
Vilties fronte
Sausio 22 d. laisvajame pasaulyje gyveną ukrainiečiai, to pa

ties likimo naštą nešdami kaip ir lietuviai, mini savo tėvynės Uk
rainos nepriklausomybės paskelbimo 44-tąsias metines.

Ukrainiečiai kova dėl išsilaisvinimo iš caro vergi jos pradėjo 
dar 1917 m. kartu su bolševikinės revoliucijos pradžia. Tada jie 
išrinko centrinę -tarybą ir jos pirmininku — pirmuoju Ukrainos 
prezidentu — prof. M. Hrušewsky, kuris tuomet buvo dar ištrem
tas Rusijos gilumoj. Oficialiai betgi laisvos Ukrainos nepriklauso
mybė buvo paskelbta 1918 m. sausio 22 d., antrojo prezidento ir 
kariuomenės vado pareigose būnant Simonui Petliūrai.

Deja, jaunai valstybei nepavyko savo laisvės -apginti. Ukrai
niečiu kovos su besistengiančiomis užgniaužti Ukrainos nepri
klausomybę bolševikinėmis rusų pajėgomis buvo sunkios ir ilgos. 
Pagaliau 1920 m. lapkričio 20 d., spaudžiant daug stipresnėms 
jėgoms, Ukrainos nepriklausomybė vėl buvo sužlugdyta, o jos ko
votojai žuvo arba pasitraukė užsienin. Su jais kartu pasitraukė ir 
antrasis laisvosios Ukrainos prezidentas bei laisvės kovų vadas, 
ukrainiečių narsumo simbolis, Simonas Petliūra, kuri, deja, ilgos 
irkruvinosbolševikųrankospasiekė ir Paryžiuje. Raudonų j ų agen
tų jis buvo klastingai nužudytas 1925 m., o ant Ukrainos žmonių, 
vietoj caro priespaudos, uždėjo sunkią vergijos naštą raudonasis 
Kremlius/

Ukraina — tai didžiausias nerusiškas kraštas, dabar bolše
vikų valdomas. Jis sudaro daugiau kaip 250.000 kv. mylių-ploto. 
Ukrainos sienos ribojasi su Rumunija, Vengrija, Čekoslovakija 
ir Lenkija.

Etnografiniuose Ukrainos žemių plotuose, pagal 1940 m. su
rašymo duomenis, gyvena 40.000.000 gyventojų, kurių — 80% 
ukrainiečiai. Be to, 5 mil. ukrainiečių gyvena Sovietų S-gos kitose 
vietose ir apie 9 mil. tuomet buvo sovietinėse vergų stovyklose.

Kraštas yra pilnas turtų, žemės gelmėse yra geležies rūdos, 
magnezijaus, plieno, anglių ir kt. vertingų metalų bei mineralų. 
Be to. Ukraina yra labai derlingos žemės kraštas — tai neišse
miamas kviečių aruodas. Tai medžiaginė pusė; Dvasiniame jos 
aruode slypi atkakli laisvės kovų dvasia. Bene svarbiausias jos 
atstovas yra T. Ševčenko. Tai ukrainiečių Maironis. Jis visa šir
dimi atsidavė poetinei kūrybai. Caras, tai pastebėjęs, ištrėmė ji 
iš gimtosios Ukrainos ir uždraudė piešti bei eiles kurti. Vienok 
tas jo neatbaidė. Jis eiliavo ir žadino ukrainiečių tautą laisvės 
kovoms. Ir tuomet išėjo taip, kaip mūsų Maironio buvo pasakyta:

. “Nebeužtvenksi upės bėgimo.. y

Viena seniausių šventovių šv. Sofijos katedra Ukrainos sostinėje Kijeve

KIEKVIENA DIENA GALI BŪTI PASKUTINĖ
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Italijos vyriausybės nepasto-iti nuo komunistų. Jis griežtai pa-Įlib 
vios. Dabartinė premjero Fanfa- smerkė Chruščiovo pradėtus ato-Jci' 
ni vyriausybė, išsilaikiusi 17 mė- ■ minius sprogdinimus, diktatūri- \ ri 
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Savaitės įvykiai

Carų priespauda krito. Ukraina — išsilaisvino. Deja, neil
gam, vos porai metų. Geležinė likimo lemtis vėl atnešė tam sim
patingajam kraštui priespaudą, tik jau ne baltojo, bet raudonojo 
caro diktuojamą.

Tai priespauda. k ur i v ra bend r a i r Ii et u via m s ir ukrainie
čiams. Ji sieja mus netik kentėjime, bet ir kovoje už laisvę. Lie
tuviai šia prasme stovi su ukrainiečiais glaudžioje rikiuotėje ir 
tai glaudesnėje nei su kitomis tautomis. Kadaise didieji Lietuvos 
valdovai buvo ir Ukrainos plotų valdytojai. Jau tada užmegztas 
kontaktas su ukrainiečiais tapo tradiciniu nuoširdžiu ryšiu. Lietu
vos valdovai nepaliko ten kartėlio, nepasėjo neapykantos sėklos, 
ir šiandien? galime didžiuotis, kad mūsų santykiai su ukrainiečiais 
yra nuoširdūs. Gyvename bendra viltimi. Mums rūpi tos pačios 
laisvės pavasaris, kuris bręsta ir išeivijoj ir pačioj Sov. Sąjungoj. 
Mes žiūrime i ukrainiečius — virš 40.000.000 tautą, kurioje slypi 
didelė ateities jėga. Tai Europos plotas, kuriame laisvės proveržis 
gali būti lemiantis ir kitoms tautoms. Ukrainiečiai yra kovotojų 
tauta, kurioje tautinė sąmonė eina stiprėjimo linkme. Todėl jų 
nepriklausomybės šventės proga linkime vieningai rikiuotis, telk
ti jėgas lemiamai valandai, kai iškils Kijevas kaip nauja Europos 
pajėga, išugdyta laisvės kovų.

NECHAIJ ŽYJE VILNA UKRAINA:

JAV PREZ. KENNEDY PATEIKĖ JUNGTINIAM KONGRESUI 
1962 M. PLANĄ, spręsti problemas valstybės viduje ir užsieniuose. 
Kadangi dabartiniu metu Amerika yra laisvojo pasaulio neoficialus 
vadovas, galima laikyti, kad tai yra pasaulinio masto deklaracija.

Vidaus problemoms spręsti jis numato: pagerinti ūkinę padėtį, 
įvesti medicinos pagalbą senesnio amžiaus žmonėms, teikti paramą 
švietimui ir t .t. ' ū'J

Užsienio problemose konstatuota stoka sutarimo su sąjunginin- 
įkais. Naujai iškilo Europos Bendroji rinka, šešios Europos valsty
bės apsivienijo 1957 m. ir pradėjo laisvą tarpusavio prekybą apši- 

! tvėrę bendra muitų siena. Tai pajuto kitos Europos valstybės ir 
i pasiprašė priimamos Į B. rinką. ♦ - —..—
Jei jos būtų priimtos, susidarytų1 šiaurės ir pietų Rodezija. Gvinė- 
■ valstybių blokas anapus Atlanto ja. Paskutiniu laiku pažadėta duo- 
panašus į Amerikos galybę. JAV ti Ghanos Volta upės užtvankai 

; prezidentas norėtų, kad ši B. rin- ^66.000.000. f
ka būtu atvira Amei ikos ekspor- ,, voizrizrrii4 AT'Mwr ez, tui. Todėl prezidentas prašo kon- . Y VOKIETIJA ATMETE so- 
gresa: 1. palaipsniui nuimti mui- "S'

-to Mus nuo prekių, kurias ga- Sov
Į mina Amerika ir Bendroji rinka -: įįe3 <1 "„"S-'
ir kuriu ios na?amina 80% ,-jsosSąjungame0ina\okietiją&und.-

% abiem susitarti visais Ūaūsi-
' S fnri r‘fK suskaldyti Vakarus. R u-, tl tcirilUS DU /C Kitoms pickėms. 3.
eilioti teise JAV vvriaucvbei tartis iSlja kartoJa mintb kad Vokietija i duou teisę J A\ vvriausj oei tarus n būti Suvienvta tik abiem Vo- de].tarifų su kitomisvalstybemis;giijoms it-
4. duoti valstybes subsidijas toms J

: bendrovėms, kurios nukentėtų i BRITANIJOS PREMJERAS 
nuo padidėjusios konkurencijos i lankėsi Bonnoje ir tarėsi su Vo- 
iš užsienio.

JAV AMBASADORIUS
Thompson tęsia Bosnija prašo Vokietija šia su- 

tableumus su uzs. r. mm J sunįok^ti; stl premj^, ]
Įsi ir užs. r. min. Lord Home; aiš-

kietijos kancleriu dėl britų ka
riuomenės Vokietijoj išlaikymo, 
kuris siekia $196 mil. kasmet

ai,, siūlydami privačią ini- įpasikablėjimus su užs. .. ___ (
Išėjus liberalams iš vy- Gromvko. Abu jieško bazės ketu- - - - ■ - - -
Išlos reformos būtų ga- rių valstybių pasitarimui Vokie- irdįrder\‘bu‘Šu Rusija

tematoma, kad Nenm so- tijos reikalu. i ._ __ _ _ -.
,lemtų naują Fanfani vy- ‘ alžERIJOJ kovos tęsiamos.

ministenų kabinete . pj-ancūzijos dešiniųjų slaptoji ka- i
NE ^Sta ^siau šūkauti i

S DĖKA?------ -■ Ji vi

i iškeldami Berlyno klausimą.
INDIJOS - PAKISTANO

GINČAS. Po Goa užėmimo- - ■• ----- - |r 
dėl '&4rtdesiHą cžkariarimų. Ji vi
sai teisėtai kelia klausimą dėl Ki
nijos užimtos 12.000 kv. mylių te- 
ritorijos, bet visai neturi pagrin- 

aJj! do kaltinti Pakistano dėl Kašmiro
i dalies, kuri Indija rengiasi “iš- 
; laisvinti”. Pakistanas yra pasiū
lęs, kad JT pravestų visame Kaš- 
mire plebiscitą. Indija su tuo ne- 

sj-aj. sutinka, nes nesitiki palankių re-
šaldvtuvus ALBANIJA nutraukusi ryšius, zultatų ir todėl grasina karu.

' - ■ su Rusija jieško gerų santykių su j - INDONEZIJOS PREZ 
-v- v . . į SUKARNO yra apdovanotasChruščiovą albanų komunistai va-, Lenino ordinu už taiką 1960 m.

• i Įdomu, kuo Nikita ji apdovanos

premjeras pareiškė: “Aš manau,' “paskutinio teismo politika”, 
vyriausybės turėtų elgtis kaip ge
ri krikščionys. Jos turi gyvuoti 
nuolat atsimindamos. kad kiek-: 
viena išauštanti diena gali' būti- 
joms paskutinė". Jis tai pasakė 
jau žinodamas, kad jo sudėtinės 
vyriausybės nariai nusprendė pa- i 
sitraukti. G. Saragat, nuosaikių-i 
jų socialistų vadas, pranešė, kad: 
jo grupė su liberalais pasitrau
kianti iš vyriausybės sausio 27 d. žino, ir stengiasi švelninti savo Ji tebę 
” ’ -■ ------- ~■ 1 ’•* ’ ’• . . , ' ja susi ,._________ J

: jėgia ingyti automobilius, 
įbiamasiąš mašinas, šaldv
Valdžia daug prisidėjo prie kraš-‘™ n?s,Ja J>esKo geru sanlyKių sui - INDONEZIJOS PREZ. 
to atkutimo“ tačiau gyventojams | rįurz“zine™s '’ąlstybemis. N. į SUKARN0 yra apde

i atrodo tai visai normalus dalykas., \
neturįs nieko bendro su valdžia!dina burzuazmiupacifistu Įt____
nei su jai vadovaujančia kr. de- į perialistu ir kolonistu^. Amerikoj. p0 karo su Olandija dėl N. Gvinė- 
mokratų partija. Prieš 13 metų -Albanijos salininkai išmesti įs ko-. jos? Pasirodo, kad visas Indonezi- 
kr. demokratai su savo sąjungi-:muni - PartlJGS- Jos laivynas yra pirktas iš Sov. Są-
ninkais gavo 60% visų balsų: da-i AMERIKOS SENATORIAI jungos arba jos satelitų. Ameri- 
bar, manoma, gautų tik 51%. siūlo sustabdyti pašalpas toms ka duoda pinigus, o jis perka iš 
Premjeras tikisi visdėlto. kad ky- nepriklausomoms Afrikos vals- bolševikų. Kinija pasižadėjo rem
ianti krašto gerovė yra geras liu- tybėms, kurios nemoka ar nenori ti Sukamo pretenzijas. Įvyko

KO SIEKĄ
MAŽASIS FA.NFANI?

Judrus ekonominių mokslų 
profesorius Fanfani priklauso 
kairiajam kr. demokratų partijos nės 
sparnui. Turi jis priešų net savoj Į pok 
partijoj. Kaikurie grasino organi-! Grie 
zuosią prieš ji atskirą dešiniojo i ji pra 
sparno partiją. Fanfani tai gerai' na gn

I ir vėl užmuštų. Kaikuriose vieto- 
betu Italija gyvena ūki- se Prancūzijos administracija pa- 

s metą. Ilgokai vargę simetė ir viskas pereina i šios or- 
metu italai atsigavo, jganizacijos rankas. ~ . j . j 
ansinė politika ir nau- prancūzų fabrikai atleido pusę iš 

svarbūs išradimai ga- 40.000 esamų darbininkų. Prasi- 
pakėlė krašto gamybą, deda alkanos minios demonstra- 
ir šiuo metu. Infliaci-, cijos ir tuo neramumai dar paašt- 

. Darbininkai jau pa- rinami.Be jo gi paramos Fanfani vyriau-, radikalumą. Jis seniai būtų pra- 
sybė išsilaikyti negali. Įvedęs socialines reformas, jeigu!

KOKIA BUS būtų radęs pakankamai atramos, j
VYRIAUSYBĖ9 kartą, atrodo, jis ras daugiau-

Kr demokratai kad ir didžiau-: supratimo ir pas savuosius ir pas 
šia «runė parlamentinės daugu-1 svetimuosius. Dešinieji yra dau-Į 

PT,, c.^orn 97Q ;giau prieinamesnį posūkiui kai-i 
mos neturi. Jų grupę sudaro 273 kairieh blankesni norii-atstovai: iki daugumos trūksta 26.!StCP S 
t kiui desmen. Galima daiktas, bu-Jų sąjungininkai vyriausybėje bu-; . .. vvriausvbė Daiėss eiti ta
vo: nuosaikieji socialdemokratai f V j ’XejėP?J 
su 17 astovų. respublikonai su 6 Į" TadĮ FanfeniSs SSuo- 
atst. ir liberalai su 18. Premjeras į 
Fanfani daugiausia sunkumu tu- S
rčin <su lihpralais sncialinpip ęri-t Italijoj, pagreitinti mokyklų Sta-Į------ — -— o-------o----------- — ------------------------------- ------ , r-------j-~- r-.—-
t • m t n r mi ; tyba ke]ju įr geležinkelių tiesi- dijimas valdančioms partijoms, o respektuoti paprastų piliečio tei- olandų ir indoneziečių laivų susi-
tyje. Mat, naujos iioeiaiai yra - jkišioj tam pjanui pritarė: varganoms krašto sritims jis tu- siu ir laisvių. Į šias valstybes Įei- šaudymų. Dėl atentato prieš Su- 
laisvo ūkimo g\vemmo saĮinin-, p<enni socialistai, bet priešinosi,ri paruošęs atitinkamus planus, tų: Ghana, Etiopija. Liberija.,karno kaltinami olandu agentai, kai. Tuo tarpu pats rantam, kr.i 1 ‘ - °

, demokratas, yra daugiau linkęs į j - -
planuojamo ūkio sistemą, kuriai 
ypač palankūs socialistai. Mano
ma, kad Fanfani nesigaili šios vy
riausybės galo ir planuoja suda- 

% katalikiška. ryti naują su kitais sąjunginin-
Straipsnyje rašoma, kad Kauno kais, būtent, Saragato ir Nenni . v .

seminarijoje šiais metais klieri-;socialistais. Pastaroji dabartinia-i Neseniai Įsikūrusi Kanados vaujami Kanados krašto parodų; Progarmai vadovavo I. Romanoff,• jo, kad programos dalyvius gali- 
kų skaičius nuo 60 nukrito iki 46, i me parlamente turi 87 atstovus Tautinių šokių Sąjunga, apjun J “Grandstand” pasirodymų vado-' radijo ir televizijos programų ve- ma suskirstyti i tris grupes—tau- 
nes valdžia varžanti kandidatų ir jau nuo seno yra artimi komu- gianti visas tautinių šokių gru- vo J. Artur, populiariai vadina- dejas. Į t

Pr. Al.

KLAIPĖDOJ SOVIETAI NUTEISĖ 
DU KUNIGUS

Per pasaulio laikraščius ir ra
diją nuskambėjo žinia, kad du ka
talikų kunigai Lietuvoje sausio 15 
d. buvo teisiami už tai, kad esą 
spekuliavo iš JAV “priešsovieti
nio komiteto" siuntiniais.

“Pravda” paskleidė žinią, kad 
kakžkoks JAV komitetas, suside
dąs iš nacių bendrininkų pabėgu- naujai Įšventintas kunigas, nore- laikais, jie perdaug buvo susibro- kusi net tris vakarus. Festivaly-J 
siu 1944 metais iš Lietuvos, siun- damas gauti paskyrimą, turi su- J liavę su komunistais. Katalikų va- je pasirodė 37-nios dalyvių gru
tė paramą naujai bažnyčiai staty- mokėti S1000 sovietinei valdžiai, dų dauguma, tokiam posūkiui i pės ir šeši pavieniai šokėjai, at- 
ti Klaipėdoje. Bažnyčios statyba Kunigų trūkumas Lietuvoje yra kairę buvo aiškiai priešingi, šiuo stovaują 26 tautas. Išdalinta pre- J 
taipgi buvusi remiama Lietuvos jaučiamas vis aštriau, bet tikėji- metu padėtis yra pasikeitusi. Ko- mijų — S1600. Teisėjų komisiją

mas nemažėja. Priespauda išug- munistams palankus socialistų sudarė žymiausi Kanados sceni-

LIETUVIAI TAUTINIU ŠOKIU FESTIVALYJE
Regina Žymantaitė - festivalio grožio karalaitė Gyvatarui" IV-ji vieta

priėmimą. Vilniuje kiekviena ka- nistų partijai. Kadaise jie siūlė peš Kanadoje, praeitą savaitgali; mo Mr. Canada Show Business, 
talikų parapija turi valdžiai mo-1 premjerui Fanfani daryti posūki suruošė Toronte savo pirmąjį pa- 
kėti nuo $1000 iki $3000 metams; kairėn ir kalbėtis su jais, bet tuo sirodymą — tautinių šokių fes- 
nuomos už bažnyčią. Kiekvienas 'metu, dar popiežiaus Pijaus XIIĮtivali — Freedom Festival, užtru-

tikinčiųjų aukomis.
Pasak “Pravdos”, Klaipėdos do pasipriešinimą, 

“katedros” reikalų tvarkytojas, 
per kurio rankas pinigai ėjo. nusi
pirkęs 4 automobilius, savo šeimi
ninkui vieną, pastatęs namą. Tai 
kaltinimas, kuriuo dažnai operuo-, 
davo naciai. Spekuliacija devizo-

B. i vadas Nenni rodo noro atsikabin-

KAS NAUJO KANADOJE?
i irgi nori pensijas pakelti, tad at-' 
i rodo, kad senatvės pensijos bus

KANADOS KARIUOMENES 
___ _ _____ ________ _________ UNIFORMA pakeičiama . . 
mis būdavo kaltinami daugelis Medžiaga bus nailoninė, maišyta pažadų pagrindu ateinančių rinki- 
kunigu dirbtinai sudarytom by- su medvilne. Įvedami amerikinio mų vajuje. Pagal liberalų planą.
lom. Sovietai, matyt, pasekė jų tipo batai ir visa uniforma bus 
pėdomis. Sovietų kaltinimai gali j panaši i amerikiečių, 
būti iškelti kiekvienam nekaltam 
asmeniui, kai norima ji sukom
promituoti. Pvz. Stalino laikais 
tokiu būdu buvo nuteista daugy
bė bolševikų vadų. Tik dabar pa
aiškėjo, kad jie buvo nekalti. 
Amerikos lietuviai siuntė Klai- 
pėdon siuntinius, norėdami padė
ti bažnvčios statybai. Kito kelio 
nėra. Negi galima laikyti speku
liacija atsiųstų daiktų pardavi
mą ? :'. '

“Detroit News” dienraštis pa
citavo L Osservatore Romano, ku
ris aprašo sunkia Bažnyčios būklę 
už geležinės uždangos Kaip pa
vyzdi nurodo Lietuvą, kuri yra 85

JAV MINISTERIŲ IR
EKONOMISTŲ delegacija 

buvo atvykusi Otavon tartis eko
nominiais reikalais. Ryšium su 
prez. Kennedy prašomais muitų 
tarifų sumažinimais buvo norima 
ir Kanadą į tuos pasitarimus 
Įtraukti. Kai tarp Europos Eko
nominės Sąjungos ir JAV muitai 
bus sumažinti, tai Kanadai irgi 
teks prie tarifų sumažinimo pri
sidėti

NAUJAS SENATVĖS
PENSIJŲ PLANAS buvo pa

siūlytas liberalų. Konservatoriai

visi dirbą turėtų mokėti i pensijų 
fondą. Dešimties metų laikotar
pyje tas fondas pakankamai iš
augtų, kad vyras ir žmona galėtų 
gauti mėnesiui iki $275.

TEISINGUMO MINISTERIS 
"■.j D. FULTON sudarė komisi
ją. kuri vienerių metų laikotarpy
je tirs besiplečiančius jaunuolių 
nusi ka 11 i m us. Paskuti nių trijų

SOVIETU AMBASADORIUS 
m KANADAI A. Aroutunian. 
kalbėdamas Kanados chemikų in
stituto suvažiavime, pasiūlė Ka
nadai daugiau kreipti dėmesio i 
studentų pasikeitimą su So v. Są
junga. ’ J

KANADOS INDĖNU
REIKALAI numatomi svars- 

metų laikotarpyje nusikaltėlių iki tyti ateinančioje parlamento sesi- 
20 m. amžiaus skaičius padvigu-i joje. Kanadoje šiuo metu yra 184. 
bėjo. 000 indėnų, daugiausia valdžios 

išlaikomuose rezervatuose. JiemsKANADA PERKA nustatytos ekonominės progra-
JT PASKOLOS LAKŠTŲ už mos nėra: federacinė valdžia kas 

$6*4 mil. JT išleido $200 mil. metai indėnų reikalams išleidžią 
vertės lakštų, kurie bus parduo- $9 mil, j

nių pasirodymų autoritetai, vado

darni įvairioms valstybėms. Lakš
tai galios 25 metams ir duos 2% 
palūkanų. JAV perka jų už $100 
milijonų.

Į tinių šokių šokėjai, chorai ir tau- 
Penktadieni — I. 12.. paaiškė- J tinių šokių solistai. Pagrindinę 

■ grupę sudarė tautinių šokių šokė
jai: jiems išdalintos ir stambiau
sios premijos. Didžiąją dali suda
rė Įvairūs slavai savo labai spal- 

j vingais drabužiais ir labai triukš
mingais šokiais. Jie šoko pagal J trankią muziką ir patys skambi
no, skambučiais, trankė kulnimis 

■grindis, plojo rankomis, šūkavo.
Iš jų savo nuotaika išsiskyrė vo- 

j kiečiai, bavarai ir švabai. Jie dū
dų orkestro lydimi šoko šokius, J kurių pagrindinį elementą suda
rė maršai ir valsai. Visai skirtin
gos nuotaikos pasirodė pabaltie- 
čiai — lietuviai, latviai, estai ir 
suomių choras. Jų pasirodymų 
metu nuo scenos padvelkė švel- 

I nūs ir ramus vasaros vidurdienis 
bei didingoji Baltija: Dar kitokį 

i buvo airiai ir škotai, kurių šokiai 
' susidarė iš kojų judėsiu 4- “tap 
dance”. Dalyvavo ir indėnai, at
vežti iš vieno rezervato kartu su 
savo vadu: taipgi kiniečiai, mek
sikiečiai ir čigonai. ’

Iš lietuvių penktadieni dalyva
vo Toronto “Gintaras”, laimėjęs 
*a dieną antrąją vietą ir patekęs 

B Sm Kanados tau- * finalą Pirmąją vieta penktadie- 
19 m., Kanados tau nj |ajmgj0 Skotai, trečiąja estai ir 

ta 
Iš 
iš-

c-:.. HĮ- laimėjo SKOiai.iL f nroifO fxCprfintn- ketvirtąją serbai 
je Toronte vertinto- vft|rara nesirodė 
jų komisijos išrinkta 
grožio karalaite 
“Miss Freedom” 
15 kandidačių.

. “Gintaras” 
vakarą pasirodė labai gerai, 
choru penktadienio laimėtoju 

.. ėjo Toronto vokiečių choras
i (Nukelto j 5 psl.)
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MARKSIZMAS KRIKŠČIONIJOS ATNAUJINTOJAS? Feljetonas Balys J. Arūnas
: taip pat matė, kaip katalikų kuni
gai neprotestuodavo. Krikščiony
bė jam nieko nebereiškė, bet ko- 

kapitalizmo krikščionybę munizmas atrodė galis duoti nau-

K. SKRUPSKELIS ŠIRDIES LIGA
Gali atrodyti keista, bet buvo 

žmonių, kurie komunizme matė jusią 
krikščionybės atnaujintoją šis esą pastatoma nauja krikščio- ją tikėjimą. 

! komunizmo su religija ryšys yra Į nybė. r Panašiais žodžiais apie save ra-
Panašias mintis randame ir ki- i še Arthur Koestler: „--------dažnai pastebimas dalykas, bet

kaikurie jį matė truputj skirtinga tur. Pvz. Emmanuel Mounier,! atverstas, nes buvau tam pribren- 
prasme. Komunizmas kaikuriems prancūzų katalikas, kuris mark- dęs ir gyvenau griūvančioje vi- 
buvo nevien tik psichologinis re-i sizme matė daug gero, veikale Į suomenėje, kuri troško tikėji- 
ligijos pakaitalas, bet religijos tę- Personalism, 1950 m., rašė: mo”.

j sėjas ir krikščionybės atnaujinto- "Marksistų judėjimas su savo ti- Kiti matė Sovietų Sąjungoje 
i jas. Marksas jiems buvo naujas kėjimu, kad žmogaus misija yra naują kultūrinį atgimimą. Jau 
pranašas, kuris turėjo papildyti iškelti daiktų būvį per gamtos su- minėtas Gide Gorkio laidotuvėse 
ir atitaisyti pačią krikščionybę. žmoginimą, priartėja prie krikš- Maskvoje sakė: "Ant didžiųjų

: 1932 m. anglas J. Middleton ironiškos doktrinos, pagal kurią; tarptautinių ir revoliucinių jėgų
• Pašaukimų kongresas. Pirma-’ popiežius Jonas XXIH dėkoja už Murray veikale The Necessity of žmogui yra skirta išganyti gamtą krinta pareiga ginti kultūrą ir ją

sis tarptautinis pašaukimų kon- linkėjimus ir iš savo pusės visai Communism rašė: “Apokaliptinė tiek darbu, tiek savo paties išga- plėtoti. Jos likimas, mano protu, 
gresas įvyko Romoje. Susirinko; .. . .. L
atstovai iš daugelio tautų. Kon
gresui vadovavo vienuolijų kon
gregacijos prefektas kardinolas 
V. Vaieri.

• Kanados aviacija pagerbė 
vienuolę, kuri per pastaruosius 
devynis metus su savo studentais 
kasdien meldėsi už lakūnus. Se
suo Marija Fleurette yra šv. My
kolo kolegijos mokytoja Toronte. 
Pagerbimas įvyko RCAF Downs- 
view būstinėje. _

• Katalikų Akcijos nariams po
piežius Jonas XXIII nurodė tris 
programos punktus: iškelti ant
gamtines vertybes, būti vienin
gais veikime ir bendradarbiauti 
su bažnytine hierarchija, čia glū
di pasisekimo paslaptis, sakė šv.į

7'Tėvaš.!"
• Liturgijos institutas atidary-

tas Romoje. Jo tikslas — studi- sį j bažnytinius reikalus. Jis krei- 
*■ ■*" ,',« , -! peši i seimo pirmininką prašyda- i
jos šviesoje. Atidarymo iškilme- mas ištirti reikala per specialia 
se dalyvavo 12 kardinolų ir 8 am- komisiją. Katalikų akcijos jauni-) 
basadonai prie sv. Sosto. mas turėjo susirinkimą Poznanės

• Patagonijoj atidarytas kata- bažnvčioje. Policija įsiveržė ir su- 
iikų universitetas. Jį įsteigė Tė- ėmė “keletą studentu.
vai saleziečiai ir davė šv. Jono . Kardinolas Mindszenty atme- 
Bosco vardą. Patagonija buvo Į tė komunistu jam siūloma amnes- 
šventojo išsvajota žemė. ’(iją. Kardinolas pareiškė“ paliktų

• Chruščiovo sveikinimo turi- Amerikos ambasadą tik su ta są- 
nys popiežiui Jonui XXIII 80 me- lyga, jei būtų paleisti visi politi-■ 
tų amžiaus sukakties proga lap- niai Vengrijos kaliniai ir paskelb- 
kričio 25 d. jau paskelbtas. N.; ti laisvi vengrų valdžios'rinkimai. 
Chruščiovas rašė: “Jo šventeny- i Vengrijos valdžios pasiūlymui ne- 
bei Popiežiui Jonui XXIII Jo 80 pritarė nei Amerikos valdžia, nei 
metų amžiaus sukakties proga Vatikanas.
sveikinimai ir nuoširdūs linkėji- • Jau ketvirtas protestantų va
rnai geros sveikatos ir pasiseki- das vyksta pas popiežių. Tai Ško- dalis ir tikėjimo, kad tą v 
mo kilniame troškime prisidėti tijos presbiterininkų bendrijos. valdo nenugalima, bet palai 
prie taikos sustiprinimo ant že- gaiva dr. .’
!?ės ir tarptautinių problemų iš- Prieš j! buvo anglikonų arkiv. dr. do. bet rado komunizme," 
sprendimo atviromis derybomis”. G. Fisher. JAV episkopalų — dr. uždavinys esąs tą visumoąfmo-

Popiežius mandagiai atsakė per i A. Lichtenberger ir baptistų pre- mentą grąžinti krikščionybei, 
savo įgaliotinį: “Jo Šventenybė Į zidentas Brooks Hays. Į Prieš sugedusią ir nukrikščaonė-

RELIGINIAME PASAULYJE

daug sveikos išminties yra paro
dęs. Nevieną žmogų stačiai nuo 
grabo lentos pakėlęs. O kodėl pa
čiam nenueiti? Dėl kelių dolerių 
nėra čia ko su giltine baikas 

’ krėsti...
— Je. — linguoja galva Jova

ras, — gerai kaimynėli sakai, su 
smerčia šposai menki! Bet mano 
Jieva tiktai juokiasi iš manęs! 
Esą aš sveikas, kaip raugintas 
agurkas ir tiktai iš raskažio ir 
mandrystės visokias ligas išsigal
voju! Girdi, sako jinai, kiti daug 

^Reikia eiti pas daktarą! Juo- ;
kai čia labai šalti. .

Toje pačioje kalboje sireiškimus jauti?
! — Blauzdos tirpsta,

Mano kaimynas ir prietelius 
Jovaras susirgo širdies liga. Vy- 

t a, ras kaip ąžuolas, sveikata spin- 
duliuoja, o širdies liga serga ir 
bast. Baisiai madoje dabar tos 
širdies ligos.žiūrėk, žmogus svei
kas, judrus vieną dieną mergai
tėms bei ponioms akį merkia, o 
kitą dieną jau guli — kaip baset- 
lijos Striūna — ant lentos. Tele- 
viženą žiūrėdamas arba morgičius 
skaičiuodamas Dievui dūšią ati
duoda. Tokių faktų akivaizdoje aš 
ir sakau Jovarui:

O kokius ap- Jbkių neturi, nei savo stogo virš 
galvos ir sunkiai dirba, o neser-

- sako Jo- §a’ 0 mat> dėl kokios tai
- - • ) blauzdos gvoltą muša ir visus

Galime rasti ir kitu liudininku, Į tom klasėm. Taigi, ir šioje srityje to. kartais tokia tūžmastis ima ir , , . uol inę vikria ’wmc
. . . - - . .. pasikartoja lygybės tema: naujo- ant svieto gyventi nebesinori

je visuomenėje visi žmonės galės: — Blauzdos, brolyti, tolokai P'Jį Nudūlink nas daktara
džiaugtis menu, literatūra, muzi- nuo širdies. Gal čia kokia kita ’ ua Pas aaktarą

kvaraba skverbiasi.
— Ne. bičiuli. — spiriasi Jova

ras. — širdis, tiktai širdis, dau
giau niekas kitas. Aš. brol, .ana
tomiją žinau kaip penkis pirštus: 
širdis silpsta ir nebeįstengia 
kraujo nuvaryti iki blauzdų. Štai 
kas yra! .. .

— Va, jeigu taip, tai nieko ne
laukdamas eik pas daktarą. Ži
noma, kad malonumas menkas 
vaikščioti su nustyrusiomis blauz
domis. O pagaliau, kaip sakai, tos 
blauzdos dar gali ir pačią širdį 
užmūčyti... Va, jeigu širdis jau 
nebedreba prieš mėlynakę kai
mynėlę arba kokią ten kino 
žvaigždę šviesiausią — besimai- 
vančią ant televiženo stiklo — tai 
bėda menka, gyventi galima. Ale 
kai toji širdis jau kraujo iki 
blauzdikaulių nebedavaro. reikia 
jieškoti pagalbos •.. Dr. Antanė-

I nas. rodosi, tuose reikaluose

rusų tautai išreiškia nuoširdžius krizė nusileido ant mūsų laikų — nymu. gamtą, kuri buvo suteršta yra susijęs su Sovietų Sąjungos 
linkėjimus plėsti-beistiprinti vi-: ne peranksti, kaip ir Jėzaus lai- pirmąja nuodėme”. Mounier ne- į likimu ...” L-lkcjc,
suotinę taiką sėkmingu žmonių' kais, bet laiko pilnatyje. Mūsų manė, kad marksizmas atnaujins Gide paminėjo ir kitą požiūri j 
brolybės supratimu; už tai karš-; dabartinė padėtis taip pat yra krikščionybę, bet rado didelio pa-i Esą ši kultūra bus prieinama Vi-įvaras. vakarais atrodo, kad po
tai meldžiamės". šį faktą pirmie- paskutinis at sky r imas pelų nuo našumo. . .. '
ji viešai paskelbė ItaUjos komu-į grūdų, paskutinio teismo diena. < 
nistai savo spaudoje. Matyt, iria- Bažnyčia gali bandyti, bet jai ne- kurie galvojo panašia linkme. Ka- 
nė jį esant naudingą savo poli- gali šiandien pasisekti nukryžiuo-, pitalistinis pasaulis negalėjo duo- 
tikai. ti Kristų. Naujasis Kristus yra at-1 ti tikėjimo, bet komunizmas galė-

■» V. Vokietijos vyskupai praei-'■ budęs proletariatas, sukilę Dievo: jo. Ignazio Silone rašo: “Man Įsto
tais metais surinko $3.500.000 žmonės, ir bažnyčia, kuri jo ne- ti Į proletariato revoliucijos par- 
šelpti neturtingiems kraštams: gerbia, turi būti išmesta Į tamsy- tiją nebuvo paprastas Įsirašymas 
Pietų Afrikai. Rodezijai. Kongui,; bes Viešpaties diena yra su mu-;i politinę organizaciją; man rėis-

« “Espresso” redaktorius G. Be- 
nedetti už popiežiaus Jono XXIII 
įžeidimą pralaimėjo bylą Romos 
teisme. Gavo penkis mėnesius ir 
dešimt dienų kalėjimo.

• Kardinolas S. Wyszynski pa
skelbė protesto laišką, kuris bu
vo perskaitytas visose Lenkijos 
bažnyčiose prieš valdžios kišimą-

ka — nevien turtingieji.
Kitų žmonių pasisakymuose 

randame kitokį lygybės jješkoji- 
mą. Richard Wright. JAV negras 
r ašy t o j as. sako: “Ne komunizmo 
ekonomija, ne unijų didelė galia, 
ne pogrindinės politikos pavojai 
mane sužavėjo; mano žvilgsni pa
gavo Įvairių kraštų darbininkų 
gyvenimo panašumas, galimybė 
sujungti šiuos išmėtytus, bet 
viens kitam artimus, asmenis i 
vieną visumą”. Esą čia žmogus 
bus atnaujintas; visi žemės netur
tėliai susijungs ir laimingai gy
vens. Wright, ypač jieškojo rasi-

ucb. v icdį/duud uiuna j *« □<-* um * pv**tx**Y ******
■mis". Ši citata pastabų neprašo, kė atsivertimą, visišką atsidavi-

siek tiek santūriau galvojo ki- mą". Ir toliau: "Gyvybė, mirtis, 
tas anglas — John McMurray.' meilė, gėris, blogis, tiesa, viskas 
(Tarp kitko. — nei vienas nei ki-Į pakeitė savo prasmę arba jos vi
tas nebuvo komunistų partijos sai nustojo. Yra labai nesunku vi- 
nariu). Knygoje Marxism. 1935, lioti pavojus, kai nebesi vienas, 
McMurray rašo: "Krikščionybės; bet kas gali aprašyti tą neviltį, 
kova su marksizmu, deja, nėra kuri kyla iš galutinio atsisakymo 
vienos religijos kova su kita, bet tikėti individualios sielos nemir- 
kova nesąmoningumo prieš šamo- tingumą”. Silone buvo vienas ita- 
ningumą, inercijos prieš veiks-; lų komunistų partijos organizato- 
mingumą. privilegijos prieš lygy- rių ir dalyvaudavo trečiojo inter- 
b ę. A n t i marksizmas visad a tampa nacio nal o posėdži uose Maskvoje, nės lygybė s pats būdamas negras 
antikrikščionišku". Kitame vei- kur susitikdavo ir su Stalinu. Jis ir vienu metu galvojo.kadkomu- 
kale Creative Society. 1935 m., jis atmetė komunizmą dėl kelių inci- nizme tai rado. Partijoje betgi 
rašo: ”... Komunizmas yra atra- dentų. Jo atvejis panašus i Mac-; jisai išbuvo labai trumpai.
dęs tą centrinę dali tikro tikėji- Į Murray. Silone buvo augęs netur- Sovietinė tikrovė tų žmonių ne
mo i Dievą, kuri organizuota: tingoje pietų Italijoje ir dažnai galėjo atbaidyti, nes jie tematė 
krikščionybė mūsų laikais yra i matydavo, kaip to meto valdžia tiktai gražią ateiti, kurios vardan 
daugumoje praradus. Argi tad spausdavo Italijos ūkininkus. Jis jie buvo linkę viską paaukoti, 
keista, kad norėdami atgauti pa-

; jėgųmą tokiu tikėjimu gyventi jie Į----------------------------------
jaučiasi priversti atmesti Dievą?” I 
Kad būtų aiškiau. MacMurray : 
prieš tai analizavo, kokia pažiūra 
i gyvenimą išplaukia iš tikėjimo Į 
Dievą ir rado, kad ji susidėta iš

Įspudžiu 
fragmentai

- NIUJORKAS-

Nr tl< > meįa !\ ar kr Ii 11 n ai t r

VILNIUS
ir

. _ _ JM&ga-
A. Campbell Craig, lia. Ir jis to krikščionybėje nera- 

buvo anglikonu arkiv. dr. do. bet rado komunizmėį?J&fifio

ir gana.
■ Taip mes ir išsiskyrėm. Po po
ros savaičių vėl sutinku Jovarą. ; 
Nusiminęs žmogus, sakytum tėvą 
būtų palaidojęs ar žmonelės lėkš- 
čių daužymo meną ant savo loe- 
nos galvos patyręs.

— Na. — sakau, kaimynei, blo
gai atrodai. . Ar buvai pas dak
tarą’’ • T... ' .

Jovaras apmaudingai numoja 
ranka ir žiūri kažin kur į tolį. 
Imu glostyti Jovaro “aš”:

— Na, būk vyras ir prisipažink 
ar buvai pas daktarą? O gal Jieva 
atkalbėjo nuo to vizito? ...

— Pašvilpti man Jieva, — pik
tai sumurma Jovaras, — namie 
aš bosas, ką noriu tą ir darau; jo
kios čia bobos mane nei atkalbė
ti nei prikalbėti negali . . .

— Teisingai, brol, boboms ne- 
: reikia pasiduoti! ... Tai, vadina- 
' si, buvai pas daktarą?

— žinoma, kad buvau . , . Ale 
patsai žinai, Anuprai, kokie čia 
daktarai!.. • Špicbukai ir daugiau 

: nieko ... Jiems ne tavo sveika
ta rūpi, bet tas prakaitu permir- 

j kęs tavo žaliukas. Taigi Antanė- 
j nas mane apžiūrėjo, klausė su to- 
< kia triūbele ir pašonėse ir po krū
tine ir blauzdas čiupinėjo ir ko-

* kio tai velnio pakusytas net ausis 
su pagaliukais badė, o pagaliau

EUROPOJE DARBYMETĖ, AMERIKOJE - NEDARBAS
• ■ ‘-■į# 4 *►’*:. •

t Pasiėmiau vandetj^ išgėriau, ir 
| laukdama, ligi ateis padavėja pinigų, 
sėdėdama klausausi ir girdžiu, kaip iš 
kairės, rodos kalba lietuviškai. Įtem
piu ausį, norėdama dar pasitikrinti,

, ir atrodo, kad tikrai neapsirinku. Prie
Daugelyje Europos kraštų šian-'jo ir prie atlyginimų pakilimo. Įvairių neužpildytų kur:stalosėd’i vakarienpvalgo,baltąvy-

dien trūksta darbininkų, o JAV Nuo 1957 m. V. Vokietijoje atly- 
ir Kanada nežino, kaip išspręsti ginimai pakilo net 33%. pragyve- 
bedarbių problemą. Kodėl? Tuoj nimo lygis — tik 7,6%. o visa ga- 
po karo pabaigos buvo sakoma, myba — 30%. 
kad JAV nusičiaudėjus Europa ir

GA LVOJU APIE j didžiai gestikuliavo ranka tenai stovin-į sako:
SAVO FILMUS j tiems pareigūnams ir pačiai žemei.

Nors niekas nieko viešai nesako dėl į VĖL NIUJORKE ; Stelmužės ąžuolas! Motorą, o ne
muitinės, bet jauti, kad tik apie tai ir Į Helsinkyje sužinojau, kad nėra lėk- Širdį turi! . . . Dėl blauzdų nesirū- 
galvojama. Nežinau, ka. tie vyrai veža-; tuvo tiesiai į Kopenhagą, tai skrendu pink, prirašiau aš Čia tokių gTŪ- 
si, bet man įdomu, kaip su tuo mano Į per Stockholmą. Pasiekusi Kopenhagą dėlių ir Staibikauliai nebetirps... - 
čemodanėliu, kuriame vežuosi 30 sva-) vėlai naktį, patiriu, kad Niujorkan Kartais ir futbolistams blauzdos 
rų filmu. Aš jį vis laikau “ant akies”, nebus lėktuvo ligi rytojaus. Šiaip taip Į t jrDS|a Nieko Čia pavojingo 
kad jis nepradingtų. Kai mergina pa- pavyksta gauti kambarį. Pasitikrinu-! _ Vp _ nasaknia tnlian Tava 
sveria mano bagažą ir siūlo ji tiesiai si, kad mano bagažas irgi pasiekė Ko-) - P tu grūdeliu
pasiųsti i Kopenhagą, aš prašau, kad; penhagą, išvykstu i viešbuti ir numie-)!db' 4 > • c
siųstų tik i Helsinki, galvodama, kad ...........
man bus ramiau, jei aš keliausiu būda
ma tikra, kad bagažas skrenda su ma
nimi, gi jei užklius kur, tai bent žino
siu, kur užkliuvo.

Turėjau vieną rublį, kurį muitinin
kas man patarė išleisti bufete, nes so
vietinės valiutos negalima išsivežti.

— Jovarai. esi sveikas, kaip

~ - - j ras, — taigi ir prirašė tų grūdelių
gu keletą valandų. ir mostelės tepti ir 5 dolerius nu-

Kai pasiekiu Amerikos krantus, iš! lupo. Tuo visas biznis ir pasibai- 
Kopenhagos dar sustojusi Hamburge ’ gė. Išleisdamas net dar paklau- 
ir Glasgowe, jaučiu, kad ne tik aš esu 'sė, kaip Jieva laikosi ir kokį dar- 
pavargusi nuo ilgo skridimo, bet pa-?ba turiu. Draugas, mat, atsirado, 

■vargę ir mano bičiuliai Niujorke, ku-! Bį to perspėjo, jeigu nebus ge- 
rie. nesulaukę manęs nustatytu laiku, riau tai vėl užsuk! ... . Atseit, vėl 
buvo kankinami namų minčių. įnpnlrinP noSlri Va ian antra 

Nusipirkau bonka alaus ir Leningrado! Bet pagaliau viskas gerai pasibai-j" ' - J .-
vaizdų albumėlį. Ėjome į lėktuvą su gė. Esu vėl Amerikoje. ! nedelia tuos grūdelius ryju ir SU
gera nuotaika. O jau lipant laiptais,] “America, oh beautiful”, galvoju mostimi tepuos, 0 blauzdos Kaip 
kurie skyrė mus nuo sovietinės žemės, sau, eidama per imigracijos įstaigas iri tirpsta taip tirpsta; Širdis kartais 
girdėjosi, kaip vienas amerikiečių kai- muitine aerouoste. Kaip gera sugrįžus, taip ima daužytis -— kaip moto-
bėjo savo kompanijonui: tik kad tu žinotum, kiek per tas ne- ras! . . Žinai, amžiną atilsį ir Jo-

— Aš nesijausiu saugus, kol šis lėk- buvimo dienas su tavimi man teko Į nynui tasai Antanėnas sakė, kad
i tavas nepasieks Helsinkio, — ir iš raudonuoti dėl tavo užsienių politi- širdis Kaip motoras, O nepraėjus
(lėktuvo jau žvelgdamas apačion jis iš- kos ... (Pabaiga); neį savaitei tasai motoras stabt ir

jieškoma darbininkų, yra 290.- na geria ir lietuviškai kalbasi keturi 
000. ■'•■■■!''■

PRANCŪZIJA
Valdžios pastangos numažinti maloniai nustebusi, turėdama progos 

nedarbą daug prisidėjo prie Eu- Maskvoje susitikti lietuvių. Susipažįs- 
. i tame, ir jie mane kviečia atsisėsti.

Prancūzijoje valdžia perdaug *Sors atsisakinėju, jie man užsako por- . J J _ r. S’ ! 4^ rknfiAc Vo ir rloy yjg.

jaunuoliai — du vyrukai ir dvi mer
ginos.

Prieinu prie jų ir sakau, kad esu
■ V. Vokietijos ekonomistai Ka- 

kitos pasaulio dalys susirgdavo nados ir JAV nedarbo didžiausia 
priežastimi laiko perdideli atlygi-; ropos ekonominio augimo, 
nimų pakilimą. Atlyginimams“ di- p..—p
dėjant. tuo pačiu didėja ir gami- nesirūpino infliacijos pavojumi. > „ruzini/ko vvm,; 
nių kainos; kainom kylant, eks-jN<>rs valdžios biudžetas ir su de-^ ■ e
porto galimybės mažėja ir atsi- ^eRn išeidavo, bet buvo investuo- PASIVAIKŠČIOJAME IR 
randa* nedarbas. jama i statybą ir kitas pramonės ■ PASIKALBAME

. __ į šakas, kad tik nesustotų ekonomi- Pasirodo, jie jauni žurnalistai,
BRITANIJA nįs augimas. Kontroliuojamas, met baigę universitetą ir ka tik ....
Britanijos nedarbo problema kiek galima, algų kilimas. Pran- skirti dirbti į rajonų laikraščius. Mask 

ba. Dėl to matome dinamišką eko- yra ne tik ekonominė, bet ir poli- , cūzijoje bedarbių skaičius niekad von atvykę į žemės ūkio parodą ir au
tinė. Abi partijos yra viešai pasi-į neprašoko 1% darbo jėgos. Vai- sistoję specialiame ekskursininkų ben- 
sakiusios prieš nedarbą ir kai be-! džia padrasina kapitalo investavi-! 'labutyje. . .
darbių skaičius pasiekia 2% visos; mą i pramonę, duodama visokiu 
darbo jėgos, tai partijai gresia pa-j lengvatų mokesčiais, 
vojus netekti valdžios. Užtat Bri-į f . A 
tanijoj valdžia ypatingai seka OLANDIJA 
/ ' ‘ w ‘ ‘ Olandija yra vienintelis kraš
tiniu metu" susiduria su sunku-! tas Europoje, kur valdžios Įvesta 
mals. Tu sunkumu vra begalės, atlyginimų kontrolė ir kainų sta- 
Eksporto rinkos mažėja. Unijos! bihzavimas. Unijos, norėdamos 
neleidžia darbininkų pašalinti, Į prašyti atlyginimu pakėlimo, turi 
kur ju vietas užima mašinos. Dar-) gauti valdžios sutikimą. Atlygini- 
bininkas negali būti atleistas, bet mai negali kilti greičiau, negu ga- 
jam turi būti duodama dalis kitų; nlyba. Nežiūrint tų suvaržymų,j

sloga, šiandien betgi, kai šis že
mynas serga sunkia ekonomine 
sloga, Europa džiaugiasi, gera 
sveikata.

V. VOKIETIJA
Vokietijoje padarytos milžiniš

kos reformos: panaikinti klasių 
skirtumai ir Įvesta masinė gamy-

šie
ps

nominį augimą, kurio gali pavy
dėti kiti kraštai.

V. Vokietijoje šiuo metu yra 
jieškcma 573.000 darbininkų Įvai
riem darbam, o užsiregistravusių 
bedarbių tėra 95.000. Tuo pačiu 
metu iš kitų kraštų V. Vokietijon ekonomini gyvenimą, nors pasku- 
yTa atvykę virš J/2 mil. darbinin
kų. Darbininkų trūkumas jaučia
mas ypač uždarius sieną su Rytų 
Vokietija.

V. Europos dinamizmas išaugo 
iš sumodernintų pažiūru Į ekono
minį gyvenimą, sumechaninto že- . .. ..... , ,. . , . .
mes ūkio ir darbininkų gerovės darbininkų darbo. Iki šiol Britą-: santyKiai tarpi aarmninKų, naro- gu j iėktUVų raštinę .Tenai man tar- 
pakilimo. Prie viso to daug prisi- nija perdidelio bedarbių skai-1 davių ir valdžios Olandijoje yja įnautojos tvirtina, kad jos nepenašoj 
dėjo Europos ekonominė sąjunga, čiaus neturėjo. Šiuo metu yra už- Serį bedarbių skaičius neprašo-' bilietų, ir kad aš turiu skristi taip.

Darbo jėgos trūkumas prisidė- registruota 360.000 bedarbių, ’

Kadangi dar ligi paskutinio jų trau-; 
kinio buvo apie pora valandų, nutaria-i 

į me pasivaikščioti po Maskvą ir pasi- ■ 
; kalbėti.
' Man rūpėjo arčiau pažinti tuos jau-; 
' nūs žmones, užaugusius ir mokslus į 
j baigusius jau tuo metu, kai aš buvau I 
už tėvynės ribų. Jiems, turbūt, buvo; 
Įdomu daugiau patirti apie Ameriką 

l ir jos lietuvius. Atrodo, vieni apie ki- į 
tus mažai ką žinojome. Išsiskyrėme 

: kaip geri pažįstami.
Rytojaus dieną, pirmadienį, anksti 

atsikėlusi ir net nepusryčiavusi nubė
gu į tą lėktuvų raštinę. Tenai man tar-

įvairus siuntiniai
Iš Kanados: % |

Siunčiame fND AS D A CTI I Jūsą sudarytus ir apdraustus ivai- 
paprastu ir v iv v I I w rius siuntinius. |

Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. ’

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

Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svo- I 
no siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, silpti 
mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešim^ I

Musu patarnavimas greitas ir sąžiningas. I

LIETUVI^ ĮSTAIGA

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

105 Cannon St. E„ Hamilton, Ont. Tel. JA. 8-6686. Ponia V. JnraltK | 
94 Douglas St., Sudbury, Ont. Tel. OS. 3-5315. Ponia M. Venskevttienė.
DARBO Vr AL ANDOS: pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 vai. 
rvro iki 7 vai. vak. šeštadieniais—nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak.

O ka 1% ir kiekvieno bedarbio lau- kaip numatyta, ir viskas. Nueinu In- 
kia 4 neužpildytos vietos. turisto centran, ir tenai nieko nepešti.

. MASKVA — LENINGRADAS
" HELSINKIS

BELGIJA
Tai vienintelė pramonės valsty

be Europoje, susiduriantį SU ne- . skrendi!, kaip buvo^ numatyta, 
į darbo problema. Iš 1.75 mil. dar- 4 ,‘ J J • .
ibininkų. 115.000 yra bedarbių.
Viena nedarbo priežasčių yra se
noviški ir nebetikę pramonės 
Įrengimai. Daugelyje fabrikų ma
šinos yra netinkamos. Užsienio 
investuotojams daromos lengva- 

: tos ir valdžia dideliu mastu mo- 
idernina visą ekonomini gyyęni-

ŠVEICARIJA
Ji pergyvena didžiausią darbi- 

! ninku trūkumą nuo karo pabai
gos. Nors Šveicarijoje šiuo metu 
yra virš pusės milijono užsienie
čių darbininkų, tačiau jų neužten
ka. Daugelyje Įmonių darbas lai
duojamas vieniem ar dviem me
tam. Užsakymų iš užsienio ne
trūksta, o be to. ir valdžia išlei
džia daug kelių, ligoninių ir mo- 
kyklų statyboms.

ITALIJOJE
pradedama jausti kvalifikuotų 
darbininkų trūkumas, nors pa
prastų darbininkų dar yra per
teklius. Nors atlyginimai kyla, 
bet ne tiek daug, kaip kitose Eu
ropos valstybėse. Gamybos kili-

tik dviem dienom vėliau. Iš Maskvos 
taksi į aerouostą veža mane ilgiau, nei 
tenka skristi iš Maskvos i Leningradą. 
Leningrade ilgokai tenka lankti lėktu
vo j Helsinki, čia ir sienos perėjimas, 
tačiau šis formalumas, nors ir skamba) 
oficialiai, praktikoje buvo labai pa- į 
prastas. |

Keleiviu i Helsinki buvo visiškai ne-i 
daug. Visi vyrai, išskyrus mane. Atro
do, didžiuma jų prekybininkai iš Vaka
ru Vokietijos, Skandinavijos kraštu ir 
Amerikos. Didžiuma tarp savęs kalba- Į 
si vokiškai ir angliškai.:%

mas prašoka atlyginimus.
Aplamai, nedarbas betkurioje 

Europos valstybėje yra savižudy
bė valdžiai. Todėl valdanti partija 
daro viską, kad sukurtų darbų. 
Beveik visi europiečiai ekonomis
tai JAV ir Kanados nedarbą lai
ko unijų kalte. Reikalavimas 
perdidelių atlyginimų, nežiūrint 
ar yra užtenkamai eksporto rin- j 
kų. esąs nepateisinamas. Esą pa- Į 
tys darbininkai sau atima darbą.1 
Viso to išvadoje darosi sunkiau ir 
sunkiau konkuruoti su Europa.

JAV ir Kanadoje bedarbių J 
skaičius svyruoja 5-7%. V.K. 1

Restauruojamas Trakų pilies kazematas

(Pabaiga) neį savajtei tasai motoras stabt ir 
| žmogaus nebėra!... Sukčiai, kad 
juos paibeliai, daugiau nieko!...

— Ale. — sakau, kaimynei, 
reikia kokią nors rodą daryti, juk 
negali užsimerkęs laukti, pakol 
smertis už sprando nutvers! Pat
sai žmogus tokio dalikatno daik
to. kaip širdis, nepagydysi! Ve, 
jei kokią karpą ar mazoli regimoj 
vietoj tai ir patys mokame su- 

t tvarkyti, ale širdis širdimi lie- 
, j ka ... Gal dar kartą eik pas An- 

tanėną ir prašyk, kad siųstų ligo
ninėn ištyrimui, žinai, čia ligoni
nės visokių mašinų turi, sako, jei 
net guziką prarysi, tai ligoninės 
turi tokias lempas, kad tiktai pa
šviečia ir mato, kaip toli guzikas 
nuo širdies... Tai gai su tokia 
lempa pašviestų ir pamatytų, ko
kios rodos tavo širdžiai reikia...

Jovaras valandėlę tylėjo ir ba
to galu žarstė rupų žvyrą. O pas
kui sako:

i — Je. brol. teisingai kalbi. 
Reikia nueiti ligoninėn, gal tada 

i visą teisybę ir sužinosiu ..
Laikas kaip upės vanduo bėga 

ir aš Jovaro ilgai nesutikau. Stai
ga. vieną subatą. kaktomis susi- 

'l dūrėm prie likerštorės.
!?j s!;! — Na. sakau. — tai jau su šir- 
į diini gertai*; kad tokias vietas 

lankai? .. Ar buvai ligoninėje
I tyrimams?
| — Palauk, — numoja ranka 
Joyaraš, kas čia dabar su ▼i? 
sais parapijiečiais pasidarė! Su 
kuo besusitiksi, tai tuojau apie li
gas. pinigus, morgičius! Kitos kal
bos nebėra! ...

— Nugi. — sakau, juk patsai 
aimanavai, kad blauzdos tirpsta 
ir smertis ant nosies kabo!...

— A, — nukerta Jovaras, — 
į blauzdos! . Velniai jų nemato, 
į tegu tirpsta, gerai, kad tokiame 
amžiuje dar žandai raudonuoja, o 

I blauzdos naplivat!...
Ir, brolyčiai, aš Jovaro visai 

i neatpažįstu: akys žaižaruoja, vie- 
1 (Nulrelli Į ■ 8 psi.R

<

Tiltas, vedąs i Trakų pili

SALOMĖJAI
netekusiai a,a, mylimo Tėvo Lietuvoje, 

siunčiame gilia užuojautą Z

“Tėviškės žiburiai
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Aktualieji klausimai vyskupo akimis i
J.E. vysk. V. Brizgys atsako į 

pateiktus klausimus
1. Iš Jūsų viešo kreipimosi Į į daugiau pašaukimų. Kolegija1. Iš Jūsų viešo kreipimosi j;daugiau pasaukimų. Kolegija gy- 

lietuviškąji jaunimą atrodo, kad vuoja vadovaujančių pasišventi- 
religinių pašaukimų klausimas mu ir sumanumu. Apaštalų Sosto 
yra atsidūręs rimtoj perspekly- sferose jinai turi labai gerą vardą. 

“ Ar kolegija atitinka lietuviškos 
išeivijos uždavinius, lygiai galima 
teigti ir neigti, nes ne mūsų kole
gijos auklėtiniai klebonauja lietu
vių parapijose. O gi ir kolegijos 
tikslas yra žymiai platesnis ir to
lesnės perspektyvos, negu tik iš
eivių lietuvių reikalai

T R VIS K RS ŽIBURIAI

Visuomeniniu nuotaikų skerspjūvis

Darbščioji jaunosios kartos vi-'bint. dalyvaujant, renkant, politi- 
suomenininkė Jūra Gailiušytė kuojant. laukiant galuiimu rezul- 
paskutiniame 1961 m. “Aidu” nr. i ,!^*ek pasipešiojimų būta 
.. j- a / . tautiečiu tarpe tarp “kenedinin-iispausd.no domesio vert, straps-; ku„ ir ..nixonpininklP Tokio susi. 

! ni apie lietuvi studentą JAV. Ra-, rūpinimo pasigendame lietuvis- 
j Šimui naudotasi anketa, tad tiek kajame gyvenime. Ar daug jau- 
pateikti duomenys, tiek ir išva- dinomės. nemiegojome ar spaudo- 
dos gali būti laikomos pakanka- je diskutavome prieš VLIKo pre- 
mai patikimomis zidiumo, PLB organų ar ALTos

Prie tų duomenų, liečiančių rinkimus ar paskyrimus? Nieko, 
mūsų studentiją, su pasitaikan- s hpvAiV nič nieko 
čiomis išimtimis, galima būtų Spaudoje kronikines žinutes. 
jungti ir bendrąsias visos išeivi- nur kiUll. šiokj l()kį aprašymą ir... 
jos nuotaikas. Jei teigime — ko- viskas. Dar daugiau; rnusu t: rne 
kia visuomenė, toks ir jaunimas; žodis -lietuviška partija".’nežifi- 
— yra tiesos, aišku, studentiško-' rint kokia ji bebūtų, jau neretai 
sios anketos duomenys nemaža tampa pasišaipymo objektu', jei 
dalimi turėtų atspindėti ir nevien dar ir nevisada’viešai, tai jau be
tik akademinio jaunimo nuotaikų veik visada privačių pokalbių me- 

; skerspjūvi. Kai toliau skaityda- .,tu Šaipomasi, kad mūš i partijos 
mas minėtą straipsni plačiau susi-, teturi vos pakankamai nariu val- 

I Plisti su vienais ar kitais teigi- • dyboms sudaryti, o kaikada net 
| mais. net ir be didesnės rizikos ir tų permaža. Taigi faktai rodo, 
i suklysti, galima sutikti, kad esą- kad nevien tik studentai, bet ne- 
ma nemaža bendrumų visai išeivi-' maza dalis likusios visuomenės vi
jos^ visuomenei. įsai nesidomi lietuvių partijomis,

religinių pašaukimų klausimas mu ir sumanumu. Apaštalų Sosto
-1

voj. Kas tuo klausimu daroma? 
Ar yra sutelkti finansiniai ištek
liai ruošti pašauktiesiems ir ar 
ruošiama atitinkama moralinė 
atmosfera?

— Kad dvasinių arba religinių 
pašaukimų, t.y. kunigystėn ir vie
nuolių luoman. yra permaža iš lie
tuvių tarpo, užtenka prisiminti 3. Visuomenei nedaug tėra ii- 
kiek jų-yra. nonia apie Lietuvos Katalikybei

Šiai sričiai finansinių proble- Atstatyti Fondą, esanti Jūsų glo
tnų, galiu sakyti, nėra. Trūksta boję, ką galėtumėt apie ji pasa- 
šeimose ir visame auklėjime tin- kyli?
karnos dvasios. Aš nuolat tą klau- i _ Lietuvos Katalikybei Atkur- 
simą primenu. Reikia daugiau dė-' tį Fondas neužmirštas, tik kol kas 
mesio šiai problemai is visų auk-, susilaikau nuo jo garsinimo, nes 
lėtojų ir iš parapijose bei mokyk- išiuo metu, ypatingai Čikagoje, vi-i 
lose besidarbuojančių kunigų, šokių fondų yra perdaug.
ta^P°p «ta n netu sklinda ne- Spaudoje buvo iškilęs klau-t

* v°u^m-° 1 oroni° lauiuiHĮ grupių atsiuvai, pasveisinę j. imu. uruiuvia j. v. aicoriugan u- j.t. arsivysKupą ko-i pvz t;i- vienus studentus ar ir r----j--*."":tikybos angliškai; esą JAV Kuni- adjutoriu Ph. Pocock. Lietuviu atstovai J. R. Simanavičius ir Vikt. Užupis stovi kairiajame krašteJ Ūkusia visuomenės dali liestu tei ^et s.irnPat,ZU0]‘?. vienai ar ^ltai 
gu Vienybe pasisakiusi uz anglu x • > 2 ■ r J ' maišią visuomenes aaų liestų tei- amerikinei partijai:

----- ___________________________________________________________________________________________________________girnas, jog studentai jaučiasi tarp 
dviejų realybių: Lietuvos ir da- 

! bartinės gyvenimo aplinkos. Lie
tuviški motyvai jiems yra artimi, 

1 bet amerikinis pasaulis ji taip pat 
veikia, gal net daugiau. Tą, regis, 

į jaučiame su kiekviena diena ryš
kiau beveik kiekvienas mūsų, 
nors nevisi drįstų prisipažinti, 

j Taip, aplinka yra mus žymiai pa- 
Škurdo nepamainomi palydo-: Tai labiausiai pažeista laisvė veikusi: mūsų galvojimą, Įsitiki- 

plėšikavimas ir girtuoklia-i <?nv Qa;.in<5nip Kplianti np<ya1; j mmūs, net ir musų elgesį. 
Valoma iš natnrtA a S°V’ sąiungoje. Keliauti negali- Labai idomiu išvadų J. Gailiu- 

_r_______  ______________ ___ _ -J 7.ikur .nori ar Patinka n^tlk gyven-'šytė pateikia poskyryje “Studen-
Kločko. Jo pasakojimą daro įdo- pajėgia7kovot/ su kriminaliniais; Mat bet ir turistai. Nors, kaip į tai ir politika”, kuriame taipgi 
____    1_____i_ x . _ _• .v::*'. ’ •> iv. • 1 1 1 ------ iii.-- —1— ! rfnlimo rnofi nnnio7oi honrlrn iv 

11CD Cl UdlUU 1 vuv iiiixiuo iwnwnn uvijvk? . o—'—    . ■ ~ --- -- -
dali skiria sekti politiniam prie- stovyklos naikinamos ir ištrem-' nestudentų - Įsitikinimais, 
šui. Daugiausia siautėja jaunuo- tieji pereina gvventi i namus, ta-'I960 m. studentu tarpe pravesto- • X 7 . ■ y -I _ * _ • • •!_ * •__ •• i j > I • onbotmo nnoicl’Ain Ir ari 9 A

tarpo.

palankios žinios apie šv. Kazi
miero kolegiją Romoje. Ar jai da
romi priekaištai, viešai ir nevie
šai, turi pagrindo? Ar ji atitinka 
lietuviškosios išeivijos uždavi
nius?

-—Yra žmonių, kurie viską kri
tikuoja. net Dievo sukurtą tvar
ką, bet patys nieko pozityvaus ne
sukuria.

Šv. Kazimiero kolegija yra su
kurta ir vadovaujama, kad ir Die
vui laiminant, žmonių rankomis 
ir protais. Būtų keista laukti, kad 
toks kūrinys jokio trūkumo netu
rėtų. Juo labiau, kad mūsų kole
gijos pradžioje buvo ir dabar yra 
gyventojų, kurie normaliose sąly
gose kolegijose nelaikomi. Kole
gijos yra klierikams, besiruošian
tiems kunigystei, o ne kunigams. 
Gi mūsų kolegijos pradžioje su
brendusių kunigų studentų buvo 
daugiau, negu klierikų. Nuo am
žių tokie “studentai” yra kiečiau-

- si visko kritikai, nes turi reikalo 
su vadovaujančiais savo bendra
amžiais ar net jaunesniais savo 
konfratrais. Taigi, ir šv. Kazimie
ro kolegija daugiausia kritikos 
patyrė savo pradžioje. Ilgai buvo 
garsiai pranašauta, kad jinai jau 
baigianti subirti.

Kaip visi žinote, mes neįkyri
me mūsų katalikams prašydami 
nors po vieną centą metams iš 
kiekvieno lietuvio. Ir yra jų 
daug, kurie nuo 1946 m. iki šiai Ir šiems metams buvo priimtų kos reikmenų bei darbo Įrankių 
dienai nedavė nė vieno cento. Ta- naujų klierikų. O kad komunistų Kad ir kaip akcentuojama mecha 
čiau kolegija gyvuoja ir progre-j režimas tokiai Įstaigai buvo ir bus nizacija. naudojamos mašinos blo 
suoja tiek, kad mes šiandien nie- i neprieteliškas. 
ko neprašome iš visuomenės tik nei aiškinti.

■ Toronto tautiniu grupių atstovai, pasveikinę J. Em. kardinolą J. C. McGuigan ir J.E. arkivyskupą ko-
!"•■••• _i w • * . • ■ a a • >' • r* • _-2 _22' Z! ' • • v t • i w » • i • • • . • « ■ * .

kalbą. Kokia Jūsų nuomonė šiuo
■ reikalu? j: į?;; j i y

— Spaudoje pasirodęs ginčas 
apie lietuvių vaikų mokymą mo
kyklose iškreipė tiesą. Tai galima 
lengvai patikrinti kiekvienoje pa- 
rapijoje. Manau, kad buvo netie
sa pasakyta ir apie Kunigų Vieny
bę, tačiau tai plačiau paaiškinti 
geriau galėtų ir mielai tai pada
rytų Kun. Vienybės pirmininkas.

5. Plačiai nuskambėjo Austra
lijos Liet. Bendruomenės vado
vybės ar jos dalies konfliktas su 
kapelionais. Kaip lankęs Australi
jos lietuvius gal galėtumėt, Eks
celencija, paaiškinti konflikto ‘ 
priežastis ir galimybes jam baig-

girnas, jog studentai jaučiasi tarp

Paša ko ja sovietų moksl i ni nkas

PROPAGANDA IR POLICIJA PAGRINDINIAI ŠULAI
“Melaginga propaganda ir slap-’ augštumos. bet tikrovė slepia. NEGALI KELIAUTI 

toji policija — pagrindiniai so- nuogumą. KUR NORI
vietinio gyvenimo poliai — tvir- ' 
tai tebestovi”. — sako Kanadoje vai — i 
politinio pabėgėlio teisių pap ra- v i m as. Vagiama iš neturto, o ge- 
šęs sovietų mokslininkas dr. M. riama iš nusivylimo. Policija ne

mų ryškus ir konkretus socialinės nusikaltimais, nes didžiąją darbo: chemikas sako, koncentracijos j galima rasti nemažai bendro ir su 
būklės nušvietimas. dali skiria sekti oolitiniam orie- stovyklos naikinamos ir ištrem- nestudentų - Įsitikinimais. Štai.

M PRANYKS IŠ
RUSU ALFABETO.................. 4- . • ”

Pasakojamas anekdotas nuro- Klocko kambarys buvęs apiplėš-, . ... , ,
nuogą tikrovę. Esą. tas net keturis syltius. Pasireiškia • mirties esą nemažai palengvi-

. gaujas sudaro valdininkų dukros ',r0 aParatas tebėra. Esą šiandien 
moloko, sviesto jr sūnūs. Laisvumas, pinigas, au-1 §abma Maskvoje sutikti senų pa- 

( zistamu, kurie pranyko pries 20
nuomenės” varda. Tos “jaunuo-1 metų: jie grįžta net į senąsias dar- 
menės” eilėse pasirodo sūnūs net bovietes ilgos tremties, vėl tam-

lių gaujos. \pač dažni Įsilaužimai, £jau negali išvvkti iš nustatytos 
kai butai paliekami tušti. Dr. | vietovės viena aišku „u0 stali.

Prie tolimesnio J. Gailiušytės 
teigimo, kad studentuose nejau
čiamas joks susiskaldymas dėl 
politikos, kaip ji tenka pastebėti 
senesnėje kartoje, galima tik pa
žymėti, kad tai gryna tiesa, nes 
studentai, nežiūrint kokiu pakrai
pų jie bebūtų, tarpusavy gerai su
gyvena ir rietenų dėl partijų be
veik nepasitaiko. Gal užtat ir rei
kėtų remti tuos visus brlsus. ku
rie šaukia ar net ir reika’nuti pra
deda, kad lietuviškoj i politinė va
dovybė turėtų būti palaipšinui. 
bet ir perilgai neuždelsiant. per
duota i jaunesnės kartos poli‘ikų 
rankas. Jie ateina i politini gyve
nimą be Įsisenėjusių hipotekų, be 
pagiežos ar sąskaitų suvedinėjimo 
už praeiti. Tokiu būdu ir jų veik
la būtų kurkas veiksmingesnė ir 
darnesnė. Kas iš to, jei kaltinsime 
savąjį prieaugli nesidomėjimu 
lietuviškomis partijomis, jei nie
kas nesistengia jomis sudominti, 
jei amžinoji tarpusavė nedarna 
pasiekia mūsų jaunimo ausis ir 
niekad jo nežavi. Štai, ir J. Gailiu- 
šytė. savo straipsnio pabaigoje 
teigia, kad, kaip yra pastebėta, 
čia baigę universitetus labai ne
noriai jungiasi su sendraugiais.

(Mat. jie randa ten jiems svetimą, 
dažnai lietuviškų politinių partijų 
atmosferą, kurios jie nesupranta 
ir vengia. Senoji karta turėtų juos 
suprasti ir dėl to jų nesmerkti.

Pagaliau, veltui šiandien jieš- 
kotume mūsų partijų programų, 
šūkių, principinių pasisakymų' 

(Nukelta i 8 psl )

je anketoje paaiškėjo, kad 26,7% 
palankūs demokratams ir 42,7% 
--respublikonams ir jokion par
ti jon nelinksta 30.6%. Tai duok
lė amerikiniam gyvenimui. Lie
tuviškame gyvenime jau žymiai 
liūdniau atrodo. Štai, tik 3% stu
dentijos priklauso lietuvių poli
tinėms partijoms, o 97% nepri
klauso. arba, aiškiau tariant, be
veik nesidomi lietuviškąja politi
ne veikla. Tuo tarpu 1956 m. pra
vestoje anketoje tik 45% nepasi
sakė nė už vieną lietuviškąją par
tija.

Ir šioje plotmėje, stebėdami

— Apie Australijos lietuvių p__ ; *~
konfliktus geriau painformuotu dn*“rn?aii< kac nnre ič Anctraliinc liphivin' ,1 u a *--- l tas nei Keturis svkius. rasireiSKia . ----- - ----- ETT®';Kas nors is Australijos lietuvių. rusu ajfabetas neteksms rmdes M, ;r vjPjn nobūdžio skandalu kai nimu* Teroras praėjęs, bet tero- Negalima sakyti, kad ten buvo nes nereikalinga; nėra mėsos - pobūdžio skandalų, kai _
konfliktas kunigu su Lietuvių mjas0 pieno 
Bendruomenės vadovybe, o su _ maslo, pašalinti Molotovas ir iomobUiarnTk^“Cukrinės’iau vienu kitu asmeniu iš vadovybės. Malenkovas tomooinai nukalė auksines jau
su kurios nors pasaulėžiūros ‘ _ Bet kain su marksizmu9

r>^i> • j- -• • • a- ~ Tegu jj galas, be jo labiau- sovietu ministeriu. rašvtoju. kom- Pa komPariijos naiiais ir jiems
6. Pasirodė žinių apie paskuti- šiai galime apsieiti. pozitoriu ir pan' Prieš penketą nebegresia ištrėmimo pavojus,

nes kunigu seminarijos likvida- Nors ir humoras, bet iškelia gi-: suimtoj «auioi vagiu ir pro- i B.et sĮaPtoji policija akyliai seka
ciją okupuotoje Lietuvoje. Ar yra liai Įsišaknijusi skepticizmą sovie- stitučiu tarpe buw ir Ivano G? kiek^e^ §yV?nt°jų jUdė?’ ,Sykį

n^r.nriA tme sistema ir visuotini gyvento- - Kabanovo. prekvbos ministerio ir l £r- klocko namo rado kai?-
— Spaudoje žinios apie kunigų jų nusivylimą. Aišku, kad štoko- kit0 augšto sovietu pareigūno. sū- baryje besedmti slaptosios poh-

-!a~. ------- . -.f knlčilmp cijos agentą ir bestebinti pro lah-: bendrąsias mūsų visuomenės nuo- ■.s, xei^.es ariame kaiejime. ^ but? kuriame gyven0 žmonės taik 'ar tjk nerasime žvmiu pa-'
..XA.. ,------=7tž-ių Tai- našumu su mūsų studentais. Pri- i

pavydūs neretai simename. kad ir 1960 m, prezi-i
•! dentinius rinkimus. Kiek susijau-; 

ir' dinimo. kiek “kraujo”, kiek gin-1 
įčų. diskusijų, kiek praleista lai-Į 
i ko. gal net nemigo valandų, ste- Į

pozitoriu ir pan. ’Prieš penketą; nebegresia ištrėmimo pavojus, 
metu suimtoj gaujoj vagiu ir pro-'Bet, s!aPt(W Policija akyliai seka J J x _ I l’-iAL-t’-inrin tm. m'riaoi kvl’i

joms pagrindo?

seminariją Kaune buvo perdėtos, jama maisto, pagrindinių apyvo-

Atviras pasisakymas

sūnūs gi buvo išteisinti.-
Skurdą palaiko papirkimai ir . . ..

a--- a ■ , ,. "naminės" gaminimas. Tai rodo ..-. .4 ,tai to nereikia gos Kokybes. Propaganda kelia pvz kitas ivvkis. Pilietis. °ami- skundžia partijai nukrypusius
K. sovietini gyvenimą iki rojaus yjas "namine”, tapo pažįstamo ^nkaltimmo pavojus gresia 

perspėtas, kad gresia policijos vi- ^on1s- kurie atvirai kalba, 
žilas. Perspėtasis pasakė nebijąs. (Nukelta į 8 psl.) 
nes vienas policininkų esąs jo 
nuolatinis “klijentas". i

Pagal oficialią statistiką. Sov. 
Sąjunga priklauso prie mažiau
siai alkoholi vartojančių kraštų. 
Faktinai girtuokliavimas nepa- 

■’ prastai plačiai paplitęs, bet sta- 
’ tistika to neparodo —- "naminė" 

eskaitoma.
PROPAGANDA 

MEKAS NETIKI
Per ir po II D. karo sovietų gy

ventojai skirtumą tarp gyvenimo 
lygio Rusijoje ir Vakaruose aiš
kiai pastebėjo. Didžios pastangos 
buvo Į karą nukreiptos. Po karo, 
pirma turėjo būti atstatyti mies
tai ir fabrikai. Kiti dalykai turėjo 
vėliau ateiti. Bet dabar ši argu
mentacija bereikšmė.

Kai Chruščiovas neseniai pa
skelbė utopinę programą, kad gy- 
ventojai už 20 metų galės kurti 
šeimas ir Įsigyti butus, vedybinio 
amžiaus jaunimo buvo sutikta 
piktai. Nė vienas nenori 20 metų 
laukti. Kiekvienas supranta, tai'

Lietuvos žydų nuotaikos išeivijoje
Išeivijoj yra nemažai Lietuvos tuvių nusistatymas tautinių ma-'.ras — “Lietuvos Jeruzalė”. Kai-, 

žydų. Apie ju dalyvavimą Lietu- žumu atžvilgiu buvo geresnis už kurie išlikę Vilniaus poetai, rašv- 
vos laisvinimo darbuose nieko ne-! lenk^ tojai laikraštininkai stovi čia iŠ- ;

Sovietinė Lietuvos okupacija eivijoj. viso bendruomeninio dar- ‘ 
buvo man didelis smūgis: esu so- bo priekyje. Tačiau sentimentas 
vietinio despotizmo priešininkas, praeities žydams Lietuvoje nelie-

iš kitu komunistinių kraštų. Ba 
ar

girdėti. Šio laiško autorius, palai 
kas ryšius su savo pažįstamais lie 
tuviais, buvo paprašytas pasisaky
mo. Pastarasis buvo parašytas pri 
vačiam asmeniui, nors liečia visus Vienok ji buvo kur kas geresnė, čia lietuvių nei Lietuvos. Apla- 
lietuvins. Red. į už Hitlerio okupaciją. 1941 m. bu- mai. žydai nekalba apie lietuvius,

vau suimtas ir išvežtas Į Sibirą, nors dažnai su neapykanta mini : 
Brangus Fone. Kelionės metu sužinojau apie Vii- hitlerininkus ir net vokiečius. :
Atsiprašau už vilkinimą: buvau niaus užėmimą. Keliems metams Jaučiu, kad daugelis, kaip ir aš. 

labai užimtas Be to nebuvau tik- betkokie mano rvšiai su Vilnium' esame tikrumoj susigėdę. su
ras, ką Tamstai turiu atsakyti. buvo nutraukti. drumsti dėl lietuvių laikysenos

Jaučiu daug simpatijos savo Karui einant prie pabaigos Si- karo metu žydų atžvilgiu.
buvusiems mokiniams lietuviams, birą pasiekdavo žinios apie žydų Kaip matote, turiu du skirtin- 
Kiekvienas mokytojas, laikui bė-i naikinimą. Buvau labai sugėdin-; gns atvejus: jaučiu asmeninę sim- 
gant, įgauna kažką tėviško santy-j tas. kadangi iš visų pusių plaukė patiją savo draugams ir buy. mo
kiuose su mokiniais net ir dėsty- tvirtinimai apie aktyvų lietuvių kiniams: 2. norėčiau laikytis nuo- 
damas tokius bejausmius daly- dalyvavimą hitleriškose žudynė- šaliai nuo betkokio tautiškai - lie
kas, kaip matematika ir fizika. se. tuvisko judėjimo.

Bet asmeninis nusiteikimas pa*: Po karo iš pasakojimų negau- Redakcijos prierašas. — Pasta- ... .......... . ... ............... .
skiriems asmenims^ nevisuomet siu išlikusių draugų ir pažįstamų, . ruoju laJku kaltinimai lietuviams galima atsiekti per 5 metus, jei 
■ r^ aa^’ bendrinis. reportažų ir literatūros man su- jr kjtoms tautybėms buvo iš nau-

1924 m. atvykau X vietos zydųtsidare įspūdis, kad lietuvių daly- j0 į^keitj didžiojoj Toronto spau-; ginklavimui, propagandai, politi- 
gimnazijon. iDeste ir lietuvių1 vavimas buvo labai žymus. . doj. Iškyla jie ir kitose vietovėse, nei policijai ir neproduktingai j 
gimnazijose- Pp^ausiau Suprantu, kiekvienoj : Lietuviai ligšiol nėra bandę ši rei-J perkrautai priežiūrai Įmonėse. V. 
tai žydų stovyklai, kuri kovojo uz yra paskiri individai. Net ir žydų kaj^ objektyviau nušviesti. Yra Vokietija irgi buvo karo sugriau-j 
Lenkijos žydų pilietines ir kul- tarpe yra atmatų, kurios padėjo betgi aišku;^'kaltinti lietuvių tau-Į ta, bet šiandien jau atstatyta ir! 
turines teises. ... hitlerininkams naikinti žydus.; ta dėl paskiru asmenų vra netei- • gvvenimo Ivgis nepalvginamai •

Lietuviai man buvo artinu, ka- Bet visuose dokumentuose figų- singa; antra kad lietuviai dalyva- augštesnis. Rusai pamatė, jei 
21; ' '1 v • * A l A 11**1 * l * A vo žydų gelbėjime, nėra išryškin- sputnikai gali skrieti apie žemę,dalykų. Drąsus jų pasipriešini- hitlerininkų talkininkai: lietu- ta įr kaz,n ar žydu vadamsirki-taiiuolabiaugalimasočiaipa- 
mas lenkiškiems persekiotojams yiai. latviai ir ukrainiečiai. Nega- tiems tai žinoma: ’ trečia, negali- valgyti ir padoriai gyventi. Nuo-

J?*ima nutylėti, kad ir Lietuvos žv- latinis kaltinimas JAV ir Atlan-i
1 . . _ _ _ ■
davo man jėgų ir manajam kovos jau apie kaikuriuos lietuvius, ku- 
plote. i _ ” ’

Nors man buvo leista dėstyti lietuvaite net turėjau pasikalbę- i 
lenkų kalba, tačiau jau po metų j imą Paryžiuje. Ji yra labai žydų 
perėjau prie lietuvių kalbos, mo- gerbiama: Tačiau tai tik išimtvs. 
kydamasis jos iš Įvairių vadovė- Suprantama, kad ne Lietu os 
lių. Turėjau kalbinių gabumų, be žydų nusiteikimas yra labai š .1- 
to. matematikos ir fizikos kalba tas Lietuvai.
nėra komplikuota. i Vilnius yra dažnai minimas ■ :

1939 m. lietuviams atgavus Vil- du tarpe su dideliu sentimentu |>nes Stalino įvestą jo asmens ;nų. perspėjo būti atsargiems;, 
niu. buvau labai patenkintas: lie- kaip žvdu tautinės kultūros cc it- k"^ Aesemai jam dalyvaujant 1 esą kritika negali išeiti is yezių. 

r r . . žemes ūkio darbuotojų suvaziavi- kad kartais nebūtų pradėta kriti
me Kijeve, vienas agronomas kuoti ir “geroji" vadovybė, 
smarkokai sukritikavo jo perša- Visą ši vyksmą su dideliu su
mą žemės ūkio liniją. Chruščio- į sidomėjiniu seka kiniečiai. Hong- 
vas visiškai nelauktai pasakė, kad konge išeinąs komunistų laikraš-. 
jo nurodymai neprivalą būti vyk-J tis ‘‘Ching Po" rado, kad Chruš- 
domi aklai, nes jis galįs ir klysti. - čiovas esąs blogesnis ir už čiang-! 

į Maskvos teatruose pradėtas vai-1 kaišeką. nes su savo nustalinimu 
dinti veikalas, kuriame iškeliama 
Stalino laiku slaptosios policijos 
žiaurumai pabrėžiant, kad ji ne
paisė sąžinės balso. Yra ženklų, 
kad šis priešstaliniškas judėjimas 
pradeda reikštis ir aplamai prieš

’ marksizmo - leninizmo sistemą, gu kas bandys nuversti Castro, tai! 
Centrinio komiteto sekretorius. 650 mil. kiniečių ji apsaugos.

CANADA

Daugiau kai|, puse milijono
asmenų tapo

KANADOS PILIEČIAIS
nuo to laiko, kai 1947 m. įsigaliojo Kanados 
Pilietybės Aktas.

tūrines teises.

didžiulės sumos nebūtų skiriamos
Vien tik 1960 m. daugiau negu 60.000 imigrantų yra davę ištikimybės prie
saiką ir tapę pilnais Kanados bendruomenės nariais.

11 ą d ė 1 pa skirų asmenų yra ne tei-! gyvenimo lygi s nepalyginamai ■„ ....... T jei

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

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

-. -v . .. . . ,. ma nutylėti, kad ir Lietuvos žy- latinis kaltinimas JAV ir Atlan-
, ., I - * Į. - a. , < 'idai padėjo sovietiniams okupan- to S-gos geresnio gvvenimo sa-

zlzxttzx zx v* M« X Ir Ir AiGit 1’lllAO ll ATlltnilO Lr 1 1 *■ ii. i , •' 1 « i • 1

tams naikinti ir deportuoti lietu- -skaiton gyventojus daro skepti-!
kais.i rie gelbėjo žydus. Su viena tokia vius

Suprantama, kad ne Lietu os

US' 'O'.

KOMUNISTAI KRITIKUOJA 
CHRUŠČIOVO POLITIKĄ

i tęsia kovą i kalbėdamas 2700 partijos agitato

balsuoti
gauti Kanados pasą 
i valstybinę tarnybą

• teise
• teise
• teise
• teise turėti pilną balsą Kanados viešo

gyvenimo reikalų tvarkyme.

LATVIŲGtLIŲKRAUTUVt
862 BATHURST ST. (kampas Bloor) 

. Telefonas LE. 3-3884.. . ■ ■
PAS MUS PUIKIAUSIOS GtL£S ...

L * Puokštės nuotakoms bei įvairioms kitoms progoms — 
europietiškume ir konodiikome stiliuįs.

r * įvairiausių rūšių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
* Mes turime gintaro irk (tokių išdirbinių dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai Ir rusiškai.

A*

apsijuokina prieš Vakarus.

Pckingas. — Raud. Kinijos už
sienio r. min. Chen Yi pareiškė, 
kad kapitalizmas nesugrius, kol 
prieš jį nebus pavartota jėga. Jei-

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

ELLEN L. FAIRCLOUGH 
Pilietybės ir Imigracijos Ministeris

iispausd.no
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Pavergtoje tėvynėje
Jaunieji architektai pakviesti dideliam darbui

Prdėjusiais metais LN v-ba, pasitikė
dama nuoširdžių ir geros valios lietu
vių nuolatine parama, po 5 metų in
tensyvaus paruošiamojo darbo, perėjo 

t daiL Genės Guntienės ir Liucijos P”® visų tautiečių vilčių realizavimo 
kulgaites gintaro mozaikos ir moteriš- Tautos Namų statybos. Po ilgų ir 
ki papuošalai. Parodoje taipogi išsta- atsargių svarstymų v-ba apsisprendė 
tytos serijinės gamybos gintarinės apy- 
ran kės, kaklo nėriniai ir kiti papuo
šalai. •’

Tautos Namų statybos. Po ilgų ir

$300.000 ribose, neskaitant sklypo kai
nos. Remiantis šia baze ir buvo pra
dėtas būsimoje tautinio pastato plana- 
vimas, kuris pavestas mūsų jaunesnės 

Į MARTELES... kartos architektams — Alg. Baneliui
Vykdomojo komiteto pirmininkas ir Vyt. Petruliui. Šia proga noriu mū- 

šiandien yra apskrities diktatorius. Iš- i sų plačiąją visuomenę su jais supa- 
girdusi, kad Burneika, Vilkijos vykd. j žindinti. 
komiteto pirm., nutarė vesti, pirmoji 
sukruto kolūkio pirmininkė Bundzie- 
nė: darykime vestuves mano kolūky
je ... Iš mokyklos trims dienoms bu
vo iškraustyti mokiniai. Bundzienė 
mokyklos patalpose pradėjo rengti 
vestuvinį pokylį. Iš kolūkio visuome
nines gyvulininkystės skyrių ji atga
beno dvidešimt gerai atganytų vištų. 
“Veliuonos” kolūkio pirm. Valatkevi- 

dalis ^us bačkutę spirito, nors jo
perkelta i* Dotnuva ir" Baisogala“. Dalisj kolūkis neturi degtinės varyklos, o 
jos darbo atiduota atgaivintai Paruo-! Parduotuvėse spiritas nepardavinėja- 
šu-rekviziciju ministerijai ir žemės mas- Vire Bu^enė tą spiritą ir su 
ūkio technikai, kori rūpinasi žemės ai?ri». šaknimis ir su citrinų žievelė- 
ūkio mechanizacija; žemės ūkio garny- ni‘s,_ *.r/į11 m^1'1 *asa‘s • • • > 
bos planavimar perduotas valstvbinio Mihajos viršimnkas Puzmas šoko i 
plano komisijai, žemės ūkio minister!-:-Pobiedą” ir iškeliavo ungurių jieško- 
jos žinioj beliko vadinamasis moksli- ti- Su brangiomis dovanomis atvyko 
nis darbas — rūpinimasis žemdirbys- : Pirmūno kolūkio pirm. Miknevičius, 
tės tobulinimu. j Černiachovskio vardo — Poėevičiųs,

“Stalino keliu" — labai nusiminęs Be- 
’ J. DAUMANTAS — niulis, nes jis, mat, dar Stalino vardo

JUOZAS LUKŠA į Leniną nebuvo spėjęs išmainyti., ,
Su praeitų metų pabaigą suėjo 10 Suplaukė, suvažiavo visa kolūkių pir- 

metų kai šis vyras žuvo Lietuvoj did- mininkų ir pirmininkių augštoji visuo- 
vyriškai kovodamas su okupantais. J. menė žentelio į marteles išleisti. Tris 
Lukša 1948 m. prasimušo pro geleži- dienas ir tris naktis ūžė... Klausėsi 
nę uždangą į Vakarus, atnešė Lietu-J kolūkio baudžiauninkai, žvelgė į mo
vos katalikų laišką šv. Tėvui ir Vaka- kyklos pusę ...
ruošė parašė knygą “Partizanai už ge-, Garsas pasiekė Kauną ir Vilnių. Už- ■ 
ležinės uždangos”. Po to vėl grįžo ko-, sirūstino valdančios klasės viršūnės.

ZFMMTĖS JUBILĖJUS
Rašytojos Žemaitės 40-tosios mir

ties metinės buvo paminėtos Vilniaus 
un-te. Mokslinę studentų konferenci
ją su ruošė lietuvių literatūros istori jos 
b tautosakos būrelis. Jubilėjiniame
vakaie rašytojai pagerbti dalyvavo vi- . *fvtfi i
sa eilė svečių, pažinusių Žemaitę. Savo ‘ ApTri‘r€ 
įspūdžius apie rašytoją papasakojo B. į 
Pranskus-Žalionis, Lastienė, Jablons- 
kytė-Pctkevičicnė ir prof. Z. žemaitis.

Panašaus pobūdžio rašytojos Žemai
tės minėjimas buvo surengtas Vilniaus 
Pedagoginio instituto salėje. Paskai
tą apie jos* gyvenimą ir kūrybą skaitė 
instiluto dėstytojas K. Umbrasas. Atsi
minimų nuotrupomis pasidalino rašy
tojos anūkas Stasys Jaras, rašytojas J. 
Būtėnas ir prof. Z. žemaitis^

Ž. ŪKIO MINISTERIJA 
DOTNUVOJ

Iš Vilniaus šios ministerijos

A. DANELIS gimė 1931 m. vasario I

Lietuviai pasaulyjei tremtinys. | Kanadą atvyko 1948 m. 
i gimnaziją baigė Toronte. 1958 m. bai
gė Toronto un-to architektūros fakul
tetą bakalauro laipsniu.

■ Abu akademikai yra Kanados Archi-' 
tektų s-gos pilnateisiai nariai — MR 
AIC ir turi savo profesijoje 4-5 metų 
praktiką. Jie yra projektavę eilę dide
lių pastatų Toronte ir Hamiltone. Iki- 
šiol dirbę didelėse statybų bendrovėse, 
dabar atidaro savo įstaigą. Tautos Na
mu planavima pasiėmė su lietuvišku 
entuziazmu, patikindami LN v-ba, kad H1?“” 
jie idės visa savo jaunatvišką energiją 
ją ir profesini patyrimą, kad būsimie-; bendradarbiui reiškiame
ji TN Hamiltone galimybių ribose bus uzuojau 
ABVVAFk flOU I4VI„„L.;., PREL. J. BALKONAS vadovaus ko- ...
vimas, bet ir viso Hamiltono miesto mitetui, besirūpinančiam surengti lie- J11; ,.al.^as 011 d o,uy p ride
nusiu vienas gražiųjų architektūros i tuvių religinį koncertą tarptautinės

parodos metu 1964 m. Niujorke. Tai 
bus dalis platesnės lietuvių progra
mos, kuri ta proga yra numatyta.

PROF. J. BRAZAITIS, Los Angeles 
ALTo skyr. kviečiamas, atvyksta iš 
Niujorko kalbėti Vasario 16 minėjime. 
Ta proga numatoma kolonijoje suor
ganizuoti 1941 ra. sukilimo dvidešimt- 
nevio minėjimą.

K. POCIUS, čikagietis, pasižadėjo fi- 
nansuoti Antano Smėlbnos monografi- vn 14 d. ir ėjo iki pirmosios sovietų 

į okupaeijo& -
LONDONO LIETUVIU PARAPIJA 

, surengė- prieškalėdini bazarą, kurio 
pelnas paskirtas Londono lietuvių 
bažnyčios išlaikymui. '

LONDONO ATEITININKAI nese
niai įvykusiame na-i’Į susirinkime pa
minėjo prof. St. šaikauskin 20 m. mir
ties sukakti. Prof. R. Sąaley skaitė re
feratą “Ginta 'as pas senovės graikus 
ir romėnus”.

BROMUS K. B YĖUTIS. Lietuvos 
atstovas Londone, sausio 29 d. mini 82 
m. amžiaus sukaktį.

JA Vai s t y bė s |
ANTANAS ŽIŪRAITIS, kun. dr. T* 

mo Žiūraičio tėvas, mirė Lietuvoje 
11961 m. gruodžio 14 d. Vilniuje. Pa
laidotas tėviškės kapinėse Juodaičiuo- 

I še, Girkalnio valsč. Tėvas dr. T. žiū- 
j raitis, domininkonas, yra De Lima, 
Mich., kolegijos profesorius ir pagar-

jie įdės visą savo jaunatvišką energi-'

netik visų lietuvių tautinis pasididžia- Į

D. Britanija
K A LEDI NTS B AZA R AS. — Pr. me

tu gruodžio mėn. Pabaltijo tautų mo
terys Londone, Latvių Namuose, su
ruošė kalėdini bazarą. Be kasdieninės 
apyvokos reikmenų jame buvo nema
ža rankdarbių ir Įvairiausių meno da
lykėlių. Lietuvių skyriui vadovavo L. 
Moterų “Dainavos” sambūris. Bazaro 
pelną mūsų moterys paskyrė lietu
viams seneliams ir ligonims šelpti,

NAUJAS LAIKRAŠTIS. — Prieš

I kūrinių.
I Liet. Namų v-ba linki jauniesiems 
architektams šiame reprezentaciniame 
pastate realizuoti subtiliausias ir gi
liausias architektūros .meno idėjas, 
glūdinčias jų širdyse, o į visus tautie-

V. PETRULIS gimė 1930 m. liepos čius kreipiasi su nuoširdžiu prašymu 
3 d. irgi Panevėžyje. Pradžios mokslą padėti lėšomis šiam jungtiniam lietu- 
gavo ir I gimn. klase baigė Palango
je. 1944 m. paliko savo kraštą kaip

viškam simboliui dar - šiais metais tap
ti tikrove. Sk. St.

HAMILTON, Ontario
RINKIMINĖS KOMISIJOS 

PRANEŠIMAS
KLB ilami.kono apyl. visuot. susi

rinkame sausio 7 d. išrinktoji rinkimi
nė komisiją valdomųjų organų rinki
mams pravesti 1962-3 m. kadencijai pa
reigomis pasiskirstė: pirm. K. Meš
kauskas, sekr. V. Lepąrskas ir nariai— 
A. Dakngauskas, A. Kaušpėdas ir Z. 
Puliąnąuskąs.

Rinkiminė komisija skelbia:
1. Kandidatų sąrašai į apylinkės vai-, 

ležinės uždangos”. Po to vėl grižo ko- sirūstino valdančios klasės viršūnės. p vi ~ • 1 dyb? ir kontrolės komisiją turi būti
votį Lietuvon ir ten žuvo didvyrio mir- j Pasipylė skundai spaudoje, kad Vilki- 1 anev’ezyje. Pradžios mokslus ėjo j pristalyl! į rinkiminės k-jos būstine
timi. I jos kolūkių pirmininkai ir pirminiu- ■ gimtajame mieste. Su tėvais 1944 m. įgg Burris Si.. Hamilton, Ont., nevė-

NI G I kės pertcli nuėjo. Burneika teisinasi, pasitraukė į Vokietiją ir Augsburge; liau 1962 m; sausio 27 d. 24 vai.
fnv^fV ri r TO ^ad Įiaudis labai myli, čia visas baigė gimnaziją. 1949 m. atvyko į To-j 2 Remdamiesi apyl. valdybos ir

A l KLL1V triukšmas spaudoje ir pasibaigė, nes rentą, o 1952 m. įstojo į Toronto un-Į kontrolės k-jos rinkimo taisyklėmis.
i Ka!Jaakev!c £ juk negalima Šumeikai pasakyti, kad ta, pasirinkdamas architektūros moks- informuojame:

mo komiteto prie LTSR Ministenų Ta- ( kohikio pirmininkai nėra liaudis. Bū- kis. 1957 m. ji baigė architektūros ba-
rybos pirm., skundzjasikad nukeiite-; tu vįsi-kaį nekomunistiška . .. . . . ... ...
jusieji nuo asmenybes kulto, išmetus į _ _____
Staliną iš mauzolėjaus, pradeda kelti į 
galvas, reikalaudami atitaisyti pada- • 
rytą skriaudą. Jis cituoja buvusius par- Į 
tizanus — Rutkauską ir Kebli, kurie ; 
pareikalavę, kad jiems būtų panaikin- • 
ta paskirtoji bausmė, nes partizanais j GIMINĖMS, BIČIULIAMS IR PA^< 
jie buvo tapę, norėdami kovoti su Sta- i ŽĮSTAMIEMS, lankiusiems mane šv. j 
linu ir jo asmenybės kultu. A. Randa-■ Mykolo ligoninėje Toronte, reiškiu 
kevičiųs šaiposi, kad tie du asmenys nuoširdžiausią padėką, 
buvo paprasčiausi banditai, Lietuvos Dr. Pranas Ancevičius
teritorijoje žudę nekaltus darbo žmo-i rp.„4l PA«iRon^ iu mmas. 
nes. Agentų tarpe jis linksniuoja “lie ! GRAŽIAI PASIRODĖ JALMMAS. 
tuviškuosius nacionalistinius pasiėmė- į Oakvillės lietuvių priešmokyklinio ir 
kus, išdavusius savo tautą, pabėgusius ‘ mokyklinio amžiaus jaunimas 1961 m 
i užsienį ir susisukusius lizdus po im 
pęriąlistų sparnu ..

BALYS DVARIONAS 
BULGARIJOJE

_ . a. ApyL valdybai ir kontrolės komi-
; kalauro laipsniu ir visą laiką dirba sijai kandidatus turi teisę pasiūlyti 
• savo profesijoje.

OAKVILLES LIETUVIAI

TEATRAS “AUKURAS” sausio 20 
d. Ročesteryje vaidins Moljero "Šykš
tuolį”. Šis vertingas veikalas jau bu
vo su pasisekimu vaidintas Hamiltone.

HAMILTONO ATEITININKAI nuo 
širdžiai dėkoja dv. vadui kun. dr. J. 
Tadarauskui už $50 auką, globą ir pa? 
talpas pravedant moksleivių ateitinin
kų kursus.

Gili padėka KLB 
valdybai už paramą 
do komitetui S15 ir 
dr-jai S10.

Nuoširdi padėka
Manglicui, Vyt. Birietai, Ė. Sudikui 
ir J. Domeikai. Nuoširdžiai dėkojame 
E. Gudinskienei, T. Kalmatavicienei, 
S. Orvidienei. J. Gedrimienei ir visom 
kitom poniom, kurios pagelbėjo pa
ruošti kursų dalyviams vaišes. Ypač 
gili padėka tenka E. Gudinskienei ir 
K Bungardai už pravedimą jaunimui 
N. Metų sutikimo parapijos salėje.

Kuopos valdyba
VAJUS TAUTOS NAMAMS 39 sa

vaitėje davė $800, o nuo pradžios — 
$43 600, P. Babįnas. turįs LN $1001 
pridėjo dar $400. Jis yra iš senesnės 
ateivijos. LN pelnytai gali džiaugtis, 
kad tai or-ja, sugebėjusi apjungti vi
sus lietuvius. Savo narių eilėse iš se-

jos išleidimą.
LIETUVOS ATSTOVAS VAŠING

TONE J, Rajeckas gruodžio 2 d. da
lyvavo Vatikano valstybės sekretoriaus 
kai d. Am. Cieognam garbei suruošta
me pricmiine; G uodžio 30 d. pp. Ra
jeckai suruošė eglutę Vašingtono lietu
vių šeštadieninės mokyklos vaiku
čiams ir jes mokytojams pagerbti. Ka
lėdų švenčių ir N. Metų p*oga pasi
keitė sveikinimais su laisvųjų valsty
bių ambasadoriais Vašingtone. Gavo 
sveikinimus iš prez. Kennedy, buv. 
prez. Eisenhov.erio, augštųjų Valst. 
Dpet. pareigūnų ir daugelio dipl, mi-

tas leisti katalikiškos ir tautinės min
ties laikraštis “šaltinis”. Ji leidžia šv. 
Kazimiero s-.ga. Laikraštis dvimėnesi- 
nis, žurnalo formato, iliustruotas, 
spausdinamas rotatorium. Kaina me
tams: Anglijoje 10 šilM Amerikoje — 
$1.50. Redaguoja kun. S. Matulis, vai
kų skyreli “šaltinėlis” redaguoji kun. 
J. Kuzmickis. “Šaltinis” Seinuose bu
vo pradėtas leisti 1906 m. kovo 31 d. 
ir ėio iki I D. karo pradžios. Marijam- 
pelėje buvo atgaivintas 1926 m. ko-

Hamiltono apyl. 
$10. Šalpos Fon- 
Katalikių Moterų sįjų šefų.
HlbPinrur- K PULK. W. E. SHIPP, buvęs JAV Kaioeiojams. iv. kafo attache Lictuvoje, mirė lapkričio

10 d. Front Royal, Va.
ADV. R. SKIPITIS, neseniai išlei

dęs atsiminimų tomą “Nepriklauso
mą Lietuvą statant”, laiške iš Čikagos 
rašo: “Mano brolio liga ir mirtis ma
ne smarkiai pribloškė. Bet dabar jau 
baigiu atsigauti ir rengiuosi vėl kib- 

iti į rašymą. Pikti, mano knygą iškrai- lė. Taip pat aptarti bendri programos 
pantys, atsilipimai spaudoje, mane sle- bruožai, kurią išpildys Vasario 16 gim- 
gia, o gerieji atsiliepimai piktuosius nazijos meniniai ansambliai ir keletas 
neutralizuoja. Vis dar tikiuosi para- vokiečių menininkų. Paskaitą vokiečių 
syti, ką esu užsimojęs. Gi užsimojęs 
esu dar parašyti 3 tomus”.

PLB VOKIETIJOS KR. VALDYBA 
nutapė cent *ini L:etuvos nepriklauso
mybės minėjimą 1962 m. ruošti Stutt- 
garte vasario 18 d. Tuo reikalu Kr. 
V-bos pirm. kun. Br. Luibinas ir ižd. 
J. Stankaitis lankėsi Stųttgarte pas 
vietinės apyl. pirm. S. Jauniškytę* ir 
pas lietuvių bičiuli Stuttgarto radijo- 
fonc darbuotoją dr. J. Dahmen, kurio 
tarpininkavimu jau gauta Mocarto sa-

kąlba sutiko skaityti pats Dahmen. Mi
nėjime dalyvauti kviečiami visi arti- 

K. MOCKUS, pedagogas, žurnalistas mi«ĮJ ir toilmųjų apylinkių lietuviai 
ir visuomenės veikėjas, bostonietis, ■ *r kitataučiai.
jau sugrįžo iš ligoninės ir ilsisi namuo- A » irf rn I i i n 
se. žada vėl grįžti į Boysville moky- i l L-I II J M
tojauti. f AUSTRALIJOS LIET. STUDENTŲ

ST. FIREVIČIUS, Argentinos pra- šeštasis suvažiavimas Įvyko gruodžio 
monininkas ir prekybininkas, su šei- 27-31 d. Melbourne.

kiekviena 10 pilnateisių lietuvių grupė, 
b. KLB Hamiltono apyl. valdybą su-į

daro 7 nariai ir kontrolės k-ją 3. Tuo 
■ būdu kiekviena 10 asmenų grupė gali 
į pasiūlyti nedaugiau kaip 7 kandidatus 

, - y- , - i i j i apvL valdyba ir 3 i kontrolės k-ja.kure. Jie turi dvi dukras, kurios mo- ‘ V 1 ♦ • • -i A • • ■ „v V- . i n- iii ■ ! c. Kandidatais ir siulytojais gali bu-,kosi Oakvilles pr.~ mokvkloje. L- < i i •■ ‘ J - ti tik toje apylinkėje gyvena asmenys.:
PADĖKA DR. KAZLAUSKIENEI.—; Tas pats siūlytojas gali pasirašyti vįe- 

Vietinėje spaudoje pasirodė vieša pa-! na valdybos ir vieną kontrolės k-jos 
dėka lietuvei dantų gydytojai dr. An- Į kandidatų sąrašą. Kandidatais gali bū- 
gelei Kazlauskienei’ pacientės, kurią ’ ti sumokėję Bendruomenės solidaru- ųešniu ateivių jie turi net apie 100 
dr. Kazlauskienė pagydė švenčių me-.j mo mokesti už 1961 m. nariu. Priimkite p. Petrai. LN v-bos ‘

f d. Siūlomų kandidatų saraše pažy- {nUoširdžią padėką:
mima: 1. Eilės nr. 2. Kandidato pa-» Torontiškis J. Žaliaduonis Įstojo 
varde. 3. Vardas. 4. Kandidato gimimo i narįu su $200 o hamiltonietės A Eis- i ma gyvenąs La Platos mieste, pr. me- 
data. 5. Profesija. 6. Adresas. Toliau s montaitė ir į. "
seka 10-ties tut^f Kandidatus pasiūliu -Į $ioo Visiems LN v-bos vardu giliausia 
siu sąrašas, kuriame pažymima:'!. Ei- i na(jėka’ 
lės nr. 2. Siūlytojo pa vadė. 3. Var-I. ______ _
das. 4. Gimimo data. 5. Adresas. 6.; LN V-BOS ir kontrolės komisijos ; Ameriką atvyko S. Firevičiaus sesuo ’ niubse, atsakė — lietuviškai. Už išti- 
Siūlytojo savarankiškas parašas. I posėdis kviečiamas sausio 23 d., ant-: Marija Mikeliūnienė, kurios nebuvo ‘ kilnybę savo tautai ir kalbai broliai 

Visais rinkimų reikalais prašomej radienį, 7 v.v. punktualiai A. Naruše- matęs nuo išvykimo iš tėvynės. ~ 
v f kreiptis į k-jes pirm. K. Meškauską, ! vičiaus viešbučio salėje, kampas James BARBORAI ARMONIENEI. “Leave 

lietuvių jaunimą,- lankanti vaikų darže-. Kad zaizda yra sudetingesne, nei buvo 22 Rutherford st.. Hamilton, Ont. Tel. | St. N. ir Gore. Salė yra antrame a. įėji- Yon- Tears bi Moscow” autorei, prieš 
liūs, pradžios ir vidurines mokyklas.i manyta ir žemeckui teko išbūti visą: ------ -................ - - ! ‘ ‘ H
Jaunieji “aktoriai" aprengti specialiai: savaitę ligoninėje, 
paruoštais drabužiais atliko jiems skir- •

į tu. Tai jau nepirma tokia padėka jai. 
i Ir tai nenuostabu, nes dr. Kazlauskie
nė savo profesijos pareigas stato augš- 
čiau už viską ir kaip tokia yra labai 
populiari gyventojų tarpe.

IŠTIKO NELAIMĖ. — 1961 m. pa- n 
baigoj ištiko nelaimė oakvillietį Vincą ! 
Žemecką. Išvykęs medžioti netoli Mil-J 

..... . . j kai religiniais ir tautiniais motyvais i tono jis sužeidė sau ranka ir buvo paJ
ras atliko simfoniją, koncertą smui-; įjunnę į vaidyba beveik visa Oakvillės 1 guldvlas Miltono ligoninėn. Pasirodė, i 
kui ir pirmąjį koncertą fortepijonui su ; ” ‘ ‘
orkestru. Solistais B. Dvariono kūrinių 
koncerte buvo bulgarų smuikininkas 
J. Dekovas ir kompozitoriaus dukra 
paiste A Dvanonade. koncertams i į Us roles labai vvkusiai ir sugebėjo ! GRĮŽO Is LIGONINĖS. - Dr. Pr. 
Bulgariją B. Dvarioną pakvietė |sudaryti darnią visumą, simbolizuojan-! Ancexieiu^. tris savaites išgulėjęs šv. 
garijos kompozitorių sąjunga. lietuviškus kalėdinius papročius įrį^y^olo ligoninėje Toronte, jau sugrį-

PAROTDS IR G ARBĖS VART AI : pavergtos lietuvių tautos vargus bei Į Oakville. kur dar porą savaičių gy- 
IU-?toju selenuos klube Vilniuje ^-ančias kovoje už savo laisve. Nors namuose. Ancevičius tiek sustip- 

. *. J *. . s va;7dplis buvo neilgas h~t ties *hnu<do krel°’ kad artimiausiu laiku tikisi pra-jvyko jauno daiL Igno Budrio akvare- • vaizutus duao nui^as. ik t nes gimusio: J . y
lės darbų paroda. Buvo išstatytas ne- Kristaus. prakartėle spėjo pasirodyti jairou* vk.
mažas skaičius skoningai nutapytu piemenėliai, ir Trys Karaliai ir ge-
lietuviškos gamtos peizažu. ‘ nykštukai, ir Sibiran ištremtų lie-! LON DON Onfr

Anksčiau tose pačiose patalpose kili-f-ivių dvasia, šaukianti pagalbos iš i 1 V/1
bo lankytojai tu»ėjn progos susipažin- laisvėj esančiu sesių - brolių, ir vergi- MALONŪS LONDONIsKIAL _
ti su jauno grafiko V. Valiaus grąviū- Įos pančiais^ sukaustyta Lietu\a. kurią gaus-10 7-g d.d., kaip buvau planavęs, 
romis ir pačių jų autoriumi. ............. . w‘*"'

užbaigė originaliu pasirodymu — lie
tuviška Kalėdų eglute. Pasirodymas 
įvyko gruodžio 30 d. Elmwood valsty
binės pradžios mokyklos auditorijoje.

. .. • . . , Buvo scenos vaizdelis ir Kalėdų Sene-’
Sofijoje-pirmąjį savo kurmių kon- iįs Lietuvos.

Scenos vaizdelis perpintas kalėdiš- įcertą davė komp. B. Dvarionas. Jo di
riguojamas radijo ir televizijos orkest-

romis ir pačių jų autoriumi. išvadavo nyKstuKai, Visa tai ouvo Per^ pas j?ainstas nuvykti negalėjau dėl sli
Lietuvos nusipelniusio meno veikė-. pinta giesmėmis ir choralinėmis dėklą-' kelių ir nepaprastai blogo oro. At 

jo garbės vardai suteikti tapytojamsJ macijomis.
A. Gudaičiui, J. Vaičiui ir skulptoriui t Antrąjį aktą sudarė atvykęs iš Lie-į 
J. Kėdainiui. tuvos Kalėdų Senelis, kanadišku Santa

Claus apdaru. Jo atsilankymas buvo
J. KOMPPZITORIV vykusiai sujungtas su scenos vaizdelyje ? vlinkiu lietUvius atsilankvti.

KUK1NIAI išreikštomis idėjomis. Senens nepamir-
Vilniaus Filharmonijos salėje įvyko šo nei vieno lietuviuko ir nei vienos 

jaunųjų kompozitorių kūrinių koncer- lietuvaitės ir jų pasirodymą scenoje su-‘ 
tas. Klausytojai turėjo progos išgirsti rišė su jų mokslo pažanga kanadiško- 
V. Laurušo simfoninę poemą “Audro- se mokyklose bei lietuvybės puoselė- 
našą”, A. Bražinsko koncertą fortepio- jimu Kanadoje. Visus apdovanojo. Jis 
nui ir orkestrui, V. Klovos dainą cho- nepamiršo dargi ir tų vaikučių, kurie 
rui “Vėliavos”, V. Barkausko roman- dėl vienokių ar kitokių priežasčių ne- 
sus “žemės gaudesy”, “Ugnis ir šir-‘ buvo "artistais”.
dis”, dainą chorui “Lenino vardas”. R J Sėkmingai pravesta lietuviška Kale - 
Žigaičio tris preliudus fortepionui, R.J du eglutė Oakvillėje — tai didelio dar- 
Makačino “Tris šokius” _____ H
orkestrui, dainą “Lietaus lašai”, chorą Ancevičienės ir jai talkinusios Mildos tinimas, 
iš V. Baumilo operos “Paskenduolė”, 
V. Kairiūkščio romansus “Tu nebi
jok”, “Aš viską užmiršau”' ir F. Bajo
ro, R. Raeevičiaus ir A. Raudonikio 
pjeses estradiniam orkestrui.

LIETUVIŠKAS GINTARAS
BRAZILIJOJE

Sovietų Sąjungos pramonės • preky
bos parodoje Riodežaneiro mieste iš
statyti Klaipėdos “Dailės” kombina
to gintaro dirbiniai. Parodai atsiųstos Toronto ir Hamiltono, 
dail. Eugenijaus ir Birutės Miulevičių Aulinukai jau virš dešimt metų gy-; 
skulptūros “Mergaitė” ir

Torontiškis J.. Žaliaduonis įstojo _______________ BROLIAI R. A. IR A. P. DIČIŪNĄI 
Mažulienė įnešė do tll gruodžio pabaigoj atvyko į Čikagą iš P. Australijos, baigę karališką lai- 

■j ir apsistoję pas giminaitį inž. L, Sta- vyno mokyklą 1961 m. gruodžio mėn. 
šaitį. Argentinoje jis yra išgyvenęs 36 buvo pakelti karininkais. Viršininkų 
metus. Prieš metus iš ok. Lietuvos į paklausti, kokia kalba jie kalba na-

į Dičiūnąi viršininku buvo viešai pagirti. 
L LIETUVIŠKOS SPAUDOS SKAI- 

; TYKLA Adelaidėje LK Centro antra- 
šventes Cleveland Clinic ligoninėje '™ augšte jau daugiau pusmečio vei- 
buvo padarvta viduriu operacija. ; kia sekmadieniais. Joje lankytojai ran- 

t-i- v da beveik visą laisvojo pasaulio lietu-
---- -------- --- v ■ VL. KALYTIS, gyv, Elizabeth, pra-: vj^a spaudą: Draugą, Darbininką, Tė- 
atvykti i Grand Hotel salę, kampas važiuojančio automobilio buvo sun- vi^s žiburius. Tėviškės Aidus, Liet. 
James N. ir Gore, kur išgirsime arch. sužeistas ir paguldytas i Elizabeth Dienas, Ateitį, Aidus, Eltos žinias ir 
A. Banelio ir V. Petrulio pranešimą. General ligoninę. Išbuvo keturias^ die- Skaityklą veda L. Jankauskas. Džiu- 
susipažinsime su jau paruoštais jų TN : nas bevs?mo,v\ės: Jam sutrenkta galva ka^ atsiranda vis daugiau gerada- 

i ir įlaužti dosines kojos kaulai. Ligo- kuHe skaityklai užprenumeruoja 
nis sveiksta. j įvairius laikraščius. Kiti laikraščiai

GRAŽUS MOSTAS. — Čikagos jau- bej žurnalai skolinami privačių pre- 
ninio organizacijos susijungė bendram i numeratorių.
lietuviškam darbui ir surengė visuo- SPAUDOS KIOSKAS — vienintelė 
menei meninę programą ir pasilinks- verslinė įstaiga LK Centro patalpose, 
minimą, kurio pelnas S227 buvo pa- Kad tas “verslas” nėra pelningas, ga- 
siųstas Vasario 16 gimnazijai. ]jma spręsti iš to. k~d per eile metų

KUN. A. SABALIAUSKAS, salezie- kiosko vedėjas A. Kubilius nesulaukė 
tis, išskrido į P. Ameriką, kur ves mi konkurentų, nors apie tai savo laiku 
sijas Venesueloj ir Kolumbijoj. Į JAV buvo kalbėta; jis pats kelis kartus siū- 
grįš apie kovo mėn. vidurį. lė verslą perimti kitiems.

nias per moterų skyrių,
KVIEČIAME LN NARIUS

LI. 9-8465. Rinkiminė k-ja
VARTOTŲ DRABUŽIŲ VAJUS. ~

H. Šalpos Fondo v-ba skelbia vartotų rms sausio 23 d., antradieni, 
drabužių vajų Suvalkų trikampio lie- 
tuviams paremti- Yra gauta daug laiš
kų. prašančių pagalbos drabužiais. Ne
atsisakykime jiems padėti. Drabužius 
atgabenti pas E. Gudinskiene, 75 Bur- 

> l -ngton Ave. W., arba pas M. Tumai- 
! tiene. 164 Stanley Avė. Paskambinus 
telefonu E. Gudinskienei JA. 7-1967 
arba L; Klevui JA, 8-1327. drabužiai 

; bus paimti iš namų.
' ŠF v-boje. pasitraukus sekt.. G. La- 
j tauskaitei. sekretorės pareigos teko E. 
; Gudinskienei. o nauja nare įėjo A. Pį- 

w , . . . 1 lipavičienė. Valdyba: siprasydamas gerąją p. M. Statkienę ir į
p. Butkų, kuriems buvau parašęs, pra- JAUNUČIU IK JAUNESNIŲJŲ 

gydamas jų pagalbos, reiškiu viltį, kad • ATEITININKŲ susirinkimas įvyks skiriame, tąd koncentruotai atsilankę į 
ateityje turėsiu progos pas Londono ir sausio 21 d., sekmadienį. 3 vai. p.p. .

parapijos salėje. Kviečiami visi vaiku- f \ isigijima! Jei mūsų atsilankys 200. 
•čiai nuo 7-12 m. įsijungti į ateitininkų padarysime virš $400 pelno. 300 sve- 
Į eiles Tėveliai yra prašomi savo ma- j čjy atneštų jau apie $700 pelno, o jei 
jžuosius paraginti ir sudaryti galimy-{per “stebuklą” susirinktumėm net 
, bes. kad jie atvyktų į susirinkimą. 400, padarytumėm visą tūkstantinę.
’ NAUJOJI LIET. SKAUTAMS REM .Tiek. ?baugT1”ome. het- or-jas. kad ne 
•TI DR-JOS V-BA 1962 m. pasiskirstė ; v,c.na 3ų iki L zgax emu kaukių baliaus 
pareigomis: pirm. Alf. Paukštys. 63 nedrįso ruost. šokių. LN padėt, grei- 
Robins St.. LL 7-1898. sekret. ir spau- ,sl-v?,no- ,T?d 1sa“sio„2l7 d' LN s„°' 
dos reikalams V. PašHvs. 50 Fairholt k?a' bus v^mntele lictuv.ska pramoga 

IT limo 1.1 ilgame karnavaliniame laike.
St. Michael salė dabar naujai iš

dažyta ir talpina r>er 400 žmonių.
RUOŠIAMAS PAGERBIMAS — VA 

S . KARIENĖ energingajai režisorei E.
LL 5-5652. ūkio reikalams A, Kaušpc- Dauguvietytei - Kudabienei, 
das 42 Florence Ayę . JA. 9-1656.

Naujoji v-ba pradėdama savo darbą 
nori nuoširdžiausiai padėkoti visiems 
tautiečiams uz betkokią parodytą para- ruošti k-tas: K. Mikšys — b-nės v-bos.
ma praeityje mūsų jaunuomenės reiks- A. Matulicz ir K. Baronas “Auku- 
lams. Visiems linkime: laimingų 1962- ro” St. Bakšys —- Liet. Namu. Al. Pau-

Su gilia pagarba Jūsų
St. Bakšys, LN v-bos pirm.

SUDBURY, Ont
AUDRONĖ PODERY’TĖ susituokė į 

I su Fernandu Albrechtu, lietuviu gi 
‘ mušiu Jonavoj.

______ ______J* t). JASINSKVI nusipirko namą J S 
kameriniam bo ir pasišventimo nuopelnas Paulės ‘961 m. paskutinę dieną buvo pašven-

Taupyk i r sko I inkis 
kooperatiniame 

bankelyje “Talka"

atvykti i

ir nena-
8.30 v.v.

planais ir galėsime įnešti pataisas.
NUOTAIKINGĄ ŽIEMOS BALIŲ 

sausio 27„ šeštadieni, ruošia L N 
v-ba. Jis įvyks St. Michaels salėje. 
213 James St. N. Prieš 5-6 m. ši salė 
buvo nuolatinė lietuviškų pramogų vie
ta. tad dabar vėl skaitlingai susirinki- 

I me. LX v-ba dabar pačiame darbų 
įkarštyje, kuriems pravesti reikia lė- 

I šų. Asmeninėms savo pramogoms mes 
beveik visi truputį iŠ savo biudžeto

šį balių lengviausiu būdu paremsime 
f N įsigijimą. Jei mūsų atsilankys 200

LI. 4-4708. ižd. Jul. Paškevi
. . f jčius, 151 Flatt Ave.. JA. 9-1783, pa-

i ’ dalyvaujant artimiesiems [ren.gjmu reikalams Ign. Varnas. 152 j 
; draugams ir vaišes. | Holton Avė. S.. LL 9-8272 ir Zigm.

60 Melrose Ave.

Ateitininkų kursų dalyviai Hamiltone

žemeckienės. Padedamos tėvų, jos su-1 
gebėjo nugalėti didžiausias kliūtis ir 
paruošti Oakvillės lietuvių vaikų gra
žų pasirodymą.

20 METU VEDYBINE SUKAKTIS.
— Gruodžio 30 d. Olgos ir Otono Kry- 
gerių namuose buvo suruošta staigme
na Marijai ir Antanui Aulinskams jų- 
dviejų29 m .ved; /ukakčiai atžymė- lą tarpe trijų Pabaltijo tautų, stipriau j;," 3 d“i^ir^aji 'liūs - parapijos choro ir Alf! Paukš-

tvs — skautų rėmėjų. K-tas pirminin
ku išsirinko K. Mikšį. Pagerbimas 
įvyks vasario 10 d, St. Michael's salėje. 
213 James St. N. Dalyvavimas vyrams 
kainuos po S3, o moterims po $2. Sve
čiai bus vaišinami prie bendro stalo. 
Šokiams gros puikus orkestras ir veiks 
atskiras bufetas Pradžia 7 v.v. Ren
gėjai kviečia visus dalyvauti ir užsire
gistruoti iš anksto pas K Mikšį, J A.
9- 8593 nuo 5 iki 7 v v kasdien arba iš Toronto. Sočiai prisivalgę vėl rin 
pas A Paulių. JA. 9-5185 nuo 7 iki
10- A.VY?!,N . _____________ . v

E. Kudabienė yra labai daug nusi- hamiltoniečiai su svečiais skirstėsi 
pelniusi mūsų visų pagarbos už jos j namus, o vakare vėl susirinko i sa 
nepailstantį darba su mūsų b nės jau- jc. kur buvo padainuota, pažaista ir 
nimu Sis pagerbimas ruošiamas E. Ku- pa$ok(a 
dabięnėš 20 ties metų sceniniam da* 
bui atžymėti. Sk. St.

PAKRIKŠTYTAS Juozas M. Alku-; Pulianauskas. 
nąs. Krsp.

WINNIPEG, Man.
BALTŲ FEDERACIJA šiais metais 

VV i nn i pege nori parody t i gyvesnę vei k-

Si iniciatyva kilo B-nės valdyboje. 
Sausio 3 d. sušauktame or-jų atstovų 
susirinkime buvo išrinktas Pagerbimui

Ii. Ją suruošė jų bičiuliai iš Oakvillės, pasireikšti savoje visuomenėje ir kita- parengimą tradicinę kaukių 
tarPe balių. LSK dr-jos valdyba

Sausio 20 d. Baltų Federacija ELKS 
Piemenų-: vena Oakvillėje ir yra čia neblogai įsi Club. 108 Osborne Št. (subway) rengia ! 

' kaukių balių. Kampe prie River St. 
yra aikštė automobiliams slat\ti be jo 

' kio mokesčio
Įėjimas $1.25. Veiks bufetas su š;l 

tais .ir šaltais gėrimais. .Užkandžiai ne- .
: mokamai. Gros puikus orkestras. Pla- jautusiems šioje liūdesio valandoje 
i čia ją visuomene su kaukėmis ir be nuoširdžiai dėkojamo
kaukių kviečiame gausiai atsilankyti. Dėkojamo kun. dr J. Tadarauskui 

i Už gražiausias — įdomiausias kaukes už. iškilmingas Mišias ir sol V Vert
inis skiriamos premijos.

Baltų IVdęracija VViiinipege

IšIM ODAMOS ASMENINĖS PA
SKOLOS iki S3-.900. morgičių pa* 
skolos »ki turto vertės. Nemo
ka mas g v v v be s d ra ud imas. Pl LN AS 
ČEKIŲ P AT AK N A VIMAS.

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

SILKING STREET EAST, ROOM 13. • Teutonas JA. 7-5575.

ATIDARYTAS NAUJAS GARAŽAS
"COURTLAND AUTOMATIC",

Courtland, Ont., prie Hiqhway No. 3

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

Sa\įninkąs VLADAS TARVYDAS/ buvęs m*. WMlv’* Gwrare. Towife
įOWl^ll^'''y Ję: A^liį T.’’< "N? N- TNt" '

Will-Do Cartage 
Baldų pervežimas 

mieste, prieinama kaina.
Visi baldai apdrausti.

Broliai SODOMAI,

124 GRACE ST., Toronto

Tel. LE. 4-8390

■■ P a d c k a
Kai mirties angelas apsilankė mūšų 

namuose ir negrįžtamai nusivedė mū
sų brangų vyrą ir tėvą a a. Kazį Bali 
rukonį. draugai bei pažįstami padėjo 
palydėti ji i amžina poilsio vietą. Už-

kničiui. Vėl ionics broliui ir brolienei, 
pusseseriai Onai Ambrose, pusbroliui 

rPranckevičiui. p p : K. M. Kvedarams, 
į A: V. Kvedarams, B. F’ Sopioms, V: 

L Kybartams, E A Kybartams, p. 
Kybartienei, O. G. Melnykams. J. Ma
ciukui, S J Jųškcvičįąms, K. M M n 
culeviviam. J. B. Webb. J. Genera!L 
M McGovern. K M Lingiams. E S 
Kuzmickams. G B Triukams. V, Pen 
kauskams. S Juozapavičiui, šv. Juozą 
po ligoninės bendradarbiams ir Hamil 
tono Lietuviu Bendruomenės Valdy 
bai. V H. Juškevičiams. G. H. la
pams. L. Merkeliui ir daugeliui čia ne
paminėtų vienokiu ar kitokių būdu 
prisidėjusioms liekame amžinai dė-| 
kingi . - t ' j

j Lindinti žmona, diiktr ir žentas

moks-licas. Kalbėtojas 
leivio pareigas 
nime. Paskaitą

Pabaigai Hamiltono moksleivės pra
vedė moksleivės ateitininkės teismą, 
kuris buvo gana gražiai pravestas ir 
žiūrovams sukėlė daug juoko. Kursai 
baigti ateitininkų himnu; Juose da
lyvavo 15 moksleivių iš Toronto, 2 — 
Simcoe ir 21 — Hamiltono. Tos dvi 
dienos praėjo gražioj lietuviškoj nuo-

kosi E. Sudiko paskaitai “Visuomenįš 
kūmas ir moksleivis". Po šios paskai-

iškėlė lietuvio 
kasdieniniame 
"Katalikiškumas ir 

moksleivis” skaito V Birieta. Po šios
paskaitos tarė žodį dv. vadas kun. dr. 
J. Tądarauskas, kviesdamas visus 
moksleivius dirbti, kovoti Dievo ir tė
vynės gerovei.

Pietų metu kalbėjo A. Bušinskaitė taikoj Skambėjo liotuviškos dainos
pertraukų bei pietų metu.

Hamiltono moksleiviai at-kai išleido 
savo laikraštuką “Moksleivio balsas”. 
Pagarba jiems!

JAUNIMO N. METŲ sutikimas pra- 
ėjo labai gražiai. Parapijos salė buvo 
pilna jaunimo. Tai pirmą kartą jauni
mas taio gražiai sutiko N. Metus. Bai-

Antroji kursų dieną prasidėjo 11 giant reikia pažymėti, kad mūsų jau- 
al. šv. M iš jom is. Moksleiviai dalyvavo 

MOKSLEIVIU ATEITININKU kur organizuotai su vėliavomis; priėmė šv 
sai prasidėjo gruodžio 30 d . 10 vai 
pamaldomis, kurias laikė Tėvas Rafae 
lis iš Toronto Po pusryčiu kursus ati
darė vyr at kų kuopos pirm J Plei- 
nvs. pakviesdamas darbo nrezidiųma 
iš pačių moksleivių, kurį sudarė pirm. 
L. Stanevičiūtė iš Hamiltono ir A. Bu- 
činskaitė iš Toronto, o sekretorės N. 
Gurgždytė iš Hamiltono ir D Gįrčy- 
te iš Toronto. Paskaitą ’Modernieji 
laikai n ąUitininkaf skaitė E. Manę-

nimas yra vertas vyresniųjų paramos 
ir moralinės pagalbos. Nereikėtų gai- 
Ietis pastangų Mes. vyresnieji, dažnai 
nesuprantame arba jo nenorime su
prasti. atsisakomo finansiškai paremti.

N. Motų sutikimą organizavo vyr 
ateitininkai Tikiu, kad jie nesigaili 
ir jų įdėtos pastangos pasiekė savo 
tikslą. Tegu tokių jaunimo subuvimų

Komuniją už Lietuvoje esantį jauni 
mą. kad jis išliktų ištikimas Kristui.

Pietų metu trumpai kalbėjo J. Plei 
nyš apie ateitininkų įsikūrimą ir jų 
augimą o R Gudinskas iš Simcoe pa 
pasakojo savo įspūdžius iš pranciško
nų gimnazijos Amerikoje, kurioje jis 
mokosi. Po pietų įvyko paskutinis po būna dažniau, kur jaunimas daugiau 
sėdis, kuriame kalbėjo J. Domeika te- į vienas kitą pažins, pasijus esą vertina
ma "Viską atnaujinti Kristuje, tarnau- mi vyresniųjų ir taip greitai nenuskęs 
jant Dievui ir Tėvynei”. kanadiškame katile. Rjtes
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Tautybių atstovai pas premjerų
Mutual Corporation League bu

vo įteikusi Kanados premjerui J. 
Diefenbakeriui dešimties punktų 
memorandumą, kuriame buvo nu
rodyta neišpildyti konservatorių 
partijos pasižadėjimai prieš 1957 
m. parlamento rinkimus. Šie pasi
žadėjimai buvo sąlyga, dėl kurios 
tautinės grupės per MCL rėmė 
konservatorių kandidatus. Šių są
lygų neišpildymas ir buvo MCL 
atstovų apsilankymo tikslas Ota
voje 1961 m. gruodžio 19 d.

Delegaciją sudarė MCL pirm. 
M. Jakubec — slovakų atst., gen. 

; sekr. Pat Walsh, A. Kotelnikov— 
kazokų atst., A. Nommik — estų, 
J. Trebeška — čekų, J. Niedra — 
latvių, A. Markovič — kroatų ir 
P. Melnyk — ukrainiečių. (Iš lie
tuvių niekas nedaylvavo, nes lie
tuvių grupė MCL neatstovauja
ma). Delegaciją min. pirminin
kui pristatė fed. parlamento na
rys Fred Stinson.

Ministeriui pirmininkui buvo 
įteiktas pieštas paveikslas su visų 
pavergtų tautų herbais ir atitin
kamas pareiškimas raštu ir žo
džiu. Pareiškime pasakyta: “Mes, 
kaip krikščionys ir laisvi kanadie
čiai, negalime užmiršti mūsų pa
vergtų brolių komunistinėje im-

perijoje. Išskyrus Kiniją, nei vie
na iš 17 pavergtų tautų neatsto
vaujama Jungtinėse Tautose.

Mes čia atėjome ne su naujais* 
pasiūlymais, o tik aptarti mūsų; 
1961 m. lapkričio 18 d. memoran- į 
dūme iškeltų klausimų, nes ma
nome, kad tiek Kanadai, tiek Jū
sų partijai naudinga žinoti mūsų 
atstovaujamų tautybių nusistaty-. 
mas”.

Buvo išsikalbėta įvairiais užsie-, 
nio ir vidaus politikos klausimais. 
Lygos atstovai ypatingai pabrėžė j 
komunistų infiltracijos Kanadoje 
pavojų po priedanga neva kultu-j 
rinio bendradarbiavimo, kaip Į 
pvz. rauodnosios armijos koncer- j 
tas. įvairūs baletai, CBC proko-1 
munistinės programos ir pan. .i

Min. pirm. domėjosi įvairių 
tautinių grupių veikimu. Be to, 
jam buvo įteiktas memorandumas 
dėl ištrėmimo iš Kanados JAV j 
piliečio Abraomo Feinbergo. Min. 
pirm, išdalino delegacijos na
riams tekstus savo kalbos, pasa
kytos Atlanto S-gos konferencijoj 
Paryžiuj 1957 m. Padėkojo MCL 
atstovams už naudingą veikimą 
etninių grupių tarpe ir palinkėjo 
sėkmės. / P. L..

Labai gaila, kad nedalyvavoĮmetu sugiedota "0 Canada” ir

IŠVADOS
Pirmiausia — mūsų tautinių

LIETUVIAI FESTIVALYJE
(Atkelta iš 1 psl.) rengėjai pakeitė savo planą. Jei; 

| šeštadienį pusfinaliai buvo tę- gu Regina apsispręs pasinaudoti 
siami toliau. Lietuviams tą vaka- kelione, galės išvykti vasario 24 

Į rą atstovavo Hamiltono taut, šo- d. Dabar ji mokosi 13 gimn. kiš
kių grupė “Gyvataras”, išėjęs taip sėj ir muzikos konservatorijoj. Ji 
pat antros vietos laimėtoju. I vie- yra gimusi Lietuvoj 1942 m. Jos 
tą išsikariavo Hamiltono ukrai- motina yra dr. K. Žymantienė, 
niečių grupė “čaika”, III — St. gyv. Toronte. Regina yra dalyva- 

• Catharines slovakų mergaičių vusi Aušros” sporto klube ir kt. 
grupė ir IV Toronto moravų gru- lietuvių grupėse.^ 

į pė. šokusi su ypatingai spalvin
gais drabužiais. Chorų varžybas
šeštadienį laimėjo Toronto šuo-' šokių grupės pasirodė tikrai pajė- 
mių vyrų choras. Į giais vienetais, vertais atstovauti

Sekmadienį buvo finalai ir pre- lietuviškuosius reikalus ir net la- 
miju įteikimas. Varžybos prasidė- bai rimtose auditorijose. Yra kuo 

i jo įspūdingu atidarymu, kurio pasididžiuoti! .
Į metu sugiedota “O Canada” ir T ' ‘ _ " . " ' ' \
: įneštos dalyvaujančių tautų vė- Toronto “Varpas’’. Suomiams tai 

I tavos. Programoje indėnai pašo- būtų buvęs didelis konkurentas 
ko tradicinį pypkės šokį. Solo šo- ‘ ir kažin kas būtų laimėjęs? Kaip

girdėti, “Varpas” nedalyvavo dėl 
stokos moterų balsų. Tai labai 
aliarmuojantis ir skubiai taisyti
nas reikalas! (Turėtų susirūpinti 
ir apylinkės valdyba!).

Festivalio organizatoriams ga
lima padaryti rimtą priekaištą, 
kad leido dalyvauti mėgėjams 
kartu su profesionalais. Ypač pa
vienių šokėjų tarpe profesijonalų 
dalyvavimas tokiose šventėse ne
turėtų būti leidžiamas arba jiems 
reiktų atskiros varžybų grupės. 
Girdėti, kad ir kaikurios laimėju
sios tautinių šokių grupės yra 
bent pusiau profesijonalinės. Tai 
nelygybė tokių mėgėjų, kaip lie
tuviai, atžvilgiu. J

| Šiaipjau visa šventė paliko gra- 
stiprybės. kurią šis vakaras aiš-jžų įspūdį ir padarė neabejotinai 
kiai pademonstravo. ! didelės įtakos į ją mačiusius ka-

Tautinių šokių varžybose daly-; nadiečius. A. R.
vavo-aštuoni finalistai, jų tarpe; . • •
Toronto ir Hamiltono lietuviai.. A.G. kunigas ~ 
Laimėtojais išėjo: škotės. slova- p\ • • i n* *i " 
kės iš St. Catharines, serbai ir; Domininkas PieSKUS 

i ketvirtoje vietoje — Hamiltono i mirė okup. Lietuvoj ir palaidp- 
į “Gyvataras”. ;tas 1961 m. gruodžio 21 d. Kiauk-

Regina Žymantaitė buvo išrink- liuose. Mirė širdies smūgiu prie 
: ta festivalio karalaite — Miss altoriaus. Tai kunigas, kuris daug 
'Freedom. Four Seasons Travel nusipelnė ir katalikybei ir lietu- 
i Ltd., 109 Bloor St. W., jai apmo- vybei. Buvo baigęs Vilniaus kuni- 
i kės kelionę į Meksiką visai savai- gų seminariją ir ilgą laiką dirbo 
tei. Anksčiau buvo skelbta, kad' 

Čikagos lietuviai susilaukė nau- ■ Verdi operą “Aidą”. Jos pastaty- Miss Freedom gaus nemokamą 
jo sambūrio — Čikagos Lietuvių1 me dalyvaus apie 150 asmenų — kelionę į V. Berlyną, bet vėliau

Mutual League of Cooperation atstovai pas Kanados premjerą J. Diefenbakerį įteikia pa 
veikslą — tautybių emblemas.

masis komitetas iš 24 rinktų at- mokratiška valstybė. Užmiršo D. 
stovų su pirmininku priešaky; 12 ....... »« >—-
iš miesto rinktų atstovų ir 12 iš 

Į priemiesčių. Metropolinio To
ronto valdžioje dabar yra švieti- 

imas, policija, keliai, vandentie- 
; kis. kanalizacija, socialinis aprū- 

MIS S FREEDOM — Kanados K alėdų dovanoms. Užtai n u oši r- p i n i m a s. finansai, sveikatos į st a i- 
... . . «£)a*jnos’> padėka visiems, ku- gos, ligoninės ir kt.

rie teikėsi loterijon atsilankyti. 1 , .
Malonu, kada ir toli išsikėlusios. žų ir didelių savivaldybių mano- 

narės neužmiršta ‘Dainos”, štai Į ma padaryti vieną miesto savival- 
N. Kaveckienė ir jos mamytė dybės organą. Vieni siūlo pada- 
Statkevičienė iš Čikagos su Kalė- ryti 4 įstaigas, o kaikurie nori dar 
dų sveikinimu ir $5 šalpai įdėjo, palikti seną tvarką. Per ateinan- 
V. Treigienė su vyru iš Delhi at- čius metus, reikia tikėtis, šie 
siuntė $15 šalpai. i klausimai bus išspręsti taip, kad

Loterijai aukojo: J. Mickeliū-j sumažėtų mokesčiai. J. Karka 
nas dr. A. Šapokos “Lietuvos is-' . , ...
torija”: ji teko tikrai mokančiam ; o A:a< ,Jieva Enulaitiene 
įvertinti tokia dovana. I. Beržins- l raelus' Penktadieni lie uvilt 
kienė. E. Kripienė. A. Budrienė, a”’Jie'va ĖnuSnl
K. Grajauskienė, G. Venckaitienė, Paląidqta a.a. Jieva Enulaitiene.
A. Abromavičienė. P. šlekienė ir tik pries du metus buv
P. Kovai aukojo vertingas dova- atvažiavusi is Lietuvos pas savo 

J ° rinVfori ir \Voctnno Ii tii.

TORONTO, Ont
tautinių šokių festivalyje išrink
ta grožio karalaitė Regina Žyman
taitė dalyvaus “Tž” spaudos ba
liuje vasario 3 d. Prisikėlimo sa
lėje. Ten visi turės progos ją pa
matytieji yra “Tž” skaitytoja.

Dainos ir piano koncertas
Liet. Vaikų Namų rėmė jai pa

kvietė į Torontą čia dar negirdė
tus menininkus: sol. Iz. Motekai- 
tienę ir jos sūnų Manigirdą. Vi
suomenės susidomėjimas jais bu
vo gana žymus. Solistė padaina
vo: A. Kačanausko “Mano gimti
nė”, ‘Vai gražu, gražu”, Vanagai
čio “Aš bijau pasakyti”, Budrevi- 
čiaus “Tu taip toli”, Klovos 
“Lopšinė”, Bielionio “Trys rūtų 
darželiai”; ištrauką iš Musorgskio 
operos ‘Jomarkas”, Gounod “Gė
lių ariją”, Habanerą iš operos 
“Carmen” ir “Gvazdikus” muz. 
Valverde. Tai gausi ir įvairi pro- 111 
grama, kurią publika sutiko labai 
šiltai, iškvietusi , solistę kartoti. 
Dainininkė tebėra pajėgi. Ypač 
žaviai nuskambėjo Klovos “Lopšį- 
nė”. Tik augštame registre balsas 
skambėjo forsuotai.

Manigirdas paskambino pianu 
visą eilę sudėtingų kūrinių: Beet- 
hoveno sonatą op 54, Šopeno 
“Fantaziją” ir “Nokturną”, Čiur
lionio “4 preliudus” ir Ravelio

Artimiausioj ateity iš visų ma-

Velionė tik prieš du metus buvo

dukterį ir gyveno Westone. Ji tu
rėjo 67 metus amžiaus. Jau nuo 
pat pradžios Kanadoje nesijautė

nas. St. Dervinienė prisiuvo gra
žių prijuosčių. Visiems “Daina” 
yra labai dėkinga.

Nuoširdžiai dėkojame P. Jan- 
kaitienei už gražų ir malonų susi- Į 
rinkimo priėmimą. M. F. Y-nė ■

“Varpo” choras Liet. Namuose! nadoje išgyvenęs virš 30 m. 
pr. šeštadienį turėjo savo pobūvį 
-vaišes. Dalyvavo netik varpie- 
čiai, bet ir visa eilė choro bičiu
lių. Jie savo kalbomis- padrąsino 
varpiečius sėkmingai tęsti darbą

Naujas metropolinio Toronto
pirmininkas

G. pridėti •— su sostine Maskva.
Ankstyvesniuose "The Varsi

ty" nr. buvo nagrinėjami nusi
ginklavimo ir kt. klausimai vis 
Kremliaus šviesoj Rabino A. 
Feinbergo “žygiai” vis aprašomi 
jų idėjų šviesoj.

Toronto un-te studentų yra lei
džiama dar 10 vienkartinių lei
diniu: “The Mike", “The Probe”, 
"Clerical Callar" "The Muse". 
"Toike Oike", "Undergrad" ir kt. 
šie leidiniai politine propaganda 
neužsiima. : ? - _y

Naujųjų ateivių st ridentai turė
tų susirūpinti esama būkle ir ban
dyti organizuoti a n t i kom u nis t i- 
nės krypties leidinį. Objektyvus

vaikų kongresui
Kanados liet, katalikų kunigų j 

suvažiavime buvo nutarta organi-i 
zuoti ir šiais metais katalikų vai
kų kongresą. Naujajai valdybai 
buvo pavesta rūpintis praktiniu 
kongreso rengimu. Valdyba, posė
džiavusi sausio 10 d., nutarė šį 
kongresą rengti Niagara Falls. 
Ont., netoli garsiojo Niagaros 
krioklio, birželio 30 d., šeštadie
ni. Programa jau pradėta planuo
ti, K. Vienybės valdyba kviečia 
visas parapijas kongrese dalyvau-! 
ti ir paruošti vaikučius progra
mai.

• kio varžybose pasirodė keturi fi- 
! nalistai du airiai, airė ir škote. 
( Varžybas laimėjo abu airiai vyrai 
— P. Folan ir P. Butler.

t Chorų varžybose dalyvavo vo
kiečių, airių ir suomių chorai. I 
vietą laimėjo Toronto, vokiečių 
choras “Harmonia”. II — airių 
mišrus choras;^^^^^^^^^^^^^^^ \

Po chorų varžybų kalbėjo opo
zicijos vadas L. B. Pearson, pa
brėždamas tą didelį įnašą, kurį 
įvairios tautos įnešė į Kanados gy
venimą. Perėjęs prie tarptautinės 
politikos pabrėžė atmetąs tokį 
klausimo pastatymą — “žūk ar 
pasiduok”; esą yra dar ir trečia 
išeitis. Jai pasiekti nepakanka ka
rinės jėgos, bet reikia ir dvasinės

Čikagos lietuviu vaizdai ir vargai
EDVARDAS ŠL'LAITIS

Operos. Iki šiolei lietuvių k. ope- Į choristų, solistų, baleto šokėjų,JĮJUV 1J.UAJUUVJV A C4. VA VV v, v --- ----------------------------- ...  . sz vz v J v.,

sveika. Velionė yra suvalkietė ras statydavo vietinis vyrų cho-' statistų, techninio personalo na- viams skaudaus įvykio pagarsini 
: nuo Vilkaviškio. ~ ' ras, pasitaikinęs moterų grupę, j rių. Tai bus nemažas įvykis Čika- mą, laikraštis pridėjo sakinį “Ti

Praeitą savaitę šv. Mykolo Ii-' būrelį solistų bei techninio perso- gos lietuvių gyvenime.
i goninėje mirė Julius Vilkelis, Ka- nalo.

Kam tarnauja studentų 
laikraštis?

Toronto un-to stud.
sity” išeina 3 kartus į

kimasi. kad jaunoji savo vyrą iš
mokys lietuvių kalbos ir įves jį į 

i Nežinia ar vardo pakeitimas i Mišrių vedybų netrūksta. Blo- į lietuvišką gyvenimą”.
prisidės prie statomųjų operų ly- giausiai. kad jos. atrodo, net vie- 

; gio pakėlimo, tačiau bent vadovų šai propaguojamos, 
j autoritetas tiki;ąjjtųrėtų padidėti. !

Vilniaus vyskupijos įvairiose pa
rapijose.'Nepr. Lietuvos laikais 
persikėlė į laisvąją krašto dalį ir 
ilgą laiką klebonavo Kiaukliuose. 
Už nuopelnus Lietuvos vyriausy- 

i bės buvo apdovanotas pasižymėji
mo ženklais. Okupacijų metais 

s jis buvo didelė žmonių atrama, 
i Bolševikai 1941 m. besitraukda- 
:mi pro Kiauklius padegė dailią 

—‘čiagimis lietuviu kilmės medinę bažnyčią, statytą 1907 nu
Kita pora jau kiek “normales 

nė” •
. j autoritetas tikrąįjtųrėtų padidėti. štai, Čikagoje išeinantis laik- jaunuolis, if >|tatąutė mergina. Kun.D. Piešku^tekdoaversti lai- 

The v ar- iš paprast0 choro pirmininko tap- rastis 1962 m. 1 nr. pagarsinodvičiaapielietuviųkalbosišmoky-ikiniu dievnamiū buvusią parapi- 
savaitę. ti operos direktoriumi — nors ofi-'mišrias vedybas ir neprastai —

Dalinamas studentams nemoka- cialiai tik pirmininko titulu atžv-i nuotraukomis bei aprašymais.
mai. Jį leidžia “The Students Ad- metu— nėra jau menkas dalykas. I x 
niinistiatiye Council . Laikraštis Tokie žmonės kartu su milijoni- lietuvaitės merginos, atrodo, emi-

mą jau neminima, pasitenkinama i jos salę, 
pažymėjimu apie jaunųjų atsieki-

Pirma tokia pora susidėjo iš mus moksle. Vašingtonas. — Amerikiečiam
Kur tokie įvykiai Čikagos lie- gali tekti palikti savo bazes Azorų

Sausio 9 d. nauju metr. Toron- įsteigtas 1880 m. Vyr, redakto- nj0 fondo iniciatoriumi ir kitais grantės, ir kitataučio chemijos tuvius nuves, nesunku pasakyti, salose, nes Portugalija galvoja to pirmininku arba vyr. burmist- n r ■ • • ■ ■■ ■■ -- « - -- - --- - - - - • ............ - • r. - z... -—:
“Alborada del Graciosa”. Be to,,7" išnaktas daugel
akomponavo ir sol. Motekaitienei. i mas Toronto miesto kontrolierius 
Jis pasirodė kaip toli pažengęs /llen vietoj išėjusio
pianistas, mikliai valdąs techniką. Penslj°n F. G. Gardiner, kuris įs- 
ir besiruošiąs įsiveržti garsų pa- pu^° tose pareigose 8 metus.
šaulio sielon. Linkime jam spar- Naujasis vyr. burmistras yra 
taus žingsnio' katalikas, turis gerus .rysius su

Sesuo Margarita rengėjų var
du padėkojo menininkams už ne
mokamai išpildytą programą, o 
vaikučiai įteikė gėlių. K.

Pagerbti S. K. Jukncvičiai
šeštadienio vakare šv. Jono Kr.

parapijos salėje, dalyvaujant 200 tą Kanadoje su $25.000 metinio
.svečių, gražiai pagerbti Stasys ir atlyginimo. Išrinktas vieniems 
Konstancija Juknevičiai jų 25 m. metams; jis yra advokatas. 44 m. 
vedybinės sukakties proga. Juos yra vedęs ir turi tris vaikus.
pasveikino pobūvio rengėjų var-Į Metropolinio Toronto savival
dų K. Ožalas. pakviesdamas sve-idybės vyr. valdžią sudaro vykdo- 
čius sugiedoti “Ilgiausių metų”.

Juknevičiai Toronto kolonijoje 
žinomi kaip labai mieli žmonės. 
St. Juknevičius savo paslaugumu 
žinomas visoje kolonijoje. Jų dvi 
dukros, išaugintos lietuviškoje 
dvasioje, yra sukūrusios gražias 
lietuviškas šeimas. P.

Iš “Dainos” veiklos
Prieškalėdiniame susirinkime, 

kuris įvyko pas narę P. Jankaitie- 
nę, nutarta skirti: seneliams po 
$2.50, pavieniams ligoniams po 
$5 ir šeimoms po $10. Nors tuo 
metu neturėta tiek pinigų kaso
je. bet pasitikėta ateinančia lote
rija. kuri praėjo su dideliu pasi
sekimu, ir pelnas buvo prijungtas

naujais kanadiečiais. Daugelį kar
tų jis kalbėjo ir lietuvių parapijų 
salėse. Kuriantis lietuvių parapi
joms W. Allen daug pagelbėjo 
išrūpinant įvairius leidimus.

Vyr. burmistras W. Allen už
ima augščiausią savivaldybės pos-

riais pasirašo D. Griner ir B

dentų laikraštis Britų Bendruo
menėj. Bendradarbių tarpe labai! 
aktyviai reiškiasi visuose nume-' 
riuose komunistų partijos vadas' 
Dan Goldstick. Jo straipsniai de- j 
darni žymiausiose vietose. Štai j 
1962 m. sausio 8 d. nr. pirmame; 
puslapyje pranešimas su komen
tarais apie Tim Buck, Kanados 
kompartijos vado, paskaitą. 4-5; 
psl. Dan Goldstick straipsnis apie 
patį Tim Bucką. Autoriaus nuo
mone. tai “žymiausias” kanadie
tis. kuris per 30 metų vadovavi
mo partijai, labai daug “nuvei
kęs“ kraštui. Girdi, jis esąs tik 
Markso ir Lenino pasekėjas. Jei
gu jis paimtų valdžią. Kanada esą 
būtų tikrai nepriklausoma de-

Del alyvos užsakymo per 
Toronto Lietuviu Namus

1961 m. LN valdyba pavedė man or-į Alyvos kaina 17,1 et. už galioną.
ganizuoti alyvos užsakymą. Aplankiau I Alyva imama iš Shell Co. Galionų skai- 
tris alyvos tiekimo b-ves ir iš jų pa-| čius automatiškai štampuojamas pi- 
ėmiau raštiškus pasiūlymus. Geriau
sias sąlygas pasiūlė Queen City, kurios 
patarnavimu mes ir naudojamės. Be 
to. ši b-vė jau iš seniau aptarnavo L. 
Namus ir šv. Jono Kr. bažnyčią. Kai- 
kas iš klijentų skambina man vaka-

lant alyvą (žiūr. antrą egz. — raudono 
lapelio viršuje). Tas pats skaičius įra
šomas ranka žemiau — ant abiejų egz. 
B-vė išvalo krosnis nemokamai ir tuo 
metu, jei reikia. įdeda naujas dalis 
(nozzle, filtrą ir kt.)'už darbą nieko

Myliniai motinai Lietuvoje mirus.

ALEKSUI STATULEVICIUI ir giminėms

gilią užuojautą reiškia

asmenimis turėtų rasti prideramą daktaro. Žinoma, čia iškelti abie- Jeigu grynai lietuviškose seimo- juos iš ten išprašyti. Priešameri- 
vie«.ą Iiė«.ūvių istorijoje. jų sūgebėjimai, neužmirštant pa- se yra sunku išlaikyti lietuvių kietiškas nusistatymas Portugali-

Beje, reikia paminėti, kad nau- sakyti, kad jaunasis “kurį laiką i kalbą bei papročius, tai ką kalbėti joje kilo, kai JAV pradėjo kriti-
ju vardu pasivadinęs vienetas šį dirbo žibalo versmių įmonėse”. > apie taip garsinamų mišrių šei- kuotiPortugalijospolitikąAngo- 

; pavasarį Čikagoje stato 4 veiksmų Matyt,, norint išpirkti šio lietu-i mų pastoges! loję. C.loję.

rais, kad ši b-vė brangiau paėmė už įneimdama. Vėliau už kiekvieną iššau- 
įdėtą dalį arba kad ji galionų skaičių kimą — service call — reikia apmo- 
sąskaitose ranka įrašoneautomatiš- keti $3.50 — dieną ar naktį. Jei atvy
kai įspaudžia, kad ji nemokamai nieko kęs mechanikas neranda nieko taisy- 
nepadaro ir pan. Kad nebųtivpriekaiš- j tino, o tik turi pakeisti saugiklį ar pa-[ 
tų, noriu pranešti sutartas sąlygas. Į leisti sustojusį motorą — switch, tai 

už tokį iššaukimą nereikia mokėti. Ki
ltos b vės ima už tokius iššaukimus 

f $5-6. o jei sekmadienį — $7-8. Į 
į Queen City b-vės dalių kainos yra ; 
i tokios. (Kadangi lietuviškus pavadini-; 
! mus sunku surasti, vartosiu angliškus).
i Nozle $3. Filtre - cartridge $1 75. Vent- 
i alarm $3.50. Baffle $10.50. Humidifier 
j $17.50. Humidifier plates $3.25. Elect- 
: rodęs - universal $1.50. Electrodes - 
Conroy $3.25. Relay $27 50. Motors 

! $24.50, Combination fan and limit 
! control $25.50. Thermostat $17.50, 
Transformer $27.50. Pumps $17.50, Air 
filter - Amerglass $1.50, Combustion 
Chamber - Complet $27.50. Šios kainos 

— i skaitomos su darbu. Jei kas gaus tas 
dalis pigesne kaina kitoje b-vėje, ne 

j bus nusikaltimas ten nusipirkti.
I Pasitaiko nesąžiningumo ir iš mūsų Į 
i klijentų tarpo. Jų reikėtų vengti. ■ 
i LN klijentai sudaro tik vieną dvy-| 
liktąją dalį visų b-vės klijientų ir mesi 
kol Kas nesame didelis objektas, bet Į

> jei š.m. pavyks dar bent 100 alyvos už 1 
į sakytojų pritraukti, tai tada galėsime I 
ir didesnius reikalavimus statyti. Aly-j 
vos tiekimo verslas yra pelningas, ir 

į vertėtų pagalvoti ir pasitarti apie lie
tuvių alyvos tiekimo b-vės įsteigimą.

I Lietuvių Namai dabar veikia tik kaip 
[ agentas. Inž. P. Lelis

M. A. Kuolai
E. J. Dvilaičiai

Mielai mamytei Lietuvoje mirus, skaudžiausio liūdesio 
valandoje gilią užuojautą reiškiame

sūnums ALEKSUI ir ALBINUI STATULEVICIAMS.
dukteriai IJUSEI ADOMAVIČIENEI

ir visiems kitiems giminėms

J.
E. ir A. Juozapaičiai
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Senieji kviečia naujuosius Svarbu tėvams ir mokytojams
“Tėviškės Žiburiai” didžiuojasi ištikima skaitytojų šeima, kuri 

jautriai vertina savą lietuvišką laikraštį, jį remia savo ištekliais ir 
raštais. Yra betgi dar nemaža tautiečių, kurie galėtų tai šeimai pri
klausyti, bet dar nėra jon įsijungę. Kviečiame tad visus skaitančiuo
sius kreiptis į juos paakinant padidinti “TŽ” skaitytojų šeimą

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

gali pasinaudoti ir tie, kurie vajaus metu užsako “TŽ” kaipĮ mią ir naudingą, šiame žemyne ■ kai ir rėksniai, kad autorius ran- 
1962 m. dovaną naujiems skaitytojams. "TŽ” leidėjai, mokytojas susiduria su sunku- da reikalo naudoti žodžius, pada-

y mais. kurie Lietuvoje nebuvo' nė rytus iš vėiksmažpdžio “rėkti”
— — — — — —— — — — — — — — girdėti, čia vaikų vaizduotė yra'vnrš 30 kartų? Argi žodis “rėkti”

nuolat maitinama televizijos, ra- ’• toks jau būdingas mūsų kalboje? 
dijo, komikų ir daugelio kitų ne-j Visi gerai žinome, kad pavyzdžiai 
visada pageidautinų priemonių. Į patraukia, tad ar negeriau būtų.

I. Malėno “Elementorius” ir A. Rinkimo “Kregždutė”
Kas yra dirbęs pradžios mokyk-j vaikams, o ypač pradedantiems tuviškąji žodyną, kuris, kaip vi- 

• loję, turbūt lengvai sutiks, kad skaityti. Pagaliau, jei jau dėl kai- siems yra gerai žinoma, kartais 
! sunkiausias dalykas mokyklos Pneįsčių būtų galima su- yra labai silpnas dėl anglų kalbos 
; darbe yra pajėgti suprasti mažių-, tai visi^į nesuprantama da- 
i kų interesus, jų nuotaikas, |sigy-!rosi kodėl autorius I. Maiėnas 
venti Į jų aplinką ir palaikyti jų pasirinko “juodąją gyvenimo pu- 
norą ką nors naudingo dirbti su sę”, kuri aiškiai matyti iš straips- 
atsidėjimu bei ištverme. Mokyto-' neitų užvardinimų: “Alė Rėkalė”, * _ . __ _ 1 _ a. - _ _ -XI_ — L. -TL . r w . . 'w ▼ • » j •, • 'jas turi nuolatos jieškoti būdų i “Mušasi”, “Nori botago” ir pan.

1 padaryti dėstomąją medžiagą ido-' Nejaugi mūsų vaikai tokie peštu-

KULTŪROS IR
KNYGŲ 
PASAULYJE

Vardas
Pavardė
Adresas

Prašau siųsti man “TŽ” susipažinti.
Prašau siuntinėti man “TŽ” 1962 m. kaip naujam 
skaitytojui už $3.00.
Prašau siuntinėti “TŽ” 1962 m. kaip dovaną už
$3.00 šiuo adresu: . . ... .

(Pasinaudokite šia atkarpa)

Viso to išdava — vaikas dažnai 
visiškai nesidomi dalykais, kurie 
rišasi su aktyviu darbu ir uždeda 
tam tikras pareigas. Mokymasis 
skaityti lietuviškai yra sunkus 
darbas, nes jis dažnai pareikalau
ja atsisakymo televizijos progra- 

, mų ar kokio nors kitokio malonu- 
! mo. Norint kaip nors kompensuo- 
11 i už prarandamus malonumus, 
1 mokyklos darbą reikia padaryti 
j Įdomiu. Norint išmokti skaityti, 
tinkamas vadovėlis yra būtinybė. 
Turėdami šias mint is galvoje, per- 

i žiūrėkime trumpai “Elemento- 
riu” ir "Kregždutę”.

t ’ : '

kad autorius duotų vadovėlyje 
gražių pavyzdžių, kuriais vaikai 
norėtų pasekti. Vargu ar verta 
rūpintis tik mechanišku moky
mu užmirštant charakterio ugdy
mą. Supažindinant su lietuvišku 
raštu, vaiką reikia supažindinti ir 
su lietuvišku charakteriu, kuriuo 
mes taip mėgstame didžiuotis. 
“Lenk medi, kol jaunas’, sako

d

KUN. DR. J. GUTAUSKAS paruošė 
mokyklinio amžiaus vaikams malda
knygę ir rankraštį jau įteikė “Žibu- 

jrių“ spaudos b-vei išleisti. Dail. T. Va
lius sutiko jai paruošti iliustracijas: 

: kaikurios jų bus spalvotos. Maldakny
gė žada būti nauja ir turiniu ir apipa
vidalinimu.', <

IŠLEISTA LIET. LIAUDIES DAI
NŲ PLOKŠTELĖ “Dainuojame su rū
ta”, įdainuota “Rūtos“ liet. taut, radi
jo ansamblio, pritariant orkestrui. Di
rigentas — Algirdas Kačanauskas. di
rektorius — Jokūbas Stukas.

ARGENTINOS TĖVAI MARIJONAI, 
įsteigę liet, parapiją, suorganizavę re
ligines, tautines organizacijas, įkūrę

įtakOS.
Iš tikrųjų, šie puslapiai, skirti 

pratimams, atsiekia ar turėtų at
siekti daugeli tikslų: duoda vai
kui progos mokytis rašyti, Įneša 
įvairumo šalia skaitymo, duoda 
progos dirbti savarankiškai, pade- alSo"® ^5?
da mokytojui greičiau pajusti ai ' 120 religiniu koncertu bei Mišių: Aust- .auunes urKdiiudunas ikufp
vaikas .suprante, ką jis mokosi. I rijoj ir Vokietijoje koncertavo 419 i^tuvišką spaustuvę ir laikraštį “Lai- 
Gaila, Kad SIU puslapių nėra dau- kartų, o Amerikoj ir Kanadoj turėjo atšventė 20 metų įsikūrimo Ar-

RAŠYT. J. SVAISTAS jieško savo 
dar Lietuvoj išspausdintos knygos “Sil
kinė suknele”. Atsiliepti: 516 Ray
mond Avė., Santa Monica, Calif. USA.

ČIURLIONIO MENO ANSAMBLIS 
ruošiasi 680-tajam koncertui Clevelan- 
de. Ansamblis, vad. muz. A. Mikulskio.

179 koncertus. J jų !
i Ansamblis įgavęs daug “naujo krau ! 
I jo” — naujų choristų, o šiuo metu jo 
| repertuaras taipgi žymiai pakeistas

giau. v: I
“Kregždutės” pasirinktos te

mos yra labai skirtingos nuo "Ele-' 
mentonaus . \ lėtoj I iksmo. peš- ■ įjungiant nauju, paties ansamblio VU- 
tymų, ar kitokių nemalonių daly- (j0yO Mikulskio harmonizuotu liaudies 
kų, “Kregždutės” apsakymėliai dainų.
dvelkia švelnumu. Štai keletas pa
vyzdžių: “Gera tarp ramių vaikų”, 
“Tarp savęs mes vadinamės švel
niais vardais ..“Ačiū, ačiū, 
ačiū, paukšteliai dėkoja geriems 
žmonėms už trupinėlius žiemą”. 
Panašių pavyzdžių būtų galima 
surasti daugybe.

gentinoje sukaktį.
ST. GOŠTAUTAS, gyvenąs Kolumbi

joj, parašė romaną ispaniškai “Al hor
de de Dios“ — Ant Dievo slenksčio. 
Knyga 300 psl. apimties. Nemaža da
lis knygos paskirta 1939-1941 m. Lie
tuvos likimui. St. Goštautas planuoja 
išvykti į Vokietiją studijuoti meno. Jis 
taipogi renka medžiagą apie Čiurlio
nį; pasiryžęs ateityje parašyti išsamią 
monografiją ispanų kalba.

M. K. ČIURLIONIS buvo paminėtas 
Miunchene, Baltų dr-jos pobūvyje. 
Apie Čiurlionio kūrybą kalbėjo V. Ba
naitis. Buvo parodyti Čiurlionio pa
veikslai.

A. ŠKĖMOS Raštų Išleidimo Fondui 
savo įnašus prisiuntė Hamiltono Lie
tuvių Mėgėjų Teatras “Aukuras“ $18; 
Alma ir Valdas Adamkavičiai $50; D- 
Bielskus $10; D. Kregždienė $10.

“UŽUOLANKOS” 14-15 nr. paskir
tas Los Angeles lietuvių kultūrinei 
veiklai. Numeri redagavo J. Karibu
tas. Rašo: prof. M. Biržiška, Br. Rai
la, J. Kaributas, A. Gricius, J. Tį- 

. ninis, E. Tumienė, R. Jaloveckaitė - 
• Dapšienė, P. Orintaitė, J. Gliaudą. A. 
[Norimas, A. Rūta ir kt.

lę. Autorius skaito, visį klausosi ir Į “AIDAI” šiemetinę premiją $500 
kvatoja, jis tik vienas rimtas — nepa- j skiria už grožinę kūrybą: poeziją, no-

r judinamas. Pulgis — visada “pulgiš- i vėlės, apysakas, romaną ar dramą. Kū-
7> . j kas“, originalus, mėgiamas ir mylimas.; riniai “Aidų“ redakcijos adresu rei-

Metodines pasta-1 Jis nėra Šykštus pasidalinti su tautįe- \ kia pasiųsti iki kovo 1 d. Bus vertina-

K. OSTRAUSKO "Kanarėlė” sausio 
13 d. Liet. Pašalpiniame klube, Fila
delfijoje, Niujorko dramos kolektyvo 
sėkmingai buvo suvaidinta tos koloni
jos gyventojams.

KANADIEČIAI LIET. MENININ
KAI koncertuos Detroite. — Ameri
kos Liet. Balso Radijo klubo valandėlė 

! pasikvietė sol. V. Verikaiti ir Toron-
mūsų patarlė. Kuo gi lenksi ši , nuostabiai šilta ir rami nuo- t0 net. vyrų kvartetą, vadov. muz. St. 
jauną medelĮHei ne atitinkamu ta’^a.-vP.aV^ucianMa daly’!Gailevičiaus- Koncertas ivyks sausio
žodžiu ir pavyzdžiu? ' jo "Aplinkui mus . Si aalis ypa- 20 dieną.

tingai vertinga tuo, kad apimda-, rašytojas PULGIS ANDRIUŠIS 
ma religinius ir tautinius moty-’ Australijoje neužkasė savo talento.
!- -----------— “Tėviškės Aidai“ rašo:

“Rašytojas Pulgis Andriušis moka 
vienu šūviu nušauti du zuikius: pats 
parašo ir pats paskaito. Jo pasirody- 

------- . o _ mas scenoje — visada mielai laukia- 
neatsiheka nuo Elementoriaus ,! Sime rasti uz siuos vaikų literatu- mas. Feljetonas, žinoma, jo arkliukas.

Išdykėlis ’ — L. Geras arkliukas, nepavojingas. Ne tas, 
; kuris lenktynėse nuneša sunkiai už- 

__ _________ _ ______ _ , Ąsotėlis'’ — K. t dirbtus pinigus, bet kuris suteikia! 
nodi Dalis vyru yra tinginiai betIbai įdomus tuo, kad ašmenys, su-j surado vidurį tarp grynai foneti- įjakubėnas ir daugeli kitų, lau-1 Wausytojams malonaus juoko valandę •

Abu autoriai sėkmingai ir vaiz
džiai naudoja spalvotą spausdintą 

Kodėl merginos iš viso studi- kių ypatingų skirtumų. Moterys, žodi — pabrėžti tam tikriems 
juoja? Galutinai tas turbūt ne- aplamai, yra darbštesnės. Galuti- ; garsam, skiemenim ar net išti- 
bus išalkinta, bet Įdomu, ką žmo- niai rezultatai yra maždaug vie-1 siems žodžiam. šie vadovėliai la
nes šiuo klausimu mano. Hans 
Anger savo knygoje “Probleme 
der deutschen Universitaet” su 
rinko Įdomių atsakymų tema 
“Moteris ir universitetas”. Čia 
bus ir pateikta keletas profesorių 
ir docentų atsakymų i klausimą.

Teisininkas: “Studentės jieško

“Kregždutė” iš dalies labai ar-1VUS, duoda nepaprastai daug gra- 
tima. bet ir kartu labai tolima minčių jaunam skaitytojui. 
"Elementoriui”. Puikus naudoji-! Jeigu pažvelgsime i poeziją, 
mas spalvoto spausdinimo beveik ■ vargu ką nors tinkamesnio galė-

o pasirinkime medžiagos straips- i ros perliukus 
neliams ir metode, liečiančiame! Žitkevičiaus. "Ačiū. Dievuli 
skaitymą skiemenimis, autoriusl V. Nemunėlis

r/ano vjiw liurlinai, ----- —------------------- - ----- --------------------------- -- -------- -- J .--------------- ------------------------------

ir geriausi duomenys būna vyrų i interesuoti vaikų mokymu skai- ’ nio ir moderniškojo amerikietis-1 kiančių jaunojo skaitytojo, 
pusėj. Geras vidurkis—dažniau'-!trii. gali pasirinkti tarp medžią-ikojo metodo. Kaip pats autorius! Baigiant reikia paminėti dai

gos daugiau besisukančios apie ; pabrėžia "Kregždutės“ metodinė- j vieną labai svarbų dalyką_
kaimo gyvenimą Malėno “Ele- se pastabose, stengėsi naudoti] “Kregždutės” Metodines pat?_ .... ......... .. ..... .. .....r__ ______
mentoriuje ir medžiagos dau- kombinaciją "amerikietiškojo sa- bas. kuriose tiksliai nurodoma, čiais savo kūryba, savo poilsio laiku, mi 1960-1961 m. viešumoj pasirodžiu-

rCrr Irimu w v»z^'« _ 5_. .1 * i • .1 i X. • . . _ v _ . j .. i ■ _ k. _ _ _ • * i_ . _    I -r-, i zx45 ’ i 4 1 ♦4»'»»zvcj

i bei žodelyčių metodo?’. Toliau jis: dalis yra* labai naudinga ne tik kaip ir daugeliui kitų, už viską bran- kūriniai ir tais metais parašyti, bet
je” (I dalis, III laida). Kitas dė-'pažymi, kad naudojo idėją ameri-; mokytojams, bet ir tėvams, kurie gesnis”. ' dar nebuvę išspausdinti. Neatsiųsti ku-

kiečių metodo —- jungti viso pus-i yra suinteresuoti savo vaikų skai- 
lapio medžiagą i apsakymėlį ir • tymo pažanga. Geriau susipažinęs 
net ištisų puslapių eilės medžiagą i su “Kregždutės” priedu “Kaip 
į vieną temą. dirbti su Kregždutės elementoriu

mi”, kiekvienas suaugęs žmogus.
sibrėžtąji tikslą, autorius išvengė lietuviškai skaityti, gali 
puslapių, perkrautų bereikšmiais ^a.ug padėti jaunajam moksleiviui 

sunkesnėse studijų, valandose., Pranskuniene. (“Draugo” reportažui premijuoti k-ja
P. B. ; VASARIO 16 GIMNAZIJOJE isikū- kun. dr. J. Prunskio skirtą $100 už - 

!-rė literatūros būrelis. Jis nagrinėja 1961 m. -Drauge’’ spausdintus repor- 
' lietuvių literatūrą, skaito referatus. I tažus nutarė skelti pusiau ir $50 pa
pratina moksleivius teikti spaudai ra-i skyrė J.: Kojeliui už ‘ Pamatysi, kai 
žinelių. Atgaivintas taip pat jr meni- i savo vaikės turėsi”, “Draugas” 1961. 
ninku būrelis, kuris buvo nustojęs! lu. 18 , ir Alb. Valentinui už Liet.
veikti, Abiems būreliams vadovauja Fronto Bičiulių studijų savaitės repor- 

. • ! tažų ciklą “Drauge” 1961. VIII. 5. 8,
MAŽ. LIETUVOS LIETUVIŲ DR-JA j 16 d d '

SOL. ST. BARAS “Jūratės ir Kasty-

šiai pas merginas”.
Visi pripažįsta, kad merginos * kaimo 

esančios darbštesnės už vvrus. Sa-!

ties dalykuose daugiau, negu vy 
sau vyrų ir nustoja studijavusios,rai. Bet kai reikia gilesnio supra 
kai juos randa. Kai aš studijavau. " 
buvo tas pats”,

vo darbštumu jos atsiekia atmin- giau surištos su miesto vaikų gy- kinių metodo ir prasmingų garsų j kaip dėstyti kiekvieną pamoką. Ši. nes bendras lietuviškas reikalas jam. šieji nepremijuoti grožinės literatūros
venimu A. Rinkūno “Kregždutė-

mesio vertas reiškinys — pabrė-tirno. tada jos negali lygintis. Eg- mesio vertas reiškinys — pabrė- 
zaminuose tačiau vyrai ir mote-J žinias mokymo skaityti skiemeni-

Taigi, jam egzistuoja tik vienas rys vienodai pasirodo. Profesorių mis. Kaip vienas, taip ir kitas au- 
studenčių tipas, kuris po 2 se- nuomone, vyrai merginas viršiją;, torius teikia didelę reikšmę skai- 
mestrų džiaugsmingai rašo namo: kritikos, inteligencijos ir kury-i tyti skiemenimis, o I. Maiėnas net f 
“Studijų tikslas atsiektas, dakta- ’ biškumo galiomis, fantazija, ini- !■ pabrėžia sakydamas: “Pagrindinis ■ 
rą jau turiu”. Iciatyva. Tuo tarpu jos vyrus vir-: skaitymo elementas — skiemuo", i

Kiti randa kitokių motyvų, pvz.: j sija: darbštumu, užsidegimu mo- į Taigi, stipraus skiemenų moky- 
“Kiekvienu atveju jos čia ateina i kytis. tvarkingumu, atsakingumu. !mo mėgėjams "Elementorius”

!tikriausiai gali būti labai artimas 
Jeigu taip žiūrima i studentes,!širdžiai. . . . . ; f“ -
Medikas: “Moterų tikrasis užsi- tis, kad skaitymas skiemenimis i 

__ _________________________ , -mimas yra būti žmona ir motina, yra skaitymo pagrindas. Iš spau-Į 
giau idealizmo. Jos jieško pąsi-i Visa kita kyla iš bėdos; svetima dos ir iš Įvairių kitu šaltinių yra 
tenkinimo savo profesijoje, jeigu įjos būtybei. Jos prigimtis jieško 
neišteka”. Tik 22% . mano, kad! globos, ir moteriai sunku anga- 
merginos eina studijuoti vedamos • žuotis didesniems viešiems užda- 
tų pačių tikslų kaip ir vyrai. Kiti Į viniams”. 
visi galvoja, kad jos nori tik šiaip! Docentas: 
sau iki vestuvių gražiai laiką pra-i rys negali galvoti, arba, geriau 
leisti. ’________ ! rašykit, kad abstraktus galvoji-

Į klausimą “Ar perdaug ar per-! mas yra moteriai netaip savas, jai 
mažai studijuojančių merginų?”, i suaugusių vyrų mokymas netin- 
tarp kitų, buvo gauti šie atsaky- j ka”. "Docenčių yra perdaug. Tai 
mai. mados reikalas. Keista. Anksčiau

studenčių tipas, kuris po 2 se į vieną temą.
i Kruopščiai sekdamas savo už-

r** a o *-> m I riniai nebus vertinami, taip pat nebus
BriUnriok’daT/vlv’o?*Barėn^*F’ I vertinami mirusių autorią kuriniai. 
Nevęravičius ir D. Sadūnaitė-Sealey;J “DIRVOS” romano konkurso ver- 
iš tolimos provincijos buvo atvykę R.: tintojų komisiją sudaro: rėdakc. ątsto- 
Spalis ir V. šlaitas. • vas — St. Santvaras, LRDr-jos nariai

Vakarą atidarė K. Barėnas. kuris sa-.— Gustaitis ir F. Kirša. dail. V. Viz- 
vo kalbą paįvairino Vaižganto kūrybos; girda ir J. Kapočius.
ištraukomis. Programai vadovavo E. PREMIJOS Už REPORTAŽUS.

LITERATŪROS VAKARE Londone

ne vion tam. kad susirastų vyrą.' atmintimi.
Kiek aš pažinojau, visos buvo pui- '• J
kios merginos”. -Yra ir tokių, ku- kaip galvojama s^piedocentes? 
rie mano, kad merginos turi rim 
tus tikslus: “Merginos turi dau

i skiemenimis, išvengė taip sunkiai i -*0 
vaikams suprantamų abstrakčių! 
dalvku, priartėjo prie šio žemvno < 

Turbūt niekas nebandvs ginčv- j vadovėlių ir tuo. būdu išvengė di- ;
■ ! dėsnio trynimos! tarp senesniųjų:

i metodų ir naudojamų šiame kraš-1 
j te. Tai turėtų palengvinti vaiko! 
j pirmuosius žingsnius skaityme.

Naudojimas puslapių prati- i 
------- . kur vaikai turi progos 
spalvuoti ar pažymėti daiktus ati- i 
tinkamais vardais, ar užpildyti 

i tuščias vietas — ne tik apsaugoja 
skiemenų reikšme, bet aprūpina 

žodžių ar net sakinių skaitymu, vaikus įdomiais pratimais, pade- 
nepažistant nei raidžiu, nei skie-j Šančiais ne tik suprasti garsus_ir 
menų.' Taigi, ignoravimas atskirų! skiemenis, bet kartu plėsti ir lie- 

garsų bei skiemenų pradžioj skai-!--------------- ---------- *---- ----------------

žinoma, kad Kanados ir JAV ne 
tik gimnazijos, bet ir universite
tai nusiskundžia, kad studentai 
nemoka skaityti ir daugelis nuro- 'T”. 

... kadangi mote- do, kad viso to pagrinde yra taip!

Ignas Maiėnas,
RIUS. Išleista dr. Juozo Kazic
ko ir dr. J. Valiūno lėšomis mi
nint Neries b-vės dešimtmetį 
1961 m. Iliustravo dail. Vik- 
toras Simankevičius. Atspaude ^"nkamor sritie? moLtojaT
Saleziečių spaustuvė Italijoj. 
111 psi. Kaina nepažymėta.

Čikagoje per jos pirm. Jurgį Pėterai- į S0L ST BARAS “Jūratės ir Kastv- 
A. Rinkūnas, KREŽGDUTL į tį ČALM Vadovėlių leidimo k-jai pa- | čio» operos rengiamame koncerte - ba- 
dalis. III laida. Elementorius, siuntė S100 čekį kaip paramą leidžia- huje sausio 27 d. dainuos komp. K. V.

vadinamas “sight reading” — 
skaitymas, kuris remiasi ištisu

skaitymai ir aplinkos pažinimas. I miems literatūros vadovėliams. Lietu- 
Viršelis ir elementarinės dalies! vių literatūros ketvirtoji knyga, I da- 
iiiustracijos dail. T. Valiaus. Iš-Į lis — tautosaka, kurią paruošė litua- 
leido Spaudos B-vė “Žiburiai“ j nistas Domas Velička ir patikrino prof. 
1961 m. Toronto. Kanada. 120: dr. J. Balys, jau išspausdinta ir ati- 
psl. Kaina nepažymėtą. > duota rišyklai.

Gamtininkas: “Tas savaime su-: profesorius buvo kažkas didelio, tymo davė neigiamus rezultatus.
šio krašto mokyklos pamažu griž-i

Yra ir tokių profesorių, kurie ta prie fonetinio mokymo.
pripažįsta, kad moteris gali būti Jei atskirų garsų bei skieme- 
lygiai geras docentas, kaip ir vy-: nu ignoravimas pasirodė nepagei- 
riškis. Faktas yra, kad tik virš!dautinas. taip perstiprus Įsiveli-, 
4% visų dėstytojų yra moterys ir ■ mas i skiemenis gali irgi būti ža-l 

. Jeigu kiekvienas i daugumas vyrų netiki, kad jos; lingas, nes čia iškyla naujas pa
in dano valctvhoį į galėtų tinkamai profesoriauti. i vniiic- mnk'V’ma’ric ęfraifvti <Jali

“Ateitin

sitvarko. Nėra nei perdaug, nei | Dabar atstumas sumažėjo”, 
permažai. Kiek jų yra iš viso? ... j ' ' ■
Ką jūs sakot, net 20%? Tiek!
daug? Bet jos turbūt greit ište-: 
ka? Tai yra niekam nenaudingas ! 
apsunkinimas universitetui”.

Medikas: ..
studentas ir taip daug valstybei 
kainuoja ,.. ir jei studentės vis- 
tiek paskui išteka pusiaukelėje, j 
tai jų yra perdaug”.

Ekonomas: “Aš manyčiau, kad 
perdaug. Esu konservatyvus. Esu 
prieš, kad akademikas vestų aka- i 
demikę”.

. Bendra nuomonė yra. kad. stu
dentės valstybei tik kainuojan-! 
čios pinigą, o naudos jokios nesą.

Vadinasi, studijavimo motyvai 
pas moteris ir vyrus yra skirtin
gi. Kaip gi su darbo rezultatais?; 
Ar studentės yra lygios savo ko
legoms išmanymu, gabumais ir 
darbštumu? Atsakymai gana ivai-i 
rus. . į

Medikas: “Aš nepastebėjau jo-!
—liiiiw ihiiiiiiw m inTT-mramiwin

Atsiųsta paminėti
L Narūne. Ambarita, “Amberella”. 

Illustrated by Stancikaite. Pasaką ang
lų k. iš lietuvių liaudies padavimų apie 
gintarą. Išleido Council of Lithua
nian Women. New York. 1961 m. 24 
psi. Kaina nepažymėta.

Kristaus Karaliaus Laivas, nr. 52, 
gruodžio mėn. 1961 m.

ivojus: mokymasis skaityti gali 
1 pasidaryti gana neįdomus ir gal 
!net perdaug sunkus. Kreipiant 
perdaug dėmesio Į skiemenis, pa
teikiama medžiaga gali pasidary
ti tolima nuo iliustracijų, sakiniai 
tada netenka tarpusavio ryšio, be
veik nebeįmanoma palaikyti ko
kią nors vadovaujamą mintį 
straipsneliuose ir t.t. Kaip pavyz
dį galima nurodyti ‘'Elemento
riaus” 70-tą psL, kur paveikslėlis

„ x vaizduoja piemenėli su botagu, o
East Europe, 1961 m. nr. I2 gruo- - paveikslėlio yra sugru- 

puoti šie skiemenvs: BY. GY. LY. 
— DY, KY. MY. — NY, RY, — 

East and West, Nr. 35. 1961. Turi PY. TY. — SY. VY, — SY. ZY. 
ny: The Kape of Africa — Soviet in- Po šių skiemenų seka straipsne- 
filtration. lis “Nori botago”. Norint išnau-

džio mėn. A monthly Review of East 
European Affairs.

East and West, 1961 m. nr. 33-34.

lis "Nori botago". Norint išnau

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

NAUJOS KRAUTUVĖS ATIDARYMO PROGA
PARDUODAME PIGIOMIS KAINOMIS Į V AIRI AS PREKES:

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

iki 9 vai. vakaro.

• Pittsburgh dažus (ribotas spalvų pasirinkimas) normali kaina
nuo $6.95 iki $13.95—dabar S1.99 iki $2.99

• sofos, normali kaina $150 — dabar ... $50
• sofų sekcijos, normali kaina S125 — dabar / S35
•kėdės, normali kaina S45 iki S100 — dabar S15 iki S45

ir daugybė kitokių dalykų, kurie per eilę metų užsiliko san- 
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.

nu grupę, straipsnelis praranda 
Įdomumą, nes sakiniai vienas su 
kitu nesiriša ir labai abejotina, 
kad jaunas skaitytojas būtų su-! 
interesuotas visa šia painiava, 
ypač turint galvoje kanadietiškus 
vadovėlius, kurie jieško visokių 
palengvinimų skaityme. Šio fak
to negalima ignoruoti, nes mūsų! 
vaiku dauguma pradeda skaityti 
angliškai, o tik vėliau lietuviškai.! 

i “Elementorius” labai kruopščiai 
besirūpindamas skiemenų moks- 

| lu. atrodo, šiek tiek apleido kitus i 
j taip pat labai svarbius dalykus,!
kaip Įdomumą. aiškumą ir pras
mingumą.

Taip pat turime daugybe prekių paskutinės mados, kurios

specialiai /nupigintos-.?^ 
naujos krautuvės atidarymo proga.

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

Valome, taisome ir atremoatuojame įvairius teMm.
Kviečiame visus atsilankyti netik iš Toronto, bet ir plačių apylinkių.

į N

Tą pati galima pasakyti ir apie 
pasirinktas temas. Kaip jau anks- 

rčiau buvo minėta, dauguma apsa
kymėlių liečia gyvenimą ūkiuose 
arba bent užmiestyje Negalima 
sakyti, kad lietuvio gyvenimas 
nieko bendro neturi ar neturėjo 
su karvėmis, ožkomis, arkliais ar 
Įvairiais laukiniais bei naminiais! 
paukščiais, bet mūsų lietuviško
sios išeivijos mokyklos, kaip ir 
dauguma lietuvių yra susikon
centravę miestuose. Tad pasiren
kant temas vadovėliui reikėtų lai- 

, kytis aplinkumos, artimos mūsų

TAIKOS
SAUGOTOJAI“
Šia nd ie n, la b ia u ka i p be t kada nuo 1940 m etų, m es 
atiduodame ypatinga pagarbą tiems draugams - 

Kanados piliečiams Ginkluotose pajėgose, 
kurie yra pasirengę ginti mūsų 

;; laisves ir gelbsti išsaugoti pasaulio taikę.

DEPARTMENT OF NATIONAL DEFENCE

Banaičio kūriniu ištraukas. Vakaro 
pelnas skiriamas minėtai operai iš
leisti,

SERGA RAŠYTOJAI. — Keletą sa
vaičių darban negalėjo eiti G. Velička; 
padaryta sunki operacija J. Tinimui: 
KĮ Jurgelionis skundžiasi širdimi.

THE LITHUANIAN QUARTET pa 
vadinimu išeina keturių lietuvių auto- 

; rių novelių rinkinys. Dalyvauja: Al.
1 Baronas su novelėm “Dead End 
Street". “The Sixth Generation". “Re
lay Race’’; M. Katiliškis su novele 
“On Whose Side is God?”; A. Lands
bergis su novele “Words, Beautiful 
Words” ir Ig. Šeinius “The Bishop and 
the Devil“. Įvadą parašė prof. Charles 
Angoff. Kaina — S5. Leidžia Many
land Book leidykla Niujorke.

STP. ZOBARSKĄ ir jo kūrybą pa
gerbdamas išspausdino straipsnį “The 
Chase Manhattan News”. Be to, jis 
buvo pagerbtas to banko viršininkų, 
kuriame jis tarnauja; pasveikino jį D. 
Rockefeller. G. Champion ir kt.

MOKSLO DARBU XI TOMAS. — 
Pasirodė “LTSR Mokslų akademijos 
darbų” serijos A vienuoliktas tomas, 
šalia bereikšmės propagandinės me
džiagos jame yra keletas tikrai vertin
gų straipsnių — daugiausia lietuvių 
tautos istorijos ir archeologijos klau
simais.

A. Tautavičius apibūdina Vilniaus 
miesto žemutinės pilies teritorijoje. 
Gedimino kalno papėdėje. 1960 m. ar
cheologinių kasinėjimų metu surinkta 
medžiaga, kuri padės geriau pažinti - . 
Vilniaus miesto istoriją, jo medinę 
architektūrą ir to meto gyventojų ma
terialinę kultūrą. Straipsnis iliustruo
tas gausiomis Įvairių radinių nuotrau
komis. =

O. Maksimaitienė skaitytojus supa
žindina su Panevėžio miesto pradžia, 
pateikdama pirmąsias istorines žinias, 
paremtas rašytiniais šaltiniais.

Archyviniais šaltiniais paremtų duo
menų apie Vilniaus miesto cechų ama
tininkų skaičių, j ų k ii me ir tau t inę su
dėtį 1795-1893 metais pateikia savo 
straipsnyje V. Merkys. A. Vidugirisr 
straipsni skiria būdingų Zatielos tar
mei veiksmažodžių priesagų darybos 
ir reikšmės apžvalgai. E. Grinaveckie- 
nė nagrinėja mažybines - malonines 
priesagas Lietuvos upyno tarmėje.

Dėmesio vertas A. Jovaišos straips
nis apie 19 š. pirmosios pusės R. Prū
sijos lietuvių kultūrininką Liudviką 
Rėzą/ jo santykius su lietuvių liaudies 
kultūra ir jo kūrybinius ryšius su vo
kiečių klasicizmu.

Sovietinei porpagandai atstovauja
2 A. Gaigalaitės ir E. Dirvelės straips
niai apie “buržuazinės Lietuvos ir kitų 
kapitalistinių šalių valstiečių streikų 
pobūdį ir priežastis imperializmo epo
choje” ir Sovietų Sąjungos - Lietuvos 
1926 metų nepuolimo sutartį, kuri, 
propagandisto E. Dirvelės nuomone, 
turėjo daug reikšmės Lietuvos valsty- 
Mngume .V7:Šr4i'
šai sovietinei propagandai, žinoma, ne- 
sugriauna viso lerdinio \Triės



ATSiffi.XTMU ŽIUPSNELIS

Tokiu pavadinimu Pr. Enskai-! verta? Apskritai, mūsų paprotys kūrybinei medžiagai apdoroti. Bei^ 
tis parašė savo atsiminimų žiups- i raustis po gyvenimo smulkmenas to, jis yra pakankamai ir lyriškai ę> 
ni iš netolimos praeities dienų, nėra geras reiškinys, nes tai truk- nuotaikingas Tik kodėl i sayo da- 
Kadangi tokios rūšies darbas yra do žvelgti į didelius dalykus. j bartini veikalą patalpino tokius 
jau nepirmas mūsų knygų lenty- Kadangi šis leidinėlis yra re-1 griozdiškus eilėraščius ir gies 
noje, tai, matyt, anų nelemtingų gistracinio pobūdžio, tai jis nega- mes, sunku suprasti. Argi mes ne
laiką išgyvenimai dar ir Šiandien Ii pretenduoti į grožinės literatu- turime puikios religinės ir patri- 
yra giliai įsiskverbę į mūsų są- ros kūrini. Jo vieta — atsimini- jotinės poezijos, kad laužome są
monę. mų kategorijoje. Vaizdų pagraži- vo liežuvius tokiais nevykusiais

Autorius, rašydamas šiuos at-, nimas bei sutirštinimas nupigina i posmais? 
dminimhs t.nrpin np vipna Hkda faktirip in vprfp

Ė Staniszewski, liberalų parti
jos Toronto High Park apylin
kės oficialus kandidatas Į Onta
rio provincinj parlamentą atei
nančiuose rinkimuose. Jo kan
didatūrą parėmė netik tautie
čiai lenkai, bet ir grupė lietu
vių su ukrainiečiais.

siminimUs, turėjo ne vieną tikslą faktinę jų vertę.
— tremties Įvykių pavaizdavimą, Tiesa, autoriaus pastangos pa- 
bet daugiau. Jų tarpe buvo ir no- rodyti gražios šeimos ir tauraus 
ras parodyti, kad kito tikėjimo lietuvio pavyzdi yra girtinos. Bet 
lietuviai — evangelikai, anomis į gi toks pavyzdys turėtų būti pa- 
sunkiomis tremties valandomis Į grįstas netik gerųjų personažu 
yra patyrę daugiau nedalios, kaip, Į “dūsavimais”, bet ir veikla. Dėlto 
sakysim, katalikai, nes jie buvo kiek ryškesni išėjo anie' blogieji 
skriaudžiami dar ir savųjų brolių, tipeliai, nes jie netik pasikalba. 
Savo teigimui išryškinti jis su- bet ir ši tą blogo padaro.
tirština vaizdų tūrį, vietomis be-i
veik net sufantastindamas tikro
vę. žinoma, kam neskauda — tas 
ir nedejuoja, bet gi šiuo atveju 
autoriaus sopulys ar tik nebus 
pertemptas? Dėl mažmožių pri- 

| rašyti knygos puslapius kažin ar

Taip pat tenka laikyti auto
riaus nuopelnu kalbinės vartose
nos paisymą. Ji gerokai prašoka 
mūsų korespondencinę kalbą. 
Trumpi, sklandus ir aiškūs saki
niai’, yra autoriaus priemonės, ku
rias jis galėtų panaudoti didesnei
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“Savings Account” (Taupomoji sąskaita), kaip pats vardas nu
sako, yra patarnavimas, kuris jums padeda taupyti pinigus. Iš 
visų banko patarnavimų išbandyta ir tikra “Savings Account” 
sąskaita yra. gal būt, visiems geriausiai žinoma. Statistika rodo, 
kad beveik 100% žmonių, kurie turi reikalų bankuose, turi ir’ 
“Savings Account”.

Naudojama tinkamai — didina santaupas. “Savings" sąskaita 
faktiškai dirba jūsų naudai: Tai yra todėl, kad bankas moka 
jums nuošimčius, arba, kitaip sakant, nuomą už Įneštų pinigų 
sumą. Štai kaip veikia toji sistema. Keturius kartus metuose — 
sausio, balandžio, liepos ir spalio mėnesių gale, —- jūsų ban
kas užskaito jums 2%% palūkanų nuo mažiausio praėjusių 
trijų mėnesių balanso. Šios sumos Įrašomos jūsų sąskaitos 
kreditan du kartus metuose, balandžio 30 ir spalių 31 d. Sa
vaime aišku, kad juo daugiau pinigų tu rėsi te savo sąska i t o j e. 
tuo d id esnės bus ir palūkanos.

Milijonai kanadiečių supranta, kad tikriausias taupymo būdas 
yra atidedant kiek nors iš kiekvienos algos ar pajamų, t.y. iš
leidžiant mažiau nei gaunama. Tačiau taupyti reikia tvarkingai. 
Taupyti nereikia tik pripuolamai. Taupymą reikia planuoti ir 
nekada nėra per anksti pradėti taupyti.

Kokios bebūtų jūsų pajamos ar Įplaukos, labai išmintinga yra 
nusistatyti tikslą, nuspręsti, kokią dali galima atidėti taupymui. 
Po to telieka sistematiškai kas savaitę ar kas mėnesi, žiūrint 
kaip jums patogiau, tą sumą padėti i banką. Tikrai stebėsitės 
matydami kaip greitai auga jūsų balansas. Savo “Savings” 
sąskaitą galite pradėti vieno dolerio Įnašu.

Labai sveika mintis savo “Savings” sąskaitą naudoti vien tau
pymo ti kslu i. J ei j u ms rei kai i ngi kiti banko pa t ar na viniai tvar
kant savo kasdienines išlaidas, labai pravartu būtų turėti “Per
sonai C hequing" sąskaitą šal i a “Savings” sąskaitos.

Norėdami išdirbti praktišką taupymo planą, kreipkitės i arti
miausio Toronto-Dominion banko skyriaus vedėją. Jis džiaugsis 
turėdamas progos jums pagelbėti.

Ar jūs ją naudosite taupyti pinigus, norėdami ką nors Įsigyti, 
ar investacijai, “T-D Savings" sąskaita yra puikus dalykas. 
Iš tiesų yra labai gera ir didelė nauda, kai jūs nuolatos savo 
finansinius reikalus atliekate kaimyniniame Toronto-Dominion 
banke. Tai yra todėl, kad apsimoka pasitikėti žmonėmis, kurie 
jums suteikia “suinteresuotą” patarnavimą. Greitai užeikite. 
Jums suteiktas paslaugus ir efetyvus patarnavimas greitai jus 
Įtikins, kad .

MES IŠSISKIRIAME SAVO ŽMONĖMIS

THE TORONTO-DOMINION
B ANKAS KURIS ŽIŪRI J ATEITI

BANK

K-4092
A

L Kas būtu per žiema be sniego? | krislelius. Jos visos skirtingos. 
Juk koks džiaugsmas vaikučiams i Žmonės, kurie tyrinėjo ir foto- 

Apskritai, spaudos bendrovės pasirodo pirmosios snaigės ir i grafavo snaiges iš padarytų 5000 
“Rūta” leidiniai bent tuo tarpu pamažu apkloja žeme. Vaikai nuotraukų, negalėjo rast nei vie- 
nepasižymi nei didesne menine tempia laukan rogutes, lipdo snie- nos visiškai tokios pačios snaigės, 
verte, nei kultūriniu svoriu. Tie- ?° sC!n- mėtosi sniegu . Ne. jei Kiekviena jų turi savo formą. Ir 
sa, jie yra pigūs, bet gi knygos; sniego nebūtų, jokio džiaugsmo! kas dar nuostabiau, kad ta forma 
mylėtojui pinigas nėra vienintelis! vaikai neturėtų žiemą. Į yra nepaprastai taisyklinga. Jei
ių Įsigijimo faktorius. Bet nevien džiaugsmui ir gro- tai bus žvaigždutė, ji turės 6 vie-

' ' • A. Kalnius žiui sniegas krinta žemėn. Jis už- uodus spindulius; jei eglutė, ji tu-
kloja laukus ir dirvas minkštu i rėš šešias taisyklingas šakeles; jei 

pr. Enskaitis, audra eina. § j j t u pa t a 1 u i r saugo daigus, kad malūno f or m os s na i gė. j i t u r ės še- 
O Jis turi savyje daug šis sparniukus ir J.t. Manoma,

praleistų dienų, išleido 1961 m i 0r0’ todel žmogus įsikasęs giliai kad per smego pūgą vidutims- 
spaudos b-vė Rūta, 89 Napier! sniege gali išbūt net porą dienų kai nukrinta apie 100 bilijonų 
St., Hamilton. Ont.. Canada, gvvas ir nesušalęs. ’ snaigių. <5
146 psi. ( Snaigės susidaro apie dulkiu Žmonės nors ir žino kaip pasi-

’ Į daro snaigė, niekad neįstengtų 
patys padaryt. (Jie gali tik suda- 

I ryt sąlygas, kad ji pasidarytų). O
Bet kas gi tas, kurio ir velnias bi- ką bekalbėt apie milijonus sfcir- 
jo? Jis turi būti už visus galin- tingų snaigių! Tai nuostabus Die- 
giausias, ir todėl Kristupas nuta- v0 kūrinys!

Legenda a p i e šventa j į Kristupą
Beveik apie visus šventuosius 

žmonės yra sugalvoję gražių le
gendų. Legendos nėra netikri įvy
kiai, bet žmonių sugalvoti pasa
kojimai. kurie visdėlto gerai pa
vaizduoja šventojo būdą ir jo pa- 
linkirriu?. Pavyzdžiui, šventasis 
Jurgis buvo narsus riteris, todėl 
legendos pasakoja-, kaip jis kovėsi; rast tą galingiausią valdovą, 
su slibinu ir išvadavo karalaitę.! Atsiskyrėlis jam sako: 
šventą Prančiškų legendos vaiz
duoja; kaip žvėrių draugą, o apie kaip aš, daug melstumeis ir pas- 
šy. Kristupą yra žinoma štai ko- ninkautum. gal ir praregėtum bei 
kia graži legenda. j suprastum, kas ir koks yra tas Ga-

Labai: seniai, kai šv. Kristupas i lihgasis.
dar nebuvo šventas, bet buvo jau-j Bet Kristupas tarė: 
nas ir labai stiprus vyras, nutarė — Ne, garbingas atsiskyrėli, aš 
eit tarnaut pas karalių. Kadangi! nesu toks mokytas kaip tu ir ne- 
jis pats buvo stioriausias iš visų į žinau kaip melstis. Bet aš esu stip- 
vyras, nenorėjo betkokiam kara-i rus ir noriu savo jėga būt Galin- 
liui tarnaut. Jis pasiryžo susirast j giausiam Karaliui naudingas. Ar 
pati stipriausią ir galingiausią ka- Į nežinai kitokio būdo, kaip galė- 
ralių ir tik jam vienam tetarnau-į 
ti. Taip jis ir padarė. Ilgus metus- 
ištikimai tarnavo pačiam galin-' 
giausiam žemės karaliui.

Vieną kartą Kristupas pamatė, 
kad karalius vis persižegnoja. Jis 
ir paklausė, ką tai reiškia. Kara
lius jam paaiškino, kad žegnoja
si norėdamas apsisaugot nuo vėl- , . A
nio. “Vadinasi, karalius nėra pats i upę. Jauniems ir stipriems tai 
galingiausias, kad dar bijo vėl- ■ lengva, bet seniems, ligoniams ir 
nio”, — pagalvojo Kristupas ir i vaikams labai pavojinga. Ne vie- 
nutarė, palikęs karalių, eiti jieš- i nas toj upėj prigėrė. Apsigyvenk 
koti velnio, kūrio-ir pats karalius'šalia tos upės ir padėk maldinin-; Senas Kristupas. su .vaikeliu ant: 
bijo. i kams ją perbrist. pernešk silp-

Susirado jis velnią, kuris tuo-1 nuosius ant savo pečių.

rė žūt būt ji susirast ir tik jam te
tarnauti. Jieškojo jis ilgai visų ga- 
lingiausio karaliaus, bet niekur 
negalėjo rasti. Pagaliau rado seną 
atsiskyrėli ir paklausė, kaip su-

Atsiskyrėlis jam sako:
— Jei tu gyventum tyruose.

čiau jam tarnauti?
Atsiskyrėlis pagalvojo ir sako:
— Gal tavo ir tiesa. Kiekvienas 

turi tarnauti Galingajam Karaliui, 
kaip jis geriausiai išmano. Todėl 
klausyk: netoli Jeruzalės miesto 
yra labai srauni upė ir maldinin
kai norėdami pasiekt Jeruzalę ir 
pasimelst, turi perbrist per tą

Kai žaisit su sniegu, prisimin
ki t. k a d i r maža snaigė yra dides
nis stebuklas, negu sudėtingiau
sia žmogaus rankomis pagaminta 
mašina. i j

Vaidintojos kalbasi po vaidinimo:
— Ar nebijojai scenoje?
— Pradžioje bijojau, bet apsi

pratau ir gerai sekėsi.

Havana. — Kuboje buvo papro-. 
tys Trijų Karalių dieną apdova
noti vaikus dovanomis. Šiais me
tais vaikai taip pat gavo dovanų, 
bet su paaiškinimais, kas tie trys 
duosnieji karaliai, atneša dova
nas — tai Marksas, Engelsas ir 
Leninas.

Mokytis naudinga, vaidinti sma
gu. “Kalėdų legendos’' vaidinto
jos: Birutė Alksnytė. Regina 
Stončiūtė, Lilija Kizaitė.

pas stengėsi vaikeli nuo tos kelio
nės atkalbėt, nes upė buvo smar
kiai patvinus ir brist per ją bu- i 
vo labai pavojinga. Bet vaikelis, 
nenusileido, ir Kristupas sutiko 
ji pernešt. Sunki tai buvo kelionė.

pečiu vargais negalais perbrido į tikimas

Gydytojui 
užtrenkė duris

Tai nėrą 'pasaka, o tikras atsi-

met buvo pasivertęs narsiu rite
riu ir pasisiūlė jam tarnaut. Vel
nias buvo tikrai galingas ir, atro
dė. nieko nebijojo, kol vieną kar- 
tą jodami šalia kelio pamatė pa
statytą dideli kryžių. Velnias, vos 
kryžių pamatęs apsisuko atgal ir 
nudūmė nė neatsigręždamas.

Kristupas ir klausia:
— Ko gi tu išsigandai?

Kristupas tokiu patarimu buvo 
labai patenkintas. Jis pasistatė 
nameli šalia upės, apsigyveno ir 
visą laiką nešiojo maldininkus iš 
vienos upės pusės Į kitą. Ilgai jis 
dirbo, kol visai paseno, nors nie
kad nematė ir nieko neišgirdo iš 
to Karaliaus, kuriam taip ištiki
mai tarnavo.

Vieną nakti. kai pūtė smarkus

patvinusią, šėlstančią upę ir lai
mingai pasiekė kitą pusę. Tada 
vaikelis tarė:

Į Ameriką atvažiavo labai gar
sus gydytojas. Jis buvo padaręs

— Aš esu tavo Valdovas, Ištiki- keletą operacijų ir išgydęs tokias 
mai tu man tarnavai. Kad žino- širdies ligas, kuriu iki šiol dar 
turn, kad aš esu tikrai tas. ku-k- vienam gvdvtojui nebuvo pa- 

ibesk i žemę šią lazdą, kuria pa-| v^ padaryti. Jis atvažiavo is 
siramsčiuoji ir rytą rasi ją suža- Austrijos i Baltimorės miestą pa-
liavusią.

Tai pasakęs vaikelis pranyko.
Kristupas tikrai rytą rado savo— Kryžiaus.— atsakė velnias, vėjas ir siautė audra. Kristupas

— Prieš kryžių aš esu visai be-į išgirdo kažiriką barškinant i du- lazdą žaliuojančią ir suprato, kad 
jėgis. ” i ris. Atidaręs jis pamatė mažą vai- jis ant savo pečių nešė ne ką kitą.

Pamatė Kristupas, kad ir vėl-; keli. Tas norėjo pereit per upę ir bet Visų Galingiausią Karalių — 
nias nebuvo pats galingiausias, i prašė Kristupą ji pernešt. Kristų- Kristų.

jis ant savo pečių nešė ne ką kitą,

*

VIENAS IŠ PRANEŠIMŲ APIE ONTARIO VYRIAUSYBĖS TARNYBAS

SA UGtlMAS 
KASYKLOSE

miojE
VIETOJE I' *

HON. G. C. WARDROPE

Leidžiant Įstatymus, kurie liečia Ontario provincijos kasyklų 
veikimą, visados pirmiausia atsižvelgiama i KASYKLŲ DAR
BININKŲ SVEIKATĄ BEI JŲ SAUGUMĄ.

Ruošiant taisykles, kaip išvengti nelaimių, kreipiamas dėme
sys i numatomus pavojus.

Vyriausybės kasyklų inspektorių darbą labai lengvina norus 
k a sykių vadovybių ir darbininkų bend ra darbia vi mas. t a r nau- 
tojų gerbūvio bei darbo našumo labui.

demonstruoti ir pamokyti ameri
kiečių gydytojus, kaip padaryti 
tas širdies operacijas.

Kai žmonės sužinojo apie gar
sųjį gydytoją, visi, kurie ta šir
dies liga sirgo, ėmė rašyti jam 
laiškus, siūlyti daugybę pinigų, 
kad tik jis sutiktų juos pagydyti. 
Be t j is bu vo at važi a v es tik keliom 
dienom ir visų pagydyt negalėjo. 
Visą dieną jis praleisdavo ligo
ninėje darydamas operacijas ir 
aiškindamas kitiems gydytojams, 
kaip tai padaryti.

Vieną vakarą jis jautėsi labai 
pavargęs ir nutarė išeiti pasi
vaikščioti. Niekam nieko nesakęs 
jis pats vienas išėjo iš namų ir 
ilgai vaikščiojo nepažįstamo mies
to gatvėmis. Staiga, užėjo labai 
smarkus lietus. Gydytojas, norė
damas pasislėpt nuo lietaus ir pa
skambint telefonu, kad ji parvež
tų namo. pasibeldė Į vieno namo 

i duris. Moteriškė, išgirdusi sveti- 
I mą žmogų kažką aiškinant, piktai 
; užtrenkė duris. Ji ir taip turėjo 
1 daug vargų bei rūpesčių. Jos duk
tė sunkiai sirgo; ji buvo tik jos 
sveikata susirūpinusi ir neturėjo 
laiko kitiems.

Kokia nelaiminga buvo mote
riškė rytojaus dieną, kai ji apie 
garsiojo gydytojo nuotykius pa
skaitė laikrašty. Jos duktė sirgo 
neišgydoma širdies liga. Ji taip 
pat buvo parašiusi gydytojui laiš
ką. kur maldavo pagydyti jos duk
terį. Bet kai Dievas atsiuntė gy
dytoją i jos namus, ji užtrenkė 

; duris.

Nuolatinė tyrinėjimo programa žymiai sumažino: ^likozės 
pavojų ir yra daug vilčių, kad šis kasyklų darbo pavojus bus 
galutinai sunaikintas. Kasyklų gelbėjimo stotys, kurias 
finansuoja kasyklų pramonė, o personalą parūpina kasyklų 
tarnautojai, ampokyti Ontario Kasyklų Departamento prie- 
žiūroje. yra nuolatos pasirengę veikti greitai ir efektyviai

Ontario Kasyklų Departamentas ir jo inžinerijos personalas 
yra tam, kad techniškai padėtų provincijos kasykloms ir sau
gotų jose dirbančius vyrus.

THE ONTARIO DEPARTMENT OF MINES
ONTARIO HON. 6EOROE C WAIR>ftORĖ, Mmittar D. P. DOUGLASS, Deputy Minister

Į spėk i te
Jis kasmet vaikus aplanko
Balto sniego sūkury.,, y % 
žiemą stovi jis už lango, 
O barzda jo — kambary!

sinvs'
Pen keri maži tvartukai
Apie vieną kiemą.
Penkeri maži nykštukai 
čia gyvena žiemą.;-it "

S^NIISKld

I SaAta BartMta^CaHf.-Geolo-
I gai atrado žmogaus kaulus, kurie, 
jų žiniomis, yra 10.000 metų se
numo. Kaulų amžius buvo nusta
tytas pagal procesą, už kurį dr.

I Libby, Los Angeles profesorius, 
1901 m. gavo Nobelio premiją.
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TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Mann & Martel lh.
RE A LT O R S /"V

2336 Bloor St*. W.
Swansea

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

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

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

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

• Tel. RO. 2-8255
Jane • Annette

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

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

Oakwood - St. Clair
Originalus dupleksas, $8,000 Įmokė
ti, gražių plytų, atskiras, mūrinis 
namas su privačiu įvažiavimu ir 
dviem garažais. 12 didelių kamba
rių, moderniškos virtuvės ir vonios, 
vandeniu alyva apšildomas, arti su
sisiekimo. Viršutinis butas išnuo
motas už $125 mėnesiui.

Maisto produktų krautuvė 
sunarnu

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

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

me naujo, nes mes gauname kas die n ą nau j ų nu osavybių.

Sovietinio gyvenimo tikrovė

SPORTAS
IŠ FASK-to ATSIŠAUKIMO 

NAUJŲJŲ 1962 METU PROGA 
Naujuosius 1962 metus pradedant, š. | 

Amerikos Lietuvių Fizinio Auklėjimo 
ir Sporto Komitetas sveikina sporto 
klubus, sporto darbuotojus ir visus 
sportininkus! |

Š. Amerikos Lietuvių Fizinio Auklė
jimo ir Sporto Sąjungos visuotinis su
važiavimas, įvykęs 1961 m. lapkričio 
11-12 d. Toronte, skelbia 1962 metus 
Lietuvių Tautinės Olimpijados, įvyku
sios 1938 m. Kaune, paminėjimo me
tais ir įgalioja FASK-tą pravesti XII 
S. Amerikos lietuvių sportinių žaidy
nių varžybas atitinkamoje dvasioje bei 
įteikti specialius medalius pirmų 3 
vietų laimėto jams vyrų ir moterų kla
sėse. ? ?;FASK-tas :

Fizinio Auklėjimo ir Sporto Komi* 
tetas, vykdydamas ŠALFASS-gos vi
suotinio suvažiavimo Toronte nutari
mus ir savo pasižadėtą 14-kos punktų 
programą, skelbia 1962 m. sportinio 
darbo talkos metais.

FASK-tas, savo ruožtu, deda visas 
pastangas, kad duotieji pasižadėjimai 
bei padaryti įsipareigojimai neliktų 
tuščiais žodžiais, bet būtų darbais įro- 
dytt

Jau yra sudarytas 1962 m. sportinių 
varžybų kalendorius. Pradėti žygiai su
rengti sportiniam pas i t ob ui i n i m ui va
sarosstovyklą. Baigiama paruošti dir
vą “Sporto” žurnalo leidimui. Peror
ganizuojami ir papildomi sporto admi
nistraciniai organai. Intensyviai pradė
tas susirašinėjimas ir jau net sueita į 
kontaktą su kaikurių Europos valsty
bių krepšinio sąjungomis, mūsų krep
šinio rinktinę 1962 m. gale į Europą i

Kanados Sporto Apygarda
FASK-to rinkimuose naujuoju Ka

nados Sporto Apygardos vadovu išrink
tas Vytautas Birieta. Buvęs KSA va
dovas dėkoja FASK-tui, Kanados Apy
gardos sporto klubams, jų vadovy
bėms, Kanados Sporto Apygardos Ko
mitetui už nuoširdų bendradarbiavimą 
ir visokeriopą pagalbą einant sporto 
apygardos vadovo pareigas.

J. Uogintas, buv. Kanados Sporto
Apygardos vadovas

8

Chris MB ir po jų — 
Chris B: taip pat ant- 
Kimbourne patalpose 
su Kimbourne M, ir

II D. karo pabaigos. Iniciatyva 
skatinama spaudimu ir bonų sis
tema. Mokslininkai gauna di
džiuosius ir mažuosius bonus. 
Prie mažųjų priklauso: televizi
jos aparatas, šaldytuvas ir... 
augštas kraujo spaudimas; prie 
didžiųjų bonų: automobilis ar na
mas, lydimas širdies smūgio.

Susidariusi Vakaruose nuomo
nė, kad sovietų mokslininkai ne
stokoja medžiagų ir Įrankių tyri
mams atlikti, nėra teisinga. Pir
menybė duodama karo ir propa
gandos projektams, “neesminiai” 
pastumiami i šalį, ir todėl nuken
čia. Todėl, pagal dr. Kločko, 

šauk ka parašei ir išpažink savo Pažanga ir nevienoda.
klaidas1 • BloloS1Jos moksluose Vakarai pir-

žodžiu, mokslininkai išgyvena s0Yi®Lal- kalkiniais at- 
• vidine prievarta, sunkiai pakelia- ““S1?.15. f,z'kole ,lr

ma. Ypač stengiamasi sužinoti ^mijoje. Vakarai yra pažengę 
naujienas už Rutijos ribų. Labai kltose. chemlJ»s srityse:
gerus atsiliepimus apie JAV ir flz.lne£e lr neorganlneje ehemt- 
Britanijos mokslo Įstaigas bei la-Į j°ie- Tyrimai sovietuose atlieka- 
boratorijas parveža ekskursijose mi žinojimo tikslais, Vakaruose 
dalyvavę sovietų mokslininkai, labiau akcentuojamas praktinis 
Amerikiečių žurnalas- “Amerika” j pritaikymas, 
tiesiog išgrobstomaš spaudos, 
kioskuose.

Sovietų mokslinė pažanga ne
vienoda. Kaikurios mokslo šakos 
labiau pažengusios, kitos atsiliku
sios. Didžiausias dėmesys nu
kreiptas į matematiką ir fizikos 
mokslus, kadangi jie padeda ir 
padėjo sovietams pagaminti ato
minius ginklus, raketas ir erdvė
je skraidinti satelitus. Todėl pa
žanga tose srityse didelė, nes stip
rina sovietų karinį pajėgumą ir 
pasitarnauja propagandai. Moks
lininkai su dideliu įtempimu dir
bo slaptuose projektuose jau nuo

(Atkelta iš 3 psl.)
JEI GALVOJI.

NEKALBĖK...
Komunistu partija netrukdo 

mokslininkams atlikti tyrimus 
bei laboratorinius bandymus. Spe
cialūs projektai matematikos ir 
gamtos moksluose, išskyrus biolo
giją, nesusilaukia jokios prievar
tos. Visdėlto dirbančiuosius 
mokslini darbą persekioja šešėlis 
“nenutolti nuo partijos ideologi
jos”. Intelektualų tarpę populia
rus posakis:

— Negalvok! Jei galvoji, nekal
bėk! Jei kalbi, nerašyk! Jei rašai, 
nespausdink! Jei atspausdinai, at-1

chemijoje. Vakarai yra pažengę

St. D.

Pekingas. — Kalbama, kad R. 
Kinija gali pareikalauti iš Sov. 
Sąjungos dalies rytinio Sibiro, 
Įskaitant Vladivostoką, kaip ki
niečių teritoriją. Į ją Įeina Ussuri 
provincija, kuri buvo kiniečių ko
lonizuota iki 1860 m., kai ji pate
ko rusams.

R. Vokietija. — Komunistų 
partijos biuleteny rašoma, kad 
iki 1999 metų Castro taps Pietų 
ir Šiaurės Amerikos socialistinių 
valstybių prezidentu. A

širdies liga
(Atkelta iš 2 psl.) 

toje nenurimsta, rodosi, ims ir 
pradės kazoką šokti...,..
— Žinai, kaimynė!, -—trukteli 

mane Jovaras už rankovė,s — 
prieš mus lietuviai namą pirko. 
Jau susipažinome. Vyras puikus, 
bet moteriška, žinotum, — ir Jo
varas pačiulpia pirštų galiukus, 
— kaip rojaus obuoliukas! Blon
dinė, akys tokios žalsvos, figūrė
lė, nors langan statyk! •.. Tiktai 
žinai, neprasitark Jievai apie tas 
mano kalbas! Pyksta. Nepatinka, 
jei apie naują kaimynę išsižioju. 
Žinai moterys.’ . . . Tegu viskas 
lieka tarp mūsų .. Va, rytoj ža
dam lyg ir įkurtuves jiems pada
ryti. Ateik, supažindinsiu. Skys
ty mėlio čia tokio geresnės veislės 
nusipirkau. Jie va koki blyną iš
keps ... *

— Bet. — sakau, — jeigu tau 
su širdimi. . . ; ?

— Nustok tu rūpintis mano šir
dimi! Buvo tokia tūžmastis apsė
dus ir daugiau nieko •.. žinai,—

AUŠROS ŽINIOS
Šios savaitės rungtynės: pirmadienį, 
vai. v. University Setlement House 

patalpose Aušra Inter, žais su USH; 
antradienį, 7 v.v. mūsų salėje Aušra 
MB žais su St. 
Aušra B su St. 
padienį, 8 v.v. 
Aušra M žais
Bloor Coll., 8 v.v. —• Aušra Jr. su St. 
Clares; ketvirtadienį, 7 v.v. Bloor Coll. 
Aušra M žais su St. Anselms; sekma
dienį, tuoj po pamaldų mūsų salėje 
B-C rungtynėse žais: Aušra Sr. su lat
viais, Tridents su Andys ir estų Jr. 
su latvių

Praėjusios savaitės rungtynių pasek
mės: B-C lygoje Aušra Sr. pralaimė
jo Andys komandai 54:63, o Aušra Jr. 
nugalėjo latvių H Jr. 77:22. Žaidė: 
Buntinas 9, Jankauskas 6, Laurinavi
čius 2. Dalton 14, Rigby 17, Burdulis, 
Klimas 2, Zentins, Strimaitis. Juozaitis 
4, Skrinskas 24, Bukšaitis 11, Žaliaus
kas 8, JanuleviČius 19, Sapijonis 9, 
Grigas 8 ir Butvydas. Church lygoje 
Aušra M pralaimėjo St. Chris 16:30;

i Aušra B nugalėjo St. Pauls B 27:13 ir 
pasiųsti. Reformuojama ir tobulinama Aušra MB nugalėjo St. Pauls MB 30:8. 
musų sportinių varžybų programa bei žaidė: Aušrą B komandoje — P. Gė
jų vykdymo sistema. . v ; nys 11. A. Kryžanauskas 6. A. Pute-

mūsų talka padės užsibrėžtus rįs, r. Danaitis 10 ir A. Stirbys: Aušra 
tikslus įgyvendinti. Tegul mūsų eilės komandoje — Bušinskas 8. Stri- 
daugėja. tegul jos susiglaudžia našes- i mail is 10, Kuolas 6. Vaškevičius 2 
niam darbui ir lietuviško sporto gar-: Krikščiūnas 2, Tarvydas ir Paškau- 
bei! FASK-tas kas 2.

Sportas Lietuvoje
Lietuvos stalo teniso jaunių pirme

nybėse meisterių vardus iškovojo L. 
Baiaišytė (Vilnius) ir E. Pauras (Kau
nas ).

Lietuvos krepšinio pirmenybėse įvai
rių komandų sudėtyse žaidžia gana 
daug moksleivių, švietimo ministerija, 
neatsižvelgdama į sporto vadovų ir net 
partijos rajonų komitetų pageidavi
mus, moksleiviams pirmenybėse daly
vauti neleidžia.

Sovietų Sąjungos jaunių ir jaunučių 
krepšinio finalai 
mėn. pabaigoje, 
žais 6 komandos.

Kauno Žalgirio . 
manda viešėjo Lenkijoje ir žaidė su | 
viena pajėgiausių Lenkijos komandų 
Legija. Lietuviai laimėjo abejas rung
tynes rezultatu 54:47 ir 78:59. Žal
giriečiai Lenkijoje žaidė iš viso 6 rung
tynes ir visas laimėjo.

Lietuvos jaunių krepšinio pirmeny
bėse laimėtojais tapo Marijampolės 
mergaitės ir Kauno berniukai. Mergai
čių grupėje dalyvavusios keturios ko
mandos buvo gana apylygės ir kova 
dėl pirmosios vietos buvo labai įtemp

ėte. Vietinės komandos pasiskirstė se
kančiai: 1. Marijampolė. 2. Panevėžys, 
3. Telšiai. 4. Kaunas. Berniukų rung
tynėse aiškiai pirmavo kauniečiai. Pa
vienių geresnių žaidėjų buvo ir kitose 
komandose. Kauno komanda pasižymė
jo savo ūgiu: G. Budnikas — 200 cm., 

. A. Babravičius — 192 cm.. A. Vasaus- 
kas —190 cm., E. Kaladė — 191 cm., 
H. Šilgalis — 190 cm. Šis reiškinys 
džiugus, nes ateityje galima tikėtis 
augštaūgių rinktinės žaidėjų, kas šiuo 
metu krepšinyje yra būtinybė, 
niūkų komandos pasiskirstė: 1. 
nas, 2. Klaipėda, 3. Marijampolė 
Vilnius.

įvyks Kaune kovo 
Finalinėje grupėje

vyrų krepšinio ko-

Ber- 
Kau- 
ir 4. 
G.

REALTORS

527 Bloor St. W. Tel. LE. 2-440 
duodant belk°ki nekilnojama turtą, kreipkitės 

perkant ar para* j šią gerai žinomą firmą.

Didelis pasirl entų biznių, farmų sklypų etc.
Sąžiningas ir skubus patarnavimas.
oi-oičių gavimas bei sudarymas visame Toronte.Geriausias

JANE — M^kambarių mūrinis 
S2 000 įmokėti, 6 K pianas, mo- S “amas. .»»«■£a ’kola, mor- 

derni virt., 19 m s90 mene- gičius mokamas apg 6 metų se. 
siui, naR1?SamkSal t‘k $14:90°- 
numo, .Pillis įmokėjimas, tuo-

S60 men- , - ■ ” ’ .
BLOOR —Pkambarių per du 
S4.000 įmokėti, » arinis namas, 

augštus, a.tsk‘fan’as vandens aly- 
kvadartmis P^ 'dernios virtu
ves šildymas, 2• ^didelis kie-
Šį.® SSŽ B1“r-

BLOOR — ‘kambariu, gražus, S5.000 hno^^s^mūriniš namas.
naujas,. atsk‘r^sn" alyvos šildy- kvadratims pla . kamba-

žas siupriv?<nu pARKRONCESVALLES alski.
S8.000 įmokėti, kvadratinisras munnis narnas, ^ šildymas, 

planas, \and£n on[os 2 užbaigti" 
3 vij:tUV^’rūsS Dvignbas ga- 
Ssbasu plačiu Įvažiavimu, atvi
ras morgičius.

^'DIAN RD- kambarių, atski- S5.000 įmokė >, 13ukąmsas
vandens š?ldvm„ recreation kam- 
^rvę rūsyje' 6 kambariai, pirma
mePaugšte dvigubas garažas, arti
Bloor.

vimu modernus viduje. 17 metų 
atvira skola.

ri OOR — RUNNYMEDE rajone
S7 000 įmokėti, 8 kambarių per du 

austus, atskiras puikus mūrinis 
namas, centre hall Planas van
dens alyvos sūdymas, ~ .Jno“yr‘ 
nfos virtuvės. 2 vonios, užbaigtas

- recreation kambarys rūsyje, gara
is su Plačiu privačiu įvažiavau, 
puikioje - ramioje gatvelėje.

P. KERBERIS
Darbo telefonas LE. M404
Namų telefonas LE. o-los*

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

pasiteiraukite dėl kitu nuosavybių.
■ reikalingi namai pardavimai.

$2.500 Įmokėti. High Parko rajone, 
atskiras, mūrinis, 6 kambarių 
namas. Kvadratinis planas. 
G važus kiemas; garažas ir šo
ninis įvažiavimas. Pilna kai
na tik $16.500. Atviras mor
gičius iš 6V2 %.

S3.500 įmokėti. Naujas 5 kambarių 
bungalovas College - Duffe
rin rajone. Recreation kam
barys rūsyje. Didelis kiemas. 
Mūrinis antras pastatas už 
namo, tinkamas kaip garažas 
sunkvežimiams ar kitokiom 
mašinom. Ideali vieta asme
niui turinčiam .Trucking - 
Cartage — paving ar delive
ry biznį. Viena atvira skola 
balansui; Prašo $19.500.

$4.000 Įmokėti, High Parko rajone 
arti Bloor gatvės, atskiras 
mūrinis 7 kambarių per du 
ąųgštus namas. Vieną skola 
balansui. Pilna kaina tik 
S15.900.

$4.000 įmokėti. High Parko rajone 
prie pat Bloor gatvės. Atski
ras rupių plytų 8 kambarių 
namas per du augštus. Karš
to vandens alyvos šildymas. 
Kvadratinis planas. Garažas 
ir privatus įvažiavimas. Pra
šoma kaina S24,500.

$4.000 įmokėti. Rusholme - College 
rajone. Atskiras, mūrinis, 8 
kambarių per du augštus na
mas. Dvi modernios virtuvės. 
Garažas ir šoninis įvažiavi
mas. Atviras morgičius iš 
6l2c<. Pilna kaina S22.500.

$7.000 Įmokėti. High Parko rajone. 
Visai naujas, atskiras na
mas. Puikūs 8 kambariai per 
du augštus. Išbaigti du kam
bariai rūsyje. Garažas ir pri
vatus įvažiavimas. Pilna kai
na S28.000.

$15.000 Įmokėti. Originalus trijų 
šeimų pastatąs — tripleksas 
— 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 dideli pasirin
kimą Įvairaus dydžio apartmenti- 
niu namu.

J. RUKŠA
LE. 2 1101

Namų telefonas LE. 6-9165

Automobilių laimėjimai. — Sov. Są 
jungos varžybose praėjusiais metais 
specialiai paruoštų mašinų klasėj auk
so medalius išsikovojo kauniečiai P. 
Šatas ir V. Laužeckas. Jie taipogi bu
vo stipriausi ir Pabaltijo automobili
ninkų varžybose. Abu buvo pakviesti į 
Sov. Sąjungos rinktinę.

Lietuvaitės sklandytojos ir parašiu
tininkės. — Vilniaus sklandytojų tar
pe garsi Regina Garmutė, kuri pra
ėjusią vasarą sklandytuvu Mucha-100 
A iš Vilniaus nusklendė į Ukrainą. pa: 
darydama 475 km. Sporto meistro var
dui įgyti užtenka 300 km.

Sov. Sąjungos oro laivyno dienos 
šventėje virš Tušino aerodromo Mask-

ČIKAGOS LIETUVIO PERGALĖ
Rimo Vaičaičio laimėjimas šventinė

se varžybose — “Holyday Meet”, įvy
kusiose Kalėdų atostogų metu Univer
sity of Chicago halėje, yra ypatingai 
iškilus. Čia jis gruodžio 22 d. rungty
nėse 1 mylios ėjime nugalėjo JAV vinskaitė, Renkauskaitė, Bilkštytė 2, 
meisterį ir krašto rinktinės narį Ron Supronaitė 4. Sekančias rungtynes vy- 
Zinn iš West Pointo. Vaičaitis pageri- tietės žais šį sekmadienį 2 vai. p.p. Lo- 
no šių tradicinių varžybų savo paties retto Coli, su St. Vincents, ,
1960 m. pastatytą rekordą. Dabartinė ■ B-A lygoje rungtynių nebuvo. Čia v°ie pasirodė 15 malūnsparnių. Po 
pasekmė 6:27.9 min. jau yra geresnė i vytietės kartu su B-A, turėdamos po 8 rnalūnsparniais ant nedidelių trapeci- 
negu 1961 m- žiemos lengv. atletikos ■ taškus, dalinasi pirmąja vieta. Koman- 
varžybų Madison Square Garden lai- j doje žaidžia ir taškų pelnė: Balsienė 
mėtojo Ron Zinn — 6:38 min.

Vaičaičio laimėjimas prieš 
meisterį buvo nelauktas, nes niekas čiūtė 10, Anskytė 4, Rutkauskaitė l. j 
netikėjo, kad per nepilnus metus pa-Į Simonaitytė, 
darys tokią didelę pažangą ir aplenks: Church M-B lygoje jaun. vytiečiai 
JAV meisterį. Todėl Vaičaičio pergalę’ ....................  ’ -----
išskirtinai pažymėjo didžioji Čikagos 
spauda ir net Sports Illustrated žurna
las, darantis gana didelę sporto žinių 
atranką. Visi pabrėžė, kad Vaičaitis 
padarė staigmena. Tai vaisius didelių 
pastangų ir treniruočių, kurias jis lan
ko reguliariai.

Nors Vaičaitis tiesiai iš Lietuvos yra 
atvykęs maždaug prieš du metus, ta
čiau jis jau sugebėjo įkopti į geriau
siųjų Amerikos sportininkų tarpą, ko 
nepajėgė nė vienas iš Lietuvos per 
praėjusį dešimtmetį atvykęs sportinin
kas. Linkime jam geros kloties ir atei
tyje. Ed. šulaitis

VYČIO ŽINIOS
Krepšininkės ČYO lygos pirmeny

bėse juvenile klasėje sunkiai įveikė 
St. Helens komandą pasekme 14:10.

• Žaidė: Krūminaitė 2. žolpytė 6. Čir-

56, Radzevičienė 45. Uogintaitė 19,! 
JAV Prunskytė 16. Žolpytė 12, Kasperavi- Į

nių lentelių stovėjo tautiniais drabu
žiais apsirengusios merginos, rankose 
laikydamos respublikų vėliavas. Lietu
vą dviejų šimtų metrų augštyje repre
zentavo vilnietė sklandytoja Birutė 
Baublytė.

Kelios dešimtys lietuvaičių savo lais- •
i pralaimėjo prieš St. Christopher 31:8 valaikius skiria parašiuto sportui. Šio-j 
! Žaidė: Duliūnas. Šimkai, Kaknevičiai, i je srityje ‘išgarsėjusi yra Beta Matu-1 
Karalius, M. Karalius 2, Laurinavi-1 tytė, kuri jau yra atlikusi 280 sėk- 
čius 2, Ignatavičius 4. Akelaitis, Sup- Į mmgų šuolių. Praėjusiais metais ji bu-j

i ronas, Nacevičius. , ° " —
1962 m. valdyba pareigomis pasi

skirstė sekančiai: pirm. S. Kasperavi-
čiūtė, sporto vadovas J. Balsys, adm. kordui pagerinti.
J. Budrys. Valdybos adresas: J. Bud-

- rys, 329 Runnymede Rd., Toronto 9, 
Ont. Tel. RO. 9-1254.

Rėmėjui inž. P. Čeponiui nuoširdžiai
dėkojame. Taip pat dėkojame dr. A.
Pacevičiui už nemokamą medicinišką

i pagalba susižeidusiai krepšininkei.
I A. S.

į vo pakviesta i Sov. Sąjungos parašiuti- 
i ninkių reprezentacinį dešimtuką. Da
lyvavo grupiniame šuolyje pasaulio re-

Europoje turi 
pranykti vergija
V. Vokietijos kancleris Konrad 

Adenaueris savo atsakymo tele
gramoje i Pavergtųjų Seimo pir
mininko N. Metų sveikinimą pa
reiškė, „kad 1962 m. savo pareiga 
ir uždaviniu laikys “saugoti lais
vųjų laisvę bei taiką ir nenuilsta
mai kovoti, kad būtų pritaikyta 
apsisprendimo teisė ir tiems Eu
ropos žmonėms, kurie šiandien 
turi vilkti svetimųjų priespau
dą”. ‘ ’ Kor.

Jovaras nuleidžia balsą, — sako 
jinai mėgsta ir pašokti ir čerkelę 
išgerti... Seniai mums reikėjo 
tokios kaimynės... Aš . tau atvi
rai, kaip savam žmogui, ji man 
patinka... Tik nė žodžio Jie
vai ... Patsai žinai, aš juokau
ju ... O dabar jau bėgu. Taigi ry
toj! šeštą ...

Įkurtuvės buvo linksmos ir 
šaunios ... Joms Įpusėjus Jova
ras mane kampan užrėmė ir sako:

— Tik tu, dėl Dievo malonės, 
neprasitark apie tas mano blauz
das. Durnystė buvo užėjus ir tiek, 
žinai, dar pagalvos, kad visai su
dūlėjęs esu ... Jaučiuos, kaip per 
prizavą ... Ale graži, tiesa?— 
mirkteli Jovaras naujos kaimy
nės pusėn ...

Jau treti metai Jovaras gyvena 
toje kaimynystėje. Sveikas kaip ____ ____ _____
ridikas. Nei apie širdį, nei apie j jį išeiviai politikai nori grįžti Lie- 
blauzdas niekada neužsimena ■.. i tuvon ir atimti nemokamą gydy- 
Ir žinok, tu dabar biednas žmo- i mą. nemokamą švietimą, elektrą ZNf w v Vv lr>\ A /-J • z-J 1 v • v* •• • . • •

Visuomeninių...
(Atkelta iš 3 psl.) 

vienais ar kitais mums rūpimais 
klausimais. Jei partijos tai turi, 
privalėtų nebijoti ir dažniau išei
ti viešumon, bent jau spaudon, su
pažindinti tautiečius su savais 
siekimais ir tada jau kiekvienam

LIETUVIŠKOS KNYGOS 
TORONTO BIBLIOTEKOJE

Viešoji biblioteka, turinti svetimų 
kalbų skyrius 1115 Queen St. W„ pa- . 
staruoju metu yra įsigijusi šiuos lei
dinius: •

Augustinas Vytautas, Lietuva, 1955; 
Balys Jonas, ed., Lietuvių dainos Ame
rikoje; pasakojamosios dainos ir ba
ladės. 1958: Psalmių knyga, vertimas 
lietuvių kalbon, parūpino Juozapas 
Skvireckas, 1949; Brizgys Vincentas, ■ 
Bp., Trisdešimt meilės žodžių, gyveni-1 
mo temomis Kristaus dvasioje, 1957;' 
Daugirdaitė - Sruogienė V., Lietuvos i 
istorija; Lietuva amžių sūkury, 1956; 
Hugo Victor Marie, comte, Vargdie
niai, 5 v.; Reymont W. S.. Kaimiečiai, 
4 v.; Kristaus kančia: pagal Dievo tar
naitės Onos Kotrynos Emmerich re
gėjimus surašyta Klemenso Brenta- 
no, Išvertė J. Talmantas, 1959: Gavė
nas Pranas, Jaunojo galiūno keliu; ’ 
Pal. Domininko Savio gyvenimo bruo
žai, 1952: Gogol N. V., Mirusios sielos; 
Istorinės Lietuvos albumas. 1959: Ma
ceina Antanas, Jobo drama: žmogiško
sios būties apmąstymas. 1950; Macei-

Knyga apie boksininką Šociką. — | 
Valstybinė politinės ir mokslinės lite
ratūros leidykla Vilniuje išleido V. 
Ogurenkovo ir S. Vaintraubo knygą 
“Šocikas ringe”, kurioje nušviečiamas 
eigulio sūnaus, buvusio Kauno šalt
kalvio— Algirdo Šociko kelias į rin- i 
gą ir jo pasiektos pergalės, šešis kar
tus A. Šocikas buvo Sov. Sąjungos 
bokso čempionu. Du kartu jis Euro
pos pirmenybėse iškovojo aukso me
dalį. Šiuo metu A. Šocikas, pasitrau
kęs iš kovos ringo, treniruoja jaunuo- 4 
sius Lietuvos boksininkus. Knygos au- 
torius V. Ogurenko savo laiku buvo . 
Šociko treneriu. S. Vaintraubas. ant
rasis autorius, yra žydų kilmės vilnie
tis žurnalistas. Kažkodėl knyga buvo 
išleista tik šešių tūkstančių tiražu. Iš 
knygynų lentynų ji buvo išgraibstyta 
pirmą dieną. Tai rodo didelį A. Šociko 
populiarumą dabartinėje Lietuvoje.

—vkst—

Vašingtonas — Nuo 1945 m. 
ikišiol JAV išleido užsienio pagal
bai net S101 bilijoną. Didelę dali 
tos sumos gavo komunistinės 
valstybės arba “neutralios”, ku
rios simpatizuoja Sov. Sąjungai. 
Jugoslavijos Tito gavo net $2.5 
bilijono. Lenkija—beveik $1 bil., 
Indija — $2.8 bil., Egiptas — 
$600 mil. Visai P. Amerikai teko 
tik $5.3 bilijono.

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

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

Dirbantiems Oakvillės Forde! Naujas modern. 3 mieg. bungalow! Did. ski.

VYRIS K Ų IR'' ■' q | -j TVTO1 O Q
MOTERIŠKU RŪBŲ OJL U V V Į

A. Beresnevičius
Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų. 

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

Telefonas LE. 1-1432.

TELEVIZIJOS ANTENOS
Ž E M I A U S I O M I S K A I N O M I S . Antenos nuo $17.50, 
Televizijos bokštai nuo $45.00. Garantuotas darbas ir vaizdas 
kanaluose 2. 4. 6, 7, f), 11.
Skambinti: LE. 6-4004 iki 10 vai. vak. Leonui BIELSKIUI.-

, , . ..na Antanas. Saulės giesmė, šv. Pran-bus nesunku pasirinkti tas parti- ciškus Asyžietis kaip krikščioniškojo
loc caiiirt7iiic Vliriomc cfolimo J - ■ : __ • j _ _ rjas. sąjūdžius, kuriems galima 
simpatizuoti ar visai nepritarti. 
Net ir sovietinamoje Lietuvoje, 
jos spaudoje, šiandieną dažnai 
šūkaujama, kad užjūryje esantie-

I •• • v • • • • 1*1*1 * ' • • v * • <*■ •

gus, kas jam padėjo: daktarai ar 
kaimynai?!...

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

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

apšildomas, 2 mod. virt., garažas, geras įvažiavimas. $16.600.
BATHURST — 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-pleksas, alyva vandeniu 

apšildomas, didelis sklypas, 2 garažai ir daug vietos pastatymui dau
giau mašinų Prašoma kaina S39.0(X).

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

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

JIESKAU PIRKTI PIRMĄ MORGICIŲ $8.H0 iš 7% — 5 Metams «žd«r|. 

J. KUDABA Namų telefonas RU. M1BS
Kreipkitęs riuis reikalais i EXTRA Realty Ltd. Čia ekstra patarnavimas.----- - — —- - - -

ir 1.1. Tai. žinoma, pigi sovietinė 
propaganda, bet per daugeli metų 
nuolat brukama ir kalama, vis 
jau randa pasekėjų ir pritarėjų. 
Tuo tarpu, mūsų politiniai sąjū
džiai galėtų paruošti aiškiai sufor
muluotas mintis, rodančias kur 
jos stovi bent jau socialinėje, eko
nominėje, ku 1 tūri nėję plotmėje. 
Pasakymas, kad siekiama laisvos 
ir demokratinės Lietuvos, yra 
perdaug bendras. To juk siekia 
visos partijos, visi sąjūdžiai, tad, 
telieka arba lygiai remti jas visas, 
ar išvis pasilikti jų atžvilgiu indi
ferentu. Ar tik rie ta kryptimi 
dauguma šiandien ir eina?

Pajieškojimai
PRANAS SERVĄ, s. Vinco, įieško 

mas brolio Vinco. Jieškomasis yra gi- 
męs 1912 m. ir gyvenęs JAV Water 
bury. Conn., 797 Bank St Zina apie jį 
prašomi raSyti: Latvia, PSR, SaWieS 
raj., Niagrandos cemas, p/n. Grėsė, 
Lyčiai, Serra Vincai, V.

gyvenimo šauklys. 1954: Mingirdas Jo
nas, ed.. Smulkioji tautosaka: patar
lės. priežodžiai, posakiai. 1958: Sleže
vičius Mykolas, parašė Julius Butėnas, 
1954: Prunskis Joseph. 28 moterys, 
1959: Schilgen Hardy. Tu ir ji; jaunuo
lio santykiai su mergaite. Išvertė An
tanas Bieliūnas. 1952: Skardžius Pra
nas. Lietuvių kalbos vadovas: tartis ir 
rašyba, kirčiavimas, kalbos dalykai. žo
dynas. 1950: Sruoga Balys. Dievų miš
kas. 1957; Vijeikis Vladas. Lietuva 
mano tėvų žemė. 1961: Yra Stasys. 
Žmonės ir žvėrys dievų miške; kaceto 
pergyvenimai. 1951: Žukas Konstanti
nas. Žvilgsnis Į praeitį; žmogaus ir 
kario atsiminimai, 1959

International 
Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST. 

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

E N U S
G£L£S VISOKIOMS PROGOMS — vestuvėms, 

gimtadieniams, laidotuvėms ir Lt.
Pristatome i namus. Kalbame lietuviškai.
Tel. LE. 4-4645, po 6 v. v. tcl. LE. 3-4037 

231 RONCESVALLES AVĖ.

ED. KO N DR AT AS 
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ 

siuvėjas
1113 DUNDAS STREET WEST ■ TORONTO • TH I F .1MM 

Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų kostiumams b*i paltams.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 QuCCn St. 5V. (Prie I^ansdownc Ave.)

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

PIRKIMAS INVESTAVIMUI 
OSSINGTON — DUNDAS
S5.000 Įmokėti, mūrinis namas su 

didele krautuve. 4 mt išnuomo
ta: du dideli apartamentai mo
derniai įrengti. Visas narnąs nau
jai įrengtas, vandeniu alyva šil
domas. Didelis kiemas, garažai. 
Apie S300 mėn. pajamų. Be mor-

MOTELIS
S10.000 Įmok. Mūrinis. 14 kamb, 

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

ŪKIS PRIE UPĖS
Apie 98-100 mylių nno Toronto. 

Linšay kryptimi, parduodama 200 
akrų žemės Frontas dvi mylios 
prie gilios ir žuvingos upės. Ūkis 
turi du ežeriunkus ir upelį Yra 
krūmų, smėlio, maudyklės. Kaina

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

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

i°kio remonto.
EL pra>CIŠKONU BAŽ

NYČIOS. S3.000 įmokėti, Apynau- 
jis, raupį, plytų, atskiras, dviejų 
ąugstų, 8 kamb., dvi modern, vir- 
|Pyes- dvi vonios, turtingai įreng
ti karnbanai bei virtuvės. 2 plytų 
garažai, uždara veranda. Skubiam 
pardavimui žymiai numušta kai- 
oiv, r aPš,ld<>mas vandeniu 
™> a«Pahr tuščias- v'ctoi S23.- 

MIMICO l,duos už 520000.
$3.000 įmok., atskiras, geru plyni 

riaValvv dTi-Va5 Scši k^ba'

kavine mo’’ šautuve su 
nuoma Si20* ka1mbar'ii. Men 
anie Šrtoo.'sno avai ,n® aP>vartaapie $300 501) «py*ari<i muiiiu, miiviiu, iiiduuj

formų, vasarviečių, hotelių, motelių Įvairiose 
n F ’Vs?,r’a Prašome lik kreiptis pas mus. Taip pat
pan,piname geresnėm sąlygom paskolų-morgičių.
Morki^ J. Kaškelis A. Bliudžiuą
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PROGRESS Real Estate Ltd
1064 Bloor St. W. Tel. LE. 4-9286

(prie Gladstone Ave.) .;

GLENLAKEPACIFIC AVĖ.
$1.500 įmok., 7 kamb. mūr. atsk., 

gražūs kamb., 2 mod. virt, 2 vo
nios. Garažas ir privatus Įvažiavi
mas. Vertas pamatyti.

DUFFERfN PLAZA
$2.000 įmok., mūr. atsk., 9 kamb., 

vand. alyva šild., garažas ir pla
tus Įvaž. Vienas morgičius išmo- 
kėjimui.

t DUNDAS — OSSINGTON
$2.500 įmok., krautuvė ir 6 kamb. 

namas, tinkamas betkokiam biz
niui. Vienas 10-čiai metų morgič.

PARKDALE
S2.000 Įmok., 9 did. kamb. mūr., 3 

virt., 2 vonios, geras nuomavi
mui. Arti kraut, ir susisiek. Sko
la iš 6°o, kas nupirks—džiaugsis.

MRBANTJEMS VAK. TORONTE
įmok., mūr. atsk., 7 kamb. 

per du augštus, alyva šild. Vie
nas morgičius. Skubus, pigus ir 
geras pardavimas. Prašo S13.900.

- ■ Paskubėkit.
JANE — OaHĘtTĖ-y ? / - • k { 
$2.500 įmok., 7 kamb. per du augš

tus, mūr., 4 kamb. pirmame augš- 
te. Didelis sklypas, priv. įvaž. ga
ražas. Skola iš Galima tuoj 
užimti.

BLOOR — HIGH PARK
$3.000 Įmok., gražių plytų, 8 kamb. 

labai švarus iš lauko ir vidaus. 3 
virtuv., 2 vonios. 2 garažai. Jums 
tikrai patiks. Apžiūrėkit.;

INDIAN RD. C RES. — ANNETTE
$3.000 įmok., 7 kamb. mūr., geras 

išplanavimas. 2 virt.. 2 garažai, 
geras įvaž. Vienas morgičius bai.

ST. JOHN’S RD. — RUNNYMEDE 
$3.500 įmok., 9 kamb. atsk., 3 virt., 

geras nuomavimui, morgičius iš 
6%. savininkas išvyksta, skubus 
pardavimas. Vertas pamatyti.

BLOOR — INDIAN GROVE
$4.000 įmok., mūr. atsk., 10 kamb., 

3 virt., 2 vonios, naujas vand. aly
va šild., did. kamb., garažas.

ST. CLAIR AVE. W.—DUFFERIN 
Sklypas žemės 98x109, tinkamas pa

statyti 4 kraut, su butais. Vienas 
iš geriausių biznio distriktų To
ronte. Pasiteiraukit dėl smulkes
nių informacijų.

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Telef. LE. 4-9286. Namu - RO. 6-0417

: Wasaga Beach, Stay nėr, Col I ing wood 
ir apylinkėse tarime (tižiausią pasirinkimą vasarnamių, farmu, gazolino 

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

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

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

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

TAUPYK IR SKOLINKIS
Toronto Lietuviu Kredito

PORT ARTHUR-FORT WILLIAM, Ont.
VASARIO 16 minėjimas bus vasa-1 

!rio 24 d. Prosvita salėje, Fort Wil-- 
liam, Ont.

APYLINKES SUSIRINKIMAS. — 
Apylinkės lietuvių N Metų sutikimas 
buvo surouštas B. Giedraičio bute. 
Prieš baigiantis seniesiems metams

■ mūsų pirm. dr. E. Jasevičiūtė padarė 
j pranešimą, kas buvo padaryta per

1961 m. Būtent: suruošta Vasario 16 
d., Motinos Dienos minėjimas, dveji 
šokiai, dvi gegužinės, dalyvauta vie
tinėj žemės ūkio parodoj ir laimėta 
daugelis atžymėjimų. Reprezentuota

i Toronte per Miss Holliday rankdar- 
! biais ir audiniais visų žemės ūkio pa
rodų pirmininkų suvažiavime, suauko
ta Tautos Fondui $94.50, Vasario 16

i gimnazijai $61.50. seneliams $74,75. 
i Pasiųsta prof. Kaminsko fondui $10, 
Į Elta Press Romoje $10.

Palydint senuosius metus padainuo
ta lietuviškų ir angliškų dainelių, pa
sišokta, palinkėta viens kitam laimin- 

j gų Naujų Metu.
; PREMIJA SUSLAVIČIUI. — Jonas 
; Suslavičius, dirbdamas miško stovyk
loj, atliekamu nuo darbo laiku išpuošė, 
išgražino, gėlėmis ir daržovėmis savo 
gyvenamą kampelį ir tuo patraukė ne
vieną svetimtautį pasigrožėti jo -atlik- 

; tu darbu. Taip pat jis dalyvavo Gerald- 
Į ton miestelio suruoštoje žemės ūkio
• parodoje išstatydamas gėles ir daržo- 
; ves. Laimėjo pirmą vietą už rožes ir
agurkus ir antrą už astrus. Tai darbš
tumo pavyzdys kitiems.

: LIETUVIAI stengiasi neatsilikti nuo 
j kanadiečių ir užimti geresnes vietas.

R. KALIBATAS, prekybininkas, te
levizijos įmonės savininkas, be tiesio
ginių pareigų dar dėsto elektronikų 
kursuose.

P. KAJUTIS, elektrotechnikas, dir
ba Miskel TV centre.

J. SIMONAITIS, 601 Wiley St., turi 
: maisto krautuve.
\ L. RADZEVIČIENE, 274 Argyle St., 

Port Arthur. Ont., turi siuntinių per
siuntimo įstaigą.

R. MITALAS praleido Kalėdų atos
togas pas savuosius. Jis ruošia dokto- 
1 ratą Cornell un-te, JAV.

I. BRUŽAITE baigė prekybos mo- 
= kyklą ir dirba Bell Telephon preky- 
! bos skyriuje.
; ST. GIMBUTIS nusipirko gražius ir 
didelius namus.

BAGDONAI susilaukė dukrelės.
• Sveikiname laimingus tėvus.
j J. SUSLAVIČIUI padaryta opera- 
j cija. Linkime sveikatos.

VASARIO lltGIMNAŽUAl AUKO
JO: po $5: A. Žraumanas, VI. Žemai- 
tis, A. Kazlauskas, H. Poškus; $4: dr. 
E. Jasevičiūtė'^po S3: J. Dikinis, P. 
Radzevičius, V. Bružas, A. Michalich; 
$2.50: L. Radzevičienė; po $2: M. Ave
lis, Nežinomasis,’J. Suslavičius. J. Mi
sevičius; po $1? P. Balionis, F. Goh- 
sans, E Tazzer, St. Gimbutis, J Ers- 
lavas, J. Paukštys, M. Strzeszewski, J. 
Kochan, A. Perth, J. Boyko, N. May- 
rand, R. Britt, H. Makins, St. Panchuk, 
V. Sibuiis.

SENELI L ŠALPAI: po S5: A Brau- 
manas, VI. Žemaitis; $4: dr. E. Jasevi- 
ėiūtė; po $3: J. Misevičius, M. Avelis, 
J. Dikinis. Nežinomasis, J. P r i sa s, P. 
Radzevičius: S2.50: L. Radzevičienė: 
po $2: J. Suslavičius, J. Mockus, J. 
Koznickas, J. Marozaš, J Krupaitiš, 
J. Osila, K. Simonaitis. V. Bružas, H. 
Poškus, P. Babako, G. Rusins; po SI: 
P. Balionis. AL Bagdonas, A. Savickas, 

<PrS Simonaitis, P. Ramonas, Jį Ėrsla- 
vas, V. Sibulis, P; Kajutis, J. Danė- 
nas, M. Strzeszewski. J, Kochan, J. 
Boiko, N. Mayrand, R. Britt, H. Ma
kins, K Simi, St. Panchuk; 25 et. au
kojo J. Kazlauskas. \įį >

Daugiausia aukų surinko A. Brau
ni a n as — $44, H. Poškus — 42,25: P. 
Bružienė — $26, A. Tvari joną vičius— 
S24. Pažymėtiną, kad A. Tvarijonavi- 
čius surinko $24 tik iš svetimtaučių.

Aukų rinkėjams 
dėlė visų padėka.

WINDSOR, Ont ŠYPSENOS
D. Naikauskienė ir verslininkas V. 
Pundzius.

DEVINTOSIOS KANADOS LIETU 
VIŲ DIENOS paruošimo darbai dar 
nepradėti. Apyl. valdyba antrajame 
savo posėdyje nusprendė jos rengimą 
pavesti sudarytai Šventės Rengimo 
Komisijai. Į komisiją, atsižvelgiant į 
mažos komisijos pajėgumą, be valdy
bos narių, bendru valdybos nutarimu, 
bus pakviesti pajėgesni organizaciniam 
darbui kolonijos asmenys. Komisiją su
darys 9 nariai ir pareigomis pasiskirs
tys susirinkę pirmo posėdžio. Kandi
datais pasiūlyta — E. Zatorskis, Alb. 
Tautkevičius, J. Mikelskas, R. Puida, 
A. Butavičius. J. Sodaitis ir Badiko- 
nytė. Atsižvelgiant į laika ir laukiantį Į 
didelį darbą, pageidautina greito su-j 
organizavimo šventės Rengimo Komi
sijos, kad ji nedelsiant galėtų pradėti aš jos negėriau, — sumurmėjo 
pirmuosius šventės organizavimo dar škotas ir smuko laukan . .
bus . " . ’ ■

NAUJUS METUS vvindsoriečiai su
tiko pakiliai. Bendro sutikimo neruoš
ta, bet sutikta šeimyniniuose susibū
rimuose. Didesni susibūrimai Įvyko 
Badikonių, Barisų ir Butavičių na
muose. Windsorietis

Kooperatyve "PARAMA
Būstinė: Lietuviu Namai

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

Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%. Už asmenines paskolas ima tik 8%. 
UŽ paskolas - morgičius — 1‘t . • 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.

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

: Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus

, kilimus. P. KARALIŪNAS.
Skambinkite LE. 3-4912.

1 VISU RŪŠIŲ AUTOMOBILIŲ
‘ BODY TAISYMAS

Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

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

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

148 WESTMINSTER AVE. Telefonas LE. 2-5191

A . ČIŽIKAS

PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS. RADIJAS 
TAISOM ŠALDYTUVUS. KROSNIS, SKALBIMO MAŠINAS 

Tel. LE. 1-6165 • 672 Lansdowne Avė.

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

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

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

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

1000 College Sf.,. LE. 1-3074 • ■ P. Uzbalis

%/ (buvęs
T • • Wally’s)

Naujas savininkas , <

726 Lansdowne Ave<

garage Tei. ulm*į
DARBAI LIETUVIAMS ATLIEKAMI

Sav. V. Strimaitis
VISI MAŠINŲ REMONTO
PIGIAU LIETUVIŠKAME V.S. GARAGE.

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

728 Lansdowne Ave. 3-9631, namuose LE. 74338

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RCSIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

507 Dovercourt Rd., Toronto. LE. 4-6123
■ ANT. JUOZAPAIT1S

Skaitytoju laiškai
LAIKRAŠČIAI ‘MIRUSIOMS 

SIELOMS”
Skaitydama “Tev. žib.” radau, kad 

’ siunčiate naujiems skaitytojams nemo-

LB WINDSORO APYL. METINIS 
SUSIRINKIMAS 1961 m. gruodžio 10 
d. peržvelgė praėjusių metų darbuotę 
ir nustatė pagrindines gaires šių me
tų veiklai. Buvo išrinkta nauja apylin
kės valdyba: Vyt. Barisas. E. Butavi- 
čienė, V Kačinskas, St. Rakauskas ir 
M. Kizis; kandidatais liko Alb. Taut- 
kevičius ir D. Kraniauskienė. Naują 
revizijos komisija sudaro E. Zatorskis, 
R. Puida ir F. Kairys.

NAUJAI IŠRINKTA VALDYBA pa 
siskirstė pareigomis: pirm. E. Butavi- 
čienė, vicepirm. Vyt. Barisas, sekr. V. 
Kačinskas, ižd. St. Pakauskas, kultū
ros ir šalpos reikalams M. Kizis.

KALĖDŲ EGLUTE VAIKAMS su
ruošė LB apyl. valdyba slovakų salė
je, gruodžio 30 d. Kalėdų Senelis ir 
tėvai išklausė gražaus vaikų pasiro
dymo. Labai gražiai padainavo: trio 
Ed. Tautkevičius su sesutėmis Aldute 
ir Laimute, ir kvartetas — G iedriūnų 
dukros: Nijolė, Virginija, Vida ir Da
nutė. Eilėraščius padeklamavo P. 
Giedriūnas ir jo trys sesutės. Išdrįso ir 
mažosios seneliui gražų žodį tarti — 
tai R. Naikauskaitė ir Kr. Puidaitė. 
Pabaigoje V. Barisas pagrojo akordeo
nu. Džiaugėsi Kalėdų Senelis ir ne
mažiau tėvai, kad jų atžalynas nepa
miršta tėvų kalbos, moka gražiai dai
nuoti, deklamuoti ir groti. Už tai ma- __________ _____________
žieji pelnytai apdovanoti dovanėlėmis j NEJIMAS. Šios padangės lietuviai

ir aukotojams di- ir pavaišinti. Be valdybos Kalėdų eglu- jau kelinti metai iš eilės nepraleidžia
L. R. lės paruosima finansiškai parėmė dr.J nepaminėję Klaipėdos ir jo krašto at

vadavimo.
i šiemet šios iškilmės rengiamos sau- 
i šio 20 d., šeštadieni, slovakų salėje, 
i Page ir Welland g-vių kampe, St. Ca
tharines, Ont. Programoje — Itn. J.
i Alonderio žodis, baletas, solo dainos, 
j šokiai ir muzika. Be to, linksmoje da- 
: lyje šokiai prie gero orkestro. Pradžia 

.1 6 vai. v. Rengia kaip anksčiau, pagal 
organizacijų pasiskirstymą, taip ir šį 
kartą vietos SLA 278 kuopa. Žinant

i šios šventės mums reikšmę, reikia ti
kėtis, kad ir apylinkės visuomenė tą 
įvertins ir palaikys savo gausiu atsi
lankymu. Neleiskime, kad lietuviško; 
veikimo liepsnelė užgestų. J.G.

savo gėlynųJonas Suslavičius prie

Mj

aiškino, kad niekas nenorįs eiti, o jis 
su policijos pagalba henuvarysiąs ... 
Štai, tau ir Lietuvių Bendruomenės at
stovavimas!

Geriausia, kad apie viską paaiškintų
j karnai keletą numerių susipažinti. Tu- i Pats valdybos pirmininkas St. Juoza- 
rime du kaimynu, kurie skaito tik' pavičius. ' Inž. P. Lelis

' "Liaudies Balsą" ir blogiausia, kad!
tiki kas ten parašyta. Kitokios spaudos '

St. Catharines, Ont.
KLAIPĖDOS ATVADAVIMO MI-

nesenos praeities lietuviškų liaudies: 
dainų, įdainuotų, bent transliavimo 
metu, nežinomų dainininkų.

Tiesa, turbūt, nėra pasaulyje tokių 
nuostabių liaudies dainų, kaip mūso-1 
sios. Betgi įdainuotosios į plokšteles ■ 
užgožia visą aną nuostabą: melodija iš-; 
kraipyta, sudarkyta, nudvasinta. o bal- į: 
sinis skambėjimas neapvaldytas. Argi ‘JAUKŪS LIETUVIŲ KAPAI 

turbūt nėra mate’ 6 sal ir neržvel«tu I Daugelis skaitėme “TŽ” paskelbtą Į taip skambėdayo mūsų dainos anais į' 
-avė a i kraiti 41 kaf iroasfliktu m ! konkursą Pr°3ektui gražiems vartams prisimintinais Lietuvos saulėleidžiais?! 
;amon?ie fik ka rieji ritS to ŽLTš ' pastatyti lietuvių kapinėse arti Toron l štai dėlko mūsų kultūrinis gyveni-L 

. • e3 ' J ką ej s - 10 - \ . to. Tenka tik džiaugtis tokiu gražiu1 nias tremtvie voač kalbamu atveju ito nemokamai siuntinėja. Butų gerai ; k komisijos u Gražūs! ^t£^^UsTnSSl^ Tie-i
kad ar Liet. Bendruomene ar kita, gal i ^A;oel* ra 10 11 /eydudUMUb. ne
qakvriaii mkiin nr ia sndarvtn koki vartai' be abejones, papuos ir pačias | sa mes turime vieną kitą neblogą , sakyčiau misijų or-ja, sudarytų koki .k.nninp45 ir ęnHarv<, nnibl i jukš:-x 
fondą tokioms “mirusioms sieloms” 
geros spaudos nors retkarčiais siunti
nėjimą. Jeigu duočiau asmeniškai, jo
kiu būdu neimtų dar iškoneveiktų, bet 
jeigu gautų paštu, gal neiškentę ir 
paskaitys, kaip mes kartais “Tėvynės 
Balsą” kad paskaitome. Skaitytoja

te įvažiuojant. Tai bus riba, kur prasi
deda palaidotų mirusiųjų ramybės ir 
amžino poilsio karalystė.

Bet visa tai minint reikėtų nepa
miršti ir bendro tos karalystės vaizdo, 
kuris dabar dar atrodo lyg mažas tyr- 

: laukis, kur, be keleto antkapių, nėra 
TORONTO LIET. BENDRUOMENĖS ! vlsai medelių Lietuviai gi pripratę ma- 

s tyti kapines kur ošia Medžiai, beržai, 
klevai ir kt. 'č > •'

Tikrai, tokiame plikame pjpte, vasa
ros saulei kepinant nei pašokintos ant

MĮSLE
Mūsų Bendruomenės atstovavimo 

reikalai visiškai sušlubavo. “TŽ” 1961
m. 47 nr. aprašant Latvijos neprikišu- . ... .. .
somybės švente paminėta: ‘-Oficia- ; kaP« §ges t augt,, ne. lankytojas 
lauš lietuviu atstovo nebuvo. Sveiki- • "etun kur,atvestl y^mpam pas.slep- 
nimo žodį tarė paskutinę minute ren-•U nuo sa,ulets spmduhų. O pagal lanky- 
gėjų pakviestas ten pripuolamai bu. i loju nuotaika, rodos re.ketų c.a, nors 
ves tautietis. (Reikia apgailestauti, kad : Protarpiais medelių. Ir nusileidęs me- 
mūsų rinkti organai nepasirūpino pa- Paukstehs galėtų savo dainelę su
siusi! oficialaus atstovo. Daugelio tauJ g>edoh o ruden; kapai apsiklot lapais.

-k;,, MMAvn; t nf.dc; Todėl ar nereikėtų kapu komisijaitybių atstovai dalyvavo. Latviai taipgi ■ , _e:Kaia ansvarstvti Tiesa
nesulaukė lietuviu atstovo savo dai-i !ne?e“ų.. reikalą apsvarstyti liesa, 
nu šventėje, kur ėstai sveikino, o lie-1 5įek .^T3 obe!ų ,r k,^kllJ me‘ 
tuviai - ne. Atstovavimo klausima {džn’- bct tai ^au l,z ka^ .nbo%.. 
reikėtų atitinkamiems organams ne- J* Kr,mant,^k,s
delsiant sutv’arky’ti) , Si korospond<en-1 r EDA KTQR1AU
to pastaba daug pasako ir verčia mus Kiausi'ma |,kuri aš bandau atsiliept 
raudonuoti Tunu dar pridėti, kad, tj būtų geriau nutylėti j<?- jis mūsų 
Dominion Day parade taip pat niekas. visuomenės daliai nedarvtu gėdos, 
is lietuvių nedalyvavo, nors prieš pa- Mat kurie ima ir užmina kam nOrs 
radą pirmininkas buvo prašytas at
siųsti atstovą į MCL pasitarimą. Tame 
parade Lietuvos vėliava nešė ... latvis.
Taip pat Veteranų dienos parade ne- taūp Tau leū^būtu7aš‘esu pri
buvo nei lietuvių nei vėliavos. Gruo- verstas | ta nemalone patekti vien tik 
dzio 19 d. tautybių delegacijoj pas dėl t0 jog nesutinku, kad tvla vra vi-

kapinės irsudaryspuikų vaizdą įaikš-1 plokštelębet kas j§ųį jei netikusios! 
< x i skaičiumi anas užgožė. Antai, į

Juodytė jau baigia Įdainuoti visas gim- į 
nazistiškas dainas, kurių tarpe yra ne-J 
maža ir nelietuviškų. O dabar vėl iš-: 
girdomė visą eilę dainų, kurios pri- i 
mena seno malūno monotoniją, bet į 
ne lietuviškos melodijos ir žodžio gro
žį. Argi mes neturime gerų muzikų, į 
kurie juk galėtų savajai liaudies dai- • 
nai duoti tikrą atspalvį, kaip, sakysi-1. 
me, mūsiesiems ansambliams ar cho-į 
rams. Kodėl plokštelių gamintojai jų I 
nepasitelkia, o paleidžia i viešumą ne-j 
perprastus, neišgyventus ir neapvaldy- j 
tus dainos garsus? štai dėlko ir sun-' 
ku atsakyti į mūsų čiagimio jaunimo; 
priekaištą — “Jūs, lietuviai, neturite j 
kuo pasirodyti”. Tokio priekaišto ne
teko išgirsti iš tų pačių jaunuolių dar 
neseniai klausiusių muz. Mikulskio va
dovaujamo ansamblio koncerto. At
virkščiai. jie buvo laimingi.

Taigi, man atrodo, kad jei gaminti 
lietuviškos muzikos ar dainos plokšte
lę, tai gaminti gerą. Priešingu atve
ju iš gimnazistiškos kultūros sampra
tos mes niekada neišbrisime ir su savo 
sudarkytom bei “sutautintom daine
lėm” veikiau apsijuoksime, o ne ką 
nors nustebinsime. A. Genius

ant nuospaudos, suinteresuotų asme
nų paprastai yra nemėgiami. O kas gi 
iš mūsų norėtų būti nekenčiamu?! Na,

buvo nei lietuvių nei vėliavos. Gruo- verstas i tą nemalonę patekti vien tik
min. pirm. Diefenbakerį lietuvių at- sada „era bv|a;
stovo taip pat nebuvo. I Taigi- * ■

Užklausus pirmininką, kodėl Bend- -,ų”. iieluviai; netunte kuo pasiro- 
ruomene niekur savo atstovo nenu- ■ dyt,- _ tarė ne vienas jaunuolis Nau- 
siųnčia, nors apyl. valdyboje yra nu-1 jtI jietų išvakarėse klausydamas ne
matytas pareigūnas palaiky ti ryšius su į senjaį paisrodžiusių lietuviškos muzi- 
kitomis tautybėmis, pirmininkas pa- j kos piokštelių. transliuojamų per “Tė-

Į vynės Prisiminimų” radijo valandą.
Bent aš būčiau nepajėgus tokį prie- 

i kaistą atremti. Nes ir mano įspūdžiai 
j ir nuomonė ryšium su šia muzika bu- 
(vo nekokie. O buvo pateikta visa eilė

PIJANINŲ 
TECHNIKAS
A. BRICKUS atlieka Įvairius pija- 
ninų remonto darbus ir sustygavi- 
mus. Perka ir parduoda naudotus 
pijaninus. Telefonas LE. 7-378 2.

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

459 Bloor St. W. Tel. WA. 3-2003 
išvyko atostogų.

Kabinetas uždarytas iki vasario 1 d.

Londonas. —- Kanadoje gimęs 
multimilijonierius Roy Thomson 
turi visame pasaulyje 93 laikraš
čius ir 72 žurnalus.

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI. O.D

Dažai ir sienoms 
prboieHs!

Skvs Paint & Wallpaper
X91 PUNDAS ST. W.

I eL EM. 4-2715, Toronto, Ont

Ir

420 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park z£ve.). Telefonai: kabi
neto LE. 1-1251; 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.

OILS LTD. 
Atnovo,

H. ROŽAITIS
6wW»» ky *lr>w prirtotymo*

Teutono, LE. 3-4908.

A.P.GARAžAS
1539 DUODAS ST. W. IX W138 

(prie Dufferin)
Visu rnšiu automobiliu mechaninis 
remontas. Automatinės transmisi- 
jos. Darbas sąžiningas Ir ganmtuo-

Sav. Ant. Paškevičius

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.

rocmiqi

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kontraktorius

Visų rūšių elektros 
įrengimai ir pataisymai.

Htrmberview Rd., Toronto

Skoto logika
Škotas Įeina i barą ir paprašo 

degtinės. Kai kelneris Įpylė, ško
tas sako:
■? — Apsigalvojau; geriau atneš
kite alaus. . .

Kelneris atneša alaus: škotas 
išgeria jį vienu ypu, atsistoja ir 
;hori:Yšeiti'.:^G'<

— Atsiprašau tamstą, — paste
bi kelneris, — jūs pamiršote už
mokėti už alų.

— Ne, nepamiršau, aš ji gavau 
už degtinę, — atsako škotas.

t- — Taip, bet tamsta nemokėjai 
ir už degtinę.

— Aišku, kad nemokėjau, nes

Moteris vis ta pati
Jaunas žurnalistas prašė B, 

Shaw pasakyti pjesės turini.
— Gerai, pasakysiu, tik klau

syk. I veiksmas — vyriškis klau
sia: “Ar myli mane?” Moteriškė 
taria: “Dievinu tave”. U veiks
mas — vyriškis klausia: "Ar my
li mane?” Moteriškė taria: "Die
vinu ta ve”. III veiksmas — vy
riškis klausia: “Ar myli mane?” 
Moteriškė taria: “Dievinu tavo”? 
Pjesė baigta — uždanga nusilei
džia,— paaiškino Shaw.

— Taip maestro, nuostabu, ne
paprasta, — mirksi žurnalis as, 

Į — bet kur čia slypi sąmojus?
— Matai, mielas kolega, mo'e- 

ris vis ta pati, o vyriškis — kas 
kartą vis naujas, — atsakė Shaw.

Stalinas ir papūga
Partietis Smolenske uždrisąs 

Įbėga i slaptosios milicijos būsti
nę ir skundžiasi:

— Man šiandien iš namų pavo
gė papūgą.

— Ne čia pataikei. Mes vagiu 
negandom. Eik i kriminalinę mi
liciją, — pataria enkavedistas.

— Aš ne dėl vagystės, bet dėl 
politikos. Papūga atsilikusi nuo 
mūsų pažangos. Ji tebekartoja: 
“Valio Stalinas, mūsų tėvas ir 

į mokytojas”. Draugai, tai yra pa- 
i pūgos nuomonė — ne mano ..., 
• — nenusileidžia partietis.

Automobilių, namų, vasarnamių, sveikatos, D T
gyvybės, pensijų ir kt. JT1

TJrziiiriimiri psssisto
JL-^ X. V4L VI XALJLLIA 49 Cameo Cres., Toronto 9.

Dr. E. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

Dr. V. J. MEILUVIENĖ

DANTŲ GYDYTOJA

282 RONCESVALI ES avė.
(prie Geoffrey)

Tel. LE. 5-7025

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

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

j naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont.
Telefonas LE. 4-8431

Dr. V. Sadauskienė
DANTŲ GYDYTOJA

129 GRENADIER RD. 
(2-ras namas nuo Roncesval

les), Toronto.

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

Kabinetas: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS 

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O.

Wikt ori a BUK G WSK A, 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.

Pritoiko akinius visiems akių defek
tams. Ištino akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingumų. Kolba slavų kalbomis.

; 470 COLLEGE ST., Toronte
Į TelefWA. 1-3924

Akių specialistas
L. L UN S K Y, R.0

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

DRAUDIMO IŠTAIGA
AL DŪDA

24 V AL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
DARBO VALANDOMIS

RO, 9-4131
NAMŲ

RO. 6-7132
ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BENDROVĖS. 

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

9 i
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TORONTO, Ont
Šv. Jono Kr. parapijos žinios ' PrisikėL.no parapijos žinios
Tautų apaštalo šv. Povilo at- — Praėjusi sekmadienį bažny- į 

sivertinio šventės proga šią savai- čioje kleb. T. Placidas davė 1961 
tę prisimename didžiąją Bažny- m. parapijos veiklos apžvalgą. Pa
čios vienybės idėją Nuoširdžiai sidžiaugęs gausiu parapijiečių da- 
pasimelskime už krikščioniškųjų lyvavimu sekmadienių Mišiose ir 
bendruomenių glaudesnį bendra- labai sudažnėjusiu Sakramentų į 
darbiavimą, juoba, kad š.m. šau- priėmimu, klebonas plačiau šusto-i 
kiama istorinė Kat Bažnyčios | jo prie parapijos tautinių, kultu-' 
santaryba Romoje. Mums lietu- rinių, visuomeninių ir karitaty- 
viams. šalia visuotinės Bažnyčios vinių darbų, pavyzdžiais ir skait- 
vienybės. rūpi taip pat nuoširdus linėmis pailiustruodamas, kaip 
bendradarbiavimas lietuviškųjų tie darbai parapijos ir jos organi- 
krikščioniškųjų bendruomenių, zacijų buvo atlikti. Sekmadienio 
Vienas pavyzdžių šioje srityje ga- biuletenyje tilpusioje 1961.m. fi- 
lėtų būti lietuviškosios kapinės nanšinėje apyskaitoje parodyta. 
Toronte: jomis pasinaudoja ir ne- kad minėtai veiklai Prisikėlimo 
katalikiškų konfesijų lietuviai. ; parapiją pr metais išleido virš

■“ Šį sekmadienį pamaldų me-. $23.000. Priminęs, kad pr. metais 
tu daroma speciali rinkliava po- į ’ 
piežiaus misijų reikalams.

Parapijos kunigai šią savai
tę lanko: Alhambra, Boustead, 
Bloor, Howard Park Ave., Hew
itt, Redford, Marmaduke gatves.

— Praėjusį trečiadienį kleboni
joje įvyko parapijos komiteto po
sėdis, kurio metu buvo apsvarsty
ti parapijos reikalai ir pasidžiaug
ta parapijos sustiprėjimu. Visi 
komiteto nariai, šiose pareigose 
išbuvę veik keturis metus, priėjo 
išvadą, kad Į komitetą reikial 
Įjungti naujų žmonių, ir visas ko
mitetas pasitraukė. Parapijos var
du gili padėka komiteto pirm. 
Jonui Matulioniui ir visiems ko
miteto nariams už ilgą ir gražų 
darbą šiai parapijai, šiuo metu 
vra sudaromas naujas komitetas, j šiais metais nebus spausdinamas 
i ’ ‘ ‘ ’ 1 ,Ti ’ ’ -
timiausioje ateityje.

Parengimo pelnas numatomas skirti mokslus einančio jaunimo stipendijų 
fondui. Visuomenė prašoma savo gausiu atsilankymu Šį vakarą palaikyti, i 
Pradžia' 7.30 vai. vak. Įėjimas $1 JO, studentams- $1.
Veiks bufetas ir šokiams gros “Olympia” orkestras.

' Rengia Kat. Vyrų Draugija

Š.m. sausio men. 20 d.
Prisikėlimo pa ra p. salėje rengiamas

MONTREAL, Que.
Kaimiero parapijos vaka- A V parapijos bažnyčios remon- 
įvyks ši šeštadienį, sausio to reikalams aukojo: J. Pečkaitis 
Pradžia 7 vai. vak. Skanūs $200; E. Urbonaitė $50; K. Baga-

šv. 
rienė 
20 d 
valm-’i turtinga loterija, puiki tavičius $15.
muzika šokiams sudarys gerą nuo- parapijos reikalams bažny- 
taiką visiems atsilankiusiems. Tai čioje S3kmadieni prieš N. Metus 
pirmas siu metų pobūvis Montre- surinkta $159; N. Metų dieną 
ahot lietuvių kolonijoje. Tad visi $168.50; Trijų Karalių šventėj 

' •3ukia 11 *1 • $60,50: sekmadieni po Tr. Kara- ■'
į Suorganizuotas vyrų choras šv. lių $260.50.
Kazimiero parapijoje vadovauja- KLB Montrealio lietuvių sei
mas naujo vargonininko J. Sky- mėlio posėdis įvyko A V didžiojo- 

! riaus. Jis smarkiai dirba ir keti- je salėje sausio 14 d. Dalyvavo 
j na pasirodyti parapijoje rengia-: liet, organizacijų atstovai, seime- 
mo religinio koncerto metu Di- lin naujai išrinktieji asmenys ir 
džiąją Savaitę. Gretimai parapi- KLB Krašto valdybos nariai. . 
joje greitai pradės darbą ir vaikų Įdomus sportininkų vakaras.— 
choras Linkime naujam yargoni- Kanados krepšininku sąskrydžio

ATEITININKŲ ŠVENTĖ JaJbe^ Ch°r—mS
! e\ ISKCS XIDUriU Įvyks sausio 28 d , sekmadieni. 10i bas Tauras ruošia visiems jaunat-

I cn/iurloc L<tliaic ■- i vai. pamaldos Prisikėlimo bažny-į Finansinę apyskaita šv. Kaži- j viską sportininkų vakarą vasario
čioje. Jas laikys T. Rafaelis, OEM. j miero parapijos paskelbė kun. dr į3 AV salėje. Visi maloniai Vasario 3 aiana i Po pietų 4.30 vai. iškilmingas po-i F. Jucevičius. 1961m. turėta pa- i kviečiami jau dabar ruoštis šiam

I .. t. . UTr/ , v.. sėdis. kurio metu kalbės dr. Arū- jamų $36.754,92, t.y. S20.000 dau- gižiam jaunimo parengimui..
Hetmis i z spauaos nanus. nas Liujevj^jus Princeton, New į giau negu 1960 m. 1961 m. pada-! AV parapijos choras pradėjo 

artėja, vasario. 3 sestameių, jerSey. ryta paprastų išlaidų $14.925,40; energingai ruoštis didžiajam lie-
Prisikenmo saien rinksis visi ne- Smulkesnė programa bus pa- išmokėta skolų savais pinigais tuviškos dainos koncertui. Para- 
tuvisko žodžio bičiuliai: skaityto- vėliau. Valdyba $13.704 ir procentų $6.028,80. pijos vadovybė labai nuoširdžiai 
jai,_ rašytojai, bendradarbiai, re-j Vv_n t’V!1rMtac vad Parapija dar turi skolų $147.261,- kviečia visus balsingus kolonijos
meja!, talkininkai, platintojai j ę, poiipvičiaus su sol V ir nesumokėtų procentų už į narius Įsijungti Į chorą, kuris at- 

VprikaiAii’pnl §2insio! 1956-1960 m. $2.648,60; taigi, vi- - lieką taip svarbią lietuviškos kuL 
i ■-. ..' J , ' i \ ei įkaičiu sj skolų $149.910.44. Į tūros misiją.
tą balinę nuotaiką ir lengvo zan- 20 d., 7 v.v. Koncertuos Detroite, J .

įro programą. Kviečiame tad To-'Hirpanos^Unidos salėje, 25 MCy 
ronto ir visos Kanados tautiečius 
vasario 3 d. susitikti spaudos ba
liuje.

“VARPAS” KVIEČIA
naujas choristes ir choristus su- 

; stiprinti “Varpo” eiles. Skambin-

buvo mokamos tik būtinos skolos šaukiamas ši sekmadieni, 3.30 v.
tj u numokėta $35.000 ir dar lieka ■ PP-, muzikos studijoje. i
$150.000), o kita buvo taupoma — Ateinančią savaitę par. kuni- i 
i banke parapija turi S28.000). kle- gai lankys šias gatves: Algonquin 
bonas pareiškė, kad planuojant į Ave.. Constance St.. Golden Ave., 
klebonijos ir bažnyčios statybą Hewitt Ave., HighParkGdns.. 
greit t: laiku numatoma praplėsti Howard Park Ave., Marmaduke 
parapijos nuosavybe išperkant. St.. Neepawa Ave.. Parkside Dr., 
dali apylinkės namų. r.■ į Ritchie Ave., Silver Ave. ir Sun-
— Praėjusią savaitę susirinkęs _

par. komitetas su klebonu ir pa- Pakrikštyta: Vytauto ir Idos 
rapijos ekonomu T. Pauliumi per- i Girdauskų sūnūs mcardas Pau- 
žiūrėjo parapijos praėjusių metų lįus' košto ir Danutes Bubelių, 
veiklą ir finansus ir sudarė pia-. dukrele Renata Sofija, Jonomr 
nūs šiems metams. Klebono kvie- ■ -rerips Birštonu sūnūs Jonas Vy- j 
čiamas par. komitetas, pirminin- tautas- -\I-VK0]° ir k’tos Slapsių 
kaujant dr. S. Čepui, sutiko to- ?U11¥S, Edvardas Mykolas, Petro 
liau eiti patikėtas pareigas. Vi- ir baudos Jurėnų dukrele Ona Da- 
suotinio par. susirinkimo tuo tar- pU'®: Petro lr On°s Pacesų sūnūs 
pu nepramatoma daryti. Taip pat Paulius.

Jaunučių, jaunesniųjų ir

Vasario 17 d. kvartetas daly- GERIAUSIAI ĮSITVIRTINĘ
n>o“VwXd6onrimoprogra'; VERSLUOSE - ESTAI

Svarbu radijo klausytojams! Kanados kraštas duoda šimtus kitos. Iš bendruomeniškų verslo 
Sausio 24 d., trečiadieni. 8 vai. galimybių prasigyventi ir atsisto- Įmonių turime tik “Paramos” 

pirmą kai tą per FM radijo ti ant tvirto pagrindo netik atski- bankeli ir Lietuvių Namus. Norskurio sąstatas bus paskelbtas ar-į nej par. leidinys, nei aukotojų są- moksleivių mergaičių ateitininkių tel 763-5755 Ale’ Medeliui'v., ......... -- *___ .
ūmiausioje ateityje. rasas. Tai išleisti pramatoma ki- susirinkimai ivvks ši sekmadieni, „rh„ 3-4885 chorvedžiui St bus girdima lietuviškos muzikos riems asmenims, bet ir tautinėms “Paramos” apyvartos kapitalas

— Parapijos choras, gerokai tais metais švenčiant parapijos 10 sausio 21 d.. 4 Vai. p.p. Liet. Vai- ^^7.;:.: arha atVvkite tiP^io? orog^ama. kurioje dalyvaus To- bendruomenėms; tik reikia ge- siekia apie 1.5 milijono dol., bet 
stiprejęs naujais choristais uo- metų sukakti. kų Namuose. S. į repeticijas- antradieniais 7 30 ronto liet, meninės pajėgos: A.] riau pažinti sąlygas ir išnaudoti; ji nejudomo turto beveik neturi,
u ruošia Gounod Misiąs. Cho- — 1961 m. parapijoje pakriks- V v moterim s šv Tono Kr nara 'Rinkevičiaus “Olympia” orkest- palankias situacijas. Verslu sritis Lietuviu Namu turtas siekia apie
valdybą sudaro: V. Kazlauskas,; tyta 64. pirmą Komuniją priėmė T,orGnto, Ll^uvl*į G®Ilta? , 0 nijOs salėje i? ketvktadiemari ■ n>s ten R Strimaitis Toronto' lietuviams visada buvo svetima: '570.000.' Tai beveik ir viskas ką

Z. Krūminienė ir E. Ramanaus- 85. Sutvirtinimo sakramentą - Posėdis įvyks si ^|dieių^l2 ir ^^dwnw ras. KR »1 s> akom ' ir iki šiol mes daugiausia šioje .nes versiu srityje turime. '
•enė Artmnio atoitvio numato. 173 sutuokta 19 noru ir nalaido-' Vai.. SV. Jono Kr. Dar. klebonilO-. 1 M vv- vyrams Liet. Namuose. Mei. vylų xyaneubu ts

sustiprėjęs naujais choristais, uo- metų sukakti, 
liai ruošia Gounod Mišias. Cho- ?? x
ro valdybą sudaro: V. Kazlauskas,; tyta 64. pirmą Komuniją priėmė 
B. Krūmiriienė ir E. Ramanaus
kienė. Artinoje ateityje numato
mas choro pobūvis.

— “Varpo” pagalbos šauksmas 
pasiekė ir šv. Jono Kr. parapiją. 
Tuo reikalu praėjusį sekmadieni 
buvo priminta, kad ši parapija 
“Varpo’ chore mato vieną pa
grindinių lietuviškumo ramsčių , ... ___, .vaiHUUbe
šioje kolonijoje. Buvo taip pat vęs miesto kontrolieriumi, išrink- narius dalvvauti 
apeliuota, kad jau laikas visiems tas metropolinio Toronto pirm. Į j •
pereiti iš stebėtojų i rėmėjų pozi- Pats būdamas katalikas yra labai 
ciją. Teko nugirsti, kad keletasjdaug pagelbėjęs parapijai steigi- šio 28 d., sekinad-, 3 vai. p.p. pas CH- 1-7383 ______________ _______ _____ ________ r__________ _ _____ ____ ..... ...............
šios parapijos chorisčių Įsijungė ; mosi dienomis. Naujajai miesto pirm. K. Butienę. 314 Clendenan. išnuomojami 2 kambariai su virtuve į mingai. Arch. V. Petrulis parodė keletas Įmonėlių, kur dirba iki 10 turi daugiau žinių ir patyrimo, 
i ‘Varpos” eiles. Parapija “Var-įgalvai linkime sveikatos, ištver- K ■. ... - — !............. „ . , ... , i. . - - ■ . .. . ...
po” vadovybei ir visiems choris- į mės ir išminties atsakingose pa-

173. sutuokta 12 poru ir palaido-’ vai., šv. jono Kr. par. klebonijo-
ta 10 mirusių. )e- Posėdžio metu bus aptariami,

vai. Mišias solo giedojo sol. Iza- tymas.
bele Motekaitienė. Viešniai iš Či
kagos nuoširdžiai dėkojame.

Prisikėlimo par ir T^ pranciš-; 217, 2 vai. p.p.,'R Kutka
korių advokatas W. R. Allen, bu- - - - - ■

t niatorius muz. Št Gailevičius srityje atsilikę. Iš pabaltiečių Platesnės visuomenės susido- 
Valandėlė transliuojama per ra stipriausiai versluose Įsikūrę es- mėjimas verslų reikalais priklati-TN • 1 J- • 11 noihi rwrAncnmoi ir nacolnn cVirc ‘ —-------- -------- - ------------- -------- -------------- v 313110610 irailSllUUjailia pel I a-, vu xxivjuuac .vxuam xv*.xuxuxW— \^eJusl sekmadieių pep 11 nauji pare.i^mai ir pašaipų SKirs-ij^ turėtų ir norėtų parduoti Nelės ^įjo stoti CJRT-FM. 91.1 mc. (ne- tai. Jie netik pavieniai, bet ir sonuopačiųverslininkųsusiorga- 

1. Mišias solo giedojo sol. Iza- tymas. A. Mazalaitės sekančias knygas: “Karalių ‘ rnajg-vti ‘su “Tėvynės prisimini- ‘ bendruomeniškai versluose yra nizavimo. Jau 10 metų Toronte
■lė Motckaitienė. Viešniai iš či- Medžiotojų ir Žūklautoji? imais"). Programos vedėjas — stu- užėmę stipresnes pozicijas. Tai veikia “Verslo” dr-ja, kuri sten
gos nuoširdžiai dėkojame. klubo metinis susirinkimas ‘sau-T>Sm^s^XHrROP3.ž'' dentas Stasys Vaštokas . rodo estų b-nės pastatytas milijo- giasi verslų reikalą išjudinti 
Prisikėlimo Dar. ir T. Drancis- u:________Oi o ...i .... iS- __ Prasoma SKamo.nu ku. 6-6360, ■ j ainic Vnn0P-Cqrltnn kam.1 npnktsrlipni T .N vvkcisI n -m v - t- v a- + ninis namas Yonge-Carlton kam- Kiekvieną penktadieni LN vyksta

Dr. N. Novosickis išvyko atos- „e gstu duonos gamvba gerai ži- “Verslo” dr-jos investaciju sek- 
jtogoms į Floridą. Jo kabinetas noma ■ ' icijos laisvi pasikalbėjimai,'į ku-

KoKius verslus turi lietuviai riuos kviečiamas kiekvienas lietu- 
Studentų popietė Prisikėlimo Toronte? Žinome, kad yra keletas vis. kuriam rūpi verslų reikalai, 

muzikos studijoj praėjo labai sėk- maisto krautuvių, pora restoranų, Ten dalyvauja verslininkai, kurie

letoli Evelyn Ave. ir Annette St. įr atskira vonia m augšte, High Park i filmų iš Trinidado, o svečias iš to žmonių; 3 ar 4 nuosavybių parda- Verslu* srities plėtimas yra lie- 
.. ... ... rajone. Tel. le. 2-9913. i krašto atsakinėjo i klausimus. Po > vimo kontoros ir apie 20 laisvų tuviu ekonominio ir tautinio iš

tarus siunčia geriausius linkėji- reigose! Parapijos ir vienuolyno DieiuvisKos muziKos pei r«aiją į _—______ —__ —; — kavutė. Dalvvavo apie 50; profesijų žmonių — gydytoju, ' ' “ " '*
J °, r J . cfolimo iccfirc+i VioVinono botvirfo. Isniromoiami 2 kambariai ir virf.nvp qh ;mus, J

ros valios Toronto lietuvius pa-imas. ( - nth ------------------------- ----------------
gelbėti kolonijos chorui verbuoti — Pirmos Komunijos ir kate- mc' Pr°SraipQJe Arouna tne išnuomojamas kambarys i augšte, ge- 
naujus choristus, ypač iš jauno- chetinės pamokos — sekmadienį World with Music. Šią programą «ri baldai, 
sios kartos. po 10 vai. Mišių. Vaikučiai renka- astokas. Jis stu- Tel. le. 7

— Parapijos jaunimo choras si į Vaikų Namus, gimnazistai— dijuoja radijo, televizijos ir pan. 1 ■,

repetuoja penktadieniais 6 vai. i aktorių kambarius. mokslus Ryerson Institute.
vakare ir šeštadieniais - po šeš- ' - ŠĮ sekmadieni po Sumos Toron(o apylinkės vaIdvba 
tad. mokvklos pamoku. Jaunimo saukiamas Prisik. par. Kataliku sujarė rinkimine komisija To 
choras su programa ‘pakviestas{Vyrų dr-jos susirinkimas. Nariai ronto ,Liet Bendruomenės Tary-! 
Vasarį? i6;+ . o , , lr Prijaučiantieji maloniai kvie-;bos rinkimams pravesti. Apvlin-f
- Ši šeštadieni 8 vai. ryto is-• ciami rinktis į muzikos studiją. . kės pirmininko sukviestame posė-

i sekmadienį. 2.30 vai. p.p. prie

Liet. Namuose. Kviečiame visus' —— -------- -——------------
Valdvba Rūkalų ir dovanų krautuvei reikalin _. . v.... .

j ; ga mergaitė ar jaunesnio amžiaus mo- bus uždarytas iki vasario 1 d- 
“Dainos” susirinkimas — sau- teris. Patyrimas nereikalingas. Tel, I

silaikymo pagrindas. P. Lelis

TIPIŠKAS PABĖGĖLIO
NEPASITENKINIMAS iškel-

kartu skatindama visus ge-Į vardu Allenui pasiųstas sveildni-■ ^ir^i ktek^ą J^^ta-^u^^^aĮk vktuvė su j Uet studentų; 
alios Toronto lietuvius pa-|mas. D 0U L v v‘_ AVjni_irLtv______________ -_______ *______  ~

* ^u63ic, a * - j ! varios Kapitalas sieKia puses nu- njDrnoininnijuiuno isivci-
gaiima naudotis virtuve, paaukojo iz ačiū geraaa-r jįjono doi 0 gaĮ jr milijono, pvz. tas kanadiečių spaudoje. Deep 

41045- rei- j Alka. Silva. Strazdas, Motušis ir-River mieste susidaręs pabėgę-

’ dantistų, inžinierių. Tiesa, yra ke- 
„ _ ... ..... , ,. I lios stambesnės b-vės, kuriu apy-
Z. Domeikiene is ilontiealio vartos kapitalas siekia pusės mi-

LE.

kilmingos egzekvinės Mišios už
a.a. Alfonso Augučio vėlę.

Ši sekmadieni 9.30 vai. pamal- vargonų.
dose prisimenamas a.a. Povilas —Jaunučių ateitininkų berniu-
Kėveda. kų — 3-13 m, — susirinkimas

dyje sausio 7 d. rinkiminė komisi- Į 
ja pareigomis pasiskirstė: pirm. J
J. Preikšaitis. vicep. J. česėkas, ■ 
sekr. H. Stepaitis. spaudos reik.
K. Manglicas,' narys A. Artič- 
konis.

Toronto lietuviai kviečiami] 
kandidatuoti ir aktyviai daly vau-: 
ti būsimuose rinkimuose.

Vasario 16 minėjimas Įvyks va-. 
sario 18 d. Ta diena lietuviai kvie
čiami kilų parengimų neruošti. 
Apie minėjimą daugiau žinių bus 

' vėliau. Apylinkės valdyba 
)•

KLB Toronto apylinkės 
Tarybos rinkimai 

į Rinkimų komisija, remdamasi j 
apylinkės tarybos rinkimų tai
syklėmis. skelbia Toronto apylin-' 
kės tarybos rinkimus 1962 m. ko
vo 11 d.

Į TAL Tarybą gali būti renka
mas kiekvienas pilnateisis lietu-; 
vis, gyvenąs Toronte, ne jaunes
nis kaip 21 m. amžiaus.

Nemažiau kaip 10 rinkikų gali 
sudaryti kandidatų sąrašą. Sąra
še negali būti daugiau kaip 30 
kandidatų. Tas pats rinkikas ga
li pasirašyt i tik vieną kandidatų į

IK! VASARIO 15 DIENOS

kas atsineš šia iškarpa, gaus nuolaida i<>%. 
THE OLD COUNTRY SHOP 
355 Roncesvalles Avenue

VISKAS EUROPIETIŠKA: šokoladas, saldainiai, tortai, sausainiai. Taip 
pat keramika, kristalas, porcelanas, vario, nerūdyjančio plieno gaminiai ir 
kt. Prašome pasinaudoti nuolaidomis. Krautuvė atidaryta kasdien iki 9 v.v.

NAUJAI ATIDARYTA LIETUVIŠKA

, Sveikatos Produktų Krautuvė
Importuoti vietiniai ir NATŪRALŪS vitaminai, mineralai, patentuoti 
yaistžolių ekstraktai, tabletės, kapsulės, daržovių aliejus, vaisių sunkos 
ir daugelis kitų preparatų sveiko kūno išlaikymui, svorio reguliavimui 
bei atsparumui prieš įvairias ligas padidinti. Taip pat ten rasite daržo
vių sunkom ir sriubom gaminti elektriniu masinu.

NATURAL HEALTH PRODUCTS
744 QUEEN’ ST. W., Toronto 3. Telefonas 364-3758

(Tarp Belhvoods ir Claremont gatvių)
Patarimai maitinimosi klausimais nemokamai. Toliau gyvenantiems pro
duktai siunčiami ir paštu. Atidaryta nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vakaro.

-jliams remti komitetas finansavo 
pabėgėlio Pal su šeima kelionę iš 
Švedijos i Kanadą ir sumokėjo 
$2500. Prieš Kalėdas minėtas pa
bėgėlis pareiškė noris grįžti Šve- 
dijon. nes čia jis negalėjęs dirb
ti kaip auto elektrikas, neatlikęs 

Karolis Abromaitis ro. 9-7044 mokinio stažo. Tas pats komitetas 
vėl davė jam $1.100 sugrįžti i Šve
diją. Dabar tas pats imigrantas 
vėl parašė laišką, prašydamas lei
dimo sugrįžti Kanadon, nes šve-

1 r» a i t-sz* ^i°je nebepatinką. Esą jis va-
i BALTIC MOVERS žiavęs Svedijon tik žmonos klau- 
i Baldu pervežimas Toronte ir tolintomis, sydamas. nes nenorėjęs šeimoje 

an. barnių. Vargu ar tas pats komi- 
■ cfas befinansuos jo kelionę.

DAŽYTOJ A S — 
DEKORATORIUS

I • įvairūs dažymai
• Natūralaus medžio išbaigimas
• Popieriavimas ir t.t.

žiemos sezono kainos žemos.
Skambinti:

distancijomis. Visas vežamas turtas ap- 
I draustas. Važiuojam kas savaite į 
Montreal!, Londoną. VVindsorą. Hamil
toną. North Bav. Siidburi ir kitur.

30 DEWSON ST., TORONTO 
Telefonas LE. 4-1403

Lietuviška baldu 
dirbtuvė

Ksu šypsenų alslovas iš paslaptingojo pasaulio. 
Rengiuosi atvykti pas jos i “Tėviškės Žiburiu" 
balių vasario 3 <t.. šeštadieni. Toronto Prisikėli
mo salė»e. Afatėt mane lelevizijoi. 'en pamaty
site iš ar'i. Ir mano skrybėlė ir rankovės pilnos

Tarybon siūlomų kandidatų są
raše turi būti 'pažymėta: eilės nu-! 
meris. kandidato pavardė, vardas, 
gimimo data, profesija, adresas !

Pridcdaniame 10-tiės Inos kan- 
-'idatus pasiūliusių pilnateisių lie
tuvių sąraše turi būti pažymėta: 
eilės numeris, siūlytojo pavardė, 
vardas, gimimo data, adresas, siū
lytojo savarankiškas parašas. J

Drauge su kandidatų sąrašu j 
įteikiami raštiški sutikimai būti 
renkamais tarvbos nariais. |

Kandidatų sąrašai įteikiami Ta- 
i rybos rinkimų komisi jai nevėliau ! 
j kaip 1962 m. vasario 10 d., 12 vai 
I nakties. Kandidatų sąrašus pra 
some siųsti: H. Stepaitis. 43 Hills 
view Ave.. TMianfcą yj .V.;; 

. Maloniai prašome Toronto Jie-
• Į tuvius bei organizacijas atkreip-

Į f i į rinkinois pakankamai dėme- 
, sio. KLB Toronto apyl. r. k- ja J

Jone Kvietytė moko vakarais 
tuiodernios išraiškos šokiu žydu 
jaunuoliu draugi jos suruoštuose 

į navasariniuit^ Orauošė 750 Spa 
į dina Avė. ir 4588 Bathurst St. 
j Kursai prasidėto sausio 11 d. ir 
• truks 12 savaičių. .

408 RoncesvaIles Ave. Tel. LE. 5-1944
kampas Howard Park

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, Pbm.B.

Cigarečių kartonas už $3.09
Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio.reikalingumo daik
tų, paskambinkite. parašykite ar patys asmeniškai užeikite j MARGIS 
DRUG STOKE. Jei jūs turite betkokią problemą, paskambinkite inums. 

mes pasiryžę jums padėti geriausiai
Mes turime daugybe europietiškų mišinių, kaip trejos devynerius. ramu
nėlės. zubražolč. “C” termometrai ir kt. Kas nori pigiai pirkti Įvairius FOTO 
APARATUS arba filmų aparatus — BOLEX. KEYSTONE-BELL, IIOWELL 

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

NESI VARŽYKITE PASK AMBINTI TEL. LE. 5-194 L

MARGIS DRUG STORE
Moteriškos kojinės

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

DISTRK T ESTATE BROKERS
177 Sherbrooke St. W. VI 2-8501 
Pastatai-2 'mė-Draudimas-Paskolos

3-ju seimu St 8.750; 6-šiu šeiniu 
S37.000: 12-kos šeimų $73.000; 3-jų 
augštų no 5-6 kamb.. atsk. centr. šil-. 
dym.. rūsys. Park Extention, Quer- 
bes St., netoli J. Talon Ct. Geros 
pajamos. < •

P. Adamonis, RA. 2-2472.

TAUPYK IR SKOLINKIS 
savo Kredito Kooperatyve "LITAS"
SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS. PASKOLOS LENGVAI IR 

GREITAI DUODAMOS BETKOKIĄ M GERAM TIKSLUI.
BANKAS VEIKIA: šiokiadieniais 1451 Crawford Bridge Ave., Verdun —- 
pirmadieniais nuo 10 iki 1 va!. ir nuo 7 iki 8 v -ii., trečiadieniais ir penkta
dieniais nuo 7 iki 8 vai. Sekmadieniais Aušros Vartų parapijos salėje nuo 
10 vai. 30 min. iki 1 vaL , ■.•'c’-'A -.. ■

Visais paskolų reikalais kreiptis pas ved. padėjėją 
PR. RUDINSKĄ tel. HU. 1-2957.

Pirm. J Bernotas. AV. 8-3111 • Vedėjas D Jurkus, PO. 74280

I4K

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
su venini. ir įvairią reikmenų krautuven

J. BERŽINSK AS 
Užsakymai priimami ir paštu.

AL GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

1611 Btppf Št. W, Toronto, On£
Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2664

-Vakarais. — HU. 9-1543. ' . Z

SWANSEA. S5.000 įmokėti, viso $16.500. 5 kambariai nėr du augštu, atski- 
ras namas, vandeniu alyva šildomas. 2 garažai, moderniška virtuvė ir 
vonia, 1 c\

SWANSEA. $5.000 įmokėti, viso $18.500. 6 kambariai, atskiras namas, 
vandeniui alyva šildomas, platus įvažiavimas, garažas. Estate pardavimas.

INDIAN RD. — BLOOR $6.000 - $7.000 įmokėti, viso $21.900. 6 kambariai 
plius užbaigtas žaidimo kambarys, naujas moderniškas pastatas. 2 vonios, 
vandeniu alyva šildomas, garažas.

WINDERMERE — BLOOR. $5.000 - $6.000 imokėti. viso $20JOO. 7 dideli 
kambariai. 2 modemiškos virtuvės. 2 vonios, nauja apšildymo sistema, 
užbaigtas žaidimų kambarys, naujas garažas.

STRETSV1LLE. ONT.. 4 BUTV. $29.000 pilna kaina. Įmokėti apie $5.000. 
4 modemiški butai, anie 10 metu senumo, nitus statvbai sklypas.

BLOOR — WILLARD — DUPLEKSAS. $10.000 imokėti. Vienas morgičius 
balansui. 2 butai po 6 kamb.. geroj vietoj, arti Bloor gt. Kaina $30.000.

Pas mus randasi dang nauiai registruotu pardavimu High Park ir Parkdale 
rajonuose. Dėl informacijų skambinkite A. GARBENIUI.

Prisik%25c4%2597L.no



