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Klausimas “Mes ir jie", arba mes ir kitų tautų žmonės, yra 
tiek senas, kaip ir pati lietuvių tauta. Šį klausimą visą laiką palai
kė gyvą mūsų geografinė padėtis. Nuo amžių gyvenome ant didžių
jų tautų vieškelio iš vakarų į rytus. Tos tautos nepaliaujamai ke
liavo per mūsų žemę. Kartais tas keliavimas buvo geras ir nau
dingas, nes nešė mums vakarų šviesą ir civilizaciją. Vėl kartais, 
ir tai gana dažnai, kitataučiai keliavo pro mus ar pas mus su 
kruvinu kardu. Tada jie nešė karą ir naikinimą.

Amžiais su įvairiais kitataučiais susitikdami, su jais santykiau
dami, esame susikūrę ir pastovų, lietuviams būdingą, to santykia
vimo charakterį. Tas charakteris yra pačių kitataučių jau nuo seno 
pastebėtas, jų kronikose ir Įvairiuose raštuose užrašytas. Nesunku 
ji atspėti: lietuvis yra draugiškas, nuoširdus ir vaišingas. Kiekvie
nam patekusiam į nelaimę, net ir priešui, stengiasi kuo galėdamas 
padėti. Ramus ir nuosaikus, jis priešų nejieško. Blogam žmogui 
iš kelio traukiasi, ir tik kieno pirma užpultas imasi gintis.

Šiems mūsų charakterio bruožams patvirtinti turime daugybę 
pavyzdžių tiek iš senosios tiek iš naujosios praeities.

Mažiau asmeninių santykių turėjome su žmonėmis tų tautų, 
kurios geografiškai yra toliau nuo Lietuvos. Prie tokių tautų pri- 
klauso angiai ir prancūzai. Tiesa, vienas kitas turtingasis pasiek
davo tas šalis mokslo, prekybos ar lėbavimo sumetimais. Dar 
svarbiau — mūsų gausi ankstyvoji emigracija susitiko su tomis 
tautomis Amerikos žemyne. Visa tai tačiau mūsų santykiams su 
anglais ir prancūzais ryškių formų nesukūrė, Tam buvo daug prie
žasčių, kuriu čia nesiimsime nagrinėti. Naujoji lietuviškoji emi
gracija, bent čia, Kanadoje, turėjo santykiavimo formas su tomis 
tautomis pati susirasti. Mūsų laimei, tos formos buvo surastos 
atsiremiant Į tradicinį mūsų santykiavimo su kitataučiais būdą, 
pagristą draugiškumu, nuoširdumu ir vaišingumu. Tiesa, pradžio
je, kai visi, neišskiriant ir tautiečių su augštaisiais mokslais, turė
jome šiame krašte dirbti sunkiausius ir mažiausiai apmokamus 
darbus, mūsų tradicinis vaišingumas kitataučių atžvilgiu ne vi
siems patiko. Kaikas tai net skaitė bereikalingu nusižeminimu; 
tačiau dabar, po keliolikos metų, matome, kad tas kelias buvo ir 
yra teisingas. Į ištiestą nuoširdžią ranką buvo panašiai ir atsakyta. 
To išvadoje Įsigijome gerų draugų. O demokratiniame krašte drau
gai labai svarbu. Svarbu netik privačiam, bet ir tautinės kovos 
reikalui. Mūsų vienų balsas prapuola ir išnyksta tarp milijonų ki
tataučių. Bet kai tas balsas yra išklausomas tų, kurie vairuoja 
krašto gyvenimą, padėtis susidaro visai kita.

Arte ja Vasario 16, mūsų' didžioj i tautinė šventė. Išeivijoje 
toji šventė palengva pradeda Įgauti kitą atspalvį, negu nep r įklau
somoje Lietuvoje. Tąja proga stengiamės pasikviesti į savo tarpą 
galimai didesni kiekį kitataučių ir supažindinti juos su savo byla. 
Tai yra labai teisingas kelias. Gera yra savųjų tarpe susirinkti, 
pasidalinti mintimis,. pasistiprina nuotaikomis, bet reikia rasa 
laiko išeiti su mūsų reikalais į platesnes sritis. Vasario 16 tam kaip 
tik daugiausia tinka, nes tai yra mūsų valstybinių tradicijų šventė.

Tos šventės proga lietuvišku vaišingumu kvieskime pas save 
visų tautybių įvairius atstovus. Kvieskime pirmiausia šio krašto 
daugumos atstovus anglus ir prancūzus. Drįskime pasikviesti ir 
didžiuosius. Demokratiniame krašte tūkstančio žmonių auditorija 
yra pakankama net ir patiems didžiausiems atsilankyti. Toliau 
nepamirškime atstovų ir kitų, kaimyninių ir nekaimyninių tautų. 
Draugai reikalingi visur. Juk štai prieš kurį laiką tarptautinėje 
skautų stovykloje Lietuvos vėliavą nešė Liuksemburgo kunigaikš
tis, o Lietuvos bylą Jungtinėse Tautose stipriai iškėlė bene Filipi
nų atstovas. Ar negražu? Kvieskime pagaliau ir mūsų buvusių ma
žumų asmenis. Daug bendro turėjome su jais praeityje, neabejo
tinai turėsime ir ateityje. Pasikalbėjimas ir išsiaiškinimas gali 
mums tik gera atnešti.

Tegul Vasario 16 būna mūsų tautinės diplomatijos svetimųjų 
tarpe diena! ' A. R.

KAS NAUJO KANADOJE?
LIBERALŲ VADAS SENATVĖS PENSIJA
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Toronto ateitininkų šventės vaizdai, is kairės dešinėn viršuje: dr. Arūnas Liulc-vjčius iš JAV kal
ba iškilmingo akto metu: duodam Įžodi jąunuėiai ir jaunutės bučių )ja ateitininkų vėliavą; V. Koly- 
čius. af-kų sendraugiu pirm., vadįvairia iškilmingam aktui; apačioje: prezidiumo sekretorės: A. 
Kuolaitė ir V. Tamuiaitytė; duodi Įžodį vyr. ateitininkės moksleivės: D. Girčytė, R. Ivanauskaitė. J. 
ėspenkutė. . Nuotraukos J. Dvilaičio

i

Savaitės įvykiai
JAV NEPASISEKĖ PRITAIKYTI SANKCIJAS KUBAI. P. Ame- 

rikoš ir JAV zl užs. reikalų mia. Urugvajuje nutarė tik gana švel
nias priemones pneš Kubą. aAV norėjo sudaryti diplomam:; izolia
ciją, įvesti prekybos suvaržymą, išmesti iš amerikinių valstybių 

Opozicijai prieš JAV vadovavo Brazilija, A 
'..•ieks’k.1. n :c jų prisiaėjo dar Bolivija, Čilė, Ekvadoras. H 
siau Urugvajus, šių motyvas bu-, o. nesiimti smarkių prie.-.. 
A.ubą, nes tai tik uar laoiau pastūmėtų ją į komunistų giė

Ai SiRADO AMERIKAI SUNKUMŲ ir ERDVIŲ “UŽKARIAVI
ME”. Paleista raketa i mėnulį pralėkė pro šalį. Pagal apskaičiavi
mus. ji turėjo lėkti 24.500 mylių Į vai.. o ji pasiekė 25.000 mylių 
greitį ir praskriejo pro mėnulį apie 30.000 mylių atstu. Pasiekė 
^aulės orbitą, tapo saulės satelitu - - - '
ir tarp žemės ir Marso skries gal ventojų. Prisidėjus Angliją: ir ki- 
Kelis šimtus metų. toms ji išaugs ligi 270 mil. gyv.

ruLK. GLENN šeštadienį tu- Ji bus didesnė už Ameriką ir už 
rėjo skristi aplink žemę ir išbūti Rusijos koloninę imperiją. Ame- 
-uu mm. Dei blogo oro ir kitų rika nori gerų santykių 
echniškų sutrikimų kelionė ati-

. .y. ž-iiOįįUS iCivS j
nulį 1970 m. Tiems reikalams 
valstybė išleidžią biiijoims t om
,..... . is.. ..cįicj į.J c-

entina, 
ir pu- 

■ ,-rieš

RUSIJOJ N1EKO NAuJO, Ivi- 
jii. . iiri:šc*ūvas tyli, lyh ir Molo-

■<• ■ »tĮiCia cik liiazi «>į€ui:da?.i,
Kurie nieko pasakyti negali, Mo
lotovo ir kitų partinės grupės va-

v <a viiixS pa y ,iv.Liill xiiiCovdi u
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LENKTOS 
da smerkia Europos " 

naujus vardus, iš bolševikinės vo- rinka”, nors ir pati sv v 
Kleivos žmonės bėga išsikasdami ja. Susitarimas jai ne 

i po žeme tunelius. Taip pabėgo : jamas.
i pereitą savaitę net 28 žmonės. Jų; LENKIJA PALAIKO 
i tarpe /i metų ligonė senulė, ir 8 i SANTYKIUS SU
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vieneriu metų prekybos sutartis 
$6.000.000 sujgiai. Albany a gali 

Anės, medvilnę,

metų mergaitė. Amerikos amba-ij^ Tai vienintelė iš 
saaonus iviasKVoje Thompson ve- satelitu dar laikanti Th
da pasikalbėjimus su Gromyko. 
Tai nieko naujo neduoda — tik 
vilkina įvykius.
_ ITALIJOJ NUKRITĘS RUSŲ

' LĖKTUVAS vis dar tiriamas.

— Tirary
ambasadorių. Dabar pcS.

4. - *

asfaltą, vari- ir ktv
SUOMIJOS PREZIDENTU 

ir vėl išrinktas Kekkonen. Išrink- 
foę nnho v* bol-

Jis nukrito keli šimtai metrų nuo
JAV raketų bazės. Lakūnas, bul
garas, dar gydomas, bet perkeltas 
kalėjime^. Išlyrūs vis? rastą me- , , . ...

__  .. . ,ažiagą.oypaėfotograiiniusduo-'sevĮkĮlPūsės.Rusijabuvoultima-
Kai skaitysite šį laišką, Urugva- agentai, pašjrėngę daryti spaudi- ^en Urugvajuje praktiškar valdo mėnis, bus teisiamas Už šnipinė-1 ^Į^a^ pareikąlavusi Suomiją praj 

jaus kurorte Punta del Este bus mą tiek i urugvajiečius, tiek į vi- komunistų vyraujamii sindikatai jimą. j detr pasitarimus del .resmes is/
jau pasibaigusi viena tarptautinių sus konferencijos dalyvius. Rim- ir jų vadinamoji Central Unica , į JAV PERZ, KENNEDY į Vnkietijos puses. Paskiau tai ati- 
politiniu konferencijų, kurios va- tai prisibijoma. kad jie neisiūbuo- kuri, be to, savo įtakoje laiko di- praeitą savaitę pateikė Kongre- SĮĮ sąlyga, jei Kekkonenr • - - . i r .. J. j _• , • . .. , , - • ir vėl bus išrinktas Suomijos pre-

I zidentu.
JAV PREZIDENTO BROLIS

Mūsų P. Amerikos korespondento jS
Į2 Pl^TC! Este ''’nksčiau ar vėliau jas kėsinasi nu-1

' ‘ į šluoti kaip Kuboje, Jau ir šian-•
' -r t ' » • Vi T T

dinamos lemtingomis. Pernai ta- tu tokiu ivvkiu, kaip Bogotoje dėlę dalį studentijos, mokytojų ir suį krašto prekybos apžvalgą ir, 
me pačiame kurorte buvo CIES: 1948 metais. ' į visokių paKlydelių intelektualų, vėl palietė Europos ūkinę organi-i
konferencija, kurios metu JAV; *,.įv<IKTr • v. Konstitucinis demokratinis re-;Zaciją. Europa sudaro visiems di-' - ------------------------------
metė šūki visiems amerikiečiams ŽURNALISTŲ ziraas. Šveicarijos pavyzdžiu net ■ dėlę problemą .Amerika parduo-; Robert F. Kennedy, teisingumo
jungtis ekonominės ir kultūrinės Atvyko ir žurnalistų debesis. $u devyniais prezidentais, tėra! <ja Europai į metus prekių už $6. ąnin.. ruošiasi kelionėn: Japoni- 
pažangos siekiuose. Tam tikslui Ju užsiregistravo iš visu kontinen- daugiau dekoratyvinis ir dekla-j 200.000.000; taigi, užsitikrinti to- ion, Hong Kongan, Indonezijon, 
pažadėjo tūkstančius milijonu do-, tų jau arti tūkstančio. 'Konferen- kal * t?rpu “u: kią didžiulę rinką rūpi ir ateičiai, i Persijon, Italijon,- Vokietijon,
leriu paramos. ' cijos organizatoriams vienas pai- ciai Imsvai siautėja komunistiniai Dabar “Bendroji rinka”, apiman- Olandijon. Rusijos bolševikai pa-

* ~ r . , ° , .. . . v, . • ir anai-rnietinioi plpmpntai 1x2 x_x:_x i_x..i  n_____ .-._:2_ i_„• xx _xi >„.x2 2_ z.. :_______ zz_lerių paramos. ; . .
K AIP SULAIKYTI į niausiu praktiniu rūpesčių —

KOMUNIZMĄ’ svečių apgyvendinimas.
... . Punta del Este labai išgarsintas

U kine ir kultūrine pažanga bet-Į savo tarptautiniais filmų festiva- 
gi neįmanoma blogose politinėse iiajs įr net politinėmis konferen- 
sąlygose. Todėl šiemet Kolumbi- cijomis betį negaiima j0 Ivgin- 
los pasiulymu, sukviesta OEA ar-.ti su žymia1siais&Europos ir Š. 
ba.^nierSnni. Val?^yVlų ’ Amerikos kurortiniais miestais ar 

miesteliais. Punta del Este. 160 
km. atstu nuo Montevideo, paly
ginti, nedidelis miestukas tik su 
keletu viešbučių, kurių tik pora 
didesnių. Bet šiuo metu ir tie yra 
perpildyti vasarotojais iš Argen
tinos. Brazilijos ir paties Urugva
jaus, nes dabar čia vidurvasaris, o 
šis pusiasalis, savo forma kiek pa-

tai *r anarchistiniai elementai. jfj šešias valstybes — Prancūziją 
Nors . Tad ir nenuostabu, kad tarptau-; itaiijąr Belgiją. Olandiją ir Liuk-

tinės konferencijos išvakarėse sie semburga _ SU(jaro 170 mil. gy-1 
elementai darė viską demokrati-;
niam Urugvajaus vardui pakenk-Į 
ti. o Kubos, suprantama komunis
tinės, “prestižą” teisinti ir ginti.
Yra per 100.000 bedarbių, kurie

kvietė ji atlankyti ir jų imperiją. 
Atrodo, kad nesutiks, bet lanky
sis Britanijoj ir Prancūzijoj.

Kremliaus paslaptys ir bausmės lietuviams
zacijos užsienių reikalų ministe- 
rių konferencija pagrindinei pro
blemai apsvarstyti: kaip sulaikyti

A J ■ GR1K1 S. Mūsų korespondentas Š ved i j o j

L. B. PEARSON parlamente pakelta nuo <$55 mėn. i S65. Pen- komunizmo plitimą P. Amerikoje, 
kritikavo konservatorių politiką si ją gauna visi kanadiečiai, sulau-' konkrečiai , ar pasmerkti ar ne 
ir reikalavo skelbti rinkimus. Sa-!kę 70 metų amžiaus. Jų šiuo me- 1 A 7"1 
vo kritikoje jis iškėlė faktus, kad tu yra 925.000.
Kanados prestižas užsienyje vra, UŽSIENIO ŽURNALAMS, 
labai nukritęs, kad konservatoriai spausdinantiems kanadiečių skel-nieko nedaro ekonominiam aupi- ^F“^**-“*'^***^ ir r Amerikoje. iNuo šio apsi-;meKo neaaro ekonominiam augi lbimus bus 1Vesti suvaržymai. Ka- i eDrendimo daugiausia nriklausvs 
mui pakelti, bedarbių eiles nema-. nadiečiai duoda skelbimus užsie ' ?Prenaim,° aau7laufia P1 Įklausys zėia ir Kanada lieka užnakalv na 1 .a, r,iai yį“00* Skeioimus uzsie-lir pernykštes konferencijos re- zeja ir nanaaa neką uzpaxaiy pa- ni0 Įaikrasciams spausdinamiems zultatai- ar JAV norės ir ealės Pa
saulio tautų, besidedancių su Eu-iK anadoie 2aiės tik nuse išleidžia-' •?’ ? norės n gaies sarunos Fkonominp saiunea ivanaaoje. gaies uk pusę isieiazia vo pietu kaimynams plačiu mastu

_ ’ - mos sumos laikyti neapmokesti- nadAfi iš ekonominės suirutės ir

! eiles. Buvo bandoma užpulti pre- 
jzidentūrą ir parlamentas. Valsty-į
! biniame ‘universitete ir prie jo i kremliaus mistika” Vvrauia 
beveik kasdien vyko mitingai už “era tau mgbU .Vyrauja 

; Kubą, atseit, už kastro-komumz-: pasiaotjnJeo vyksta
ma. Reiktu paminėti dar visa eilė h?? vm S’
faktu didesniu ir mažesniu kurie nOrs lkl slūl dar nesama loklll aIS* ! laktų, didesnių ir mažesnių, kurie kesnių duomenų Gandus savotiš-

. kai patvirtino “Pravdos” kovo 17 
Visas i išspausdintas sieksninis N. 
j- btnozemcevo straipsnis, kuriame 

ginama chruščiovinė “taikaus 
: sambūvio" mintis nuo “antiparti- 

i uaiaud inasiy loipwuunci a * I 1 n®s grupės” dogmatikų — Molo-
| rencijai: posėdžiams, informaci- rOSKirtuS uleTUVOS itovo, Kaganovičiaus ir Malenko-

! marksistini-leninistini Fidel Cast- i 
ro režimą Kuboje, iš kur koraunis- i 
tinę propaganda sovietiniais me-į 
todais skleidžiama visoje Vidurio

OAO M V&OJLC40C4XAO • OCX ▼ V XXZA AXXCA 11AV1Y kZ C4 * - - # # •

ir P. Amerikoje. Nuo šio apsi-; naguS j Lietuvos Neringa. vra ve-' rodo, kaip sistemingai rengiamasi:

Švedų spauda gyvai domisi visu į reikia laikyti vyriausybei artimo 
tuo, kas čia dabar vadinama socialdemokratų dienr. “Stock- 

holms-Tidningen” patarimą “ne
imti perdaug rimtai” visų tų iš
vedžiojimų. kuriuos šiuo metu 
skleidžia vadinamieji Kremliaus 
žinovai; esą niekas nerodo, jog 
būtu sudrebinta dominuojanti N. 
Chruščiovo pozicija. Tuo tarpu ru- 
sų-kinų priešingumai esami tikro
vė. Tokio gilaus interesų kenfik- 
to jau nebegalima užmaskuoti 
ideologiniais argumentais.

KINIEČIAI KERTASI 
SU RUSAIS

sesnis ir vasarojimui patogesnis. I?®k cia’ tĮėk kitose P. Amerikos 
Urugvajaus vyriausybė stengia- f-lyse. kubanizacijai

i------ :™-; "•.................... ©-------- si. kad San .Rafael viešbutis, kuris ’ klausimas: who next......
, vo pjetų lęaimynams plačiu mąstu i turi ir rulete, būtu pritaikintas I

, narna . Uzsienyjė sP^inTi "i '^autinei konfc - . . . .
žurnalai, kuriuose bus Kanadai T2™t3iifinin knnfprpnriiii ivni irid m2 i ’9L televizijai ir svarbiausių de-1 If/an/i/lsiJ i vo (pastarieji ten sumesti viehanriysląis bma lab3i daug. Ne- legatų apgyvendinimui. Tačiau KOtlSUIGS Kanadai ,maj§an su ... g. Kennanu, kard.

tiK stebėtojai is salies. bet net pa- -Rugeliui delegatu ir vadinamiem 
tys ju organizatoriai ir dalyviai ■ • ’ • ’ •
dažnai yra apsipratę jas laikyti 
tuščiomis ir iš .tikrųjų nepateisi
namomis. Jos. kaip pvz. branduo
linių ginklų, nusiginklavimo, kąi- 
kurios JT sesijos buvo lyg apgau
lingas žaidimas, pavirtęs laiko, pi
nigo ... ir vilčių gaišinimu. Bet 
buvo ir yra viena kita išeitis. Prie 
♦okiu jau dabar priskiriama ir ši 
Punta del Este konferencija.’ Šioj konferencijoj išryškėjo

ŠIMTAI ĮTARTINŲ TIPELIŲ kaip giliai ir nlačiai kastro-komu 
Jau jos išvakarėse visos P. 

Amerikos politinių, diplomatinių 
ir informacinių sluogsnių dėme
sys buvo nukreiptas i nagrindinę 
temą ir su ja susijusias proble
mas. Spaudos ir radijo politiniai 
komentatoriai. parlamentarai, 
partijų agitatoriai labai sujudo 
I Urugvajų jau dviem savaitėm

šimtai įtartinu tipeliu, turistu pa-! ja rikiuojasi keletas mažųjų, jų užsienio r. ministerijos diploma- toti visi jugoslavišku ir vokiškų 
‘ • * . i iū. r. . .. . tinėn tarnybon ir kovo pradžioje viriniu gandai.jkųrių niekas

tės, galbūt blaiviausia nuomonei (Nukelta i 6 psl.)

ATLYGINIMŲ VIDURKIS
fabrikų, krautuvių ir raštinių dar- į skirti skelbimai, nebus isileidžia- 
bi ninkams ir tarnautojams Kana- m i. Be to. ateityje Įsikūrę užsie- • 
doje yra §78.73. Tačiau viešbučių ’ nio laikraščiai Kanadoje, negalės • 
ir restoranų tarnautojai už 40 vai. gauti jokio atleidimo nuo mokes- . 
darbo savaitę gauna tik S42.26. čių už sumas, panaudotas skelbi- • 
Kanadoje nėra Įstatymu nustaty- mams. šie suvaržymai pirmiausia , 
to žemiausio valandinio atylgini- palies “Time" ir "Readers’ Di- | 
mo. I gest” žurnalus. Tuo norima pade-' igest" žurnalus. Tuo norima pade 

ti kanadiečių žurnalams.
.. KANADOS KOMUNISTU -J 1 : •

VADAS Tim Buck. 71 m. am- KANADOS ŠIAURĖS 
žiaus. iš vadovavimo pareigų pa- . TERITORIJA, iki šiol turė
si traukė. Jo pareigas perėmė iki j jusi "Northwest Teritories" var- 
šiol buvęs propagandos vadovas dą, pertvarkoma ir. galimas daik- 
partiioje Leslie Morris. Atstovų tas. ateityje gaus provincijos tei- 
suvažiavimas Įvyko Toronte ir da- { sės. Dabartinis vardas panaikina- 
lyvavo 300 delegatų. mas ir sudaromos dvi teritorijos:

•‘ ; viena pavadinta MacKenzie, o ki-
RADIJO STOTIM tai vardas dar nerastas.

KANADOJE bus leidžiama! •
transliuoti net 40rž viso translia- AUGŠTOS VAISTŲ . 
vimo laiko svetimomis kalbomis. KAINOS dažnai priklauso 
jeigu bus nustatyta, kad tu prog- . nuo gydytojų. Kai jie recepte pri- 
ramu klausysis virš 150.000 klau-. rašo vaistus pagal gamintojo, o ne 
svtoju. Tai palies tik didžiuosius pagal chemini vardą, reikia bran- 
miestus ir tik didžiąsias etnines giau mokėti. Manitobos prov. at- 
grupes. daugiausia italus. Tikima- rasta. kad gydytojai nukreipdavo 
si. tačiau, kad bus daroma lengva- recentus i firmas, kurių savinin- 
tų ir mažesnėm etninėms grupėm, kai buvo patys gydytojai.

technikam, kuriu yra šimtai, apie 
dešimtį dienų teks pagyventi kur 
pakliuvo. Spaudos žmonės buvo 
apgyvendinti keleiviniame laive. 
Jūsų korespondentui tos proble-; 
mos nėra, nes jis jau ne nuo šiami 
dien gyvena netoli Punta del Es
te ... ' . i

SIAUTĖJA ANARCHISTI- '
NIAI GAIVAIJM - 1

nizmas jau Įleido šaknis Pietų 
Amerikoje ir kaip nepajėgios šių 
šalių demokratijos sulaikyti rau
do na ia lava. ; j Į ; y .

Trijų didžiųjų valstybių: Ar-__
eentinos. Braziliios ir Meksikos ninku, 
vyriausvbiu nolitika iš esmės yra 
palanki Fidel Castro marksistinei; 
-Jonjnistinei. kaip jis pats prisi-į 

anksčiau iš Kubos ėmė skristi pažino, revoliucijai. Pagal jų lini-

“TZ redakciją pasiekė žinios: Spellnianii. jėzuitei G. ^tteriu!i.r T^Hau “So^^TMein^en'- 
S npoficiabj bet eana natikimu ls to, žinoma, greitai padaryta is- ; teigia, jog nuomones gnez a< ski- I taltSio kndrKanidaiWjS;«d»<J«g Molotovui pavyki rasti iriasi tiek vidaus, tiekoje po- 
tassen-ibu'damasnSriSlS.1?^

i I tos sluogsinuose. nes pažangą daranėuu Sov. Sąjun-
: Zmuidzinas, ikišioi gyvenęs Mont- CHRUSCIOVAS - GOMULKA tuo tarpu silpnai pramoniškai

nradžinio k-ptin'i nprdkclti i To-I Tie patys spėliojimai dar Ja-imas stalininių priemonių kelias, 
renta ir čia nrndė‘i eiti narėigas •^iau sustiprėjo pasklidus žiniai Dėl panašių priežasčių sovietams 

! kurios anksčiau buvo patikėtos a iapie tariamai slaptą kompartijos esanti reikalinga taika, o kinų ko- * ™ GvS i iŠ ąS S’ :«dr “organizacinę” konferenci- munistams tenka dėti viltis į pa- 
• Rvšium su tuo net norėta saulinę revoliuciją. , .
I voš užsienio r ministeriioi —' reikšmės priduoti faktui, jog visą į .‘‘Tie laikai jau galutinai pra- 
^entre ir užsieniuose Ilsesni iaj. savaitę po Chruščiovo apsilanky- ėjo. kai kelios didelės valstvbes 
ka vra buvęs ir Britaniioi Kana- mo Minske negalima buvo nusta-M ■ £Net papras-!saulĮ’”T-- pareiškė kiniečiu aŲ 
KLR oolitinės komisiios nirrni- tai ?erai informuoti lenku žurna-1 stovas Liao Čeng-Či gruodžio mėn. KLB politines komisijos j Jjst£ i stockholnie Įvykusiame komunis-

’: { tikrųjų buvo išvykęs, kaip žadėjo.! tinės “taikos šalininku” tarybos
įnamedžioti ir susitikti su Gomul-inosėdyie. .Sovietu ir kinu komu- 

Vv‘. Meilus ikišioi tarnavęs imi-, ka—Lenkijos pasienyje. {nistų nuomonių skirt inai čia bu-
gracijos ištaigoje vra perkeltas Apskritai, čia smulkiai pakai - vo tokie ašįrūs. kad visa eilė tary-

sais apširūninusiu, kurie, kaip ži- t^t^^ Urugvajus:? Jv . tinėn tarnybon ir kovo pradriOjey^niniu^antuL^in^nieKas
novai tvirtina, yra ne kas kita ! Silpnos ir nepastovios vyriausy- išvyksta V. Vokietijon drauge su 1 gali patikrinti. Rašant šias eilu- nybę. Budinga, jog ik šiol dar 
kaip tarptautinio komunizmo bės neturi nei noro nei jėgos at- žmona. tęs. galbūt blaiviausia nuomone (.u eta i ps . • yy
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NEGRįl SPALV1
Romantikų niekad netrūko. | 

Prisiminkime Homero “Ilijadą” 
arba Mickevičiaus “Poną Tadą” 
ir pamatysime, kad nuo neatme- kos valstybėms. Be abejonės, bū- i

magnetinę Įtaką i žmonijos gyve , — ___ ,
nimą. Kol romantiški akiniai yra rams. Prekybiniai ir teritoriniai 
dėvimi kasdieniniame gyvenime, ‘ ‘ * ..........
nuostolis nedidelis, nes nuo tik
rovės nukenčia tik paskiri asme
nys. Bet šis Įprotis pasidaro pavo
jingas, kai romantiškos svajonės 
Įvedamos i politinę realybę. Vie-

RELMAASE PASAULYJE
• Dile-Į susidomėjimą sukėlė 

italo jėzuito P. Lombaroi knyga 
apie busimąją katalikų Bendrijos 
visuotinę Ksantarybą. Vatikano 
laikraš-is L Osservatore Roma
no” <.ą iei-i-4 papeikė kaip perto- niams stato Britanijos katalikai. 
Ii eiaar.ii. i . Lombaroi, garsus pa- Kard. Godfrey pašventino'kertini 
moksi al.mas ir vadovas sąjūdžio akmeni prie Tyburn, Londone, 
“Už geresnį 
geų 
Bei...!’. cs ui

- NEVIENINTELĖ JŲ PROBLEMA ’
CFR 4»nAc R4iz.if.¥Ac se tik krau)as ir ugnis atneš lais- GERARDAS BALČIŪNAS vės dienas. ' -

• .700 GENČIŲ ' - ' !
— ~ - f ' Bot kn i*oiški*i 131 svo mil i i o*namų laikų romantika turėjo'tų naivu galvoti, kad europiečiai nams Afrjkos negru’ Ir išviso ar 

uobo i užkarę Afriką iš meilės neg- galime kalbėti apie afrikiečius ta
-y • .- .T "* *” prasme, kaip šnekame apie ame !

išskaičiavimai bei prestižo klausi- j-įkiečius arba europiečius? Tyri- 
mai vertė juos kurti kolonijas, mai rodO) kad dar prieš n D ka. 
bet jų tarpe buvo ir idealistų, ku- rą negrai negalvojo apie save, 
ne nuoširdžiai rūpinosi cmlizaci- kajp afrikiečius ir jiems Afrikos 
jos skleidimu ir sielų išganymu, sąvoka buvo svetima. Jie save 
•kiek jmms pavyko savo idealus skaitė zūlaįs, bugandiečiaiiš, ban-

-as- riu yra" Afrikoje virš 700. Kitaip:
UHURU—MAGIŠKAS ŽODIS .tariant, jie neturi bendrinių Va-! 
Kolonizatorių keliai skyrėsi, karų civilizacijos pradmenų, ku-'

ką, leisdami negrams siekti moks- kokios tautybės jie bebūtų.: 
lo ir dalyvauti žemesnėse kolom- Daugumos negrų lojalumas, ne-, 
nės administracijos vietose. Tie- žiūrint paskutiniųjų metų atsieki- ; 

’------ -- 1 —  ----- mų Ghanoje ar kitame nepriklau
somame krašte, yra glaudžiai su
rištas su gentimi, o ne tauta, čia 
ir iškyla viena sunkiausių prob- 

genties lojalumo ir tautybės, be 
kurios neįmanoma išlaikyti mo- Kelionė i Niujorką, pašto 
dėmios valstybės? Panafrikaniz-. ir raštinės išlaidos 
mas yra kol "kas tik kelių asme

L Tautos* Fondo Atstovybės Kanadoje 
m. apyskaita

Šiemet pirmą kartą iš 20 Kanadoje
1961

na tų sričių yra Afrikos negrų gy- Įgyvendinti, tai jau kitas klausi- tajs ar priklausą kitai genčiai, ku-'
venimas ir jų padėtis modernia
me pasaulyje.

ROMANTIKA IR POLITIKA ......................
Yra nemažai geros valios nai-J Anglai vedė pažangiausią politi- rįe pvz. riša europiečius, nežiū 

vių žmonių, Įsitikinusių, jog Afri- ■’’ ’ ■ ■
j J kos juoaukai yra lyg tas nesuga

dintas mitinis žmogus, apie kuri 
dek daug buvo rašyta 18 ir 19 š. 
Garsusis prancūzu "teorikas Rous
seau iškėlė primityvųjį žmogų i 

i augšiybes, iš kurių jis dar iki šiol
— stioriau- bsnukPt0 Į Žios planetos paviršių, 

pcp.ežiaus rinkimai nebūtų ribo- šia katalikų pasauliečių organic teOri’°S' pagVSt0S
•tom x innin Vnlotfiia- knn- pida Arnpriknip niri 1 137 na. .

R. Carboni. Spalvotos grupės 
žmonių išskyrimas, nelygus jų 
traktavimas daug kur sukėlė kru
vinas riaušes. I

• Naują šventovę savo kanki-'

eni prie Tyburn, Londone, 
asauiĮ” iškėlė dau- Kur buvo pakarti 108 kunigai už 

, utuykū Katalikų; .išėjimą tarp 1535 ir 1681 m. 
inizacijoj. Pvz., kadi • Kolumbo vyčiai j -:

Kataliku

jam. vien karunoių kolegija; kan- čija Amerikoje, turi 1.136.137 na- 
didatų Į popiežius esą reikėtų;
jieškOi . .
uolų, Romos kurijos pareigūnų,
nuncijų skyrimai esą turėtų būti

ipertvarkyu; popiežiaus bendra- diktatoriaus brolis, 35 mėtų am- 
darbiai turėtų būti parenkami žiaus, neturi jokios valdiškos tar- 
platesriiu mastu;

ms. Jų yra Kanadoje, Filipinuo-

sa, buvo ir pas juos daug išnau
dojimo ir rasinių skirtumų, bet 

er paskutiniuosius 20 metų jie 
sugebėjo išauginti nemažą išla
vintų negrų kadrą; Prancūzai sto
vi kiek žemiau, o belgai politiniu 

, ; ir faktų nesupratimu, atžvilgiu nieko nedavė Kongo 
įrodinėjo, jog civilizacija iškrai- negrams. Pietų afrikiečiai’ ’aklai

Pajamos:
Likutis 1961 m. sausio 1 d. 
Nuošimčiai Paramos banke

per 1961 m. 56,54
Aukos gautos is šių

TF atstovų:
1. Toronto 1.800,00
2. Delhi 653,00
3. Montreal 300,00
4. Hamilton 250,00
5. Edmontono 193,39
6. Vancouverio 184,00
7. Sudbury 167,50
8. Sault Ste. Marie 125,50
9. Winnipego 131,00

10. Windsoro 116,30
11. Fort William 94,50
12. Londono 78,25
13.Calgario 46,00
14. Wellando 41,00
15. Otavos 32,50
16. Oakvillės 24^50
17. Pembroke 20,00

Pajamų išviso $5.912,01

SI 598 03 esan^Q apylinkių aukas .TFondui.su- 
' rinko ir centrui atsiuntė 17; trys apy

linkės: St. Catharines, Rodney ir Leth
bridge, nežiūrint pakartotinų prašy
mų, per visus 1961 m. nei vieno cento 
aukų pavergtos Tėvynės vadavimo rei
kalams nesurinko ir neatsiuntė. Lietu
vos savanoriai negailėjo Tėvynės lais
vinimui ne tik savo turto, bet aukojo 
savo sveikatą ir gyvastį, kovodami su 
daug stipresniu priešu ir laimėjo. Iš
eivijoje per trumpą laiką praturtėjo
me svetingoje Kanados žemėje ir apie 
komunizmo pančiuose kenčiančią sa
vo gimtinę kaikurie beveik pamiršo.

Visdėto didelė dauguma lietuvių yra 
geri patrijotai, nevengia visuomeninio 
darbo ir neatsisako paaukoti lietuviš
kiems reikalams, nors ir labai kuklią 
piniginę duoklę.

Iš paskelbtos apyskaitos matyti, kad 
Toronto ir Delhi apylinkės per 1961 

į-m. smarkiai padirbėjo ir sulaukė re- 
kordiniu rezultatų. Garbė joms!

TF Atstovybė Kanadoje, skelbdama
Išlaidos: praeitų metų apyskaitą, nuoširdžiai dė-

. , . x. . . - - , x x t- j . . koja visiems TF įgaliotiniams ir KLBlemu: kaip surasti sintezę tarp Issiusta Tautos Fondo valdybai i apylinkių vaidyboms už pasiaukojimą 
. i Niujorką $2.500,00 organįzuojant jr renkant aukas TF per

į 1961 m.; taip pat nuoširdžiai dėkoja 
72,99 aukų rinkėjams, kurie lankė lietuvių 

_ __ J___ _ oikUMa -uiaidiw y13 K01 Kas kcuu asme-; • • namus, prašydami aukos ir visiems ge- 
; žiauriu ir gobšu."Siūlydami paša’- ’ kad izoliacija ir priespauda išgel- ^,syaj°nė, kuri dar labai toli nuo Z l
i Kv.4-; _ _ _j , šiokio tokio subrendimo laipsnio, i Llkutis 1961 m. gruodžio 31 d. 3.339,02 kilniam, dideliam reikalui — pavęrg-

SUDRUMSTA SIELA
Gyvenę amžius genties Tėmuo-

vii--eTuasaulvie- kar<£ šeKuK MekSkoie PoS ?o žmogaus būdą, padarydama ji skuba prarajos link manVdžmi a vida...e pasaulyje, Karai se, Auooje, luexsiKoje, ronoriKe .. . - .. oinivdanvi n3«. ~
‘r ’ Castro Raz, Kubos ’ ‘i ^"P^gajų'paHūS i tie-

tyti žmogų į nesugadintą pirmyks- ■ timus gyventojus nepasikeite per 
tę būklę, jie tikėjosi įkurti šioje, paskutiniuosius šimtmečius: neg-

Balansas .§5.912,07
tos Tėvynės išlaisvinimui.

TFondo Atstovybė Kanadoje
būti parenkami ziaus, neturi jokios valdiškos tar-;. - .-r v

• au^štieii narei- nvboš. Jis nriešineas savo brolio f zemeje roj®-žvilgsnis į dabartinę rai liko prislėgti, be mokslo ir se, negrai staiga atsidūrę keistos
’ . .. *. * . v ’i < P ® I ATvilrn'c inAiTsiTfr vicnnmpnp vra 1 v’icm oci’-n vonl’ičVr! ir stiprios Įtakos SŪkurVlC, KLiris TAUTOS FONDO TORONTO SKYRIAUS 1961 m. 

PINIGINES APYVARTOS APYSKAITA 
Pajamos:
Tautos Fondo Toronto skyriaus pajamos nuo 1960 m. gruodžio 31 d. 

iki 1961 m. gruodžio 31 d.:
: 1. Likutis iš praeitų metų „__

LXZtJ JI * v* J  O“ O v’ f** livv, amvmaoam. ** V. » -------------------

Kaikuriose srityse nančiu miestuose. Tarnaudami 3. Surinkta vokeliais per iškilm. Vasario 16 minėjimą “College” teatre 
■ erejimas į savarankišką gyveni- baltiesiems jie įsisavino tik pavir 
mą bus tvarkingas ir darnus, kito- (Nukelta Į 6 psl.)

0ūhai neteka fizinio'ar dvasinio komunistiniam ' nusistatvmui !Af^lkos. ]uodaja nsuomen§ yra,visai neparuošti Savarankiškam «ro turėtu bitai oerkeliami “Tė mXeas betkokiai anti“:! ^nans,as !r«<-™as' kad juodu-gyvenimui. Tuo tarpu “ulluru”- pradėjo iš palengvo griauti gen- 
careiravie^es Tėvas li-inei manifestaciiai ir remiuikai’ ^ač kune btlV0 maziausiai; laisvė pradėjo skambėti ir jų ko- = ties pagrindus. Tai kas buvo pro- 

inirmtvva” į vakariečiu civilizacijos paliesti, Donijosė. Netenka abejoti, kad ko- tėviams šventa, tapo sugriauta
bė itl-.’S. 
kurijos p: 
jų pajėgi 
yrą itaiai 
195i in. 
vyskupo leidimu. Kai “L’Osserva- bą.
toro Romano” pasisakė neigiamai,! /o 
buvo manyta, Kad knyga bus išim-!
ta iš apyvartos. Leidykla “Apes” te,

i ir remiu 
lėną laisvą iniciatyvą”.

pastabų dėl Romos « Šešios seserys — visos vie 
urcigūnų parinkimo bei auolės. Vokietijoj Markisčh-Bush- 
i.-; o7 Esą daugumas jų uolz šeima turėjo šešias dukras ir 
. Knyga buvo išleista visos tapo vienuolėmis, kurios 
su vyresniųjų ir vietos gražiai atlieka apaštalavimo dar-

ndijos katalikai studentai su-
■ rengė kongresą Ernakulam jiiies? 

ta iš apyvartos. Leidykla “Apes” | te, kur buvo suvažiavę 2500 Wfe- 
betgi paskelbė, kad leidinys buvo gatų iš Ceilono, Pakistano, Mala- 
išparauotas per vieną savaitę ir jų ir Filipinų. Pagrindinė svarsty- 
daugiau laidų_italų k. nebūsią mų tema — socialinis teisingu- 
spausdinani; 
pareiškė ni 
sprendimui.

nėra verti romantikos objektai, i loninės Afrikos dienos yra su-; vienos kartos būvyje negrų, gyve- '2. Gauta aukomis prie liet, katalikų ir evangelikų bažnyčių
? orob’emoš yra sudėtingesnės, hkaičiuotos. Kaikuriose srityse nanciu miestuose. Tarnaudami 3. Surinkta vokeliais per iškilm. Vasario 16 minėjimą “College” teatre

! . .. - , . .‘r.±aj*.----- 4.Parduota liet, pasų ir ženklų “College” teatre per Vasario 16 min.
i 5. Auka liet. Vyrų Katalikų Draugijos ir pavienių asmenų__ ______

i 6. Per TF vajų lankant su aukų lapais liet, namus Toronte
i 7. Gauta iš apylinkės valdybos Toronte už jai aukų lapų pagaminimą 
8. Gauta iš Liet. Kredito Kooperatyvo “Parama” už esamus pinigus 

Tautos Fondo einamojoje sąskaitoje Nr. 763

egu civilizacijos “sugadintų” 
žmonių. 

ŽMOGAUS NEPAVIJO? 
Tvirtinti, kad juodukas pabėgo „ ..

nuo beždžionės, bet žmogaus ne- feljetonas 
pavijo, būtų neteisinga, nes jis-----------------------
nesiskiria nuo kitų, labiau pažen
gusių rasių, nei biologiškai, nei 
Savo esmine psichine sudėtimi. 

........., vs...™ |.;io problemos glūdi jo primity- 
a. Pats T.. Lombard! mas. Kongresą atidarė kardinolas į vume, kuris, užuot teikęs jam tą 
usilenkiąs autoritetų į V. Gracias. Bombėjaus arkivysku-! nekaltą rojaus gyvenimą, verčia 

pas, pareikšdamas, kad Indijoj ’ eiti erškėčiais nuklotu keliu i ne-.
• Diplomatinių atstovybių Vati- katalikybė turi didelę ateitį.

kane yra: 3a amoasadoriai. 8 mi- r : . v. . .. .. ___ ___  ___- - -..r,. , . .
misteriai, trvs charge d'affaires ir atidaryta Toronte. Joje yra 1708 Kai 19 Š. europiečiai pradėjo užvaldžiusi prieš daugel metu, kai i užpylęs.
du gėrants d’affaires (Lietuvos ir-durys, 6200 lempų, suvanota mi-į grobti Afrikos žemes, rado jose) j isaį pirmą kartą sutiko Elytę. Tai — Velniai nemato tų laikraš-' 
Lenkjios). Naujasis Kubos amba- lijonas pėdų vielos, kurios užtek-: negrus, kurie, kad ir turėdami sa-i feuvo graži, skaisti gegužės diena, čių! Sakysiu regėjimas nebetar-; 
šadorius, Suomijos ir Indijos mi-,ių tūkstančiui gyvenamųjų namų. Į viią civilizaciją, buvo pasiekę tam į kvepėjo sula ir mėlyname dangų- nauja, nebegaliu rašto įžiūrėti!— 
nisieriai yra paskirti, bet dar nė- Didžiulėje 'auditorijoje įrengta; .ikrą išsivystymo ribą. Be vaka- i je tingiai vartėsi pūkiniai debesė- 
ra VVatikan-ii. Diplomą- moderniška scena ir kinas. Pasta-?riečiuj -- -------- --- - - - -
tinio korpuso dekanas yra T. Mac- j 1 
cauiey, Irlandijos ambasadorius, j 
Britanija turi Vatikane Įgaliotą' 
minister!, bet Vatikanas neturi!

| diplomatinio atstovo Britanijoj.
Šveicarijoj Vafikanas tūri nunci
jų Berie, bet šv^terijos vyriau
sybė neturi savo atstovo Vatika-

■ ne. . ....................  _. . ... .............. ..........................
• Anglikonu pastoriai Britam- prieš Bažnyčią. Jų agitacija Boli-;šu gentimi, nes tik skaičiumi gau- 

joj, susibarę į sv. Kryžiaus ar-ją,; 
nutarė suartėti su Roma ir šiais! 
metais pasiųsti savo atstovus pas 
popiežių Joną XXIII bei užmegzti 
ryšį, kuris galėtų vesti į vienybę 
su Roma, ši dr-ja paskelbė atsi-i 
šaukimą, kuriame pareiškia savo! 
priklausomybę Mistinianr Kris-

jai; anglikonų atskilimas nuo Ro- kas_d^dz^ta; da^’ !
mos 16 š. ivvkes daugiau dėl no- ' " 
litinių nei religinių priežasčių. 
Esą c ( ėjo laikas baigti nelemtą 
skilimą.

• Liublino katalikų un-tas. ne
turi teisės imti mokslapinigių iš 
student 
Marian 
tiktai y 
to, un-tes 
bet dargi 
studentų 
ja išlaiko 
un-tuose.
un-to studentu yra kilę iŠ ūkinin
kų ir darbininkų šeimų, o valdžios 
un-tuose

kane vra: 3o amoasadoriai. 8 mi-
; priklausomą ir modernų gyve 

• Moderni senelių prieglauda • .urną.

šadorius, Suomijos ir Indijos mi-| tų tūkstančiui gyvenamųjų namų. į vita civil

(Nukelta į 6 psl.)

$327,90
377,71
644,55
213,91 

34,00 
1485,57

25,00

45,19Balys J. Arūnas

omojE
Viso $3153,83 

Išlaidos: 
Tautos Fondo Toronto skyriaus išlaidos nuo 1960 m. gruodžio 31 d. 

r . iki 1961 m. gruodžio 31 d.: 
J1. Nusiųsta Eltos išlaikymui Madride _ _ _____

Į 2. Vasario 16 d. minėjimo išlaidoms padengti apmokėta Toronto 
apylinkės valdybai T_ _ _ ____ _

. 3. Išsiųsta Tautos Fondo Atstovybei Kanadoje per V, Vaidotą __ _
vTl™ ^.?lx į Banke Skatikas reikalus grei- 4.1šelista raštines ręikalamš ........... ....---------------------------------- . ...

ti, tarsi ji būtų ūžavęs gaivus pa- ' tai sutvarko ir penkinės laikraš- į- skomams’"užuojautom^ ■ T - — ........  -
w -* L/ t ✓v s* 'I O I S 1W ’I r \ V' ri ■ Ii _ « _ __ _

♦ /■» | p* a. ą ■~r~ ?—77 t-   -

minė, kad tokia palaima ji buvo lyg smėlio kas būtų ant plaučių į 
nžvaM’H'nci nripc H knerpi mpfn Iriri ’ užnvlpę *

tu * • Viso S2286>49- v elniai nemato tų laiKidb įBaiansas: pajamu __ §3153,83; išlaidu — $2286,49; likutis 1961 m. gruodžio 
31 d. — $867,34.. 
S. Dargis, TF Toronto skyr. pirm. P. Vilutis, TF Toronto skyr. ižd.

iWIUKAŠ
Jonas Skatikas atsargiai palie-, nę. Mesk, kaip Į balą gryną pi- 

tė ją galų pirštais. Jo kūnu nusfu- nigą.
vo šilta srovė ir veidas ėmė kais- * f

• • T V* • XX A -V-l A-UI A VIA -Į 1 • O C A M1111 vi 111^ tlX U V J d U V V1110         _asario vejas, staiga Jonas pnsi-įCllU nepasilieka. Dusioje^neiamu, *. sum0kėta Liet. Kredito Kooperatyvui “Parama” už bankinius 
patarnavimus .......... ...... ........ ................. . ..................................... .

$100,00

240,26
1800,00

2,25
2,25 
5,00

0,78

ramina save Skatikas.
— Labas, ponas Jonai! —su-_________ _____ . .. .... , įneštų kultūrinių ir tech- iisį TOij. beržyno gilumoje, ku-' — Labas, ponas Jonai! —su- B . v. . .

j te yra 650 garsiakalbių. Vien tik ■ nologinių gėrybių, Afrikos neg-i kavo gegutė. O Elytės akys buvo! stabdo Skatiką banko tarpdury- iAtvyko -inŽinieftUŠ iŠ LietUVOS 
j koplyčios įrengimas atsiėjo $100 -■ rai nebūtų taip greitai pažengę į; mėlynesnės už pavasario dangų ir j je išsipustęs vyriokas. ' 7 - ■ ■’ - “ '----- -——■
! 000. Viso kambarių — 1139. Sta-i rieki iš savo pradminės būklės.' iOS balsas giliau smigo krūtinėn,j — Labas ..., — ne 
kybai buvo organizuotas vajus vi-i‘ .egrų galvosena ir atsiekimai bu-: negu gegutės graudus kū-kū. Bet! sako Skatikas ir sumi

yno gilumoje

nedrąsiai at- £
sako Skatikas ir sumišęs žiūri i; 
nepažįstamą'.

— Tai ką, Jonai, neprisimeni; 
manęs? — juokiasi vyriokas ir; 
mikliai pasitaiso baltus, kaip Mūsų tautiečiai, kurie nepasižy- straipsnių jaunimo klausimais pa-
sniegas. marškinių rankogalius, mi duosnumu lietuvių kultūrinei rašymo. Tokie konkursai jau yra

— Sarmata ir žmogui pasisaky-1 bei politinei veiklai, duosniai re- virtę tradiciniu dalyku ir karto
ti, bet nepažįstu. — sumykia Ska- į mia savo parapijas. Po ranka tu- jami kas metai, šieinet konkurso

_____________ tikas. v - iriu šv. Antano par. Ciceroje, Či- pabaiga numatyta 1962 m. vasa- 
lokas; ruošia komu-! kurios kasdieną jiems .grasindavo, j nebuvo panašus i anų'saldžiu_die-' —— E, brolyti, matau pačiam rei-? kagos pašonėje, 1961 m.apyskai- rio 1 d. Keturioms premijoms

Be to, gentinė visuomenės f°r;!nU Elytę. Jisai neturėjo nei skais- prisistatyti: esu Pinčiukas . • - ;tą, rodančią $116.230,03 pajamų, paskirta §200, kurie yra suaukoti
.z ners pažangi nei politiniu nei! yeįdo neį spinduliuojančių Skatiką nukrečia šaltis. Taigi, ‘ Tai yra įdomus faktas. Drąsiai mecenatų.
vilizaciniu požiūriu. Tai reiškia,: akiu neį §yejnaus balso, padaliau mat- patsai Pinčiukas. Tasai vėl- galime teigti, tiek pajamų neturė- žurnalo adresas: 2345 w. 56 St. 

j iiej ‘tikros gyvybės. Tai buvo pa- n’as iš Lietuvos, kurį su senmer- jo š. Amerikos lietuvių bendrinės Chicago 36, Ill., USA.
- - - - - —-- kultūrinės bei politinės organiza-! • • •

cijos kartu paėmus, žinoma,’ kad Sausio 17 d. Čikagą pasiekė pa- 
Čikagoje ir jos apylinkėje yra 13 bėgėlis iš Lietuvos — Juozas Mik- 
lietuviškų parapijų, kurių meti- lovas, kuris 1961 m. pavasari paš
ilės pajamos siekė apie $1 mil. pruko į laisvę iš ekskursijos Pran
ei kur kitos lietuvių parapijos cūzijoje. šis 30 metų amžiaus ge- 
JAV bei Kanadoje? įologijos inžinierius atsiskyrė nuo

1961 m. šv. Antano parapija 300 asmenų ekskursinės grupės 
turėjo 3.000 užsiregistravusių ar iš Sov. Sąjungos ir Paryžiuje pa- 
bažnyčią lankančių žmonių. Viso- prašė pabėgėlio teisių. Paryžiaus 
je Amerikoje yra priskaičiuojama viešbutyje jis paliko visus savo 
arti milijono lietuvių kilmės gy- daiktus, tačiau jų nesigaili, 
ventojų. (Čikagoje — 100.000). j J. Miklovas yra daug keliavęs 
Kaip būtų gera, kad jie bent po po Sov. Sąjungą su mokslinėmis

Čikagos lietuviu vaizdai ir vargai
, . EDVARDAS ŠILAITIS

soje arkivyskupijoje. Be to, gau- vo valdomi genties vieneto, kuris • tada jonas nežinojo, kad be mei- 
ta prov. valdžios parama. ir nulėmė jų išsivystymo raidą, i Jės Elytei jo krūtinėje yra dar

• iBolivijos vyskupai prašo Karštas klimatas, burtai, prieta-jstipresniu jausimi. Taip, jis tada 
prezidentą V. P. Estensorą su-jrai ir aplinkos nesupratimas ver- buvo jaunas ir nėpatvręs ir virš 
stabdyti komunistų puolimus! :ė juodukus vis glaudžiau sutapti• j0 galvos tyvuliavo tėvynės dan-

... ... . - 7 " ” - - - " gus ...
; vijoj kasdien didėja ir žiaurėja;; šiame vienete galėjo rasti atspirtį jr v^i j0 ranka atsargiai pa°los- 
; verčia tėvus neleisti vaikus į ka-įsirieš dvasias ir tas nežinomybes, j tg ;a jr ^as sutvėrimas anaiptol 
.ekizmo pam-’—--- ~x;- 1-~~" ;L~ - * - ■ -•

i .istinius kursus jaunimui:
• “Krikščioniškoji Lietuva” — 

: okia antrašte “L'Osservatoro Ro 
i mano” paskelbė straipsnį, kuria- i og ir ekonominis pagrindas lieka:

__ ____ __ _________  ___ 'me sakoma: “Tikėjimas nemiršta L’rimo j būklėj. Pridėkime nuolati- į į7asta?Xrudaį plonytė banko'kny-ge malūnininkas “apženyti” nore- i 
taus Kūnui — visuotinei Bendri- D':Stuyoje. šis kraštas, katalįkiš-j -sius tarpusavio kaius ir gausime Tiesa, ant jos priekinio vir- j°- dabar Skatikas pastebi, kad 

_ i ’A'tiki i nearti pulniniiRtos būk- iželio piestu vienss prieš kits sto- Pinčiuko skrybėlė tokia aukšta ir
guma, yra vienintelė sala Šav. Są- 'lės” vaizdą prieš europiečių įsi-: vėj0 du išsišovusiais šonkauliais smaili. Matyti, jis vis dar su ra- 
jungoj, kur katalikų bendruome- brovimą į Afriką. Tai yra faktas, i įr nukarusiais liežuviais, o be to, giukais. Ir kairė kelnių kiška sto- 
lė išsilaikė. Kitur, per 40 perse- kurį antikolonistai sunkiai ^u-iiau labai smailiomis uodegomis resnė. Uodegą jon bus įbrukęs, 

kiojimo metų, tikintieji, kurie ne-mranta. Jų manymu, europiečiai; įjos buvo karingai užriestos) liū-' Užuodžia Skatikas ir lengvą sma- 
buvo verčiami atskilti, kaip tie.: nepaspartino, bet sulėtino negrų yįr§ ju oaiyU spindėjo kara-:l°s kvapa. 

---- I kriiy į šviesesni rytojų. Tai nėra; karūn'a, 0 po kojomis aiškiai į ‘ 
msybe: europiečių įsikišimas ne- • švietė keturios skaitli-nės 7247. i 

. ;msiogmiu budu sudarė pagrindą jOnas skatikas niekada nesapnuo- 
isių dienų nepriklausomoms Afn- jdavo tų karaiiškos veislės liūtų, 

' nors jie ir buvo baisiai didingi,
# e pdlygiiiUS Su TubaUSiu dvaro SKa- ------ •>--------- s . ’ ■;*■ ------- x------o------>---- j--   r- r- ——zj—o- — —-—■—----As* Kafrsmsas aDSIS^reitaimO nikais, bet tos keturios skaitlinės zenatvę kalbėti. Lietuvoje ir vien- 81 paaukotų lietuvių kultūri- ekspedicijomis ir beveik kiekvie-

t? W - V « t f I rffTTynnimA ■> Erti v\/\L4tv>a wz, »4a4aia vvmm Z<raw4£1v> am Iv a£«

i-.• a i 5 dažnai nutraukdavo saldų Skatikot«ISC s;.9G<-3°šCJQ. i nakties poilsį. Va. rodos. Kūčių
T . . . . , , nakti sapnuoja Skatikas, kad pas-
JT karine akcija Katangoje tu- panaudoti militarmę jėgą atskilų- kutiįė skaitlinė bąla ir bąla, pa- 

e sudaro tik 50^ ,ri tikslą reintegruoti šią provin- šiai Katangai grąžinti į Kongo rė- gajįau visai išnyksta. Banke jo
* diskriminaciia Ame- j Kongo valstybę, nuo kurios^mus;C1,a JT Pafode savo bruUiu- knygutės nepripažįsta, šaltas pra- 

rikoje. Afrikoje ir kitur daro dau-! Katanga atsiskyrė tuoj po to. kai muštos^nes^ridenstos^abeiotLikaitas ^Pdia Skatiką, ir jisai bai- 
giau žalos kataliku Bendrijai, ne Konge prasidėjo anarchija. Taigi, I abe]0‘*
gu v sos nore rijos kartu — pa- IT akcija Katangoje yra moraline i Tm __  . , „ I Kitą kartą Skatikas s_r.,—j_
reiškė .A: ?.št. nuncijus arkivysk. Jr politinė' problema. JT nutarė ,dl išėjo prieš Katangą Kongo kad tarakonai. tokie riebūs, bliz-

stabdyti komunistų

u —■ pareiškė rektorius 
:chowicz. Leista priimti 
7;'ė'r.s aukas. Nežiūrint 
y. jėgia netik išsiversti.

'■.’'5 i stipendijas 65% ' 
s 1742. Tokia-proporci- 
na ir Lenkijos valdžios 
D i trečdaliai Liublino

Ynrie priklauso rytų apeigoms, — 
sklaidė. Mūsų brolių lietuvių 

būklė atspindi kataliku Bendri- 
s padėti Sov. Sąjungoj”.

o siuntiniai
1 LIETI VA. LATVIJA ESTIJA UKRAINA k U.S.S.R

Sirmčiame O A ČT i 1 Jūsų sudarytus ir apdraustus jval-
paprastu ir V » 25 " w riils siuntinius.

Turimo pardavimui Įvairių medžiagų ir kitų prekių.

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

Gyvena n<- Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svo 
tio siųntin.ū.-. bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti 
mums paštu ar ekspresu Apmokėsite gave mūsų pranešimų.

\ i :;.u -na*greitas ir ssžin'ntas ' ■ ;

LIETUVIŲ 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. Jnraitis 
<M Tafias St.. Sudbury, Ont. Tel. OS. 3-5315. Ponia M. Venskevfčienė. 
DA WO VA! ANDOS: pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 vai 
n r<' .M 7 vai vnk So^ta-lienlais—nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak.

SAVININKAI S. tr A KALŪZA

yra dar 
į. Taip, jis tada

mi duosnumu lietuvių kultūrinei rašymo. Tokie konkursai jau yra

/a nėra pažangi nei politiniu nei; aas yeįdOj neį spinduliuojančių

Užuodžia Skatikas ir lengvą sma-

— Tai, kaip čia dabar, už jūrų 
marių atsidūrei? — nedrąsiai 

' klausia Skatikas. — Girdėjau Lie
tuvoje net ženytis ketinai...

__________ -......... — ~~ nerimastingai ranka 
) palyginus su Tūbausių dvaro ska- pamoja Pinčiukas. —- Ką čia apie

gungiui nebėra gyvenimo. Per- niams bei politinams reikalams! noje vietoje yra sutikęs lietuvių, 
daug mokytų velnių iš matuškos Atrodo, labai nusivilsime, kai Ekskursijoje į Vakarus kartu sū 
Rusijos privažiavo. Visas gėrės- skaitysime apie aukas Vasario 
nes vietas užsėdo ir mandresni jie 16-sios proga, 
už mane, tai ir nutariau už jūrių] 
marių laimės pajieškoti. Pasirin

juo buvo apie 10 lietuvių, tačiau 
jie nežinojo, kad Miklovas rengia
si pabėgti.

Maloniai širdį paglosto, kai pa- šiuo metu J. Miklovas planuoja 
kau Kanadą, čia nemaža savųjų imi i rankas naują “Laiškai Lie-1 Čikagoje ilgiau apsistoti ir įieško 
parapijiečių, širdis vis prie savų tuviams” žurnalo numeri, pažy- darbo. Apie jo tolimesnius žings- 

j v-i+o i-orto evotitac canmmia linksta. mėtą 1962 m. sausio mėn. data, nius čia parašysime vėliau.
JT išėjo prieš Katangą Kongo kad tarakonai tokie riebus bliz- — 0 darbą koki turi? Tai Čikagoje Įsikūrusių T. Jėzui- 

vienvbės vardu, bet Kongo terito-pančiais pilvais, graužia skaitlį- . - Darbai-^ nusijuokia Pinčių-Du leidinys, kuris Įgauna vis; tobu
loje niekad negvveno viena tau-mes pačiojPe liūtu papilvėje. Prirė-ikas- T" Dirbu dlen^ naktJ ir Yls įesnę išvaizdą bei darnesni turini. 
...oje i-.tKau ne^ veno v e a ta , -J Iavac at>in savų žmonių gerovei... Va ir da- Naujas nr. pasirodė liuksusiniu
ta tarptautines teises prasme. » -. P . inieJ? Dirk. bar girdėjau, kad tau trūksta pen- ’viršeliu, naujomis vinjetėmis 
Tad mililarinė prievarta Katan- ’ T -‘e P..„° . P kinės laikraščiui. Nebūk kvailas (meninė priežiūra Algirdo Ku-
gai yra priešinga tautos apsi- .̂..  - • - .......... ■ . . -
shjntaubnės or ’ P^unda- Dešinės kojos nykštis|kaulės Atvirai tau. ’ pudapiai nbotraukį - Algiman- 

i įne diktantu tautos turi ii nagas kraujuje mirks-

I patinkamas santvarkas ir institu- l‘sA lal< Dro1^1’ xsfpnaiJ • / J. 
i cijas miglotos ir trapios vienybės Skatikas i laikrodį,
i vardu, vra pavojinga ir net pražū- Reikia skubėti tuojau bankas už
minga. Jei JT nori jėga suliodyti vers duris- Dabar jisai drąsiai pa- 
! Kongo vienybe, kodėl ji leido su- ima nuo stal° banko knygutę, pa
byrėti Jungtinei Arabų Respubli- atverčia. Skatiko akys juo
kai, kai Sirija atskilo nuo vieny
bės su Egiptu? Kodėl JT neisiki-

kiasi.
_ _______v________ _____ — Truputi, —tyliai pagalvoja 
šo i Tndiidš vienybės išlaikoma. Skatikas, — sutaupiau. Reikia dar

; kai Pakištahąs atskilo? Kodėl JT tiktai pasispausti ir prie penkių
i nesikiša i Mali skilimą, Į Senega- “iičbų” prilipsiu . ., --
lijp. ir Sudaną? | Įdėjęs knygutėn pluoštą bank- laikyti,

Belgijos vvriaūsybe ant greitu- In^uja užverčia ir ^liai įspau- šokti ir visiems aukoU!. -
■ dzia kišenėn. Lengvu žingsniu, ko- P2ts rmt! svivl., . — 

ne bėgomis, nudarda laiptais ir; kas. — Tokie žmonės man patin 
atsiduria kunkuliuojančioje gat
vėje. Ir dabar Skatikas atsimena, 
kad reikia sumokėti už laikrašti.

— Sumokėti!—kalba jisai pats 
su savimi. — Tada trūks penki
nės iki šimto! Kaip Čia dabar dė
si. kaip ant juoko, bankan nepil
nus šimtus!... A. tie laikraščiai, 
tai tikra Dievo bausmė. Metai vie
sulu pralekia ir vėl duok penki-i

jų parengė Kongui konstituciją, 
pagal kurią visas belgų valdytas 
plotas tampa viena valstybe, nors 
belgai niekad kongiečių nelaikė 

i viena tauta. Kas jungia kongie- 
• Čius i vieną valstybę0 Ogi tik fak- 
Įtas. kad jų gyvenamoji teritorija 
; buvo Belgijos kolonija. Jokios is
torinės tradicijos nejungia katan- 
i giečių su kongiėčiais J. Gbs.

ir dėl kokių niekų neklibink ma- i rąusko). Ypač gerai atrodo du 

kyšiu, nepirk knygų, neskaityk to Kežio. S. J.. kurios savo meniš- 
laikraščių ir nemėtyk sunkiai už-1kurnu išsiskiria iš kitų mūsų fo- 
dirbto cento Vėjais!... Spausk tografų. net ir profesionalų.
centą prie cento ir nešk Į banką. Randame kiek neįprastą ir be- 
Tiktai pinigas ir aš esame tavo: ne pirmą išeivijos spaudoje pas- 
tikri draugai. Visa kita — “glups- tabą. sakančią, kad "Laiškų Lie- 
tva”!.. .žinau, kad kartais čier- tuviams iliustracijas naudoti ir 
kėlę išmeti, čia jau kitas reika- straipsnius persispausdinti drau- 
las. Kraują sujudina, merginos džiama”. Nežinia, kiek šio drau- 
gražesnės pasidaro! Skystymėliui dimo bus paisoma ir kaip su nu- 
r.esigailėk pinigo! 'sižengusiais bus elgiamasi.

— Teisybę kalbi! — spūstelėjo Taip pat norisi sustoti ir ties 
Skatikas Pinčiukui ranką. — Juk žurnalo skelbiamu konkursu dėl
negali žmogus visus laikraščius iš- ■

. visuose parengimuose i
» i- '■ ,T

— Dats raiti — sušuko Pinčių-j

ka. Ir man lengviau ant plaučių 
pasidaro, kai su protingu parapi
jiečiu pasikalbi Tik pagalvok, ką 
pinigas gali... Namą turi?

-Turiu.
— Bizni turi?
— Turiu
— Mašiną turi...
— Nu. kaip čia be

(Nukelta Į 7 pslp.)

Čikagos didžioji amerikiečių 
spauda plačiai rašė apie Vilniuje 
teisiamus lietuvius kunigus i r žy - 
dus. Pranešimus darė ir Čikagos 
radijo stotys.

“Chicago Tribune” dienraštis 
sausio 16 d. Įdėjo savo bendradar
bio pranešimą iš Vašingtono, ku
ria me rašoma apie lietuvių be i 
kitų pabaltiečių pastangas iškel
ti Pabaltijo pavergimo klausimą 
J. T. čia minima JAV Valstybės 
sekr. pavaduotojo Brooks Hays 
laiškas Thomas Morganui, kuria
me prašoma, kad J. T. nebūtų 
"lipama ant rusų kojų pirštų”. 
Laiške yra dėstoma JAV vyriau
sybės nuomonė, sakanti, jog J. 
T. šis klausimas nesusilauktų pri
tarimo.

mašinos

LATMŲ GĖLIŲ KRAUTUVĖ
SD2 BATHURST ST. (katnpas Bloor j 
Telefonas LE. 3-3884.

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
Puokštės nuotakoms bei >/airioms kitoms progom — 
europietiškume ir kanadiškame stiliuje.
įvairiausių rūšių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis. 
Mes turime gintaro irkitokių išdirbinių dovanom*. 

Kalbame toip pot vokiškai Ir rusiškai.

U-'OTus’
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Lietuviai tebėra atsparūs ateizmui
‘Tarybinės moters” 1961 m. 11 nr. 

yra reportažinis O. Poškaitienės sU 
“Jus ne viena”. Jame aprašoma ateisti
nė konferencija Seirijuose: konferen
cijoje daug dėmesio skiriama Jadvygai 
Černiauskaitei, kuri “Tar. mot.” 1961 
m. gegužės mėn. numeryje paskelbė 
savo laišką “Kodėl aš netikiu”, šioj 
konferencijoj viena kita moteris viešai 
pareiškia, kad “jūs ne viena, ir aš ne
tikiu ir i bažnyčią neimi”. Poškaitienė 
tokias drąsuoles pagiria, bet pažymi, 
kad toli gražu ne visi jas giria: antai, 
liaudies skulptorė “Marija Ševerenkie- 
nė būtų visiems papasakojusi, kaip ji 
atsikratė religinių prietarų, bet vyrai 
(jos ir jos dukters) neišleido. Girdi, 
gyveni ramiai ir gyvenk. Pradėsi skė- 
rietis prieš žmones. - Vienam patiks, ki
tam ne, o gyventi su visais reikia”. Va
dinas, masių, Poškaitienės vadinamų 
“bambeklių”, nuotaika ir reakcija yra 
griežtai priešinga ateistų “skėtrioji- 
inuisi”, ir tai tokias Severcnkienes su
laiko nuo ateistinių plepalų ateistų 
konferencijose, į kurias, matyt, per 
piievartą žmones suvaromi. Apie ty
lius į ateistines konferencijas suvary
tus žmones Poškaitienė rašo: “Matai, 
sėdi žmogus, gal net klausosi, bet nė 
vienas jo veido raumuo nevirpteli. Lyg 
pilkas, bespalvis apnašas būtų aptrau
kęs žmogaus bruožus. Atrodo, prieitum nelegalizavo visų Dekalogo įstatymų 
ir perbrauktum ranka per tokį vei- laužymo. Kaip žmonės i 
dą, gal taip abejingumą nuvarytum”; j 
Ką Poškaitienė tuo pasakė? Ogi tai, paskaitų, kai girdi tokius absurdus sa- 
kad ateistinėse konferencijose sėdi > kant, kad tikintieji lietuviai “nevykdo į 
žmones, kuriems labai sunku kiaušy- ] * • •
lis kvailu ateistu kalbos, o ateistams gera is katalikais”, 
pikta, kad jų “moksliški” pamokslai 
nelimpa žmonėms prie širdies, tad Poš
kaitienė norėtų “prieiti ir perbraukti 
ranka per tokį veidą”, aiškiau kalbant, 
norėtų suduoti per abejingą veidą. 
Maža to, kad žmonės per prievartą su
varyti į ateistines konferencijas; bol
ševikai norėtų, l<id jie džiaugtųsi jų 
kvailomis kalbomis, o tuo tarpu jie

Daug lemia nematomų šnipų armijos
Sovietai nuteisė 22 m. ameri-, partamentas Pagal jas, vien tik mą ir kapitalistinių kraštų san- 

kietį, studijavusį V. Vokietijoje, R Vokietijos saugumo įstaigai R.-tvarką, o kitus šešis — technikos 
aštuoniems metams kalėjimo. Berlyne Normannenstrasse pri- dalykus, ypač elektroninius apa-! 
Esą jis, lankydamasis kaip turis- klauso 22.000 tarnautojų, kurių i ratus, reikalingus šnipinėjimui, 

wii u.« m u » .vuivmm. vo tas Rusijoje, fotografavo karinius pagrindinis uždavinys — sabota-i Prograinon įeina taipgi naujausi 
centrinės* figūros ’Ld7ygos**černiaus- įrengimus Netrukus buvo suim- žas ir sąmyšio kėlimas Vakaruo-! žudymo metodai, fotografavimas/ 
kaitės pasakymo, kad jos ateistinis ti ir panašiai apkaltinti du olan- se. Čekoslovakija taip pat R. Ber- ! riaušių kėlimas ir raktų padary- 
laiškas spaudoje “sudomino ne tik pa- dai ir vokiečiai. Vėliau vėl du vo- lyne laiko didelį skyrių savo vi- mas. Mokslas nėra lengvas Iš ke- 
maidžias moterėles, bet ir tuos, kurie: kiečiai buvo teisiami Kievo kari- daus r. ministerijos saugumo tar- j luriasdešimt atrenkama tik dvi- ■ naįs metais gyvename vis plačiau, rimą vėl atgaivinti “Darbą”. Esą, 
nė vieno Dievo įsakymo nevykdo, o nio tribunolo tai batų pirklys nybos ir krašto apsaugos min-jos:dešimt, kuriems duodami mokyk-.įštaigingiau, patogiau. Neretas^ jei jau kitaip neišeina, tegu “se- 
iaiko save gerais katalikais”, ir dar; Ądoįf Werner su žmona Her-į antrąjį štabo skyrių R. Berlyne los baigimo laipsniai. Baigę tuoj net ir drįsta pajuokauti—.gyve'- moji gvardija“ atgaivina ir toliau
kartą pripažįstama, kad /tos ,Paė»^ j mine. Abu keliavo po Rusiją kaip1 yra ir vengrų AVH ir Katpol sau-; siunčiami į Vakarus, kur šnipinė- nimėli, ir kada tu pablogės!?! leidžia minėtąjį žurnalą. Gal at-
moterys, Kurios neseniai oyre jos (j. amerikiečių žurnalo fotografai- i gumo grupės. Turi ten bazes len-'jime užima vadovaujančias vie- Augštas gyvenimo lygis mus mig- gaivins, gal ir leis, bet tik kyla

rumunai ir net ; tas. Nuo 1955 m.’’mokyklą baigė do ir lepina. Neoficialus lenkty- labai gyvas klausimas: ar bus kam
liai fotografuojant radaro stotis, i šiaurės korėjiečiai su kiniečiais. 120 asmenų ir jie visi turi “mas- . niavimas savųjų ir kaimynų tarpe ' *“ ‘"“** ‘ ‘ ~ “ ‘
rorliiA Izcriimn'.jnae etn_: Vici nnciriri Hnlinini vra Iča- tpr*’ čnimi titulą jsu taip įėjo 1 1I1ŪSU • VVCnilYlO

būdą ir supratimą, kad. regis, ki-

paskaitos konferencijoje. Jurkonytė 
išvažiavo ir dėlto konferencija neišėjo 
kaip reikiant!

Kad sovietinių ateistų antireliginė 
propaganda varoma visai nemoksliš
kai, tai matyti ir iš tos konferencijos

Iš VISUR
AL. GIMANTAS

PRESTIŽO
UH/J: LENKTYNĖS

Su kiekviena diena, su kiėkvie- '

nalas tik jau nėra paskatinantis 
pragiedrulis ateičiai.

Spaudoje teko skaityti, kad no-

čemiauskaitės) darbštuma, sąžiningu- ,' . , ... t. - .
mą pradėjo smerkti ir laikyti ja visų ! Sovietai juos apkaltino nelega-, kai, bulgarai, 
blogiausia...” Tuo pasakoma, kad ma- - _ . , .......
sė nemėgsta viešų ateistų. [ radijo antenas, kariuomenės sto- • Visi šie paskirt daliniai yra ko-

I Kiekvienam lietuviui kaimiečiui yra i vykias ir vedant užrašų knygutes [ordinuojami Sov. Sąjungos slap- ’ 
aiškus absurdas, kad ateistės oponentai * nematomu rašalu. A. Werner, ku- j tosios policijos KGB, kuri Berly- 
“nė vieno Dievo Įsakymo nevykdo, o ris “prisipažino” kaltas, nuteis-Į ne, Karlshorst priemiestyje, lai-‘ 
laiko save gerais katalikais”. Kas visą tas 15 metų kalėjimo, o žmona—į ko 1000 tarnautojų ir specialistų, į 
to Dievo įsakymų nevykdo, tas yra vi-; septyniems. Ar tuose sovietu kai-[ Raudonoji armija turi savo špio- 

\ ”? Į tinimuose yra bent kiek tiesos, inažo įstaigas Sehwerine. Leipci-l
i zisiuoti. jei toleruotų visų Dievo isf. niekas negalėtų pasakyti. Ameri-[ge, Magdeburge, CheraniUe ir R. i

kiečių saugumas paneigė visus Berlyne Kiekvienoj ištaigoj yra 
kaltinimus. Pasak jų, jei Werner nemažiau kaip 25 karininkai, ku- 
ką nors uždrausto ir fotografa- rie tvarko kariuomenės žvalgybą, 
vo, tai tik iš smalsumo. Tačiau 
sovietai skelbia, kad amerikie-į 
čiai naudoja V. Vokietija ir Bėr-i 

savo šnipams, siunčiamiems įauAjiiiv. xvaip gali entuziastiš-' v.
kai klausytis antireliginių kalbų beiĄ W KtastUS.

BEGALĖS ĮSTAIGŲ
Labai įdomių žinių aną savai- 

'tę paskelbė JAV Valstybės de

kymų laužymą. Stalinas su savo “op- 
ričnikais” laužė visus Dievo įsakymus, 
bet žiauriai baudė politinius žmogžu
džius, vagis, prievartautojus. Stalinas 
pats neklausė Dievo įsakymų, bet sa
vo valdinius vertė juos vykdyti, taigi

skaityti, ar užteks tos pačios “se
nosios gvardijos“ skaitytojų? Ar 
bus sugebėta patraukti ir "jauną
ją gvardiją”, be kurios juk ne
bus nė mažiausios ateities, ši prie
laida, toli gražu, galiotų ne vien 
tik "Darbui“ ir jo vienminčiams...

NE PROPAGANDOS,
• O TIESOS ,
Ųžsipuolėme vienus ar kitus 

tautiečius, neseniai besilankiu
sius sovietinamoje Lietuvoje. Pri
kišome jiems daugelį dalykų. Gal
būt tie priekaištai buvo ir vietoje 
ir laiku pareikšti. Bet. regis, kri
tikai bus užmiršę savo puolimuo
se reikalauti iš visų kalbėjusių ar 
rašiusių vieno, bet pačio svarbiau
sio dalyko — tiesos. Ir tik jos.

ter” šnipų titulą.
TŪKSTANČIAI SUIMTA
Per paskutinius devvnis metus i taip ir būti negali. Randame nau- 

vien V. Vokietijoje suimta virš jas ir patogias progas vieni prieš 
18.000 komunistu šnipu. Kiti kltus pasirodyti, savo išgalėmis ir 
tūkstančiai pakliuvo i policijos skoniu pasididžiuoti. Visoje eileje 
nagus kituose kraštuose. Daugu- sėtuvių gyvenamų vietų kiekvie- 
ma suimtuju vra paprasti agen- nais metais vyksta eilė tradicinių 
lėliai, bet‘kartas nuo karto pasi-' kuri4 vienas ar du, jau yra 
taiko ir žvmesniu laimikiu. Dide- būtim dalyvauti. Jau susidarė lyg 
•• • *• : etiketo, prestižo reikalas. Esą, ga

li nenueiti į tą ar kitą, bet X ar 
Y baliuje dalyvauti jau yra socia
linio gyvenimo pareiga. Šie žo
džiai nėra koks pasisakymas prieš 
tokius puošnius susibūrimus, tik 
papratas faktų perdavimas būsi
miems lietuviško gyvenimo išei
vijoje tyrinėtojams. Priedui, ma
ža smulkmena, liečianti piniginę 
pusę. Štai, šio autoriaus gyvena-1 _ ... ...
moję vietovėje, vieno ekonomis-1 baugiau nieko, jokios propagan- 
to apskaičiavimu. N. Metu balių- dos, tik tiesos. Visi esame godūs, 
je tautiečiai išleido virš S20.000. ’ tiesiog ištroškę gauti galimai dau- 
Ir tai tik viename baliuje, tik vie-: giau ir patikimesnių žinių apie 
noje netaip jau gausioje vieto- Lietuvą, jos dabartinį, gyvenimą, 
vėje. T' " " ’ "

LIETUVIU DRAUGAS 
Į KONGRESĄ

Sibiro priverčiamojo darbo sto-

Ii skaičių šnipų iššifravo kontr
žvalgybos skyriai, kurie savo 
agentus turi infiltravę i komu
nistų šnipų organizacijas; dalį jų 
nurodė rytų pabėgėliai. Daug pa
sitarnauja nusivylę komunisti
niu rojumi patys sovietų agentai 
atbėgę V. Vokietijon. Pvz. nese
niai atbėgo Guenther Maennel, 
kurio žinioje buvo visas R. Vokie
tijos šnipinėjimas, nukreiptas 
prieš JAV. Jo dėka buvo likvi
duota 14 svarbių agentų Afriko- 

t je, Skandinavijoje ir Art- Ry
tuose.

KAI SĄŽINĖ PRABYLA
Vienas komunistų agentas 

i Paul JAV ambasados klube Bad

FOTOGRAFUOJA IR i 
SEKĄ !//' ]:

Tokia didžiulė šnipų armija 
yra skirta ir savitarpiam šnipi-i 
nėjimui. Pvz. R. Vokietijos MFS 
skyriui nr 1 priklauso 900 agen
tų, kurie yrą išsklaidyti visuose 
jų kariuomenės daliniuose. Jie! 
verbuoja savo patikėtinius, kad 
pranešinėtų, pagal bendrą komu
nistų taktiką, vienas apie kitą. 
Skyrius nr. 2 susideda iš pagrin- ( 

krizė nebefigūruoja smarkumu vertė ir verčia ūkinin- dinių 800 tarnautojų, kurių pa- , 
' reiga yra ruošti ir aptarnauti j

- - i p^tib^ht^^wri^ipsny-hūkstai^ v- Vokietijo-!
&vauuui» naiuviiiiD, v >. u v j.v - _ . - - je Maskvos “Pravdoje” pripažino,: Je }r kituose Atlanto Sąjungos i
sėdi lyg kokios mumijos ir savo abe- ta, nei pasikeitusi. UIbrichto vai- j.a(j BerĮvno “sienos” tikslas bu- kraštuose. V ienas šio skyriaus po- Q0(įesberoe Vokietiioie susina- 
.............       ■” į vo sulaikyti pabėgėlius. Pasak jo. ] olanis’ "araerikietV 'tarnautoja 

■V- Vokietijoje trūko inteligentu ^3
pasitaiko vienas kitas ir neruža- ' 
vųjų simpatikas. Iš tokių tetų-

nė vieno Dievo Įsakymo, o save laiko
J. Gobis

Rytų vokiečiai sukiltų, jeigu ...
Berlyno L___ _____o___ _____ ___________... -------------

pirmuosiuose spaudos puslapiuo- kus prisijungti prie kolchozų, 
se, tačiau padėtis nėra nei išspręs-L , . „ . -r je Maskvos Pravdoje • pripažino

jįngais^ veidais reiškia protestą prieš i džia, palaikoma tik sovietų ka- : - - . . .. _ . .
ateistu išdykavimus. riuomenės, privedė visą R, Vo-j

Seirijų vid. mokyklos direktorius A. kietįja ne tik prie politinės, bėtU dorhininVn ir imnprin
Lipskas rado reikalingą konferencijai ir pknnnminpą kri7pą ’ 5 (u.. DimnKų Klases ir imperia
pasakyti, kad “jis tikėjosi, jog konfe-' x x J __ Y__ s Į. lištai darė viską; kad jų pnsivi
rencijoje pasisakys ir geografijos mo- ' 
kytoja J. Jurkonytė, o tuo tarpu mo-J - . w - .(O__- -- _ —___c
kytoja labai liguistai, netgi su histeri- pamiršta. Kai V. Vokietija gali i 3o bilijonu markiu arba 40% vi 
kėš doze, sutiko žinią apie konferenci-1 džiaugtis ekonomine gerovę, tie | su 1961 m pajamų, 
ją, o atėjus konferencijos dienai, nie-. patys vokiečiai R. Vokietijoje į ‘ 
kam nepasakiusi nė žodžio, brūkšt.. * - - - -
ir išvažiavo”. Šis direktoriaus pareiš
kimas Foškaitienei priminė, kad mo
kytoja Jurkonytė ir anksčiau sąmonin
gai vengė ateistinio darbo ir pernai ne- - . _ . ,
paruošė antireliginės paskaitos. Nors Krautuvėse norą batų. Sviestas ir 
tame pat straipsnyje priminta, kad So -j niėsa jau seniai tapo liuksuso da- 
vietų Sąjungoje visiems garantuota lykais. Laikraščiuose gyvento- 
sąžinės laisvė, tačiau mokytojai Jur- * jams aiškinama, kad maisto neda-J 
konytei daromas reikšmingas priekaiš-: teklius yra laikinas, nes praėju-j 
tas, kad ji nenori dirbti ateistinio dar-:sįu metu derlius buvęs menkas.' /X X « »/X WWiT* • /V 1 VA W XX *■ ’ - .. *
rius nėra šimtaprocentinis ateistas, nes

mokitojos^SėS“ pakankamai “Jpiūs buvo rekordinis. Skirtumas! 
šviesti” konferenciją. Dabar jis savo: 
pasyvumą lyg teisintų, lyg .-dengtų mo
kytojos Jurkonytės “pabėgimu

žmones. Pažinti Lietuvą, galimai 
geriau ir plačiau, jau šaukiama 

i visuomenės organizacijų susirin- 
ikimuose. Visai normalūs šaltiniai 
| nelabai prieinami, telieka pasi-

sekti laivus ir pasodinti i juos 
savo agentus. Kitas poskyris rū-

Net ir sutarties pasirašymo u KgV uKrichtk'tie^bė- Pinasi vien tik amerikiečiu, ang- _;ė -p kurio p,, ; Driliam suteikes nemažai žinia'ir apie-’.W » ‘“-'‘M “i"-
ta, kurią Chruščiovas skelbė, liko gėliai R. Vokietijai kainavę „et: « >■'praneuzų kanskrais V. Ber- £»»• « ° a “ti Tara naro- tremtinius bei katorgininkus mū-:rlme re!kalau“ ,lk objektyvaus

vr .... ivne Specialus žmones vra pa- J? auiesii jdiu pato o.. '
skirti sekti vakariečiu auččtpsnio dy11 Jos virsininko gaunamas te- sų tautiečius, keletos knygų au-; SMiti sekti vakariečiu augstesmo Pradžioje Eleonora su- torius, respublikonu partijos sa-I R. Vokietijos nuotaika ta.p pat: XZiaTT Zčias Toskms bat vė“ u'IptgaTojo ?r rasa ! »v

‘ s nepaia^m P.raneaa amerikiečių saugumui.|Kbnęres, iš Mičigano valstybės.]

v;+,, būtu visais būdais kliudomas.gali pakeisti kitu. R. Vokietijos s a no,-r i-otvi -tn i-v r‘ 
“Neues Deutschland” paneigė' y1 S° buvo verčiama išduoti V Vokieti-:BĮ oponentų. Jei taip atsitiktų, lie-:
tuos gandus, esą tarp Chruščiovo | į u,n..rIS; jos krašto apsaugos ministerijos i -tuviai ir kiti pavergtų tautų atste-
ir UĮbrichto santykiai kuo ge-! konlu^ra^ '^"0 skyriaus, paslaptis, Kelis vaL^tų ®augtis dar vi«

konytei daromas reikšmingas priekaiš-: teklius yra laikinas, nes praėju- D ‘ , __ K ŠNIPU MOKYKLA menesius Rosahja ištikimai pei J g J
i«. Ud ;i diiUi S1U metu aernus nuves menkas. ' Pagal vakariečių žvalgybos pra-, V MOKYKLA . davinėjo visa, kas komunistams
bo. Antra vertus, gal ir pats direkto- R vokiečiai tuo netiki nes kai- nešimus’ Vokietijos nuotaikos' Pasižymėję ir gabiausi šnipai vertingo pakliūdavo įjos rankas, 
rius nėra šimtaprocentinis ateistas, nes: vn-1^. T inJi J yra tokios, kaip ir prieš 1953 m, Į yra siunčiami į specialią mokyk- bet pagaliau pasiryžo ir prisipaži-
jei toks būtų, tad ir be geografijos ciHrtnmoč ‘ sukilimą. Sukilimo betgi netenka lą netoli Berlyno

tūralizacijos keliu gavės JAV pi-j pasiekęs jaunas amerikietis John 
[lietybę. Užsimezgė artima drau-'H- Noble, savo metu lietuviams

'! bėjo Eleonora atnešti jam paro- tremtinius bei katorgininkus mū 
dyti jos viršininko gaunamas te- sų tautiečius, keletos knygų au

••pergyvena visokius neoateklius.: kelia susirūįinima.
Atsalus orui, gyventojai perspe- • > h : ri c fiidvhiu Fina kai- jara, nenaudoti elektriniu šildy Si Ulbnchta I Mų jienw vakariefli, Vokietijoje
tuvų. nes trūksta elektros jėgos ... .

įspūdžių perdavimo, tiesos. Juk 
ji ir tėra mūsų stipriausias gink- 

A , .. . . .. - t . v, Jas Tėvynės išlaisvinimo siekiant,s žada kandidatuoti i JAV . ; k pasitarnaus nu0.
noroc'į jc AiiPioann volctvn^c ; . r- r

,u n. voKieiįjoT pabė-i Partija yra įsitikinusi, kad J. H. j 
gėlė Rozalija Kunze, grasinama i Noble yra vertingas kandidatas, i 
paskelbti jos praeities klaidas.y lengvai galėsiąs įskilti virs savų- į,maSfeaViinai

latinės neapykantos skleidimas, 
i vienų prieš Kitus kiršinimas? So- 
i vietiniai metodai. įvairūs “dc- 

_______ i” ir panaši butaforija 
; tebūna palikta patiems sovietams, 

’’j mums gi toks kelias turėtu būti 
visiškai svetimas. Juk laikome sa
ve augštos kultūros ir krikščioniš- 

LIETUVA ATSIŽADĖJO kosios moralės atstovais. Tad bū- 
KLAIPĖDOS? tikime jos verti.

■ - ..... , . - - Lietuvius savotiškai nuteikė iš Į
nūs ouvo reKoramis Girtumas.  ------- - -------------------- ---- i ' K r • vienerių metų no smpinejusi komunistams. Jos■ y> Vokietijos atėjusi žinia, kad'
tik tas. kad Lenkija dar neturi ko- ilaukt1’ nes S(>vietiniai daliniai yra I pasitobulinimo kursui. Čia dėsto pagalba buvo suimti sesi svarbus ten kaikurie vokiški sluogsniai > 
lektvvizaciios ir ūkininkai dirba; sustiprinti, be to, visi gerai žino, j patys geriausi šnipinėjimo tūzai, komunistų agentai. P. Br. nradAin ič ta 

„u. savo žemę. Ulbriehtas gi visu[kad Vakarai jiems nepadės nes KSw.S’l^riSSX 
. nepadėjo Vengrijai, nieko nedare 

■ ■ - - - - -■ 
Perkratyti senuosius veiklos būdus 

Laikas atėjo pastudijuoti mūsų įjos būdus, priemones?Galveiki- 
visuomeninio veikimo problemas.! mo metodai yra neveiksmingi? 
Daug kas iš mūsų sielojasi, kad [Gal be reikalo viską tempiam ant 
silpnėja lietuviška veikla. Girdi, seno kurpaliaus? Gal užmirštam, [ 
mažėja lietuviškų knygų, laikraš-'kad kas buvo žavu ir patrauklu! 
čių skaitymas, silpnėja organiza- savoj žemėj prieš 50 metų, čia' 

” ei jos: jaunimas tolsta nuo lietu-i jau nebeįdomu? Gal mūsų orga-i 
vybės dideliais šuoliais, paskęsda-[ nizacijai reikalingos naujos for
mas šio žemyno bangose. Girdime - mos. nauji veikimo metodai? 
balsų, kad senimas, bent jo da-t Jei dešimtys tūkstančių jaunų! 
lis. net ir buvęs anais laikais di- lietuvių nutolo Amerikoj ir Ka-! 
dėlių patrįįotų. visuomenininkų! nadoj nuo,lietuviškos veiklos, tai ; 
eilėse, ncbeiaftko organizacijų su- tam buvo priežastys ir netobulu- 
sirii'ikimų, niekur nebepriklauso, mai. lietuviškame gyvenime. Di- 
mažai beaukoja. Ar viskas jiems dėlė dalis išliko gerais lietuviais 
nusibodo, įkyrėjo? Ar tik jie gy-l net trečioj kartoj. Kodėl? Gal į 
veninio pritrenkti miega po ne- šį klausimą nei aš. nei kiti taip 
rangumo kauke? Kas į tai atsa- lengvai neatsakys, tačiau visiems 
kys? Faktas lieka faktu, kad jie aišku, kad jis turi būti rimtai 
yra išsijungę iš lietuviškos veik- svarstomas, 
los. Gal jis dar tebėra auksas pe
lenuose? O gal tik pelenai, kurie vaistai. Po ilgų tyrimų J. Salk iš- 
apibarstys save ir draugus ir 
dings be pėdsako? Lietuviška or
ganizacija silpnėja ir normalaus 
prieauglio nėra. Svarbiausia, kad 
perdidelis nuošimtis jaunimo su
tirpsta.

Visi veikėjai ir eiliniai tik kon
statuoja faktą ir viskas tuo bai- į -----—..... 
giasi. Ar ištikrųjų tai nepagydo-! nėtojus, kurie surastų vaistus 

prieš nutautėjimą, kaip ilgiau IŠ

„J yra tokios, kaip ir prieš 1953 m

Jei yra liga, tai turi būti ir

rado vaistus prieš polio baisią li
gą. Šio žemyno imigracijos Įstai
gose dirba žymūs mokslininkai 
tyrinėtojai jieškodami būdų, kaip 
greičiau sumalti ateivius šio kraš
to malūne.

Tai ar neatėjo laikas prie PLB 
sutelkti mūsų mokslininkus tyri-

ma liga?
Kaip sakiau, gal atėjo laikas laikyti savoj bendruomenėj pri- 

perkratyti lietuviškos organizaci- augančią kartą. Jonas Karka

~ pradėjo iš teisinės pusės .tyrinėti 
v...- Klaipėdos krašto atplėšiino nuo*

, , _ . . Vašingtonas. — JAV 7 nulijo- Lietuvos kaikuriuos dokumentus, •
per šią mokyklą pereina keturias-: nai fabrikų darbininkų uždirba jų turini. Girdi, norima rasti iro-i

Mirties bausmė

Chang Do Young, P. Korėjos
į kai Berlyno siena buvo užtverta, dešimt mokinių, šešis mėnesius virš S100 į savaitę. Atlyginimų vi- jyniu įa(j Lietuva visam laikui ^ai °, herojus buvo nuteistas pa- 

V. K. i studijuoja dialektini materializ-1 durkis siekia S104.39 savaitei. ’atsižadėjo ir laisva valia perdavė karti už sąmokslą prieš vyriausy- 
Vokietijai ta vak. Lietuvos tori- ku™ anksčiau jis pats vado- 
toruos dali.: va™- ,c,han«,buvo armyos stab°

Keistas vokiečiu elgesys: labai ™Bs!nInkas' k“nam .''ad»vau)a"‘ 
jau primenąs sovietini Ivgi. Juki1961, m . gegužes men. buvo nu- 
sovietai, pasmerkę Stalina visai versta. clv,llne valdžia. Po to du 

! nemano atitaisyti' Stalino- Įvai-1 ™nesius jis buvo premjeru, 
rioms tautoms padarytų skriau- 

idų. Ar nepanašiai elgiasi ir vo
kiečiai? Oficialiai pasmerkę Hit- . • %/ i
lerį. negalvoja pasmerkti jo įvyk- pa krypo Į Vakari! S 

įdyto Klaipėdos aneksavimo. Hit-i 
i lerio jau nebėra gyvųjų tarpe, 
bet jo dvasia, pasirodo, dar yra! 
pakankamai gaji kaikurių vokie
tininkų galvosenoje. Tokiems.
tikriausiai, ir Rytprūsiai vra grv- - .... . ..
niausios vokiškos žemės... jįj balsais pires 34 remti
istorija, kaip sakoma, kartojasi. Į!a ^os. diaugys.ę su akarais. 
ar ir vėl nesusilauksime naiijojKo,nunistams tai buv0 smuSls’ 
nors ir kitais vardais. Ribbentro-I
po - Molotovo sandėrio. Toje su- Adenauerio Viltis — 
tartyje, kaip prisimename. Lietu- . . e •
va net iki Nemuno buvo užrašyta Atlanto Sąjunga

Kancleris Adenaueris pareiš
kė. kad Atlanto S-ga yra vieninte
lė laisvojo pasaulio viltis. JT ne- 

Dėl sunkiai suvokiamų ir de- i beatliekančios savo paskirties. Tai 
mokratinėje visuomenėje vargiai esą turėtų dar labiau paskatinti 
ar suprantamų priežasčių subyrė-! visas Vakarų tautas sustiprinti 
jo “Darbo” žurnalas. Kiekvienas ■ Atlanto S-gą. Adenaueriui sausio 
miręs lietuviškas laikraštis, žur-i 5 d. suėjo 86 metai amžiaus.

CANADA

Socialiniai patarnaut litai
yra JUMS!

Daugumoje Kanados vietovių yra sveikatos bei gerbūvio patarnavimai gy
ventojams teikiami savonoriškų organizacijų bei Įstaigų.
Jų tarpe yra:

Vokietijai '
“SENOJI GVARDIJA” 
GRĮŽTA

Italijos socialistai

Italijos kairieji socialistai, ku- 
rie nuo praėjusio karo pabaigos 
draugavo su komunistais, nutarė 
tą draugystę užbaigti. Sausio 11 
d. partijos centro posėdis nubal-

NUOLAIDA NAUJIEMS 
SKAITYTOJAMS TEBEGALIOJA

Nuo spaudos vajaus pradžios daugelis tautiečių pasinaudojo šie
metine nuolaida ir užsisakė “Tėviškės žiburius” 1962 metams. 
Kviečiame senuosius skaitytojus atkreipti dėmėsi savo bičiulių, dar 
neprenumeruojančių “TŽ”, kad jiems laikraštis tekainuoja $3. šia 
nuolaida jie gali pasinaudoti užsisakydami laikrašti iki vasario 15 d. 
Ta pačia nuolaida kviečiami pasinaudoti ir tie, kurie norėtų užsa
kyti “TŽ” kaip dovaną savo bičiuliams.

SAUSIS — SPAUDOS MĖNUO. TAD VISI TALKON!

Vardas
Pavardė
Adresas

n
Prašau siųsti man “T2” 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: ... .6,

(Pasinaudokite šia atkarpa)

• Slaugymas namie
• Pagalba šeimos problemose
• Gydymo s asmenų, turinčių kokių 

nors defektųGGy
• Vasaros stovyklos berniukams

ir mergaitėms

Mohawk Furniture ltd

ir daugelis kitų.

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

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

iki 9 vai. vakaro.

Jeigu tamstai ar tamstos šeimos nariui būtų reikalingas betkuris tokių 
patarnavimų, nedelsdamas prašyk pagalbos. Ji bus noriai suteikiama.
Socialiniai patarnavimai yra išvardinti telefono knygos geltonuose lapuose 
po antrašte: šš

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

ELLEN L. FAIRCLOUGH 
Pilietybės ir Imigracijos Ministcris

5217

TIESIOG IŠ BALDŲ PARODOS
1962 metu MODELIAI 

yra išstatyti abiejose krautuvėse, 
nupirkti 5 fabrikų visi baldai 

ir parduodami 
labai nupigintomis kainomis.

Didelis pasirinkimas.

Geriausia proga įsigyti 
naujausios mados bald u s. | G

Valome, taisome ir atremontuojame įvairius baldus. r 
Kviečiame visus atsilankyti netik iš Toronto, bet ir plačių apylinkių.
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Pavergtoje tėvynėje H A M I L T d I, Ontario

VĖL LAISVĖS ALĖJA!
Kauno mięsto tai y bos vykd. k-tas 

paskelbė sp end<mą Nr. 856, kuriame 
>akoma: “Dėl Stalino Prospekto pava
dinimo pakitimo: tenkindamas mies
to žmonių pageidavimus. Kauno mies* 
t > da bo Žmonių deputatų tarvbos vyk. 
k-tas nusp.ehdė pavadinti Stalino pros- 
p Itą LAISVES ALĖJOS vardu”. Se
ka parašaį: K. Lengvinas, pirm.; R. Me- 
konis, s A; m 1964 m. lapkričio 5 d.

GEN. J. JACKUS su žmona k sū
num Artūru gyvena Kaune, Aušros 
gi. “Tiesoje” E. Ųldukis piktinasi, kad 
gcneioks tebrlu. i puse namo ir jo 
šeimai lebetaiktna sena ta. iiaitė.

Pll. J. Vintariaš mirė sausio 10 d. 
Kaūne.'Sibi.e išbuvo Jmetus.

KANDIDATAI PREMIJOMS
Kandidatų sa:aš? 1962 m. leninė ns 

premijoms poetas Eduardas Mieželai
tis siūlomas p emijuoti už rusų kalba 
išleistą eilęraščhj rinkini “Žmogus“, 
sLulpv J. Mikėnas — už kompoziciją 
“Taika” fr A. Žmuidzinavičius - 
paveikslų ciklą “Tarybų Lietuva
ŽEMĖLAPIAI SPAUDŽIAMI MINSKE

Sugėdinti tremtyje leidžiamos Lie- programos autorius. Si transliacija yra 
tuviskosios Enciklopedijos; Lietuvos speciali, tik tai dienai skirta, nes Tra- 

. raudonieji šiaip taip paruošė Lietuvis- (ūt;onal Echoes pusvalandis jau kuris 
kt šios tarybines encikio^edijos I ir II laikas nebeveikia, 
tomą. Spalvotus žėmėlapais šiems to
mams atspaude Minsko kartografijos 
fabrikas. Lietuva prie daba; tinęs di- 
d/iosieš technikos žemėlapių atsispaus
ti neįstengia. Tarybinės enciklopedi
jos auto/iab atrodo, patys netiki, kad

jolės vardu ĮneŠląs į LN po $500. šia 
proga jis dar Įteikė $2 LN žiemos ba-: 
liaus loterijai Priimkite p Jonai LN 
v-bos ir visų narių vardu gražiausią pa-; 
dėką Nemažesne staigmeną padarė 
Vi*'t ir St. Birdinavičiai. pridėdami

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
sv?ntės minėjimas rengiamas vasario 
18 d. Iš ryto bus pamaldos, o 5 vai. 

, o p. Liet. Namų salėje iškilminga aka-
$'XSPYRAS VILNIAUS SCENOJE dėmi ja. Bus lik pagrindinio kalbėtojo 
Akademinis dramas teatras davė & cievelando dr. A. Nasvyčio paskai- 

fiauji p emj^. ą —.S^ks’tyro komediją įr miesto atstovo sveikinimas. Visi prie turėtų LN $700 dar S500 paskolos 
šėrėms pirkti. Šia proga p. Viktutė • 
surengė specialią iškilme Liudininkų 
akivaizdoje šeimininkas įteikė penk- 
šimtinį valdžios boną, pareikšdamas: 
“Kai jau artėja TN statyba, norėčiau, 
kad ir visi kiti lietuviai d asiaū prisi
dėtų prie j i įkūrimo“. Kartu buvusi, 
Pa Blinst ubienė patikino, kad atei- 
•tvp ir ji panas ai padarysianti. Šia 
pro ‘ą teko oatuti, kad jos vienturtis ’

“Daug triukšmo dėl nieke”. Savo am- kiti svečiai bus susirinkusioms prista- 
taus peak’asiešiintmee ui i --s*runes .tyti. Men’nę programą atliks mūsų

ve klos t ‘S-iošimtmeriui atžymėti šį choras, tautnių šokių grupė ir teatras
- vi* - siri * aktorius A. K? nagis. Aukuras“. Numatoma minėjimo ne- 

Dekoracijas piešė J. Su k?vičius. aitęsti ilgiau dviejų valandų Hamilto-
NIKITOS PO1; >’1JA LIETUVOJE nu lietuviai iki vieno (namuose lieka
Nikitos ChrušCiovo Įsakymą Šalia ku- lik ligonyš:) turi didžiausioje mūsų 

ku ūzų auginti pupas kaip vertingą pa- tautos;-šventėje dalyvauti, juo labiau, 
šarinę kultūrą “Tiesos“ rašeivos Įamži- ’ ad bus priimtos rezoliucijos Kanados
10 jh,e ijos posmeliu: “Saulė glostė, / n n. pi m. J. OkTinbakeriui, uis. r. . . _
k>etu$ praus*, / Vėjai supo. / Jiedu ni.n, S. G.cen. oporiefjos \a^ui L. B. s mus L. Kiemaitis šį rudenį įstojo į 

ir dainavo, L Ir pamHo kuku.ū- Pearsonui, JT ir kt. augšt; unš parei- liet.
zis pupą. / I ’ pasiūlė ranką savo....

Lietuviai pasaulyje
f A Vritc-K/KAc lęšius su lietuviais. Vokietijoj gruo-
' V U I o t y UCro (ftio 11 d. mirė aįS pik. Liudvikas Ja-

VYSXUPO KAROLIO A. SALAT- ^obsen, eidamas 68 m. amž., per 10 
KOS, lietuvio, konsekracija bus kovo metų išbuvęs nariu Baltų Taryboje. 
$ d. Grand Rapids, Mich., katedroje, a > , . . . ..
Konsekruos Apašt. delegatas arkiv. vOKietlJQ
Egjdjus Vagnozzi. LIETUVOS SKLYPAS BERLYNE.

LIETUI IAI TEISININKAI, gyve- Kurfuerstenstrasse 134 nr. buvo na- 
ną Detroite, kolegai dr. B. BalęnĮūnui inas — Lietuvos pasiuntinvbė. Karo 
mirus, vietoj gėlių $36 paaukojo Vasa-1 jis bavo sugriautas. Po karo VU 
rio 16 gimnazijai. Ko rūpesčiu nuvalyti griuvėsiai. Skly-

INŽ. K. ČEPUTIS, buvęs kanadietis, pas yra Lietuvos nuosavybė, 
neseniai persikėlęs Amerikon, dabar- j PRIVAČIAI GYVENANTIEJI ne 
tiniu metu dhba Grand Electric Co. Siedlunguose ir ne stovyklose, šeimos 
Čikagoje elektronų skyriuje. ar pavieniai asmenys, negalėję emi-

DR. V. P A P R O C K O kabinetan, gruoti dėl ligos, ypač dėl tbc, neturim 
Eiooklyne, sausio 10 d. įsilaužė plėši- tieji Vokietijos pilietybės, 
kai ir išvogė medicinos instrumentus, kreiptis buto gavimo ar kitos įsikūri- 
vaistus,'knygas. Padaryta nemažai nuo- mo pagalbos reikalais. Pagalbos jie ga- 

Ųž stolių. ‘ Ii tikėtis arba iš JT augšt. komisaro pa-
DR O. LABANAUSKAITĖ Brook- bėgėlių reikalams fondų arba ypatin- 

lyne atidarė siuntinių įstaigą. Siunti- gaiš atvejais iš anglų draugijos — 
niai siunčiami i Lietuvą, Latviją, Es- 'Adoption Committee for Aid to Dis- 
tiją ir kitas valstybes. placed Persons.

INŽ. G PENIKAS išvyksta i Pači-! SPECIALUS ĮSTATYMAS, P.L. 86 
fico salas atominių tyrimų reikalais. • ‘ 648, pagal kuri i JAV gali emigruoti 

KOMUNISTINE “VTLNIS” čikago- Į v,rš kvatos senieJ‘ pabėgėliai, neturin- 
__  _________ kje vėl skundžiasi, kad “Kalėdų naktį 
kių bakus numatyta pravesti "su pilnu nacionalistai politiniai desperatai ar 
orkestru, turtinga loterija bei geromis j« samdiniai į “Vilnies“ administra- 
premijomis. V-bos nariai lankysis pas cijos raštinę per langą įvertė daugiau 
savo draugus bei pažįstamus, prašyda- kaip penkiasdešimt svarų sunkumo lui

i mi visu nuoširdžiai ši darba paremti. M”- 
LENKO AUKA. — Sausio-22 d. dar-

pranciškonų gimnariją Kenn 
Tn’n“^orte. Jis yra dar tik trečiasis iš 
didžiosios/įlamiltono kolonijos, išvy-/ 

"okvt > • liet.-’gimnaziją.’ Metams 
moksHs su visu išlaikvmu kainuoja 
$500. Priimkite brangieji Burdinavičiai 
visų mūsų didžiausią padėką!

L.\? V-BOS POSĖDIS sausio 23 d 
Grand viešbučio salėje sutraukė apie 
50 dalyvių. P'adžioje LN v-ba apsvars- : 
tė einamuosius reikalus paskirdama 

____ __________ ____ iš Kultūros Fondo S10 skautų “Nemu- 
Hamiltono ir apylin- no“ tuntui, kuris ruošia Tėvynės pali

kės lietuvius šiame pagerbime daly- nimo konkursą ir $10 E. Kudabienės 
vauti. Bus skanios vaišės, trumpa me- pagerbimo proga dovanai pirkti: Vasa- ;

Aukuro“ programa ir smagūs rio 16 gimn. remti k-jai atleido Delta 
s šokiai. Užsiregistruoti pas K. Mikšį. salę dėl finansiškai nepavykusio spa- 
1 Bendrai visų organizacijų dovanai Ko Ld. koncerto. Patvirtino rudens ba- 

pirkti apyl. vėldyba iš savo iždo pasky- į Lauš, lapkr. 25 d, apyskaitą, kurio mė- 
rė $10. .

‘ tunams, prašant iškelti JT Lietuvos
Vieniši, b.bai vbniši buvo tie Nikitos pavergimo klausimą. Mes tikime, kad 
kuku ūzai; dabar j's jiems “žmonelę” Lietuvos laisvės bylą judins visa Ha- 
jupos pavidale pa: ūpino . .. -vkst- ym lteno lietuvių koloni ja, užpildyda

ma tūkstanti vietų LN salė’n.
REŽIŠORĖS PAGERBIMAS. — Va 

sario 10 d. rengiamas aktorės - režįso- 
lės E. Dau ruvietytės-Kudabienėš dvi- 
d?š rhtmečio sceniniam darbui atžymė
ti d:d lis banketus. Atsidėkodami už 
jos nuopelnus lietuviškam scenos dar
bui, kviečiame 1

WINDSOR. Oht.
VASARIO 16 P ER CB E R \ DIJ A.

Ir šiais metais bus transliuojamas lie
tuviškas pusvalandis, skirtas Vasario 

, w 15 per UBE radijo stoti Windsore va- 
už sario 16 dieną 10 vai. 33 min. iki 11 

vai. ryto Eastern standard laiku ban
ga 1550. Pusvalandi redaguoja lietuvių ų 
bičiulis J. Jeanette. Traditional Echoes

KANADOS KRAŠTO TARYBOS rin 
kimams pravesti sudaryta rinkiminė 
komisija iš Ą. Juozapavičiaus. Ą. Min- 
gėlos ir k. Mikšio. ,

Apyl. v-bos inform.

tr $’01.03 ^ryno pelno.
Iš Toronto atvyko architektai Alg.

Nijolė Steigvilaitė, kurios vardu 
tęvas pirko eilę šėrų, remda
mas Hamiltono TN statybą.

turėjo būti: ’E. Mažula;tienė”.o
klaida atsiprašau. Sk. St. j

SKAUTAMS REMTI DR-JOS V-BA 
sausio 18 d. aptarė dienos klausimus. 
Pagrindinis klausimas: artėjantis kau
kių balius — kovo 3 d. V-boš nariai pa
siskirstė darbais. Galbūt nemaloniau
sias darbas: rinkimas loterijai fantų; 
staliukų, bei kaukėms premijų. Kau-

dar gali

tieji gyvenamojo krašto pilietybės, 
veiks iki 1962 nr. birželio 30 d. No
rintieji šiuo Įstatymu pasinaudoti dar 
gali emigracijai BALFe ar kitoje šal- 

1 pos org-joje registruotis. Reikia nuro
dyti JAV gy v. artimuosius, kurie, B A 
LFui padedant, sutiktų sudaryti ista-

KUN. DR. J. BIČIŪNAS, atvykęs iš tvmo reikalaujamas garantijas.
TURINTIEJI VOKIETIJOS PILIE- 

ęydosi Von tyBĘ, bet gimę Lietuvoje, suintere- 
I sūoti į JAV emigruoti, gali registruo- 

KOSTAS ŽUKAS, buv. Lietuvos kr. tis JAV konsulatuose Lietuvos kvota, 
apsaugos ministeris, mirė Cfevelande. Lietuvos kvota yra labai maža — pa-

Windsor apyl. valdybos delegacijai 
apsilankius CBE radijo stotyje buvo 
pasakyta, kad ši programa gal bus at
gaivinta nuo balandžio mėn., bet tik
rų žinių dar neturima. Šios programos

- būdavo labai gerai paruoštos. Išklau- VAJUS TAUTOS NAMAMS 41-oje ti dar po tūkstantinę
j : enciklopedija butų populiarus leidi- se šį pusvalandi neužmirškite parašyti savaitėje atnešė $1100 ir nuo jo pra- ’ Nuoširdi padėka Al. Naruševičiui, 
nys, nes. žemėlapiai atspausti tik 30. padėkos laiškus J. Jeanette ir stočiai d; ios $45.700. Nuoširdi padėka V. Do- jau kelis kartus davusiam L N susirin- 

tnazu bus sakančiu adresu: CBE Radio,-Security kuris jau nuo seniau yra LN kimams puikią salę nemokamai. ; is M&circ;
r'TJ" VISI MALONIAI PRAŠOMI neati- jis sako: “Nupirk loterijai raikę“,

dėlioti ir tuojau registruotis į E. Ku-: V. P.
dabienės garbei ruošiamą oficialią \a-: LAIKOM “TALKA” _  kėjas, mirė sausio 4 d. Waterbury,

„ .. .. .. ^ R . . z1.1 . , . ■ .. . ^nf"ę;k.UF,,V^;ksVa^10I1 Od LV J- Bankelis "Talka” 1^1 m ‘/u^
Windsore paruošiamieji darbai jau pridedamas prie turėtos LN šimtines St. Jhchale s saleje, 213 James St. N. ,nKexis laika iyoi m. ^ruoazio di . . . •
vyksta. Apyl. valdyba išnuomojo Wind- iar keturias. įrašė LN nariu savo vien-: Atitaisymas. -— “Tž“ nr. 3, rašant d. baigė sa\o operacinius metus su di- ? 1 __
soro naująją auditoriją koncertui. Vai- u le dukrelę Nijolę. J. Steigvila pa- apie TN vajų įsibrovė klaida. Išspaus- dėlių paugėjimu, palyginti su 1960 m.
dvba formuoja komitetą, pati ar jos reiškė, jei būsiąs sveikas, kasmet Ni-. dinta: “ir E. Mažulienė įnešė po S100“. Paskutiniame pr. metų valdybom pose-.. . _ .v. . . <•. ■ : dyjė buvo konstatuota-tvirta ekonomi-

■' nė padėtis. Aiškiai matyti rodomas di- I delis pasitikėjimas bankeliu, žinoma,
■ tas pasitikėjimas atsirado ne iš karto.B Tam buvo daug motyvų, bet Svarbiau- _____
■ sias — bankelis vedamas ir tvarkomas, kas, į JAV atvykęs po II D. karo ir ( ją išaugome į tūkstantinę kolonija. B atsargiai ir rūpestingai. Tas yra kon- gyvenęs Čikagoje, mirė sausio 13 d. Tada tik galėjome svajoti apie savo
■ statuojama vietinės revizijos komisi- Clevelande gyvena velioni.es sūnus dr. -namus, koplyčią, I jos, o taip pat ir Credit Union League j. Skrinska, Čikagoje liko žmona. K S revizorių, kurie kiekvienais metais da- tuose kraštuose gyvena kiti vaikai.
I ro pagrindinę bankelio reviziją. [ 
B; 1961 m, gruodžio 31 d. balansas su-'
■ vestas virš S445.000 sumai: padidėji-j B mas — S 130.000 palyginti su 1960 m./
■ Serai padidėjo $100.000. o depozitai — 
* $25.000. Asmeninių pąskoli/ išduota

$28.000 daugiau negu 1960 m. ir mor-
■ • gičinių - paskolų viso $70.000 daugiau B negu 1’960 m. Reikia pasakyi 
g ’ skolų pareikalavimas nepakilo atitin-] 
8 karnai indėlių padidėjimui.
H rė rūpesč-o valdybai kaip tinkamai pa- done. Nusistatyta daugiau kreipti de- pat tėvynės neseniai išplėštam, 
g naudoti susikaupusi* kapitalą. Banke* mesio į tautinius, kultūrinius, <

lio vaidyba nekartą yra kreipusis į na- Birius uždavinius. Pasiryžta stiprinti 
i riūs. prašydama daugiau naudotis ban- ‘ turimą spaustuvę, kad ji ilgainiui bū- 
į ; kelio patarnavimu. Yra žinomi atsiti- tų pajėgi atlikti betkokį lietuviškos

kimai. kad bankelio narys laiko savo; spaudos darbą. Numatomas sušaukti 
pinigus bankelyje, nes jis čia gauna Europos lietuvių jaunimo didesnis su- 

: didesnius procentus, negu viešuose įvažiavimas, lietuviškų bendruomenių
bankuose, o skolintis pinigu eina ki-' susitikimas ir kt. Turėsiąs padidėti, 

: tuf; nepasiteiraudamas pirma banke- patobulėti ir “Europos Lietuvio“ sa
lyje sąlygų ir nuošimčių mokėjimo/vaitraštis. Suvažiavimą pasveikino pa- 
Taip elgiantis bankeliui bus sunku j siuntinybės patarėjas V. Balickas. Pra- 
verstis ir . , _
centus už indėlius. Nežiūrint į tai. vai 
dyba už 1961 m. šėrininkams siūlo iš
mokėti dividendo, o depozito 
riams moka 3^ metinių.

Valdyba, norėdama paskatinti narius 
k daugiau naudotis bankelio patarnavi- j 

mais. nuo 1962 m. sausio 1 d. nutarė ■ 
sumažinti paskolų procentus ligi 9

; metinių, kas skaičiuojant pinigais ir dama. Liet. Namų b-vės Londone fi-: LIETUVIŠKA RADIJO VALANDĖ- 
’• procentus nuo likusios skolos sumos, nansinė padėtis žymiai pagerėjo. B-vės lė _ T. M. Tamošiūno rūpesčiu, Me-
; sudarys 4.86< metinių. Reikia atsimin- v-ba. jausdama visuomenės nuotaikas, i delvno mieste per radiją “Simfonija“ 
• ti. kad dauguma Hamiltono anglų kre- apsisprendė Sodybos pardavimo klaii- s^stadięniais transliuojamą lietuviška 
j dilo unijų už paskolas ima 12^< meti-; simą atidėti. Sodyboj vėl rengiamasi programa. Valandėlė gauta nemoka- 

nių: taigi. ‘Talka” yra pigiausia vie-: naujam vasarojimo sezonui 
s ta skolintis pinigus. | .
į Bankelio esmę sudaro dvi grupės na-. D mflCH711 H 
; rių: vieni, kurie laiko pinigus/kita — • . ’J,
; kurie skolinasi. Abi šios grupės svar- j PARYŽIAUS LIET. TAUT. ŠOKIŲ Luvj^ 
Į b:cs ir reikšmingos, tačiau jos siekią l GRUPĖ ruošiasi Vasario 16. Ji vėl pa-: nias lietuv

Į augštęsnių dividendų už šėrus, 
liniukai — kuo mažesnių procc , .
paskolas. Jeigu bus žemi paskolų pro- ■ čys. muzikinės dalies vedėjas 
centai ir

„ . . . ~ :--- .---■ ■------- ■ ■ . ~ **• ■■ ....     ' ■------- ---------------- -----’r --

k Baneliš ir Vyt. Petrulis ir supažindino bovietėje susitinku bendradarbi, lenkų Romos į Čikagą i brolio a.a. Prano lai-; 
ujusius su TN planais. Jų apim- tautybės, žilagalvi senuką. Buvęs in- dotuves, staiga susirgo ir 

tis ir išplanavimas visiems labai pati-
I ko, tik didžiausia kliūtis — lėšos. G. 
Palmer siūlė, kas tvirčiau Įsikūrę, idė-

I.idžiama ir enciklopedija.

am- 
bai-

Bldg., Windsor, Ont. Ta pačia proga narys, o dabar su $100 įrašė savąja 
paprašykime sugrąžinti Traditional 
Echoes pusvalandį.

IX KANADOS LIETUVIU DIENOS; Šimtine įrašė Onutę Lorą. J. Steigvila,

ienturte Danguolę. Mielieji Butkai sa- 
o šeimos antruoju LN nariu irgi su

temuotas Lietuvoje, bolševikų išvežtas: Soldbrig ligoninėje, 
į Sibirą ir iš ten. kaip Anderso karys, 
per Iraną, Iraką, Egiptą ir kitas buvu- __
šio fronto vietas galiausiai atsidūrę^ Ginies 1884 m. gruodžio 17 d. Kaune, t gal ją i JAV gali per metus įvažiuoti 
čia. Tai J. Kozka. Užsiminiau jam apie Liko žmona ir kiti artimieji. Parašė at- 385 asmenys. Užsiregistravus reikia 
mūsų vedamą vajų jaunimo reikalams. - - . - «

i Nusiskundžiu. ištraukęs iš kišenės S2

V. LASUI 70 METŲ
Prof V. Lašas atšventė 70 m. 

riaus sukaktį. Medicinos mokslus 
gęs Tąitii un-te, I D. karo metu buvo
f finto gydytoju. Į Lietuvą g įžo 1918 
m. čia jam buvo sudarytos sąlygos pa
sitobulinti fiziologijos srityje Berlyno 
ir Lozanos un-tuose. 1922 m. įsteigta
me Valstybiniame un-te prof. V. La
šas suorganizavo fiziologijos ir fizio
loginės chemijos katedrą. Jo pastan
gomis buvo įkurtos Medicinos fakulte
to laboratorijos. Didelį darbą profe
sorius atliko auklėdamas dėstytojų ir 
mokslininkų kadrus, ruošdamas vado
vėlius studijuojantiems. Šiuo metu yra 
Lietuvos Mokslų Akademijos Gamtos 
ir taikomųjų mokslų skyriaus sekreto
rius. 1945 m. jam buvo suteiktas Lietu- ■ ■■■ '. jvos nusipelniusio mokslo veikėjo var
das. Septyniasdešimtmečio proga jis 
apdovanotas garbės raštu.. Nepaisyda
mas senoko amžiaus, tęsia mokslinį 
darbą profesoriaudamas Kauno Valsty- 
b:niatnę medicinos institute.

RADIJAS JIEŠKO PJESIŲ
Radiin ir televizijos komitetas kar

tu su LTSR Rašytoji Sąjunga paskei- ........ - -
be radijo pjesių konkui^są. ^Konkursui Valdyba kviečia visus windsoriškius ir 
siunčiamos radijo pjesės turi teigti ta
rybinio žmogaus dvasinį groži, kelti 
tautu draugystės, proletarinio inter
nacionalizmo. kovos už taiką idėjas, ug
dyti būsimo komunistinės visuomenės 
nario bruožus. Radijo pjeses turi vaiz
duoti didvyrišką kasdieninį mūsų am
žininko darbą komunizmo statyboje...”

susiformuos ir pradės dirbti, pati vai- 1 
dyba tęsia darbus toliau. i

VVindsoro anvlrikės valdvba I
PRAEITU METU VEIKL A — 1961 J 

m. apyl. valdyba pasižymėjo gražiu su- 9 
gyvenimu, darnia veikla. KeiSKesi 9 
va bendruomenės veikla. Buvo suruoš- 1 
ti Vasario 16 ir Motinos Dienos minė-1 a 
jimai. Surengta: 3 parengimai. Kalė- 8 
du eglutė vaikams ir arbatėlė choris- g 
tams: dalyvauta All Nations pasirody- S 
muGsę du kartu: lietuviams ten atsto- S 
vavo choras, vad. J. Sodaičio. Daly- s 
rauta tarpt, laisvės festivalyje tarp j a 
Detroito ir Windsoro mieštų: parašyta į 
laiškų Windsoro. Toronto ir Otavos į

; CBC radio stotims dėl “Traditional 
Echoes“ programos palaikymo.

j PARENGIMAS. — Apyl. v-ba ren
gia kaukių balių vasario 17 d. slova
kų salėję Tecumseh Rd. kampas Byng.

ROZALIJAI RAČIENEI mirus.

jos vyrą Martyną ir šeimą

liūdesio valandoje giliai užjaučia —

L. Garbačiauskas
S. Juozapavičius

A. J. Gačioniai

DELHI, Ont.

kaimynus detroitišknis gaustai daly
vauti su kaukėmis. įdomiausios kaukės 
bus premijuotos. Šokiams gros geras 
orkestras, veiks turtingas bufetas ir 
bus daug kitokių Įvairumų. 4

VA S A RIO 16 m in ė j imas numatyt as 
ruošti kartu su Detroitu vasario 25 d. 
kroat i salėje, Seminole St. Bt.

ROZALIJAI RAČIENEI mirus 
jos vyrą Martyną, dukteris Gražiną. Jūratę 4r Marytę 

giliai užjaučiame —

Mylimai žmonai ir motinai
A. t A. R. RAČIENEI mirus, 

giliausią užuojautą reiškiame jos vyrui M. Račiui, 
dukterims ir kartu liūdime —

I. V.dgnaičiai

I PRIE A.A, MOKYT. ROŽĖS RAČIE-
i NES KAPO. — Sausio 15 d. Simcoe Ii- * 
į goninėje mirė šios apylinkės švietėja
: mokytoja Rožė Račienė. Mirė netikė- \ 
Į tai. po kelių valandų atvežta į ligoni-j 

kaip gydytojas sako, nuo širdies

PAVASARIO?
■ Padarykite tai dabar

NAUDODAMIESI NAMU PAGERINIMO PASKOLA
Namų pagerinimo paskolą galima gauti per jūsų banką, 
pagal National Housing Act. pakeitimams ir pataisy- 
mams išorėje ir namo viduje, ir daugybei kitokių pato
bulinimų. Jūs galite pasiskolinti iki $4.000 ir iki de
šimties metų išsimokėjimui. Tokią paskolą gali gauti ir 
tie namų savininkai, kurie nuomoja nuosavybes.

■ Pa d a ryk i te tat dabar
NAUDODAMIESI ŪKIO PAGERINIMO PASKOLA
Ūkio pagerinimo paskolą, valdžios remiamą, galima 
gauti per jūsų banką iki $7.500 iš penkių paprastų nuo
šimčių ir iki dešimties metų išsimokėjimui.
Šios paskolos apima plataus masto ūkio Įrengimus bei 
pagerinimus ūkyje namo ir kitų trobesių.

siminimus “Žvilgsnis į praeitį“, kurie ilgai laukti, kol ateis eilė. Pvz. dabar 
prieina eilė tiems, kurie registravosi 
prieš 1953 m. gegužės mėn. Turintieji 
JAV labai artimų giminių gali gauti 
pirmenybe. Tokiems eilė daug grei
čiau prieina. VKV inf.

Australija
J. MOCKŪNAS “Mūsų Pastogėje“ 

Palyginę 1948 m. Adelaidės lie
su dabartiniais, pastebėsimi

buvo išleisti 1959 m.
J. TAREILA, buvęs SLA pirm, žy

mus senesnės kartos visuomenės vei-

vaistinę, kuriai paskutiniais metais va
dovavo jo duktė Elena.

DR. J. BLOŽIS staiga mirė širdies į ra^o: < 
smūgiu sausio 17 d. Gyveno Dayton, tuvjas_ ___________
Ohio, kur daug metų turėjo dantų gy- (|aUg- skirtumo. Nevien, kad esame 13 
dymo kabinetą. j metų senesni, bet per tą laiką Adelai

de ŠKRINSKA, Suvalkijos ūkiniu- dė smarkiai pasikeitė. Iš kelių dešim- 
i tūkstantinę leoibniją.

sporto aikštes, mo- 
bibliotekas, lietuviškus laik-■ kykįas

( raščius. teatrus ir visą eilę orgąniza- 
j ęijų su gausiu turtų. Buvome tik ne-
■ turtingi “Ealts“, kurie dažnai ir kėlių 
penų gąilėdavome tramvajaus kelio
nei. Apie mūro namus, puikias maši
nas, brangius baldus, kilimus, televizi
jas — tik kino filmese stebėdami pa
galvodavome. Dabar — daugeliui tė-

_ —t ra paprasta kasdienybė. Bet vieno da-
ti. kad pa- 01V aneksijos . lyko nustojome, kas buvo mumyse
vilo atitin— LIET. S-GOS METINIS SU VAŽI A- prieš 13 metų, tai tos vienybės, tos di- 
Tas suda- V IMAS įvyko sausio 13-14 d.d. Lon-. įelės meilės savo broliui lietuviui, iš

D. Britanija
BRITANIJOS LIET. TARYBA pa- 

| rašė vyriausybei užklausimą ir gavo 
‘ atsakymą: “Jos Didenybės vyriausy- i 
bes politika ir šiandien tebėra ta pati: 
nepripažinti de jure Pabaltijo valsty

Banke- mesio i tautinius, kultūrinius, sočia- Kiekvieną naujai atvykusi lietuvi Adę- 
laidėn sutikdavom nuoširdžiai, su mei
le. Tos 1348 m. lietuvių dvasios dabar 
trūksta“.

SOFIJA LUKOŠIŪTĖ - SOMMER, 
P.O. Box 1063, Port-Au-Prince, Haiti, 
♦V I., parašė vienai Čikagos Įstaigai 
iaiška, kuriame ji išreiškia lietuviu ir 

ir mokėti palyginti augštus pro- nešimus padarė s-gos pirm. J. Vilčins- Lietuvos pasnlgimą. Ji iš Kauno i Hai- 
; kas, Tarybos pirm. S. Kuzminskas. Lie- ‘i pateko būdama 14 meta. Jaučiasi la- 
: tuviu Namu b-vės pirm. S. Nenortas, bai vieniša ir skundžiasi, kad jau 10 
S-gos pirm, vėl išrinktas J. Vilčinskas, nietij nekalbėjo savo gimtąja kalba.

į i valdyba: P. Mašalaitis, & Nenortas,! Lietuvaitė sakosi esanti vieniša. Ji pra- 
į j, Lūža, V. Strimas, V. Jūras ir A. įso laikraščių ir knygų, kad neužmirš- 
Pranskūnas. Bendrovės pirm. — S., K* savo gimtosios kalbos.
Nenortas. E. jx i i ••

f LIETUVIŲ SODYBA nebeparduo- KO! UiTlb i j O

hrai. su sąlyga, kad 15 min. būtų kal
bama ispaniškai Valandėlė veikia jau 

, pusmetis. Vadovauja T. Tamošiūnas, 
; kuris praveda ispanišką puslaikĮ, o lie- 

- muz. J. Kaseliūnas, duoda- 
i*--* t- sy x |>nas lietuviškos muzikos.! skirtingu interesu. Taupytojai nori kuo kviesta s.m. dalyvauti Sorbonos un-to pjv § OžFI YTĖ iš Čikagos buvo 

! : J ‘ J : " ”7 , O Sko- ! tarpt, folkloro festivalyje, kuris įvyks : stvvk’lsi' M?dejvnan' pas savo seserį
..........  - kuo mažesnių procentų už ; kovo men. Grupei vadovauja-A. Mon-. prajejsti atostogų.

mažai skolininkų, šėrinin-l Venckuvienė. Ci rtnf*
kams nebus iš ko mokėti augštus divi- j p, PABILIONYTĖ iš Oklahomos,' * • *•‘^15108 if?<,5/ Vzslr, 

j dendus. Taigi, tų dviejų grupių inte- i ja v, j. PARAMSKAITĖ iš Vašingto- i VASARIO 16 MINĖJIMAS ivvks va- 
iresų derinimas ir yra svarbus valdy-. no jr d. EIDIMTAITE iš Toronto Sor-jsario j© d. 6 vai. vak. Slovakų salėje 

Kėdainiuose. Delhi šeštadieninė mo-! žmonių. Koplvčia skendo gėlėse Per; ^0®.u^a'*.n's.\ . , ... į.
■ kykla neteko gabios mokvtojos, kurios i du vakarus kalbėta rožinis. Po iškil-i Šie ir kui klausiniai bus sprendzia-j literatūrą, 
{pasiges mokinfai ir mokytojai. ' nrn tu namaldu. per kurias giedojo ir ’ "» vasari° 3 A visuotiniame metmia- . .
, Paliko gražiai lietuviškai išauklėtas • a-rona'groio sol. V. Verikaitis, pa- ?»« ?ar»* susirinkime Visi nariai pra- $ye J, . Q 
: tris dukteris: Gražina Angelika Janu- iridota Delhi kapinėse sausio 19 d. ' Sausia> gyvauti, nes kiekvieno -’ r 
šiene, dirbančia Jungtinėse Tautose Mirusioji buvo gimusi 1909 m. gruo- ,bus sprendžiami pinigų reikalai.; MIRĖ LIETUVOS DRAUGAI ES- 

: Niujorke; Jūrate Juliją, baigusią so- :d :<> 8 d. Jos motina Pranė Jarienė, i ^1!nav!iesidomeU savais pinigai ; TAI. - Lppsaloje, Švedijoje, gruodžio timiausiu kolonijų, 
dalinius mokslus Toronto unde ir da-192 m. amžiaus, gyvena Kaune. Ji yra 'Todėl ^.ame gausaus atsilankymo i; 12 d mire estų tautotyros dr. Oskaras . . p._ . .

K j- u - - - i u • ; • - < • t ipv -X- j i susirinkimą. : Lorits, eidamas 61 metus, pries kara VAIKI PARENGIMAS. — Apyl.bar dirbančia seimu globos įstaigoje: musu rasvtojos Julijos žemaites dūk- „ -n ” u • > . . T. . . . » AK .. K o
vorHA koho’n’nnx-; / t ‘ i t ..^a E. Sudikas, “Talkos“v bos pirm. - lankęsis Lietuvoje ir palaikes artimus v ba sumose savo kolonijos vaikamsjauniausią^Maryte bebaigunaa gim- e. Ltko Lietuvoje mirustosms du bro- Kalėdų eglute. P. Ulbinienė su skautu

naziją. Jos hudi vyras Martynas, ne- liai ir dvi seserys.
' T aidoiiid I wii vfY 1 'Tv' * t "' č f * rti * ' v AivSčiė J " f'''' '" SUDBURY, Ont. ' Įėjus“. Šeštai' mokyklos mokiniai,
Laidotuvėse dalyvavo labai aauginors ir svetimoje zemeje. J G. į ~ dov M Gverzdienėsv suvaidino

i SĖKMINGAI VEIKIA MOKYKLA. ■ sų atžalyno - jaunimo ateities turėtų kaliuką “Našlaitėlė’*. Vyriausią rolę 
— “Tumo Vaižganto" šeštad. mokyklo-: viską pamiršti. i puikiai atliko V. Butkutė. Daug vąi-
je darbas pradėtas tik po slinkių B-nės 90^7 UŽSISAKĖ LAIKRAŠČIUS. kų pasakė eilėraščių. Keletas pagrojo 
v-bos pastangų, mokytojų pasišventimo ’Projektuotas išleisti Bendruomenės akordeonu ir paskambino pianinu, 
ir kun. A. Sabo talkos mokyklos su-į perijodinis leidinys, kuris galėtų vė- Jaunoji balerina V. Šetikaitė labai gra- 

; radime. Net iš tolimų apylinkių susi-riiau likti, kaip savos rūšies kolonijos i žiai pašoko baleta.
pratę tėvai atveža vaikus į mokykla ! metraštis, pageidaujant tik mažumai, f
Pirmą mokslo dieną susirinko 22 mo-, neišeis. I lt ^1. • "A IL ' A ' M •
kiniai, bet tikimasi dar daugiau. Mo-j Mums malonu, kad visus ypatingos- j Q|1T
kytojai. tėvų komitetas ir B-nės v-baHnus pranešimus ir kt. galėsime spaus-1 ® • Į
deda didžiausias pastangas mokyklos • dinti “Tž“ ir “NL“ savaitraščiuose, nes Padėka
išlaikymui; dauguma bendruomenės ‘ šio vajaus metu apie 90% visų koloni ! ^ . . . ..^v. . .. T
nuoširdžiai bendradarbiauja, * jos gyventojų juos užsisakė Kurie dar nuos1^

Bet liūdna, kad jau pirmomis dieno-j laukia, kviečiame užsisakyti,/laiko Ii -IStaškev.čiams, daug dirbusiems or- 
mis atsirado asmenų, kurie i gerai rie- > ko nedaug, nes vėliau nebus duodamos ' ^nizuojan? .ir parengiant mums 1961 

jdąnčius ratus jau pradeda kaišioti pa-i lengvatos Tikimės, kad minėtų laik-, 
galius, žinokim, kad mokytojai dirba • raščių redakcijos mūsų norus paten- 
iš pasišventimo taip visiems brangų; kins 
laiką aukoja lietuviškiesiems reika-į KLB TARYBOS RINKIMAMS mūsų 
lams. B nės. valdyba dar kartą kreipia-! kolonijoje rinkiminė komisija yra si: 
si Į visus lietuvius, o ypatingai vaikų’ Augustinas Jasiūnas, Vytautas Šadrei- 
tėvus, prašydama perdidele ir bereika- ka ir Jonas Petrėnas. Pareigomis dar 
lingą energiją ambiciją paaukoti bend- nepas’Skirstė, bet greitu laiku tai pa- Actnv n 
ruomenės lietuviškiems reikalams ir darys. Rinkiminės komisijos adresas: ‘ .

/visų gražiam sugyvenimui. Visi negali- • Augustinas Jasiūnas, 420 White Avė., PP’fzwiAi Hnf Staškevičiams, nuoširdus ačiū.

j ne 
j ligos.

Prieš keletą metų jai buvo padary
ta galvos operacija. Iš tos ligos pa- 

Į sveiko ir uoliai darbavosi kartu su vy
ru augindama tabaką ir dirbdama šeš- 
tad. mokykloje. Gal kartais ir nesijau
tė stipri, bet buvo tvirto būdo, uoli ir 
pareiginga mokytoja. Dirbo ligi pačių

i Kalėdų atostogų.
į Lietuvoje mokytojavo 13 m. Dirbo 
kartu su mokyt, S. Tijūnaičiu didelėj į

( pradžios mokykloj, berods ilgiausiai Į

St, Catharines, Ont.
VASARIO 16 MINĖJIMAS įvyks ya

bonos un-te studijuoja prancūzų k. ir! page if Welland gatvių kampe. Bus 
! žymus paskaitininkas ir įdomi meninė 
; programa. Be to, bus šokiai, loterija 
ir bufetas su Įvairių rūšių gėrimais, 
jojimas laisvas. Tikimasi daug publi
kos netik iš St Catharines, bet ir iš ar-
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■ Pa da rykite ta i dabar
NAUDODAMIESI SMULKAUS VERSLO PASKOLA 
Pasiteiraukite apie valdžios remia paskoi. s toj.dės
niam smulkaus verslo Įkūrimui per turinčius leidimą 
bankus — iki $25.000 ir i’n dešimties metu išsimokė
jimui

Taupyk ir sk o linkis
IrAAnornl-iMiftma IŠDUODAMOS ASMENINĖS PA- Kooperanniame skolos iw $3.000, morgidų Pa- 

skolos iki 50% turto vertės. Nemo- D Q n Kelyj e ! O I KO karnas gyvybes draudimai PILNAS 
'\rČEKMI PATARNAVIMAS.

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

20 KING STREET EAST, ROOM IX e Telefonas JA. 74OT5.

Patarimams ir pagalbai skambinkite savo 
vfctjnei National Employment Office
Spausdinama leidžiant Hon. Michael Starr. 
Minister of Labour, Canada

NAUJAI ATIDARYTA LIETUVIŠKA

Sveikatos P rod u ktų Krautuvė
Importuoti ir vietiniai NATCRALCS vitaminai, mineralai, patentuoti 
vaistžoliu 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 mašinų. -

NATURAL HEALTH PRODUCTS
744 QVEEX ST. IV.. Toronto 3. Telefonas 364-3758 

(Tarp Bellwoods iT Clai^irtont gątvūj)
Patarimai maitinimosi klausimais nemokamai. Toliau gyvenantiems pro
duktai siunčiami ir paštu. Atidaryta nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vakaro. į me būti vienodos nuomonės, todėl jei- j Sudbury, Ont.

Į gu kam kas ir nepatinka, bet dėl mū į Sudburio LB apylinkės v-ba

rn. vedybinio gyvenimo —' sidabrinės 
sukakties proga.

Dėkojame visiems mieliems daly 
Mams ir prisidėjusiems už taip gražias 
ir vertingas dovanas, gėles, gražius I in/ 
kėjimus h atsiųstus sveikinimus bei 
puikins vaišes. Pp. J. I. Birštonams už

Bronius, Bronė Simonaičiai

velioni.es


Antkapis tautinei kultūrai Kultūros kongreso Žala pakeisto

Kultūra propagandos tarnaitės vietoje
Sovietinė spauda daug dėmesio sūnaus J. Banaičio aklumu, kuris 

savo propagandiniuose puslapiuo
se skiria kultūrai. Pagal jos ei
lutes išeitų, kad šiandien kultu- nacionalinių ypatymų isputm 
Tingiausia šalis pasaulyje yra So- Tačiau partija stoja tiek prieš 
vietų Sąjunga. Tačiau tos “kultu- cionalinių bruožų ignoravimą, 
ringosios” šalies vyriausioji galva' tiek prieš jų išpūtimą. Kultūrinio 
Jungtinių Tautų posėdžių salėje darbo teorijoje ir praktikoje su
turėjo nachališkos drąsos nusiau- siduriame su nacionalinių tradi- 
ti batą ir juo daužyti niekuo ne- cijų sąvokos neteisingo suprati- 
nusikaltusi stalą ... Mažiau kul-i mo faktais. Atskiri kultūros-švie- 
tūringi laisvę gavusių Afrikos ■ timo darbuotojai kartais yra lin 
tautų atstovai, nors ir atvykę iš ■ ke laikyti nacionaline tradicija 
džiunglių gilumos, kažkodėl ven- ' .tik tai, kas kvėpia senove ir jos

.y.-; ,!f--------------------- X------------ ------ - -  --------- -----------------------

kultūros labui ir gerovei..■ ■ r - -y 
vedami į Maskvos Didįjį Teatrą] venimo, glaudaus tarybinių tautų 

o e i 7 i »i . - A 1i rtnrcin in hn lain V n hAnd V‘A H 9 vh H V i m A VCf AWI1C K f) i

jĮąslaptis, kad tame teatre yra gė-1 kas nekritiškai vertina tam tikrus 
rų šokėjų, kuriems partijos vai-; praeities papročius. Kaikuriuose 
džia moka labai geras algas, nes ] Valstybinės politinės? irįį moksli-

’i- 
Menas nustoja į muose kraštotyros literatūros lei-

nusiskundžia: ‘ Mūsų respublikos 
sąlygomis dar kartais pasireiškia 
nacionalinių ypatybių išpūtimas.

i na-

gia panašaus pobūdžio išsišokimų romantika, ir ne visada greita’ 
kultūros labui ir gerovei... į pastebi ir palaiko naujas tradici

Užsienio diplomatai ir svečiai: jas. susidarančias socialistinio gy 
vedami i Maskvos Didįjį Teatrą ’ venimo, glaudaus tarybinių tautų 
pasižiūrėti garsiųjų baletu. Ne-1 bendradarbiavimo sąlygomis^ Kai

rų šokėjų, kuriems partijos vai-Į praeities papročius. Kaikuriuose 
džia moka labai geras algas, nes ] Valstybinės politinės irįį moksli- 
jiė savo meną atidavė partijos nės literatūros leidyklos leidžia- 
propagandai. " J
reikšmės, kai jis remiamas, ug- j diniuose buvo idealizuojamos at- 
domas tik tam, kad partija galėtų' skiros vietovės ir pastatai vien tik 
pasigirti, kiek ji yra daug nuvef-į todėl, kad jie vienu ar kitu būdu, 
kusi kultūros kėlimo srityje. Vi- susiję su kunigaikščių bei feodą-; 
sas pasaulis gerai žino rusų tau-;lų gyvenimu...” Sunkiausių prie-, 
tos duoklę kultūrai: Čaikovskis, 
Borodinas, Tolstojus, Puškinas, 
Lermontovas, Dostojevskis ir t.t. 
Tuo tarpu laikotarpyje, kai kul
tūrai vadovauti pradėjo komunis
tų partija, i akis lenda visiška tuš
tuma. Kur yra dabartinės rusų 
kartos garsieji rašytojai ir kom
pozitoriai? Juos visus nustelbia 
Nikita su savo garsiuoju batu, nes 
jis, mat, komunistų partijos sek
retorius. Pagal jo žodi duodama 
kryptis kultūrai, Įteikiami užsa
kymai kultūros darbuotojams, da
linami medaliai ir garbės vardai 
paklusniems kultūrininkams, ku
rie sutinka, kad kultūra pasiten
kintų kuklia propagandos tarnai
tės vieta . . ....

LIETUVIŠKOS VARPOS I 
SOVIETINĮ VAINIKĄ *

Susovietintos Lietuvos kultūros 
minist. J. Banaitis savo straips
nyje "Mūsų varpos į bendrą vai
niką” mėgina išaiškinti Nikitos 
isakyiūus Lietuvos kultūrinin
kams. Iš jo Įmantrių išvedžiojimų ......... _____
matyli, kati lietuviškai tautinei reivis; Danutė Lipčiūtė, Iš Rūtos die- 
kultūrai komunistų partija jau noraščio; N. Butkienė, žirklės; A. Ben- 
yra užsakiusi antkapio akmeni: dorins. Antanukas keliauja ir kt. 
“Partijos vadovaujamos lietuvių* Lietuvos Pajūris, 1961 m. nn 4 (8).1 
tautos kultūra socializmo statybos. ' 
metais praturtėjo ir pagilėjo, or
ganiškai Įsisavindama didžiosios 
rusų tautos ir kitų broliškųjų tau
tų kūrinius ..Organiškas kitų 
tautu kūriniu įsisavinimas, žino-

Dail. Romas Viesulas

spaudų tragiškiausiose valandose 
lietuvių tauta jieškodavo jėgų ir] 
kantrybės savo didingos praeities! 
puslapiuose. Jeigu šiandien pasi-' 
rodo leidinių, garbinančių kuni
gaikščių ir feodalų laikus, tuo, 
be abejones, sovietinę priespau
dą kenčiančiam lietuviui norima daug dėmesio paskyrusi Lietuvos 
priminti, kad Lietuva nevisada auksui — gintarui. Kaip poezija, 
buvo sovietinės imperijos koloni-1 •
ja, kad ji turi savo tautinę kultū
rą, kurios varpos ir žiedai nepa
lyginamai gražiau atrodo nuosa
vam vainike. Vyt. Kastytis

Atsiųsta paminėti
Alfonsas Tyruolis, SACRA VIA, Ro

mos sonetai. 1961 m. Išleido Ateitis, 
Spausdino “Draugo” spaustuvė. 48 psl. 
Kaina $1,50.

Lietuvių Dienos, 1962 — Maironio 
metai, sausio mėn. Turiny: Maironis ir 
mes; K. V. Paulius, prelato Juro lo
biai;. Pr. Alšėnas, Volia Ukraini; Sta
sys Butkus, Pirmieji savanoriai ir kt. 
Viršelyje — Maironis (1862 — 1932).

Eglutė, nr. 1, 1962 sausio mėn. Tu
riny: Marytė Saulaitytė, Dangaus ka-

GINTARĖLĖ - AMEERELLA
Lietuviška pasaka angliškai

Lietuvių literatūra yra labai

dorins. Antanukas keliauja ir kt.

Leidžia: Mažosios Lietuvos Bičiulių į 
dr-jos centro valdyba. Adresas: 7116. 
Cartier St., Montreal, PQ. Prenumera
tos kaina $1 metams.

šv. Pranciškaus Varpelis, 1962 m.
sausio mėn. \

East Europe, No. 1, January 1962.:

daviniai” — numatomas kviesti 
T. Žiūraitis, OP, o paskaitai —

Kanadiečiams protestuojant, 
Į kad numatyta II Kultūros kongre- 
I so data sutampa su Kanadoje rėn- “Mūsų keliai amerikiečių spaudo- 
| giama Lietuvių Diena, kongresui je”, kviečiamas V. Zalatorius. J. 
! sušaukti komitetas, posėdžiavęs Kardelis pakviestas apibūdinti 
S'sausio 14 d. Jaunimo Centre či- šiandieninę lietuvių žurnalistų pa* 

kagoje, kongreso datą nukėlė i dėti. Architektūros sekcija mano 
I lapkričio 24-26 d.d. Tuo laiku JA suruošti architektūros kūrinių pa- 
g V-bėse švenčiama Padėkos Diena, rodą. Numatoma paskaita tema— 

Paruošiamieji darbai vyksta “Lietuviškos architektūros pras* 
| sėkniingai. I. Mulokas pakviestasĮmė”/č v
| architektūros sekcijos vadovu ir Kongreso plenumo posėdžiams 
I B. Keturakis — fizinio lavinimo pasirinkta Marijos AugŠt. mokyk- 

; Parinktos pagrindinės paskaitų los patalpos, o sekcijų posėdžiams 
temos Įvairiom sekcijom ir numa- — Jaunimo Centras, komiteto są-

* tyti paskaitininkai. Spaudos sek- statas papildytas išrenkant vicep. 
j cijoje paskaitai— “žurnalistų už-i B. Babrauską.

je”, kviečiamas V. Zalatorius. J.

KULTŪROS IR 
KNYGŲ | 

PASAULYJE

I LIETUVIŲ STUDENTU skaičius JA 
V-bių un-tuose siekia tūkstantį. Čika
goje yra apie 300. Toliau eina Urbana, 
Niujorkas, Detroitas, Clevelandas, Fi
ladelfija, Bostonas ir kt.

Apie 27% studijuoja inžineriją ir ar
chitektūrą; humanitarinius bei sociali
nius mokslus -— 24%; ekonominius ir 
prekybinius — 5%; mediciną — 7%; 
meną, muziką ir dramą — 3%, biologi
ją, bakteriologiją, fiziologiją — 2%, 
fizika, chemija ir farmakologiją —

■ io%.
LIETUVĖS SESELĖS — Immacula- 

ta Press, R.F. 2, Putnam, Conn., spau
dos žmonėms yra išleidusios savo 
spaustuvės 39 psl. katalogą. Jame yra 
ir instrukcijos spaudinių korektoriams. 
Leidinys naudingas knygų autoriams ir 
platintojams.

Ž. MIKŠYS, niujorkietis, sausio 16 
d. išvyko porai metų i Paryžių studi
juoti teatro meno.

PR. PAULIUKONIS parengė lietu
vių tautos istorijos dėstymo metodiką. 
Darbas parašytas daugiausia remiantis 
prof. A. Maceinos iškeltomis tautinio 
auklėjimo mintimis.

ANTANO ŠKĖMOS Raštu Išleidimo

SIBIRO MALDOS TELEVIZIJOJE. 
JAV katalikų vyrų federacija, kurios

i centras yra Vašingtone, periodiškai 
Plaukia antelė, litografija ! ruošia radijo ir televizijos programas.

Sausio 28 d., NBC 4 religinėje prog
ramoje “Ryto malda” pirmą kartą pa
naudojo Sibiro lietuvaičių maldas. Si 
programa perduodama į visą JAV te
ritoriją. Lietuvaitę, Sibiro kalinę, vaiz
davo Ląryssa Lauret, programos teks
tą paruošė Tėvas D. Rover, OP.

, .. ! PROF. J. BRAZAIČIO brošiūrą “Už
sius leidinėlius anglų kalba. Tai Elementorių paruošė žinomas mirštoji rezistencija”, 20 m. liet, ne
patvirtino netik lietuviai, bet ir i , 1<q izistencijos sukakčiai paminėti, į vo-
kanadiečiai vaikai savo komenta- PeaaS°i>as iwaienas pačiu kiedilJ kalbą verčia dr d. Augustaity- 
rais ir daugvbe klausimų, kai nauJausiu metodu. Išmokti skai-( tė. Leidinyje bus pridėti vokiečių at- 
“Ambarita-Amberella” buvo pa- tyti reikia tik pusės laiko, negu siliepimai apie jiems teiktą pagalbą 
naudota kanadietiškoje mokyklo- kitais metodais. Tik duok elemen- kar<?ir P°kano metu Lietuvoje.

- ■ - - - KUN. J. JANELIONIS, Riodežanei-
, -. . „ .z .. . - x iro lietuvių kapelionas Brazilijoje, pabūtų meni. Toliau vaikai patjs skaitys.: rengg nauja lietuviu maldaknyge ir 

a ____ * 1 ■ Vaikus galima pradėti mokyti Į j ieškoleidėjo.
viukui. Ji parodytų kitataučiams, skaityti jau 4 metų, kai tik susido- 
kad ir mūsų folklioras yra nė kiek i m rnnčtac 9A ‘ ^aS'k ^yv' Ore^on ?įUnen2’ javl savo. ■ v . . ‘ : Elementorius ruoštas 2o metus.; darbais pasirodvs ALD s-gos ruosiamo-
neblogesms uz kitų tautų, kad ir; Gausiai iliustruotas dail. V. Si- • je meno parodoje Čiurlionio galerijoj 
mūsų menininkai turi ne tik pui-j mankevičiaus spalvotais pieši- Čikagoj. Jis atsiuntė 6 didelio formato 
kią vaizduotę, bet ir nepaprastą: niais. Yra 112 psl. Išleido “Atei- paveikslus, kurių 5 yra religinio tųri- 
talentą paveikslui, pabrėžiančiam i tis” Broklvne, N.Y. Spaudė sale-!n1?- Pernai..šie kun- p- Lrazau$ko dar- 
rašyto žodžio galią. P. B. z-iečiu spaustuvė Italijoj. Kaina!bai. buv!0 lsstatytl£9 50 Gilinama adrpin- “Atei Un’t0 rumų ir susilauke labai palan’

t Vorfino AMBARITA, “AMBE- n \e SU’ y i kaus amerikiečių kritikų įvertinimo.
Illustrated by Stanči- JIS - 910 Willoughby Ave , Brook-] URUGVAJAUS LIETUVIAI sudarė kaip’60 knygų apie kiniečių poezija 

lyn 21, N.Y., ir pas platintojus.: iimt„ np71, fnnria }x i.lirin hn<. ,a‘p DU „n-s.ų aPie kiniečių poezųą,e„,.^ ?ezii tona3. 1S Kurio dus isiama, Persija, Indija, Graikiją, Ru-
ĮSigykite tuojau Savo vaikučiams teikiamos premijos geriausiam chons- sija įr kt., su lietuviu liaudies daino-

ELEMENTORIUS ‘Ė’
IŠMOKYS VAIKUS 

LENGVIAUSIA! SKAITYTI
Elementorių paruošė žinomas Į mirštoji rezistencija
, - ‘ '__ __  . v. j inc cnValeria i

taip ir proza dažnai eina i tolimą 
praeiti ir apgaubia gintarą ir jo 
atsiradimą Baltijoje Įvairiausio
mis legendomis.

J. Narūnės “Gintarėlė”, pasiro
džiusi 1958 m. lietuvių kalba, 
jautriai vazduoja pajūrio lietuvio 
meilę jūrai maitintojai, vaizdžiai 
iškelia žvejo nuolatinę kovą su 
paslaptingomis jūros jėgomis, rei
kalaujančiomis net žmonių aukų.

1959 m. Narūnės “Gintarėlė” 
pasirodė ispanų kalba “Ambari- 
ta” vardu, o 1961 m. Council of 
Lithuanian Women, New York, 
išleido “Gintarėlė” — Ambarita 
—Amberella vardu anglų kalba.

Trumpame Įžanginiame žodyje 
autorė aprašo gintarą, jo reikšmę 
lietuviams ir kartu primena, kad 
“Ambarita-Ambefclla“ yra viena

■ iš drugelio versijų apie gintarą ’ 
Lietuves foĮkliore.

Ši 24 psl. anglų kalba knygutė 
į yra tikrai verta dėmesio. Išleista ] 
puikiame popieriuje, Įspūdingai' 
papuošta Stančikaitės iliustraci- gins filmo srityje. Atvykęs Amerikon nespalvotas, normalaus ekrano.

je per vaikų literatūros valandėlę, torių, ir paskaityk pirmąjį skie 
“Ambarita-Amberėlla” I '

graži lietuviuko dovanėlė nelietu-
KUN. P. BRAZAUSKAS, dailinin-; Fondui atsiųsta Čikagoje surengto J. 

kas, gyv. Oregon Eugene, JAV, savo; Audėnaitės, J. Jakš-Tyrio, A. Škėmos 
tragiško žuvimo minėjimo pajamos 
S160. Minėjiman atsilankė virš 300 
žmonių. Birutė ir Henrikas Nagiai pri
siuntė S50; -J. Raudonis ir V. Juodka 
— po $12.

ROBERT PAYNE, žymus romanis
tas ir biografas, rašęs apie daugeli 
tautų ir civilizacijų, parašęs daugiaukaus amerikiečių kritikų Įvertinimo.

URUGVAJAUS LIETUVIAI sudarė
J. Narūne, AMBARITA, “AMBE-
RELLA”, :
kaitė. Išleido Council of New
York, 1961 m., 24 psl. Kaina ne- ?_______  _______ ~
pažymėta. , padarysite dideli džiaugsmą. (Pi.); tui, tautinių šokių šokėjui, radijo pra- mis pirmą karta tesusidūres tik 1981

i nešėjui, seštad. mokyklos lankytojui m pavasarį, štai, kaip pasisako apie 
i ir Pan- jas: “Aš nežinau nieko Vakarų lite-
; BAIL. č. JANUSAS Long Island i ratūroje. kas prilygtų Lietuvos dainų 
! Art League buvo pakviestas demonst-: grožiui'ir tyram primityviam spinde- 
ruoti jūros piešimą aliejumi. Tai jau siui. Jos, atrodo, buvusios parašytos 
septyniolikta iš eilės dailininko de- j pasaulio rytmetyje ir rasa dar tebė- 

Su įdomumu sekėme Jono Meko žy-; Filmas yra pilno ilgumo — 85 min., monstracija. ; ra ant jų.
j DAIL. VIKT. ANDRIUŠIS, buvęs Payne išvertė eilę liet, liaudies dai- 

Filme yra 4 pagrindiniai artistai, ku-' Valstybės teatro Kaune scenos deko- P°ezijos rinktinei anglų
riu vienas — Jonb brolis Adolfas. Jis ratorius, skundžiasi dideliu regėjimo įkalba The.^re^.Oak. ...Rinktjnejau 

..nusilpimu; tebedirba savo pamiltos įpusėta spausdintiir turėtųpasirodyti 
' T s specialybės darbą namuose Bostone, dar. šį mėnesį.

B. SRUOGOS 3 veiksmų komedija SOL. D. STANKAITYTĖ Čikagoj 
?” sausio 20 d. buvo suvaidinta ruošiasi ‘Aidos” operai, kurioje ji at- 

viėnas Clevelande. Komedija parašyta vokiš- liks Aidos vaidmenį. Taip pat ji ren- 
ų” poetų kame kacete, dar niekur nevaidinta, giasi dainų ir arijų rečitaliui, kurį ža- 

į Režisavo Vyt. Matulionis, baigęs Wėst- i da duoti rudenį.
ern Reserve un-to dramos studijas.' ------- —----------------------------- ----
Vaidino VL Braziulio vadovaujamos dabar SU-

DR. K. ALMINAS poezijos konkur- Įraukia hėlDOroicIuS

Lietuvio filmas eina i ekranus
ED. ŠI LAITIS

{jomis, peršasi kaip gražus ir ver- lOmdu. šis jaunąs vy-} Filme yra 4 pagrm
: ringas priedas prie vaiku literatu- ras ‘įsimušė f vien*-geriausių šiame

. . . , „ , , ros bioliotekos. Suaugusiems, ku-
menkėjimą. Net ir pats kultūros pirmasis numeris pradėto leisti Angli- i rįe domisi vaikų literatūra, ši 

’ ~ " ' x knygutė pabels į praeities prisi*
minimų duiis h .gal ne yicaą nu- uzu? ir vra gaininamab nie savo poeziją sksuo

nes mint I mis 1 lietuviškoj J pajūri,] netaiko ir i tuos, kurie iš savo darbo iŠ labiausiai žinomu “bytnikų’ 
kur ir jis. kaip “Gintarėlė-Ambe- nori milijonus krauti. Jis turi norą 
rella, yra praleidęs keletą laimiu- išsakyti savo mintis taip, kaip jis mato i 
gų ar skausmo perpildytų valam i gy venimą ir kaip diktuoja jo širdis, 
etų. j ■ ;

“Gintarėlės-Amberellos" pasi- kelias. Tačiau nevisi žmonės yra pagan 
rodymas anglų kalba yra labai dolerio ir garbės tvaiko. Vienu tokių < _     _
sveikintinas reiškinys. Kadangi yra J- Mekas. Kiti jį gal vadintų keis- susilaukęs nemaža atsiliepimų spaudo- 
knvgutės išvazda labai patraukli. !u žmogumi, kuris nori laužyti ĮSigale- je. šių eilučių autoriui yra tekę matyti 
nėra jokios abejonės, kad ji su- į!,sias f0"“a? bei Papročms. Bet čia, bent 10 jų, kuriu didžioji dalis yra ga
zavęs skaitytojus ir ne lietuvių 
kilmės, o lietuvių vaikams, kurie ° 
dėl kurių priežasčių nemoka skai-., 
tyti lietuviškai. “Amberella" duos Sr-oleto mieste Italijoje. Tai “Guns 
peno jū jaunai vaizduotei ir kartu of the Trees” — “Medžiai ir šautuvai”, 
primins, kad jų tėvų žemė yra Dabar jis jau yra atiduotas dalintojui 
prie gražiosios Baltijos, apsuptos ®mi,e 92nd
paslaptingumu, džiaugsmais bei : N.cw; ,s c,a ran’V 7 ' • da kelią i platesnę aarovų grupę, nors,
SKausmaiS. . pagal šio krašto mastą, gana ribota.

-^mbanta-Amberella vra ne j Mekas su šiuo filmu prisistato 
kiek neblogesnė už vaiku taip kaip jo autorius, režisorius, kameros 
mėgstamas “Alice in Wonder- operatorius ir redaktorius. Taigi, gali- 
larid’’, “Black Beauty" ir pana- ma sakyti, čia yra jo yiend filmas.

ma, skelbia tautinės kultūros su- Šaltinis, nr. 1. 1961 m. gruodis. Tai 

ministeris J. Banaitis prisipažis- j°ie dvimėnesinio žurnalo. Leidžia: šv. 
ta, kad lietuviškoji tautinė kultu- Kazimiero sąjunga. Redaguoja kun. S. 
ra baigia prarasti savo originalui ^atubs, MIC. Redakcijos adresas: 21. 
veidą: “Lietuvių tautos kultūra • • :
dėl to ir suklestėjo, kad ji nėia melaiTls spausdinamas rotatorių, 
izoliuota, o vystosi, turtėdama 
bendrais visų tarybinių broliškų
jų tautų kultūros bruožais...” Katalikas mokslininkas laidotuvėse; A. 
Kaip mažas vaikas jis džiaugiasi! Grauslys, Nėra man gera be tavęs; 
Sov. Sąjungos tautų kultūrų tar-f.Juozas Vaišnys, SJ. Kankynė ar pa- 
pusavio suartėjimu, nors visos jos ■ guo^a’ ir kt- ®*s numer*s pasipuošęs 
niveliuojamos pagal vieną kur-fe? 
pali — 
tada reikalinga nė lietuvių kalba, 
nes juk visuotiniame kultūrų su-....... „ ______  _____ . . ..... .
artėjime kultūrines vertybes žy-] Prisoners and Victims of the Soviet 
miai praktiškiau kurti bendrąja ’ Regime. Canadian Office: 381 Concord 
rusų kalba ...

NEVISI PATENKINTI
• SOVIETINIU VAINIKU

*t-x i- j- • a a- • i ia - a i iiain. v jviiiiv OAduiavimu didi uiciirti.Pavojų lietuvių tautinei kultu- Broaė Jaincikienė. Havajiečiu liau
nai jaučia daugelis dabartines Lie- ■ dies menas; įvykiai ir komentarai ir k. 
tuvos kultūrininkų. Nevisi juk Budžiu, nr. 5, 1961 m. Mūsų Vyčio 
yra apdovanoti ištikimo partijos! priedas: Leidinėlis skaučių vadovėms.

Matulis, MIC. Redakcijos adresas; 21, 
The 0vai. Hackney Rd.. London, E. 2, 
England. Prenumeratos kaina $1.50 
metams. Spausdinamas rotatorių.

Laiškai Lietuviams, nr. 1, 1962 nu 
sausis. Turiny: Bruno Markaitis. SJ„

r . - ; x. . xT. , į temis, meniškomis iliustracijomis, rusiškai sovietini. Nebus The New RSview No. 2 1962 Janu.
ary. Published by the World Federa
tion of Ukrainian Former Political

s Avė . Toronto 4, Ont.
i Mūsų Vytis, nr. 5. 1961 m. Turiny:
i dr. J. Pikūnas, žmogaus užduotys 
mokslo šviesoje; Algis Zaparackas. 
Pritaikykime skautavimą šiai dienai: 

Ha va j iečių liau-

m. pavasarį, štai, kaip pasisako apie

Gimtojo kaimo

šviesuoliai

netikėliai

Prisimenu savo pirmiyį mokytoją, kaimyną iš gretimo 
kaimo. Ateidavo pėsčias į mokyklą, kuri buvo kukliai 
įrengta Dejūnų dvarelio seklyčioje. Tikru mokyklų dar 
nebuvo, kaip ir tikrų, kvalifikuotų mokytojų. Žinojom, 
kad jis turėjo savo ūkį Vaičiuliškiiiose ir pats jį dirbo. 
A teidavo suvargęs, gal dėl to atrodė nedžiugus. Mes 
niekad jo nematėm Ijesišypšančib. Bet niekad jis mūsų 
ir nebaudė. Dėstė Ik' vadovėlių, nes jų nebuvo, ir mums 
atnxlė nesuprantama, kaip jis, ūkininkas, viską žino. Dės
tė piprastai, sakytume; lengvai. Visi pajėgėme jį siiprasti, 
nors pirmokai sėdėjom kartu su ketvirtokais*

(ūįžę namo, kalbėdavome apie savo mokytoją suža
vėti. Tik namiškiai nesižavėjo mūsų kalbomis.

mokytas! — pasakydavo 
ir nutildavo,

K Į ie ri k as — rnoky! o jas — ūkininkas
Negreit sužinojome, ko ty li mūsų namiškiai. Pasirodo. 

Kcblas buvo klierikas, vasaromis matomas prie altoriaus, 
bet vieną rudenį grįžęs namo ir padėjęs sutaną. Niekur 
nesirodė, beveik su nieku nekalbėjo. Mirus tėvui vedė 
paprastą kaimo mergaitę ir pats tvarkė ūkį. Vieni sakė,

krašte filmo žinovų, o dabar taikstosi atlieka Gregory role. Taip pat vie- 
iri jo gamintojų eiles. mažesnę rolė tūri ir kitas lietuvis

Beje, jis neatstovauja to filmo rū- — Georgė Mačiūnas. Aplamai filme 
šiai, kuris pilnas visokio plauko žvaigž- veikėjų tėra tik 17 asmenų, šiame f ii- “Uošvė 
džių ir yra gaminamas Hollywoode. Jis me savo poeziją skaito

— Allen Ginsberg.
Be J. Meko prie šio filmo gaminimo 

!yra prisidėję: A. Mekas, Eduard de 
Tai, žinoma, sunkus ir nedėkingas Laurot, Sheldon Rochlin, Charles Sil- 

!• ver, Harrison Starr, Dan Drąsiu,
“Medžiai ir šautuvai” filmas jau yra sui Maironio metais paskyrė $1000. 

šiemet “Draugas” skelbs du konkur
sus: romano ir poezijos. Romano kon
kurso mecenatas — torontietis J. Tu- 
mosa.

DR. L. PETRAUSKAS IR DR. VL. 
IVINSKIS gyvena N. Gvinėjos salose, 
į šiaurę nuo Australijos. Jie gydo bal
tuosius ir vietinius. Į tas salas jie pa
kliuvo 1950 m. ir tapo paskirti apskri
čių gydytojais Jungtinių Tautų prie
žiūroje.

AD. ŠLEŽAS, V. Vokietijoj. Main-

skonio reikalas ir dėl to daug teigiami, nežiūrint to, jog ir pasisa-
Jinčytis nereikia. koma, kad šis filmas yra sunkiai šu-

PiriTias J. Moko filmas jau praėjusią prantanias.
vasara išvvdo ekrana filmu festivalyje,J. %; ™—; y.. , .. i Pats J. Mekas anie si filmą ir save

sako: ......
“While you wait, you may ask your

self, What is GUNS OF THE TREES 
al! about, what’s the story. There is 
no story. Telling stories is for peace- zb un-te, labai gerai išlaikė fizikumo 
fui and content people. And at this egzaminus. Medicinos studijuoti į V.

’Vokietiją buvo nuvykęs iš Čikagos.
INŽ. ANT. STAPULIONIS, geriau

siais pažymiais baigęs Venezuelos Cen
trini un-tą. šiais metais dėsto 3-čio se
mestro studentams matematiką Katali
kų un-te Andres Bello.

A. MERKELIS, vienas kruopščiau
sių mūsų monografų, pasinaudodamas 
žiemos atostogomis, rašo A. Smetonos 
monografiją.

40 LIET. STUDENTŲ šiemet studi
juoja Adelaidėje, Australijoje.

J. DAUŽVARDIENE, Liet. gen. kon
sulo Čikagoje žmona, vadovavo prog
ramai, kuri buvo suruošta konsulų

• šeimom. Lietuvišką programą atliko 
■ “Atžalyno” šokėjai.
I . A. LANDSBERGIS dirba prie nau
jos savo dramos anglų kalba.

į MUZ. F. STROLIA parūpino ir ira- 
i šė i juostas keletą lietuviškų giesmių 
bei dainų ir pasiuntė Vatikano radi- 

! jo lietuviškajam skyriui. Giesmes ir 
dainas paruošė Marquette Parko vai- 

i ku ansamblis.

juncture o f m y life I ari neither con
tent nor peaceful. I am deeply and to
tally discontent.

bę skdUsmo ii* 
nepatogumo

Surastas vaistas, kuris palengvina 
skausmus bei niežėjimą ir sutraukia 

hemaroidus.

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

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

Nuostabiausia— kad rezultatai bu-
“Hemaroidai iš vis^ JaiT ne proble-

Paslaptis šios naujos gydymo prie
monės (Bio-Dynę) — atrasta gar-Įis susirgęs džiova, dėt to turėjęs nutraukti mokslą. Kiti 

spėjo, kad pats nebenorėjęs toliau mokytis. Viskas būtų 
buvę gerai, jei jis būtų lankęs bažnyčią. Dabar toks mo
kytas, buvęs net klierikas, pasidarė bedievis. To žinoriės 
niekaip negalėjo suprasti. Nekalbėjo plačiai, ypač viešai 
prie vaiki], bet nešiojosi širdy lyg savo pačių žaizdą.

Ar jis iš tikro buvo bedievis? Prisimenu tikybos pamo
kas. kurias jis pats mums dėstė. Tai buvo gražiausios ir 
Įspūdingiausios pamokos. Kalbėdavo lyg kitu tonu, iš
kilmingesnių ir jautresniu, ir mes visu vaikišku dėmesiu 
įsismeigdavoin i jo veidą.

Mano gyvenime jis daug lėmė. Skatino nesitenkinti 
pradžios mokykla, kalbėjo apie tai su namiškiais ir, ne
laukdamas kol baigsiu ketonus skyrius, išsiuntė i gim
naziją laikyti stojamųjų egzaminų.

Jau buvau trečioj klasėj, kai jį pakeitė kitas “tikras” 
mokytojas. Keblas grižo prie savo ūkio ir vėl atsiskyręs 
gyveno. Nemačiau jo niekad miestelyje, nesutikau nei jo 
paties kaime, nors ten nuvokdavau paš savo giminaičius. 
Jaučiau pareigą ji aplankyti ir padėkoti už gerą mokslo 
pradžią, bet sulaikydavo žinia, kad jis nenori būti žmonių 
matomas ir lankomas.

Artėjo mano studijų galas. Galvojau, šį kartą nueisiu 
ji pakviesti i savąsias primicijas. Ta proga ketinau jam 
viešai padėkoti už gilią religijos meilę, kokią jis mums 
Įkvėpė mokykloje. Argy ne j<>^paskatos atvedė mane Į tą >dar^ pctrapnyjL ^^

Jurgis, sakydavo:
- Nesusikalbėsi; Jie nieko nenori matyti, užsidaręs, 

apkartęs, neištrauksi ž<xlž!o iš burnos: bandžiau — nie
kas neišeina.

Man visad gaili!, kai sinodo kbūnvrm jirisiihenu. Argi 
tam jie mokėsL kad atsiskirtų ' nuo Žmonių? Ar t am grižb 
j kaimą, k;
Ne mokslas čia buvo kaltas, bet laiko ir pažiūrų mada.

palaike giminystės ryšius. Sitai sužinojau tik vėliau.
Jurgis Yla buvo baigęs valdžios mokykla Rygoje ir 

keletą metų dirbo raštininku vienoje valdžios įstaigoje 
Petrapilyje. Ten 1905 buvo sugautas platinant revoliu
cinę literatūrą, suimtas, tris metus kalintas, pagaliau 
paleistas be teisės gauti betkokią tarnybą. Taip jis par
vyko į gimtuosius Džiugus, atsiėmė iš brolio dalį ūkio, 
vedė ir šalia to vertėsi privačia advokatūra. Žmones ei
davo pas jį patarimų. Jis rašydavo jiems teismo skundus, 
pamokydavo kaip vesti patiems savo bylas. Jo pagalbą 
žmonės febai vertino, bet kartu ir stebėjosi, kaip Jurgiu 
Keblu.

Keblus bent nesiskyrė savo išore, o Yla nešiojo ilgus 
plaukus, kaip to laiko rusu inteligentai- revoliucininkai. 
Neleido plaukų kirpti ir savo vaikams, net vėliau, kai jie 
buvo paaugę. Vaikai buvo nekrikštyti, niekad bažnyčios 
nematę, kaip ir jis niekad joje nepasirodęs. Savo vaikus 
jis pats mokė, į mokyklą neleido net nepriklausomybei 
laikais. Gyveno su šeima, lyg kokie atsiskyrėliai. neb<md- 
raudavo net su kaimy nais. Advokatavimas su nepriklau- 
somybės pradžfe pasibaigė, ir jis vertėsi tik ūkiu. Kas iš 
praeivių pamatydavo ji ar vaikus laukuose, išsigąsdavo, 
— toks neįprastas būdavo pirmas įspūdis.

Nekartą galvojau aplankyti ir šį kaimyną, teirautis 
apie giminystės ryšius, jo mokslo pradžią ir jo patirtis

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

Nuostabiausia— kad rezultatai bu
vo tokie,kad, išgiję pareikšdavo: 
ma!”.

monės *(Bio-Dyrie) - 
saus mokslinio instituto.

Dabar ši nauja gydymo priemonė 
yra pasiūloma žvakučių (supposi
tory) arba tepalo (ointment) pavi
dale vadinama Preparation H.
. Klauskite šio vardo vaistų visose 
vaistinėse — pinigų grąžinimo ga
rantija.

PRtPAFMlON H
'v»-f<js.TOW>r,

L

J-^4807

Lenkų 
vieneri mėtai kalėjimo

kelią, kurio jis pats neišbaigė? Bet jis mirė metais anks
čiau. negu Įvyko mano primicijos.

Ilgaplaukis — revoliucininkas — atsiskyrėlis
Kitame gretimame kaime gyveno kitas Jurgis, pavar

de Yla. Tikrasis Ylų lizdas buvo mano kaimas ir siu pa>- 
vardž.iu niekur apylinkėje daugiau nebuvo. Jurgio tėvas, 
ar senelis persikėlė iš Luciūnų i Džiugus. Sako, jie buvę 
vieninteliai iš Ylų. su kuriais mano anksti miręs tėvas dar

nutrauktų su juo vi.sus asrncninius ryšius.

J. Kornackis, jau anksčiau su
imtas, pagaliau sulaukė teismo 
sprendimo. Jis apkaltintas komu
nistinių vadų šmeižimu. Esą pra
dėjo rašinėti laiškus, grasindamas 
paskelbti savo dienorašti, kom
promituojanti kompartijų vadus, 
ypač W. Gomiilką ir premjerą Cy- 

i rankiewicz. Rašytojas priklausęs 
, kairiajam literatų sąjūdžiui, bet 
nei partijos, nei valstybės aparate 

: neturėjęs atsakingos vietos. Paži
nojęs komunistinius vadus, nes 
dažnai su jais susitikdavęs. Sau- 

Į gurno policija, gelbėdama komu- 
; nistinius pareigūnus, suėmė ra- 
įšytoją. padarė jo bute kratą, ir

paėmė visus jo ir jo žmonos rank
raščius. Pradžioje nusiuntė jį į 
psichiatrinę ligoninę, bet kai gy
dytojai rado jį sveiką, pergabeno 
kalėjimam

šio fakto Lenkijos spauda ne
paskelbė. Žinia pasirodė užsienio 
spaudoj, pirmiausia Prancūzijoj. 
Kai užsienio korespondentai Var
šuvoj pasiteiravo pas atsakinguo
sius pareigūnus, buvo atsakyta, 
esą Kornackis nubaustas ryšium 
su pornografinės ir antisemitinės 
literatūros persiuntimu užsienin. 
Kad tai netiesa, faktais įordė len
kų žurnalo Paryžiuje redaktorius 
J. Giedroyc, paskelbęs straipsni 
prancūzų dienrašty “Le Monde”.
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$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 $37 mėnesiui.

Jane • Aimette i į 
$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.

Jane - Annette <.C 
$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 virtuves ir vonios, 
vandeniu alyva apšildomas, arti su
sisiekimo. Viršutinis butas išnuo
motas už $125 mėnesiui.

Maisto produktų krautuvė 
sunarnu y

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

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.
ES

Negrą spalva — nevienintelė j ų problema
jausmas, išplaukiąs iš pagrindi-(Atkelta iš 2 psl.)

šutinius civilizacijos reiškinius, nių tautinių vertybių.
Dienos metu juokėsi iš savo tėvųi Iš to, kas buvo pasakyta, mato- 
prietaru, naktį prabočių dvasios me, kad Afrikos negrų problema 
išlinkdavo i ju sielas, sukeldamos yra dvilypė: pirmiausia reikės iš-

SPORTAS 'Kremliaus paslaptys ir bausmės lietuviams
(Atkelta iš 1 psl.) 

Kinijos valdžia nepranešė, ar ki
niečių jaunuoliai dalyvaus šią va
sarą Suomijoj ivykstančiame pa
sauliniame jaunimo festivalyje, 
kuris rengiamas sovietų inicia- 
-yva- ' . \-

STUMDOMI
LATVIŲ KOMUNISTAI

Žvarbūs skersvėjai pučia netik 
Kremliaus viršūnėse bei komunis
tinės “sandraugos” tarpusavio

FASK tas SKELBIA
XII S. Amerikos lietuvių sportinių 

žaidynių tvarkaraštį:
Balandžio 7-8 d.<L Detroite — plau

kymo ir individualinės stalo teniso var
žybos.

Balandžio 28-29 d.d. Čikagoje—krep
šinio varžybos visose klasėse. Moterų 
ir mergaičių krepšinio varžybos Kana
doje bus vykdomos atskiru laiku.

Gegužės 6-7 d.d. Clevelande — tink
linio ir stalo teniso varžybos.

Birželio 30—liepos 1 d.; Toronte — 
lengvosios atletikos ir futbolo vąr- 
žybos.

Pabaltiečių krepšinio, tinklinio ir 
stalo teniso varžybos yra rengiamos 
latvių apie gegužio vidurį.

Pabaltiečių lengvosios atletikos, 
plaukymo, lauko teniso ir futbolo var
žybas vykdo estai liepos pabaigoje To
ronte.

Vytautas Birieta, Toronto Aušros 
sporto klubo narys, yra išrinktas Kana
dos sporto apygardos vadovu.

Kęstutis čerkeliūnas ir toliau 
silieka “Sporto" redaktorium.

AUŠROS ŽINIOS
Šios savaitės rungtynės: pirmadie

nį, 8 v.v. Harbord Coli: Aušra Jr. žai- 
į džia su Corpus Christi, o 8.30 v.v. Hum- 
iberside Coli. Aušra Inter, su Farmer’s 
i komanda; antradienį, 7 v.v. Kimbourne 
^patalpose Aušra Bantam žaidžia su 
Kimbourne B.; ketvirtadienį, 8 v.v. 
mūsų salėje Aušra * Midget žais su .... 
Woodgreen; šeštadienį, 2 v. p.p. St. 
Chrisptopher’s patalpose Aušra Minor 
Bantam žais su St. John's — Vyčio MB.

Šį savaitgalį M on t real y j e įvykstan
čiose Kanados sporto apygardos krep
šinio pirmenybėse Aušra dalyvaus su 
vyrų, moterų ir jaunių A komandom, j 
Moterų komanda žais su Montreąlio 
Tauru, vyrai — su Vyčio komanda ir 
jauniai — su Tauro jauniais. Jaunių 
B klasės pirmenybėse teužsiregistra- 
vus vien Aušros komandai, bus praves
tos kitu laiku,

pa-

Ir J

į “spekuliacijos” kaltinimai tik pa
rodo, kokius nepaprastus sunku
mus sovietinės priespaudos sąly- i 
gomis teko nugalėti Klaipėdos \ 
bažnyčios statytojams. Pati byla į 
tėra tik naujai sugriežtintos anti-, 
religinės kovos priemonė. Tatai 
matyti ir iš kitų kunigų puolimo, i 
"Tiesos” puslapiuose tą pačią die- ’ 
ną, kai “Pravda” apgarsino ku-' 
nigų Povilonio ir Burneikos by
lą, taikiniu buvo pasirinktas 
Viekšniuose gyvenantis kun. J.

santykiuose, bet ir Pabaltijy. Pa- Stasiulis, kuriam tarp kitko pri*į 
staruoju metu vyksta smarkiosimestasirtoks“baisus”priešvals- 
“raganų” medžioklės. Taline sau-1 tybinis nusikaltimas, kaip ... ra- 
sio 16 d. prasidėjo naujas “karo 
nusikaltėlių” procesas prieš tris

R.CMOLKĄJT
V:^AL- estate 

.LIMITED g;-. ■ -

527 Bloor St. W
R E A L TOK S

Tel. LE. 2-4404

šymas eilėraščių partizanų garbei.
Spaudžiami netik tikintieji.

estus, kurių du gyvena užsienyje, Minsko pasitarime Chruščiovas
o trečiasis ilgą laiką slapstęsis 
svetima pavarde. 'Rygoje toliau 
valomi “tautiniai komitetai”. Iš 
pareigų atleistas buv. kultūros 
min. rašyt.' V. Kalpinš, smarkiai 
kritikuotas rudeni Įvykusiame 
kompartijos suvažiavime. Dar 
gruodžio gale galutinai malonės 
neteko pi r ma iš " prezidento" jį 
"viceprezidentą" nužemintas se
nas latvių komunistas K. Ozolinš.

PUOLAMI KUNIGAI
IR... SNIEČKUS

smarkiai užpuolė ir grubiais pasi
tyčiojimo žodžiais apibėrė Lietu
vos žemdirbystės instituto moksli
ninkus. Kliuvo ir pačiam Snieč
kui, kuri Chruščiovas labai ironiš
kai titulavo. duodamas patarimą 
susirūpinti... karvių balsavimais.

Red. — Gavus šį pranešimą ra
dijas paskelbė ir bausmes: kun. L. 
Po vi Joniu i ir kun. B. Burneikiui 
8 ir 4 metai kalėjimo, kitiems — 
mažesnės bausmės.

■Teismui pirmininkavo augšč.
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baimę ir nevilti. Jie pakibo ore,1 auklėti tautinio priklausomumo I Praėjusios savaites rungtynių pasek- 
nes naujas gyvenimas sugriovė jausmą!. ręikaUngą ^ryU s,-!
senas gentines vertybes, o laikas momngai tautai. To pasiekti ne- , • •• t „2.7f) , .... A . s dar neleido įsisavinti naujų pa- bus įmanoma, kol nepavyks su- Lmaidoje - u šerefinal 21 A. Bun 
grindų. Pvz. net augštesnio išsila- griauti gentinio priklausomumo. tįnas n, a. Jankauskas 17. J. Laurina- 
vįnimo negrų vadai, kaip Katan-: O tai nelengvas uždavinys, nes se-į vičius 3, D, Dalton 21, e. Rigby 5, A 
gos prez. čombė nesugebėjo nu-anosios vertybės sunkiai miršta;Klimas, R. Burdulis ir r. Juozaitis 2; 
sikratyti prietaringumu; už nepa- primityvioje negro sieloje. Ant- Aušra Jr. komandoje — y. Januievi- 
lankias žinias iš paskutiniuju kau- ra, reikės išspręsti tarpgentinius čius,A.žaliauskas.J. Bukšaitis.R.Gri- 
tyniu su J.T daliniais jis kaltinda- pavydus, duodant atskirom gru- ^s- G. Sknnskas ir E. Butvydas: 
vo ne savo kariškius ar JT, bet pėm bendrą tautini kelią; tai irgi <*unAusj* nug^c 
tuos asmenis, kurie jam tas žinias nebus lengvai pasiekiamas daly- Aušra Midgel pralain*ėjo st. Chris 
perduodavo. Kaimuose gyveni- kas. atsimenant senas nesantai-į 44. Aušra Baniam, neatvykus st. Chris 
mas eina sena tvarka. Tokiu bū- kas ir vienos genties panieką ki-, b, laimėjimą gavo be rungtynių; Auš
riu atsirado dvi pagrindinės gru-, tai. Šis kelias i bendrą ateiti būtų ra MB pralaimėjo St. Chris MB 14:20; 
pės. kurios viena kitos nesupran-: buvęs lengvesnis, jei vienas tikė- CYO lygoje Aušra Jr. nugalėjo st. sta
ta ir neturi bendro ryšio. Iš šios jimas būtų rišęs bent daugumą nisiaus 82:19. Aušra Jr. komandoje 
medžiagos naujieji negru vadai genčių, bet Afrika jo niekad ne-įžaWė- A- Sapijonytė 2, a. Grigaitė 12, 
pradėjo kurti nepriklausomas turėjo, išskyrus mahometonų sri- į R’?;įa'iec^il!. 1J;.S; ?-nlonTai52nftn’ 
valstybes. Pvz. Ganoje diktatorius tyse, kurios iki šiol neturėjo di-; J V’ouŽrai’-
Nkrumah bando šią problemą iš- desnės Įtakos į bendrą Afrikos: į SaSk SXė

■ - - - ■ .... gyvenimą.
Kalbant apie Afrikos naujų: 

“tautų” gimimą vertėtų atsimin
ti, jog tai nėra tautos ta prasme, 
kaip mes tą sąvoką vartojame tai
kydami ją senesnių civilizacijų- 
nariams. Afrikos žemynas yra po-!
liiiškai nepapl astai jaunas h dar : Krepšininkės B-A pirmom bėse long- 
miglotas tautybių plotmėje—jam . vai iveikė Tru-Wav pasekme 64:27. 
Įprastiniai terminai ir apibūdini-1 Žaidė: Radzevičienė 22, Prunskytė 15. 
mai netinka. Stebėdami Afrikos 
politini gyvenimą, matome atei-i 
ties tautas gimimo skausmuose, i 
kurių likimo šiandieną dar nega
lime pramatyti.-

Rašant ši pranešimą, Vilniuje teismo pirm. pavaduotojas_ J 
jau visa savaitė vyko parodomoji ‘ "
Klaipėdos kat. bažnyčios statyto
jų byla. Ją mini savo žinių-laidose 
ir Vilniaus radijas. Tai rodo ręži-

į m o ypatingą dėmėsi. Tik kokių Kudaba ir K. Motieka.Kai tinamų- 
nors naujų dalykų dar neatskleu jų tarpe, be minėtų kunigų, buvo: 
dė. Paskelbtos trijų JAV gyve-! faneros fabriko dir. pavad. A. 
nančių kunigų pavardės ir kelios Paškevičius, buv. tiekimo konto- 
neatsargios — “Pravda” jas pava- ros virš. B. Balsys, buv. namų vai
dino šifruotomis — su jais susi- i dybos inž. J. Mikalauskas, A. Klo- 
rašinėjusio kun. Povilonio laiškų vaite ir buv. miško prekybos san- 
ištraukos.

Žvirblis, kaltino prokur. V. Gali- 
naitis; gynė kaltinamuosius advo
katai: M. Birinčikas, J. Izraelis. 
G. Gavronskis. R. Kasdienė. P.

pradėjo kurti

- spręsti kietumu, naikindamas 
genties vadų autoritetą ir steng- 

” " damasis atitraukti kaimieti nuo 
d senųjų dievų,;

Negro sieloje vyksta kova tarp 
gentinių vertybių Įsisavintų nuo 
jaunų dienų ir baltųjų civilizaci
jos bei nacionalizmo, reikalaujan- 

‘ čio platesnio akiračio. Kad poli
tikų kova nėra lengva, matome 
netik kasdieniniame gyvenime, 
bet ir tarpgentiniuose santykiuo
se. Nigerijos nepriklausomybė 
buvo gerokai pavėluota dėl tarp
gentinio pavydo. Tą pačią padėti 
randame Ruanda-Urundi kur wa- 
tusi ir bahutu kivirčai gali baig
tis kruvinomis kovomis. Panašūs 
reiškiniai yra pastebimi Kenijoje 
ir Tanganikoje tarp masai. ir ban
tu genčių, jau nekalbant apie 
Kongą, kur netik tarpgentinės 
Įtampos ir asmeniniai siekimai, 
bet ir užsieniečių interesų išskai
čiavimai susikirto pražūti nėję ko
voje.

DAR TOLIMAS KELIAS
Tautos sąmoningumas neišau

ga per trumpą laiką. Pirma turi 
atsirasti bendrai išgyventa praei
tis, kuri riša paskirą nari su visa 
tauta ir tas mistiškas bendrumo

j tė 2, L. Kvedaraitė 2 ir R. Narušytė.
į Kitą šeštadieni, vasario 10 d.. 8 v.v. 
: Prisikėlimo auditorijoje Aušros tėvų- 
rėmėjų būrelis rengia Žiemos balių - 
šokius. Gros Benny Ferri orekstras. 
Visi iš anksto maloniai' kviečiami atsi-

•: lankyti.

VYČIO ŽINIOS

DĖMESIO

International 
Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST.

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

norintiems kurtis tabako ūkiuose
PARDUODAMAS TABAKO ŪKIS 100 akrų žemės, su 32 akrų teise so
dinti tabaką, nauji trobesiai (gyv. namas dar negyventas), visos reikalingos 
mašinos. Ūkis rąndasi Rodney apylinkėje, % mylios nuo Hw. Nr. 3.
PARDUODAMAS ŪKIS 100 akrų žemės su trobesiais, sailo ir mašinomis. 
Tinkamas gyvulių ūkiui, prie gero kelio.
KAINOS NEAUGŠTOS, išsimokėjimo sąlygos geros, imokėjimas pagal su* 
sitarimą. TEIRAUTIS ŠIUO ADRESU:

J. Rastapkevicus, R. R. 3Z Dutton, Ont.
Tel.: West Lome, Ont., 602 R 6

Kasperavičiūtė 12, Balsienė 11, Žolpy- 
tė 4, Rutkauskaitė, Šį šeštadienį vytie- 

• tės žaidžia su Orphans. Ketvirtaidenį 7 
vak v. Bloor Coll. Vyčio mergaitės žai
džia CYO pirmenybių rungtynes su St. 
Basils. Praėjusį antradieni Vyčio jaun. 
krepšininkai antrą kartą įveikė St. 
Pauls 16:6 ir išsikovojo trecią vietą. 
Žaidė: Laurinavičius 2, Supronas 2, 
Duliūnas, Nacevičius, Akelaitis, Kak- 

į nevičiai, Ignatavičius 12. Šimkus, Ka- 
j raliai, ši šeštadienį 2 vai. St. Chris
tophers salėje vytiečiai žaidžia su Auš
ra,

Kanados liet, pirmenybėse Montrea- 
lyje dalyvaus Vyčio moterų ir vyrų 
krepšinio komandos. Kaip iš praneši
mų matosi pirmenybės krypsta ne
sklandumų kryptimi. Tikimės, kad bus 
imtasi žygių jas nukreipti sėkmingesne 
vaga.

Mūsų rėmėjui dr. V. S. Masčiui nuo
širdžiai dėkojame. A. S.

KOVO ŽINIOS
Sausio 21 d. Įvyko HSK Kovas susi

rinkimas. Jaunųjų sportininkų tėve
liams ir sporto bičiuliams klubo val
dyba buvo išsiuntinėjusi kvietimus. De
ja, vos keli teatvyko. Nutarta vėl šauk
ti susirinkimą vasario 25 d. ir, jeigu 
nebus susidomėjimo iš vyresniųjų pu
sės, vargu ar beatsiras kas sutiktų va
dovauti šiam sporto klubui.

Š. A. Kanados apygardos ruošiamose 
krepšinio pirmenybėse Hamiltonui at
stovaus šie jaunieji krepšininkai: Ba
kaitis, Blekaitis, Breichmanas, Enskai- 
tis, Kybartas, Meškauskas, Stosius ir 
Vinerskis. A. G.

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

Duodamos 5*7 paskolos perkantiems namus.
ST. CLAIR— LAUDER — OSSINGTON

$8.000 įmokėti, 14 kambarių, 6 metų senumo tripleksas. geras pinigų 
investavimas, $360 į mėn. nuomos. Kainą $33.000. Balansas 1 skola.

BATHURST — ST. CLAIR. $8.000 įmokėti, atskiras, gražaus mūro. 8 kamb. 
per 2 augštus. 2 mod. virtuvės, alyva vand. apšildomas. Labai geras su
sisiekimas. garažai, privatus įvažiavimas. Kaina $23.000.

NETOLI PRISIKĖLIMO BAŽNYČIOS. S6.000 įmokėti, atskiras, gero mūro, 
8 kambarių per 2 augštus. 2 mod. virtuvės, alyvą vand. apšild. garažas, 
šoninis privatus 9 pėdų įvažiavimas. Kaina. $20.900.

PARKDALE. $7.000 įmokėti, 2 metų senumo, pirmos rūšies 5 ir 5 kamb. 
dupleksas, rūsys baigtas. 4 kamb. ir virtuvė, bet nėra leidimo triplcksui. 
2 mūro garažai, gražus kiemas. Kaina $33.000.

BLOOR — JANE. $5.000 įmokėti, atskiras, 7 kambarių, vand. alyva apšildo
mas. 2 mod. virtuvės, garažas, šoninis privatus 10 pėdų įvažiavimas. 
Kaina $20.000.

J. KUDABA Namų telefonas RU. 3-2105 
Kreipkitės visais reikalais j EXTRA Really Ltd. čia ekstra patarnavimas.

Sportas Lietuvoje
Lietuvos ledo ritulio rinktinė žaidė 

dvejas rungtynes su Rygos EG koman
da. kuri yra viena pajėgiausių Latvi
joje. Pirmąjį susitikimą laimėjo lietu
viai rezultatu 7:1. Antrame susitikime 
rygiečiai atsigavo ir laimėjo rezultatu 
4:0. Lietuvos komandoje gerai kovoja 
puolėjų linija, tačiau gynimas gana 
smarkiai šlubuoja.

Lietuvos futbolo rinktinei, praėjusį 
sezoną gana silpnai pasirodžius Sov. 
S-gos pirmenybėse, futbolo mėgėjai 
sporto spaudoje nagrinėja komandos 
klaidas. Daugiausia yra kaltinamas ko
mandos treneris G. Glazkovas. Kaltini
mų yra daug ir įvairių. Per daug kei
čiami komandos žaidėjai, kaikurie žai
dėjai ypatingai favorizuojami, per daž
nai kartojamos komandoje įvairios 
taktinės ir techninės klaidos ir dauge
lis kitokių kaltinimų. Vienas futbolo 
mėgėjas siūlo komandą sudaryti tik iš 
Lietuvoje gimusių futbolininkų, kas 
leidžia įtarti, kad komandoje žaidžia 
nemažas procentas ir rusų kilmės žai
dėjų. Visuose laiškuose prašoma at
kreipti dėmesys j pemykščias klaidas, 
ir komandą galimai geriau paruošti ar
tėjančiam šių metų sezonini.

Esmėje visi iškelti dėlio dir. J ar. Krivickas.

Naujoji FASKo vadovybė: I eilėj: dr. A. Nasvytis. vicepirm.. E. Vodopalie- 
nė-Sikšniūtė, protokolo sekr., J. Nasvytis, pirm., K. Karalis, ižd.; II eilėj:

V. Jokūbaitis, vicepirm., J. Kijauskas, ižd., ?k. Siclskus, sekr.
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Perkant ar parduodant betkoki nekiinoj:t:n:i turi: . kreipkitės 
j šią gerai žinomą firmą.

Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, ivairaus dydžio apar- 
lanientų, biznių, farmų sklypų etc.
Sąžiningas ir slasbvs ĮJatarna-. i :: is.

Geriausias morgičių gavimas bei sudarymas visame Toronte.
JANE — ANNETEE
$2.000 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 

namas, kvadratinis planas, mo
derni virt , 19 metų skola, mor
gičius mokamas apie $90 mėne
siui, namas maždaug 6 motų se
numo, pilna kaina tik $14 900, 
jeigu didesnis įmokėjimas. tuo
met morgfičiaus mokėjimas apie 
$60 mėn.

BLOOR — JANE
$4.000 įmokėti, 8 kambarių per du 

augštus. atskiras, mūrinis namas, 
kvadartinis planas, vandens aly
vos šildymas, 2 modernios virtu
vės, 2 vonios, garažas, didelis kie
mas, atvir. morgičius, arti Bloor.

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

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

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

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

SWANSEA
$6.000 įmokėti, 6 metų senumo pui

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

FHLINTON—MOUNT PLEASANT 
RD. Rūkalų - dovanų krautuvė 
$8.000 Įmokėti. Puikus mūrinis na

mas susidedąs iš apačioje krautu
vės ir 2 kambariu ir II a. butas 
4 kambarių. Pastatas apie 20 me
tu senumo. Labai ge^a vieta. Sar 1 
vaitinė apyvarta virš $700. Gali
ma padaryti daug daugiau. Ge-

HIGH PARK — RONCESVALLES 
TRIPLEKSAS
$15.000 Įmokėti. 17 kambarių, tik

14 metų senumo. Atskiras marį 
rus pastatas. Vandens - alyvos šil 
dvmas. 3 garažai. Privatus įvažia
vimas. Labai gera nuoma. Arli 
prie susisiekimo bei krautuvių. 
Vienas gražiausių pastatų High 
Parko rajone.

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

P.S. Didelis pasirinkimas tripleksų, 
sikspieksų ir apartamentmių namų.

PASITEIRAUKITE DĖI
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI,

S8.060 įmokėti, mūrinis pastatas su 
self-s?r\ ico maisto produkl » 
krautume. College - Havelock 
gąt\ hi < prie pat Prisi 
kelini > bayn\ c’os >, S 1.300

• gailinė f'?' : v 1 kam buriu j 
butantrame aukšte. Du ga
ražai ir privatus į\aziavimas. 
V iena sk oi a ba 1 ansu i. •

$3.500 įmokėti. Naujas 5 kambarių 
bungalovas Col I ?ge - I) u f f e - 

Gįjrįą rajone.: Rpcreation kam 
barys rūsyje Didelis kiemas. 
Mūrinis antras pastatas už 
namo, tinkamas kaip garažas 
sunkvežimiams ar kitokiom 
mašinom. Ideali vietą asme
niui tupinčiam rTrucking - 
Cartage — paving ar delive
ry biznį. Vieną atvira skola 
balansui. Prašo $19.500.

$4.000 Įmokėti, High Parko rajone 
arti Bloor gatvės, atskiras 
mūrinis 7 kambarių per du 
augštus namas. Viena skola 
balansui. Pilna kaina tik 
$15.900.
įmokėti. High Parko rajone 
prie pat Bloor gatvės. Atski
ras rupių plytų 8 kambarių 
namas per du augštus. Karš
to vandens alvvčs šildymas. 
K vadrat i n is pl anas. Garažas 
į r privatus įvažiavimas. Pra
šoma kaina $24.500.

S4.C00 Įmokėti. Rusholme - College 
rajone. Atskiras, mūrinis, 8 
kambarių per du augštus na
mas. Dvi modernios virtuvės. 
Garažas ir šoninis įvažiavi
mas. Atviras morgičius iš 

. Pilna kaina $22.500.
S7.000 ;-’okėti. II‘gh Parko rajone. 

Visai naujas, atskiras na
mas. Puikūs 8 kambariai per 
du augštus. Išbaigti du kam
bariai rusė je. Garažas ir pri
vatu* iva’iavimas. Pilna kai
na $28.000.

$15.00<> įmokėti Originalus trijų 
šeimų pastatas — tripleksas 
— 17 kambarių. Patogiam 
nuomavimui rajone prie pat 
St. £lair - Bathurst. Du bu
tai išnuomoti už $265 mėn

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

J. RUKŠA
LE. 2-4404

Namų telefonas LE. 6-9165
KITŲ NUOSAVYBIŲ.

S4.000

Lietuvoje pilna sportinių problemų
■: ' ED. BULAITIS

Sportinės problemos šių dienų Lie- tui atsako sporto žurnalistas St. Vait
• tuvoje yra gyvai nagrinėjamos. Parti- kūnas, sakydamas, kad žurnalistai nė
• jos nurodymai bei gyvenamojo mo- ra kalti dėl anų sportininkų nuėjimo 
į mento įvykiai randa didelį atgarsį ne- ■ “šuniui ant uodegos”. St. Vaitkūno
; tik Vilniaus “Sporte”, bet ir bendri- nuomone, žymiuosius sportininkus su- į 
! nėję spaudoje. ,į gadina ne gražūs aprašymai, bet kas ki- i

Net “tarybinių” rašytojų laikraštis ta. Jis rašo: “Dažniausiai sugadina va-' 
“Literatūra ir menas”, nr. 1, 1962 m. dinamas “čempijoniškas gyvenimas” j 
sausio 6 d., paskelbė sportą liečiantį! (gyvuoja, deja, šitokia sąvoka). Kai 
straipsni, čia docentas P. Normantas j Romualdas Murauskas tapo TSRS jau- 
nagrinėja eilę klausimų. fnių čempijonu, apie jį galėjai pasakyti

Pirmoje vietoje jis pliekia meno ir ■ iš tiesų daug gražaus. Bet... atsirado 
kultūros darbuotojus už jų “skolą”; įvairių “gerbėjų”, kiekviena progai 
sportui. “Literatūroje sporto tema kū- kaišiojusių populiariam boksininkui 
rinių beveik nėra... Negęresni reika .
lai ir dailėje. Tiesa, teko matyti pora mes kartais tokiu būdu sportininko su
jaunu dailininkų drobių: G. Petrovos 
“Sportininkai vandens bazėjčT 
raštyje, o kitą — Vilniaus Dailės insti
tute... Spaudoje ne kartą keliamas 
klausimas, kad jau pribrendo reikalas 
įkurti respublikoje kūno kultūros ir 
sporto muzėjų, tačiau Respublikinė 
Sporto Taryba neatsako nei taip, nei 
ne ... Negalima pasidžiaugti daugelio 
respublikos laikraščių sportinių skilčių 
ir radijo laidų kalba .,, , — rašo P.
Normantas.

Savo rašinyje taip pat bara žurna
listus, kad jie perdaug liaupsina ga
bius sportininkus ir šiuo sugadina. 
“Dažnos nesaikingos “Sporto” žurnalis
tų panegirikos ir tikrųjų sporto tiks
lų — sveikatingumo, pasiruošimo dar
bui bei gynybai — nepabrėžimas pa
darė daug žalos buvusio gabaus boksi
ninko E. Juškėno, Europos bokso čem- 
pijono R. Tamulio, gabaus pradedan
čiojo stalo tenisininko H. Lysino ir ki
tų sportininkų”, — skundžiasi augščiau 
minėtas autorius.

Ši paskutinė pastaba susilaukė griež
tos reakcijos “Sporto” laikraštyje nr.
5, 1962 m. sausio 13 d. čia P. Norman-

baltakės buteliuką. Ar nepasmerkiani
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F. SENKUS Red Es tatė RO. 7-8131
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Namus, sklypus, ūkius, vasarvietes, veii’slu įmiijies perkant ar parduodant
Jums mielai patarnaus J. MA’rULIONIS ir F. SENKIl;s

Dirbantiems Oakvillės Forde! Naujas uliodern. 3 inieg. btngah: Did. skl.
# u ’.1

laik
votiškam dykaduoniavimui?”

St. Vaitkūnas pažymi, kad nevisi 
sportininkai ar sporto mėgėjai yra 
liaupsinami, o priešingai — kaikurie 
kritikuojami, tačiau tas nepadeda juos 
pasukti geru keliu. Pavyzdžiui jis mini 
Vilniaus Spartako futbolo komandą, 
kurios spauda neliaupsina. “Bet ar 
nėra šios komandos gretose dykaduo
niaujančių žaidėjų, ištisom valandom 
betiksliai šlitinėjančių centriniu mies
to prospektu? Kas sieja šiuos futboli
ninkus su gamybiniu kolektyvu (ne 
formaliai, o iš esmės)?”, — klausia St. 
Vaitkūnas.

Atsakytojas dėl šių visų negerovių 
taip pat kaltino kūno kultūros institu
to specialistų intelekto stoką, jų men
ką erudiciją, sportininkų trenerius, 
sportines organizacijas ir piktinosi dėl 
P. Normanto “pamokslo”, sakydamas 
“kam viską versti augštyn kojomis?” 

Kaip matome iš citatų, dabartinės 
Lietuvos sportinis vežimas neina taip, 
kaip propagandistai kartais nušviečia. 
Vien tik partiniams pūtėjams sporto 
dvasią įpūsti yra sunku ir tas juo to
liau juo labiau pastebima.

SAVININKAS VYT. STOCKVS

80 Perth Av?
(i pietus nuo Bloor, prie Dundas)
GENERALINIS AUTOMOBILIU PATAISYM \S. Taisoma: motorai, 
greičių dėžės, stabdžiai, paviršiaus (body) išlyginimas jr dažymas 
Paviršiaus išlyginimui vartojamas tik švinas. Visi darbai garantuoti.

TELEVIZIJOS ANTENOS
Z E M I A U S Į O MIS KAINOMIS. Antenos nuo $17.50, 
Televizijos bokštai nuo $45.00. Garantuotas darbas ir vaizdas 
kanaluose 2, 4, 6, 7, 9, 11.
Skambinti: LE. 6-4004 iki 10 vai. vak. Leonui BIELSKIUI.

A & B TAILORS 
A. Beresnevičius

Parduodami vyriški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita. 
1299 DUNDAS STREET WEST, TORONTO. TfiL LE 1-143^

VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ

E N U S
GĖLES VISOKIOMS PROGOMS — vestuvėms, 

gimtadieniams, laidotuvėms ir t.t.
Pristatome i namus. Kalbame lietuviškai.
Tcl. LE. 44645, po 6 v. v. tel. LE. 34037 

231 RONCESVALLES AVE.

ED. KONDRATAS 
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER '

I$85 Queen $L W, (prie Lansdowne Aye.)

Telefonai: LE.
Namu telefonas BE. 3-5996

LANSDOWN — QUEEN
$2.500 įmokėti, gerų plytų. 8 kam

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

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

jis, raupį, plytų, atskiras, dviejų 
augštų. 8 kamb,, dvi modern, vir
tuvės, dvi vonios, turtingai įreng
ti kambariai bei virtuvės. 2 plytų 
garažai, uždara veranda. Skubiam 
pardavimui žymiai numušta kai
na. Namas apšildomas vandeniu 
alyva. Dabar tuščias. Vietoj S23 - 
000 gal atiduos už $20.000.

MIMICO
$3.000 įmok., atskiras, gerų plytų, 

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

‘ CIGARŲ” KRAUTUVE
$700 visa kaina. Cigarų krautuve su 

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

PIRKIMAS INVESTAVIMUI 
OSSINGTON — DUNDAS
S5.0C0 Įmokėti, mūrinis namas su 

didele krautuve. 4 mt. išnuomo
ta; du dideli apartamentai mo
derniai įrengti. Visas namas nau
jai įrengtas. vandeniu alyva šil
domas. Didelis kiemas, garažai. 
Apie $300 mėn. pajamti. Be mor-

KOTELIS
$10.000 Įmok. Mūrinis, 14 kamb. 

nakvynėms, 3 kambt 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 UPES
Apie 98-100 mylių nuo Toronto, 

Linsay kryptimi, parduodama 200 
akrų žemes. Frontas dvi mylios 
prie gilios ir žuvingos upės. Ūkis 

VvTWi du ežeriunkus ir tipelį. Yra 
krūmu, smėlio, maudyklės. Kaina 
$5.000.

1113 DUNDAS STREET WEST • TORONTO • TEŲ. LE. 3-54.M 
Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų kostiumams l»ei paltams.

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

parūpiname geresnėm sąlygom paskolų - morgičių.
VyL Markfc J. Kaškelis A. Bliudžius
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PROGRESS Real Estate Ltd PINČIUKAS KANADOJE
1064Bloor St. W. Tel. LE. 4-9286

(prie Gladstone Ave.) ■

telėjo pro duris ir čia pat, gatvės 
posūkyje, dingo.

Skatikas valandėlę dar lūkuj

DOVERCOURT RD. — COLLEGE t INDIAN GROVE — BLOOR 
$2.000 įmok., 8 kamb. per du augš- ' $3.500 Įmok., 8 kamb. mūro, naujai 

tus, naujas alyva šild., viskas 
Įrengta dviem šeimom. Skubus 
pardavimas. Prašo $18.500.

ANNETTE — RUNNYMEDE RD.
$2.000 Įm6k7 9 kamb. mūr. atsk. 3 

vfrt., dideli kamb., alyva šild., ga
ražas. Savininkas išvyksta, skubus

BABV PDiNt — JANE
Š2.500 Įmok., 8 metų senumo. 7 k.

tier di j augštus. Privatus ivaž., ga
ražas. Skola iš 4^2 Vertas pa
matyti.

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

*3 Virt., 2 vonios, naujas šiid.. šo
ninis Įvaž., dvigubas garažas. Sku
bus ir geras pardavimas.

WINDERMERE — ANNETTE
$3.000 Įmok., mūr., atsk., 10 kamb., 

labai švarus, 3 virt., naujas šild., 
Puikus nuomavimui, arti susisiek. 
Vienas atviras morgičius 10-čiai 
metų. Prašoma kaina žema.

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Telef. LE. 4-9286. Namų - RO. 6-0417
,n~i’ . ..................—'

išdekoruotas. 3 virt., 2 vonios, 
geras nuomavimui. Arti Bloor 
kraut, ir susisiek. Garažas ir ge
ras įvaž. Pamatykit.

BLOOR — 3ANE
S5.000 jmok-v rupių pL, naujos sta

tybos gražus 6 kamb. namas. Mo
derniškai įrengtas, vand. alyva 
šiid., priv. įvaž., garažas. Vienas 
morgičius balansui.

HIGH PARK — BLOOR
L S5.w0 įmok., atsk., 10 kamb., gerų 

plytų/3 virt.. 2 vonios, alyva šiki, 
į Art i Bloor ir parko. Skubus par- 
I davimas. Vertas apžiūrėti.

SWANSEA — BLOOR
$6.000 įmok., naujas rupių pL.mo- 

derniškos statybos 6 kamb. na
mas. Arti Bloor kraut, ir susi
siek. Kas jieško gražaus namo — 
džiaugsis nupirkęs.

ANNETEE — EVELYN AVE.
$10.000 įmok., naujos statybos, 17 

kamb. tripleksas. Didėli kamb., 
imderirska* » .
gičius išmokėjimui. Geras inves- 

1 tavitria^. . ■

i (Atkelta iš 2 psl.) 
! žmogus apsieisi...
I —- Pačią turi?

-— Ne .. — nuleido akis Ska- riavo, nesiryždamas kur čia da- 
I tikas. bar eiti.

— Ale, sakau tau, — kalbėjo — Ir visokių niekų, — galvojo 
Pinčiukas, — turėsi ir ją. Tik dau- Skatikas, tie žmonės prikalba 
giau dar pinigo reikia, žinau, tau apie tuos velnius! O jei jie visi te
patinka toji... Jauna, liekna kie kaip Pinčiukas, tai ko daugiau 
kaip nendrė. Bet jos senis turi norėti!? Kalba kaip iš rašto ir, 
daugiau pinigo, i minkus ją vinio- 
ja, Šilkais klosto .. Suspausk ko
kius dar 20 tūkstantėlių ir ji bėg
te pas tave atbėgs. Per žaliuką vi
sas gyvenimas ružavas pasidaro ir 
meilė liepsnoti ima . . . Jei kar
tais betaupydamas padžiautum 
kojas, aš jau pasirūpinsiu, kad ta
vo pinigai vėjais nenueitų. Bet 
ką čia apie tokius liūdnus daly
kus kalbėti. Gyvensi dar kokią 
šimtinę, juk dar tiktai į šešiasde
šimtįartiniesi! ... Na, ir užsiple
pėjau! — sunerimo Pinčiukas. — 
O reikalų dar galybes turiu. Dar 
kartą sakau, išmesk Čerkelę ir 

.spjauk ant visų gazietų!... Tie
sa, šiandien spaudos balius. Neik! 
Tenai viena ranka čerką duoda, 
0 kita —- kokią knygą ar laikraštį 
įspaus ... Kam tau tas vargas už 
savo gryną pinigą?! Tavernų juk 

; čia apsčiai yra ... Na, tai iki pa
simatymo! Jei kada reikės mano 
pagalbos — šūktelėk, bematant 
prisistatysiu!...—Pinčiukas šok-1-

į tikis/.
-- Ale, sakau tau, — kalbėjo

svarbiausia, tikrą teisybę! Reikės 
ji kada padoresnėn karčiamon už
sivesti. Ką gali žinoti, kaip gyve
nimas susiklostys, tokių draugų 
ne prošali turėti..

Ir dabar Skatikui buvo taip 
lengva ir smagu. Joks problemi
nis prakaitas nebegraužė širdies, j 
Visas gyvenimas buvo paprastas 
ir nesudėtingas. Į

Blyški žiemos saulė kabinosi už 
s u oa i n ų n a m ų s t ogų, betkažinko-1 
kia gaivalinga jėga ją traukė 
žemyn. Ji visomis jėgomis norėjo 
išsilaikyti dangaus skliaute, jos 
veidas net paraudo iš pykčio, bet 
vist iek v i s smuko žemyn i r že
myn ... UA

Skatikas, kietai suspaudęs ran
koje banko knygutę, parbėgo na
mo ir, nusiavęs suplyšusius ba
tus, ėmė jieškoti laikraščio. Jo 
galvoje vis kyščiojo klausimas:

— Pinčiukas ar laikraštis? O 
gal geriausias pasiskaitymas — 
banko knygutė?.. .

WALTER GORDON, žymus 
Kanados ekonomistas, išrink
tas liberalų partijos Toronte 
Davenport apylinkės kandi
datu Į busimąjį feder. parla
mentą. Liberalų partijos lai
mėjimo atveju jis numato
mas finansų-mih.-?""

{ LONDON, Ont.
VASARIO 16 MINĖJIMUI apyl .val

dyba visu spartumu ruošiasi. Jis įvyks 
vasario 17 d. 7.30 vai. vak. Londone, 
150 Kent. St Catholic Immigration 
Centre salėje. Pagrindiniu kalbėtoju 
bus KLB Krašto valdybos pirm. Stp. 
Kęsgailą. Programai paįvairinti yra 
gauta spalvotas garsinis filmas iš ne- 
prikl. Lietuvos gyvenimo. Valdyba 
kviečia visus tautiečius netik iš Londo
no, bet ir kaimyninių apylinkių gau-

■ šiai dalyvauti.
Filmas ypač tinka tremtyje gimu

siai mūsų jaunajai kartai. Po filmo bus 
bendra visų dalyvių kavutė. Prašome 
nepraleisti šios retos progos minėjime 
dalyvauti ir atvykti punktualiai.

LIETUVIŠKA RADIJO VALANDĖ- 
LĖ. — Vasario 13 d., antradienį, 8.30 
vai. vak. per St. Thomas CHLO radi
jo stoti, banga 680, bus lietuviškas ra
dijo pusvalandis, skirtas Vasario 16. 
Prašome tą vakarą nepamiršti įjungti 
radijo imtuvus ir pasiklausyti praneši
mu ir lietuviškos muzikos.

UŽGAVĖNIŲ KALKIĮ BALIUS — 
Apylinkės v-ba Užgavėnių proga kovo 
3 d., šeštadieni, 8 vai. vak. puikioje 
“Moose Lodge” salėje, 1300 Trafalgar 
St., Londone, ruošia linksmą ir įdo
mų kaukių balių. Kviečiame atvykti 
visus tautiečius su draugais ir pažįs
tamais kitataučiais.

Veiks bufetas su įvairiais gėrimais; 
o šokiams gros puikus orkestras. Prie

ŠYPSENOS.
Vienintelis kelias

Rusas: Ar žinai, kodėl mes pa
darome tokią didelę pažangą erd
vėse?

Amerikietis: Taip, žinau, nes 
visur kitur jums kelio jau nėra.

Užtenka vienos bėdos
V ienas pietinių J A V-bių neg

ras buvo paklaustas, ar jis esąs 
katalikas. Negras atsakė:

—• Užtenka man čia tos vienos 
bėdos, kad esu negras.

Wasaga Beach, Stayner, Collingwood 
ir apylinkėse turime dižiausią pasirinkimą vasarnamiu, farmn. gazolino 

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

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

Frederick F, MARTIN Namu: V. BUTRIMAS
. Real Estate ■ . 139 .Fourth St. Ę.

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

Sprausminio 
lėktuvo rekordas
Amerikiečių bombonešis pasie

kė tolumo rekordą, nuskridęs be 
nusileidimo 12.519 mylių. Lėk
tuvas pakilo Okinavos bazėje Ja-!
ponijoje ir po 21 vai. 52 min. nu- salės yra daug vietos automobiliams.- 
sileido Madride, Ispanijoje. Lėk-kaukiame visų iš visur.
tuVO greitis — 582 myl. per va- i : Londono apylinkės valdyba ;
landą. Nusileidus pasirodė, kadi —
lėktuvas dar turėjo užtektinai ku- i

f ro nuskristi i Angliją ar Afriką, i 
Aviacijos pareigūnai isitikino, ,. • . .
kad panašūs lėktuvai gali nuga- Wen dirbtuves pagamino 1.000.- 
benti atomines bombas i betkuri J82 automobilius. Su šiuo skai- 

ir per vieną dieną išsprendusi proble- pasaulio kampą.
mą nušluodama visus Lietuvos žydtis1 
(santykiu 1:8) nuo žemės veido. Bet 
juk taip nebuvo: tie smurtininkai tu-

Skaitytoju laiškai

Londono apylinkės valdyba

" VOLKSWAGEN AI” 
TRECIOJ VIETOJ 

Praeitais metais Vokiečiu Volks-

TAGPYK IR SKOLINKIS

T DEL LIETUVOS ŽYDU 
NUOTAIKU IŠEIVIJOJE

Ar galima už vieną kaltą bausti ir
99 nekaltus jo kaimynus? Deja, tokį A .
teisingumą siūlo kaikas, o toks vaiz- rėjo sau darbo net'per 3 metus (1941 Course — antrajai laidai, UZSirc- 
das gaunasi beskaitant aną malonaus <44 m.), taigi, greičiau bus taip, kad gįstrąvo 25.603 kanadiečiai. Ap
lydo laiški “TŽ” nr. 3 (627) su giliu j jų būta tik kelių šimtų, mėtomų iš mokymas užtruks 6 savaitės, 
priekaištu lietuvių tautai už... nacių 
žiaurumus Hitlerio teroro metais! Ži
noma, tragedija, palietusi apie.200.000 
galvų, negali apsieiti be sentimentų;
mes tai užjaučiame, bet jokiu būdu ne-

J galime prisiimti kaltės naštą už oku- 
‘ pantų terorą tiek raudonos tiek rudos

vietos Į vietą, rudmarškinių priežiūro
je ir vadovybėje, susiskirsčius i smul
kius vienetus, pagal okupanto planą. 
Juk tai ir keli tūkstančiai lietuvių pi-į 
teko i Vokietį jos k on -1ageri us. net bu
vo ir sušaudytų! Ir kai tokių, sakytu
me, legalizuotų žmogžudžių yra buvę

CIVILINĖS APSAUGOS
KURSAMS — Survival

■ čiumi Volkswagen prasimušė i 
į trečią vietą. Chrysler Įmonės pa
gamino per 1961 m, tik 766.788 
automobilius. Pirma ir antra vie
ta ir toliau pasilieka General Mo
tors ir Fordui, kuriems kol kas 
negresia jokia, konkurencija.

Žydaitės gelbėtojas
Turtingas žydas plaukė laivu 

su dukrelė, kuri, nelaimei, Įkrito 
į jūrą.žydas pradėjo baisiai šauk
ti, kad sustabdytų laivą ir kas 
nors išgelbėtų jo dukterį, žadėda
mas padaryti išgelbėtoja turin
gu. Laivas sustojo, žmonės bėgio
jo nežinodami ką daryti. Staiga 
vienas barzdotas vyras krito i jū
rą. Jiems buvo numesti gelbėji
mosi lankai ir abu buvo ištraukti. 
Tėvas džiaugėsi matydamas savo 
dukrelę ir, priėjęs prie barzdoto
jo žmogaus, tarė:

— Duosiu tau milijoną dolerių:
— Nereikia man tavo milijonų; 

pinigų ir aš turiu; tik pasakyk, 
kas mane nustūmė nuo laivo. - 
drebėdamas paklausė barzdotasis.

Kvaila ir pavojinga
Kartą, kai P. H. Spaak buvo 

JT sesijos pirmininku, ji apspito 
žurnalistai ir vienas paklausė:

— Kokia jūsų nuomonė apie 
Rytų-Vakarų politiką?

P. H, Spaak atsakė:
— Kvaila iš musės darvti 

dramblį, bet iš dramlio daryti 
musę — mirtinai pavojinga.

Toronto Lietuviu Kred ito 
Kooperatyve "PARAMA"

LSB Džiamborės
Fondas

1961 m. gruodžio mėn. fondui 
aukas atsiuntė:

V. Gudelis, JF jgal. Kanadai, $43.

Per

Būstinė: Lietuviu Namai
1129 DUNDAS STREET WEST; 
Toronto 3. Ontario.
Telefonas LE. 2-8723.

Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%, Už asmeninės paskolas ima tik 8%. 
Už paskolas - morgičius — 7%. • 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- 

ligi 1 vai. p.p

; okupacijos metais, nes tai skamba jauj keli šimtukai — apie 0,02%. Kąįkurie y uuuuno, įsai-
•kaip absurdas ir prieš tarptautinęižydai mato ir, turime Ui pripažinti sti Londono apvl v-ba aukojo $20.
Į teisę. ' j pasibąisejimū, nori pasaubui parodyti,| Rusas, JF įgal. Toronte $26.
' Tačiau būkime realistai. Ar galime J tartum, mūsų tautos įgaliotinių būrį, : ps A TaĮačka, Australijos “Džiugo” j 
: ignoruoti faktą, kad tokių priekaištų■ už kuriuos visa Lietuva turėtų būti i tunl0 tunt.? $14,34; A. Krausas aukojo) 
i yra, buvo ir bus tūkstančiai; mes nie- > atsakinga, kaip kad už. demokratiškai!
kados jų neužgniaušime. Tačiau šū- Išrinktą seirną. Ar begali būti didesnė Į ps j Bružinskas, Niujorko “Tauro”; 

•kaudami ir “besigarsindami”-ant visų; nesąmonė, juo labiau, kad į hitlerinin-’tunt0 tUnt., $31,75; (A. Sodaitis, V J 
;skersgatviu, nepasirodykime šykštūs kų reklamuotą būrį buvo verbuojama: - -- - -
įtinkamo žodžįa ten, kur jo labiau- a. buvę komsomolai, kad “atpirktų”
šiai reikia. Deja, bet taip yra, kad savo raudonas klaidas ir b. buvę kri-
mūsų broliai, kurie išmoko šimtus va-! minalistai, iš kalėjimo paleisti.
landų eikvoti plepalams, dažnai nori’ Mes galime daugiau aptarnauti Lie-
per 5 min. išspręsti tautos g
problemas. Tarp tokių \Ta ir žydų tra-: mi logišką skaičių kalba.-Pareikalauki-į s. Br. Juodelis, Čikaga, $17; (A. į 

liką. Daug ką galima pasakyti ir nie- tokių skaičių, kai jie njeta lietuviams J nas, K. Brencius. A. Rumšą po S3), *

t i strauso galvos-paslėpimtusmėly-“is-l Klaipėdoje -žydu
■spręsti” problemas, tikriau sakant, ig-

Abromaitis, F. F. po S5; J. Brūžins- j 
kas $3; A. Bobelis $2; Basanavičiaus • 
sk. vyčių būrelis $1,75; K- Butkus. J. Į 
Butkus, A. Balsys, A. Samusis, kun.i 
A. Dabušis, V. Vebeliūnas, J. Muzi-[

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

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

^Skambinkite LE. 34912.

VISU RŪSIU AUTOMOBILIU 
BODY TAISYMAS 

j Dundas Auto Body 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

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

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

143 WESTMINSTER AVĖ. Telefonas LE. 2-5191

A
AIJA RADIO & TV

PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 
TAISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS. SKALBIMO MAŠINAS 

Tel. LE. 1-6165 • 672 Lansdowne Ave.

CLEAR-VISION TV. 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.

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

iz-nai azvxx ivico įauiiic uaugiau apiauiauu VaUUbib, V. V eUtliUIldb, J. -VILUI- .

gyvybines į tuvai mažiau šūkaudami, o panaudoda- kas, E. Rugienė, A. Z., K. Bra po SI). į
' / ‘ ’’ ....................... *’ ~ S. Br. Juodelis, Čikaga, $17; (A. į

gėdija Hitleriui užrobus mūsų respub- įme iš šių žydų, ir tai Visu griežtumuJ Dundulis $5: A. Valavičius, A. čepė-! 
TV»icr tra crjdrma nscalrvti ir THA* tftlrin cl-airiii Irai iia mota liotnviamc 1 IT A Pnmčn

ko neįtikinti. Betgi nėra tikslu bandy- tokio sunkaus svorio kaltinimą. Juk] Senį. H. Bokas, Čikaga, $11.50; (H.
f i etranen anlvnQ n^c.lAnimii. crrt^lv t’i&d KlairMwiniA .prasidėjo y B pkas Ą Tornail, R Rimkus P. Sun-

j- jau 1939 m., kai naciai vos ją užgrobė, gaitis. M. Raukus, Z. Dalidka, V. Ja- 
jnoruoti jas, tartum tokių nebūtų; taip • o didžiojoj Lietuvoj dar 2 metus žy- saitis, H. Sidaitis, M, J.. L. J., S. B., po
' mes sau nepatarnausirne, o tik leisime dai buvo laisvi ir saugūs piliečiai. $1; R. Smigas 50 et.).
piktoms paskaloms plisti plačiai pa-•••Saulėlydis Lietuvos respublikai buvo — -.............................. - ~ ;
šaulyje. Iš antros pusės, teisinti tokio į pradžia ir žydų nelaimėms ten”, rašo 
kalibro smurtą tuo, kad žydai prastai ; 10 tomų žydų enciklopedija./‘Keleivy-’ 
pasirodė rusų okupacijos metu (1940-j teko jau 1948 m. ją komentuoti, o 1952 
1941 m,), perdaug nelogiška, juo la->m. dr. A. Šapokai prašant, pakartoti 
biau, kad mums gali grąžinti atgal —; šiame laikraštyje. Šalna ‘•Naujienose” 

j vieno kalto ir 99% nekaltų santyki tuo pačiu laiku paskelbė ilgą str. seri- 
(apie 2,000-3.000 raudonų žydų kėlu-; ją. kaip lietuviai gelbėjo žydus nuo 
siu vėją). Ir jei kada mums pasiūlys;nacių, net patys nukentėdami. štai 
sudaryti tų ekstremistų sąrašą, vargu faktai: buv. prezidento Griniaus žmo- 
ar rasime daugiau kelių tūkstančių, na priėmė žydaitę už tarnaitę i savo 
Formuluodami racionaliai kontra-fak- namus: Telšių vyskupas Ramanauskas 
tus, prieikime dabar esminę proble- surado pas ūkininkus slėptuves šim- 
mos dalį, būtent, kiek gi lietuvių buvo tams žydų; Kupiškio klebonas atvirai 
spėta įtraukti i Hitlerio machiavelinį; rašė nacių valdžiai bandydamas užsi- 
tinklą, ar net visą 100%, kaip galbūt [stoti žydus. Atsargiau su kaltinimais!
išeitų paraidžiui priimant sentimentalų j Ateity lietuviai bus priverst i reaguoti 
žydų apkaltinimą lietuviams? Tektų ; į tai. nes 99,9% yra niekuo nedėti dėl 
stbikiškai eiti prie skaičių, prilėidžiant ‘ Hitlerio smurto, bei jo machiavėlinių 
galbūt tik 1% smurtininkų, o 99% lie- ■ planų organizuoti žudymus. Ir tai yra 
tuvių nekalti? Netūpčibkime ir nebijo-j tikra tiesa! St. Bijūnas
kime skaičiais kalbėti; tai mūsų bylai ! 
daug geriau patarnaus, negu vien ro
mantiškų misterijų gaidos, kurias be- ■ 
ne perdaug dažnai jau įprantame var-j 
toti, mažne teatrališkai, koks beiškil-; 
tų reikalas apie Lietuvą ir lietuvius. 
Mes gi neturime leisti sau užmiršti, 
kad tarp kitataučių mūsų pareiga yra 
pasirodyti, kad esame jau pilnai priau
gę ir bendrajam protavimo lygiui ar
ba rizikuoti, kad mums dar gali būti 
patarta pasiskaityti Platono “Respub
liką” ar Aristotelio “Politiką”, kur 
mūsų “garsinimo” ir tuščiažodžiavimo 
specai sau dar rastų auksines Ameri- 
kas .<

Mūsų oponentai, pro realizmo priz
mę žiūrint, galėtų tuoj matyti, kad ir 
1% perdėtas, nes tai jau sudarytų! 
apie 25.000 lietuvių smurtininkų ko-i 
mandą, tikriau, armiją, kuri būtų jau!

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

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

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

UŽSIENY GIMUSIO LAIŠKAS

Gerbiamas,
Siunčiu S10 dešimts dolerių moka

ma už T.ž. per du metu. Matau nog 
kortelės kad esiu pamiršęs jumis pri
siusi pinigus. Ačiū labai grąžei kad 
vis da siuntėt man laikrašti.

Atsidūręs Canadoj, negaunu šneket 
Lietuviškai tai persiprašau kad Ši laiš
ką nesuprasit labai gerai. V ištiek Lie
tuvoj niekad nebuvės. tik gimės Ško
tijoj nog Lietuvišku tėvu, bet užlaikau 
visus Lietuviškus pa p roči u s.

Gerausos sviekatos ir laijmės vi
siems redakcijoj.

Su Godone. Pranas Olito, Yukon
Red. Laiško kalba netaisyta. Reikia 

pasigėrėti šio tautiečio pastangomis iš
mokti savo tėvų kalbos ir išlikti lietu
viu:Tai pavyzdys ir kitiems, kad gali
ma nesutirpti kanadietiškame katile 

l net ir toli nuo lietuvių gyvenant.

Hartfordo skautų tėvų k-tas ir Dėt- > 
roito “Baltijos” tuntas po $10.

Fil. G. Vėžys, Čikaga, $9: (G. Vė-’ 
žys $5: O. Jauniškienė. B. Gačiauskas 
po $2 ).

S. O. Gešventas, Čikaga, $6; (O. Ge- 
šventas S3; M. Gešventienė, A. Ge- j 
šventas, J. Gešventas po SI). -

S. E. Kozickienė; s, V. Pileika po $5; > 
ps. V. Dailidkienė S3; p. Ig. Vilėniškis, I 
JF įgal. Bostone S2; aukojo J. Jau-j 
niškis. A. Mickevičius. L. Povilaus- • 
kas po SI. I

Už išplatintą “White Badge” leidi
nį ps. J. Bružinskas prisiuntė S2. >

Už išplatintas kalėdines atvirutes; 
JF parėmė: ps. J, Bružinskas S31,50; į 
s.v.v.sl. A. Bitėnas ir p. C. Bogušas po 
$25; s. P. Molis $17; p. S. Mantautie- 
nė $10.

Džiamborės Fondas dėkoja visiems 
aukotojams, aukų rinkėjams ir “White 
Badge” ir kalėdinių atviručių platinto
jams. Be to, prašo visus, kurie dar ne
suspėjo, kiek galima greičiau atsi
skaityti.

Siunčiant aukas J. Fondui bei atsi
skaitant už išplatintus “White Badge” 
ir kalėdines atvirutes, prašome rašyti 
J. Fondo iždininkui: A. Karaliūnas. 
3717 W. 701 h Place. Chicago 29. Ill..

Will-Do Cartage
Baldų pervežimas

mieste, prieinama kaina.
Visi baldai apdrausti.

Broliai SODONIAI.

124 GRACE ST., Toronto

Tel. LE. 4-8390

W. A. LENCKI

(buvęs 
Wally’s)

Naujas savininkas

726 Lansdowne Avė

garage Td. le. 3-0631
VISI MAŠINŲ REMONTO
PIGIAU LIETUVIŠKAME V
Automatinė transmisija pigiomis kainomis ir visi kiti taisymo darbai 

atliekami sąžiningai. Darbas garantuotas.
726 Lansdowne Ave, Tel.: LE. 3-0631, namuose LE. 74336

DARBAI LIETUVIAMS ATLIEKAMI 
.S. GARAGE. Sav. V. S t r i m a i t i s

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS 
visę rūsių šildymas ir įvairios pompos.

507 Dovercourt Rd., Toronto. LE. 4-6123
A NT. JU OZĄ P AITIS

Dažai ir slėnonis^ 
pnoieris!

Vaškus scpcoo*, pentino*.
l’aint & Wallpaper 

891 iHĮNDAS ST, W.
lel. EM. 4-2715, Toronto, Ont.

OU LT©.

H. ROž AITIS
Greitos kuro-olyvos pristatymas ir 

... po to r no *1 moT. <;
Telefonas LE. 3-4908.

OKULISTAS
S BROGOWSKI, O.D.

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

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

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. TU& 5-9130 

(prie Dufferin)
Visų rūšių automobilių mechaninis 
remontas. Automatinės transmisi
jos, Darbas sąžiningas ir garantuo-

Sav. Ant. Paškevičius

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS 

100 ADELAIDE ST. W. .
Rocn 107 

Telefonas EM. 6-4182 
.■ Toronto ' ■

J. BARAKAUSKAS
■ Elektros 
kontraktorius

Visų rūšių elektros 
Įrengimai ir pataisymai.

24 Htnnberview Rd., Toronto.

Or. J. Matulionytė
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

Molotovo “niet”
Molotovui iš Vienos grižus i 

Maskvą, užsienietis žurnalistas 
pąklausė, ar jis smagiai jaučiasi 
vėl atsidūręs rojuje?

— "Niet”. — atsakė Moloto
vas. — Tamstai, kaip krikščio
niui, turėtų būti žinoma, kad i ro
jų grįžtama mirus, o aš, kaip ma
tai. tebesu gyvas ...

Automobilių, namų, vasarnamių, sveikatos, T>/"h ZT flfįll 
gyvybės, pensijų ir kt. CF“t/Oj.jL

Draudimai arba RO. 6-0832
P. Barausko Agentūra 

49 Cameo Cres., Toronto 9.

Dr. E. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

Dr. V. J. MEILUVIENE

DANTŲ GYDYTOJA

282 RONCESVALLES AVE 
(prie Geoffrey)

Tel. LE. 5-7025

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

LIETUVIO ADVOKATO

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai — Notarai
35 HAYDEN ST.. Toronto, 

(arti Bloor ir Yong gatvių)
Telef. jstaigos: Telef. namų:
WA. 4-9501. BE. 3-0978

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad : 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont.
Telefonas LE. 4-8431

Dr. U. 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. 
(i rytus nuo Dufferin St.)

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

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

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

Akiu specialistas
L. LUNSKY, R.O.

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

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

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

RO. 9-4612
DRAUDIMO ĮSTAIGA

AL DŪDA
DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131

RO. 6-7132
ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BENDROVĖS. 

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



Linksma
vasario 3 d., šeštadienį, Prisikėlimo salėje 

"Tėviškės Žiburiu" metiniame

PAUDOS BALIUJE
iešmų ir svečių nuotaiką kels sol. V. VER1KA1TIS specialiai parinktom dainom.

Akomponuos muzikas St. Gailevičius.
Linksmins magikas iš Maltos J. Giordmaine — radijo ir televizijos artistas — 

krės šypsenas kaip iš rago. Gros lietuviškas “Olympia” orkestras. 
Gausus gėrybėmis bufetas. Pilna laimės loterija.

MONTREAL, Que
Ateinantį penktadienį — pir-' vakaras AV par. salėje. Varžybas 

nąjį šio mėnesio — pamaldos bus »r vakarą rengia AV sporto klu» 
hn’oso Het, bažnyčiose ir vaka- bas Tauras. Visi montrealiečiai 

re 8 vai. šv. Kazimiero bažnyčio- kviečiami rungtynėse ir pasilinks- 
je išpažinčių bus klausoma ket-1 minime gausiai dalyvauti ir tuo 
virtauienio vakare nuo 7 iki 8 vai. paremti musų sportuojantį jauni*

Sol.Ginačapkauskienė pakvies-'mą.
ta dainuoti į CKVL radijc 
dainuos kartą i mėnesi per 
radiją, bangą 96,5. Solistei palik
ta teisė pasirinkti arijas ar dai
nas, tik laiką stotis nustatys. Tai
gi, nors retkarčiais, ji galės ir lie
tuvių kompozitorių dainas padai
nuoti. Sekantį kartą per FM radi
ją sol. G. Čapkauskienė dainuos 
vasario 3 d., šeštadienį, 11.30 vai. 
ryto.

Sporto varžybos — šį šeštadie
ni ir sekmadienį; dalyvauja Mont- 

: realio, Toronto ir Hamiltono spor-

į Ji! Iš KLK Moterų dr-jos Rose* 
FM nounto ratelio veiklos.—Beveik 
ilik- kas mėnesi, išskyrus vasaros lai
dai- kotarpj, ratelio narės renkasi su* 
Tai- eigoms. Paskutinė tokia sueiga

kas mėnesį, išskyrus 
kotarpj, ratelio narės 
eigoms. Paskutinė 
įvyko sausio 21 d. dr. 
nės, ratelio pirm., bute.

Susirinkiman atsilankė veik vi
sos narės. Pradėjus susirinkimą 
malda, sekė mokyt. J. Gečienės 
paskaita. Prelegentė išsamioje pa
skaitoje sumulkiai išgvildeno 
svarbiausias mūsų jaunimo nuo 
liotuvvbės nuklydimo priežastis ir 

tininkai. Rungtynės vyks Richard nurodė, kokia aplinka nuo pat 
mokyklos patalpose Verdune, kur mažens turi sunfi vaiką, kad būtų 

; 7- stei-1 buvo rungtyniaujama ir Lietuvių išvengto nutautėjimo. Paskaitoje
Dr. A. Liulevičius iš Princeton giamasis visuotinis 'susirinkimas “>10s žaiuyniu proga .Pradžia— iškeltos mintys susilaukė gyvų 

šeštad. 9 vai. ryto. Vakare 8 vai. diskusijų. Paskaitininke dar pa* 
Įvyks sportininkų susipažinimo rodė susirinkusioms norą nuo* 

trauku neseniai gautų iš Kazachs- 
Jtytr tano, kurios privertė susimąstyti:f • I Porą valandų pabendravusios,

ir skirstėmės dvasiškai pakilusios ir
iki VASARIO 24 dienos pasiryžusios daugiau padirbėti ir /sx-.-s-i—a i neįrujjus v£j susirikti. Dalyvė

PRANEŠIMAS
“Lito’ valdyba, remdamasi “Lito” is- 

iM-i ”0 5n>. vasario 25
d., sekmadienį, 12JJW vai. Aušros Var- 
t’i paran. s*lėie.-7465 de- Seve SL, 
Montreal. “L’to” metini visuotinį na
riu susirinkimą sakančia darbotvarke:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Balsu skaičiuotojų ir tikrintojų 

rinkimas.
3. Paskutiniojo v'suotinip narių susi

rinkimo protokolo skaitymas ir pri- 
ėmimas, ■ 7 ; J.. • .

4. Valdybes r^m. pranešimas,
5. Banko vedėio pranešimas apie fi

nansini stovi.
6. Kredito kopusios pranešimas,
7. Revizijos komisijos pranešimas,
8. Pelno paskirstymas ir metinio ba

lanso priė'ni-nas.
9. Sąmatos 1962 m. priėmimas,

10. Naujų valdybos, revizijos ir kredito
komisijų n-»'ių rinkimai, ’ ’

11. Klausimai ir sumanymai,
12. Susirinkimo uždarymas, * J

, _____ ____________ _ „ P® susirink'mn — užkandžiai. 7
: ’’Verikaitis^ o vargonais pa- j Gerbiamieji nariai prašomi atsineš-
Į lydėjo D. Ski'i

Susitiksite seniai matytus savo bičiulius šiame “Tėviškės Žiburių” baliuje, kuris 
y ; rengiamas tik vieną kartą per mėtos. :

Įėjimas $1.50. studentams $1.00.
Pradžia 7.30 vai. vakaro.

TORONTO, Ont.
Šv. Jono Kr. parapijos žinios Į Prisikėlimo parapijos žinios
— Vasario 16 šv. jono Kr. baž-t — Šią savaitę-— pirmas mene- kys kun. A. Trakisiš Čikagos. Gie- tos tos pačios.

nyčioje bus minima pamaldomis šio penktadienis. Mišios laikomos qos parapijos choras. Po pamaldų L_._____ 1_____________ ___ _
ir priėmimu par. salėje. Taigi, ir rytą 7. 7.30 ir 8 vai., o vakare — tos pačios bažnyčios salėj įvyks vi- un-to lankydamasis Toronte užsi- įvyks sekmadienį, vasario 11 d., 4 
šiais metais. penktadienį, vasario 7.30 vai. Per visas Mišias klauso- suotinis susirinkimas. Maloniai prenumeravo “TŽ”. Taipgi žade- vai. p.p., šv. Jono Kr. par. salėje, 
lo d., 7.30 vai. vaK. bažnyčioje mos išpažintys ir dalijama Komu-: kviečiami Toronte ir apylinkėje jo bendradarbiauti raštais - . .. . .
įvyks iškilmingos pamaldos Lie- nija. Namuose sergantiems ligo- gyveną kuo gausiau dalyvauti, 
tuvos laisvės intencija. Jose da- niams Komunija atvežama penk-į ' Tarvha
lyvauu Kviečiamos organizacijos tadienio rytą.
b u

Liet, evang. liuteronų pamaldos i Suprastinti TTC bilietai 1 Lietuviu cf-iirlnni-ii 
įvyks vasario 4 d., 1 vai. p .p. Iš-j Keleivių patogumui Toronte «-'Ciuvi4 MUUciHŲ 
ganytojo bažnyčioje Bloor St. W. panaikintos tram va j ų zonos palie- j ŽiniOS
kampas Indian Rd. Pamaldas lai- kant tik dyi. Bilietų kainos palik-j

. .Visi tėvai studentų, augštesniųjų
! r J. ir Z. Mažonai, nuolatiniai “T ir. ąugštųjų mokyklų, ir kiti lietų- 
i 2” skaitytojai Toronte, užprenu- vjaL kuriems rūpi jaunimo atei-
1 meravo 1962 m. “T2” sergančiam ^s> Prašomi gausiai atsilankyti.

- -- — - ... . !Bus Įdomūs pranešmai apie stu-
Dail. J. Bakis rengiasi savo ^ent4 Padėtį 1 oi ome.

’ ■ ---- _ - ’ j". * ‘ orašvma padidinti moterų balsu skulptūros ir keramikos darbų i^amzacims omi e as
— "Ateinančios savaitės kalėdo-į*kaičiR> vasario 17 d. Prisikėlim6 parodai balandžio ar geŽW Rn- ~ v.T°™n;°

L. ir S. Ramanauskai susilaukė un’te vasario 9-10 a.d. įvyksta stu-

: pasirouyd visų tautų studentai. ■ 
Lietuviai studentai irgi daly-’

Taryba
ša vėliavomis. Pamaldoms pa-i — Tretininku mėn. susirinki i "Varpo’ choras ■itetiw’hii*'
kviestas naujasis Toronto arkiv.mas .ir'konferencija — šį sekma- :■ sezonui įpusėjus n' su4ziaugsmu,. 7n ^7.
vaidytojas J.E. arkiv. P. Pocock. dieni po Sumos. Kongregacijos in-; Varpo j ž/*'' °.*’
Jis pats auaiKys pamaldas ir tars tencija Mišios — 9 vai.
nėzuycioje zoui po pamaldų ir da- ■ ___ ___ _____ _ .-. ... ,. ...
lyvaus par. saieje priėmime. jimas: Fern Ave., Galley Ave., parapijos saleje ruošia linksmą L. ________---------— D«ziiyciosJ viuaus, lubu ir Garden Ave;, Glendale Ave.. Har-iKaukilJ baIill — maskaradą. Kau- dukrelės, ketvirtojo nario seimo- uenul iestivalis, kur turės progos 
sienų atnaujinimo ir uazymo dar-: vard Ave.. Lvnd Ave., Marion St.,! kėnis įėjimas nemokamas ir trys je. Geriausi sveikinimai! pasirouyd visų tautų studentai •
oai sparčiai varomi prieKin. šios Merrick St, Parkdale Rd, Park-!P^nes .premijos - .$25 $15, V. G. Janulcvičiai, turėję pre-

K _ $10. Turtingas bufetas ir loterija, kybą 1184 Weston Rd, prieš Ka- vauja. Jie organizuoja tautinę pa-savaites viuuryje jau oaigiami lu- way Ave*. Pearson Ave.. Sorauren . . v. . . .
Kviečiame linksmai praleisti

Valdybabu medžio uaroai ir pirmu sluogs-: Avė, Triller Avė. f
mu įsuazoma visa bažnyčia. Pra-Į — šį savaitgali kleb. T. Placi- laiką su niunns. 
ėjusi sekmadienį geraširdžių tai- das išvyksta į St. Catharines, o T. - 
kmiiiKų učKa, bažnyčia buvo pil- Paulius su sportininkais—į Mont- 
nai paruošta pamaldoms. Tiki- reali. Sekmadienį parapijos darbe 
mes, Kau pastoiai šį sekmadieni talkinti atvyksta svečias kunigas 
bus paskutinį kartą ir-ateity kiek- !— T. Barnabas iš St. Catharines. į
vieną sekmadienį bažnyčia atro- —Giliai užjaučiame Feliksą ir j
uys tvarkingai. Pageidaujami tai- Juozą Roževičius bei jų šeimas. Z
kiniiikai įvairiems mažesniems mirus jų motinai Čikagoje. Taip Į
darbams. Taip pat reikalinga pa- pat reiškiame užuojautą Petrui 
gaiba šeštadieni popiet bažnyčią ; Skablauskui. mirus Lietuvoje jo 
paruošų sekmadienio, pamaldoms, j žmonai.

— Praėjusį sekmadienį pamal-Į — i nuoširdžiai sveikiname Pijų 
du metu buvo išdalinta parapijos ir Adelę Jurgaičius 25 metų ve- 
iJ61 m. apyskaita.'Iš rinkliavų! dybinio gyvenimo sukakties pro- 
gaūta $11.971,85, o iš kitur — sa-į ga. Sukakčiai atžymėti Mišios bus 
lės nuoma, bingo bei paskiros au- si šeštadienį 10 vai. ryto.
kos — $15.173,64. įjungus $954! — ši sekmadienį. 11 vai. Mišios! 
— 1960 m. likutį (ši suma apy-! aukojamos už a-a. Mariją Skab- ! 
skalioje per neapsižiūrėjimą bu-jlauskienę. Jas užuojautos vietoje: 
vo neįrašyta) .parapijos pajamos ' užprašė, šeimos bičiuliai.
praėjusiais metais buvo $28.109, —Susituokė Česlovas K. Januš- 
49. Už, palyginti, gana dideles pa- kevičius su Birute R. Petrulyte, 
jamas padėka tenka geradariams Jaunuosius nuoširdžiai sveikina- 
aukotojams, o taip pat parapijos me ir linkime laimingo gyvenimo, 
bičiuliams, kurie padeda sukelti —Praėjusią savaitę baigta iš- 
lėšas (turima galvoje bingo dide- siuntinėti kvitai pajamų mokesčio 
lis kadras talkininkų). Praėjusiais reikalu už 1961 m. aukas. Gerada- 
metais betgi turėta daug ir išlai-'riai ir parapijiečiai negavę kvitu, 
du. Prisiminus vykdomą parapi- ■ maloniai prašomi apie tai praneš- 
jos vajų ir jo išlaidas, darbus Wa- ti parapijos raštinei.
sagoje Gerojo Ganytojo stovyk- DVI PARODOS
loję, finansinę paramą lietuvių, OaH } Račkaus ,6 tapybos ir 
kapinėms, faktinųjų par. skolų ........ monotipiniai darbai buvo 
buvo išmokėta i>36o0. Tiesą paša- jš/ - H G „ * H 169 A 
kius. gal but parapijos skolų mo- iki vasario 1 d. Visi'
kepinu neliek buvo ir rupmtasi, d b ; _ abstrakcijos. Jo tapvba 

n ai aioa jav p acetųjų _ d. užuomazgoje, bet ir pačiame iš- 
mas vadovybes manymu buvo pikivnie. ToVoje tapvboįe atsitik- 
svart.au grenu a,ku pykdy^ e !’„uį;o elementas. V 'bei ten. 

džiui susirenka'par. komitetas. ^7.

ledas pardavė ir dabar išvvko \ ro,-'elV ir uaiyvaus su lauiiniąis 
Floridon poilsio. " ! šokiais, šiam reikalui Lo rėmėjų j

toureiis paaukojo šBo- Festivalisf
. . ' .; ■ : ~ i įvyKs Umario college of Educa- į

j ton auuHorijoje biour - Spadina; 
į.<ampe. rarouą pus atidaryta nuo: 
j /-i>0 vai. vate; lesuvano pasiro-7 
avinai prasmės abi .dienas 8 vai. f 
vak. Bilietai — $.1.25; gaunami 
•ia WilicocKS St. Pelnas — tarp- 
-auiiiiei Toronto un-to studentų I 
varyoai. _ , i

Liet, studentų metinis balius 
Įvyn.3 vasario 24 d. Prince George 
viešbutyje. Numatoma sukviesti > 
aaug svečių ir jaunimo. Tai bus 
susipažinimo vakaras lietuviškais Į 
pHpFuClSlS.

—Susituokė Česlovas K. Januš-

i ■

Spaudos balius artėja, mano šypsena platėja. 
Visi apie balių šneka, spaudos antis kepa, 
įdomi bus staigmena — dar visiškai nauja. 
Pinčiukas — pagundų karalius, sako: neik į balių; 
Mano šypsena galinga — pinčiukams pavojinga. 
ŠĮ ŠEŠTADIENĮ matysimės baliuj — Prisikėlimo salėj.

Alexandra
IKI VASARIO 24 dienos

Vaju .• s 8.30 vai. (išskiriant vasa
rio 2, 5, 12 ir 19 d.d. pradedama 
ank-'iau — 7 vai. vak.). Šeštadie
niu popiečiais — 2 vai. po pietų.

NATIONAL •

BALLET
* COMPANY OF 80 &

Xlasnxs it modernus baletas. įskai
tant pilną pastatymą Gulbių ežeras. 
Spragtukai, Kopellia, Princesė Au

rora. S’Ifidai.
Kainos vakarais: SI.50, $2.50, S3.25, 
... »ėš<.a<ueniu popiečiais: $1.50. $2, 

S3, $3.50. :

Šaunios vestuvės
Praeitą šeštadienį Prisikėlimo 

ar. bažnyčioje įvyko inž. česlo-' 
o Januškevičiaus iš Montrealio 
r Birutės. Petrulytės jungtuvės. 
Mdi j arė T. Placidas, pabrėžda- 

as. kai vedybinis gyvenimas ne-, 
fsucmct rožėmis klotas. Giedojo i

įskaitė. Jaunuosius: į.’‘ ^banko knygutes,
K Del kandidatu isstatymo rinkimams

Lietuviškas radijo pusvalandis. ^ri^u.^iaUS Pa - deJ° 4 po- atkreipiame Tamstų dėmesį į šią “Li.

kliša ban°a 91 studentu nirm St < Vakare Prisikėlimo saleje bu-į “Kandidatuoti rinkimuose į valdoj 
! ik.rL->& oro i>o koHi^i'70 vestuvinė puota, kurion susi-,■ muosius organus narys turi būti pasiu-

. iietYvlsM radijo rinko arti 300 asmenų. Kalbėjo lytas raštu mažiausia kitų dviejų na£ 
vaianueię ląoai vykusiai, tf uyo, įaunosįos tėvelis Mikas Petrulis rių ir toks pasiūlymas turi padarytas 
trumpai painformuota apie Lie- į • Uė sveikintoiu ■ ..............................—
“e’Ln TSį°-“įl, X: Šk-t iŠ ,
nę aan ispnae Olympia orkest , rjkjavusį pajvda išleido isvykstan- 
ras Toronto vyrų kvartetas ir so- .čius jaun^us ir prie du“ru jau. J 
° .T „ i nosios mestą gėlių puokštę suga-

; 1. Žiburiai imte.—• Tž sau- v0 Antonija Jakimavičiūtė, ku- ;
isio 18 d. kronikos žinutė, parašy- _ _______ _ ___ ‘___ _„1__
»ta Objektyvaus apie Toronto un- arch. Vyt. Petruliu vra numatytos
;to studentu tarybos vardu leidžia-;birželio 9 d ’’ B.
. mą laikraštį ir jo palankumą pro- ’ ' . j
komunistinėm idėjom buvo pa-k . a d,5 k a , T . • 

’skelbta anglu k. "The Varsity” ,Musų .myhmai Mamytei Lietuvoje 
į sausio 26 d. laidoj laiško forma. §įusįems Mišias už jos vėle, išreiš- 
iniormaciją gerai isverte Jon An- kusiems mums užuojautą šioje liūdesio 

_ cevich, 111 kurso anglikonų kole-. valandoje nuoširdžiai dėkojame.
gijos stud. Pradžioje pridėjo sa-i Ypatinga padėka lietuviams jėzui- 
VO eilutes: “Dear sirs, I thought’tams Čikagoje Tėvui vyresniajam ir 
you might be interested in the Tėvams, T; pranciškonams, šv. Juozą-

rinko arti 300 asmenų. Kalbėjo

Dėl kandidatų išstatymo rinkimams

lytas raštu mažiausia kitų dviejų na£

11 vai. Per sekretorių mažiausia vieną savaitę

rios vestuvės su jaunosios broliu asmenys.

prieš metini visuotini narių susirinki 
mą. Sekretorus turi apie tai 'painfor-; 
muoti pasiūlytuosius narius prieš vi
suotini metini susirinkimą”. 1.

Į “Lito” valdybą šiemet rėnkami 3, 
i kredito komisiją 2 ir rev. komisiją 3

P. Rudinskas. “Lito” sekretorius

DISTRICT E ST ATE BROKERS
177 Sherbrooke S t. W. VI 2-8501
Pastatai-žemė-Draudimas-Paskolos

3-ju šeimų S18.750; 6-šių šeima 
$37.000; 12-kos šeimų $73.000; 3-ją 
augštu po 5-6 kamb., atsk. centr. šfl- 
dym., rūsys. Park Extention, Quer- 
bes St., netoli J. Talon Ct. Geros 
pajamos.

P. Adamonis, RA. 2-2472.
ATEITININKU ŠVENTĖ

susilaukė plataus susidomėjimo. • pagrindais bei santykiais. Svečias y
Prisikėlimo b-je sekmadienį 10 i kalbėjo suaugusiems, tačiau ne- opinion'held of the Varsity by the P° ligoninės vienuolėms ir seserims., .
vai. pamaldose dalyvavo daug lie- užmiršo ir jaunuju — leido jiems ■ egg-throwing. Rabbi-punching pusseserei G. Teiycemenei. su seimą, 11) A z i lOJAb—■

U4IUI su&nuiiKd pdi. nuimicid&.Į- ,, c Mi ciritia roveMni tuviskos visuomenes, ypač is atei- pasirąžyti... .'Meninėj daly pasi-; faction of the stuaent body...’:
Posėdžio metu bus pasiskirstyta nu!T!SS I;eietai $ieiA p* • į11;- i tininkų eilių. Mergaitės ir ber- rodė jaun. at-kių chorelis su ma-: Gale žinutės, kurioje “TŽ” kores-
pareigomis ir susipažinta su pa- JT i niukai’ vad- seselių ir p. Bušins-i žyte dirigente G. Mačionyte, vyr.! pondentas išdėstė prokomunisti-

suaai Mi nei upesanę,uiao JbPuuJ- k0 dalvvavo uniformuoti. Visi ėjornniimp vvkdnmais riarhais vn^e ppuui.baltos Vidaus atnaujinta? i £apa staęs vieno ir

kys šias gatves. Grenadier Rd.,j Dv*bos nionieriumi šis sakinvs ge- Sunnyside, Roncesvalles. Marian. I gi tenvba teis ama^r
S°r?nu™"■ Xa„rk"ay- ParMaIe' f neigia^ piasiT Daii“StS

- Si penktadienį, pirmąjį va-l““““ti«>ai -vra «rakš,fts ir išly' 
sario mėnesio, vakarinės pamal-' &1r.„;T
h r, c 7 qo voi E>ail. Rackus suorganizavo pa-

Atoinonfi coL-madibni n voi r0<^a vardu “Abstract Art ’62”,
Alb8rt white Associates. 381 

Era kET 3 rneU AdeIaide St W‘ iki vas*rio 28 d 
«.vE SJ? ’ 150 tapybos ir skulptūros ekspo- 

mn ties sukakties pioga. natų suįaro tikrai didelę kolekci-
Serga. — Grace ligoninėje jau ■ i3- kurią turėtų pamatyti kiekvie- 

pora savaičių gydosi Vera Mog- nas' besidomįs menu. Lietuviams 
iickaitė. Women College ligoninė- ’ atstovauja: J. Rackus. Tel. Valius, 
je iš Rodney gydosi p. Sindnke-j sculpt. J. Bakis ir Bukauskas iš 
vičienė, p. Saplienės mamytė. Šv. j Montrealio. VI. S.
Mykolo ligoninėje gydosi A. Por- 
tofiejus ir J. Dovidonis.

Padėka
Jaučiame pareigą išreikšti didele pa 

dėką visiems mums suruoštų išleistu 
vių, kurios ivyko Lietuvių Namuose 
organizatoriams, bei visiems dalyviams 
- pneteliams. Mums Įteiktos gėlės bei 
dovanos mus dar daugiau surišo su 
Jumis.

( t.v vendam i t oi i tuo je K-a Ii (orn įjoji • 
mintimis visada būsime kartu s-? 
mums svetinga Kanada — Tnron!u.

Jūsų A. ir A. Paulauskai

dos 7.30 vai. ,
— Ateinanti sekmadieni 11 vai

Aklųjų savaitė
Kanados aklųjų institutas nuo 

vasario 4 iki 10 d. skelbia aklųjų 
savaitę.

pubroliui K. Baronui, p.p.: O. Dalin- DEK O R A T O R I U S 
dąitei, B. D. Vaidiloms, P. S. Vysku-j

, paičiams, J. Z. Stravinskams. F. B.
Kasperavičiams, J. Vyšniauskaitei, B. į

at-kės moksleivės R. Ivanauskai- nes tendencijas, vertėjas pridėjo b. Zubrickams, Z. Daugvainienei, S. 
tė, R. Kryžanauskaįtė ir A. Čep-išią pastabą: “Being apolitical 11 A. žaldokams. A. P. M. Jonušams. B. 
likaitė labai mikliai pašoko bale- don’t give two hot damns either v. Gataveckams. v. v. Pliopiiams. N.

itą, D. Kušlikytė paskambino pia
nu, J. Kaminskaitė iš Hamiltono 
paskaitė savo poezijos. V. Simana
vičių tė-Laurinavičienė su D. Au- 
gaityte padainavo porą dainų ir 8 
vyr. at-kės moksleivės išpildė 
montažą — poezijos pynę “Šilu
vos Marija’’. Berniukai šį kartą 
negavo įsiterpti. Pabaigoj ener
gingasis pirm. V. Kolyčius padė
kojo visiems, prisidėjusiems prie 
šventės, ypač dirbantiem su jaun. 
at-kais — T. Rafaeliui, OEM, kun. 
B. Pacėvičiui. seselėms ir Bušins- 
kui. Sekretoriavo A. Kuolaitė ir

Pats patogiausias 
būdas

užsakyti dovanu siuntinius i Lietuva 
per “TAURO” atstovą ST. PRAKAPĄ 
— RO. 7-9088, 18 Brookside Ave„ To- 

branto 9,
Dabar duodama NUOLAIDOS. 5% 

M* visų medžiagų per vasario mėnesi. 
AKORDEONAI 120 bosų nuo $155. 
3 vyr. kostiumams ekspori. medžiagos 
su visais mokesčiais tik $84,50. Turiu 
didelį pasirinkimą įvairių medžiagų, 
aksomo, naflųoo ir kL

Visi užsakymai apdrausti, nueina per 
3-4 sav. Priimu užsakymus iš provinci
jos. Pagal pareikalavimą pavyzdžius 
pasiunčiu i namus.

Toronte pagal susitarimą atvažiuoju 
j namas.

šv. Komunijos, o juos sekė gausi 
eilė sendraugių. Po pamaldų Liet. 
Vaikų Namuose jauniesiems bu
vo surengtas priėmimas. Po pietų 
4.30 vai. Prisikėlimo didž. salėje 
ir senimas ir jaunimas susirinko 
iškilmingam aktui. Pakvietus pre
zidiumą. buvo įnešta at-kų vėlia
va. Didokas būrys — apie 50 vos 
su ti Ip ęs e rd v io j scenoj .davė įžo
di. Ženkliukus prisegė ir tėvišku 
žodžiu sveikino J. Matulionis, vy
riausias amžiumi Toronto at-kas. 
Dr. J. Songaila pasveikino PLB 
valdybos vardu; skaučių “Šatrija” 
atsiuntė sveikinimą raštu. Origi
nalų referatą skaitė svečias iš JA _____
V-bių dr. A. Liulevičius “Mes ir V. Tamulaitytė. Šventės proga vi- 
utopijos”. Jis išryškino praeities; si dalyviai gavo moksleivių at-kų 

Į svajones sukurti idealias santvar- neperiodinį laikraštėlį “Pirmyn. 
• kas, saulės miestus, išsvajotus ko- Į jaunime” nr. 13; jis eina jau IV 
1 lektyvizmus, kurie gali reikšti metai: red. Aldona Bušinskaitė.
pragarą, jei paremti klaidingais Po iškilmingo akto dalyviai bu

vo pakviesti vaišėms, kurioms va
dovavo K. Kaknevičius.

Reikia džiaugtis šventės pasise
kimu ir gana geru pasiruošimu, 
los proga visuomenė pamatė ky
lantį savo atžalyną. Nebent būtų

■ galima pageidauti, kad kalbėto- 
: įai prabiltų ir į jaunuosius jiems 
; suprantama kalba. Taipgi reikėtų 
> Jaugiau pritaikyti jauniesiems ir 
I įžodžio tekstus.

Being apolitical P A. žaldokams, A. p. M. Jonušams, B 

way, but from the entertainment Budrienei, A. Gataveckienei, P. S. Kai 
point Of view’, do you think you Vaciams, J. O. Deksniams. St. Dargiui 
could arrange a humor page in šeima Miss Pettigrew
The Varsity for these peopie?”; M,ss Jeril- Miss Douglas. 
Ši pastaba skamba ironiškai ir so
lidarumu tautiečiams nepasižymi. 
Tuo tarpu nelietuvė studentė pa- ■ 
reiškė redakcijai pasitenkinimą ; 
Objektyvaus nuomone ir susido-i 
mėjo lietuvių studentų or-ja. St. į

1,111 1 *'•* 1 m» • ■ < --- .įį,,- . j — ■ II. ■Ili'r, r --

Išnuomojamas kambarys ir virtuvėlė; 
vienam asmeniui. Sunnyside Ave. Tel. Į 
CL. 9-0681.

Pasiliekame dėkingi
Kun. Leonas Zaremba. SJ
Aldona Zarembaitė
Marija Pranaitienė su šeima

• Įvairūs dažymai
• Natūralaus medžio išbaigimas
< Popie iavimas ir ;t&

Žiemos sezono kainos žemos.
Skambinti:

KAROLIS ABROMAITIS RO. 9-7044

į Lietuviška baldy 
i dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni pigia kaina. P. Lu
bys. TeLWA. 2-7981. Namų AM. 

L. .<■ 1-OS3S7.

<08 Roncesvalles LE. 5-1944
kampas Howard Park

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, Phm.B.

Cigarečių kartonas g
• ' ■.?'' ' 7 ’ ■' •'' '■ ' • ■■ ' 7* !. ■ ? '■ ■ '•• , . ’!• ■ ' '' ' • ': ■ ''' ’ : ’ ’ '■ ■ ■ " •<:

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

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

ir kt.. juos gali gauti pas mus su 25*7 NUOLAIDA.
GREITAS MOTORIZliOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI VISA DIENA. 

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
Moteriškos kojinė*

Išnuomojami 2 gražūs kambariai su 
naujais baldais. Galimą naudotis vir
tuve. LE. 6-6335.

Išnuomojami du kambariai ir virtuvė 
II augšte, be baldų. Skambinti LE. 
3-4912, po 6 vai. vak.

BALTIC MOVERS
Baldy pervežimas Toronte ir toliniomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap* 
draustas. Važiuojam kas savaite i 
Montreal!, Londoną, Windsora. Hamil
toną. North Bay, Sudburi kitur.

Telefonas LE. 4-1403

»4K

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuven

1212 bundas St. W. Tei. z*: 
J. BERŽINSKAS

Užsakymai priimami ir paštu

TAUPYK IR SKOLINKIS 
savo Kredito Kooperatyve "LITAS"
SANTAUPOM PILNAI APDRAUSTOS. PASKOLOS LENGVAI IR 

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

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

Pirm. J. Bernotas, A V. 8-3111 • Vedėjas D. Jurkus. PO. 74280

AL GARBENS
REAL ESTATE

Kaiudos, Ontario ir Toronto Real Estate Boacds narys.

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

'7.7-:. s

SWANSEA. S5.000 įmokėti, viso $16.500. 5 kambariai per du augštu, atski
ras namas, vandeniu alyva šildomas. 2 garažai, moderniška virtuvė ir

■ vonia. .
^SWANSEA, $5.000 įmokėti, viso $18.500. 6 kambariai, atskiras namas,* 

vandeniui alyva šildomas, platus įvažiavimas, garažas. Estate pardavimas.
INDIAN RD. — BLOOR. $6000 -$7.000 įmokėti, viso S2L9W. 6 kambariai 

plius užbaigtas žaidimo kambarys, naujas modemiškas pastatas, 2 vonios, 
vandeniu alyva Šildomas, garažas. _

WINDER MERE — BLOOR. $5.000 • $6.000 įmokėti, viso S20.900. 7 dideli’ 
4->mbariaį. 2 modemiškos virtuvės. 2 vonios, nauja apšildymo sistemai 
•’■'htielas žaidimu kambarys, naujas garažas. . < ę

STRETSVIi.LE. ONT.. 4 Bl'TV. $29.000 pilna kaina. įmokėti apie $5.000.
4 modemiški butai, anie 10 metų senumo, olius stat'bai sklypas.

BLOOR — WILLARD — DUPLEKSAS. $10.000 įmokėti. Vienas morgičius 
balansui. 2 butai po 6 kamb.. geroj vietoj, arti Bloor gt. Kaina $30.000.

Pas mus randasi dau- naniai registruotu pardavimų Hi?h Park ir Parkdale 
rajonuose. Dėl informacijų skambinkite A. GARBENIUI.

svart.au



