “Mes turime išlaisvinti Kaš- 
miro dali, kuri yra nelegaliai oku- 

— sako val
dančios partijos pirm. Jis taip

kubėnas. Jaunimo Centro taut J kūs ypač jo romanuose “Urviniai 
šokių grupė, vad. L. Brazdienės. j.žmonės” ir ‘šviesa lange". Atsi- 
aktorė Zita Kevalaitytė. Čeki au-i kėlęs i Torontą veikliai dalyvavo 
toriui Įteikė dr. Leonas Kriauče- į kultūriniame bei visuomeniniame 
liūnas, šiemetinis premijos mece-1 gyvenime. Buvo aktyvus steigiant 

i natas Romano autorius tarė rašy-l “Tėviškės žiburius” ir juose arti- i' u
tojišką padėkos žodi. i mai bendradarbiavo. Dabar jisai į puota^Pakistano

Romanas “Titnago ugnis" vaiz-'yra Pasaulio Lietuvių Bendruo- LnPin< nardins mrm ns ram 
duoja Mindaugo laikus. Jis buvo; menės valdybos narys ir sielojasi cak0P‘‘Mes norime kad KL
atrinktas iš 9 atsiųstų rankraščių, j ypač lietuviškosios kultūros rei- bpa- S - • - - • noF--nie' K?a

I Jam daugiausia konkuravo romą-1 kalais. Ilgesni laiką neturėdamas 
i pastovaus darbo galėjo atsidėti

Fidel Castro išskirtas iš Kat. Bendrijos
į. * ■ šytojų laimėjusi “Draugo” roma-j
j Arkiv. Staffa Vatikane painfor-: čias gyventojus prieš Katalikų no premiją buvo B, Pūkęlevičiū- Į

NUKRITO iki 9514 JAV cen-, bakerio, tebėra neratifikuotas Ka-; mavo spaudos atstovus, kad F. Bendriją. Pagal šį skyrių eksko- tė. kuri pr. metais gavo PLB pre J

f tugalų Goą.
j ŠALINTIS NUO JT?

, .. . , ,. . , , ... - r Susidarius tokiai padėčiai, gir-bul.mmų darbininku skaic.us raa-,disi vis dau iau balsu, raginan- 
X . X.™ „ ! . re,įalav.1-1ėiu atsižadėti JT. Vienas i akin-

M.TIKKAMOS MISOS , -lai atrodo butini, o bendroves ja„si„ tos minties 5alinlnįu , 
pardavinėjimas buvo paplitęs On-i oatenka 1 keblią padėti, nes rei- i e Fiilbrieht senato užsipriio r tano provincijoje. N& 100 tonu kia mokėti algas ir tiems, kuriu į Sit^o^.
Įvairiomis ligomis apkrėstos mė- darbas visiškai nebereikalingas ir •)aiai(jOtj jt jr sukurti santarve 
sos būdavo parduodama kas me- j pakeistas mašinomis. i ‘ ’ * 5
nesi. Suimta eilė prekybininkų ir' 
vienas veterinarijos gydytojas. ;

ni ja taikiu būdu paliktų mūsų te
ritorijas. nes mes nenorime kon
flikto". '

KONSERVATORIŲ
POPULIARUMAS QLEBECO 

provincijoje žyntiai krito po sen. 
Courtemanche atsistatydinimo ir 
dėl parlamentaro Dorion. kuris 
neseniai buvo pakeltas i Privy 
Council narius. Kažkas atrado 
laiška. kurį jis esą po rinkimų 
parašė dėkodamas Quebeco svai- Į 
ginamu gėralų policijai už pagal
bą rinkimuose. Ekspertai rado, 
kad to laiško parašas esąs sukląs- 
totas. 1958 m. rinkimuose konscr- . 
valonai Quebec© laimėjo 50 vie- nuomonę pradeda keisti, 
tu. Dabar tik 33r< balsuotojų pa- . ’
sisako už konservatorius. 50rr — NETIKRI PINKĄ 
už liberalus. DIRBTUVĖ atrasta \ ancou-

; : veryje. Policija atrado riet $1 mil.

KOLUMBIJOS UPĖS
PRO J EKT AS. pasi rašyt as 

KANADOS DOLERIS i dar prez. Eisenhowerio ir Diefen
***** * * a** • • •' ** *’«’"• : • 4 —

1!\1 9074 U n V VC11’ i
tų. Tai žemiausias kursas dešini- nados vyriausybės. Kolumbijos į Castro ir jo padėjėjai yra eksko- 
ties melų laikotarpyje. upė prasideda Br. Kolumbijoje ir munikuoti pagal du bažnytinių

Maloniai kviečiame
mimika nėra automatiška, šiuo' mija už kūrini jaunimui “Aukso 
skyrium pasinaudoti ir ekskomu- į žąsis”, šiemet rašytojinių laurų?

igarbė teko antram Kanadoje gy-i
Ekskomunikuotas žmogus ne- veliančiam tautiečiui. Telydi jų
nl-n 4 z-k iA Cf O T* LT ZV *

Į teka pro Vašingtono valstybe Į,Įstatymų skyrius. Pagal vieną jų, nikuoti gali vietos vyskupai.
EI ROPOS EKONOMINĖS Į Barnųjį vandenyną. Sutartimi bu-i asmuo. ekskomunikuojamas auto-: Ekskomunikuotas žmogus

SĄJUNGOS pasitarimuose vo nustatyta upę panaudoti laivi-1 matiškai. jei pasikėsina prieš vys- Į tenka teisės i sakramentus ir yra 1 garbę plati sėkmė: 
Briuselyje dalyvaus ir Kanados! ninkystei ir pastatyti elektros jė- Į kupų pastoracinį darbą; pagal išskiriamas iš katalikų bendrijos.! - —
atstovai kaip stebėtojai. Ateinan- delsimas nepatinka JAV. Br. Ko- antrą — jei Bažnyčios dvasinin- Ekskomuniką panaikinti gali tik-' JAV ilgokai —; . j.,
čių pasitarimų metų paaiškės Bri-! gaines. Kanados parlamentas tos kai užgaunami fiziškai, Arkiv. tai popiežius ar jo įgaliotas atsto- -- viešėjo JAV kaip sovietinės 
tanijos Įsijungimo sąjungon sąly- Į sutarties dar neratifikavo irtoks Staffa nepasakė tiksliai nuo kada vas ; *

• Atkreipti dėmėsi i “TŽ“ va
jų. kuris truks iki vasario 15

' dienos.
•Pasinaudoti spe ci ai i a vajaus 1 

nuolaida naujiems skaityto* 
jams — tik |3 ištisiems me
tams.

• Atnaujinti prenumeratas ne
delsiant ir nelaukiant para- 
minimų.

• Užsakyti “TŽ” savo gimi
nėms ir pažįstamiems.

• Paraginti savo bičiulius ir 
kaimynus prenumeruoti “T. 
žiburius”.

• Talkinti laikraščiui raštais, 
laiškais, korespondencijomis.

arti dvejų metu

: ;spaudos korespondentas JT A.Į
Kuba neseniai paskyrė naują Laurinčiukas. Oficialiai jis buvoi 

reiškė: jeigu Otava nesumokės bet spėjama, kad nuo praeitu me- j atstovą Vatikanui. Manoma, kad įregistruotas kaip “Sielskaja 
nusės madinių išlaidų, kurios sic- tų rugsėjo 13 d . kai buvo iš Ku- diplomatiniai santykiai su Vati-jžizn" dienraščio koresnondentas. 
kia $172 mil, jis visas projekto bos ištremtas vyskupas E. B. Ma-. kanu bus palaikomi ir toliau Pats rašė ir kituose laikraščiuose? 
teises parduos JAV. Toks jo pa- svidal ir 131 kunigas. . t. j E Castro pareiškė nuo seno esąs l961 J. pabaigoj su žmona Izol- 
reiškimas šukele federacines vab F Castro ir jo talkininkai gale-' i . da ir dukra gqzo okuouoton Lie-
džios pasipiktinimą, tačiau prein- jo būti dar ekskomunikuoti ir už marKsutas-iemmstas. nors Kadai- ■ tUvon laivu “Queen Elizabeth” ir 

sumą po $20*banknotų Spaustu-, jeras Bennet nesiduoda perkalba- kalbas, Įžeidžiančias vyskupus. se vra lankęs Tėvų jėzuitų gim- ^ada po 2 mėn. vėl atvykti Niu-I 
mas 1 kardinolus ir popiežių ar kurstan-1naziją. 1 jorkan, T'.t

gos. Kanada tam įsijungimui iki lumbijos premjeras Bennct pa- F. (’astro yra ekskomunikuotas, 
šiol priešinosi, bėt dabar savo

IŠLAIDOS ŠVIETIMU
Kanadoje netrukus padvigubės, vės savininkas suimtas.



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 
=========================================

1962. I. 11. — Nr. 2 (626)

& v Ž i b u r i a i
THE LIGHTS OF HOMELAND

Published by Lithuanian R. C. Cultural Society of Canada 
SAVAITBASTIS

Vyr. red. K. Dr. Pr. Gaidamavičius. Pavaduotojas A. Rinkimas 
Leidžia Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija. Prenumerata 
visur metams $5.00, pusmečiui $3.00. Įmokėję nemažiau $10 laikomi 
garbės prenumeratoriais. Už skelbimų turinį redakcija neatsako. 
Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra. Autorių pasirašyti straips
niai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.

941 Dundas Street West i • Toronto 3, Ontario • t^nada^^^ ? 
Telefonas 3684*813.

KODĖL ŠVIESUOLIAI ŽAVĖJOSI KOMUNIZMU?
Kel ios pasta bos apie " raudona ja ka rta

Daugelis mūsų laikų intelektu
alų vienu ar kitu metu yra žavė
jęs! marksizmu. Tąi gal buvo ryš
kiausia 1930-1940 m. Atrodo, kad 
marksizmas yra viena ryškiausių 
srovių, pasireiškusių šiame am
žiuje. Galutinio savo istorinio 
įvertinimo ji dar nėra sulaukusi 
ir dar nėra išsibaigusi- Atsižvel
giant į pagrindinę šio meto po
litinę kovą, toks įvertinimas yra 
būtinas, nes tiek vakariečių, tiek ; 
mūsų pačių sugebėjimas “suvesti, 
sąskaitas” su šia srove gali turėti 
lemtingos reikšmės. Bet tai nėra 
taip lengva, nes srovė yra didelė 
ir perdaug reikšminga, kad už
tektu numoti ranka ir pasakyti — įėji inuucmiupu 4u- -- »randnni» strainsnio rėmuo- 

Eilt sehr, eilt sehr, se neįmanoma tokio uždavinio at
likti; tegalima pateikti keletą pa

na jokių draugiškumo sutarčių, , _' .^i , -į - , v. Į
» _ . - ° . niiti vcrrinanc hQnnsnT čia crnvA

K. SKRUPSKELBr

partijai nepriklausęs, niMs kelis

! norėdamas iškelti, kad bent kai- 
kuriems tai buvo svarbus fakto* 

Į rius, patraukęs juos į marksizmą.
Vakaruose šios krypties galvo

jimas buvo įsigalėjęs jau prieš

mos: “Didžiulės man siūlytos pri
vilegijos stebino ir gąsdino; aš bi
jojau būti suviliotas ir suterštas”.

Šiuo atveju išryškėja kitas la
bai akcentuotinas momentas, bū
tent, protesto prieš visas senojo 
pasaulio neteisybes, skurdą, po
litines klaidas. Atsverti morališ
kai sužlugusiam kapitalizmo žmo- 

gyvėno, bet jautė skirtumą tarp gui buvo matytas naujas, laisvas

PATRAUKLUS
LYGYBĖS SŪKIS

Antra grupė labiausiai žavėjo
si marksizmo skelbiamomis eko
nominės lygybės idėjomis. To 
meto ekonominė krizė buvo kaip 
tik išryškinus turtingų - neturtin
gų kontrastą. Nors daugumas mi
nėtų intelektualų šio skurdo neiš-

savo gyvenimo būdo ir darbiniu* ir laimingas komunistinis žmo- 
kijos ir ji norėjo panaikinti. j gus. Jiem turbūt visiem komuniz*

Pvz. Andre Gide, niekad nebu- n)as Mrode kaip naujo žmogaus 
vęs partijos nariu. rašo/cituoju irnaujopasauliokūrėjas.Taila- 
iš The God that Failed: “Mane vi-i bai ryškiai pasakė Andre Gide 
sa širdimi palenkė į komunizmą | sveikinime komunistų rašytojų 
mano asmeninės privilegijuotos: kongresui 1935 m.: “Ant istorijos 
pozicijos faktas — tai man atro- didžiojo kelio, kuriuo kiekviena 
d ė absurdiška ir netoleruotina", valstybė, kiekviena tauta turi 
Jis toliau prisimena istoriją, ku- anksčiau ar vėliau keliauti, So* 
rią jam pasakojo vienas jūrinin-1 vietų Sąjunga garbingai yra pa
kas, išsigelbėjęs iš skęstančio lai-;ėmus vadovavimą. Šiandien ji 
vo. Jie keli sulipę į valtelę ir su mum yra pavyzdys naujos visuo- 
peiliais, pagaliais vijo kitus, ku- • menės, apie kurią męs svajojome, 
rie norėjo ten pakliūti, nes tokiu v x 
atveju laivelis būtų apsivertęs ir 
visus paskandinęs Gidje sako ne
galįs pasilikti valtelėje, kurioj 
tiktai ribotas žmonių skaičius gali 
būti išgelbėtas. Ir jam atrodė, 
kad kapitalistinis pasaulis yra 
kaip tik tos valtelės padėtyje. 
Reikia pastebėti, kad Gide, lanky
damasis Rusijoje, greitai nusivy
lė ypač tom privilegijom, kurios 
jam kaip rašytojui buvo teikia-

metus, gyvenu Sov^woje.: piSGXga's
Savo knygoje The God that Fail- - - °
ed, 1950, rašo: “Apsvaigus ir vis 
dar nuo I D. karo bekratfjuojanti 
Europa pamažu artėjo prie ant-
rojo, o tiek politikai, tiek pilie-, paį, žmogų. Panašia kryptimi bu
čiai tegalėjo neviltingai sielotis. £0 galvojęį Auguste Comte.
Tuo pačiu metu aš girdėjau ir 

j skaičiau apie Sovietų Sąjungą.
j i Bolševikai garbino paprastą žmo-

| gų ir siūlė jam žemę, duoną, tai-; svetimas vakariečių galvojimui ir 
ką, darbą, namus, saugumą, tie, kurie ta linkme galvojo, pa
mokslą, sveikatą, meną ir laimę, do savo utopijos įsikūnijimą Sov. 
Jie rėmė dirbančių žmonių tarp- Sąjungoje. Kaikuriose savo for- 
tautinę brolybę. Jie žadėjo panai- mose ši kryptis atmetė lygybes 
kinti rasinę diskriminaciją, iš-j ir laisvės idealus ir tuo būdu 
naudojimą, nelygybę, turto galią, jiems priešingi įvykiai Sov. Są- 
karalių teises, teritorijų siekimą, [jungoje negalėjo jų entuziazmo 
Jie išdidžiai išlaisvino Lenkiją, 
Suomiją ir Baltijos valstybes iš 
rusų valdžios”. Ir tokių pasisa
kymų galime rasti labai daug.

MARKSIZME MATĖ !
NAUJĄ PASAULĮ

Galima teigti, kad kiekvienas; 
marksizme matė tai, ką norėjo, 
matyti. Tam paryškinti yra dau- į 
gybė pavyzdžių. Pradėsiu pačia ■

“Skubėkite, pone minister!, skubėkite”
Mažosios Lietuvos Dienai prisiminti
Šiais metais sausio 15 dieną su

eina 39 metai, kai Klaipėdos kraš
tas buvo sujungtas su Lietuva. 
Šių metų kovo 23 d. sueis 23 mė
tau kai jis brutaliu spaudimu ir 
grasininju buvo atplėštas nuo Lie
tuvos ir vėl prijungtas prie Vo
kietijos. ir-jam Reichui 1945 m. 
subyrėjus, jis vėl buvo prijungtas 
prie Lietuvos ir skaitosi Lietuvos 
dalimi, nors Sovietų Sąjungos 
okupuota. 
z Reikėtų manyti, kad dabartinė 
Vokietija, po katastrofinių pralai
mėjimų dviejuose karuose, turėtų 
pasitenkinti dabartine padėtimi 
ir atsisakyti reikalavimų grąžinti 
netik Rytų Prūsiją, bet ir Klaipė
dos kraštą. Bet taip nėra. Kai 
mes, lietuviai, vis daugiau pri- 
n iršta ne buvusius įvykius mūsų 
istorijoje, vokiečių ordino ainiai 
vis aiškiau iškelia reikalavimą politiniai sluogsniai nori Įrodyti.įti, kas iš tikro yra ar buvo “tik- jų fizikas J. D. Bernai, Stalino, 
grąžinti nustotus kraštus. kad III-sis Reichas nedaręs jokių ru” marksistu, įskaitant- ir patį premijos laureatas ir Sovietui 
’ (kr: i atsimename, kokia buvo tarptautinių grasinimų Lietuvai Marksą. Taip pat Marksas nėra Mokslų Akademijos garbės narys, 
padėtis, kai tuomet III-jį Reichą ir kad Lietuvos vyriausybė Klai-. vienintelis socializmo pranašas ir 1929 m. jis išleido knygą The 
valdantis Hitleris su savo užsie-tnėdos kraštą atidavusi laisvu ho-1 gal net ne pats pagrindinis. Vi-. World, the Flesh and the Devil, 
nio r. ministeriu griovė pokarinę ru. Esą iš kitos pusės Lietuvai sada Sov. Sąjunga reiškė preten- kurioje aprašo savo įsivaizduoja-j 
Europą, kaip buvo okupuota grėsę pavojai, ir Lietuvai nu- zijų būti tikrojo marksizmo įsi- mą utopiją- Jo teigimu, moksli-.

ne bus buvęs Francis Bacon, tei
gęs, kad mokslas žmogaus gero
vei turi apvaldyti gamtą. Jo tei
gimas čia yra praplėstas ir apima

Tuo būdu moksliškai tvarko
mos visuomenės idealas nebuvo

sios sienos ar eisianti toliau, jis 
negalįs užtikrinti. Kad viskas 
greičiau eitų, Urbšys buvo siun
čiamas Lietuvon vokiečių lėktu
vu. Paskutinieji Ribbentropo žo
džiai buvę:?“; 
Herr Minister”.

Lietuvos vyriausybė, neturėda-

bet kurios tikėtis nebeturėjome 
drąsos”.

būti vertingos bandant šią srovę 
suprasti. Sąmoningai vaidinsiu 
“velnio advokato” rolę ją prista
tydamas kiek galima teigiamoje 
šviesoje, py!;

MILŽINIŠKI PAŽADAI
Tai, ką galime vadinti socialis

tiniu judėjimu, reiškėsi daugelio 
partijų ir sąjūdžių formoje. Šios _ 
grupės dažnai savo tarpe pešėsi, nesimpatiškiausia grupe, kurios 
viena kitai konkuravo, ir todėl so- idėjos ryškiausiai pasirodė Ang- 
cializmo ar marksizmo sąvoka yra lijos mokslininkų tarpe, šios gru-;

be jokios paramos iš vakarinių 
valstybių, turėjo reikalavimui nu
sileisti ir skaudančia širdimi su
daryti aną Klaipėdos krašto “ati
davimo” sutartį.

Šiuo ultimatumu Lietuvai buvo 
pareikštas augščiausio masto gra
sinimas, kuris, pagal Tautų Są
jungos chartą, buvo draudžiamas. 
Tuo aktu III-sis Reichas sunkiai 
'ažeidė tarptautinės teisės dės-

Kaikurie dabartinės Vokietijos labai nepreciziška. Sunku pasaky- pės kraštutinis atstovas buvo ang-

kad III-sis Reichas nedaręs jokių ru” marksistu, įskaitant ir patį premijos laureatas ir Sovietų;

mažinti. To meto ekonominėje 
krizėje daugeliui atrodė, kad 
marksizmas su savo valstybine 
nuosavybe ir ypač sovietine for
ma — penkmečio planais yra vie
nintelis kelias industrinės revo
liucijos ir mokslo pažangos paža
dų ištesėjimui-

Daugeliui dabar

Dirbtiniai Dantys
malonesni

FASTEETH, malonūs šarminiai (be rūgšties) 
milteliai, daug geriau išlaiko dirbtinius dan
tis. Valgyti ir kalbėti daug patogiau tik trupu
ti uždulkinus FASTEETH miltelių. Nesijaus jo
kio kaučuko skonio bei sulipinto jausmo. Pa
naikins "plokštelių kvapų" (dantų kvapų). Rei
kalaukite FASTEETH kiekvienoje cheminių ga
minių parduotuvėje.

įspūdžių 
fragmentai

NIUJORKAS

Salomėja iXarhel i ii a aite

VILNIUS
ir 

atgal

Austrija, apkarpyta Čekoslovaki-1 sprendusi atiduoti Klaipėdos kūnijimu, ir todėl šiai srovei tiek ninkai ateityje kontroliuosią vi- a
ja ir pagaliau Hitlerio armijos' kraštą, kad su Vokietija išlaiky- pats Marksas, tiek įvairūs Įvykiai sas gyvenimo sritis. Fizika kont-' ApS? ^GRKymGSJ" ...t* —T--'- .-- "• ~l'■ ?T”. ’ -ra—-—ra; F" —   — r ' ~y ------

okupuota, prievarta išgavus iš josi u gerus santykius. Ir be Įrodymų Sov. Sąjungoje yra ypač svarbūs.: raliuosianti pasauli, biologija
tišku. kad šis aiškinimas yra ne- Mūsų amžiaus politiniai ir eko- kūną ir pischologija — “velnią”, 
išmatuotas, kad tai grynas isto- nominiai įvykiai visiems, ypač: Ateities žmogus būsiąs grynai 
rihių įvykių falsifikavimas. “marksistams”, paliko labai gilų: mechaniškas — dėžė, kurios vi- 

Kaip iš vokiečių spaudos ma- įspūdį. Jiems atrodė, kad visas įduje tam tikrame skystyje plau
kyti, Landmannschaft Ostpreus- senasis pasaulis griūva, kad visos j kios smegenys. Paskui bus gali- 
sen yra pavedusi tam tikrai gru- to pasaulio vertybės yra pasenu- ma bandyti tuos smegenis su- 
nei asmenų šį klausimą išaiškinti, sios ir yra būtinas naujas ekono- jungti į vieną antžmogį kol ga- 
šio tyrinėjimo rezultatas jau esąs minis, moralinis, politinis atgimi- tutinai žmogus pasklis po erdvę 
žinomas ir būsiąs paskelbtas Ka- mas. ši tema yra labai dažna ir jų grynos energijos formoje. Toje

kietijai Klaipėdos kraštą. Kartuįtyje - 
jam būva pagrasinta užimti Klai 
pėdos, kraštą jėga, jeigu šis rei 
kalavimas nebus tuojau išpildy
tas A“ 'no atveju vokiečių ka 
r.u«‘ : ė sustosianti prie buvu 

-j...............vi ■ i ra,:

prezidento Hachos parašą.
Atėjo eilė Lietuvai ir Lenkijai. 

Tuometinis Lietuvos užs. r. mi- 
nisteris Urbšys, būdamas Romo
je, iš Berlyno buvo prašomas 
grįžti per Berlyną ir prisistatyti 
Vokietijos užs. r. ministerijoje. 
Jam te n nu vyku s, ministeris v o n 
Ribbentrop Įteikė Hitlerio vardu 
ultimatumą tuojau grąžinti Vo-

Kaune
Apsidžiaugiau sužinojusi, kad galė

siu pamatyti Kauną. Ne todėl, kad 
Kaunui būčiau reiškusi kokių nors 
ypatingų simpatijų.

Man, vilnietei, Kaunas buvo ir pasi
liko svetimas ir šaltas taip, kaip ir 
nemažai tų lietuvių, kurie iš to miesto 
paskui buvo atsikėlę į Vilnių ir km 

•aliaučiaus universiteto metras- akimis žiūrint. Marksas išorana-| knygoje Bernai rašo: “Geriau or- vjlni®ciai UZJ*J '
— Jahrbuch, 12-me tome savo ne naują nuosavybes siste-Į ganizuotos būtys bus priverstos, • Dar ir dabar, jau po tiekos metų, tasai 

imą, bet naują žmogų. Marksas!save gindamos, mažinti kitų skai-|..įkoto“ vardas tebegyvas šiapus ir 
esą sukūrė žmogaus modelį, kuris: čių ligi kol kitos nebetrukdys .... anapus geležinės uždangos, nors, kaip 
atrodė esąs tobulesnis, negu ka- žmonija — senoji žmonija — ne-i praktika parodė, nevisi ir vilniečiai iš- 
■ it-.’istinis. šią nuotaiką tiksliai rakdomai valdys visą žemę... i laikė savo lojalumą Vilniui ir Lietu- 
-agauna Louis Fischer, niekad Pasaulis npLgjįi būti paverstas i i vai...

žmonių zooldgtjos sodą ir tai taip: KAS TRAUKĖ I KAUNA? 
tvarkomą zoologijos sodą, kad jo .
gyventojai net nežinos, kad jie! Kaunan bets* norėjau patektu dėl 

- - - - - - - keleto dalykų. Norėjau pamatyti kau-
___ ... — Sibiro atsiminimai premjerui i Knyga “Palik ašaras Maskvoj” Į eksperimentams”. Ir komuniz-J ūžavai elektrą Tapiekurj bu- 

pasiųsta 107 būrelio įnašas. Au- švenčių proga PLB valdybos anglų kalba, B. Armonienės per- mas, kaip jis buvo vykdomas V2U aaug skaičiusi. Traukė ir Karo 
kojo Ą. Stepaitiene S8. V. Bače- vicepirm. J. Matulionis pasiuntė gyvenimai Sibiro koncentracijos Sov. Sąjungoje, atrodė pirmas muzėjaus” sodelis bei kitos vietos, pa
nas $6, A. Banelis ir J. Dragašius Ontario premjerui J. P. Robarts stovyklose, gaunama Spaudos žingsnis šia kryptimi. Bernai kny- i galiau, bendrai Kaunas, kuriuo lietu- 
po $5, J. R. Simanavičius ir K.'B. Armonienės “Palikite ašaras b-vėje “žiburiai”, 941 Dundas St. gą galime laikyti modernaus dia- viai, kaip teko girdėti, dabar didžiuo-l 
Abromaitis po $4, A. Kantvydas; Maskvoje”. Premjeras atsakė pa- W., Toronto 3, Ont. Kaina $4. To- holizmo išraiška, bet jo pagrindi- Jasi, kad "Kaune gyvena patrijotai, o< 
ir V. JegeleviČiUS po $3, J. Stanai-; dėkos laišku: “T -tauz.;.. „s v,A Vilniuie onortunistai”.
tis $2. šie įnašai yra už lapkričio’ knygą “Leave Your Tears in Mos- dos platintojus. pr. -raliuoti visą žmogaus gyvenimą
ir gruodžio' mėn. Tokiu būdu bū- į cow”? Rengiuosi ją skaityti arti-; lyra gana dažna. Sovietai pradė-; niečiai buvo paėme iniciatvva ir tvir-
relis savo 1961 m. normą išpildė miausia proga. Jūsų įrašą labai ; J. Pilkauskas ir A. Pusvaškis, jo savo penkmečio planus, kurie Ajno kad Vilniuje gyveno patrijotai. 

Būrelio vad. P. L. ; vertinu ir dėkoju už gerus Jūsų klierikai, baigę Kalėdų atostogas atrodė kaip pirmas žingsnis i i 0 Kaune oportunistai; nors ir tie "Vil- 
x x-_ . ................................................ -■ -------- njaus patrijotai”, atkomandiruoti Vii-

Vasario 16 gimnazijai

962 m.
Mūs;į atsakingieji politiniai or- 

■anai turėtų su šiuo klausimu su
mažinti ir paskelbtus tyrimo 

’.uomenis tinkamai atremti. An.

TORONTO, Ont. ] k . t.kth... ,r yra laikomi, tik stebeiimams ir r - * ’
Knyga “Palik ašaras Maskvoj” Į eksperimentams; Ir komuniz- j elektra ITSekS ŽJ

kaip Vilniaus

! dos, Lenino. Red.) ir kurios pradžioje 
'dar tebestovėjo didžiulis baltas Stali- 
' no paminklas, abiem pusėm vyko ju
dėjimas, nors netoks 
centrinėje gatvėje.

Karo Murėjus dabar

vos, bet užsirūkyti negalėjome, nes 
užrašas ant sienos bylojo: “Ačiū, kad 
nerūkote". Kai jau sėdėjome automo
bilyje ir rūkėme, dar syki prisiminiau 
tą užrašą. Jo forma man labai patiko.

Atsisveikinimas su 
Vilniumi

Jau laikas atsisveikinti ir su Vilnių- 
’ mi. .Atskubu iš Kauno ir bėgu susitik
ti šu namiškiais, kurie manęs jau lau
kia mano kambaryje ‘‘Neringos” vieš- 

: būtyje.
I Bet, štai, naujiena. Man praneša, 
J kad šeštadienio rytą nebus lėktuvo į 
Leningradą ir turėsiu traukiniu iške
liauti. Kadangi traukinys išeina apie 
10 vai. naktį, tai namiškiai džiaugiasi, 
kad su jais dar pabūsiu beveik visą 
dieną.

Su jais tad praleidžiu visą penktadie
nio vakarą ir šeštadienį, nes ir to šeš
tadienio naktį neišvykstu į Leningra
dą. Pasikeitė planai, ir vietoje Lenin
grado sekmadienio rytą turėjau skristi 
Į Maskvą, iš kur reikėjo gauti vietą 
lėktuve, skrendančiame į Paryžių, Lon
doną ar Kopenhagą.

Ta ekstra diena šeštadienį buvo vi
siškai ne kas. Lijo kiaurą dieną ir 
taip smarkiai, kad niekur iš viešbučio 
ir neteko mums visiems išeiti, išsky
rus būtiniausius apsipirkimus.

i PASKUTINĖ NAKTIS 
į VILNIUJE

Apie pietus nuvykau į užmiestinio 
susisiekimo autobusų stotį nupirkti 
namiškiams bilietų keliauti namo, bet. 
kaip savaitgalį, keleivių buvo daug ir 
vietų autobuse pristigo. Nusprendžiau 

: i tada, kad namiškiai dar naktį pernak- 
K vos Vilniuje, o sekmadienio rytą mes

i - • : xr-i • s visi pradėsime keliauti: aš lėktuvų,Tuojau pagalvojau ir ap.e VilmyJ auPtobusu. namiškiu nemažai. 
bet jį atsiminiau todėl, kad prieš akis . į . het nažistamū nadeda-atsistojo anądien netoli Katedros | ’’ lt i ‘ o Ka v.K Z ai.
aikštės matvtas vaizdas Fiait tada ma’ Sa,v°3au’ kad Juos kur nors dar aikštes matytas vaizdas. Ėjau tada ie ki apnakvydillsiu.
un.vers.teto kryptmu o priešais ma-; Ta ;,mo Pumetimais nutarėme nei- 
ne irgi ta pačia kryptimi ėjo dvi po- u j . kj valgyklas 0 dalvtis tu0( ka 
ros paauglių. Vyrukai amerikoniško-1 „..dnirwi
mis “teenagerių” kelnaitėmis, tom i 
tamsiai mėlynom, susiuvinėtom bal

Labai dėkoju už rante ji gaunama ir pas liet, spau- nė mintis, kad mokslas turi kont-T vi,niu->e oportunistai”. nn-Dn-*
- j & r 1 Anksčiau, prisimenu, kaip tik at-'PRIMINE AMERIKĄ

virkščiai buvo manoma, bet tada vii-į IR VILNIŲ
Šaligatviais ėjo žmonės, vieni geriau, 

kiti prasčiau apsirengę, o filmuojant, 
pro aparatą, kažkur skubėdamas, pra- 

, j . . i Jbėgo jaunas vyrukas taip jau siauro-jnmn, gaudavo dar ir specialu algos i . , , 4 - - - u * . -. J- , . 4 nns kelnytenus ir smailiais batukais,priedą, kaip gauna tarnautojai is met- , , . ...< i 1 i v. kad greičiau primine Niujorką neiropolijos siunčiami i okupuotą kraštą... J

ANT MARIŲ KRANTO 
Trisdešimt penkių kvadratinių kilo

metrų ploto vanduo, kuris dabar va
dinamas Kauno mariomis, Lietuvos 
mastu, yra vidutiniško dydžio ežeras, 
kad ir neseniai padarytas, bet jau ir 

mokslo pritaikymu visuomenės su ežero ypatybėmis — pakrantėse iš- 
i atstatvmui. Galima pastebėti, kad augusiomis žolėmis.; , ' x w. ; w, f mvij nviii, oudiuiuięiviu m<ii-

salia elektros energijos, tos marios ^aįs įr raudonais siūlais, kurias kaiku- 
Kaunui pradeda įgyti ir kitokios reikš-; rje mi-lSu dypuku pravadino Amerikos 
mės — tai patogi, vasarojimui bei van- ^national dress” 
dens sportui vieta. Jau dabar buvo j Merginos irgi ’ mūvėjo kelnaites ir 
nebloga pradžia: netoliese laiveliais (jar ^jas siauras ir aptemptas. 
!r^tėsižiūrint ^ šalies, net juokas ėmė, kaip 
x eįdami kraipėsi. Buvau begalvo-l

janti, kad Brooklyno paaugliai veikia 
ir Vilnių, bet nutilau ir nusistebėjau, 
sužinojusi, kad jie buvo tuo metu Vil
niuje gastroliavusio lenkų liaudies an
samblio “Szląsk” dalyviai.

AUTOMATINĖJE 
KAVINĖJE

: linkėjimus’. Minimą knygą tau- grįžo tęsti studijų šv. Augustino ■ moksliškai ir racionaliai tvarko- 
Itiečiai pasiuntė ir kitiems augš- kunigų seminarijom Abu gerai ; mos visuomenės idealą.

Į Panašia kryptimi galvojo anglų 
igė mokslo metus pirmuoju. Jis ir i socialistai Sidney ir Beatričė 
‘jo motina yra gimę Kanadoj.!Webb, kurie ilgą laiką Sov. Są-

Stovyklavietės fondas
Toronto skautai-tės pradėjo rū-; tjerns kanadiečiu pareigūnams, mokosi. J. Pilkauskas pernai bai-Į 

pints savos stovyklavietės Įsigi-įp • ““ ‘ ‘ : ’ * — • 1
jimu. Su tėvų komiteto pagalba 
Sudaryta fondo valdyba ir yra ati-j 
daryta lietuvių bankelyje “Pa-j 
rama” :

t™!•»«»senelis v-s-v-Sarflnas-Se- ooAn^-Jrei -į ^30’ Tumosa j- gražįaj papasakojo apie sa- 
S20, tėvų komitetas su skautų-cių - H r - - • 
Židiniu $260, Skrebūnas Kalėdų 
eglutei $10.

Jonas Misevičius iš Regan, Ont.,;
“TŽ” skaitytojas, N. Metų progai 
atsiuntė laikraščiui $5 auką. Lei
dėjai nuoširdžiai dėkoja.

• ' !
Pranui ir Walteriui SkiliuLyra 

atsiųsti laiškai iš ok. Liėtdvos 111
• Grenadier R<į.,h Toronto. Jie ten 
nebegyveni ir laiškai atnešti “T i

ries šventes jos buvo pritrūkę. 
Skautu eglutė - - - . , __ .

Sausio 7 d. Prisikėlimo salėje Atostogų metu jis aplankė lietu-;jungą vertino labai neigiamai- Po 
. j Xambyno ir Šatrijos tuntu eglutei vius kunigus ir apsirūpino lietu-; kelionės Rusijoje parašė veikalą 

stovyklavietes fondo są- ^ g Batūra ir iš Lie- viškom knygom, kad geriau iš-;Soviet Communism: A New Civi-
To,, noo„Vn,«. Mnhowi-; £.• - _ moktu lictuviškai Anksčiau jis: lization, 1935 m„ kur ypač žavė-

tarnavo pašte. Jo brolis tarnauja!josi valstybiniu planavimu — 
vo kelionę ir perdavė Lietuvos policijoj.
vaiku prašymus neužmiršti savo, v . . .
kalbos. Pirmoji skiltis parodė,: Išleistuvės {ir šiandien randame šių minčių
kaip ruošiamos pamokos, o vėliau Toronto skautai surengė kuk- atgarsius, pvz. Kanados Xew 
V Vadauskas, G. Kalinauskas, Has išleistuves vienam pirmųjų Dem. Party ar Anglijos New 
Yčaitė, Baltaduonytė ir Kryževi- skautų steigėjų Jonui Matulai- Left, ši socialinio planavimo 
čiūtė padeklamavo eilėraščių. To- čiui.
Hau senelis pravedė žaidimus. Se- Goceitų bute, dalyvaujant gau
sės ir broliai jam gražiai sudaina-! siems bendraminčiams, L. Kali-J 
vo keletą dainelių, kad jis iš susi-! niauskas nušvietė Jono pirmuo-; 
iaudinimo išdalino visas dovanas, sius žingsnius ir jo skautišką: 

__ . _________ ____  _ kurios buvo atvežtos šešių arklių i veiklą Toronte. . i 
Ž” administracijom Prašome at- j ir lydimos ilgo karavano DLK Ge 
siimti. i dimino dr-vės. F.

kryptis yra labai plati ir nesa
kau, kad ji yra smerktina visose 
formose. Aš tik noriu nurodyti 
tam tikrą idėjų bendrumą tarp 
Sov. Sąjungos praktikos ir kaiku- 
rių Vakarų socialistų galvojimo.

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

I turėjome ir dar galėjome nusipirkti 
krautuvėje. Jei kambario tvarkytoja 
nepyko ant manęs, kai jai prisiėjo 
tvarkyti kambarį mums išvykus, tai ji 
gera mergaitė. Man rodos, kad mūsų 
kambarys galėjo panėšėti i tuos Kubos 
Castro kambarius Niujorke, kai jis su 
savo vyrais anuomet buvo atvykęs į 
Jungtinių Tautų sesiją. Tik, žinoma, 
mes kambaryje vištų nepjovėme, ne- 
pešėme jų ir nevirėme, tik jas val
gėme. Jas sutvarkytas jau ir išvirtas 

' atsivežė iš kaimo.
Vakare mums besivaišinant, užėjo 

viena anų dienų pažįstama ir vidur
naktį visus mano namiškius nusivežė 
pas save pernakvoti. Net pažadėjo iš 
ryto juos pristatyti ir į aerouosta ma- 

Bevaikščiojant ir bevažinėjant Kau- nes išlydėti. * :
no gatvėmis atėjo ir pavakarė. Reikėjo Mane su Motina iš viešbučio turėjo 
skubėti grįžti Vilniun, nes tai buvo juk paimti Inturisto atstovas. Lėktuvas iš
mano paskutinė diena Lietu vo j e. Apie skrenda 7.20 va 1. i š ryto, o jau 6.30 
6 vai. žadėjo at vykti i Vilnių nam iš- Val. reikėjo būti su bagažu a pačioje 
kiai manęs išlydėti. prie viešbučio dunį.
>•',Tačiau dar reikėjo užkąsti. Norėda-
mi kiek sutaupyti laiko, nusprendėme, SUDIEV NAMIŠKIAMS 
neiti restoranan pietauti; Pasitenkino- IR VILNIUI 
me kavine. Tai huvo automatinė kavi
nė, visiškai netoli Įgulos bažnyčios. ‘ 
Joje suvalgėme po karštą pyragėli su 
mėsa ir po spurgą. Gauname ir ka

tolumoje, kur vos Įžiūrimi matėsi Pa
žaislio bažnyčios bokštas, visu ežeru, 
kaip gulbės, plazdeno burės.

Prie pačios elektrinės nebuvau su
stojusi, pasitenkindama vien pačių 
marių vaizdu, atėjusi prie jų tuo keliu, 
kuris iš Vilniaus vedė pro Rumšiškes. 
Dabar dešinėje naujas kelias veda i 
Kauną, o senasis, kaip kokioje legen
doje, pranyksta žaliame ežero vande- 
nyje-:.>?

Pakeliui i Kauną dar tenka sustoti 
keletoje vietų — pafilmuoti naujai au
gančio priemiesčio gyvenamųjų blokų 
ir prie "Dainų slėnio”, kur kauniečiai 

Tėvams pranciškonams i jos vicepirm< p, K. Letnbertųi už dova-j rengia sayp vasaros koncertus. Tačiau 
už nemokamai leistą naudoti salę Ka nas ir lankymą. Mūsų bičiuliams p.p.!“Dainų slėniui” neprilygti Vii- 
lėdų eglutei nuoširdžiai dėkojame. ! O. B. Matulevičiams už dovanas ir lan-. niaus Vingio parko estradai!

Šatrijos ir Rambyno tuntai Ikymą. I E-AiTMir
Ypatingai didelė padėka LK Kūrėjų- ^ AL A E 

P a d ė k a Savanorių S-gos Toronto sk\T aus vai
Nuoširdžiai dėkoju daktarams už dVbai — pirmininkui K. Aper i iui i: 

sėkmingai padarytą operaciją: Dr. ‘ Kazlauskui, kurie savo lan: 
Grundy. Dr. Valadkai ir Dr. Hooro. rėmė mane ne tjk moralisk: 
Taip pat dėkoju kunigui Tėv. Tąrcizi- materiališkai. Dėkui taip pat 1 
jui, OFM, už atsilankymą. Nuoširdus j; savanoriams: Baneliui, Jak 
ačiū giminėms ir pažįstamiems už toki ; :T Kregždei, o taip pat p.p. 
gausų manęs lankymą ligoninėje ir na- Kocėnui ir Minkui už lankym 
muose, atnešant tokių gražių ir bran-1 nėje. 
giu geliu bei dovanu. Ypatinga pade- Dėkoju savo mylimai žmor. 
ka broliui Edvardui ir jo šeimai iš re,ei Danutei, žentui ir anūk 
Clevelando. p. Aglinskui iš Montrea- ite*’ sūnui Kęstučiui, kuris k .kė po šais ji kitoje aikštės pusėje — Kap
lio. ir p. Prisčeponkai iš Scarborough dukart Į dieną ir marčiai Onutei, 
už linkėjimus per laiškus. Taip pat . Dar kartą visiems nuoširdžiai dėko 
ypatingas ačiū tėvukui, broliui Stą j« už dovanas ir lankymą. 
siui ir seserims, pp. Bašinskams^ ir pp. ,r'
Černiauskams, pp. Vaškevičiams. pp.
Rcvams. pp. Stravinskams, p. Budrevi- •........... ..

•čienei p. Stankevičiui, p. Barškučiui, tinėje Kinijoje neseniai pastatė 
j p. G. Revaitei, p. Brucc, p. Stoškui, p. kiau<ina ckaitvtdiams “ ‘ 
IVėtai, p. Vilmai, pp. Kanapkams. p! KĮaUSiiną sa\O SKaitvtojams. . _ . ....
! Rakauskui, p. Jonušui, p. Mečiui, p. I. R-’S PSSlflKlte savimi ar dangumi, ^uv. Laisvės alėjos pusės tušėia. nes 
!~ _________________ •»’ - loitVrlomi nnnonrocfai corn Hpr-

.1: Prisiminta pirmosios skautavi-l
F. : mo dienos ir aptarta planuojamo-! 

ji stovyklavietės vieta. , i
i Į JAV išvykstančiam Jonui, 
kuklaus prisiminimo ženklan, bu-;

rytas mi matūrini S Liet, valku nienei .Prisikėlimo parapijosKLK Mo- 
: Namu kiemo kryžiaus modelis, s. Į teru dr-jos skyriui už dovanas ir lan^ 
Lęy :a’-A'.kyiną.' SLA 236 kuopos valdybai ir

Sivnčiame />D ADA ČTI I sudarytus ir apdraustus jvai- 
paprastu ir vlvvz r /K 3 I V rius siuntinius.

pardavimui fvairiq medžiagų ir kitp prekhĮ.

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

Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svo 
no s tintinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti 
yums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas

LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

105 Cannon St. Hamilton. Ont. Tel. JA. 8-6686. Ponia V. Juraitfs 
94 Doudas St., Sudbury, Ont Tel. OS. 3-5315. Ponia M. Venskevičlenė. 
DARBO VALANDOS: pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 vai 
rno iki 7 vaL vak. Šeštadieniais—nuo 9 vaJ. ryto iki 5 vai. vak.

SAVININKAI 8. > A KALCZA

■ Padėka
Nuoširdžiai dėkoju dr. Ch. Knowl- 

ton, dr. A. Valadkai, d r. Urbaičiui už 
| sėkmingą manęs gydymą; Tėvui Tarei-

ru pa- 
d ir 

rčjams 
.cvičiui 
Ąnynui, 
Hgoni-

dūk-
Jūra-

1 KAUNE
i Buvo lygiai pusė antros dienos me
tu, kai atsiradau buv. Karo muzėjaus 
sodelyje, ir didysis laikrodis bokšte 
kaip tik rodė tą valandą. Kita čia da 
bar tvarka. Iš senųjų skulptūrų tebeli
ko tik Knygnešys ir Sėjėjas. Naujai 
pastatytas paminklas Salomėjai Nėriai, 
iš jos dešinės — paminklines lentos 
keturiems komunarams. Tenai, kuri 
anksčiau buvo lietuviškos koplytėlės, ; 
dabar Dzeržinskio paminklas, o prie-

| suko. jį;
į Pasilikęs tas pats muzėjaus pasta 

, tas, liūtai ir senosios patrankos. Prie 
;;. Skr Asevičius j ju žaidė mokyklinio amžiaus vaikai, • 

r matyt, su ekskursija atvykę iš pro*, 
Jaunimo žurnalas” komunis- ’?a?ose, tesi daug rožių, kaip ir senais laikais. 

. 15 tenai pakliuvau prie teatro. Šuo-
lai pilni prisėsti. Teatro vitirna nuo

! Gataveckui. p. Edertuifp. Domeikai, Mukdami nenaprastai gero der- “muzikinis teatras", kaip jisai dabar

Buv. Laisvės alėjoje, kuri buvo pa
vadinta Stalino prospektu (dabar, ro-

pp. Sich, ir pp. Petkevičiams Dar kar-i liaus? Atsiminkite, kad žmogus vadinamas oficialiai, atostogauja, 
i tą tariu nuoširdų ačiū. ; yra lemiantis faktorius mūsų dar- Buv. Laisvės alėjoje, kuri buvo
i I buose ir planuose”. .-Y.* "■ i .**. *,'■.-

<• Kelionė i aerouostą užtruko apie 15
* min. Tenai jau radau namiškius ir ke-

(Nukelta j 6 psl.)

Valstybės Teatras Katine: dabar — Kanno Muzikinis Teatras
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Ilgamečiam lietuvių kultūros Kanadoje veikėjui, 
dideliam naujųjų ateivių globėjui, 

vienam pirmųjų /‘Žiburių” spaudos bendrovės steigėjų 
į,:ę/c.;/c7'ir ‘"Tėviškės Žiburių” rėmėjui

ALF O N S U I A L G U C I I I mirus,

jo seseriai Eleonorai.
švogeriui Pr Alšėnui ir visiems kitiems giminėms 

reiškia me n uosi i’džia u s ią už u o j a u tą

Spaudos Bendrovė “Žiburiai”

K. L. K. Kultūros Draugija

A L F O N S U I AUGUČIUI mirus

seseriai Eleonorai Ališauskienei ir šeimai

liūdesio valandoje reiškia nuoširdžią užuojautą

ir kartu liūdi

Moterų Šalpos Grupė 
“Daina”,

Eleonorai Alšėnienei netekus mylimo brolio, Pr, Alšėnui 
— švogerio ir jų sūnui Pauliukui — gerojo dėdės, jų skaus
me nuoširdžiai užjaučia

Cirunu šeima

Eleonorai Ališauskienei, jos broliui

reiškiame nuoširdžią užuojautą
G. ir VI. Morkūnai 
Liudas Vaitkus

a

velionies sesutei Eleonorai Ališauskienei su šeima Kanadoje, 
motinai, sesutei ir broliams Lietuvoje 

gilią užuojautą reiškia 
ir kartu liūdi —

Burneikių šeima Čikagoje

KUR NĖRA MILIJONIERIŲ NEI ELGETŲ
Naujoji Zelandija- lygybės kraštas

SPAUDOS ATEITIES 
ŽINGSNIUS BESVARSTANT

AL. GIMANTAS

Visiškai laiku ir vietoje mūsų ■ kiu godumu, kurį galime pastebė- 
laikraščiai, jų tarpe ir šis savait- ti jų tėvelių tarpe. Kitais žodžiais 
raštis, primena savo skaitytojams fai‘ianL lietuviškoji spauda nela- 
anie reikalą atnauiinti orenume- bai Juos patraukia, žinoma, yra apie reikalą atnaujinti prenume labaj žįu pavyzdžiu kad jauni. 
ratą, grąžinti, kas turi skolas ir mas ne tik seka, bet ir padeda, 
pakalbinti savo pažįstamus užsi- talkina periodiniam žodžiui. Gal 
prenumeruoti gyvosios lietuvybės tai ir nereta, bet vis jau išimtis, 
išeivijoje neabejotiną reiškėją— kuri galėtu didėti šiuo klausimu 
lietuvišką laikraštį. Džiugu, kad domintis jau nekartą teko klausi- 
naujiems prenumeratoriams su- nėti mūsų akademinio amžiaus 
daromos itin pasigėrėtinos sąly
gos — laikraščio kaina tokiems 
sumažinama iki kraštutinio mini
mumo. Tuo lietuviškoji spauda 
Įgalinama pasiekti kiekvieno tau
tiečio stalą, net ir visai sunkiai 
galą su galu suvedančiu. Kitiems spaudą. Bet abiejų grupių balsai 
tai puiki proga užsiprenumeruoti beveik vienodai pageidavo dau- 
dar vieną laikraštį, jei iki šiol 
toks nebuvo skaitomas. Naujieji 
metai itin puiki ir palanki proga 

bartinei krašto gerovei, bet ir ją tam tikslui iš pajamų mokesčių, kaj^r^^ mūsosios spaudos rei- 
! išvedė. Kas gi buvo pasiekta šia-į kurie yra taip tvarkomi, kad ve-;
me mažame krašte, kuriame gy-idęs vyras su dviem vaikais ne- 

! vena vos 214 milijono žmonių? 
NEMOKAMAS GYDYMAS 
Pirmiausia reikėtų paminėti 

nemokamą gydymą. Kiekvienas 
N. Zelandijos gyventojas, išsky
rus diplomatus ir turistus, yra 
nemokamai gydomas valstybinė
se ligoninėse. Jam vaistai, tyri- 

i mai ir pats gydymas nieko nekai- 
PIRMIEJI EUROPIEČIAI nuoja, nežiūrint kaip ilgai jis 
N\ Zelandiją europiečiai pirmą sirgtų. Be to, ligoniai yra geriau-, 

kartą pamatė, kai didysis olandų į specialistų priežiūroje. To nė- 
jūrininkas Tasmanas praplaukė ra privačiose ligoninėse, kur rei-; 
pro ja 1642 m., bet vietiniu gv- kia mokėti už visas paslaugas.1 
ventojų “nedraugiškumas" nelei- Ligoninės pasirinkimas priklau-: 
do jam išsikelti į krantą. Po to so nu0 paties paciento ir, iš Mą- j 
anglas kpt. Cookas ištvrė ją 1769 bes, nuo jo ligos. Valstybinės Ii-! 
m. Neužilgo prasidėjo koloniza- .gonines yra perpildytos ir priima ! 
cija ir jau 1840 m N. Zelandija be eiles tik skubius ir rimtesnius; 
buvo besikurianti anglu kolonija, atvejus. Pavyzdžiui, valst. ligoni-: 

Nuo 1852 m. tapo praktiškai i nėJe gerkles liaukų operacijos; 
nepriklausoma valstybė, bet for-peikia laukti 18-24 menesius, tuoj 
malus tos padėties pripažinimas! tarpu priv. ligoninėse operacija 
įvyko tik Westminster!© statuto padaroma per kelias dienas. Ne- 
paskelbimu Britanijos parlamen-! žiūrint to, nė vienas zelandietis,, 
te. kuriame buvo išreikšta Com- • kuriam medicininė pagalba but- j 
monwealth sąvoka, apimanti lais- tinai reikalinga, dar nebuvo at-. 
vų, nepriklausomų ir tarpusavy- stumtas valst- ligoninės, ,
j e lygių valstybių šeimą.

SOCIALINĖ APDRAUDA

| Šio straipsnio tikslas yra su- 
1 pažindinti skaitytojus su N. Zė- 
ilandija, kurios piliečiu yra šių 
eilučių autorius ir kur jam teko 

; ilgus metus gyventi.
Į N. Zelandija yra maždaug 1300 
mylių nuo Australijos, apsupta 
Ramiojo vandenyno. Abi jos pa
grindinės salos amžinai žaliuoja 
po pietų pusiaujo žydriu dangum. 
Dienos metu, kai saulė šypsosi. 

. o naktį pietų kryžius ramiai ste
lbi miegančią gamtą, keliautojas 
i nustemba jos grožiu. Visur jis 
į mato kalnus, o tarp jų Įsikūrusius 
j miestus ir ūkius. Gaubiami lėtai 
j slenkančių debesų, nuspalvinti 
{ akvarėline vakaro saulės spindu- 
| lių šviesa tie kalnai dunkso N. 
Zelandijos horizonte. Atsiradę 
vulkaniniu išsiveržimų metu, jie 
dabar nebegriauna. bet padeda 
žmogui ūkininkauti.

Daugelis galvoja apie N. Zelan
diją, kaip apie tropini kraštą. 
Toks jis nėra; vidutinė vasaros 
temperatūra 70-75" Fahrenheito, 
o žiemos metu gali nukristi iki 
40"- Sniego nėra, išskyrus kal
nuose. Namuose nėra centrinio 
šildymo kaip Kanadoje. Vienas 
židinys neįstengia prišildyti bu
to. bet kadangi taip protėviai 
tvarkėsi, tai anūkai neranda rei
kalo keisti įvestos tvarkos.

GERARDAS BALČIŪNAS

Į 
aL

Vysk. V. Brizgys svečiuose pas N. Zelandijos lietuvius. 
Šalia jo G. Balčiūnas- ’ :

jaunuolius. Čia nuomonės dalino
si: vieni pageidautų daugiau lie
tuviškojo socialinio gyvenimo 
Įvairenybių, kiti norėtų rasti ga
limai daugiau to. kas galėtų pa
vaduoti taip vadinamą didžiąją

giau. galimai daugiau lietuviško
jo gyvenimo iliustracijų. Buvo ir 
trečioji nuomonė, tai tų, kurie no
rėtų lietuviškojo savaitinio iliust
ruoto žurnalo, kad ii- nelabai 
puošnaus, nors ir paprastame 
laikraštiniame popieryjė, kuris 
turėtų nuolat apžvelgti populia
riais straipsniais, vaizdingomis

1 Taipgi šioje vietoje pravartu 
panagrinėti ir kaikurias proble
mas .tampriai susijusias su lietu
viškąja spauda. Tų reikalų, pasi
rodo. jei tik bent kiek giliau ban- nuotraukomis lietuviškąjį teatrą, 
dai įžvelgti santykį tarp skaityto- literatūrą, meną, muziką. Šalia 
jų ir spaudos, yra nemaža. “Lai- lietuviškųjų dalykų turėtų būti 
mingi” tie laikraščiai ir jų vado- vietos ir šio žemyno kultūriniam 
vai, kurie tik džiaugiasi nuolati- gyvenimui, filmui, televizijai. Ta
niais komplimentais pagrįstu įsi- dijui, muzikai, teatrui ir kt. kas- 
tikinimu, kad štai jau pasiekta vi- i dieninio gyvenimo apraiškomis, 
siška tobulybė. Tokiems jau ne- i su kuriomis, norime ar ne, kas- 
tenka sau kvaršinti galvos, jieš-: dien susiduriame. Šie visi įvykiai 
koti naujų būdų ir priemonių to- turėtų būti komentuojami, recen- 
bulėti, gerinti, įvairinti laikraš- ■ zuojami per lietuviškąjį veidrodį, 
čių turinį. Bet ar tas “laimingų- i Taipgi pageidauta galimai dali
ju’’ kelias nebus trumpas, netik-: giau žinių apie lietuvių kilmės as- 
ras? Ar negeriau elgiasi tie mū- į meiiis pasižymėjusius visokerio- 
sų spaudos balsai, kurie, nors ir-pame svetimųjų gyvenime. Aiš- 
jausdami padarytą pažangą, ne- ‘ ku, iš keleto atsakymų dar būtų 
rimsta, bet vis stengiasi neužmig- • labai sunku spręsti apie tikrąsias 
ti ant laurų, bando suprasti, kad 
laikraštiniame gyvenime šimta
procentinio tikslo negali būti pa
siekta, nes kiekviena diena, ne
retai net ir kiekviena nauja, va-

• įgaHo! vijos jaunimo. Ju baisai.' „uo,no-
i banko įskaita ar kifm? £„ Į mus, kuriems nėra abejingi patys nės, pageidavimai, turėtų, būti
h-kvla hbai būdinga N 7 vitin • skaitytojai, neturėtų būti abejin- itin laukiami visų redakcijų. Jau- 
i menės ir demokratiios savvbė gi ir laikraščil! tvarkytojai. Laik- nimo organizacijos, besisielojan- 

gydytoją yra 60 -o valdžios subsi-i bv t s ygyl es pabrezijsu kodiniu, bet konkrečiu darbu, turėtų skirti didesnį dėmesį sa- 
; kuris turėtų būti matomas iš \ vajai spaudai. Jos reikalai galėtų 

.... ... - , - i . , v. . . .. .. ’kiekvieno naujo laikraščio nume- būti diskutuojami, svarstomi šu
tus, jei jie yra socialines apdrau-; santvarkos ramsčiai, neturi tokios Įrio Cia galimybės visad yra labai sirinkimų ar net ir suvažiavimų 

—”—r.- °--- -- --- -^—7 ; —- . .- > kuris, reikia pasaky- svarbos ’^ĮP y&Nbes pnncipas.. pĮa<jj0S .Konservatyvus užsišaldy- metu. Taipgi atskiri ar organizuo-
namoji “welfare state būklė ne- ti. apima visus vaistus norma.iai įsi zelandiečiai via ly^us pues, mas čja gaiį būti gana slidus, pa- ti liet, laikraščiu aplankymai, su- 
buvo pasiekta per trumpą laiką.;prirašomus ligoniui. Privatūs vi- įs akmus ie eonjoje ie ’-prak- Vojingas laikraščio ateičiai. sipažinimai su redakciniu ir ad-

daug jų moka, kol uždarbis ne
viršija statistinio vidurkio —- 
maždaug $4.000 Kanados sąlygo
mis — bet virš jo mokesčiai la
bai augšti.

TRŪKSTA DARBININKŲ
N. Zelandija nedarbo proble

mos neturi, atvirkščiai, trūksta 
apie 20.000 įvairių sričių darbi
ninkų ir specialistų. Šis faktas tu- 

i ri labai didelės įtakos į darbdavio 
■ir tarnautojų santykius Kadangi 
darbo pasiūla yra didesnė, negu 

•paklausa, darbininkas yra labiau 
branginamas, negu Kanadoje. Iš- 

jviso, tie santykiai yra švelnesni 
i ir malonesni N. Zelandijoje, ne
gu daugelyje kitų kraštų. Būda- 

' mi individualistinių palinkimų ir 
išdidaus būdo, zelandiečiai nesi- 

! lenkia tiems, kurie yra viršum jų 
\ pastatyti. Kadangi ryškių klasi- 
• nių skirtumų nėra, kaip pvz. Ang
lijoje, žmogus yra daugiau ver
tinamas pagal jo būdą ii- visuome-'

mūsų jaunimo nuotaikas ir lūkes
čius lietuviškos spaudos atžvilgiu, 
bet ir šios mintys neturėtų būti 
nusviestos šalin. ’

Pageidaujami nuolatiniai tamp
rūs ryšiai tarp laikraščių ir išei-

Vizitai pas bendros praktikos 
u ; .. - J... ...... m ... H
dijuojami. Tuo tarpu vaistai yra *paS. Nei asmeninė laisvė nei bro- 

N. Zelandija yra žinoma kaip gaunami nemokamai pagal ręcep- liškumas. kiti du demokratinės 
viena pažangiausių pasaulyje so- ■ .................. '
dalinės gerovės valstybių. Vadi- dos sąraše,

buvo pasiekta per trumpą laiką.! prirašomus ligoniui. Privatūs vi- įstatymi u ««-
Darbiečių sąjūdis nebūtų daug žilai pas specialistu^ yra irgi vai- ukoje, neia nei milijonierių, nei) yųs dažnįau girdime nusiskumjministraciniu personalu, spausdi- 
atsiekęs, jei nebūtų buvę dviejų; džios subsidijuojami, bet jau zy- sige.ų. dimus. jog mūsų priaugančios* nimo eiga, tik jau turėtu padėti
sąlygų, būtent, pasaulinės krizės; miai mažesniu nuošimčiu.
1929 m- ir zelandiečių būdo ypa- j LIG0S ATOSTOGOS
tybes. kuriai žmogaus esmine 
vertė ir lygybė visada buvo bran- \ 
gus ir siektinas idealas. Krizė, pa-

dimus. jog mūsų priaugančios* nimo eiga, tik jau turėtų padėti 
NĖRA OPEROS kartos atstovai, jaunimas, i lietu-j jaunimui savaja spauda ir geriau

' Kultūriniame gyvenime N. Ze- višk«? spaucl?’ dėja' nepuo!a ‘o-'p3“"“ ir da“8ia“ K Pa™ltk
, Tiek valdžios, tiek privačių landija padarė didelį šuolį į prie-.

1. M_ 1__ ILLŽ, r„. bendrovių tarnautojai turi įstaty- M per pastaruosius 12 metų. Nė-
štūmėjusi kraštą į aibę asmenį- mu apsaugotas ligos atostogas -—- ia pastovios opeios. tačiau vieti-j 
nių ir ekonominių nelaimių, pa- i maždaug 10-12 dienu i metus. Bet tiiai muzikos būreliai pastato j 
ruošė kelia darbiečių partijai, ku- darbininkai tokiu atostogų nor- augštoko lygio opeias ii opeie-,

' ’ ‘ . Pirma sirgimo tęs, be to. kraštą aplanko geriau-; •

NETIKĖTAS ŠŪKIS -

i rr tuo laiku geriausiai atstovavo maliai negauna. Pirma sirgimo tęs. be to. kraštą aplanko geriau-i “US News & World Report" 
minėtam idealui. 1935 m. darbie- savaitė nėra apmokama, bet po to si pasaulio^ dainininkai, pianistai • įsidėjo vedamąjį antrašte “Užim- 
čiai laimėjo rinkimus ir per 14 
metų netik sudarė pagrindus da-

Atskleisti slaptas pokario sutartis
Monarchijų laikais tik slaptai .dabarties ir ateities savo intere- 

galima buvo pakritikuoti valdo-! 
vų darbus ir nurodyti klaidas. Vė
liau — po šimto kito metų istori
kai drįsdavo aprašyti faktus pil
noj šviesoj. 

Diktatūros kraštuose ir dabar 
viskas laikoma paslaptyje nuo 
tautos. Tik esant moderniam ži
nių perteikimui dabar visas pa
saulis bent iš dalies sužino, kas 
dedasi ir prispaustuose kraštuose.

Demokratiniuose kraštuose vis
kas tuoj atskleidžiama. ką vyriau
sybė daro. Prezidentai ir vyriau
sybės turi paerigą informuoti 
tautą apie savo darbus. Jei jie 
prityli, tai opozicinės partijos 
viską atskleidžia.

Didžiosios valstybės šiais lai
kais pretenduoja į pasaulio val
dymą. Gindamos, apsaugodamos

1 sus. daro įtakos ir kitoms valsty
bėms. Kartais ant dervbu stalo 
jos kloja kitas tautas kaip savo 
pinigą, ir jas atiduoda ar pasiima 
išlyginimui tarp didžiųjų atsira
dusioms sąskaitoms.

Antai. Stalinas ir Hitleris pa
sidalino svetimas valstybes 1939 
m. Baltijos kraštai. Lenkija. Če
koslovakija ir kt. buvo pasiim
tos. pasidalintos kaip diktato
riams patiko, neprisilaikant jokių 
tarptautinių principų. Vieni pa
vergtieji išžudyti, kiti išvežti, tur
tai užgrobti. “Augštos” kultūros 
valdovai nužengė, barbarų gady
nėm

Po II D. karo Adolfas Hitleris 
buvo pasmerktas su visa sistema 
ir bendradarbiais. Kaltieji pakar
ti, sumesti į kalėjimus. Visi ga-

M

Mohawk Furnilure ™
137 RONCESVALLES AVE.
Telefonas 537-1442
Atidaryta nuo 10 vai. ryto 
iki 10 vai. vakaro.

NAUJOS KRAUTUVĖS ATIDARYMO PROGA
PARDUODAME PIGIOMIS KAINOMIS ĮVAIRIAS PREKES:

2448 DANFORTH AVE. 
Telefonas OX. 9-4444 
Atidarytanuo 9 vai. ryto 

iki 9 vai. vakaro.

• Pittsburgh dažus (ribotas spalvų pasirinkimas) normali kaina
nuo $6.95 iki S13.95 — dabar ‘ i: . iki $2.99

• sofos, normali kaina $150 — dabar S50
• sofa sekcijos, normali kaina $125 — dabar .. .. $35
• kėdės, normali kaina $45 iki S100 — dabar $15 iki $45 

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

Šios prekės parduodamos tik 137 Roncesvalles Avė, krautuvėje.
Taip pat turime daugybę prekių paskutinės mados, kurios

specialiai nupigintos 
naujos krautuvės atidarymo proga.

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

- Valome, taisome ir •tremoirtBojame įvairius baldus.
Kviečiame visos atsilankyti netik iš Toronto, bet ir plačių apylinkių.

Nemokoma loterija!

nistų
riem
ganda. bet tiesioginė pagalba nu
sikratyti okupantu. -

Laiške tas nežinomas dvasinin
kas pirmiausia pasako karčių žo-

okupuotiem kraštam, ku- 
nereikalinga jokia propa-

pradeda veikti valdinis Ligų Fon- -1' kitokie kultūros nešėjai. \\ ei- kime Kubą' 
das. mokąs vedusiam darbininkui 1 ‘ 1
maždaug pusę bendro N. Z. vidu
tinio uždarbio. Tai įgalina apsi
ginti jį nuo bado. Viengungis vy
ras ar moteris gauna kiek mažiau.

. , Už šiuos ir kitus priedus, kaip
Toks jau vaikpinigius. pensijas ir panašią - - . _

^valdžios parama nereikia mokė- džioje gerokai krinta į akis, ypač; mas, D. Lawrence įdėjo savo žur- 
vykoJi jokių tiesioginiu apdraūdos europiečiui, pratusiam prie pla-įnale vedamojo vietoje. Minimo
t------ - -- — - -------- • (Nukelta į 5 psl.) į laiško mintys tinka visiem komu-

vo. kas jiems priklausė. J3o nusi
kaltimo seka bausmė. ” 
gamtos ir Dievo įstatymas.

Jaltoj. Podsdame irgi 1 ‘
prekyba tautomis. Krikščioniška- premijų, nes pinigai yra paimami

_ D. Lawrence ragina 
lingtone yra simfoninis orkestras-skleisti antikomunistinę propa- 
ir valdžios išlaikomas dramos te- gandą Kuboje ir rodyti komunis- 
atras. taip kad tiems, kurie ne-Į tų tikrąjį veidą kubiečiams, 
tingi, tų pramogų turėtų užtekti, i Į tą. jo vedamąjį atsakė vienas; džių amerikiečiams, kurių pagrin- 
Būdama toli nuo kitų kultūrinių: Kubos dvasininkas, kurio pavar-idinis interesas_ Pietų Amerika
centrų, N. Zelandija turi daug į dės. aišku, negali skelbti. Visą tą * ' ■ ’ • . - - ...
provincinių savybių, kurios pra- laišką, kuris yra pagalbos šauks-

jam pasauliui atstovavo Roose- j _ 
veltas ir Churchillis su savo pa-į 
tarėjais. Karą laimėjo vakarie-1 
čiai. padedami Sov. Sąjungos.

Vakariečiai laimėjo visus mū-' 
šius, užėmė Vokietiją ir atrodė, 
kad Vid. ir Rytų Europos tau
toms bus grąžinta laisvė 1939 m. 
sienų ribose. Bet staigmena! Va- į 
kariečiai atitraukė armijas, vis-Į 
ka atidavė sovietu komunistams: i 
R. Vokietiją ir Vidurio-Rytų Eu
ropos valstybes, kultūringas, ne
priklausomas, krikščioniškas. Už 
ką jos atiduotos komunistų ver
gi jon? Sako, demokratiškiausio 
pasaulio krašto prezidentas F. D. 
Rooseveltas atidavė Stalinui, ko 
jis tik prašęs, nors Churchillis 
nesutikęs. Staliną pasmerkė ko- j 
munistų Kremliaus vadas N 
Chruščiovas išmesdamas net jo 
lavoną iš mauzolėjaus, bet pasi
laiko j o kari nį grobį.

Tai ar neatėjo laikas išnagrinė- ; 
ti Jaltos. Potsdamo nutarimų ir 
pritarimų rėmėjus, parašų davė
jus? Kas jie tokie buvo? Laikas 
juos iškelti viešumon, kad ir 
ateities valdovai žinotų atsako
mybe prieš pasaulį.

Istorinė gėda ir nusikaltimas, 
padarytas Jaltoje ir Potsdame tu
ri būti atidengtas ir smulkiausiai 
išnagrinėtas. Pavergtųjų Tautų 
Seimas, įvairūs amerikiečių ko
mitetai. atstovaudami milijonams 
Amerikos piliečių, turi teisę rei
kalauti per kongresą Jaltos-Pots- 
damo sutarčių ir jų slaptų proto
kolų viešo ištyrimo ir paskelbi
mo. Šiam reikalui daug būtų pa
sitarnauta. jei pavergtų tautų or
ganizacijos išleistų populiarų lei
dinį apie Stalino-Hitlerio. Molo
tovo - Ribentropo. Jaltos - Potsda- 

:mo sutartis. Šią temą galėtų pa
imti ir kuris nors lietuvis stu
dentas Amerikoj savo diplomi
niam darbui, bebaigiąs politinius 
mokslus J. Kardas

DEL SKONIO

MOLSON'S

w "vtin tft f'o

CANADIAN
Ii I N K IT E S

CANADIAN

Neu žmi rški te pirmo Laisvės FestivaIio, įvykstančio 
Massey Hali sausio 12, 13, 14 dienomis.

kaip prekybos ir turizmo sritis. 
Laiško autorius klausia: “Ar di
džiųjų cukraus fabrikų savininkai 
žino, kaip tie darbininkai gyvena 
kitus 8 metų mėnesius, kai der
lius jau nuimtas? Didesnė darbi
ninkų dalis žiūri i tuos amerikie
čius. kaip Į žmonių rasės išnaudo
tojus”.

“Kaltos yra ir P. Amerikos vy
riausybės, kur kyšiai ir nesąžinin
gumas siekė ir siekia augščiausio 
laipsnio. Visa tai paruošia dirvą

Į komunizmui”. ?
“Mes. pietų amerikiečiai, žiūri- 

i me Į JAV kaip i galingą kaimyną, 
i kuris daugiausia yra kaltas dėl 
šiandjeninės padėties. Kol mes 
pagaminame ko amerikiečiam 
reikia ir parduodame žemiausia 
kaina, kol niekas nekonfiskuoja 
amerikiečių turtų, tol viskas yra 
tvarkoje. J ie m s nes va r bu. ar mū
sų žmonės yra nedavalgę, apsi- 
rengę ar net miršta iš bado”.

'Bet kai atsiranda pabaisa, 
kaip Castro, kuris žada darbinin
kams tą rojų, apie kuri jie visą 
gyvenimą svajojo, kai jis nusavi
na amerikiečių nuosavybes, tada 
amerikiečiai sukrunta, nes paju
dina juos pačius”.

Toliau laiško autorius atmeta 
siūlomą antikomunistinės propa
gandos planą Kuboje, nes komu
nizmą jie jau patyrė ant savo 
kailio. .

“Tik su propaganda maža kas 
galima padaryti Tūkstančiai žu
vo, tūkstančiai buvo suimta ir 
šiandien dar suiminėjama”.

“Šiandien mums reikalinga ne 
idėjų, bet ginkluotų pajėgų inva
zija. kuri nugalėtų Castro. Šian
dien Kuboje ir kaimas ir miestas 
yra sekamas didžiausiu intensy
vumu. Betkoks pasisakymas prieš 
valdžią pranešamas milicijai. Tad 
ginkluotas sukilimas viduje yra 
pasidaręs nebeįmanomas”.

“Ar nėra laisvųjų tautų parei
ga padėti kitiems, kurie tos lais
vės trokšta ir kuri buvo pagrob
ta? Aišku, tai būtų kaltinama “Įsi
kišimu", bet įsikišimas tokiu at- 

(Nukelta į 6 psl.)
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Pavergtoje tėvynėje HAMILTON, Ontario

“LIUDAS GIRA” 
ŽVEJYBOJ

Pagaliau paaiškėjo mįslė, kodėl 
šiandien Lietuva turi, palyginti, stam
boka žvejybos laivyną — sugautomis 
žuvimis tenka aprūpinti 30 Sov. Są
jungos miestų ir 8 užsienio šalis. Už 
sovietų pas;atytus ar finansuotus lai
vus tenka atiduoti silkes... R. Vokie
tijos “intcikontiol” firmos atstovai 
nupliko 300 tonų silkių. Ateityje jie 
žadą paimti dar 1260 tonų.

Žvejybos laivyno traleris “Zigmas 
Angarietis”, vadovaujamas kapitono 
Sergejaus Jevgenjevo, išplaukė į Af
rikos vandenis — p re Angolos pakraš
čių. šiame žvejybos rajone dirbs ir 
lai v u s-šal d y t u va s “Liudas Gi: a” kartu 
su plaukiojančia baze — “Privolžsku”. 
T isJešimt Sov. Sąjungos miestų ir 
ašiuimias užsienio šalis teks aprūpin
ti sardinkomis...

S1LUTES SKLANDYMO
•...■riri\^ KLUBAS :;ri••ū-ririVri.;

Prieš trejetą metų lakūno-instruk- 
tbuaus Vlado Kensgailos pastangomis 
Šilutėje buvo suorganizuotas sklandy- 
tojų būrelis. Jo nariai patys pasistatė 
keletą sklandytuvų. Pirmiausia sklan
dytuvams išvilkti . buvo naudojamas 
paprastas amo.tizatoriūs, vėliau — 
sunkvežimio variklis, o pastaruoju 
laiku, panaudojus motociklo motorą, 
biivo* pugammtas pirmas motorizuotas 
•sklandytuvas, kuris gali pakilti iki čiojė” — TopylL 
2.000 metrų. Sklandytojų tarpe randa* 
mt vietiniai jaunimo atstovai — Irena 
Joneikytė, Vidas ša ima virius, Juozas 
Gaudutis^ Jii.gis Balčiūnas, Vidas Be- 
dalis ir kt.

AL KOS ŠALPOS FONDUI. — Ha
miltono šalpos Fondo k-to pravesta 
rinkliava davė gražius rezultatus. Ha
miltone ir apylinkėse surinkta viso 
$970,01. Tai atsiekta pasišventusių ko
miteto narių ir talkininkų-rėmėjų dė-

Delhi, Tillsonburg į
. „o VASARIO 16 GIMNAZIJAI $276.—

TAUTOS NAMAMS 38-toje 1951 m nuslinkus praeitin pravartu 
davę 2 naujus narius ^ pažvelgti į Vasario 16 gimnazijos

kad jie būtų bebrų nugraužti. Jie bū
tų iškirtę visas Merkio pak/antes, jei 
nebūtų įsikišusi gamtos apsaugos in- ka, kurie nepagailėjo darbo, laiko ir 
spekcija.

NUŽUDYTI TRYS KUNIGAI
BeTvno vyskupijos laikraš’io “Pet- 

jusbla<t” žinionrs, mariausiai trys ka- 
tal kų kunigai 1981 m. Lietuvoje mi
rę kankinių mirtimi, būtent: 63 metų 
kun. Aleksandras Kinte ris, 70 metų 
amžiaus klebonas kun. Povilionis ir 72 
metų kun. Povilas Lagys. Kinteris 
esąs nužudytas dantų gydytojo, kuris

Tiesiems prekybininkams LN v-bos 
benzino. Visiems rinkėjams reiškia- vardu reiškiame gilią padėką!
me didelę padėką. Taip pat dėkojame Šia proga kviečiu tautiečius palai- 
visiems geriesiems tautiečiams, ku- kyti juos, perkant jų puikius įvairiau- 
rie suprasdami šalpos reikšmę trem- šių rūšių mėsos gaminius. Vladas tū
lyje taip duošniai aukojo. Pateikiame ri mėsos prekybą 167 King St E., o 
rinkėjų sąrašą pagal jų surinktas su- Alfonsas — K2 James St; N* 
mas: J. Pleinys — $79: J. Krištolaitis Skola už LN sklypą gruodžio 29 d 
—. $76; P. Kanopa — $71; J. Dervaitis į sumažinta Si000; dar liko jos Komer- 
— S62; V. Kežinaitis — $55:50; B; cijos bankui $12.000. Perkant būsi- 
Grajauskas — $55; J. Asmenavičius— miesiems TN pn m. vasario 15 d. sklv- 

ramiiiančiu vaistų vieton davęs jam į 352; A. Kaušpėdas — $51; S. Saldžiu- pa, buvo pasiskolinta $25.000 ir per 10 
tris mi* štamų jų nuodų injekcijas; La- 
g s žuvęs nuo sukurstytos komjauni
mo minios, kuri ji užmušusi akmeni
nes, o Povilionio mirties priežastis dar 
neaiški: tė a žinoma, kad jis buvo ap
kaltintas nelegaliai Įsigijęs medžiagos 
naujai bažnyčiai statjti.

AKTORIUI V. JURKŪNUI
— 50 METŲ

Vilniaus Valstvbinio akademinio 
dramos teatro aktorius Vladas Jurkū
nas atšventė 50 metų amžiaus sukakti. 
Jis yra žinomas kaip mažųjų vaidmenų 
meistras. Ryškiausius personažus V. 
Jurkūnas yra sukūręs A. Čechovo pje- ....... ....... .......... .
sese “DėJe Vania” — Telsginą, “Vyš-. t’a”" pajamų ŠėlO,49*; Išlaidu $454,88: 
ni.j sode” — Jepichodoyą, A. Ost-ovs- pe]nas $155,61. H. šalpos Fondas 

" GINTARĄ BAKAITYTĖ studijuoja
jau antri metai McMaster un-te loty
nų ir anglų kalbas. ; das atidarė didžiausią ir moderniausią

DARIUS SLAVINSKAS, baigęs in- De Faunting moterų grožio salioną, 
žineriją-fiziką Toronto un-te 1956 m., kur veikia du skyriai: brangesnis ir pi- 
dirbo 5 metus Imperial Oil Ltd., va-. gesnis, Adresas: 24Az King St. E.

Linkime jiems sėkmės. Krsp.

VAJUS 
savaitėje _____ w __
$200 ir nuo jo pradžios* jau pasiekė jbūrelio Nr. 41 nueitą kelią. 
$42.800. VI. Kybartas įrašė su $100 sū-j gjs būrelis yra vienas iš daugelio ! 
nų Antanuką, o jo brolis Alfonsas irgi mažų ratelių painiame gimnazijos iš- 
su šimtine žmoną Emiliją. Mūsų ge-

nas iš Kitchener — $^8; V. Leparskas mėn. gražinta $13.000.
— $48: L. Klevas — $41; P. Rimkus

' — S34: A. Petkevičius — $29: F, Pati- sausio 1 d. p. Rogers atidarė Sveikatos 
ža — $28: K. Norkus — $25.50: A. studija. Ten fizine mankšta ir kitom 
Gedrimas • į-ri ^25; 'S; Pil i pa vičiusįprertybom: vyrai gali numesti svorį , ųž- 
^24; K. Lukoševičius — $23: F. Ur- auginti muskulus ir išlaikytisavege- 
baitis — $19.50: A. Kuzmickas iš Pa- roj sveikatoj.

į ris?; K. Mikšys ISriįTri:^ 
i kaųskas iŠ Stoney Creek — $12; A 
Krakaitis iš Burlingtono — $10: A

kio pjesėje “Miškas” — Sčastlivcevą, 
A*. Gudaičio dramoje “Nematomas 
ginki r. s” — Morena, Žemaitės “Mar-

Lietuviai pasaulyje
JA Valstybės

JAV IR KANADOS LIETUVIŲ 
II DAINŲ ŠVENTES KOMITETO 

PINIGINE APYSKAITA

laikymo mechanizme, kuris savo įna
šu prisideda prie gimnazijos išlaiky
mo. Yra visokių nuomonių šiuo rei-} 
kalu. Iš gimn. vadovybės pasisakymų Pajamos: 
matome, kad gimnazija pasiryžusi ne Bilietai 
tik išsilaikyti, bet dargi numato plės- Aukos: 
tis. Taigi būkime tvirti savo nusista
tyme jai padėti ir ateityje. Mūsų ko
lonija daug kartų įrodė savo pajėgu- • 
mą ir susipratimą, tad neapsileiskime \ 
ir šioj srity.

Rėmėjų būrelis Nr. 41 sėkmingai 
veikia jau treji metai. 1961 m. buvo Dainų šventės leidinys 
suauokta ir išsiųsta $276. Nuolatiniais Palūkanos už indėlius 
nariais rėmėjais yra šie asmenys, au
koję po $12: A. Augustinavičiųs, P. 
Augaitis, A Budreika, M. Grincevi- 
čius, P. Pargauskas, V. Miceika, B 
Dirsė, A. Rudokas. A. Žebertavičius, 
D. Šiurna, A. Kairys, J. Rimkus, B. 
Gudinskas, D Bendikas. G. Rugienis, 
M. Gugis, St. Augustinavičiųs Sr., Žio
gas, V. Vytas, Jurėnas. S. Jakubickas, 
P. Kaziukonis, dr. Matukas.

Pradedant 1962 m. sveikinu visus 
41-jo būrelio narius savo ir mūsų iš
laikomo mokinio vardu, linkėdama ne
pasiduoti užkrečiamam “nuovargiui”, 
bei ir toliau lesti pradėta darbą, o ki- Kitos smulkios išlaidos ir 

GROŽIO S ALIGN AS. — Sudburie- tus Delhi-Tillsonburgo apyl. lietuvius. nuostoliai 
čiai Karolis ir Irena Balčiūnai, kurie kviečiu padvigubinti mūsų eiles. 
Sudburyje turi moderniausia grožio sa- i M. Miceikienė, bureiio vadovė . 
honą ir vyrų kirpyklą, dar pnes Kale-, M£TI1VIS PARAPIJOS PARENGI- 

MAS, įvykęs 1961 m. gruodžio 2 d. 
Delhi vengrų salėje, davė $756 gryno 
pelno. Solistas V. Verikaitis nuotaikin
gai padainavo eile įdomių ir linksmų 
dainų bei arijų. Jam akompanavo D, 
Skrinskaitė,

VAIKŲ EGŲUTE šios apylinkės vai
kams įvyko gruodžio 30 d. Delhi savi
valdybės salėje. Dalyvių gausumu, 
programos įvairumu šis parengimas

LN išnuomuotoje krautuvėje nuo

LIETUVIŠKŲ KNYGŲ VAJUS po
_  * namus* turi gerą pasisekimą. Per šven- 

TrS£š, Preston*,**—"$7; B belskis i les St. Bakšys 2 savaites neplatino;

į Metų, sausio 4 d., turėjo dąr geresnius Į 
I rezultatus. Visiems tautiečiams, palai
kantiems savąją knygą, gili pagarba ir 
nuoširdi padėka! Sk. St.

— $5; V. Kežys - $4: kūn. dr. J. Ta-! ** pirmoji ^alinimo diena po N 
darausko rinkliava bažnyčioje — $51,- 
51. Viso $970.01.

Šalpos Fondo k-to ruošto rudens bari 
liaus 1961 m. lapkričio 18 d. apyskai-

CHIRURGAI ŽVEJYBOS 
LAIVYNE

Lietuvos žvejybos laivynui priklau- karų Kanadoje, geofizikos laboratori- į 
. senėtose bazėse “Tarybų Lietuva” ir joje. Dabar studijuoja toliau McMas- 
p Tarybinė A kuka” žvejus į jų tolimas ter un-te atominę chemiją magistro į

MOTINA IR Į keliones lydi chirurgai. Daug sunkių —: *
KOMUNISTINE MORALE ■ ope acijų yra padaręs chirurgas Bene-

Druskininką miesto pieninės direk- riktas Deyėnas iš šiauli Ba auskas 
torius Jurgis Maslauskas prieš ketve- ’š Kauno ir S. Gudas iš Klaipėdos, 
raus metus, broliui mi.us, iš Kapčia
miesčio atsigabeno senutę motiną. 
Pradžioje ji buvo labai mielas žmogus, 
nes su savimi atsivežė 6.000 rublių, 
ka iuts būvu gavusi už parduotą Kap
čiamiestyje namuką ir tvarteli. Pini
gus senulė atidavė sūnui ir marčiai. 
Dvejus metus direktorius mylėjo senu
tė motiną. O paskui staiga visa meilė 
išgaravo: “Tai senutė peigarsiai kal
ba. tai trinksi durimis, tai ne ten at
sisėda — nepatiko tokia ji marčiai Ja
ninai; Pagaliau buvo nutarta negamin
ti senutei valgyti ir iškelti i... rū
sį...” Negalima sakyti, kad komunis-’ 
tinė moralė visiškai be sąžinės — kar- 
tą i mėnesi direktorius užsuka i rūsį ,5VVKUS t taoaKU UK1. UL.11NU llK uu. u 
u- motinai išmeta penkis rublius, nors nraktižkai beveik viska atliko tik pats 
už šią sumą dabartinėje Lietuvoje net 
ir musė mėnesio neišgyventų ... Su
pasi komunistas direktorius savo puoš
naus kabineto minkštoje kėdėje, žvilg
čioja i televizijos aparatą. Jo bute taip 
pat ištaigingi baidai, televizija ir kitos 
valdančiai klasei priklausančios pra
šmatnybės. O motina? “Tiesos" kore- 
spondentas, po pasikalbėjimo su senu
te, konstatuoja: “... Mes pakylame 
nuo aplūžusios dėžės, kuri čia atstoja 
kėde... Nuo drėgmės ir aitrumo 
svaigsta galva ...”

koūijaIunima^
PRALAIMĖJO KLEBONUI

J. Jarmalavičius “Tiesos" puslapiuo 
se piktinasi, kad Varėnos rajono “Tai
kos keliu” kolūkio komjaunuoliai pra
laimėjo klebonui. Jauna kolūkietė Bro
nė Adlytė buvo priimta i komjaunimo 
eiles. Dirbo geriau už kitus komjau
nuolius: “Ji/ir mėšlą vežė, ir bulves 
sodino, ir kukurūzus ėmėsi prižiūrė
ti...”4 Netikėtai žuvus tėvui, ji kartu 
su motina pradėjo užeiti i bažnyčią. 
Kolūkio komjaunuoliai Adlytę pradėjo 
vadinti davatka, sienlaikraštyje patal
pino specialią karikatūrą ir pašaipos 
pilnas eilutes. Bronė, bijodama pašai
pos, ėmė vengti bažnyčios ir komjau
nimo susirinkimų. Kelis mėnesius iš 
eilės ji nesumokėjo komjaunimo na
rio mokesčio. Kolūkio komjaunimo or- 

pasmerkimo. Tuo tarpu parapijos kle- kontroliuoti ir išreiškę pasi

laipsniui gauti.
G. Bakaitytė ir D. Slavinskas susi

liedavo per praėjusias Kalėdas.
Urnas

SHBB0RY, On t
* SKLANDUS RINKIMAI. — Gruo

džio 31 d. po lietuviškų pamaldų,
* Christ the King parapijos salėj įvyko 

apylinkės visuotinis susirinkimas. Ati
darė pirm. A. Raškevičius. Buvo pa
kviesti: pirmininkauti J. Paūlaitis, o 
sekretoriauti A. Baltutienė. A. Raške
vičius padarė metinės veiklos apyskai
tą, o A, Juozapavičius kontrolės komi
sijos pranešimą. Praeitais metais taip rys švietimo reikalams: Pranas Gabrė 
buvo sunku suklijuoti valdybą, kad 
tebuvo tik trys nariai, o V. Piečiuliuj 
švvkus i tabako ūkį, beliko tik du. o

J. Lukšys ir kun. A. Sabas.
L;nkįme 

sėkmės.
NAUJA

Visuotinis

j WINDSOR, Ont.
RADIJO VAKARAS- KONCERTAS.

Detroito ir Windsoro Lietuvių Radijo
Klubas, šeštadieni, sausio 20 d. His- buvo tikrai vykęs. Labai gražus kalė- 

kPanoš-Unidos salėję. Detroite, ruošia dinis vaizdelis su snieguolėm, zuike- 
i koncertą. Atvyksta Toronto vyrų kvar- 'liais, voverytėm ir kt. Akordeonu gro- 
Į tetas, vąd. muz. St. Gąilevičiaųs, ir jo. dainoms ir giesmėms dirigavo M.

mums gerai pažįstamas sol. V. Verikai- Norkus. Daug darbo įdėjo paruošda- 
• tis. Jie prieš tris metus koncertavo mos programą ponios E. Kairienė, M.

i Dainų Šventės 1956 m. 
komitetas
1 Taut, šokių šventės 1957 
m. komitetas
Įstaigos, organizacijos ir 
asmenys

mą Romoje studijuojančiam Ernestui 
Pa rojui paremti.

J. IR E. ZIMBĖJAI, neseniai Ame
rikon atsikėlę iš Kolumbijos, sugrįžo 
iš Europos, kur praleido porą mėne- 

įSių. Aplapkė Švediją, V. Vokietiją,
S23.744.00 Šveicariją ir Ispaniją^

j. Z. RAUUNAITIS, “Kario” redak- 
Į torius, lankėsi Clevelande, kur įvyko 

2.500,00 jo motinos Kristinos 70 m. aniž. sukak- 
: ties minėjimas. Raulinaitienė yra il- 

500,00 gametė Čiurlionio vardo ansamblio na
rė, rėmėja ir veikėja.

KONSULAS DR. J. J. BIELSKIS,

Iš viso pajamų $34.620,06 ■
Išlaidos:

I Salės nuoma ir parengimas
Į; šventei
Chorų keliones
Dainų šventes leidinys

i Repertuaro parengimas
į Spauda, informacija, skelb.
; Dalyvių ženkleliai
Choristų pagerbimo pažym.
Atlyginimai tarnautojams

' Raštinės, pašto ir telef; išl.
Inventorius ;

5 465.81 KONSULAS DR. J. J. BIELSKIS, 
2.344,00.j los Angeles, Calif., gruodžio 8 d. at-

66,25 stovavęs Lietuvai kalėdinių eglučių 
festivalyje ir miesto burmistro priėmi
me, sekančią dieną buvo nugabentas 
ligoninėn, kur padaryta sunkesnė ope
racija. Už savaitės grįžo įnamus ir

S6.515.27 svejksta Bielskienės rūpestingai globo- 
8.619,821 jamas

- T029 QS I ■j 940 13 i VISI SVETIMŠALIAI, neturį JAV 
2110 65 kaip ir kiekvienais metais,

254’93 i sausio mėn. privalo užpildyti nustaty- 
97a7mv tos formos registracijos korteles. Kor- 
830,00 
879,52 i 
115,00

Ižde

: teles gaunamos pašto įstaigose. Ten 
jas reikia ir grąžinti. Paštu siųsti ne- 

įgalima.ri'-':-;ri.-?:<:::;:\.
K t N. M A U NŪS J. K AZ E \ AS, Pitts

burgh, Pa., šv. Kazimiero parapijos il
gametis klebonas palaidotas gruodžio 
25 d. Velionis buvo gimęs 1885 m. lie
pos 2 d. Parvalkų km., Pasvalio vis., 
Biržų apskr. Amerikon atvyko 1904 m.

A.A. REGINA SIDZ1KAUSKIENĖ 
mirė gruodžio 25 d. Jaunystėje ji bu- 

Įvo mokytoja, vėliau, vyrui Vaclovui 
500,00 Sidzikauskui dirbant Lietuvos diplo- 

; matinėje tarnyboje, buvo jo palydo- 
300.00 vė įvairiose šalyse. Pastaruosius 10 

1.000,00 metų gyveno Niujorke, kur vyras yra 
500,00 LLK pirm.

’ A.A. PRANAS BIČIŪNAS, čikagie- 
1.000.00 tis, teturėdamas 48 m. amž., mirė grao- 

... (lito 26 d. širdies smūgiu. Jo brolis 
500.00 Juozas prieš 10 mėn. taip pat mirė šir- 
500.00 i dies smūgiu;

1.627.55!

704.24

Iš viso išlaidu $24.892,51 
$9.727,55

Pelno paskirstymas
Muzikiniams reikalams:

III Dainų šventei
“Jūratės ir Kastyčio” operos 

išleidimui
Busimai dainų šventei kan

tatai parašyti
Vargonininkų sąjungai
Muzikiniam archyvui Čikagoj
Leidiniui “Liaudies dainų 

rinktinė fortepijonui”
Kitiems kultūriniams reikalams:
II Tautiniu šokiu šventei
PLB
JAV
JAV

Kanados Krašto V-bai 
LB Centro Vaidybai 
LB Čikagos Apyg.

$2.500,00

V-bai 1.300,00 ĄUSf | | j Q

Viso S9 727.55 ; LIETUVIŲ BANKELIS AUGA. — 
II Dainų Šventės komitetas Melbourne lietuvių kolonijos kredito 

Į di-ja “Talka” narių skaičiumi ir ka- 
! pitalu auga. Be Įnašų, auga taip pat ir

. . . , , . . . --- --- a----------- - ------ T- ■ >»*•

naujai valdybai geriausios netroite ir visiems paliko gražų ispū- Miceikienė. E. Augustinavičienė ir kt. 
KrsP- di. o sol. Verikaitis praėjusi lapkrj- . n.nvTv^ maw,-. . , - I

VALDYBA SVEIKINA. - i e-0 mėn. Detroite dainavo kartu su . ŠEŠTAD EN IN Ė MOKYKLĄ kurto-.
LB susirinkimas 1961 m. ■ ciurlionio ansambliu. Gražiomis daino- Je sia,J? *" *S ’To PR0R RAFAELIS' SEALEY, mokąs , liuuiu auga. ov masUr auga iaip pai „

gruodžio 31 d., išrinko naują apyhn-j mis puįkju išpildymu pasirodė vienas ;,eda darbą sausio 13 d. Mokyklą lietuviškai, iš Britanijos Čikagos Jau-; atskir;, nariu sąskaitos ne dešimtimis, 
kės valdybą: Stasys Krivickas, pirm.; geriausiu mūsų Solistu. Muz. St. Gai-:'anko per 40 vaikų. Joje dirba moky- nimo centre skaitė paskaitą apie vėl-; bet šimtais svaru. Draugijos sumos 

mą lietuvių tautosakoje., Profesorius į jgaiina pradėti duoti paskolas. Pir- 
• miausia jos duodamos tik “Talkos” na- 
riams. bet pagal išgales svarstomi ir 
kitų lietuvių paskolos prašymai.

ATVYKO Iš LIETUVOS. — Į Ade- 
: laide atskrido Stanaičiai — tėvas ir 
motina, kurie po septyniolikos nesi- 

. matymo metų buvo sutikti dukterų: 
Č. Paliulienės ir G. Vasiliauskienės.

ir žmona Stanaičiai kelionėje

; tojos R. Račienė. Z. Augaitienė, E. Au 
gustinavičienė ir kun. dr. J. Gutaus- yra vedęs poetę Danguolę Sadūnaitę j 
Kas. Darbas vyksta šv. Kazimiero pa- jr puikiai išmokęs lietuviškai. Jis pra- 
rapijos salėje nuo 5 iki 7 vai. šešta- deda reikštis netgi leituviškoj veik- 
dienių vakarais. ; ioj, būdamas Britų Liet. Tarybos na-

SKAITYKLA - BIBLIOTEKA veikia riu ir angažuodamasis kitose srityse.;
Į *šv. Kazimiero parapijos salėje. Ji tu- i *^r Sealey nebus antrasis Eretas? 
ri įvairaus turinio knygų. Prie jos • ALB ŠVIETIMO KOMISIJA posėdy

i įsteigimo daug darbo įdėjo VI. Micei- je aptarė einamuosius reikalus litua _ ____ _____  __ _ ____________
ka. Jai lėšų skyrė parapija ir vietos nistinėse mokyklose ir paskyrė joms Pijus ir žmona Stanaičiai kelionėje
organizacijos. Šiuo metu ji papildoma vizitatorių — ilgametį pedagogą Matą užtruko savaitę laiko. Pirmąjį tikrai

to. Radijo Klubas visiems atsilankiu- naujausiomis lietuviškomis knygomis. Krikščiūną. Sausio mėn. numato su-, karštų dienų “krikštą” jie gavę Pakis> 
įsiems ruošia didelę naujieną — duos Ją tvarko ir veda VI. Miceika. kviesti dirbančiųjų mokytojų ^konfe- tane. Adelaidėje, orui atvėsus, savųjų
nemokamai alų.^Bus ir kitų staigmenų, taravo ūkiu KAINOJ KYI A rėnciją ir mokslo mėtų užbaigimui su- tarpe atvykusieji jaučiasi kaip Lietu-
ūoncSo115 SąJ'ma SUŽ'nOti tU°jaU P° tačiau lietuviai kuriasi' tabako ūkiuose viSiĮ.liluanistinitrmĮjkyklH vaLį voje. Apsistojo pas žentą Jurgi Vaši-

RADIJO KLUBO RADIJO PROGRA- 
BAŽNYTINIO KOMITETO PAREN- ] »A yra girdima iš stoties WCHB. ban-

GIMAS. ivvkes paskutine 1961 m. die-I-a 1440, sausio men. sekmadieniais •_J _ I R il’t R Qfl ,rwl T-kzx T> T

Povilas Jutelis. vicepirm.; Juozas Kru- \ levičius su vyrų kvartetu yra koncer- 
cas. sekr,: Antanas Juozapavičius, na-; įaVęS beveik visuose didesniuose lie- 

; tuvių gyvenamuose miestuose JAV ir 
i Kanadoje ir visur turėjo geriausią pa- 
: sisekimą. publikos buvo labai gerai 
; įvertintas. Todėl ir šiame koncerte 
į laukiama puikaus pasirodymo, juo la- 
; biau, kad šį kartą bus visai naujas dai- 
: nų repertuaras. Koncerto pradžia 6.30 
i vai. Po koncerto bus šokiai, grojant 
i Windsoro orekstrui. Veiks bufetas. Be

nas. iždininkas.
Valdyba sveikina visus lietuvius, 

peržengusius Naujų Metų slenkstį, lin
ki užmiršti praeityje pasitaikiusius ne
sklandumus. siekti to, kas lietuvį jung
tų, bet neskirstytų, nežiūrint ideolo
ginių ar pasaulėžiūrinių skirtumų.

Mus laukia daug daroų bendruome
niniame gyvenime, todėl kviečiame vi- 
sus į lietuvišką talka, nes viena valdy
ba be jūsų gerų norų ir paramos yra

pirmininkas, savo žmonos, sumanios 
; Klaipėdos krašto lietuvaitės, padeda- 
< mas. Galima sakyti, kad pernai turė
jom monarchinę valdžią. Tenka pasi
džiaugti. kad jis, atsižvelgus į visas 
aplinkybes, padarė daugiau, negu ga- 

išlaikė š?šta- 
veikė; parašė bejėgė. Lankykite valdybos ruošiamus 

kovote susirinkimus, minėjimus, pasilinksmi- 
s. pobūvius bei iškylas ir kt,t j

Sudburio LB a py L valdyba

lėtume iš jo reikalauti: 
dieninę mokyklą, kol jč 
straipsnį į vietinį dienraštį ir 
iškovojo, kad būtų atspausdintas. Mat. nimm 
straipsnis buvo apie vyskupo Stepo
navičiaus ištrėmimą į N. Žagarę ir 

į apie komunistų žiaurų elgesį su kata- ___-__  ™ ... , ..............
■ Ūkais Lietuvoje bei tikėjimo naikini- meniškai išpuoštoje gražioje Christ I nuo 5 iki 5.30 vai. po pietų. P. J. 
. mą. Redaktorius prikišo, kad. girdi, the King salėje praėjo labai jaukioj i m

ką visa taj turi bendro su Sudburio nuotaikoj. Kun. Ant. Sabas pavaišino i 
visuomene. Kada buvo atsikirsta, o ką visą lietuviška jaunimą nemokamai, 
turi bendro komunisto Lumumbos nu- Šokiams grojo gerų plokštelių, dau-

į žudymas Afrikoje su Sudburio visuo- giausia lietuviškų, muzika. Veikė buri 
mene, kuris buvo atspausdintas, tai J f etas su kavute ir vaisių sultimis. Lo- 
taip prispyrus prie sienos redaktorių, terijoj laimė nusišypsojo L. Bagdonai- Į. 
straipsnis dienrašty pasirodė tik po sa- lei, G. Mazaitytei. St. Tolvaišai ir G; į 
vaitės ir beveik paskutiniuose puslari Lumbienė, o J. Bazaro dovaną iš var-i 
piuose visai nežymioj vietoj. Mat,Imtynių gavo P. Jutelis. Parengimui 
“The Sudbury Daily Star”, kaip ir visa;; vertingų dovanų atsiuntė S. Rakštienė 
didžioji pasaulio spauda ir didžiosios Fruitlando. Sudbury gyvendama ji 
žinių agentūros, vengia panašių infor- ‘ buvo viena didžiausių lietuviškos para- 
macijų. pi jos rėmėjų, bet labai malonu, kad ir

; Itin smarkų ir gerai argumentuotą ; kitur gyvendama mūsų neužmiršta. Ki- 
iaišką jis pasiuntė Kanados teisingu- į tas dovanas gavom iš Paquette ir kitų, 
mo min. D. Fultonui. kad Kanados' prje parengimo be bažnytinio komite- 
valdžia uždraustų veikti komunistų ro narių nuoširdžiai prisidėjo: A. 
partijai, Į kuri ministeris atsakė ir teb į Pranskūnienė. O. Stepšienė, E. Tol-į 

ganizacija ir vėl jai nepagailėjo viešo gč, kad -valdžia stengiasi komunistų. vaišienė, S. Semežienė, G. Lumbienė,; 
pasmerkimo. Tuo tarpu parapijos kle- likimą kontroliuoti ir išreiškė pasi-, £) Kriaučeliūnaitė ir Danguolė su Kęs- 
bonas, užsukęs pas Adlius kalėdojimo Sčrėjimą, kad lietuvių bendruomenė i tučiu ir Algiu Remeikiai. 
proga, Bronės nebarė, neišjuokė — jis Sudburyje sveikai reaguoja į beplin-l 
jai skyrė savo paguodos žodį, šiandien tantį komunistinį marą. Kiek yra ži-j pui vo.
Bronė vėl eina į bažnyčią. Komjaunuo- p9n\as KLB Sudburio apyl.^ veikimas, i trvs grynaį lietuviškos ir katalikiškos 
liai ją išmetė iš komjaunimo organ!
zacijosri';'

D. Kriaučeliūnaitė ir Danguolė su Kęs-

PERNAI pakrikštyta 6, susituokė Į 
trys poros. Labai džiugu, kad visos'

tai šioji monarchinė valdyba pirmoji Į mįrė 1' 
išėjo į platesnius vandenis. Už tai jai j

J. Jarmalavičius bara komjaunuo- lUr^me..parfiK;s^' .
liūs ir kolūkio komunistus, kad jie be . Patrijotiškai nusiteikusiai Sudburio 
kovos pasitraukė iš mūšio lauko, per- Jietuviskai visuomenei jau atsibodo 
galę ątiduodami parapijos klebonui. • kiekvienais ^metais rinkimuose pasi- 
Tokios gailios ašaros dėl vienos pra- 1 . . ...
rastos komjaunuolės perša minti, kad mas ?r kandidatūros atsiėmimas. Šie-• 1 • t • ■
tai nėra pirmas ir paskutinis komjau- J™ hemOrOldUS
nimo pralaimėjimas klebonui ... * *

BEBRAI ŠEŠUOLIUOSE
Bebrų kolonija Lietuvoje yra gero

kai pagausėjusi, šešuoliii rezervate, 
Kertušo ir Baižos upeliuose, jų žie-

A. KUSINSKIS, surinkęs iš būrelio 
narių mokestį, pasiuntė $65 saleziečių 
gimnazijai Italijoje. Krsp.

reiškęs apatiškumas: kandidatų siūly- ^ĮolcslOS CfobūT SU

būrys, pasiryžusių metus pasiaukoti ir: 
į padirbėti lietuvybės labui. Prie tų sa-; 
vanorių dar buvo pasiūlyta ir daugiau 
kandidatų. Tačiau visuomenė. įvertin
dama savanorių gražų mostą, išrinko

jm 1 tik tuos, kurie pirmi pareiškė savo no-Į 
mojimui skirtos “pilaitės*' sudaro 23 rą dirbti be jokio atlyginimo Lietuvos 
užtvankas, kurių viena turi 100 mtr. labui. Taigi, naują valdybą sudaro: 
ilgio. Tai ištisa s bebrų miestas. Dvi pirm. S t. Krivickas — 51: se k r. J. į 
bebrų šeimos ties Varėna negali pasi- Kručas — 58: ižd. Pr. Gabrėnas — 49; j 
girti ramiu gyvenimu. Kolūkiečiai švietimo vadovas A Juozapavičius —j 
pradėjo kirsti pakrantės medelius beb- 44: narys Povilas Jutelis — 48. Kont-! 
rų sąskaiton, apkapodami kelmus, lyg rolės komisijon išrinkti: A. Laucius.!

be skausmo ir 
nepatogumo

Surastas vaistas, kuris palengvina 
skausmus bei niežėjimą ir sutraukia 

hemaroidus.

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame 

bankelyje ' Talka”
IŠDUODAMOS ASMENINES PA 
SKOLOS iki S3.000, morgičių pa
skolos iki 50% turto vertės. Nemo
kamas gyvybės draudimas. PILNAS 
ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

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

20 KING STREET EAST, ROOM 13. • Telefonas I V 5575.

ATIDARYTAS GAUJAS GARAŽAS

Toronto, Ont. (Specialiai) — Pirmą 
kartą mokslas atrado naują gydomą
ją priemonę sutraukti Ii e n 1 or oidus ir 
palengvinti skausmą bei niežėjimą. 
Tūkstančiams pagelbėjo ši nebran
gi priemonė, privačiai savo namuo
se be jokio vargo ar nepatogumo.

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

Nuostabiausia-^- kad rezultatai bu-
1 vo tokie. Kad išgiję pareikšdavo: 

“Hemaroidai iš vis jau ne proble-
•• • . .... ■ ■ma.

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

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

vaistinėse — pinigų grąžinimo ga-

"COURTLAND AUTOMATIC

Cou rt I a n d, Ont.r pr ie H ig h way No. 3
! ’. (Wmr. Lokstein Transport Ltd;) v

Taisoma automatinės transmisijos ir visų rūšių automobilių mechaninis

'Savininkas VLADAS TARVYDAS, buvęs sav. Wally’s Garage, Toronte. J—4807

voje. Apsistojo nas žentą JurgiVasi- 
ir toliau. Šiuo metu dauguma ūkininku klJ festivali, sporto ir damų švente, hauską, kuris net trejus metus nenu- 
jau baigia tabaką rūšiuoti ir jį pal ProSTamą ruošia:-J. Bertulis; L. Braž- ilstamai rūpinosi uošvių atvykimu, 
ruošti pardavimui. Apie trejetą mė
nesių turės laisvesnio laiko — atosto
gų • •• Kor.

Canada

Socialiniai patarnavimai
yra JUMS!

i j Daugumoje Kanados vietovių yra sveikatos bei gerbūvio patarnavimai gy-
* ventojams teikiami savonoriškų organizacijų bei įstaigų-

Jų tarpe yra:

• 'Slaugymas namie
• Pa g aIba še imos problemose
• Gydymas asmenų, tu r i nč i ų koki ų

nors d \
V a saros st ovy kI os berniukams 
ir mergaitėms riri/-

dienė ir M. Pėteraįtienė. į
į DR. J. KAZICKAS IR DR. J. VA UrUgVOjUS 
LIŪNAS neseniai paskyrė nemaža su- LIETUVOS PASIUNTINYBĖ Uru- 

: gvajujė siunčia savo sveikinimus ir ge- 
1 riausius linkėjimus Naujųjų Metų pro-

■ ga ir praneša naują savo adresą: 
Legation De Lituania

*Av, Larranaga 1042, ap. 1503 
Edificio Panamericano 

- Montevideo — Uruguay.
'■'I ' " "■' : '.............. • ■ ■ ■■

į Venezuel a 
; VARGO MOKYKLOS PARODOMO- 
į JI PAMOKA. — Karakaso Liet. Na- 
į muose mūsų šeštad. vargo mokykloje 
buvo pravesta parodomoji pamoka. Tai 

; buvo lyg ir “Vargo mokyklos” moki- 
j nių pasirodymas. Vaikai buvo paruošti 
•nenuilstamos ir pasišventušios moky
tojos R. Jarmalavičiiitės ir klausinėja
mi iš dalykų, išmoktų per 12 šeštad. 
pamokų.

Parodomosios pamokos pasiklausyti 
atėjo kapelionas kun. A. Perkumas. 
Venezuelos LB nariai, vaikų tėvai ir 
gausus svečių būrys.

S. Jankauskui tarus įžangos žodį
■ prieš pradedant pamoką, D. Statkutė 
• padeklamavo Kudirkos eilėraštį “La
bom”. Kiekvienas iš mokinių parodė

; žemėlapyje savo tėvelių gimimo vietas 
ir garsiai sakė jas susirinkusiems sve
čiams. Kapelionas A. Perkumas, kuris 
tik prieš kelias dienas buvo grįžęs iš 
atostogų Europoje, pasveikino B-nės 
v-bą, vargo mokyklos vadovybę, kurios 
pastangomis Karakaso mieste ji buvo 
atgaivinta, ir papasakojo kaiką iš savo 

Į kelionės įspūdžių. Ta pačia proga pa-
■ dovanojo mokyt. R. Jarmalavičiūtei 
' gražią, iš Romos atvežtą skarelę, mo- 
į kyt. S. Jankauskui albumėlį su Vatika
no vaizdais ir įteikė mokiniams Įvairių

j dovanėlių, atvežtų iš Europos. La Ve
ga klebonui Padre Gonzalez, kuris su 

I savo motina taip pat atsilankė i mūsų
■ vaikų pasirodymą, padovanojo brevijo
rių, o motinai skarelę iš Romos.

Mokiniai atsidėkodami kapelionui už 
dovanas, padainavo “Pasėjau linelius”, 

į Pasibaigus pamokai, Karakaso apy
linkės pirm. Z. Domeika kreipėsi į vai
kų tėvus kviesdamas juos ir ateityje 
atsiųsti vaikus į pamokas ir neleisti 

; vargo mokyklai užgesti. Po trumpos 
pirmininko kalbos, buvo įteiktos dova- 

1 nėlės tiems mokiniams, kurie stropiau
siai lankė pamokas. Dalyvė

K AR AKAS FILATELISTŲ KLUBO
■ NARIAI, inžinerijos kolegijos 100 me- 
I tų sukakties proga, suruošė tematinę
pašto ženklų parodą, kurioje iš lietu- 

; vių daylvavo vienas to klubo steigėjų 
Z. Domeika, išstatydamas savo ženklų 

‘ rinkini tema: Tarptautiniai Geofiziniai 
metai.

INŽ. A. STAPULIONTS baigęs eum 
landė Venezuelos centr. un-tą, dėsto 
III semestro studenams matematiką 
katalikų un-te “Andres Bello”.

R. MALSKIS, kūno kultūros moky
tojas. vedė mokytoją Margaritą Žara- 
Įėjo Lem.

LIETUVIŲ SKAUTŲ BROLIJA yra 
numačiusi dalyvauti tarptautinėse sto
vyklose. Tam tikslai Džiamborės Fon- 

! dui buvo renkamos aukos.

ir daugelis kitų.
Jeigu tamstai ar tamstos šeimos nariui būtų reikalingas betkuris tokių 
patarnavimų, nedelsdamas prašyk pagalbos. Ji bus noriai suteikiama.
Socialiniai patarnavimai yra išvardinti telefono knygos geltonuose lapuose 
po antrašte: '-C-X.'c

''Social Service Organizations“.
Jos yra ten J U M S patarnauti.

ELLEN L. F AIR C1.01 GI I 
Pilietybės ir Imigracijos Ministeris
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MOTINOS IR SŪNAUS 
KONCERTAS TORONTE

Sausio 13 d., šeštadienį, 6 vai.;soprano part” — Chicago Sun- 
vakaro, koncertinę dalį išpildys! times, Feilix Borowski. “... Mme 
menininkai iš Čikagos: buv. Lie- i Motekaitiene immediately gave 
t u vos operos solistė Izabelė Mote-1 evidence of a big voice of wide 
kaitienė ir jos sūnus pianistas range in pitch and color and an 
Manigirdas Motekaitis.

LIETUVAITĖS NEDELSKITE -
Jau dešimt metų, kai “Varpo” krautos “Varpo” archyve, 
innc olz ir* ariniu i Flaio **\7o»*r*o c*’* Čiun lo

attractive stage manner . M Mme
— surprisingly sung inSol. Izabelė Motekaitiene dai- Butterfly — surprisingly sung in 

navimo karjerą buvo pradėjusi English — and with good diction 
„ r, , was excelent —Brockton Daily 

Lietuvoje. Pries pat II D. karo Enterprise.
pradžią ji sėkmingai debiutavo j Manigirdas Motekaitis baigia 
“Aidos” operos pagrindinio vaid- š.m. De Paul konservatorijos pia- 
rnens Aidos rolėje ir buvo priim- nino klasę, vedamą žymaus pia- 
ta į Lietuvos operą kaip dramati- nisto virtuozo ir kompozitoriaus 
nis sopranas. Atsidūrusi tremty- A. Tcherepnino. Studijų metu jis 
je. dainavo ši uituos koncertų Vo- ne kartą y ra laimėjęs pinigines ir 
kietijojė, Anglijoje ir pagaliau garbės premijas už išskirtinai ge- 
A n ic ri ko je bei Kanadoje. Solistė f rus pa si rody m us amerikiečių 
dainavo skrajojančiose trupėse j koncertuose. Du kartū yra laimė- 
pirmaujančių lietuvių solistų ir jęs aukso medalius didžiausio či- 
pati viena surengė keliolika savo j kagos dienraščio “Chicago Tri- 
dainų rečitalių. bune“. Amerikos ir Kanados jau

stai keletas Įvertinimų iš lietu- nųjų pianistu varžybose. Pradė- 
vių ir amerikiečių spaudos: ”. - jęs nuo mažų dienų pianinu 
Izabelė Motekaitiene turi visas akompanuoti savo motinai na- 
geros dainininkės savybes: stiprų mie ir koncertuose, jis yra nesu- 
majestotišką balsą, gerai iŠlavin- Į < '
tą gražų tembrą, puikiai skam- nuo mažiausių iki iškiliausiųjų — 
bami viusose balso registruose, saviems ir kitataučiams meninin- 
ypatingai augštieji tonai labai kams. Praeitais metais muzikos 

. gryni ir efektingi; aiški tarsena - bakalauro laipsniui gauti jis su 
dikcija, švari intonacija, Įdomi in- dideliu pasisekimu davė piano so- 
terpretacija ...” — Lietuvių Ži- lo kūrinių rečitalį ir savo profe- 
i:ios. ’’. . . Motekaitiene brokto-j sbriaus komp. Tcherepnino Šun- 
niečiai girdėjo pirmą kartą: jos Į kų simfoninį koncertą su orkėst- 
štiprus. gerai išlavintas ir puikiai 
valdomas balsas, ypač graži lietu
viška tarsena visus žavėjo ir su
silaukė nuoširdžių aplodismen
tų ...” — Darbininkas. .. Savo 
balso gražumu ir stiprumu ir vy
kusiai pasirinktųjų veikalų išpil
dymų solistė Įrodė, kad giesmė 
yra malda, kad ji yra galinga“— 
Draugas. “Izabelė Motekaitiene 
disclosed a brilliant tone in the

Lietuvoje. Prieš pat II D. karo be, atsidėjęs dirba eilę metų. Su
renka gausiai medžiagos apie mū
sų gimtąjį kraštą, plačiai apimda
mas visas svarbesnes sritis: geo
grafiją, istoriją, etnografiją, fol
klorą, krašto grožį, tautos meną 
ir kt- Veikalas “Mūsų Lietuva” 
apima ne tik neprikl. Lietuvos 
kraštą su Vilniaus ir Klaipėdos 
teritorijom, bet ir jotvingių že
mėj, Latvijoj, Gudijoj, Prūsų Lie
tuvoj lietuvių gyvenamas vietas. 
Aprašomos ir paveikslais atvaiz
duojamos Įvairios vietovės; mies
tai. miesteliai, kaimai, girios, eže
rai, upės, kalnai, pilys, piliakal
niai, milžinkapiai.

Medžiagai rinkti panaudota 
skaitomus kartus akompanavęs Į net apie 1000 veikalų ivariomis 

....................................kalbomis. Autoriui talkina apie 
150 šios srities artimesnių as
menų, Surinkta net apie 3.000

IŠEIS TRYS TOMAI PO 
700 PUSLAPIŲ

Apie knygą, arba veikalą, pa-,vaizdų, planų, brėžinių, 
prastai kalbama, kai jis išleidžia-' Veikalas yra labai diueies ap-į„ 
mas. Tada rašoma jo recenzija, imties; trvs tomai po 700 psl.l, Kaip Kudirkos Varpas anais 
Įvertinimas. Bet būna atveju, kai kiekvienas. Ilaikais budino hetuvišką dvasią,-
apie veikalą tenka rašyti ir jį re- Autorius — Bronius Kviklys Jauke Į lietuvišk4 dai’b;l’ laĮP lr 
komenduoti orieš io išleidimą i »• -• • •» • • torontiškis lietuviu choras Var-Kuiuenuuuu jo lsit;iuiIU4-!jls gnomas visuomenei iš jo jau ,
Toks atvejis yra dabar. išleistų knygų. Kas lankėsi jo da- na or;minti kas mes esame sten

Štai asmuo, patyręs šiame dar- Kartiniame bute Čikagoje oatvir- na Pnm.1IĮt‘kas me.sv esame» sten'
oteiaaiac airho a., marliniame pute viKdgoje, p^vir glasi gaivinti lietuvišką sąmonę ir

iERIIiB eValMimficu Iran Ai angine tavvnac

VARPAS" KVIEČIA

dainos skamba Kanadoje. Dešimt Deja, “Varpas” šiuo laiku gy- 
__ ________ ____ i metų tarytum greituoju traukiniui 
Veikalas yra labai didelės ap- Pra^0;,. ... .

pas” stengiasi savo lietuviška dai-

tins, kad tai ne tiek gyveni___
patalpa, kiek biblioteka, Joje su
rinktos senienos ir paskutiniai 
čia ir Lietuvoj išleisti veikalai. 
Ruošiamo veikalo leidėjas — J. 
Kapočius, leidžiąs Liet. Enciklo
pediją Veikalas bus spausdina
mas ofsetu ant gero popieriaus; 
tai reiškia, kad iliustracijos turės 
būti labai aiškios.

Toki veikalą turėti yra didelis'iręn,ties metus, nurieda ašara, 
d vaši n is t u r t as sau ir ąteinančiom 
kartom. Autorius ir leidėjas to
kiam didelės apimties veikalo iš
leidimui reikalingi talkos. Trys 
tomai numatoma kaštuos $30. Pa
rėmimas šio veikalo išleidimo, 
pažadant jį užsisakyti, būtų prisi
dėjimas prie vertingos kultūrinės 
talkos. J. Kuprionis,

Ruston. La.

skelbti mūsų kenčiančios tėvynės 
! vardą svetimųjų tarpe.

“Varpas” skamba visur. Vasa
rio 16-tosios minėjimas — “Var
pas” dainuoja; kariuomenės mi
nėjimas — “Varpas“ dainuoja; 
Sibiran išvežtųjų
“Varpas“ dainuoja. Ne vienam, 
kuris išgyveno nepriklausomybės 

I žydėjimo laikus, jos žlugimą ir

O kiek ’ Varpo'' pasidarbuota, 
kad lietuvių vardas būtu žinomas 
kanadiečių tarpe nevien tiktai 
kaip darbščių darbininkų, bet 
taip pat ir turinčių savitą kultūrą 
žmonių. Per tą dešimti metų šim
tų šimtai gražių atsiliepimų iš sa
vos ir svetimos spaudos apie pati

vena krizės metus. Repeticijose, 
ypač moterų, lankosi 10-12 narių. 
Tai jau nebe mišrus choras, o tik-

nu Čikagoje. De Paul konservato
rijos salėje, š.m. sausio 5d. su
rengė piano rečitali muzikos mas
telio laipsniui gauti. Salia to dar
bo jis pakviestas toje pat De Paul 
konservatorijoje dėstyti piano pa
mokas. Siame koncerte, sausio 13 
d., Toronte, jaunasis pianistas 
akompanuos savo motinai ir pats 
išpildys keletą piano solo kūri
nių. . ■ S. 7

KULTŪROS IR
KNYGŲ
PASAULYJE

kietijoję, įis surašė 888 knygas: 1950 
1961 m. JAV suregistravo .3080; Lietu 
voje 1927-1940 m. laikotarpyje surasi

• ir paskelbė 14.840 leidiniu. Dabar jii 
j gyvena- JAV ir vadovauja Lietuvii 
i Bibliografinei Tarnybai, kuri paruo 
šia periodinį biuletenį “Knygų lenty 
na“. Surinktus leidinius perduoda Pa 
šaulio Lietuvių Archyvui.

STP. ZOBARSKO paruoštos liet, pa
> ‘Selected Lithuania!

A. RUŽANCOVAS, bibliografas.
tremtyje ir nepr. Lietuvoje išviso yra ___ _____
surašęs 17.920 liet, leidinių. Bibiiogra- sal<ll į;nyg0S
fine tarnybą tremtyje jis suorganiza- ghorf Stories” prieš- metus laiko išlei 
vo 1945 m. gegužės mėn.; pradžioje ji t ta U-roji. papildyta ir pertvarkvta la 
buvo neoficiali, vėliau tapo oficialiau 
Įstaiga. 1945-1949 m. laikotarpyje, Vo-

ALOYZO BARONO "LIEPTAI IR BEDUGNĖS
Al. Barono romano “Lieptai ir i 

bedugnės” siužetą sudaro pri-i 
verstinių apkasų kasėjų darbas iri 
gyvenimas prie pat karo fronto I ...... „ • bei vaizdų, pvz. “Praeina ir mei-
vokiečiams besitraukiant iš Už- I Pa- T£U skirsime dangų”, 228 p.Įjė ir neapykanta. Ir žaizdos gyja,

J. GOBIS

da visa išparduota. Norima, kad pa 
sirodytų trečias leidimas.

N. RASTENIS, lietuvis advokatas i: 
poetas, senosios kartos ateivis, gyve 
nąs Baltimorėje, verčia i anglų kalb; 
tekstą operos “Jūratė ir Kastytis”

Greta daugybės sužalotų vaiz- Muziką parašė komp. V. Banaitis.
i du, sukarikatūrintų minčių yra' “EUROPOS LIETUVYJE“ spausdi- 
į daug ir poetiškų, * gilių minčių \ namas Aleksandro Merkelio parašyto 
! Rzsi ^A^’sios niacins V Kudirkos bio^rafiios

nemunės per Rytprūsius i Vokie- “Kaip begalinė erdvių giluma, 
tijos vidurį. Vaizduojamas 1944 taip neišmatuojama nelaimė žmo
ni. vasaros ir 1945 m. žiemos lai- gaus, kuris neturi ginklo”. “Bur- 
kotarpis. Iš to pat laikotarpio tu- Uokai lėktuvą valdo. Nuostabu!” 
rime M. Katiliškio romana “Iš- 151 p. “Vyrai gaudo ir nusukinė- 
ėjusiems negrįžti”. Katiliškis i ja žioplam paukščiui galvas.; 
vaizduoja priverstinai ar savano- Krinta . . ..neišmintingų paukščiui 
riškai Įjungtų i besitraukiančią galvos", 84 psl.

gaus, kuris neturi ginklo”. “Bur-

vokiečių kariuomenę lietuvių 
būklę, taigi ten 
jai, čia — 
realistiškai vaizduoja vargingą

ilgiems vakarams dar tebesitę
siant, paaukokime dvi valandas 
savaitėje, dalyvaudami “Varpe”. 
Daina padeda gyventi, padeda už
miršti vargus ir pataiso nuotaiką.

vieną antradienĮ šv. Jono Kr. pa
rapijos salėje, o vyrams — ketvir
tadieniais Lietuvių Namuose, 7 v. 
30 min. vak. Atvykite tiesiog te
nai arba paskambinkite telefonu 
763-5755 choro valdybos pirmi
ninkui Algiui Medeliui ar RO. & 
4885 choro vadovui St. Gailevi* 
čiui.

Mielos lietuvaitės. ’Varpas” jū
sų laukia. Nedelskite! Skr.

Red. prierašas. — Iš “Varpo” 
vadovybės patirta, kad choras. ne- 
galėjo dalyvauti Laisvės Festiva
lyje sausio 12-14 d.d. dėl stokos 
chorisčių, nors kitų tautybių cho
rai daly vau ja. Praeity je ’’Varpas” 
yra laimėjęs pirmos eilės premit 
jų. šiuo metu jis yra reikalingas 
naujų pajėgų, kad vėl galėtų tin* 
karnai atstovauti lietuviškąjain 
menui. Lietuvaitės turėtų išgirsti 
ši kvietimą ir skubiai papildyti

tai nelygus mišinys. Vyrų, ačiū Repeticijos moterims vyksta kiek- 
Dievui dar yra pakankamai.

Esant tokiam mažam skaičiui 
moterų balsų, labai sunku diri
gentui išlaikyti reikalingą pusiau
svyrą. O tų moteriškų balsų kas
dien vis mažėja: viena emigravo, 
kita išsikėlė iš miesto, trečia dėl 
kitokių svarbių priežasčių pasi
traukė. Naujų, gaila, nė viena ne- 
istojo paskutinių metų būvyje. O 
balsingų lietuvaičių šiame mies- 
te esama!

j Mieli Toronto lietuviai ir, ypač, 
' lietuvaitės! Ar leisime ‘‘Varpui” 
nutilti? Mieli Tėvai, paraginkite 
savo jaunas dukras prisidėti prie 
“Varpo”. Vasario 16-toji jau vi
sai netoli. Jei padėtis nepasikeis 
gerojon pusėn,“Varpas” nebega
lės pasirodyti. Taip pat koncertas 
Niujorke, kuris turėtų Įvykti ant
roje gegužės pusėje, negalės Įvyk
ti — jau nekalbant apie didžiuli 
dešimt metu sukakties koncertą ... 4/ . _ • ....

“Varpą” ir apie lietuvius apla- sekanti rudeni Toronte. į si Kvietimą ir si
Tad, švenčių metui praėjus ir Į varpiečių eiles.m a i. Tos laikraščių iškarpos su-

irNaujosios Zelandijos gamtos vardai — Pukekura

ir numindyta žolė stiebiasi ir že
lia”, 258 p. “Reikia jėgos savo 
Širdyje užmušti žmogų, o ne koki vo nerspausdinta Amerikoj. Gwenda 
ten perdvėsusi bolševiką, kurio mas Amerikoj yra j 

• • i 1 1 - - - _nesi nė matęs”, 204 psl. “Pergal- 
voji apie prasmę ir tai. kad žmo
gus yra amžinesnis už tuos me- 

. džius, bokštus, žvaigždžių žėrėji-
Nesudaro romanui pliuso ir ne- mą ir saulę, einančią tuo pačiu

apkasu kasė- protingi keiksmai: “Germanai vi- taku. Ir tiki Dievą, sutvėrusi toki
1 • . V •* 1 ‘ < % ✓"> f“ . ! ’C v 4 . *

- kareiviai. Abu autoriai sai padorios kiaulės”-, 265 p. 
’’Perkaręs, visai trachomos išės-

pažeminančia i vokiečiu armija tomis siauromis akimis mongo- 
Įjungtų lietuvių būklę, ginant Eu- las veržiasi gilyn ir gilyn”. 278 p. 
ropa nuo rusiško bolševizmo, —j Sovietų armijoje mongolai nesu
tik kyla klausimas, ar Al. Baro-i daro nei daugumos nei koman- 
nas ne pervėlai išėjo i viešuma dos. Mongolų sovietų armijoj ne
su kariniu romanu, kai' II D. ka-. ra daugiau, kaip negrų JAV ar-

žmogų ir pasauli, ir prašai Jo ga
lybės padėti išlįsti iš šiū velnia- 
vų”, 241 p.

Atsiųsta pa m i nėt i
Gaudeamus, nr. 3 ,1961 m. gruodžio* 

men. Studentų at-kų s-gos informaci- 
į nis leidinys. Turiny: Dievo buvimo pa-

sios plačios V. Kudirkos biografijos j
pirmasis skyrius ‘Pasroviui’’ \ (Atkelta iš 3 psl.)

A. Merkelis dar Lietuvoje buvo pa- < , . r '
rašęs J. Tumo-Vaižganto didžiulę mo-1 tesmų horizontų.
nografiją, kuri prieš keletą metų bu-1 BALTIEJI IR SPALVOTIEJI 

menkoj. Gyvenda-. Baltųjų zelandiečių, taip vadi- 
’namu “pakeha”, santykiai su vie-

Smetonos, Jablonskio, vysk. Baranaus- timais maoraiS, kurie yra polim- 
ko ir 1
“Nidos”

PASAULIO LIET. ARCHYVAS ruo
šiamas perkraustyti. Susirašinėjimui _
adresas laikinai lieka tas pats. Vėliau 
bus paskelbtas naujas archyvo adre
sas ir interesantų priėmimo dienos beį 
valandos.

A. L. MONTESSORI DR-JOS nauja sų, kurie tvirtina, kad šie geri

(Atkelta iš 3 psl.) brolis.
LIETUVIAI GERAI ĮSIKŪRĘ
Kaip gi sekasi mūsų tautie

čiams šioje tipiškai anglosaksų 
žemelėje? Nors lietuvių N. Ze
landijoje yra vos keli šimtai, 

: Įskaitant vaikus, jie yra gerai Įsi-
ir kit. Šias knygas numato išleisti; savo kilme yra netik gert- įūre ir pasiturinčiai gyvena. Jar-i 
dos- knygų klubas. 3« ir .-.ucsirdus Dis.trimmacijos pjūvio •Mrtyktei yra geri ir jie

LIET. A.RCH^i mo^ i*vk Af * j vieni kitiems padeda. Politinio!
nas perkraustyti: Susirašinėjimui tiskame gyvenime. Atsiranda clIt:;ci-i>lHvmn nėra crrpiriancia

vienas, kitas baltasis, kuris bando 
diskriminuoti, bet šis metodas ne
prigijo ir; reikia tikėtis, neprigys 
zela ndie či u visuomenėje. Yra b a 1-

muilinu l    O 7 ------------ A  O v  ------ j XIAO 1CIUU1VO. 1 UI 1H V VI UUVUIIV

ras per 16 metų baigiamas už- įmijoj, tad neapykanta mongolui j tinimas ir nujautimas; S AS metinė 
miršti, o per Barono romana rau- visai beprasmiška. “Kur grįžti į tema: Katalikas studentas šiandien; 
donų siūlu eina neapykanta, pa- Lietuvą, apsėstą raudonojo ma- Studentų at-kų s-gos Įstatai.

valdyba pasiskirstė pareigomis: D. Pet-, santykiai yra įmanomi tik todėl, 
čter~- pirmr R- siapsiene , St, i ^ac} vra vos 15q qqq maoru krašte!

Vaišviliene - vicepirm., O. Jaumskie-. - -p nesudaro grėsmės baltalai 
nė — sekr., L. Germanienė — koresp., 11 !}e_s .a^r? giesmes oaitaja
D. Vakarienė — ižd., M. Kucinienė ; rasei. Gal ir taip, bet faktas lieka 
kronikos vedėja. Rev. kom.: Vaitiekų- j faktu, kad maoras yra lygiateisis 
nienė. prof. Varnas, E. Kucinas. ] krašto pilietis, kaip ir jo baltasis

nieką, piktas sarkazmas germa- ro”, 200 p. Nevykęs palyginimas. _ 
nams. kuriuos autorius su pamė- peš jei komunizmas būtų panašus

/ girnų vadina “prūsais”, nors prū
sai buvo lietuvių giminaičiai, tad 
Baronui nebuvo reikalo jų vardo 
minėti su tokia neapykanta, nes 
prūsai neatsakingi už Hitlerio ir 
jo partijos elgesį su nevokiečiais. 
M. Katiliškis ir Al. Baronas sė
mėsi Įkvėpimo iš Remarko roma
no “Vakarų fronte nieko nauja”, 
kuris pasižymėjo ne savo intri
guojama fabula, o karo fronto 
vargų, kančių, baisenybių atvaiz
davimo Įtikinamumu. Tokio tu
rinio romanams, kaip Remarko, 
Katiliškio. Barono, užtenka rea
listiškai atvaizduoti karinio fron
to kančias, vargus, sužeidimus ir 
žuvimus ir Įtikinamai parodyti 
fronto karių psichologinius išgy
venimus. M. Katiliškis savo ro
maną. tarp kitko, panaudoja ir 
antireliginei propagandai ir rodo 
meilės vulgariškiems posakiams, 
šitos ydos neturi A. Barono 
“Lieptai ir bedugnės”, bet Baro
nas Įveda naują metodą i žiaurių 
scenų vaizdavimą: jis dažnai apie 
rimtus dalykus prabyla visai ne
rimtai, o nerimtus dalykus deko
ruoja rimtomis frazėmis. Kažkas 
panašu i juokdarių vaidmenį kai- 
kuriose "karališkose” tragedijo
se. Autorius lyg norėtų žaisti 
skaitytojų jausmais: čia juos šiur
piais. baisiais vaizdais Įtempti, 
čia juos iš baisumo, iš šiurpumo 
perkelti i ironiją, i sarkazmą ar
ba tiesiog į naivią, infantilišką 
sensaciją ar i beprasmiškus epi
tetus. Kaikuriais atvejais A. Ba
rono stilius primena Gogolio “Pa
mišėlio užrašus“, charakteringus 
nepaprastais minčių šuoliais. Štai 
keli pavyzdžiai: “Entuziastingai 
muša utėles”. 30 p. “Velniai lai
mina Vilkiją”. 15 p. “Kvaila ro
mantika galvoti, kas yra už bega
linių žvaigždžių mirgėjimo”, 116-
117 p.p. “Išmetamas iš daržinės 
lazdų ir buožių smūgiais. Pargriū
va kluone ir spardomas kojomis. 
Tegyvuoja kultūringi germanai”,
118 p. ‘ Tvartuose randame bul
vių ir gyvulinių miltų. Tegyvuo
ja kiaulių ėdalas Jis kelia mūsų 
nuotaikas gyvybę palaiko”., 165 
n. “Gražus Dievo pasaulis tuose 
laukuose, kur sėdi netoliese drėg
noje žemėje žmonės ir nori vie
nas kitą sunaikinti”, 226 p. “Mes 
pupas gabenam. Tegyvuoja pu-

Į marą, tad jau būtų visą pasauli 
užkrėtęs. Perdaug ryškus neapy
kantos rodymas žemina romano 
meninį lygi, nes rodo autoriaus 
propagandinę tendenciją.

Kaikurios A. Barono sentenci-, 
jos yra lyg nepagarba Dievui ir 
Jo Įstatymams. “Ji (=žmogų) ga- - 
lėtum užmušti, jei turėtum nors į 
truputi krikščioniškos meilės”, ■ 
95 p “Palaiminti tie, kuriuos Die
vas apdovanojo cap ca rap (==voU 
gimo) talentu”. 162 p. Vienoj vie-j 
toj autorius sako, kad seni me-j 
džiai sodyboje mylimi, o seni Į 
žmonės hekenčiami. Lietuvių! 
liaudies dainose tėveliai “sengal- 
vėliai” mylimi, tad nepatvirtina! 
Barono teigimo, priešingo Die
vo įstatymui “Gerbk tėvą ir mo
tiną”. “Dieve, išgelbėk mane ir 
mušk priešą”, 240 p. “Dieve, 
duok jėgų, kad kitą galėčiau nu
stumti. nes aš juk noriu gyventi. 
Man labiau reikia gyventi, negu 
kam kitam. Aš esu daugiau kam 
pašauktas. Dieve, duok tvirtumo, 
kad mano kumštis būtų stipres
nis". 175 p. Čia yra maldos šar
žas: šitaip fronto kariai mirties 
akivaizdoje nesimeldžia. Šitokia ■ 
malda yra daugiau politiška, ne-1 
gu militąriška. i

A. Baronas vokiečiams kasėjų 
prižiūrėtojams Įdėjo i lūpas ru
siškus žodžius “tri. po tri". "ma- 
lenki", ’’počemu" ir kartoja juos 
iki Įkyrumo. Vargu tai buvo ti
pinga. Vokiečiai karo metu su į 
“auslenderiais" nemėgo kalbėti - 
nevokiškai, nors ir mokėdami ku
rio “auslenderio" kalbą. Ta ko
manda tri. po tri” buvo reta iš
imtis. ir autoriui nereikėjo su to
kiu pamėgimu jos kuone kiekvie
name puslapyje kartoti.

. Vokietis lietuviui “Per dieną 
šimtą kartų užbraukia per galvą 
ar antausį supleškina, ir jam nie
ko. Apdovanojo Dievas“. 252 p ; 
“Ne vienas gauname per galvą su 
lazda. Ploja per nugarą lazda", 
187 p. Perdaug “poezijos” šiuose 
teiginiuose: realybėje žmogaus 
galva nepakelia storos lazdos j 
smūgio, taip pat ir nugarkaulis su j 
šonkauliais. Jei jau taip mušė, 
tai. turbūt, ne su lazda, o tik su 
plonų botkočiu, kitaip per porą 
dienų nė vieno apkasų kasė jo ne
būtų Iikę gyvo. ‘ 1

M

JAI
Šiandien, labiau kaip betkada nuo 

1940 metų, mes su dėkingumu atiduodame 
pagarbę tiems draugams ^ 

piliečiams Kanados Ginkluotose pajėgose, 
kurie stovi pasiruošę apginti

la is vę ir gelbsti išsau goti paša u iio tai kę.

DEPARTMENT OF NATION AL DEFENCE

susiskaldymo nėra, greičiausia 
dėlto, kad tokiame mažame skai
čiuj e būtų sunku surasti pakan
kamą skaičių lietuvių, pasiruošu
sių mestis i politini veikimą.

AR VERTA EMIGRUOTI?
Kiekvienas kraštas turi gerų ir 

blogų savybių. Norintiems emi
gruoti i N. Zelandiją vertėtų ži-i 
noti sekančius faktus: 1. emigra
cijos vizą sunku gauti; kad emi
grantas yra britų pilietis, mažai 
teatsižveigiama; 2. butų trūku
mas yra stačiai tragiškas: užtru n- 
ka iki dvejų metų, kol emigran
tas susiranda sau butą: 3. gyveni
mo lygis yra kiek žemesnis negu 
Kanadoje; 4. kraštas yra didelė
je Britanijos kultūrinėje Įtakoje; 
5- gamta yra visai skirtinga nuo 
Europos ir šiaur. Amerikos žemy
nų ir prie jos priprasti yra nepa
prastai sunku: 6. klimatas, nors 
žymiai švelnesnis negu Kanados, 
yra savotiškas, nes daug vėjuotu
mo ir lietaus: 7. žemės drebėji
mai yra dažnas reiškinys; 8. stam
besnio verslo persepktyvos yra 
suvaržytos; 9. zelandiečiai, nors 
draugiškesni už kanadiečius, vis- 
tik nelengvai Įsileidžia i savo tar

pa; 10. N. Zelandija gali atsidur
ti Kinijos ekspansijos kelyje; 11. 
Britanijos Įstojimas i Europos 
Bendrą Rinką gali turėti labai 
rimtų neigiamų ekonominių pa
sekmių N. Zelandijos gerovei; 12. 
naujo automobilio reikia, laukti 
iki 5 metų; vartotų automobilių 
yra, bet jie brangesni už naujus, 
jeigu gerai išlaikyti.

Tam. kas ilgisi ramaus ir lėto 
gyvenimo, ekonominio saugumo 
ir lygaus traktavimo, N. Zelandi
ja patiks, jei jis yra vienas tų, ku
rie lengvai pripranta prie naujų 
aplinkybių ir turi žmoną, kuri ne
bijo palikti “mamos” kitame 

• krašte.
Baigiant reikėtų paminėti, kad 

N. Zelandija yra žemės ūkio kraš
tas. Jos pagrindiniai pajamų šal
tiniai yra mėsa, pieno produktai 
ir vilnos. Tuo tarpu Britanija yra 
jos svarbiausias pirkėjas- Kaip 
bus toliau, sunku pasakyti, nes 
Britanijos susirišimas su Euro
pos rinka turės atsiliepti į N. Z. 
privilegijuotą padėti. N. Zelandi
ja neturi sunkiosios pramonės. 
Lengvosios pramonės yra nema
žai. ypač Wellingtono srityje ir 
Aucklande, kur dauguma lietuvių 
yra susispietę.

• Kerala yra mažiausia Indijos 
valstybė (Indiją sudaro 14 valsty
bių), bet Kerala yra tirščiausiai 
apgyventa Indijos valstybė — 
2000 kv. m. plote turi didžiausią 
procentą raštingų žmonių, dau
giausia inteligentų bedarbių su 
augštu mokslu ir didžiausią ka
talikų procentą.

APLANKYKITE SAVO TĖVYNĘ!
VYKITE PATOGIAI IR KOMFORTIŠKAI ŽINOME'

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

traukiniu ar autobusu i visas Rytu Europos dalis.

Batory — tai modernus, be dėmelės švarus laivas, su ne- ■ 
paprastai gražiai išpuoštais svečių kambariais ir patogio
mis erdviomis kabinomis. Jūs pasidžiaugsite šiltu drau
giškumu. tradiciniais puikiais valgiais ir mandagiu patar- 
navimu. siekiančiu patenkinti keleivius ir jiems padėti. .

1962 metų kelionių tvarkaraštis:
Iš Quebeco — balandžio 6; Montreal™ — gegužės 4, birželio 8, 
liepos 6, rugpjūčio lO, rugsėjo 14, spalio 15 ir lapkričio 13; iš Que
beco —gruodžio 10, 275 svarai bagažo priimama nemokamai.

Dėl vietų rezervavimo ir informacijų pasitarkite su savo7. . . kelionių biuro agentu arba

GDYNIA AMERICA LINE
220 Bay Street "



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Mann & Martel ud
K E A L T O K S

2336 Bloor St. W Tel. RO. 2-8255

SPORTAS

•' 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 -imokėjimu vienas 
morgičius balansui $87 menesiui.

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 į mokė j i m u viena skola ba- 
lansui. Tuojau galima užimti.

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

Oakwood - St. Clair 
Originalus dupleksas, $8.000 įmokė
ti, gražių plytų, atskiras, mūrinis 
namas su privačiu įvažiavimu ir 
dviem garažais. 12 didelių kamba
rių, moderniškos virtuvės ir vonios, 
vandeniu alyva apšildomas, arti su
sisiekimo. Viršutinis butas išnuo
motas už S125 menesiui.

Maisto produktų krautuvė 
su namu

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

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

PJS. 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.

ED. KONDRATAS
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ

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

Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų kostiumams bei paltams.

NIUJORKAS-VJLHIUS

Kauno “Damų slėnis

VYČIO ŽINIOS
Krepšinio treniruotes St. Christo

pher salėje šeštadieniais šiais metais 
vėl tęsiamos toliau nusistovėjusia 
tvarka./ :

Paskutinėse praėjusių metų pirme
nybių rugntynėse Vyčio Church lygos 
M-B grupės berniukai pralaimėjo Auš
rai 36:15. Džiugu, kad jaunųjų krepši
ninkų žaidime matosi pažanga. Žaidė: 
Ignatavičius 6, Laurinavičius 2, Ake
laitis 2, Nacevičius, Duliūnas, Supro- 
nas 3, Karaiius 2, Karaiius R.

Šį antradienį visos 3 Vyčio koman
dos žaidžia pirmąsias šių metų pirme
nybių rungtynes. ’ . v'

CYO pirmenybėse Vyčio mergaitės, j 
žaidžiančios juvenile klasėje, 6 ko
mandų grupėje, randasi 2-oje vietoje.J 
Pirmenybėms įpusėjus vytiętės turi 3 
laimėjimus ir 2 pralaimėjimus.

OTTAWA, Ont T LONDON, Ont
KANADA SOSTINE OTAVA vadi-' DOMISI SPAUDA. — Nežiūrint įvai- 

namas svarbiausiu miestu visoj Kana- ritį sunkumų, šiemet šioj nedidelėj lie- 
doj, bet čia lietuvių tiek maža, kadkartais pasijunti lyg į Sibirą išvežtas. tu?ų kolWJ susidomėjimas lietu- 
Bet už tai netenka nusiminti ir kaltin- v,ska sPauda Pagyvėjo. Jau visa eilė 
ti Otavos lietuvių dėl retų lietuviškų tautiečių užsisakė lietuviškų laikraščių i 
susirinkimų ir pramogų. 'i 1962 m. Užsisakymą palengvino be kit-

Pvz. mūsų pirm. Juozas Šimanskis I ko, laikraščių nuolaidos naujiems 
yra pasišventęs lietuvis, nesigaili nei skaitytojams. “T. žiburiai” jiems už| 
išlaidų nei puikiausių savo namų; jis ištisus metus tik $3. “TŽ” atstovas! 
suranda laiko ir lietuvius mielai kvie- Londone yra E. E. Daniliūnas, 15 Ehn- 
čia. A. Pūkienė

“TŽ” atstovas

wood. Ave.

PADĖKA
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SSS3B

Tel. LE. 2-4404
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REALTORS

Bloor St. W

AUŠROS ŽINIOS
Šios savaites rungtynės: Antradienį, { 

7 \ .v. mūsų? salėje Aušra M B ža is su 
į St. Pauls MB ir po jų --- Aušra B - 
t St. Pauls B; ketvirtadienį, 8 v.v. mū- 
į sų salėje Aušra Midget žais su St.
Chris; penktadienį, 8 v.v. Woodgreen 
patalpose Aušra Inter, žais su Wood
green; sekmadienį, tuoj po pamaldų 
mūsų salėje B-C rungtynėse žais: Auš
ra Sr. - Andys; Tridents Sr. - latvių 
H. Sr. ir Aušra Jrl • latvių H. Jr. I

Praėjusios savaitės rungtynių rezul-į 
tatai: B-C lygos rungtynėse Aušra Jr. 
nugalėjo latvių Y. J r. 28:26 (13:16). 
Žaidė: Žaliauskas 7, Janulevičius 
Bukšaitis 2, Butvydas, Šlekys 6, 
šas 1, Sapijonis ir Skrinskas. B-C 
rų ir CYO mergaičių rungtynės 
blogo oro buvo atšauktos.

Jaunųjų šachmatininkų sekcija
da būti gan gausi. Pirmoje treniruo
tėje dalyvavo 11 šachmatininkų. Sek
cijos pirmininku buvo išrinktas Pet
ras Genys. Sekciją globoja Br. Gon
čius, talkinamas A. Fabricijaųs, V. 
Petrausko ir V. Genčiaus. Sekcijos tre
niruotės vyks kiekvieną sekmadienį, 
tuoj po pamaldų kavinėje arba aktorių

, kambariuose.

«

11, 
Ru- 
vy- 
dėl

ža-

ELEKTRONINIS ŠACHMATU 
ŽAIDĖJAS

Į Milano parodoje-mugėje pirmą kar
tą buvo parodytas elektroninis robotas 

I— žaidėjas šachmatais. Žmogus pada- 
■ ro pirmąjį ėjimą, po to paspaudžia 
i mygtuką ir elektroniniai smegenys iš- 
1 eina į priešpuolį.

šoferi.
— O kas man bus?! Iš kur aš imsiu 

tą veidrodi, jeigu jo man neduoda? -— 
atsako jis, ir mes lekiame toliau.

Jis mane klausinėja, kas aš tokią ir 
: iš kur. Kai sužino, jog iš Amerikos, 
ima teirautis apie Ameriką: kaip su 

j karu, su automobiliais, kaip aplamai 
• su gyvenimu?

Apie pora valandų pravažinėjame po 
Maskvą, šoferio mašinos skaitliukas 

Į išmušo arti keturių rublių.
Bet man dar buvo laiko ir neturėjau 

; kur ji dėti. Sumaniau nueiti iki Rau
donosios aikštės, kuri buvo visiškai čia 

\ pat, bet ligi pat jos prieiti reikėjo

Nuoširdžiai dėkojame mieliesiems oakviliečiams ir torontic- 
čiams surengusiems mūsų 20-ties metų vedybinio gyvenimo pobūri. 
Ačiū visiems pobūvio dalyviąrns už musų pagerbimą, su(ikusi<‘ins mus 
sų duoną ir druska ir gražiomis gėlėmis.

Ačių ponams Krygeriams už leidimą rengti pobūvi savo na
muose. Ačiū už pasakytas gražias kalbas ir linkėjimus; Nuoširdus ačiū 
visiems už tokią gražią dovaną, kuri mums ilgai bus prisiminimas 
jūsų visų nuoširdumo ir draugiškumo.

Didelis ^ciū ponioms Krygerienei, ėaokkienei, ir kitoms, ku
rios tą jaukų pobūvį surengė. Dar kartą ačiū, mieli bičiuliai!

Marytė ir Antanas ^lulinskai

SU LEIDIMU GĖRIMAMS KOTELIS 
Greit augančiam mieste, 85 mylios nuo Toronto

GERAS ALAUS PARDAVIMAS. NUOMAVIMUI KAMBA
RIAI. VALGOMASIS IR UŽKANDŽIAMS KAMBARIAI.

TAI YRA PASIŪLYMAS UŽTIKRINTOMS PAJAMOMS
Už riamą ir bizni pardavėjas sutiks priimti mažą įmokėjimą ir verslo 
namą Toronto rajone.

Prašome skambinti mūsų atstovui Mr. V. Mukts
TELEFONAS LE. 6-0143 arba RO. 7-6582

L JANKOVSKIS RLTR. 9312 Roncesvalles Avė.

SUOMIŠKOS SNIEGO PAŠLIŪŽOS
specialiai ilgom distancijom, pašliūžoms batai ir vaškas.
Krautuvė atidaryta nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 
6 vai. v. iki 8 vai. v. šeštadienį nuo 10 vai. iki 2 vai. p.p.

10 Manor Rd. W.
(į pietus nuo Eglinton, prie Yonge) 

L. JOSELIN. Namų telefonas HU. 1-3146

WELLAND, Ont.
GRAŽIAI VEIKIA MOKYKLA. — įvairiomis pašalpomis ir solidarumo 

Tenka pasidžiaugti, kad labai gerai įnašais, 
veikia šeštad. mokykla: iš turinčių lan- __
kyti 12 vaikų mokyklą lanko 9

PREMJERO LAIŠKAS. — Gautas į 
gana laiškas iš Kanados min. pirm. įstai-1 

didelis procentas. Tai nuopelnas Tėvo ■ gos, kuriame sekr. Claude Gauthier] 
B. Mikalausko, OFM, kuris šią mokyk-■ dėkoja apyl. valdybai, kad ji parašo] 
lą remia įvairiais būdais, negailėda- ‘ politiniais klausimais. Pasirodo, tokie j 
mas laiko, jėgos ir pinigo. T. B. Miką- laiškai yra mėgiami min. pirm. įstai-; 
lauskas, OFM, visa tai daro be jokio ] goję, yra nagrinėjami ir eina iš vienos 
atlyginimo — išvežioja vaikučius iš i įstagos į kitą, bet nemetami į krepšį, 
mokyklos ir perka jiems dovanas. 1961 Toki laiškų rašymą turėtų sustiprinti 
m. gruodžio 15 d. 311 Wallace Ave, Ine tik lietuvišos'organizacijos, bet ir 
Welland, p. Zinaičių name, kun. Mi- j pavieniai asmenys. Kaip teko patirti, 
kalauskas surengė Kalėdų eglutę lan- tokį laiškų rašinėjimą yra labai išplėtę 
kantiems šeštad. mokyklą vaikučiams į komunistų dominuojamos unijos ir pa- ! 
ir kiekvieną jų apdovanojo brangiomis į vieniai komunistai simpatikai. Mums, 
ir vertingomis dovanomis. Rašančiam lietuviams, reikėtų šiuo reikalu susi- • 

„ . . .-šias eilutes, atrodo, kad kun. Miką-trupinti.
praeiti požeminiu perėjimu, išvestu po lauskui tos dovanos kainavo apie $100. 
gatve. gnfi Tai dar vienas pavyzdys artimo pagal-1
KEIKIA CHRUŠČIOVĄ

Keliauju aš tuo “perechodu” ir gir- dėką, 
džiu, kaip toks sušilęs ir išraudęs žmo
gelis eina su žmona ir sūneliu, garsiai 
keikia Chruščiovą, o žmona jį tildo. 

Galvoju sau, kaip čia gali būti ir
Netrukus susirandu ju stovėjimo kas tam žmogui nutiko. Truputį paėju- ____

būrys, kaikurie si iš paskos supratau, kad jisai pyko už Buvo Kalėdų Senelis 
skubėti i gele-/a’’ kad čia padarytas praėjimas P_° apdovanojo bei žaidt

A. KALVAITIS, kuris dabar gyve-j 
.... ___ _ na Santa Ana. Kalifornijoje, atsiuntė!

I bai. Apylinkės valdyba kun. Mikaląųs- j apyl. valdybai laišką, kuriame sveiki-J 
įkui ir pp. Zinaičiams reiškia viešą pa-|na visus mūsų kolonijos lietuvius ir i 

HAL-n linl-i 1 m fn i.ic

Perkant ar parduodant bet koki nekilnojamą turtą, kreipkitės 
•//■.-.j šią gerai žinomą firmą.

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

Geriausias morgičių gavimas bei sudaromas visame Toronte.
$2.500 imokcti. High Parko l aitHir. 

atskiras, murims. (> .’kambarių' 
namas. Kvadratinis planas 
Gražus kiemas, garažas ir <0 
ninis Įvažiavimas. Pilna kai ; 
na tik SI6.500. Atviras inor- 

i< 6:A .
$3.500 i niokoti. Naujas 5 kambarių 

bangalovas College - Duffe
rin rajone. Recreation kam
barys rūsyje. Did' IN kiemas. 
Mūrinis antras pastatas už 
namo, tinkamas kaip garažas 
sunkvežimiams ar kitokiom 
mašinom. Ideali vieta asme
niui turinčiam Trucking - 
Cartagepaving ar delive
ry bizni. Viena atvira skola 
balansui. Prašo $19.500.

$4.000 įmokėti, High Parko rajone 
arti Bloor gatvės, atskiras 
mūrinis 7 kambarių per du 
augštus namas. Viena skola 
balansui. Pilna kaina tik 
$15:900.

$4,000 įmokėti. High Parko rajone 
prie pat Bloor gatvės. Atski
ras rupių plytų 8 kambarių 
namas per du augštus. Karš
to va n d e n s a 1 y vos s i 1 d y m as. 
Kvadratinis planas. Garažas 
ir privalus ivažiavimas. Pra
šoma kaina $24.500.

$4.000 Įmokėti. RiishoJmę - College 
rajone. Atskiras, mūrinis, 8 
kambarių per du augštus na
mas. Dvi modernios virtuvės. 
Garažas ir šoninis ivažiavi- 
mas. Atviras morgičius iš 
6^2%. Pilna kaina $22.500.

$7.000 Įmokėti. High Parko rajone. 
Visai naujas, atskiras na
mas. Puikūs 8 kambariai per 
du augštus. Išbaigti du kam
bariai rūsyje. Garažas ir pri
vatus ivažiavimas. Pilna kai
na $28.000.

$15.000 įmokėti. Originalus trijų 
šeimų pastatas — tripleksaš 
— 17 kambarių. Patogiam 
nuomavimui rajone prie pat 
St. Clair - Bathurst. Du bu
tai išnuomoti už $265 mėne
siui ir 6 kambarių butas sa
vininkui.

Be to. turime labai didelį pasirin
kimą Įvairaus dydžio apartmenti- 
niu namu.

J. RUKŠA
LE. 2-4404 

Namų telefonas LE. 6-9165
KITU NUOSAVYBIŲ.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

JANE — ANNETEE
$2.000 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 

namas, kvadratinis planas, mo
derni virt., 19 mėlti skola, mor
gičius mokamas anie S90 mėne
siui, namas maždaug 6 metu se
numo, pilna kaina tik $14 900, 
j ei.e u didesnis į mokėjimas, tuo
met morgfičiaus mokėjimas apie 
$60 mėn.

BLOOR — JANE
$4.000 Įmokėti, 8 kambarių per du 

augštus, atskiras, mūrinis namas, 
k vadart in is planas, vandens aly
vos šildymas, 2 modernios virtu
vės, 2 vonios, garažas, didėlis kie
mas, at vi r. morgičius, arti Bloor.

BLOOR — SWANSEA
$5.000 įmokėti, 6 kambarių, gražus, 

naujas, atskiras mūrinis namas, 
kvadratinis planas, alyvos šildy
mas, užbaigtas recreation kamba
rys su parketo grindimis, gara
žas su privačiu įvažiavimu.

RONCESVALLES — HIGH PARK 
$8.000 įmokėti, 11 kambarių atski

ras mūrinis namas,' kvadratinis 
planas, vandens alyvos šildymas, 
3 virtuvės, 2 vonios, 2 užbaigti 
kambariai rūsyje. Dvigubas ga
ražas su plačiu įvažiavimu, atvi
ras morgičius.

INDIAN RD. — BLOOR
$5.000 Įmokėti, 13 kambarių, atski

ras mūrinis dupleksas, naujas 
vandens šildym., recreation kam
barys rūsyje, 6 kambariai pirma
me augšte, dvigubas garažas, arti 
Bloor.

SWANSEA
S6.000 Įmokėti, 6 metų senumo pui

kus atskiras mūrinis 5 kambarių 
bungalo, aliuminiaus langai ir du
rys, garažas su privačiu įvažia
vimu, modernus viduje, 17 metų 
atvira skola.

BLOOR — RUNNYME.DE rajone 
$7.000 Įmokėti, 8 kambarių per du 

augštus, atskiras puikus mūrinis 
namas, centre hall planas, van
dens alyvos šildymas. 2 moder
nios virtuvės. 2 vonios, užbaigtas 
recreation kambarys rūsyje, gara
žas su plačiu privačiu įvažiavimu, 
puikioje ramioje gatvelėje.

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

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

PASITEIRAUKITE DĖL
(Atkelta is 2 psl.) ?ko, tad sugrįžtu į viešbuti, pavalgau

lėtą senų vilniečių su gėlėmis. Atida- pietus ir išeinu pasivaikščioti po mies- 
vusi bagažą, dar keliolika minučių pra-: tą. Bet su ta savo koja, kuri pavasarį 
leidau su visais, bet kalba niekaip ne- audrų metu Niujorke man buvo išner- 
sirišo, net ir seserų dukrelės, Saliute ta, lūžusi ir Vilniuje gerokai isvargin- 
ir Nijolė, kurios vakar visą laiką buvo ta, ne kažin kur tegaliu nueiti. Nuta- 
tokios linksmutės ir vis griebdavo nia- i riu pasiimti taksį.
ne myluoti, dabar atrodė kaip muštos, y yj-gj BELAUKIANT 

Atsisvekinimas buvo kartus, net nie- / 1
kas neverkė, skausmas buvo užspaudęs i . *agaras i vietą, žmonių nemažas I

Stebėiau visus ligi lėktuvas uakilo Hau jaudinasi, kad turi skubėti i į,— , .... .... -x. . . -sieoejau visus ugi lėktuvas pakilo, - k •• t ti - taksi kain tvčia nė »atve ir kad neleidžiama eiti viršumi, palikdamas juos bestovinčius prie ae- zlEReno sioų, o čia tuksi Kaip tyčią ne į ---- ;___ ___ —:
rouosto vartelių. . *. M ... v

Netrukus prieš akis po manimi vėl »ma ^arasi su sa*ia stovinčio taksi so- 
atsivėrė Vilniaus miestas, čia pat ma
tėsi Katedros aikštė, pati Katedra, var 
pine, Gedimino kalnas ir melsva Ne
ries juosta.

AR PASIMATYSIME 
KADA?

Dar taip Vilniaus nebuvo tekę 
tyti. Vaikščiodama jo gatvėmis tenai 
apačioje, nei mačiau, nei jaučiau taip. ru„Iė. 7aš“ti išmoko!* — -. -r— 

;':ig A3*3! ”“: i'*1' Palieka mūsų būreli.
Kai atėjo mano eilė, įsėdusi sakau 

šoferiui:
— Pažįsti Maskvą? Parodyk man ją. 
Kur gi nepažinsiąs?! Penkiolika me

tų čia gyvenąs, nors gimęs Smolenske.
MILICININKAI KLAUSIA 
VEIDRODŽIO

| Bevažiuojant į universiteto rajoną,: atrodo požeminis traukinys.
i vadinamose “Leninskije gory”, eismą Į Už penkias kapeikas pavažiuoju vię- 
kontroliuojantis pareigūnas rodo šo- ną stoti ir sugrįžtu atgal. Po Niujorko 
feriui sustoti. Sustojame. Milicinin- požeminių traukinių triukšmo ir vago- 
kas ir klausia šoferi, kur jo automo- nu šiukšlyno, šis Maskvos metro atro- 
bilio veidrodis. Pasirodo, taksi neturi dė neįtikėtinai tylus ir švarus. Nebu- meninę dalį išpildys Niagaros pusią-i 
ve i d rod c I i o ir n cga 1 i s t ebė t i. k as d e- v o nei pe r g rū stas. nes sekmadienio salio skautų tautinių šokių grupė, va d. i

vienas nepasirodo. Girdžiu, kaip mer- O tai jam, pasirodo, nepirmas perėji- 
____________________ 2^’ mas- Norėjęs- pereiti skersai “Ochot- 

feriu. Jisai stoviniuoja aikštėje, bet rUd’ gatvę prie teatro, bet tenai 
nesiruošia jos vežti, sako turis pietų neSa^ma’ neleidžia milicininkas, baltą 
Vykti_____________________ r kepure sėdįs automobilyje ir vis per

j Mergina jam aiškina, kad jai baisiai £ars’akalbį skelbiąs, kad praeiviai nei- 
j svarbu, o jisai vis savo. itų 9.?’ bet naudo}Vsi tuo požeminiu
1 — Gerai, gerai, nevažiuok, aš tavo Pcrčjiniu, O praeiviams, žinoma, yra

mas. Norėjęs pereiti skersai “Ochot-

linki daug laimės 1962 m. Be to. jis !
KALĖDŲ EGLUTĖ. — Gruodžio 31 atsiuntė ir S5 bendruomeniniams rei-d 

:įd., Knights of Columbus salėje, Hel- kalams. Tai labai gražus gestas iš jo.
; lems Avė., tuojau po lietuviškų pamal- pusės. Apylinkės valdyba reiškia vie- • 
du. apylinkės valdyba surengė Kalėdų i ša padėką ir linki A. Kalvaičiui daug;

! eglutę visiems vaikams iki 14 m. amž. i laimes ir gerai įsikurti saulėtoje Kali-* 
ir visus vaikučius! fornijoje. Taip pat sveikiname jo žmo-] 

apdovanojo bei žaidė su jais, čia taip ( na ir dukrą Aldoną.
pat šeštad. mokyklos ir kiti vaikučiai* < a/| ■ k ■ ■ k 4
pasakė eilėraščių ir linksminos. Ypa- Vv INNIr EVS, MCI!
tingai visus nustebino Remizaitis jr. iš
Port Colborne pagrodamas akordeonu.

Apylinkės valdyba rinko aukas šeš
tad. mokyklos išlaikymui: surinkta 
SI5. tai maždaug vienos dienos darbi
ninko uždarbis. Žinoma, su tokia su
ma. jei ne kun. Mikalauskas, šeštad.

-..a.,

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

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

Dirbantiems Oakvillės Forde! Naujas modern. 3 mieg. bungalow! Did. skl?
Įmokėti lik $500, kitkas I-mas morg. lengvomis išmok, sąl. Netoli Oakvillės.

i

J

PARAPIJOS BAZARAS — MUGĖ 
buvo labai sėkminga. Kiekvieną vaka
rą veikė bufetas su šilta vakariene, j 
kuriai visą maistą dovanojo dirbusios i 
šeimininkės, šeimininkavo: A. Tuskc-' 
nienė, T. Timermanienė. M. Bukaus
kas, J. Kuncaitienė, G. Stankevičienė. 
O. Jančiukienė ir E. Kvietinskicnė. 
Loterijos bilietėlius pardavinėjo P.

MOTERIŠKU RŪBŲ siuvėjas

Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas anglišku medžiagų. 
Augščiausios klasės darbas. Žemes karnos.
1299 DUNDAS STREET WEST. TORONTO.

Telefonas LE. 1-1432.

numerį užrašysiu, — sako jam mergi-; skirtumąs, nes apie gerą puskilometrį mokykla negalėtu išsiversti.
na, grasindama ji paskusti jo viršinin- Veliau sužinojau, kad tie per- PAGERBTI SIMONAIČIAI. -

~ ' ■* ėjimai padaryti Chruščiovui atėjus i «
tiko p.^Bidiūn^ūkyj^uodžio 3°1 d.‘:! Gust-vs \r,Z Didininkaiticnė. Gėrimus 

(tvarkė M. Bukauskas, arkliukais lo- 
visuomenės veikėjai. ir prižiūrėjo K. Mažeika.

j Bingo pravedė: G. Galminiene, Ev. 
: Kalasauskas. T. Lukas ir V. Strikąity- 
i tė. šokolado ratu lošė M. Mališauskie
nė. Loteriją tvarkė Al. Dielininkaitis, 
Alg. ir V. Januškos, M. Bujokaitė, B. 
ir A. Jančiukaitės. Darbe padėjo J., ir 
H. Barkauskaitės. Maistu prisidėjo St. 
Bujokas ir J. Mikalauskas. Knygučių 
loteriją pravedė Ev. Kalasauskas. Lai-

ma- - Dau
guma apyl. lietuvių Naujus Metus su-

veikslas drobėje, atrodė juo ryškesnis 
ir gražesnis, juo iš didesnio nuotolio 
i ji žiūrėjau.

Širdyje sau kartojau: “Sudiev, Vil
niau! Ar pasimatysime dar kada?”

Sugrįžtant į 
Niujorką

Atskridusi iš Vilniaus, Maskvos ae
rouoste patyriau, kad be rytdienos, tai 
yra, pirmadienio, negaliu skristi to
liau?-'

Vyksta į Maskvą ir apsistojau “Na
tional” viešbutyje. Netrukus susiran
du ir kitą viešbuti, “Metropol”, kuria
me yra lėktuvų raštinė ir kur man rei
kės kreiptis, kad perrašytų kelionės 
bilietą. Bet čia dar sekmadienis ir raš
tinė neveikia, atidarys ją tik pirma
dieni nuo 9 vai. ryto.

Matau, kad man dar lieka daug lai-

kams. o jisai jai: .
— Na. ir užsirašyk. Tai. mat, gud. J valdžią, tai todėl, matyt, ir tasai žmo

— ir apsisukęs, ^clis ji keikė. tcn ųUvo pagerbti ir p. Simonaičiai
v - A, v . : PAKELIUI I VIEŠBUTI įši°s . apylinkės
R ai Mom nnnn piIp icnrtnci cakaii *. ‘ C13 jlC atšventė 2o ID. Sa\O Vedybinio

Raudonojoje aikštėje nepaprastai gyvenimo sukaktį. Valdybos vardu p.:Ka 
daug žmonių. Jų tarpe matyti daug Simonaičius sveikino pirm. A. Čepu- tp 
ekskursininkų su foto aparatais. kas. Tenka pažymėti, kad B. Simonai-

Vienam būti nežinomoje vietoje yrą ’ tis su žmona šioje apylinkėje ir Nia- 
nuobodu, tad nutariau sugrįžti į vieš- j ’ ’
būtį ir pasilsėti ligi rytojaus ryto, 
prieš tai dar sumaniusi pamatyti, kaip

garos pusiasalyje rūpinasi visais lie
tuviškais reikalais. Nėra nei vieno pa
rengimo ar minėjimo kur jie nedaly
vautų ar neparemtų liet, veiklos.

TELEVIZIJOS ANTENOS
Ž E M I A U S I O M I S
Televizijos bokštai nuo 
kanaluose 2, 4, 6, 7, 9, 11.
Skambinti: LE. 64004 iki 10 vai. vak. Leonui BIELSKIUI.

KAINOMIS. Antenos nuo $17.50, 
$45.00. Garantuotas darbas ir vaizdas

VASARIO 16 MINĖJIMAS, kuris min8,ej' ,bu1V0; Žiminskaitc, laime- 
ivvks 162 Hagar St.. Slovak Hall. Wei- Rus‘ radija-laikrodj: V. Gustys - ly- 
land. vasario 17 d., jau paruoštas. Pa- S,ntu^: ,A’ Kaunas - elektnnj 
skaita skaitys S. Bakšys iš Hamiltono, i v,rd.ul/: kunc C Bci?s,l,s ~ el®kt,r

i maišytuvą; St. Nonch — elektr. laik-j 
- rodį; V. Smaižienė — maistui šildytu-1

dasi už jo gatvėje. Šoferis aiškina, kad pavakare; atrodė, žmonės ne važinėjo, I Z. Ulbinienės iš Niagara Falls Ontg i Fedėfas —^pusryčiams sęryiz^: 
veidrodžio jam nedavė garaže, nes o buvo išsilieję į sali Bogušytė iš St. Catharines ir garsus ^ * KumPas “ steiko peiliu rinkinv; v, l
šiuo metu nesą. lyginant plaukė. Savotiškai Įdomi ta Toronto vyrų kvartetas, vad. muz. st. clT1,erec ai c ~ sax ° P°rtrctą. G. Za-

— Kaip tai nėra! žinai, kad be veid-1 Maskvos publika, kurioje vyrauja mo- Gailėvičiaus. Be to, šokiams gros eu 1) ■ ska,ll ““ sv‘ GUya},s; D Gl’s;
rodžio negalima išvažiuoti. — sako mi-;terys, dėvinčios kartūnus ir tikrai jau ropietiški muzikantai, bus bufetas, lo- 
licininkas ir užsirašo šoferio dokumen- “proletariškai” apsirengę vyrai bei terija ir kiti įvairumai, 
to numerį, bet leidžia toliau važiuoti, vaikai. 1

Išlindusi iš požemio ir atsiradusi operacijos jau sveiksta ir per Kalėdas 
; prie savo viešbučio įėjimo, matau, sto- buvo namuose. Tai suteikė visai šei- 
vi grupė užsieniečių ir kažkas iš tolo mai džiaugsmo, ypač vaikučiams. Gy- 
į mane šypsosi. Nagi, žiūriu, negro dai
nininko Paul Robeson žmona. Buvau 
girdėjusi, kad tasai dainininkas dėl 
savo raudonumo Amerikoje turėjęs 
bėdos su pasu, bet paskui jam pavykę 
išvykti ir šiuo metu besigydąs Sovietų 
Sąjungoje. Jo žmona, kuri vienu laiku 
yra buvusi Jungtinių Tautų korespon
dentė ir kurią iš ten pažinojau, pasa
koja, kad dabar ji laikinai gyvenanti 
Londone, iš kurio kaip tik dabar čia 
atvykusi.

SUSITINKU LIETUVIŲ
Bet nepraeina nė valanda, kai susi

tikau ir lietuvių. Tiesa, jie nebuvo 
mano pažįstami iš anksčiau, bet su jais 
greit susipažinau ir praleidau pora 
gražių valandų. į

Prieš sugriždama i viešbutį — jau 
galvojau, kad galutinai, — dar užsu
kau Į apačioje esančią kavine minerali
nio vandens atsigerti. Vakaras buvo 
šiltas, tai reikėjo atsigaivinti.

į • (Bus daugiau)

— Kaip dabar tau bus? — klausiu

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

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

apšildomas, 2 mod. virt., garažas, geras įvažiavimas. $16.600.
BATHURSt B GLENCAIRN, $2.000 Įmokėti, 5 kamb. bangaliukas. alyva, 

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

apšildomas, didelis sklypas. 2 garažai ir daug vietos pastatymui dau
giau mašinų Prašoma kaina $39.000.

DUNDAS — DOVERCOURT, parduodamas namas su maisto krautuve.
Geroj vietoj namas ir grožio salionas, parduodamas dėl išvykimo iš To- 
ronto. Gcros pirkimo sąlygos'.?'..'

BATHURST — ST. CLAIR, $8.000 įmokėti, 3 kambarių 2 aųgštus, at
skiras, gražaus mūro, mod. virtuvės, vand. alyva apšildomas, 2 garažai,

JIESKAU PIRKTI PIRMĄ MORGICIV S8.000 iš 7% — 5 metams uždarą

i tys — 25 sv. cukraus: J. Lenio — 25 
sv. cukraus: P. Vytė — 100 sv. miltų. 

SERGA -^‘Kiūkienė po sunkios dovanas buvo paskyrę lietuviai 
verslininkai. Bazaro paruosiamuosius 
darbus atliko K. Mažeika ir P. GustysJ 

VEDYBINĖ SUKAKTIS. — A. ir S 
Daubarų namuose paminėta Viktorijos 
ir Jono Smaižių 25 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktis.

PAKRIKŠTYTA: Virginiją Zuzana 
Kurauskaitė. Janinos ir Česlovo Ku- 
rausko duktė. Krikšto tėvais buvo dr. 
Br. Znotinas ir E. Žulienė.

P. DABAŽINSKIENĖ dovanojo baž
nyčiai gražų Betlėjų. kurį įrengė E. 
Federas

dosi namuose A. Pranaitis ir J. Pau- 
žuolis. Gydosi ligoninėje M. Šidlaus
kaitė. . ‘

BEDARBIAI. — Dabartiniu metu 
dauguma Wellando lietuvių yra be
darbiai: gal'dėlto taip sunkiai eina su

International 
Driving School

WALDI

J. KUDABA Namu telefonas RV. 3-2105 
Kreipkitės visais reikalais j EXTRA Realty 144. čia ekstra patarnavimas.

859 COLLEGE ST.
Telefonas LE. 2 5461

Mokome su standartinėmis, au
tomatinėmis transmisijomis ir 
Volkswagcnais.
1 vai. važiavimo ir teorijos pa
mokos nemokamai.

Will-Do Cartage
Baldų pervežimas

mieste, prieinama kaina.
Visi baldai apdrausti.

Broliai SODOMAI.

124 GRACE ST.. Toronto

Tcl. LE. 4-8390

REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. <Pric Lansdowne Ave.)

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

I PIRKIMAS INVESTAVIMUI
, OSSINGTON — DI ND IS

- S3.00(1 įmokėti, mūrinis narnąs šų 
! v didele krautuve, 4 mt. išnuomo

tą: du dideli apartamentai mo- 
j domiai Įrengti. Visas narnas nau- 
I jai įrengtas, vandeniu alyva ši L
1 domas. Didelis kiemas, garažai. 

Apie $300 mėn. pajamų. Be mor- 
gičių.

LANSD0WN — QUEEN
S2.500 įmokėti, gerų plytų. 8 kam

bariai. 2 virt., vandens alyvos šil
dymas, kietmedžio grindys. Vie
nas morgičius. 2 garažai. Namas 
tuščias. Nereikia jokio remonto.

PRIE LIET. PRANCIŠKONU BAŽ
NYČIOS. $3.000 Įmokėti, Apynau- 

jis. raupį, plytų, atskiras, dviejų 
augštų. 8 kamb . dvi modern, vir
tuvės, dvi vonios, turtingai įreng
ti kambariai bei virtuvės. 2 plytų 
garažai, uždara veranda. Skubiam 
pardavimui žymiai numušta kai
na. Namas apšildomas vandeniu 
alyva. Dabar tuščias. Vietoj $23. 
000 gal atiduos už $20.000.

MIMICO
$3.000 įmok., atskiras, gerų plytų, 

5 metų bangalovas. šeši kamba
riai. alyv. dažyti, švarūs ir dideli. 
Rūsy baras—kambarys Privatus 
įvažiavimas; didelis sklypas 

“CIGARU” KRAUTUVĖ 
$700 visa kaina. Cigarų krautuvė su 

kavine. Butas 3 kambarių Mėn. 
nuoma $120. Savaitinė apyvarta 
apie $300-500.

Turime kraiauvfu. farmu, vasarviečių, hotdiij, motelių Įvairiose 
vietose ir ivairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. Taip pat 

parūpiname geresnėm išlygom paskolų * morgiih|»

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius

$10.000 Įmok. Mūrinis, 14 kamb. 
nakvynėms. 3 kamb. apartamen
tas. 2 salės svečiams, valgykla su 
baru. Parduoda 15.000 galionų 
alaus Gali būti iškeista j nuosa
vybę Toronte ar kur kitur. Par
duoda dėl ligos. Kaina $85.000.

I

ŪKIS PRIE UPES
Apie 98-100 mylių nuo Toronte. 

Linsay kryptimi, parduodama 200 
akrų žemės. Frontas dvi mylios 
prie gilios ir žuvingos upės. Ūkis 
turi du ežeriunkus ir upeli Yra 
krūmu, smėlio, maudyklės. Kaina 
$5.000.

i J l

RUNNYME.DE


[Mž. 1.11. — Nr. Ž (<8t) TtVlSKtS ŽIBURIAI , < : : : ’ PSL.

PARKVIEW REAL ESTATE LTD.*
1663 Bloor St. West LE. 7-1217

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

SUNNYSIDE AVE. — GARDEN
■ $2.4)00 Įmok., mūr., 7 kamb.. 2 

virt., tinka dviem šeimom, yra
1 garažas. Arti kraut, ir susisiek.
: Prašo $14;700.

ANNETTE — DURIE ST..

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

i EVELYN — ANNTTE
$5.000 Įmok., 10 kamb., atsk., mū- 
rin., originalus dupleksas. Viskas 
atskirai, tinka dviem šeimom. 
Verias pamatyti, nes prašo tik 
S22.500.

j BLOOR — PACIFIC AVĖ.

$3.000 Įmok., 9 kamb. per 3 augs- r 
tus; mūr., atsk., 2 virt., 2 vonios, * 
labai švarus iš lauko ir vidaus.
Naujas mod. šild., 2 garažai, šoni
nis ivaž. Vienas morgičius išmo- 
kėjumui. Vertas pamatyti.

Skaitytoju laiškai
ALUČIAI. GYVUOJA, . SPAUDOS PLATINIMAS
JAUNIMAS TOLSTA ’ Apskritai, dabar spaudos platini- 

Jaunimas neturi užuovėjos" — “T mas. atrodo eina prie galo. Neperka, 
nr. 48. Netenka nagrinėti žodžio neskaito laikraščių, atsisakinėja pra

tęsti prenumeratas, ypač ’Eglutei”. 
Sako, vaikai lietuviškai neskaito. Aiš
ku, tėvai kalti. Mano brolio vaikai 
puikiai skaito ir angliškai ir lietuviš
kai, todėl ikad tėvai prižiūri, 
pratina.

REIKIA TAISYTI
Atsiminkim, prieš 10 metų

Čikagos lietuviu vaizdai ir vargai ŠYPSENOS

ž
i “užuovėjos”, nes pats autorius ją tik į 
panaudoja lemos skambumui, o rasi*

; nyje kalba apie lietuviško jaunimo ,ne- 
pritapimą ar tiesiog dvasinį valkatavi
mą. Esą Toronto lietuviškasis jauni
mas neturi kur susieiti, todėl eina i

I angliškus klubus — YMCA ir kitur.
■ Girdi, kaltos lietuviškos parapijos, kadį

liepia, 
Z.

kokie

Pradžioje norisi pasveikinti vi
sus šios skilties skaitytojus, ją se
kusius beveik kiekvieną savaitę 
1961 m, įžengus į N. Metus, lin
kint geros sėkmės. Ta pačia pro
ga reikia padėkoti ir tiems skai
tytojams, kurie kartas nuo karto 
atsiųsdavo savo pastabas ar nuo
mones dėl mūsų pasisakymų. Ti
kėkimės, jog ir 1962 m. ši skiltis 
susilauks tokio pačio, o gal dides-

0 dabar — žvilgsnis atgal į

$5.000 Įmok., 11 kamb., 3 atsk. 
butai po 4 kamb. Didelis sklypas 
50x160, naujas vand. alyva šild., 
visas išnuomotas, labai švarus. 
Priv. Įvaž.. du garažai. Vienas 
morgičius.

BLOOR — RUNNYMEDE
S8.000 įmok., rupių 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
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

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

BLOOR — INDIAN RD.
< $3.000 Įmok., atsk., mūrinis 

kamb., naujas šild., 2 mod. virt., 
vieta garažui, priv. ivaž.. skubus 
par d. Pasiteirauki!.

9

GLENLAKE — EVELYN AVE.
>mbkų rupių pL, atsk.. 8 

kamb. per du augštus, 2 virt2 
vonios. Tinka dviem šeimoms, šo
ninis įvaž . garaž. Geras pirkinys.

gra-

neduoda salių jaunimui pasilinksmin- mes buvome ir kokie šiandien kaiku- 
. ti. O tas jaunimas su mumis seniais' pįe mūsų esame? Užmiršome tautini1 nio dėmesio.
nenori būti drauge. Kodėl tas jauni- budrumą* ir nuo visų atsiskyrę gražiai į O dabar — Žvilgsnis atgal i 

į mas nenori, kratosi mūsų? O gal jis • gyvenam. Draugijų, partijų ir visokių Į 1961 m. lietuviškoje Čikagoje.
kratosi tik mūsų vadovybės? Gal tas. organizacijų labai daug ir kiekviena Koks buvo lietuviškos veiklos 
jaunimas teisingas? Mes atsivežėm sa- atskirai veikdama sau nuostolius neša, derlius9

A o ideologijas, politinius Įsi tikinimus j vienoj šeimyninėj sueigoj sutikau! Trumpai sustodami, UŽkliŪki- j ir visą eilę kitų visuomeninių pagnn- j : . . h 11U1 ^iuu<uhl

Įjuos išsirikiavom ir jaučiamės galingi,i 

rūgojam, kad niekas susirinkimų ne
lanko, svarbiausia, mumis nesidomi. ’ 

^Net-savam jaunimui atrodome ‘ikros ' 3^^ i fo„do
ipapugos. Juk organizuojam kariškas? ----
organizacijas, politines, religines ir t.t.l 
Tuo tarpu jau baigiam senti. Taigi, Į 
pažvelkime patys į save. Ka padarėm

ia lankavome Lietuviu Namus I •aaklėsime, alf ia\' kurįe J?'?'| riti ... LB Centro Valdybos per- 
ouOrgaillZčn ome LaeiUvlU Aamus. . ir/imli mncn tai nnrnmA niriplp . - ... .

EDVARDAS SULAITIS
Sportinėje srityje iškeltini ėji

ko R. Vaičaičio pergalės, šachma
tininko P. Tautvaišos laimėjimai 
Indianos “open” ir š. i Amerikos 
liet, pirmenybių bei Lituanicos 
futbolininkų I-mos vietos užėmi
mas “National Soccer” lygos pir
moje divizijoje. Taip pat iškelti- 
nas lietuvių futbolo rinktinės lai
mėjimas pabaltiečių pirmenybėse 
Čikagoje.

Dar daug reikėtų rašyti, norint 
sužymėti Čikagos lietuvių veiklą 
1961 m. Daug mūsų tarpe būta 
vaizdų, būta vargų bei džiaugs
mų. šimtatūkstantinė lietuvių 
grupė Čikagoje, nors ir gerokai 
apnešta nutautėjimo dulkiu, pa
lieka ir paliks savo pėdsakus 
mums bei ateinančioms kartoms.

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

stočių, garažu, moteliu, įvairiu bizniu ir 1.1.

V. (Vic) BUTRIMAS
~ DĖL INFORMACIJŲ RAŠYKITE: BOX 83 COLLINGWOOD, ONT.
U Frederick F. MARTIN Namų: V. BUTRIMAS

Real Estate 139 Fourth St. E.
Oakview Beach COLLINGWOOD, ONT.

Įstaigos tel. Wasaga Beach 201 Tel. 2337

TAUPYK IR SKOLINKIS
Toronto Lietuviu Kredito
Kooperatyve "PARAMA7
Būstinė: Lietuviu Namai

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

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

apdraustos. ♦ Visų 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

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

PLUMBING and H E ATI NG
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 XV.7 HkFi RADIO

LE. 2-7733
Taisom ir parduodam Kanados ir vokiškus 
T.V.. Hi-Fi setus. Nauji ir vartoti. Sąžiningai 
ir nebrangiai taiso lietuvis profesionalas 
technikas. Savininkas Raimundas Stasiui is.

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

(buvęs 
Wally’s)

Naujas savininkas

726 Lansdowne Ave
(Tarp Bloor ir Dupont)garageTei le.3.0631

VISI MASINU REMONTO DARBAI LIETUVIAMS ATLIEKAMI 
PIGIAU LIETUVIŠKAME V.S. GARAGE. Sav. V. S t r i m a i t i s

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

728 Lansdowne Ave. Tel.: LE. 3-0831, namuose LE. 74336

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RUSIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

507 Do ve rcou rt Rd., Toronto. L E. 4-6123
ANT. JUOZAPAIT1S

Kalifornija. — Parinktas skri- 
i mu i a p:e žemę astronautas John 
rlenn pareiškė neturįs jokios bai
lės, nors daug kas galvoja, kad 
is esąs “crazy”, ryždamasis to
jam skridimui. Jis pasakė: “Aš 
asitikiu savimi ir svarbiausia

Bernard Shaw
Kai pirmą kartą buvo skaitytas 

jo “Pigmalionas”, publika siuto 
entuziazmu ir daug kartų kvietė 
autorių į sceną Kai anas trečią 
kartą išėjo į sceną, kažkas iš ga
lerijos sušuko:

— Šlamštas! Pjesė velniop!
Shaw pažvelgė j ten, iš kur atė

jo balsas ir visai šaltai tarė:
— Pilnai sutinku su tamstos 

nuomone. Bet ką gi mes, vargšai, 
padarvsime. kad esame mažumo
je? ..?

Nebereikia
Teta: Onut, atrodo, tu nustojai 

piešti, dainuoti ir pianinu skam
binti. Tu nieku nebe.sirūpini.

Onutė: Taip, teta, bet kam to 
reikia — aš susižiedavau ...

[ Pralenkė T.
Amerikiečiui turistui Maskvo

je vadovas aiškina, kad Sov. Są
junga daranti didelę pažangą ir 
kaikuriose srityse jau lenkianti . 
Ameriką.

— Bet automobilių Maskvoje 
aš matau žymiai mažiau, negu pas 
mus, — pastebi turistas-

— Tai tiesa, bet užtat mes tu
rime daugiau vietos jiems pasta- 
tyti... „

Vienoj šeimyninėj sueigoj sutikau • Trumpai sustodami, užkliūki- 
idų ir kaprizų. Juos išdėstėm, pagal! J™™ ir;P3«nokytų. panelių. Jos me už didesniųjų įvykių. Jų tar
ėjuos išsirikiavom ir jaučiamės galingi, I pe II-ji Dainų šventė SU 1.000 dai-
kad turime kam vadovauti. Kartais pa- siaa.- Kodėl įvažiuojate Į lietuviui klausytojų ir

—- svetainę. ten ir galima gerai pasišoky “slaptuoju J komitetu įvykusi 
' ti. Atsakymą gavau, kad ten visi pri- liepos pradžioje . . Milijoninio 

- • ’ J. ' ’ • - ■ • ’ • užuomazga, kuris metų
girtu neini šokti, tai visaip tave iško- pabaigoje suderintas SU LB pana- 
lioja. Tai yra šventa teisybė šių mer- siu fondu ir pavadintas “LietU- 
gaičių pasakyme. yių Fondu”, tepajėgė sutraukti

Ir jeigu mes tik taip savo jaunąją voj keliasdešimt tūkstančiu dole- 
rrio otoiAi o t L-HT-in ♦ * irAc ! ■ ‘

I Su<,reani!a,»^e -UMUVU, Namu,.ISSjI 
j Juos suorganizavom su kilniais idea- klaidą. Ir kol dar nevėlu iš šių klai- 
: lais. Pavedėm administruoti rinktiems dų turime taisytis ir jas likviduoti, 
žmonėms. Jie tą darbą dirba pagal rei-1 ' ■ “
kalą. Juk reikia atstovauti srovėm ir j ĮVAIRŪS FONDAI IR MES 
kitiems politiniams susigrupavimamsj ' \.k.t . ‘\ ‘ { • * i i • ... .

'O pasiaukojimas darbui, lietuviški rei- Tautos išlikimas įpareigoja rūpintis į VOS skyriumi ir lietuvių gražuole, | m. Čia apie mirusi]! Šiltus atsi- 
kalai. lietuviškų namu praplėtimas ar itautos. reikalais-. Tinkamiausias būdas į kuris vietos atžvilgiu buvo ma-[liepimus padarė dr. Š. Biežis ir B. 
Įsigijimas geresnių, tai antraeilis klau- įį° gėrio atsiekti-yra bendras. Lietuvių ■ žesnis UŽ vieno lietuvio — dail.' Babrauskas. Pastarasis plačiau iš- 

j simaš. Niekas sau galvos nekvaršina. 5ondas Kanadoje. T odei tok10 to ndo a. Valeškos—skvriu, nors ir be nagrinėjo J. Tvsliavos poetini 
i Alučiai gyvuoja. Aluti gerdami keikia- pg-v\’endmimu turėtų būti susirupinę; gra^uoles-. . . Paminėtini ir kiti kelia. Pažymėtina, kad šiaip ilgo- 
; me tuos, kurie dirba lietuvybės išlaiu JOb’ ,r lietuvių vieši pasirodymai — žie-l mis kalbomis pasireiškiąs B. Bab-
k-vmn rtarba m nebnnm nes „e p Tikėkime jog’nereikės dar kitll 15J du festivalyje. Derliaus šventėje, rauskas šį kartą nebuvo labai iš

metu jo Įsteigimui. Hi KLB Krašto kalėdiniame parade, kalėdinėje tęstas. Iš juostos buvo perduotas, 
Tarybos suvažiavimas Toronte pradėjo: programoje muzėjuje ir kitur, nors ir nelabai vykusiai, pačio J. 
gvildenti tokio fondo reikalingumą ir čia lietuvius stebėjo dešimtys Tysliavos žodis, pasakytas per atvyksta vienas kitas, bet lik iš 
not nncbi'rn triin 'icmnnn L-rvtn ici S.o ! AL « 1 i l 1 API    X- ~ __ ■ ______________ u_________

“Vienybės” redaktoriaus Juozo 
Tysliavos paminėjimo popietė, 
įvykusi gana neparankiu laiku — 
gruodžio 24 d. į Jaunimo Centro 
didžiąja salę tesutraukė vos 50 
galvų, čia pasimaišė ir gilus snie
gas į save įtraukęs didelį skaičių 
pajudėti pasirengusių mūsų tau
tiečių; i

Nekūrentoje salėje susirinkę 
Praeityje liko ir 111-ji Čikagos tautiečiai turėjo progą išgirsti 

Tarpt. Prekybos paroda su Lietu- j įdomių dalykų apie neeilinį asine-

pakviečiant tik per 30 metų per- 
! siritusi žmogų.

atkreipė publikos dėmesį i salėje 
sėdintį šiuo metu a rt imą “Vil- 
nies” bendradarbį dr. A. Margerį.

kymo darbą. Mes jų nebijom, nes jie! 
neturi laiko kitus kritikuoti. Pagaliau

'ir tie lietuviški narnai, kuriuos įsigi-L
■ jom labai sunkiai, argi mūsų jaunimui;
jau perprasti? Jei taip, tai kaip mes; 

i tą jaunimą išauklėjom? Pabandykime ; 
j save palyginti su dabartiniu jaunimu.; 
•Mums esant gimnazijoje, mokytojai 
• ragino šviesti kaimą. O savo asmenį-; 
; nius reikalus pajėgėm susitvarkyti be ■ 
'tėvų ir mokytojų pagalbos. Aš niekuo-;
met nenuėjau Į šokius nei pas lenkus, ! 
nei pas žydus, nei pas rusus ar kitas 
tautybes. Taip pat ir mano draugai to: 
nepadarė. Kodėl? Juk mes netik vadi
nam save lietuviais, bet jais ir buvom, 

; kovojom už savo egzistenciją. Tūks-
■ tančiai mirė tik todėl, kad buvo Me-
tuviaL J ‘ v . ... .
laiko save lietuviais, jam nevistiek kur 
ir su kuo šoks. Jis bus pajėgus suorga
nizuoti sa\o lietuviškus šokius, kur 
bus sava lietuviška nuotaika. O jei 
tokiam jaunimui bus reikalinga mate
rialinė pagalba, jis kreipsis Į mus. mes 
neliks i m šalti. Iš antros pusės mes ne-. 
galime bėgti paskui tą lietuvišką jau
nimą maldaudami — sugrĮžkif prie 
protėvių kamieno.’ Jis to nesupras,

^skaudžiai pasijuoks, nes jis nepažįsta 
! pats savęs. Jo tėvai nepajėgė Įskiepy
ti ne tik tėvynės meilės, bet net nesu- 
pažindino su verte tautybės, kuri mo
kykloje niveliuojama. Nekaltinu tėvų,

i nes sunkus darbas ir augštas civilizaci-

Paskutiniu metu į Čikagą iš 
Lietuvos apsigyventi ątvy kstan- . 
čiųjų skaičius yra sumažėjęs Dar

i net pask.vrė trijų asmenų komisiją — i tūkstančių lietuvių ... Prisiminti-Į1961 m. žiemą Įvykusį ‘Vienys 
j V. ignaiti, Stp. Jakubicką ir P. Ja- r hi sukaktuves atšventę vienetai— i bes” deimantini minėjimą Niu- 
nušką - Įstatų sudarymui ir jųpriui-j 15 m. veiklos—Dainavos ansamb-' jorke.

10 m. veiklos - LFK Litua- Minėjimas buvo paįvairintas 
[komas neliečiamu, bet palūkanos bū-imca; ?.m- V€;lklo:: “ LSK Nerjs menine dalimi, kurioje Elena 
j tų skirstomos lietuvybės išlaikymo ko-p1' dešimtmetį išgyvavę spoi to Blandytė paskaitė J. Tysliavos 
į misijos, i kurią po lygų skaičių atsto-' skyriai dienraščiuose — Naujie- * kūrinių, smuikininkas A. Paukš- 
vų skirtų KLB ir fondo valdyba. ■ nose — red. B. Keturakis, Drau-j tys, akomponuojant VI. Jakubė- 

Visi kiti fondai privalėtų būti subor-! ge —- red. E. Bulaitis.
dinuoti L. Fondui Kanadoje, kuris ko--

vyresniųjų tarpo.
Rašant šiuos žodžius Čikagoje 

buvo laukiama Aleksandra Ubra- 
žiūnienė, gyv. Mažeikiuose, ši 65 
m. amžiaus moteris atvyks pas sa
vo dukrą Aleksandrą Buivydienę.

Beje, Čikagoje yra laukiamas 
ir plačiai po visą Ameriką nu- 

nui, pagrojo kelis muzikos gaba- skambėjusios Leono dukros Re- 
- ... 1961 m. būta mažiausia keli lūs. šį minėjimą fotografavo net ginos Leonavičiūtės mylimojo at-

ordmuotų palūkanų: paskirstymą virs; šimtai įvairių lietuviškų parengi- 5 mūsų spaudos fotografai. Taip važiavimas. Tačiau dar nėra aiš- 
mineta forma. Bendri tautos reikalai. kurįuos ruošė daugiau negu pat pridėtina, kad B. Babrauskas i ku, kada jis atvyks.

Minėjimas buvo paįvairintas

Taigi, jei mūsų jaunimas dar ’ 50 visokių, organizacijų,,
surinktos Kanadoje, privalo plaukti į; klubu bei kitokių vienetų . . • JŠ- 
bendra Kanados Lietuviu Fonda. Tai- skirtini yra Lietuvių Katalikų 
gi. tik- truputis geros valios ir* tokio•; Mokslo Akademijos suvažiavimas f 
fondo Įgyvendinimas taps realybe.

J. Benius
su savo paskaitomis, XI-sis JAV į 

i Liet. Studentų s-gos suvažiavi-’ 
imas, daugelis kitų organizacijų į 
j.suvažiavimų. Ypatingai gausiai

Automobilių, namų, vasarnamių, sveikatos, D/C J ~Į 
gyvybės, pensijų ir kt.

Draudimai arba RO. 6-0832
P. Barausko Agentūra

49 Cameo Cres., Toronto 9.
KAŽIN AR JAU VISIŠKAI TAIP?
• Skaičiau atvykusio is Lietuvos žodi, Į "užderėjo" lietuviškos meno pa- ■ 

kurtame paimamos partijos. Gana. rodos kartais ivgiagrcčiai vvks. 
gražiai, beveik pataikaujančiai, apiej tančios keliose betose ' ■visas atsiliepiama, bet galų gale už.. Wncms Kenose vietose ;
giedama sena dainelė — nereikia par- Praėjusiais metais nemažas bu- 
tijų. tik tautos- vienybės arba vienos: I J'S darbščiu lietuvių iškeliavo
partijos. ............ i Anapus. Jųtarpe prisimintini dr.

i nes sunkus darbas ir augštas civilizaci- Demokratija nėra jau visiškai tobu-i B- Dirmeikis, Margučio radijo 
į jos lygis padaro savo. Kas svarbiausia. las valdymosi būdas, bet geresnio kol: valandos pranešėjas ir to paties
i kad dažniausiai nukenčia šioje srityje kas dar nerasta, čia. vakariniame pa
į iiiteligentai. Jie saugoja savo vaikus, šaulyje, demokratijos praktikoj vyrau____ _ ___ x a_________
I kaip katė pele, kol jais gali pasid/.iaug-Ja pasiturintieji. Partijų politika tu-, dėja ir kt. IŠ džiugesnių įvykių

i vardo žurnalo redaktorius. Sofija
Barčus — radijo programos ve-

ri dėmių, bet. kaip jau minėjau, nie
ko geresnio neturime”.

Toliau laiško autorius A. Saukaitis J 
primena neprikl. Lietuvos praeiti, josi 
santvarką po 1926 m., sakydamas, kad. 
•gyvenimas blogus laikus išbaltina”. Į 
Esą autoritetinė valdžia su korupcija; 
pakankamai nekovojusi, varžiusi lais-: 
ves ir ugdžiusi tautos pasyvumą, todėl •

ii. Štai vieno tėvo žodžiai:
•Prašiau gražiuoju, meldžiau,' ver

čiau, mušiau, bet niekas negelbėjo: 
ištekėjo už žydelio ir tiek”.

Bet tas pats tėvas džiaugėsi, kad 
duktė draugauja su kultūringesniais 
kaip lietuviukai. Kur tiesa’? štai yra 
saujelė mūsų tarpe senelių, kurie gal-, 
voja, esą nepakeičiami. Jie ne tik va-' .
dovauja keliolikai organizacijų, kurios Pcs^ Pa£rincio lyginti to Lietuvos lai- 
merdi-kaip ir jie patys, bet veda kar-‘ k°tarPt° su dabartine Korėjos san- 
tais kiršinimo darbą mūsų tarpe ir txarka- 
svarbiausia, nesirūpina tautybės išlai
kymu. Per didelę daugybę darbų už^į 
miršta savo šeima ir pagaliau visa su-J 
Sideda, kaip Krilovo pasakėčioje “Ly- ’ 
dėka, gervė ir vilkas”, žinoma, tada į 
kaltl Bent širdžiai ramiau. Taigi j veju yra ne (jį vjsu laukiamas, 
paruoskime jaunimą šeimoje, kad jis j jr reikalingas. Tai būtu de- 
noretu organizuotis, leiskim jam mAV„ti;AC 
veikti ir jo darbą remkim, padėkim 
jam. J. Dumblis

VALAU FOTELIUS
lit ĮVAIRIUS KILIMUS. 

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

Skambinkite LE. 34912.

VISU ROSIU AUTOMOBILIU
BODY TAISYMAS
D u n d a s Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas. 

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

PIJANINŲ 
TECHNIKAS
A. BR1CKUS atlieka Įvairius pija- 
ninų remonto darbus ir sustygavi- 
mus. Perka ir parduoda naudotus 
pijaninus. Telefonas LE. 7-3782.

Dažaiirsienoms

bvpccta*. 'terpentinas.
S k X \ i ‘ n i: I! & W a 11 paper

t el. EM. 4-2715, Toronto, Ont

Dr. E. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER RD. 

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

paminėtinas dr. P. Daužvardžio i 
į pakėlimas generaliniu konsulu 
• Čikagoje.

Telefonas LE. 2-4108

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI. O.D.

Dr. V. J. MEILUVIENĖ

DANTŲ GYDYTOJA
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Užimti Kubą!"
(Atkelta iš 3 psl.)

mokratijos įsikišimas sulaikyti 
: pačiam blogiausiam raudonojo te- 
■ roro įsikišimui”.

' Jeigu mano kaimyną užpuola 
plėšikai ar žmogžudžiai ir jis ne
pajėgia apsiginti, argi mano de-į 
mokratiškas nusistatymas nelei-! 
džia jam padėti nuo jų apsiginti?! 
Toks atvejis šiandien yra su Ku- 
ba. Kaip ilgai dar amerikiečių 

I demokratija neleis gelbėti savo 
I žudomo kaimyno? Ar jūs negirdi- 
te motinų ir vaikų šauksmo rau
dona j a me pragareAr nesate liu
dininkai tūkstančių pabėgėlių? 
šimtai tūkstančių dar norėtų pa
bėgti, bet negali. Ar tai jums nie
ko nesako ?”.

j “Teroras, kuri kubiečiai dabar 
pergyvena, negalimas apsakyti 
žodžiais. J į reikia pat irt i ant savo 

į kailio. Man ašaros rieda iš akių 
rašant šiuos žodžius, ašaros kan
čios ir pykčio, kad mes patys ne- 

I galime sau padėti. Ištieskite mum 
savo galingą ranką. Padėkite 
mums atgauti laisvę ir demokrati- 
ja. kurią mes stengsimės išsaugo
ti betkokią kaina”.

j Ar netinka tie nežinomo kubie
čio žodžiai ir tiem milijonam eu
ropiečių, kurie ne 3, bet jau ke
liolika metų šaukia? Demokrati

jos tačiau negirdi to šauksmo. Iš
girdo šiek’ tiek dabar, nes tas 

• šauksmas tik už 90 mylių. Bet ir 
J tai dar pertoli... V. K.

How 
kabi

420 Roncesvalles rlve. (prie
ard Park Ave.). Telefonai: 
neto LE. 1-4251; namų CL. 9-8029.
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 6.30 vai. vak. šeštadieniais nuo 

10 vai. ryto iki 4 vai. po pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

Dr. J. Matulionytė
DANTŲ GYDYTOJA

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

TEL. RO. 6-1372

Dr. Mirko KOVAC
AKIŲ GYDYTOJAS - 

SPECIALISTAS
333 BLOOR ST. W.
Telefonas 925-8251

PRIIMAMA TIK 
SUSITARUS TELEFONU

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W. 
Roc^i 107 

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

RONCESVALLES AVĖ.
(prie Geoffrey)

Tel. LE. 5-7025

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

LIETUVIO ADVOKATO 
{STAIGA

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 B EN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

j naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3. Ont.
Telefonas LE. 4-8431

man drąsos ir pasitikėjimo teikia 
mano religiniai įsitikinimai Aš 
nepripažįstu tokio tikėjimo, kur 
žmogus kreipiasi į Dievą tik ne
laimėje, Mes turime būti su Juo 
kiekviena savo gvvenimo minu
tę’’-

OILS LTD. 
' • J ." A Krova t

H. ROžAITIS
Greitos kuro-alyvos pristotymos 

potomovimos.
Telefonas LE. 3-4908.

ir

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

(prie Dufferin)
•I** ’ W • • : ’Visu rūšių automobiliu mechaninis 

remontas. Automatinės transmisi
jos. Darbas sąžiningas ir garantno 
tas.

Sav. Ant. Paškevičius 24

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kontraktorius

Visų rūšių elektros 
įrengimai ir pataisymai,

Httmberview Rd., Toronto.

Kabinetas: L E. 4-4451
Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais
;; pagal susitarimą. L „

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

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O.
Wiktoria RUKGWSKA, 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 skaudėjimq ir ner
vingumo . Kolba slavų kolbomis.

.470 COLLEGE ST.. Toronto 
f Telef. WA. 1-3924

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

DRAUDIMO IŠTAIGA

AL DUDA

24 VAL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612

DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131

NAMU

RO. 6-7132
ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO _

DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE KANADOS PROVINCIJOSE. 
10% NUOLAIDA IMANT DRAUDIMĄ IS VIENOS KOMPANIJOS.
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MOTEKAITIENE

Kviečiami visi Toronto ir apylinkes kolonijų lietuviai į

MANIGIRDAS MOTEKAITIS

Sausio 13d. P r i s i ke I i mo pa rd p. sa I ė j ez 6.30 va I v; į vyks 
nepaprastas koncertas: solistė I. Motekaitienė ir 
pijanistas M. Motekaitiš.
Veiks turtingas bufetas su įvairiausiais gėrimais ir valgiais; graži ir vertinga loterija. 
VISI LAUKIAMI! PELNAS SKIRIAMAS LIETUVIŲ VAIKŲ NAMAMS;
Įėjimas $1.50, studentams ir moksleiviams $1. Rengia: Toronto Lietuvių Vaikų Namų Rėmėjai

MONTREAL, Que.
| Kalėdų eglutė, ruošta dr. V. Visos Kanados sporto apygar- 
Kudirkos šeštad. mokyklos šv. dos krepšininkai suplauks Mont- 
Kazimiero parapijos salėje praei- realin gražion sporto šventėn -~ 
tą sekmadienį, sutraukė keletą■ krepšinio varžyboms vasario 3.if 
šimtų didelių ir mažų. Malonu bu- Į 4 d. Jau dabar kviečiame visą lie- 

• vo matyti tokį gražų buri lietu-: tuviškąja visuomenę ruoštis šiam 
; visko prieauglio. Gaila tik, kad J gražiam įvykiui. r
■ dar ne visi tėvai leidžia savo vai- ; . v
ikusi leituviškas mokyklas. Tą sa- c A 9 ? PJ ®
i vo žodyje pabrėžė ir Montrealio ras ivyks kovo 23, 24 ir 25 d.

A V parapijos kleboųąs dėkoja

TORONTO, Ont
Šv. Jono Kr. parapijos žinios ; T
— Nuo šio sekmadienio vėl i — Giliai užjaučiame: K. Kaspe-

pradedamos tikybos pamokos vai- j ravičių ir jo šeimą, jo motinai mi- 
kams, kurie ši pavasarį ruošiasi rus Lietuvoje; A. Zarembaitę ir 
pirmajai išpažinčiai ir pirm. Ko-! M. Pranaitienę ir jos šeimą, jų . 
munijai. Pamokos vyksta sekma-Į motinai mirus Lietuvoje; I. Kai-jPL saus10 4 vai. p.p. ren- 
dieniais muzikos studijoje po 11 rienę ir jos šeimą, jos motinai mi-: yas! Į.' a?kM manius. 57 Sylvan, tadienio vakarą spaudai ir sma- žiburiu” vajus
vai. pamaldų. Atkreipiame tėvų rus Lietuvoje; J. Vaidotą ir šei- Avy ^ores kandidates privalo ,,H nuotaikai. * vvUs wkniinMi* lan vk->

, dėmesį, kad visi vaikai, kurie mą, jo motinai mirus Lietuvoje; j dalyvauti, nęs ruošiamasi metinei; v. naHiii cL-aitvtnninTcicak-iiiaikraą-
šiais metais rengiasi minėtoms iš- E. .Ališauskienę su šeima, jos bro- a'l‘kn šventei. Vadovybe Klaipėdos minėjimas i . bi-. V Į. .....
kilmėms, galutinai būtų užregist- i liui A. Augučiui mirus Toronte., 
ruoti ir aktyviai lankytų pamo-; _ §j šeštadieni, sausio 13 d.;
kas, kulias dėsto liet, seselės. -Ijta iain.vmvo uujvo vi\6vi\vuito J.UllgUČ VdlUVUd AVlWld V1OUO OLŲ’

Romoje studijuoją lietu- Mišios: 7.30 vai. už a.a. Virginijos dentus ir prijaučiančius atvykti i 
yiai klierikai — Jonas Staškevi- vėlę, užprašytos F. B. Kasperavi-;Prisikėlimo muzikos studiją sau- ^umix humir suicheu u. x«.x nuuiniu«
čius ir Liudas Januška Kalėdų čių; 8 vai. už a.a. Veronikos vėlę, : šio 14 d. 5 vai. p.p. Vyt. Petrulis Klaipėdos minėjimą kovo mėn. tik naujiems skaitytojams — $3 
atostogas praleido sv. Kazimiero užprašytos J. G. Kaknevičių; 8.30 rodys filmus iš Trinidado, praėju- p^aigoje Numatoma kviesti pa- ištisiems metams, 
liet, kolegijoje. Jie atsiuntę sven- Val. už a.a. Bronislavos vėlę, už- siu studentų parengimų ir sto- ■ ' • • - ■ ‘
čių sveikinimus šv. Jono Kr. pa- prašytos J. B. Vaidotų. Artimuo- vykių. Bus proga sueiti su drau-j 
rapijai. sius kviečiame dalvvauti.

— Praėjusio šeštadienio Toron
to dienraščio “The Telegram” re
liginiame skyriuje, tarp keleto ki
tų bažnyčių atvaizdų, buvo įdėta 
ir šv. Jono Kr. bažnyčios bokšto 
nuotrauka.

ŠEŠTAD. MOKYKLA I METINIS SPAUDOS 
po Kalėdų atostogų darbą prade- BALIUS

. da ši šeštadieni, sausio 13 d. 9 Tradicinis “T. žiburių” spau- 
Prisikėlinio parapijos žinios vai. ryto. Mokyklos vedėjas i dos balius numatytas vasario 3 d. 

........ . .. Prisikėlimo salėje. Planuojama
Ateitininkių susirinkimas i tokio baliaus nuotaikai tinkama 

Moksleives -gimnazistes ir jau- Įprograma. Rengėjai iš anksto 
nesnes ateitininkes si sekmadie- kviečia vįsus Toronto ir kitų apy^ j ti.

i linkiu tautiečius rezervuoti ta šeš- į

i lituanistinių mokyklų globėjas A V parapijos klebonas dėkoja
T. J. Borevičius, SJ, ir tėvų komi- visiems, kurie padėjo parapijos 
teto pirm. J. Ramanauskas, darbe: parapijos komitetui, mie- 

Mokyklos mokiniai. labai vyku- Jiems choristams ir dirigentui, vi- 
šiai suvaidino D. Lipčiūtės-Augie- soms organizacijoms bei jųjų val- 

’ nes 2 veiksmų vaizdelį “Kalėdų dvboms už sklandu bendradarbia- 
' žvaigždė”. Scenoje pasirodė artF vima: nuoširdus dėkui P. Rut- 
’ 40 jaunų “aktorių” ir šokėjų. Ge- kauskui. De Lux Cleaners savi- 
j rai režisuotas vaidinimas, puikūs ninkui už patarnavimą tvarkanj 
kostiumai, gražios Kalėdų Sene- bažnytinius drabužius. E. Žibaitei 
lio dovanos ir tėvų komiteto rū- už sutvarkvma lempučių bažnv- 

J pėsčiu paruoštos vaišės paliko čioje: M. Vilimienei už plovimą 
gražų vakaro prisiminimą. | bažnvtiniu drabužiu; Pr. Ketuf- 

Vaidinimą režisavo mokyt. J. kai už pastatų tvarkymą; visi dėi 
Gečienė, šokius, paruošė mokyt 'j<j ngi seselėms už visokeriopą pa?

Čikagoje, bus laikomas sausio 14 jukino Lapinas, akomponavo siems mokytojams, kurie vedą 

Kr. bažnyčioje. Velionies draugus; vaidmenį labai gražiai atliko ak- ;

darbe: parapijos komitetui, mie-

Šv. Mišios už a.a. agr. Kaz.
Jėčiaus - Jacevičiaus vėlę, _ , . ___ ___________________ r t

mirusio 1961 m. gruodžio 26 d. J. Baltuonienė, dainas paruošiant ,galbą. Esame labai dėkingi vū 1 T _-I____ — - ■--■-.■i— 1 A 7 T owttioo i j . • .  .t _■

d., sekmadieni, 12 vai. šv. Jono D-. Bertaškaitė. Kalėdų Senelio į mūsų jaunimą Lietuvos keliu.

ir pažįstamus kviečiame dalyvau-J torius P. Sabalis. Vakarą atidarė : 

dirkos m-los vedėja mokyt. J.
Blauzdžiūnienė. si iš JAV 2 bilijonus dol. pagal*

šv. Ka dmicro parapijoje orga-: bos: pažadėta duoti dar vienas 
iYiaipt-uuS uuuvjimas į *■<-..« nizuojamas vaikų choras. ’Parapi-. bilijonas.

Ryšium su Landmannschaft ti 1962 m. pasinaudodami šieme- jos aununistratonus kun. dr. F. Indonezija gavo is Olandijos 
Ostpreussen paruoštu tyrinėjimu tine nuolaida. Daugelis senųjų Jucevičius prašo visus tėvus leis- per bilijoną dol.; Amerika duoda 

..... . - ---------- ---------- ---- *: : :-----  1 kitą pusę bil. dolerių. -
Gana, vadovaujama sovietinio

Giminės |ir programą pravedė dr. V. Ku- KUR EINA AMERIKOS -
DOLERIAI? Indija yra gavai-

; dalyvauti, nes ruošiamasi metinei 
‘ Vadovybė Klaipėdos minėjimas

Ryšium su f Studentų popiete j
Toronto Lietuvių Studentų są-: dėlr Klaipėdoj kTašto atidavinm skaitvtoju švenčiu p5-oga užsakyti savo vaikams Įsijungti i jaunų-; 

rytą laikomos trejos ekzekvinės jungos valdyba kviečia visus stu-l'm ReįchUi. Mažlietuvių Bičiulių “Tž” savo giminėms ir bičių- ju chorą. Kviečiami dalyvauti vi-1
-i on xr s į jr Lietuvos Rezisten- liams. Vajus truks iki vasario 15;si berniukai ir mergaitės nuo 8;simpatiko, prez. Nkrumah, gau-

cinis Sąjūdis nutarė surengti d. Iki tos datos galioja nuolaida] įki 15 m. amžiaus. -- J:j-’------
*** į . Šv. Kazimiero parapijoje ši sek

madieni bus paskelbta metinė pa- JAV 2 bil. dol. Dar tikisi gauti.
rapijos apyskaita. Parapijiečiai Egipto Nasseris prašo ir tikisi 
sveikina ši naują parapijos admi- gauti dar pašalpos.
nistratoriaus kun. dr. F. Jucevi-

sumanymą, neįprastą Mont- 
reaylje.

Šv. Kazimiero parapijos metinė 
vakarienė Įvyks sausio 20 d. Pa
rapijiečiai kviečiami prisidėti

_ ______  prie vakarienės parengimo darbu 
tų tradicinis balius Įvyks vasario *r aiJka loterijai ir vaišėms.
3 d. naujose Islingtono Golf Club Česlovas Januškevičius rengia- 

, patalpose, kurios buvo pastatytos si tuoktis su Birute Petrulyte iš 
n’ inž. Čeponio priežiūroje pagal ar-: Toronto. Užsakai skelbiami AV

tis dažnai pasireiškia_ parengi- namuose, 436 Roncesvalles Avė]! ^Kvietimu^^^ali^iau’^^bS1 baŽnyC1°je' - >
Kv ireu nnnv.nxvo Famvnu.. , .. . ■ , ., , , i < ■—'Kasdien lankė daug žmonių — onuti nas Toronto PLIAS^valdv Antanas Povilaitis mirė He-j
Parapijos vardu nuoširdi padėka 1 chetlP.es Pamok°s vėl pradeda- pirmą kartą. Nepraleiskime šio knygon pasirašė per pustrečio nfriL Valdvba chingene, Vokietijoje. Reiškiame

Toronto lietuviai kalbasi Į Sv. Onos dr-jos narių ir bičiulių; 
__ Ąr pini Tonai ši šeštadieni' susirinkimas Įvyks ši sekmadieni;

koncertą-baiių?—klausia Jurgis* į tuojau po Sumos klebonijos posė-l
— Žinoma, kad einu, noriu iš- dvi" 

girsti operos solistę Motekaitie- 
nę ir pijanistą Motekaiti.

— Ir aš būsiu, — sako inž. Vir
ginijus. — Visi mano bičiuliai ten

---------- - •• . . , - . bus. Sako, ir jaunimo bus. Jiems persvara — 48:41
- Š^o?ikus ,ic,u’ “

Valdyba į . >f ,19rf2 m 'SaU‘: — Aš ta?nė^ku — Uilerp^ SI-i
S..A A30 kl..,p()S '&Oa™

susirinkimas įvyks sekmadieni, dėjo šv. Jono Kr. bažnyčios link.; j ponios prikepė ‘I
.. ............ J- 2 'ai. p.p. Liet. Na- Tenai už velionį atlaikė dvejas;" ir negeriu I 

gedulingas Mišias-Tėvas Rata-i bet einu puikiu tortu paragauti'.:
— Atsigausime visi, bičiuliai,! 
sušunka Jurgis, — netik malo-!

niai laiką praleisime, bet ir Vai- ; 
kų Namus paremsime. Gražų lab
darybės darbą padarysime. Tad ; 
ligi pasimatymo! Koncerto - ba
liaus pradžia 6.30 vai. vak., Pri-| 
sikėlimo parapijos salėje, ši šeš
tadienį, sausio 13 d., o Įėjimas tik

skaitininką tuometini Lietuvos, 
pasiuntini Berlyne p. Škirpą, da-;

na didelę paskolą.
Jugoslavijos Tito, yra gavęs iš

Norintieji užsiprenumeruoti 
"Skautų Aidą” 1962 m. ar atnau
jinti senas prenumeratas, kreip

;gaiš.ir linksmai bei įdomiai pra- £ar gvvenanti Vašingtone.
Įnirti nn Irm n/<i nm n rM f T nu ’ * °

Domicėlė Danish mirė Scran- fcįtės pas skaučių tunto atstovę D. 
ton. Pa. Palaidota sausio 2 d. Jos Keršiene arba rašykite: 487 Win- 
giminaitė p. Cirūnienė gyvena: dermere Ave. Tef. RO. 2-5521. 
Toronte. Savo laiku ji lankėsi To- Tunto vadija

Lietuviu inžinierių ir architek-

' — Visus kviečiame paremti leisti sekmadienio popietę. Lau- 
Liet. Vaiku Namu rėmėju, ren- kiame visų atsilankant, 
giamą koncertą-baiių ŠĮ šeštadie- Dalwaukime koncerte 
m, 6.30 vai. vak. Prisikėlimo sa- Raginame visa Toronto lietu-,Ši 
leje. Pelnas — Vaiku Namams. Viči-Q?i iaimima atciiank-vti i J . -viskąjĮ jaunimą atsilankyti į se- ron^e jr prisiaėjo prie sv. Jono 

[ Kr. par. išlaikymo.
A.A. ALFONSO AUGUČIO 

LAIDOTUVĖS
Velionies palaikai buvo pašar

voti Turner V. Porter laidotuvių:

IlUUlldllKd. a- i j- - u - j--*--—e —-------------r
— Šią savaitę par. kunigai lan-! ~~1 §•. .sekma^.ie.n/.v.^azaiyS1%e sėlių ruošiamą koncertą - balių 

ko parapijiečius šiose gatvėse: R?r \r va ' tįsias kleb. T. sausio 13 d. 6.30 v.v. Bus proga 
Parkside Dr Humberside Vine 1 P1aaaas darys metini pranešimą išgirsti kylanti jauna pianistą Ma- Avw Cauagua Sock Ind Tr i aPie Parapijos 1961 m. veiklą ir nįirdą Motekaiti, kuris neseniai

— 'Jaunimo choro repeticijos < finansinę padėti. Par. salėje klau- gavo muzikos magistro laipsni De
po Kalėdų atostogų: penktadie-; sa»tien[s M1^as Pran«s™aF bus Paul un-te, Čikagoje. M. Motekai- 
r - • s 1 padarytas po 11.30 vai. Mišių. tie eiežr.ei peeireiekie

— Pirmos Komunijos ir kate- muose Amerikoje, bet Toronte-iriais 6 vai. vak. ir šeštadieniais— 
po šeštad. liet, mokyklos pamokų
mielajam atžalvnui ir choro va- ??0SJi sekmadienį po 10 vai. Mi- vertingo ir Įdomaus koncerto. šimto asmenų. Velionies karstas 
dovui už gražų kalėdiniu giesmių:S1^’ vaikučiai renkasi į Vaikų Aa-1 Studentų S-gos v-ba Į skendėjo gyvose gėlėse, kurias
repertuarą, išpildytą , kalėdiniii; o gimnazistai — į aktorių, KĮj Katalikių Moterų dr-jos i prisiuntė 33 aukotojai — įstai-j 
metu parapijos bažnyčioje. i _ kl Kat. Mot. dr-ios Prisikė-1 Prisikėlimo par. skyriaus narių S°.s> šeimos ir paskiri asmenys. į

— Parapijos choro repeticijos jį skyriaus susirinkimas ši i susirinkimas ivyks ši sekmadieni,'velloni uzorasvta nei _0 sv.
vyksta kas sekmadieni po 11 vai.!111“0 skyriaus susinnKimas si, - - Sumos muzikos- airiu narini ins saiėip sinn sekmadieni po Sumos muzikos į sausio 14 a., po burnos muzikos r.. .>aiaų parapijos saieje. Šiuo ... . Id5 • d M Arxtikaiistudijoje, metu rengiamasi naujoms Mi- stuaijoje. laomi ar. m. ArsiiKai | p^oarai 
šioms. Džiugo, kad choro vadovo' !-Vies P.ask.alla .. . , ,,, , 
muz. St. Gailevičiaus dideliu pa-’ ~ M sekmadieni. 2.30 vai. p.p. 
stangu dėka choras pasižymi ne J,r,c v;"«01u! - valkl! choro re 
tik estetišku giesmių išpildymu, 
bet džiaugiasi ir choristų'padau
gėjimu.

- - ŠĮ šeštadieni 8.30 vai. rytą 
giedotos šv. Mišios už S. Janeiiū- 
no šeimos mirusius; sekmadienio 
pamaldose prisimenama a.a. Bar
bora Žilienė, o 12 vai. pamaldose
— a.a. Kazimieras Jėčius, nese
niai miręs JAV.

Šv. Jono lietuvių kapinių 
vartų paminklui konkursą pratę
sus iki š.m. vasario 16 d. ir i tai
sykles Įrašius papildymą, kad ne- 
vien Rūpintojėlis, bet ir kitas ku
ris religinis bei tautinis motyvas: 
gali būti paminklo dėmesio cent-: 
re, atsirado daugiau asmenų, ku-i Radford Ave. ir Wanda Rd. 
rie yra susidomėję Įsijungti i kon
kursą. Būtų gera, kad ši idėja ras 
tų platų atgarsį ir kad šį pavasari viškos spaudos. Ypačiai visiems 
numatomas statyti kapinių ivažia-> rekomenduojame mūsų vietini 
vimo sankryžoje paminklas būtų katalikiškos krypties ir augšto ly- 
gražus ir originalus. A. I gio savaitraštį “Tėv, Žiburius”.

KL Katalikių Moterų dr-jos
Už velionį užprašyta per 20 šv. 
Mišių. Prie karsto vakarais buvo 
kalbamas rožinis, dalyvaujant 150 

Programoje - idomi ir visoms - *200. asmenP- Velion? lankė s®’ 
' aktuali dr. M. Arštikaitvtės pa- nesmosios ir naujosios imigraci- 

i IcL-iifn -Vnikn iln^tri-ntn JOS lietuviai. Is tO bUVO l'VSkiaiprie vargonų — vaikų choro re- skaita vaikų akys iliustruota •' 
peticija. paveikslais.

—- Pakvitavimai pajamų mo- Narės prašomos eiti lą dieną 
kesčio reikalu už 1961 m. aukas l)r’e šv. Komunijos, 
provincijoje gyvenantiems gera
dariams jau išsiųsti. Toronte gy- . ............. .
venantiems geradariams ir para- ŠauSYo ją *J 
pijiečiams jie bus pradėti siunti 
nėti šią savaitę alfabeto tvarka.

— Prisikėlimo par. Katalikui 
vyrų dr-jos susirinkimas bus sau-

i

’Įinupse. i.o_------ -----------
; Darbotvarkėj ataskaitiniai pra- elis. OFM ir kun. P. Ažubalis. Pa-:

H nešimai apie praeitų metų kuopos starasis tarė ir jautrų pamokslini;_
. d _ ., ’ veiklą. Visi nariai ir prijaučian-;žodi, skirtą velionies atminimui.:

s;.? . P° ^umos muzikos stu- tieji maloniai kviečiami. V-ba Pamaldų metu giedojo šv. Jono dijoje. ’ -
— Ateinančią savaitę parapijos Metinis “Dainos” susirinkimas 

kunigai lankys parapijiečius šio- ’
■ se gatvėse: Abbott Ave., Alhamb
ra Ave.. Boustead Ave.. Brad Av.,
Chelsea Ave.. Dorval Rd., Ken-

■ neth Ave., Prince Rupert Ave.,

dijoje.

— Naujų metų pradžios proga 
visus kviečiame užsisakyti lietu-

---- -........................ Kr.parapijosjaunimochoras.va-
oq o ,-,i dovaujamas kun. kapel. B. Pa-įvyks sausio 28 d.. 3 vai. p.p. pas: •••“

pirm. K. Butiene, 314 Clendenan.■ "f .. y UL A’ " ducua , Is baznyC10S automobilių vilks-: 
tinė pajudėjo lietuviškuju šv. Jo
no kapinių [ink, kur a.a. Augučio; ^^0 “dolerio.

• palaikai palaidoti amžinam poil-;
, siui. Automobilių kolona pakeliui Tautiniu šokiu ir dainų
i Į kapines pravažiavo pro velionies festivalis
namus 534 Mindermere Avė, kur : gimtai tūkstančių naujųjų 
buvo minutelei stabterėta. -nadiečiu, tvirtai įsijungę i 

į Kapinėse tikybines apeigas at- krašto gyvenimą.* pradeda 
liko kun. B. Pacevicius. Prie ka-

Česlovas Januškevičius rengia-

Toronto. Užsakai skelbiami AV

džių kambaryje..
Krepšinio jauniai pradėjo Mont

realio krepšinio lygos rungtynes. 
Žaidė prieš University Settle-' 
ment. Žaidimas baigėsi svečių

Lietuviška baldu 
dirbtuve

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

Gilios užuojautos reiškia
JONUI VAIDOTUI IR PONIAI 

jo mylimai mamytei
A. t A. VAIDOTIENEI mirus Lietuvoje.

netoli Evelyn Ave. ir Annette St. 
Visos narės ir viešnios kviečia
mos gausiai dalyvauti.

M. F. Y-nė
Studentų rengtas

i N. Metų sutikimas pas P. Beres
nevičius praėjo sėkmingai ir nuo
taikingai. Dalyvavo apie 40 stu
dentų. Nuoširdžią padėką reiškia-: hko Kun. t>. racevicius. rne Ka- daugiau jr daugiau reikštis orga- 
me ponioms Beresnevičienei ir j po jautrų atsisveikinimo žodi tarė! njZUotai. Jau seniai veikia Pa- 
Baikauskienei. kurios taip mielai i pedagogas A. Rinkimas. vergtųjų Tautu Antibolševikinis
mums padėjo paruošti ši balių. . ■ Po laidotuvių dalyviai buvo pa- frontas. Baltu Federacija ir Et-

Studentų formalus balius Įvyks; prašyti i velionies namus užkan- į nįnės Spaudos Klubas: Neseniai 
vasario 24 d. Prince George vieš- džiams. Laidotuvėmis rūpinosi jo padarytas ir dar vienas naujas 
būtyje. Bilietus bus galima gau- sesuo Eleonora Ališauskienė - Al- žingsnis — įkurta Tautiniu Šokiu 
‘i pas valdybos narius. V-ba šėnienė. Pr. Al.

ka- 
šio 
vis

A. Klemka,
A. P. R. Gvazdaičiai.
A. A. O’Donohue

Mylimai mainytei Lietuvoje mirus.

bendradarbi p. JONĄ VAIDOTĄ ir jo šeimą

giliai užjaučia ir kartu liūdi

‘‘TRANE’’ lietuviai

' .... A - t A / .
VIRGINIJAI KASPERAVIČIENEI Lietuvoje mirus, 

jos sūnui F. Kasperavičiui ir jo šeimai.
gilios užuojautos reiškia

J. Gailrūnicnė
O. Gailifinaitė
E, ir F. Senkai

Mylimai motinai ir uošvei Lietuvoje mirus.
NA DU AI IR JUOZUI ZAKARAMS

reiškiame nuoširdžią užuojautą

Marija ir Juozas Radzevičiai

Gilaus liūdesio valandoj, mirus brangiai motinai ir mūsų 
lėta: Lietuvoje.

A. A. KAROLINAI ZAREMBIENEI, 
reiškiame užuojautą sūnui kiin Leonui Zarembai. S.J. duk
roms Marytei Pranaitienei. Aldonai Zarembaitei ir kt. gir

J, G. Telyčėnų Šeima ir
■ ■ K. Baronas

Kubos Castro yra nunešęs bili
jonus dolerių.

JAV Kongresas pradės atidžiau 
kontroliuoti taip vadinamas “atsi
likusias valstybes’’ ir neduoti jo
kios pagalbos Chruščiovo drau
gams.

Atsivežant i
v

Kanadą ar
keliaujant,

jums patars ir padės

V. BAČĖNAS
FOUR SEASONS TRAVEL LTD.
109 Bloor St. W., Toronto 5

WA. 5-5555
Po darbo LE- 3-3027

BALTIC MOVERS
Raidų pervėžitnas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į 
Montrealį. Londoną. Windsora, Hamil
toną. North Bay. Sudburi ir kitur.

30 DEWSON ST.. TORONTO 
Telefonas LE. 4-1403

TAUPYK IR S K O L I N K I 
savo Kredito Kooperatyve "LITAS"
SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS. PASKOLOS LENGVAI IR 

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

Visais paskolų reikalais kreiptis pas ved. padėjėją 
PR. RUDINSKĄ tel. HU. 1-2957.

Pirm. J. Bernotas, AV. 8-3111 • Vedėjas D. Jurkus, PO. 7-4280

žingsnis — Įkurta Tautiniu Šokiu 
Sąjunga. Kaip steigėjai skelbia, 
tos sąjungos tikslas yra parodyti 
anglų kilmės kanadiečiams kitų 
tautų meną ir atsverti tą didžiu
lę propagandinę Įtaką, kuriai tar
nauja iš už geležinės uždangos at
gabenamieji ansambliai.

' ši savaitgali Toronte Massey 
Hali salėje Įvyksta nirm?sis tos 
naujosios sąjungos vienetų pasi- 
rodymas. Rus tautiniu šokiu, pa
dieniu šokėjų ir tautiniu choni, 
varžybos, o tain pat grožio kara-i 
'ienos rinkiniai. Viso pasirodys• 
’8 tautiniu šokių grunės. astuoni 
'•herai ir keli baleto šokėtai Di- 

’ žiulė programa išdėstyta t rims 
iięnoms. pradedant penktadie
niu, sausio 12 d, Iš lietuviu dalv- 
vauia Toronto tautiniu šokiu eru
lė “Gintaras”—penktadieni. Ha
miltono “Gvvataras” — šeštadie- 
u, Sekmadieni bus finalai ir "ro-

HK

nepamirškite užsukti lietuviškon dovanu, 
suvenirą ir (vairią reikmenų krautuvėn

1212 bundas St W. Tel. LE. 2-9547
J; BER2INSKAS 

n*sakvmai Driimami ir paštu

AL GARBENS 
REAL ESTATE

K h nados. Ontario ir Toronto Real Estą te Boa »ds narys.

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

VakarjĮisHU. $-1543. " •

SWANSEA. $5.000 įmokėti, viso $10.500. 5 kambariai nėr du augštu. atski
ras namas, vandeniu alyva šildomas. 2 garažai, moderniška virtuvė ir

Jo kfrilienės rinkimas. Visu 
i snektakliu nradžia 8 vai. v. Bilie- 
♦ri nuo $2.50 iki $1 50 gaunami 
<š anksto nas tautiniu gruniu šo- 
’■Amis ir šiose vietose: Canadian 
’•'nlks DanAtno Asso''iMion 869 A 
nioAi-st w . Moo^ey 90 Km-< st. 
'V ir 137 Von<»e St .. Carla Ticket i 
‘■'orvice 195 Yoime St . Harris ■ 
Ticket Service Prince Georgėj

Visi lietuviai kviečiami savo 
dalvvavimu paremti dar vieną 
tautinės kovos idėją R. '

■ vonia. ‘ ‘ ' - ' ' ' ■■
SWANSEA. $5.000 imokėti, viso $18.500. 6 kambariai, atskiras namas., 

vandeniui alyva šildomas, platus įvažiavimas, garažas. Estate pardavimas..
INDIAN RD. — BLOOR. $6.000 • $7.000 imokėti. viso $21.900. 6 kambariai 

pl:us u’baigtas žaidimo kambarys, naujas modemiškas pastatas. 2 vonios, 
vandeniu alyva šildomas, garažas.

WINDERMERE — BLOOR. $5.000 - H.IW tmokėtt. rtso $20.900. 7 dideli 
kambariai. 2 modemiškos virtuvės. 2 vonios, nauja apšildymo sistema. !

. ivb-ii-ias žaidimu kamba^s. naujas garažas.
STRETSVILLE. ONT„ 4 BUTU. $29400 fttna kaiaa. įmokėti apie $5.000.

4 m- dem’ški butai, anie 10 metu senumo, nlius statvbai sklypas.
B1.O0R — WILLARD — DUPLEKSAS $10.000 imokėti. Vienas morgičius 

balansui 2 butai po 6 kamb.. geroj vietoj, arti Bloor gt. Kaina $30.000.
Pas mus randasi daug naujai registruotu pardavimu Hi«h Park Ir Parkdale > 

raionunse Dėl informaciju skambinkite A. GARBENIUI.

chetlP.es



