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Kultūrinės rezoliucijos
Ilgai lauktas ir į pabaigą su nemažu įtempimu ruoštas antra

sis kultūros kongresas Čikagoje jau praeityje. Nežiūrint nepatogios 
datos ir dalies visuomenės opozicijos, jis sutraukė didelį skaičių 
lietuvių netik iš Čikagos, bet ir iš visos š. Amerikos nuo Los Ange
les Kalifornijoje iki Montrealio Kanadoje. Sutraukė keliasdešimt 
paskaitininkų ir daugelį kalbėtojų diskusijose.

Kelios kongreso dienos yrą tačiau tik užbaigimas pirmosios 
darbo dalies. Antroji dalis tik dabar prasideda. Tai kongreso nuta
rimų, išreikštų rezoliucijose, įvykdymas, šiuo metu jau paskelb
tos kongreso visumos rezoliucijos, apimančios pagrindinius nuta
rimus sekcijose ir visumos posėdyje. Iš jų jau galima padaryti kad 
ir nepilną kongreso darbų analizę.

* • • •
Daugiausia dalyvių sutraukė lietuvybės išlaikymo parapijose 

sekcija. Tai nėra pripuolamybė, nes lietuvybės išlaikymas išeivijo
je yra visų mūsų kultūrinių pastangų augščiausias tikslas, o to 
tikslo siekiant pagrindinė atrama yra lietuviškoji parapija. Po il
gų ir karštų šios sekcijos diskusijų, deja, nebuvo priimta rezoliu
cijų. To dėliai tik dalis šios sekcijos minčių buvo įjungta į rezoliu
cijas baigiamajame visumos posėdyje. Drąsiau žvelgiant į šią temą 
iš esmės, tenka konstatuoti daugelio šios sekcijos kalbėtojų keltą 
faktą, kad ne visose Š. Amerikos lietuvių parapijose (o jų vien JAV 
yra apie 120) lietuvybės išlaikymas yra pakankamoje augštumoje. 
Šis faktas rezoliucijose neužfiksuotas. Pasitenkinta tik priminimu 
parapijų vadovams, kad jie neša atsakomybę prieš lietuvių tautą 
(dalis rez. nr. 2), o taip pat paraginimu visiems daugiau įsijungti 
į parapijų veiklą, tuo kovojant už lietuvbės išlaikymą parapijose 
(rez. nr. 3 — pas. 9). Tai gera ir gražu, bet visdėlto pats faktas, 
kad lietuviams tenka kovoti už lietuvybės išlaikymą lietuviškose 
parapijose yra labai liūdnas.

• • •
Paraleliniu laiku posėdžiavo ir kita sekcija — lituanistinio 

švietimo. Gaila, kad laikas sutapo, nes kunigų ir mokytojų darbas 
daugeliu atžvilgiu yra vienas kito sąlygojamas. Nors abi minimas 
sekcijas skyrė koridorius, tačiau daugelis nuotaikų buvo pana
šios — lietuvybės išlaikymo trūkumai viename parapijų sektoriu
je — mokyklose. Mums, kanadiečiams, atrodė, kad seselės gal ir 
perdaug buvo kaltinamos, pamirštant faktą, kad parapinė katali
kiškoji mokykla yra ne šeštadieninė lituanistinė, o viešoji mokyk
la, mokanti daugelio tautų vaikus bendrų dalykų. Pats bandymas 
kombinuoti į vieną dvi skirtingų paskirčių mokyklas yra nevykęs. 
Geriausia iš to išeitis išreikšta nors ir nevisai aiškiai suredaguoto
je rezoliucijoje — kiekvienoje kolonijoje turėtų būti lituanistinė 
mokykla (rez-. nr. '3, pastr.'l). Nuo savęs pridėtumėm: lituanistinė 
pilna to žodžio prasme.

Didžiai sveikintina rezoliucija (nr. 3, pastr. 4). siūlanti įsteig
ti Pasaulio LB švietimo tarybą. Prie šios rezoliucijos galima būtų 
pridėti tik pageidavimą, kad toji taryba būtų organizuojama pla
čiu pagrindu, įtraukiam netik mokytojus, bet ir seseles, ir kuni
gus, ir tėvus. -

• •' •
Labai gausi buvo ir spaudos sekcija. Deja, jos posėdyje buvo 

priimtos nekonkrečios rezoliucijos, kurių tik dalis pateko į visu
mos posėdi. Rezoliucija (nr. 3, pastr. 18) raginanti, kad, spauda 
daugiau informuotų apie kultūrinio gyvenimo reiškinius, yra ma
žai reikalinga, nes. tas ir taip jau daroma, o rezoliucija apie reika
lą suderinti kalbą (nr. 3, pastr. 19) yra beveik neįvykdoma. Vietoje 
to pasigendame rezoliucijų kitais svarbiais spaudą liečiančiais 
klausimais: efektingo informacijos organo įsteigimo, žurnalistų 
sąjungos atkūrimo, spaudos technikos reikalai..

Užverčiant kongreso puslapį tenka pakartoti, ką sakėme pra
džioje: antrojo kongreso galutinis pasisekimas paaiškės tik tada, 
kai rinksimės į tretįjį. - ■ A. R.

Sovietų okupuotos Lietuvos Dainavos šalies dzūh}š. kurie moka kietai priešintis, kantriai laukti, varge 
šypsotis ir, laikui atėjus, ryžtingai’kovoti už Tėvynės laisvę. |

Sibiro pavojus kybo Pabaltijy

Savaitės įvykiai
V. VOKIETIJOS KANCLERIS DR. ADENAUERIS PAGALIAU 

SUSITARĖ SU SAVO OPONENTAIS DĖL NAUJOS VYRIAUSY
BĖS SUDARYMO. Nepriklausomieji demokratah turį parlamente 
67 atstovus, vėl sutiko grįžti vyriausybėn, nes jų reikalavimai buvo 
išpildyti: kr. apsaugos min. Fr. J. Strauss nebebus ministeriu, o pats 
Ądenaueris pasitrauks iš kanclerio pareigų ateinantį rudenį. Toks 
jau politikų gyvenimas — atėjus laikui reikia pasitraukti, nors ir su 
didžiausiais nuopelnais. Kancl. Ądenaueris, jau 86 m., išvedė po
kario V. Vokietiją iš skurdo į gerovę, tačiau naujoji karta nori ir 
naujų vadų. Jis aar bandė tartis su socialdemokratais, tačiau tie 
reikalavo greito Adenauerio pa-*-------------------------------- -----—
sitraukimo, o kr. demokratai —’čiai. Italų komunistų vadas Tog- 
naujo rinkimų įstatymo, kuriuo liatti apkaltino kiniečius, nors žo- 
būtų išskirtos mažosios partijos, džiais kaltino Albaniją, vieninte- 
kaip neprikl. demokratai ir kiti, lį Kinijos draugą Europoje; ki- 

... . niečių konfliktą su Indija pavadi-
Argentinos vyriausybe vėl , no ‘-neprotingu ir absurdišku”, 
braška, šį kartą sujudo ne ka-, rUSu komunistams atstovavo Ni

rimai sluogsniai, o ekonominiai kjĮ0S pavaduotojas Kozlov, kuris 
— ūkio min. Alsogaray išėjo is jrgį pasmerkė kiniečiu kova su 
vyriausybės, o su juo ir kiti 9 mi- Indija Kiniečių atstovas pasmer- 
nisteriai; be to — 20 augstų pa- Tito politiką ir išgarbino Ku- 
reigūnų ir 5-ki provincijų bankų jj0S Castro. Karai, pasak jo, gali 
valdytojai. Ūkio ministeris apkal- būti išvengiami tik kirčiu sutin- 
tino karius, esą jų nesutikimas j^ant imperialistini kirti, 
kliudo sulaikvti krašto infliacija.
Dabartinis prez. Guido jau nekar- i Alžerijos naujasis vadas Bcn 
tą turėjo nusilenkti karininku rei- į Bella turi daug rūpesčių. Prieš 
kalavimams. Šiuo metu valdžia i ji buvo sukilusi socialistų revo- 
yra generolu Rattenbacho ir On- liueionierių partija, kurios 300 
gania Įtakoje. Jiedu išstūmė ka- narių Ben Bella sukišo į kalėji- 
rininkū grupe,-kuri pašalino prez. mus. Komunistų partija uždaryta. 
Frondiži, ir pažadėjo naujus rin- i Prancūzijoj užsienio r. ministeris 
kimus 1963 m. Jiedu atstovauja į jieško pagalbos. Jau susitarta, 
grupei, kuri yra priešinga kari-(kad Prancūzija paskolins ligi 
nei diktatūrai. (gruodžio 31 d. $50.000.000, o

. i 1963 m. Prancūzija investuos i
JAV ir toliau atidžiai sexa Alžeriją ligi $210.000.000. Kitaip 
Kubą ir jos veiksmus; nes Ku- > AĮžerija būtų pakliuvusi į neiš- 
ba nesutiko įsileisti iarp<.auti-, brendamas sunkenybes, nes su- 
nės kontroles. Betkoks Kubos;

lėktuvo pasirodymas JAV terito
rijoj bus sutiktas ugnimi. Visi

“ --W -Sfc _____ ______ ' - - - - ■ _____ - -kamiT jAV karinė -bazė Kuto-j imSE >yxiausybės sąrašą. P£ezK 
je bus ir toliau stiprinama. JAVĮdentas M. Abramčikas paskyrė

irutė viešpatauja visose srityse.
Niujorkas. — “Biuleten Rady 

laivai riaukiantieji f Kubą, se- BNR” paskelbė naują gudų egzi-

t

Kas naujo Kanadoje?

Mūsų koreSpGinUsSSvedij„j

toliau draudžiamą ir už tai bau
džiama. Taip pat draudžiama jū
rininkams turėti su savimi as
mens dokumentus, laivui plau
kiant į užsienio uostą. Kaip jau 
minėta praeitą kartą, pabėgėliui 
pavyko savo dokumentus pasiim
ti, nes jis juos buvo įsiuvęs į savo 
aprangą.

Goeteborge pas jį lankėsi sovie
tų ambasados tarnautojai, kurie

Kanada pardavė savo pa
statą Niujorke, kuris buvo 
vadinamas “Canada House” 
ir buvo kanadiečių įstaigų 
centras JAV. Pastatas buvo 
26 augštų ir kainavo $11 mil. 
Pardavimo priežastis — trū
kumas JAV valiutos.

*
J. Diefenbakerio populiarumui 

mažėjant, jau kalbama apie įpėdi
nį. kuris perimtų konservatorių 
partijos vadovavimą. Minimi du 
kandidatai: dabartinis prekybos 
min. G. Hees ir Manitobos prem
jeras Duff Roblin.

*
Naują prancūzų kalba dien

raštį norima įsteigti Montre- 
aly. Adv. Filippc Ferland or
ganizuoja įvairius pramoni
ninkus ir profesionalus sudė
ti milijoną dolerių. Naujo 
dienraščio tikslas būtų kata
likiškų socialinių doktrinų 
skleidimas. Organizatorių 
grupė pasivadino “Les Amis 
de l’Esprit Nouveau” — 
Naujos minties draugai.

*
Kanados atstovas Jungt. Tauto

se pasiūlė, kad valstybėm, kurios 
yra narės ir nemoka mokesčių JT, 
būtų atimta balsavimo teisė. Di
džiausia skolininkė yra Sov. Są
junga.

★
Atominėm slėptuvėm fe- 

dcr. valdžia per metus išlei- ■ 
do beveik $5 mil. Daugelis 
didesnių valdžios pastatų pri
taikomi visuomenei naudotis 
atominio karo atveju. Tų pa
statų rūsiai paverčiami vie
šosiomis slėptuvėmis.

Federac. valdžia atsisako duo
ti betkokias pašalpas įvairiems 
festivaliams. Praėjusią vasarą 
įvykusiame Dawson City festiva
liui buvo suteikta $50.000 pašal
pa ir gardntuota $200.000 banko 
paskola. Dabar tų pinigų negali 
atgauti ir ateity nuo pašalpų at
sisakyta.

★
“Jaunuoliai tampa Displac

ed Persons”, — pareiškė vie
šosios gerovės darbuotojas 
socialinio planavimo konfe
rencijoje. Namai, pasak jo, 
tapo socialinės padėties sim
boliu. kur tėvai įsirengia ba
rus ir kelia įvairias vaišes. 
Tėvam užsiimti su vaikais 
nebesą laiko ir vietos namuo
se. Jiem tenka jieškotis prie
glaudos restoranuose,© drau
gų — gatvėse.*
Atominių ginklų įsigijimo po

litika lieka nepasikeitusi, pareiš
kė užs. reik. min. H. Green. Kana
da sutiksianti įsileisti atominius 
ginklus tik rimto pavojaus atve
ju, nors Kanada neturėtų būti ne- 

iutrali valstybė.
★

Įstatymai jaunuolių nesu- 
suvaldys, jeigu jų nevaldys 
tėvai. — pareiškė raitosios 
policijos viršininkas G. B. 
McClellan. Prieš Kalėdų 
šventes iš visų išeinančių iš 
krautuvių prekių 3% būna 
pavogtų. 1960 m.* 35.443 jau
nuoliai tarp 16-24 metų bu
vo teismų teisiami ir 13.965 
vaikai tarp 7 ir 15 metų bu
vo apkaltinti kriminaliniais 
nusikaltimais. Tai esanti tė
vų kaJtė. 1

nori Kubą spausti, kad ji nusikra-; premjeru gen. Prancišką Kušalį, 
tytų komunistiniu režimu ir pačiu; pavaduotoju ir finansų min. V.

• Tšv^-’ę; Tr>’hz'<; rnĮ-n+pc; infCrmSC. S2kr. --- J.
ir bombonešius, bus išgabenami Zapruūniką, vaisi, ižd. — V. Ka- 

įir Rusijos “technikai”,.t.y. kariai.(Žaną.
Berlynas. — Iš R. Vokietijos Į 

Vakarus atbėgo rytinės Vokieti
jos žvalgybos majoras su visa šei- 

įma. Jis atnešė svarbių informaci- 
■ jų, kurios neskelbiamos.

įir Rusijos “technikai”,, t.y. kariai
Į išsivysčiusios valstybės laikysis iš( ^ur^1- - ra aP*e 15.000.
į jų tarpo paimto gen. sekretoriaus; Komunistų partija Italijoje 

turėjo savo 10-ją konferenciją
Joje susidūrė pasaulinio komu 
nizmo dvi srovės: rusai ir kinie

(mėgino jį susigrąžinti atgal. Kai 
jiems nepavyko jo perkalbėti, jie 
tiesiog jam grasino, kad teksią 
dėl to dar gailėtis.

Tuo tarpu jaunasis pabėgėlis 
jau mokosi švediškai ir tikisi Šve
dijoje įgyvendinti kitą savo svajo
nę — tapti inžinierium.

“Viena problema mažiau”
Tokia antrašte Štockholmo 

dienraštis “Dagens Nyheter” ko
mentavo vienbalsį U Thanto iš
rinkimą JT gen. sekretorium. 
Laikraštis pastebėjo, jog sovietų 
delegatas vienas pirmųjų pasvei
kino U Thantą. ir klausia, kur 
dingo garsioji “trojka”? Tai buvo 
prieš dvejus metus, kai Chruščio-

Maris Krusts, 22 m. amžiaus 
latvis jūrininkas, pabėgęs iš so
vietų laivo, jau gavo iš užsienie
čių komisijos teisę apsigyventi 
Švedijoje. Dažnais atvejais tokio 
sprendimo tenka laukti žymiai il
giau. Tai jau tam tikra prasme ir 
Švedijos latvių organizuotumo 
laimėjimas bei įrodymas.

Savaitei praslinkus nuo pabė
gimo, Švedijos latvių tautinis fon
das savo būstinėje Stockholme 
jau galėjo spaudos atstovams pri
statyti laisvę pasirinkusį jūrinin
ką, kad jis plačiau papasakotų 
apie savo žygį.

Seniai planavo bėgti
Jau seniau jis planavo bėgti, 

tačiau galutinis akstinas, kuris jį 
privertė planą įvykdyti, buvo šau
kimas atlikti ketvertų metų kari
nę prievolę sovietų armijoje. Jis 
atplaukė į pietų Švedijos uostą 
Goeteborgą sov. Latvijos 2.000 
tonų tanklaiviu “Ogre”. Dar Kris- 
tinehamme. kur buvo atiduotas 
žibalo krovinys, norėjo jis palik
ti laivą, tačiau buvo perdaug sau
gomas. Paskui galvojo, laivui 
plaukiant pro Goeteborgo uostą, 
šokti į vandenį ir plaukti į kran
tą. Trumpas sustojimas Ryaham- 
ne padėjo ryžtingam jaunuoliui 
laimingai įvykdyti užsibrėžtą už- _ 
simojimą. Jis prisipažino turėjęs vas- smarkiai puldamas velionį i 
baimės, kad jo nepasivytų, nes ki- ’ Dag Hammarskjoeldą. iškėlė rei- 
lometro ilgio ruožą teko bėgti su kalavimą JT vadovavimą pavesti 
sunkiais jūrininko batais. trijulei, sudarytai iš komunisti-

Sovietu auklėtas nių vakarietiškųjų ir neutraliųjų
. v . valstybių atstovų. Dabar staiga

Maris Krusts buvo sesenų me- Kremlius atsisakė “trojkos” ėji-
tų vaikas, kai rusai antrąkart oku- mu 
pavo Pabaltijo kraštus. Jis užau- adagens Nyheter” atkreipė dė-
go ir buvo išauklėtas grynai so- mesj j taį jog šaiįa dvieju didžiu- 
vietinio režimo sąlygomis. Juo ( ju veikėjuJ Kennedžio ir Chruš- 
labiau tad nusipelno dėmesio jo: aovo Kubos konfiikte svarbu 
pareiškimas, kad planai bėgti vaidmenį atliko U Thant, nors jis 
brendo visuotinėje neapykantoje. (veįkg daugiausia tik užkulisiuose, 
kuri reiškiasi Latvijoje prieš oku- laikraštis spėja, jog čia taip pat 
panto galybę. Gyvenantiems te- lėniė ir sovietų taktikos tikslai, 
vyneje. sake jis. gresia nuolatinis, Kremlius nenorėjo daryti kliūčių 
pavojus būti išgabentais ilges- (y Thantui. kad neįžeistų neutra- 
niam ar trumpesniam laikui į Ru-; liųjų Afrikos ir Azijos valstybių, 
sijos gilumą ar net i Sibirą. Pakitus politinei būklei soviė- 

Jaummas verčiamas vykti, kaip tams gaIi atrodyti vėJ naudinga 
sakoma, sayanonskai keleriems propaguoti “trojkos” mintį, ta- 
metams padirbėti Rusijoje, tačiau f,au artimiausiu laiku JT gen. 
nėra jokios garantijos, kad iš ten sekretorius galės veikti be pavo- 
bus galima vėl sugrįžti tėvynėn. (jaus būti sovietų puolamas. Laik-;

Atsisakantieji savanoriškai i raštis toliau primena, jog U Than- 
vykti (vairia! persekiojami. Jiems j t0 padėtis esanti visai kita, negu 
neleidžiama toliari mokyts. tur > j0 pirmtako, nes šiuo metu jau 
sunkumų gauti darbą, (traukiami ■ lygiai pusė iš 110 JT priklausan- 
į juodus sąrašus. valstybių priklauso Afrikos

Jūrininkai — be pasų ir Azijos blokui. Daug priklau-i 
Klausytis užsienio radijo stočių I sy$ nuo to. kaip tos politiškai ne

ter”.
Nauja komunizmo aptartis

Tas pats laikraštis šmaikščiai 
komentavo neseniai Maskvoj įvy
kusį SS kp ck plenumą ir jame 
Chruščiovo pareikštą mintį pasi
naudoti kapitalistinio ūkio laimė
jimais. Ikišiol, — rašo “DN”, — 
buvo žinomos dvi garsios komu
nizmo aptartys. Marksas skelbė: 
“Komunizmas — tai visuomenė, 
kurioje kiekvienas dirbs- pagal 
savo sugebėjimus, o gaus pagal 
savo poreikius”. Vėliau Leninas 
sakė: “Komunizmas — tai sovie
tų valdžia plius viso krašto elekt
rifikacija”. Dabar gi atrodo, jog 
Chruščiovas surado savo formų-, 
lę: “Komunizmas — tai sovietų 
valdžia plius kapitalistinė įmo
nė”.

Lietuva pasaulinėj Kanados parodoj
KLB RŪPINASI GAUTI VIETA 1967 m. PASAULINĖJ 

PARODOJ
Paskutiniame KLB kr. v-bos 

posėdyje, gruodžio 4 d., buvo ap
svarstyta eilė klausimų.

1. KLB įregistruoti valdžios įs
taigose nesiseka dėl procedūrinių 
sunkumų. Medžiagai, kuri reika
linga registravimui, peržiūrėti ir 
paruošti sudaryta komisja iš dr. 
J. šemogo, inž. I. Mališkos ir A. 
Norkeliūno.

2. Windsore kilusieji klausimai 
nutarti išsiaiškinti.

3. 1963 m. sausio mėn. sukaks
Londonas. — Pirmą kartą isto- 40 m. nuo Klaipėdos sukilimo.

rijoj lordu tapo komunistas, pa- Nutarta pasiųsti apylinkėms 
veldėjęs savo tėvo turtuolio titulą bendraraštį, kad sukaktis būtų 
Lord Milford. paminėta.

4. Apie II kultūros kongresą 
pranešimą padarė pirm. dr. P. 
Lukoševičius, papildė KF pirm. 
T. J. Borevičius, S.J. Konstatuo
ta, kad kongresas buvo didelis 
įvykis, nors galėjo būti daug di
desnis. jeigu jo rengimas būtų 
buvęs sklandesnis. Ypač pasiges
ta jaunimo.

5. Nutarta švenčių proga per 
spaudą pasveikinti visus KLB 
darbuotojus ir visus lietuvius, da
lyvaujančius lietuviškame gyve
nime bei KL Bendruomenėje.

6. Paskirta: $25 žurnalui “Li- 
tuanus”. $25 chorui “Varpas”, 
$10 isigvti II 
paskaitoms.

7. Nutarta
min. pirm. J. Diefenbakeriui už 
iškėlimą Jungtinėse Tautose so
vietinio’ kolonializmo ir reikala
vimą pavergtoms tautoms apsi
sprendimo teisių.

8. Etninės grupės Montrealyje 
rūpi'nasi gauti CBC radijo ir te
levizijos programas ir vietą pa
saulinėje parodoje, kuri 1967 m. 
įvyks Montrealyje. Į etninių gru- 

ipių komisiją išrinktas dr. V. Pa- 
vilanis.

9. Galutinai sudarytas Kultū
ros Fondas, kuris, prisitaikyda- 

imas prie PLB struktūros, keičia 
savo vardą į Kultūros Tarybą; 

I įeina: T. J. Borevičius, S.J., dr. 
■H. Nagys. V. Jonynas, dr. I. Gra
ižyto. V. žižys ir A. Pusarauskas.

kultūros kongreso

padėkoti Kanados

Elzbieta Geccvičicnė (vidury). 77 m. amžiaus, gruodžio 9 d. atskrido ‘ Informacinėn tarnybon įeina Stp. 
į Torontą iš okupuotos Lietuvos. Jos dešinėje J. Bcržinskas. kai- Keseaila. dr. I. Gražytė, dr. V. 
rėje — jos duktė Stasė Beržinękienė. Nuotrauka M. Pranevičiaus Pavilanis, inž. J. Bulota ir J. Kar-

GALVOJI APIE KALĖDINĘ DOVANĄ?
— Puiki dovana “Tėviškės Žiburiai”. Užsakyki juos savo 
bičiuliams. Jie lankys juos Jūsų vardu kiekvieną savaitę.
— Žinai dar tautiečių, neskaitančių “T. Žiburių"? ALsiųski 
jų adresus, ir jie gaus nemokamai šio savaitraščio keletą 
numerių susipažinti.
— Pokalėdinis “Tž” numeris neišeis. Sekantis nr. išeis po 
N. Metų su sausio 3 d. data.

delis
KLB Kr. V-bos inf. tarnyba

Maskva. — Chruščiovo mėn. 
uždarbis — $70.000. Kad tarp Pe
kino ir Maskvos vis gilėja lūžis, 
tai rodo ir Raud. Kinijos spauda. 

| Pvz. neseniai kinų spaudos agen
tūra “Naujoji Kinija” paskelbė 
būdingą straipsnį — “Modemiuo- 

; ju revizionistu” išvadintas en tik 
Tito, bet iv Chruščiovas.

A
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Dvasiniai rusu ir ukrainiečių skirtumai

[spūdžiai iš Vokietijos K. BARONAS

Ekonominis ir kultūrinis gyvenimas
Vokiečių atvežti užsienio dar-|dos krašto!), dėl kurių vokiečiai 

bininkai tuoj pa karo buvo grą-' kovoja diplomatiniame lauke, ne- 
žinami atgal į savo kraštus, nes : - —
sugriautoji Vokietija nepajėgė 
pati išmaitinti nei duoti savo 
krašto gyventojams ir perkelia
miems tautiečiams iš rytų papras
čiausių gyvenimo sąlygų.

Vokietija nebeatpažįstama
šiandieninė Vokietija jau ne

beatpažįstama. Ji gyvena augš- 
čiausią ekonominę gerovę, o vo
kiečių išvaryti “auslaenderiai” 
vėl prašomi grįžti į Vokietiją; ka
dangi joje jaučiamas didelis dar
bo jėgos trūkumas. Ir kai vaikš
tai Augsburgo ar Miuncheno gat
vėmis, šalia vokiečių kalbos la
bai dažnai išgirsti italų, graikų, 
ispanų ir net turkų. Tai vis sava
noriai darbininkai, atvykę į Vo
kietiją įvairiems darbams, dau
giausia statybos, nes smarkiai be
siplečiant įvairiai pramonei, jau
čiamas butų trūkumas. Miestų 
centrai, taip žiauriai nukentėję 
nuo bombardavimų, yra visiškai 
atstatyti, be jokių karo žymių. 
Taip, tai jau naujoji Vokietija, 
niekuomet neturėjusi tokių gerų 
gyvenimo sąlygų, kokias ji turi 
dabar.

Darbininkai valgo 
restoranuose
Vokietis, priešingai matytam 

portugalui ar ispanui, labai gerai 
valgo, gražiai apsirengęs, daug 
uždirba ir patogiai įsitaisęs nau
juose namuose. Ten, Iberijos pu
siasalyje, darbininkas pertraukos

atrodo, kad vokiečiai norėtų per
gyventi vėl 1939-45 m. laikotarpį. 
Jie bijo rusų, bijo rytinės Vokie
tijos gyvenimo — jau dabar dien
raščiuose dedami skelbimai — 
“pagalvok apie siuntinį į zoną!” 
S. Atlanto S-gos jėgas papildo 
naujom divizijom ir širdyje džiau
giasi, turėdami JAV kaip stiprų 
Vokietijos sąjungininką.

Gal ir pertrumpai nušviečiau 
šiandieninį Vokietijos atkutimą 
bei ekonominį gyvenimą, tačiau 
šio laikraščio puslapiuose jau 
daug kartų buvo apie tai rašyta, 
tad tikiu, kad Kanados lietuviai 
ir kiti skaitytojai turi susidarę 
bendrą vaizdą, juo labiau,' kad 
daugelis ir aplankė šį Vakarų Eu
ropos kraštą.

Gausūs kultūriniai
parengimai
Po darbo vokietis praleidžia 

laiką ne vien prie alaus bokalo. 
Ne. Kultūrinės vietos taip pat 
perpildytos, nežiūrint augštų bi
lietų kainų. Galėjau įsitikinti ap
lankęs Miunchene “My Fair La
dy” vakarų Berlyno teatro pasta
tymą. šešioliktos eilės bilietas 
kainavo $3.50 — beveik 13 DM; 
tačiau tearas buvo pilnas žiūrovų. 
Techniškai — operetė puikiai pa
statyta, tačiau muzikiniu požiūriu 
— labai silpna. Visi aktoriai su 
labai' gera vaidyba, tačiau be 
“balso”, neišskyrus net pagrindi
nę rolę atliekančio Wolfganga 
Lukschy (ar ne Lukšys?). Neteko

Ukrainiečiai yra optimistai. Jų 
optimizmas yra pagrįstas filos/ 
fyąir etika. Amžiais jie kovojo 
už savo laisvę ir amžiais juos ly
dėjo nesėkmė, tačiau ukrainiečiai 
nenuleidžia rankų ir sunkiausio
se valandose taria: “Mes kaip 
nors tesėsime”. Tas “kaip nors” 
yra tipiškai ukrainietiškas. Jis 
yra ne ko kito, kaip jausminio pa
saulio vyravimo išdava. Iš seno 
ukrainiečiai yra įsitikinę, kad gė
ris vyraus prieš blogį. Pasaulis 
valdomas gėrio. Blogis — suas
menintas demonas — negali pri
lygti gėrio jėgai ir todėl blogis 
negali būti savarankus. Rytietiš
kas dualizmas, nuolatinė kova 
tarp Ormuzdo ir Arimano, yra gi
liai įsišaknijęs rusuose. Ukrainie
čiuose jis lyg neužtinkamas. Uk
rainiečių folklore sielos užparda- 
vimas velniui visuomet užparda- 
vėjui geruoju baigiasi, nes eilinis 
ūkininkas išgalvota dialektika su
randa būdą nuo kilpos išsigelbėti.

Ukrainiečio ir ruso dorovė
Ukrainiečio ir ruso etinis su

pratimas yra visai skirtingas. Uk
rainiečiui blogis yra sąlyga gė
riui siekti; neturi savaimingo pa
teisinimo, neturi savos jėgos, nes 
tėra prielaida gėriui suprasti. 
Blogis kovoia prieš gėrį, neteisin
gumas prieš teisingumą, netiesa 
prieš tiesą. Perkelta prasme uk
rainiečiams velnias yra lyg Die-

STASIUI AUŠROTUI mirus,
/

brolį Vytautą su šeima —
Lietuvių Fronto Bičiulių centro valdybos narį — 

nuoširdžiai užjaučia
LFB skyrius Toronte

fan Trofimovič—apsėsti demonų.
Rusų demonas skirtingas nuo 

vokiškojo Mefistofelių, kuris.turį 
gerokai pašaipos, nes greičiausia 
ir pats Goethe netikėjo vien blo- 
g' > įsikūnijimu. Pasak Merež- 

vskio, Ivan Karamazov, Smer- 
diakov, jo tėvas Feodor Karama
zov, galop Mitia, Grušenka, Ka- 
tia, Lisa, Piotr Verchovenskij, 
Stavrogin priklausė Dostojevskio 
šeimai. O Dostojevskis yra arti
mas Tolstojui. Juodu perteikia 
rusų tautos sielos apybraižas. 
Klaidžiojančią sielą nejučiomis 
vėl nukreipia į rytus, kuriems 
taip artimi demonai. Gi tuo pat 
metu, nors ukrainiečiai buvo ca
rų valdomi, savo veiksmais, jaus
mais ir įsijautimu savo sieloje 
linko į individualistinius Vaka
rus.

Rusų demonai Ukrainoje
Dostojevskis nebuvo sintetinis 

pranašas. Jis tik narpliojo rusiš- 
mas progos žiūrovui jo veiksmus sielą, kuri linksta visu, savo 

kas vakarietiška. Rusiškos sielos 
analizėje užtinkame žymes neti
kėtų prasiveržimų, kaip bolševi
kinė revoliucija, kuri kerštauja 
Vakarams. Iš skolintos Vakarų 
sėklos rusiškoje žemėje išaugin
tas nuodingas augalas grąžinamas 
Vakarams. Vakarietiškos politi
nės spekuliacijos, vakarietiškas 
racionalizmas buvo panaudotas 
blogio augalui brandinti Rytuose. 
Europa tapo pasyvi, išsisėmusi. 
Tuo metu atsidūrė demonų val
džioje nevien ukrainiečiai, kurie 
iš pusiaukelės linko į Vakarus, 
bet ir daugelis vakarietiškų tautų, 
jų tarpe ir lietuviai.

vo pasiuntinys nusidėjėliams 
įspėti, priversti juos atgailoti ir 
eiti gėrio keliu.

Rusas geri ir blogį laiko toly
giomis jėgomis. Rusui blogis turi 
vienodą galią su gėriu. Tai užtin
kame ir rusų literatūroje. Pvz. 
Tolstojus apreiškimo tikėjimą pa
keičia savais samprotavimais ne
sipriešinti. Jis išreikia du daly
kus — rusiškąjį pasyvumą ir ru
siškąjį samprotavimą, kad blogis 
nėra nugalimas. Jis sąmoningai 
Kristaus pamokslą nuo Kalno iš
kreipia įsprausdamas savotiškus 
samprotavimus. Tolstojaus etika 
veda į visuotinę anarchiją, kur 
nėra vietos netik laisvam asme
niui, bet ir teisingumui;

Blogio persvara rusuose
Kitas rusas — Dostojevskis ap

taria žmogaus veiksmus matema
tišku tikslumu. Jis yra žmogaus 
sielos didysis patalogas, chirur
gas, kuris daro operaciją teikda-

stebėti per padidinamą stiklą. Jis 
pesimistas. Jo veikėjai yra neiš
gydomo blogio apsėsti: nusikaltė
liai, idiotai, patologiniai iškrypė
liai, kurie neranda savyje pusiau
svyros, tačiau savo kliedėjimuose 
dėsto samprotavimus, tapusius 
net filosofų tyrimo objektu. Ka- 
ramazovai: Alioša — vienuolyno 
įnamis, Jonas — rungtyniautojas 
su Dievu, o pabaisa Mitia ar Ste-

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAIi

EDVARDAS ŠULAITIS

KULTŪROS KONGRESAS, bent 2-3 
mėnesius plačiai valdęs Čikagos lietu
vių dėmesį bei spaudos puslapius, jau 
yra praeityje likęs Įvykis ir pokongre- 
sinės nuotaikos čia nėra tokios aštrios 
kaip kad pvz. po pernykštės dainų 

i šventės. Į kongresą suplaukė gana 
Į daug žmonių, kurie, kaip Amerikoje 
i sakoma, “turėjo gerus laikus” — ga
vo progos daug pakalbėti, sutikti pa
žįstamų, pasivaišinti (mat tomis dieno
mis čikagiečiai valgė kalakutus), na, 
ir daugiau visokių privačių dalykų ta 
proga atlikti. Tad kongresas bent ta 
prasme gerai pavyko ir davė neabejo
tinos naudos. Taip pat ir kultūrinis 
kongreso balansas neliko visai tuščias 
— 3 parodos (meno, spaudos, architek
tūros), simfoninės muzikos koncertas 
ir literatūros vakaras - banketas gali 
būti Įrašyti i kultūrinius laimėjimus.

Beje, ir šį kartą buvo priimta daug 
gražių rezoliucijų, kuriom priimti bu
vo paskirta apie pusantros balandos 
visumos posėdyje. Jos kažkaip nejau
kiai nuteikia, todėl, jog ir praėjusiame 
kongrese 1956 m. buvo priimta pana
šiai gražių rezoliucijų, bet jos liko po
pieriuose palaidotos, šį kartą buvo

Kaip ilgai ta Vokietijos gero-i (labai daug is užsienio: Ispanijos bergždži0 iaiko eikvojimo rezoiiuci- 
ve truks, niekas negali pasakyti. | baleto gastrolės, Prahos styginio joms> 0 pasukti praktiškesniu keliu, 
Tačiau, metus žvilgsnį Į jų tvirtą i kvarteto, solistų iš Italijos); be- tačiau, deja, to nepavyko padaryti. Kol _ • r_______ r_  i__ j___•_ i i : i - i_ •__  ji__ ____:_ i_  ... ... .... ...

metu" pasitenkina suvalgęs koki aplankyti operos (prieš dvejus 
“slimoką” ar žuvele “nunlauda- metus mačiau 
mas” paprasčiausiu “tinto” vynu, ■ jau noro 
pramiegojęs su šeima viename i “Užburtosios fleitos i__ i___ i.i:_____ _ • i . « iolr/A o f ei ckambaryje toli nuo miesto ar ko
kioj nors lūšnelėj, čia, Vokieti
joj, jis sustoja užkandžiui jau res
torane, paima dešrelių su “sau- 

- erkraut”, šašlyką; sekmadienf at
siveda visą šeimą pietums į resto
raną, negailėdamas išleisti 20-30 
DM. (1 dol. — 3,97 DM).

Tvirtai stovi ant kojų

Rigoletto”), nes 
išgirsti Mozarto 

o Verdi 
Nabucco” teko atsisakyti, nes tą 

vakarą lankiau Gautingo sanato
rijos lietuvius. Trumpu laiku ne
įmanoma aplankyti visų kultūri
nių parengimų..Juk Miunckenas 
yra pietų Vokietijos kultūrinio 
gyvenimo centras. Permetęs 
spaudos puslapius ir numatytas 

' programas, suskaičiavau lapkfi- 
I čio mėn. repertuare 29 koncertus

valiutą, į įvairų bendrovių skel
biamas akcijas, aukso kainą ir 
perpildytus langus įvairiais pre
ciziniais aparatais — darosi aiš
ku, kad tik vėl naujas pasaulinis 
karas gali ją sugriauti iki pat pa
matų.

Nežiūrint prarastų žemių (neto
li Augsburgo teatro gatvėje išsta
tytas didelis žemėlapis su visom 
Vokietijos žemėm — be Klaipė-

veik kiekvieną dieną opera, ba- turėsime tik rezoliucijas, o neturėsi- 
letas, drama, įvairios dailės paro- į me žmonių, kurie jas vykdytų, tol re
dos ... O kur muzėjai — pvz. zoliucijomis nieko gero nelaimėsime.
"Deutsches Museum” su didžiau
siais pasaulyje technikos atsieki- 
mų eksponatais, Bavarijos šiužė
jus ir t.t. Tam reiktų ne kelių die
nų, o mėnesių.

Vokietija paliks Vokietija netik 
su pirmyn žengiančia gerove, bet 
ir dvasiniu pajėgumu.

TĄ PATĮ SAVAITGALĮ, kai T. jė- 
zuitu Jaunimo Centre vyko kultūros 
kongresas (beje, patalpos tokiam kon
gresui buvo permažos), Čikagos mies
to centre, gerokai puošnesnėse patal
pose, Įvyko Lietuvių Studentų Sąjun
gos metinis suvažiavimas. Nors yra

teigiančių, jog šį suvažiavimą Čikagoje 
rengti sumanė kultūros kongreso boi
kotuoto  jai (kaip žionma, tas suvažia
vimas pradžioje buvo planuotas Niu
jorke), tačiau suvažiavimo metu jokių 
stipresnių išsišokimų prieš kongreso 
rengėjus nebuvo.

Tenka pasakyti, jog studentų suva
žiavimo bendras paskaitų lygis buvo 
augštesnis už kongrese girdėtųjų, ir 
čia pirmuoju smuiku grojo akademiš
ka rimtis, o ne “iškrypimai iš vėžių”, 
kurie buvo jaučiami Jaunimo Centro 
patalpose.

Stud, suvažiavimo rėmuose įvyko 2 
simpoziumai. Pirmame dalyvavo nese
niai mokslus baigė ar dar tebestudi- 
juojantieji asmenys: V. Gegevičiūtė, 
G. Gedvilą, A. Liulevičius, R. Šliužas, 
o antrame — jau subrendę kultūrinin
kai — H. Nagys, J. Girnius, V. Var
dys. Pirmieji gvildeno temą — “Pro
gresyvusis ir konservatyvusis studento 
tipas”, o antrieji džfcė lietuviškosios 
veiklos sąžinės apyskaitą.

Atskirose paskaitose pasireiškė R. 
Šilbajoris ir V. Kavolis, kurie pažvel
gė i literatūrą (pirmasis) ir humanis
tinę kūrybą (antrasis). Beveik visi čia 
išvardinti kalbėtojai turi daktaro laips
ni, o kaikurie dėsto kolegijose ar uni
versitetuose ir savo sugebėjimais yra 
plačiai pažįstami lietuvių tarpe.

Studentų suvažiavime neapsieita be 
šokių ir visokių pasilinksminimų (tai 
normalus reiškinys). Suvažiavimo pra
moginė programos dalis buvo žymiai 
gausesnė dalyviais: paskaitų klausėsi 
apie 150 asmenų, tuo tarpu šokiuose 
šis skaičius padvigubėjo.

Bet visdėlto gaila, jog studentų su
važiavime dalyvavę akademikai ir Įvai
rių sričių kultūrininkai negalėjo būti 
apjungti po bendru kultūros kongreso 
stogu.

Mokslas dabar su
traukia hemoroidus 

be skausmo ir 
nepatogumo

Surastas vaistas, kuris palengvina 
skausmus bei niežėjimą ir sutraukia 

hemaroiduš.
Toronto, Ont. (Specialiai) — Pirmą 
kartą mokslas atrado naują gydomą
ją priemonę sutraukti hemoroidus ir 
palengvinti skausmą bei niežėjimą. 
Tūkstančiams pagelbėjo ši nebran
gi priemone, 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
vo tokie, kad išgiję pareikšdavo:, 
“Hemaroidai Iš vis jau ne proble
mai”.

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

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

vaistinėse — pinigų grąžinimo ga
rantija.

J—4807

STASIUI AUŠROTUI minu,
jo motiną Mariją

ir brolį Vytautą, su šeima 
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

✓

S. J. Andruliai
S. A. Petravičiai

D. A. Bajorinai

STASIUI AUŠROTUI minis, 
jo motinai Marijai ir broliui Vytautui su šeima 

nuoširdžią užuojautą reiškia

Kūmučių ir 
čirūnų šeimos

STASIUI AUŠROTUI mirus,
liūdesio valandoje mamai, 

broliui Vytautui su šeima ir artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą

STASIUI AUŠROTUI Niujorke mirus, 
gilaus liūdesio prislėgtą mamą 

ir brolį Vytautą su šeima 
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

L. H. Gudziauskai 
J. O. Paviloniai

STASIUI AUŠROTUI Niujorke mirus, 
mielą brolį VYTAUTĄ, motiną ir šeimos artimuosius 

užjaučia ir kartu liūdi

O. ir A. Jakimavičiai
A. ir V. Ramanauskai
R. ir P. Bražukai

Brangiam broliui a.a. STASIUI Niujorke mirus,

ir šeimą giliai užjaučia

P. ir K. Abromaičiai
E. ir S. Cejpai
V. ir J. Jasinevičiai
A. ir K. Rusinai

Gen. Douglas MacArthuras 12 mas vien tik Okinavos salą, paklo
jo 90.000, iš jų — 12.000 žuvusių.

UOLA RAMIAJAME VANDENYNE
“Australiją
ginsime Gen. MacAr-
N. Gvinėjoje!”, thuro atvyki

mas i Australi-

Paruošė VYT. KASTYTIS

MacArthuro planas buvo sutik
tas gana skeptiškai, nes visiems

vynas norėjo, kad šį postą gautų 
laivyno admirolas, nes juk fronto 
zonoje buvo dideli Ramiojo van
denyno plotai. Pėstininkų gene-

ją nesustabdė atrodė, kad Australijoje nėra pa- rolai reikalavo, kad vadovybė bū- v * • 4 « - w « • v • 1 • • ’ X A * J A • ! J -rfZtolimesnio japonų žygio, nes tuo 
metu ten nebuvo pakankamai ka
ro laivų ir sausumos kaiiuome- 
nės. Jis netgi negalėjo ištiesti pa
galbos rankos Bataanui ir Corre- 
gidor salai. Bataano gynėjai kapi
tuliavo balandžio 7 d. Corregidor 
atsilaikė iki gegužės 6 d. Įveikę 
šias dvi didžiąsias kliūtis invazi- i silpnesnes pajėgas už priešą, nė- 
jos kelyje, japonai pagrindinį dė- i išvengtų pralaimėjimo, jeigu mė- 
mesį atkrepė į Salamonų salų vir- gintų apsiriboti vien tik defenzy-

---- - va vienintelis jo išsigelbėjimas I darni į dvi karo sritis. Centrinio 
yra ofenzyva. Priešui iš anksto Ramiojo vandenyno srities vadu 
būtų žinoma defenzyvinė linija, buvo paskirtas admirolas Chester 
kai tuo tarpu ofenzyvinio smūgio Nimitz. Jo žinioje atsidūrė visos 
net ir gudriausi priešo generolai salos nuo Salomonų iki pačios Ja- 
iš anksto negali pramatyti. Oku- ponijos krantų. Pietvakarių Ra
guotų salų pakrančių jiems ne- miojo vandenyno zona su Austra- 
įmanoma . apstatyti kareivių ir lija, N. Gvinėja, Borneo, Celebes, 
nuogų durtuvų siena. Ofenzyvą Java ir Filipinais buvo atiduota 
planuojantis karo vadas turi gali- gen. MacArthurui.
mybę pasirinkti silpniausią prie- Dėl Ramiojo vandenyno padali- 
šo vietą, nes juk iniciatyva yra jo nimo į dvi karo sritis gen. Mac- 
rankose. Netikėtas smūgis, nors Arthurui teko nekartą nekaltai 
ir ribota ginklo jėga, priešui pa- nukentėti. Amerikiečiai MacAr- 
darys daugiau nuostolių, negu ii- thuro pavardę atsimindavo leng- 
gos kautynės defenzyvinėje tini- viau, negu admirolo Nimitz. Cent- 
joje.

Ginčas
dėl Tamsiausią valandą 
vadovybės, dideliu pralaimėji

mų šešėlyje dar la
biau užtemdė ginčas Pentagone

kankamo skaičiaus kariuomenės 
japonams pastoti kelią N. Gvinė
joje, kad juos visvien anksčiau ar 
vėliau teks įsileisti į Australiją.

Gen. MacArthuras rėmėsi savo 
garsiuoju šūkiu: “Smok priešui 
ten, kur jo tuo metu nėra!...” 
Jo nuomone, karo vadas, turįs ! • 1 • • v • v

tinę, užimdami Guadalcanal© ba
zę, iš kur jų laivynas grasino at
kirsti Australijos ryšius su JA 
Valstybėmis. Jiems taip pat pavy
ko įsitvirtinti Naujojoje Britani
joje ir kitose arčiau Australijos 
kontinento esančiose salose.

Skaudžiausias smūgis Australi
jai buvo japonų išsikėlimas Nau
joje Gynėjoje, kurią nuo Austra
lijos skyrė tik keletas šimtų jūr
mylių. Pusė šios salos yra Aust
ralijos kolonija. Tuometinė Aust
ralijos vyriausybė buvo linkusi 
N. Gvinėją nurašyti į nuostolius. 
Japonų invaziją ji planavo sustab
dyti pačioje Australijos kontinen
to teritorijoje. Gen MacArthuras 
buvo kitokios nuomonės:

— Tokia taktika galutinai su
žlugdytume mūsų ateities ofenzy
vos planus. Australijos dykumo-
se, tiesa, mes jaoonus sulaikysi- tarp JAValstybių sausumos ka
me, bet ir patys liksime jų užblo- riuomenės generolų ir laivyno ad- 
kuoti. Japonai mums neleis iš 
Australijos nosies iškišti. Mano 
Įionai, Australiją mes turime gin
ti N. Gvinėjoje!...

mirolų. Net ir mažam vaikui, at
rodo, turėjo būti aišku, kad ka
rui Ramiajame vandenyne priva
lo vadovauti vienas asmuo. Lai

tų atiduota jų žmogui, ’kadangi 
pagrindines kautynes teks pra
vesti japonų užimtose salose.

Vardan jungtinės vadovybės 
gen. MacArthuras buvo pasiryžęs 
pasitenkinti antraeiliu postu, vy
riausiu viršininku sutikdamas 
prisiimti laivyno admirolą. Ta
čiau paskutiniu momentu Penta
gono biurokratai pasiekė kompro
misą, Ramųjį vandenyną padalin- 
. • • . • « • A * S')   X. * - — -

Dėl Ramiojo vandenyno padali-

rinėje srityje pravestos karinės 
operacijos pareikalavo daug au
kų. Kaltę jie paprasčiausiai su
versdavo gen. MacArthurui, nors 
toms operacijoms vadovavo ne 
MacArthuras, bet laivyno admiro
las Nimitz. Savojoje pietryčių Ra
miojo vandenyno zonoje gen. 
MacArthuras per visą karo laiką 
turėjo 50.000 aukų, jų tarpe — 
13.000 žuvusių kovos lauke. Tuo 
tarpu admirolas Nimitz, užimda-

Skirtingi
keliai į Laivyno atstovai, pla- 
pergalę. nuodami operacijas, 

buvo pasišovę tiesio
gine ataka užimti kiekvieną salą. 
Guadalcanal©, Taravos, Tinian, 
Iwo Jimos ir Okinavos pakrantės 
buvo aplaistytos tūkstančių ame
rikiečių krauju,.Laivynas šias sa
las užėmė, bet tokias kautynes 
tenka pavadinti paprasčiausių 
skerdynių vardu.

Tuo tarpu gen. MacArthuras 
pasirinko skirtingą kelią į per
galę:

— Mano pagrindinė strategija 
Ramiajame vandenyne yra stai
gūs smūgiai į didesnius priešo įsi
tvirtinimus aviacijos ir laivyno 
pagalba. Tiesioginėmis atakomis 
aš savo kareivių neeikvosiu ...

Gen. MacArthuras išlaikė žodį 
— kelią į Australiją jis japonams 
pastojo N. Gvinėjoje. Japonai bu
vo sulaikyti Owen Stanley kal
nuose, trisdešimt mylių nuo Port 
Moresby. Iš šio uosto japonai pla
navo pradėti invaziją į Australiją, 
bet jie taip ir neįstengė jo užim
ti, nors turėjo dešimt kartų dau-

giau kareivių už australus ir ame
rikiečius. Tai buvo pirmas japonų 
pralaimėjimas, pasukęs karo lai
mę kita kryptimi.

Išsikėlimui gen. MacArthuras 
stengėsi pasirinkti silpniausias 
priešo užnugario vietas, iš tolo 
apeidamas stipriau ginamas sa
las ir jas vėliau paklupdydamas 
laivyno blokada ir aviacija.

Gen. MacArthuro strategijos 
geriausiu pavyzdžiu galėtų būti 
Naujosios Britanijos užėmimas. 
Visi galvojo, kad teks daug krau
jo pralieti užimant pagrindinį Ra- 
baul uostą, kurį japonai buvo pa
vertę stipriai ginama tvirtove. 
MacArthuras nustebino japonus 
praplaukdamas pro Rabaul ir iš- 
sikeldamas beveik jokių įsitvirti
nimų neturinčiame Marius uoste. 
Čia jis greit įrengė pagrindinę 
amerikiečių laivyno ir aviacijos 
bazę.

Savo karininkams gen. MacAr
thuras pasiteisino:

— Kai žvalgyba pranešė, kad 
Manus uostas silpnai ginamas, aš 
nutariau jį užimti, o garsųjį Ra
baul ir jo gynėjus palikti ramy
bėje. Tegu jie sėdi tenai ir mer
dėja, praradę tiekimą ir ryšius su 
Japonija...

NEPAPRASTAI PERKAMA KNYGA (4-ji laida)

Barboros Armonienės • * *
Papasakota A. L. Nasvyčiui

LEAVE YOUR TEARS IN MOSCOW
Skaitytojai pripažįsta, kad tai viena įspūdingiausių knygų apie 
komunizmą. Tai geriausia Kalėdų dovana Jūsų draugams, kuriuos 

norite supažindinti su pavergtos Lietuvos kančiomis.

GAUNAMA: Su. B-vėje “žiburiai”, Toronte. Montrealyje, “Dir
voje” Clevelande. “Drauge” Čikagoje, ir Philadelphia — New 
York LIPPINCOTT.

STASIUI AUŠROTUI mirus, 
liūdesio dienose nuoširdžiai užjaučiame 

jo motiną Mariją Aušrotienę, brolius Bronių ir Vytautą 
su šeimomis, ir kartu liūdime

B. ir M. Satkevičiai 
K. ir P. Aušrotai

- A. ir B. šimkai

Miami. — Visa Kubos kariuo-• JAV per dieną suvalgoma 100 Miami. — Visa Kubos kariuo- 
milijonų sumuštinių. Gal tai ir menė, įskaitant ir Castro milici- 
neturi ryšio, bet 18 mil. JAV gy- ją, yra valdoma keturių rusų ge- 
ventojų turi vidurių žaizdas.

Įvairūs
nerolų.

• _• • • (Lietuvą, Latvija,siuntiniai Estija, Ukraina

Iš Kanados: oro paštu
siuntinius. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS MA

ŠINAS, INVALIDAMS KĖDĖS, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.
Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svorio 
siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti mums 
paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą. Mūsų patarnavi
mas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ IŠTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
849 COLLEGE STREET, TORONTO, ONT., CANADA 

Telefonas LE. 1-3098

DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. ryto iki
7 vai. vakaro, šeštadeiniais nuo 9 vaL ryto iki 5 vai. po pietų

105 Cannon St. E.,-Hamilton Ont. Tel. JA. 8-6686, 
Ponia V, Juraitis.

SAVININKAI S. ir A. KALŪZA
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TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 3PSL.*

A. A. ELIGIJŲ NARUŠĮ 
AMŽINYBĖN PALYDĖJUS

PR. ALŠĖNAS
“Bet argi tos akys daugiau nebegali _ 
Regėti, kai mūsų pakalnę apleido? 
O ne, tik i kitą jos nukreiptos šąli!
| Dievą, kurio mes nematoųie veido!” 

Maironis

Lapkričio 27 d., 6 v. v. Princess 
Margareth ligoninėj, Toronte, už- 
gęso senesniosios imigracjjos at
stovas a.a. Eligijus Narušis. Jis 
buvo gimęs 1901 m. sausio 22 d. 
Kutaičių km., Balninkų vlsč., Uk
mergės apskr.

Neprikl. Lietuvoj atitarnavo 
kariuomenėj, kur gavo puskari
ninkio laipsnį, o vėliau keletą me
tų tarnavo pasięnio policijoj. 1928 
m. sumanė išvykti i pasaulį — 
“pavandravoti ir laimužės pa j ieš
koti”, užsidirbti pinigų ir vėl grįž
ti Tėvynėn, kurią jis taip labai 
mylėjo. Atvyko į Kanadą ir čia 
sulaukė... žingsnio*amžinybėn. 
Sunkūs depresijos laikai š. Ame
rikoj, o vėliau 11 D. karas sulaikė 
jį, kaip ir daugelį kitų lietuvių 
svetur, nuo grįžimo į gimtąją že
mę.

E. Narušis dažnai užsimindavo 
ir kalbėdavo apie Lietuvą. Jis iki 
mirties gyveno Lietuvos prisimi
nimais ir jos dvasia.
’ Užsibuvęs Kanadoje, sukūrė 
šeimą su Ona Jackevičiūte,, atvy
kusia prieš II D. karą su ekskur
sija iš Lietuvos į Š. Ameriką ir 
nebegalėjusia sugrįžti Tėvynėn 
dėl karo veiksmų. Susilaukė jie
du sūnelio Eligiuko-Viktoro, ku
riam dabar jau 18 metų ir dukre
lės Ritutės, dabar einančios 15- 
tuosius metus amžiaus.

Sunkiame darbe E. Narušis bu
vo išsinarinęs stuburo slankste
lius, turėjo nemaža ir kitokių bė
dų su sveikata, bet dvasiškai'nie
kad nepalūžo. Buvo nuoširdus lie
tuvis, didelis lietuviškosios spau
dos mylėtojas ir pats nemažai ra
šęs.

Vieninteliame anuomet Kana
doje lietuviškame laikraštyje 
“Nepriklausoma Lietuva”, ėjusia
me Toronte, parašė ir atspaude 
ilgesnius atsiminimus iš pasienio 
policijos gyvenimo ir nuotykių, o 
vėliau, perkėlus tą laikraštį į 
Montreal}, E. Narušis ir toliau il
gokai jame rašė, pasirašinėdamas 
tikrąja pavarde ir slapyvardžiu 
“Volungis”.

Įsisteigę “Tėviškės Žiburiai” 
Toronte rado E. Narušio šeimą 
Leamingtone, Ont., kur tuomet 
jie turėjo nuosavybę — viešbuti. 
Kaip didelis savosios spaudos ger
bėjas ir mylėtojas, E. Narušis rė
mė ir šį laikrašti, žengiantį pir
muosius žingsnius, būdamas ke
letą metų “T.Ž.” garbės prenu
meratoriumi, paskiau — prenu
meratoriumi.

Mylėjo E. Narušis“ savo brolius 
ir seseris lietuvius. Keletui jų su
darė dokumentus ir pagelbėjo at
vykti į Kanadą iš Vokietijos. My
lėjo jis lietuvių kalbą ir papro
čius. mėgo lietuvišką veiklą. Jį 
matė Toronto lietuviškoji visuo

menė seniausios org-jos — šv. 
Jono Pašalpinės Dr-jos steigėjų 
ir pirmosios lietuviškosios bažny
čios bei klebonijos (taip pat šv. 
Jono vardo) įsigijimo iniciatorių 
tarpe; matė jį su kastuvu ranko
se, kartu su kitais, kasant po baž
nyčia rūsį, kur galima būtų įreng
ti salę lietuviškai veiklai.

Jis dirbo, kentėjo tikėdamasis 
laisvo kelio laisvon Lietuvon. De
ja, ilga liga ir mirtis pakreipė jo 
dienas kitais keliais.

Gruodžio 1 d. Prisikėlimo pa
rapijos bažnyčioj atgiedojus eg
zekvijas ir kleb. T. Placidui, OFM 
(asistuojamam Tėvų: Kornelijaus, 
OFM, ir Rafaelio, OFM), atlaikius 
iškilmingas šv. Mišias, velionis 
palydėtas į Šv. Jono lietuvišką
sias kapines. Ten palaidotas šalia 
jo geriausio draugo, taip pat bal- 
ninkiečio, Alfonso Augučio, mi
rusio lygiai prieš, 11 mėnesių.

Bažnyčioje pamokslini žodį ta
rė Tėvas Bučmys, OFM, kuris, tu
rėdamas galvoj velionies ilgesnę 
ligą ir tvirtą tikėjimą, palygino 
su- Senojo Testamento Jobu, ku
rio pasitikėjimo Dievu nepalau
žė joks negandas.

Kapinėse atsisveikinamąjį žodį 
tarė visuomenininkas J. Matulio
nis. Laidojimo koplyčioje buvo 
daugybė gyvų gėlių vainikų. Ve
lionies draugai užprašė už velio
nį eilę šv. Mišių.

Tebūnie jis laimingas amžino
joj Tėvynėj. O mano šie žodžiai 
tebūnie vietoj gėlių ant jo naujai 
supilto kapo.

AR VARGINA

Dirbtiniai dantys
SLYSČIČJA IR ERZINA?

Kam turėti nemalonumo su laisvais slysčiojan- 
čiais dirbtiniais dantimis, krintančiais ar kryps
tančiais jums valgant, kalbant ar juokiantis. 
Tik uždulkinkite truputi FASTEETH ant plokš
telių. šie malonūs milteliai nepaprastai padeda 
plokšteles išlaikyti patogiau ir saugiau bei 
daug tvirčiau. Panaikina kaučuko skoni bei 
sulipimo jausmą. Jie yra šarminiai (be rūgš
ties). Reikalaukite FASTEETH kiekvienoje che
minių gaminių parduotuvėje.

Europoje nyksta "dirbančiųjų klasė
Jei prieš kurį laiką Europa bu

vo žinoma savo pramonės baro
nais, aristokratija ir vargšų kla
se, tai šiandien tas vaizdas yra žy
miai pasikeitęs.

Belgų istorikas Hendrik Brug
mans rašo: “V. Europa tampa so
cialiai demokratinė. Senoji klasių 
kova yra visiškai pranykusi”.

Darbininkai, kurie dar prieš 
vieną generaciją nusikeikdavo ei
dami pro darbdavių namus, šian
dien pralekia pro juos motocik
lais ar Volkswagenais. Klasių 
skirtumui beveik nebeskiriamas 
joks dėmesys. • •

Belgų kasyklų darbininkas 
Andre Demeure sako: “Mano tė
vai galvojo, kad mes visi išmirsi
me badu, šiandien aš turiu televi
zijos aparatą, skalbimo mašiną ir 
dulkių siurblį. Aš turiu socialinę 
apdraudą ir nežinau, kas dar ma
ne padarytų laimingesnių”.

Kur tos gerovės priežastys? Pa

grinde yra Europos vienybės sie
kimas, kuris padėjo techniškai at
sitikusiems kraštams susilyginti 
su kitais, konstitucinė demokrati
ja ir nauja pažiūra į verslą.

Anksčiau Europos universite
tai buvo prieinami tik augštesnei 
klasei; šiandien paprastų darbi
ninkų vaikai užpildo un-tų audito
rijas. Daugelyje kraštų pats pa
vadinimas “dirbančioji klasė” 
baigia pranykti. Anksčiau, kas tik 
gaudavo valandinį atlyginimą, bu
vo priskiriamas “dirbančiųjų kla
sei”. Dabar kiekvienas turįs savo 
baldus, jau laikomas “vidurinės 
klasės” atstovu.

Prieš II D. karą Prancūzijoje 
buvo kalbama apie “deux cent 
families”—200 šeimų, kurių ran
kose buvo visa Prancūzijos pra
monė. Šiuo metu didesnė dalis tos 
pramonės suvalstybinta, ir visa 
tai vyksta be kraujo praliejimo 
bei revoliucijų. V. K.

Nauji liudijimai

Idėjinis Lietuvos jaunimo atsparumas
I Jie sako

Komunistinė spauda dažnai pa
sigiria, kad dauguma gyventojų 
“religiniais prietarais” jau yra 
nusikratę. Bet lygiai nemažai pa
sisakymų, kad didelėje dalyje 
gyventojų tie “prietarai” dar la
bai stiprus. 1962 m. pradžioje 
“Komunisto” redakcijos sušauk
tame susirinkime kompartijos 
Vilniaus komiteto sekr. P. Griš
kevičius teigė, kad bažnyčios lan
komumas Lietuvoje sumažėjo 50 
%, tačiau bažnytinių santuokų, 
krikštynų ir laidotuvių — tik 10- 
15%.

Jeigu paimsime bažnyčios lan
kymą, tai jis dabar nėra toks gau
sus kaip pvz. 1940-41 m., bet, mū
sų turimomis žiniomis, yra daug 
didesnis, negu suskaito patys ko
munistai: daugelis lanko bažny
čią ir atlieka religines pareigas 
slaptai ir nepatenka į komunistų 
vedamą statistiką.

Komunistai krikštydina 
vaikus
Patiems komunistams nėra pa

slaptis, kad daugelis tų, kurie lai
komi tikrais komunistais ir gerais

ateistais, atlieka savo religines 
pareigas slaptai, nuvykdami į baž
nyčią toli nuo savo gyvenamosios 
vietos. Todėl spaudoje dažnai iš
keliami žymūs “nukrypimai” par
tiečių eilėse.

Ikišiol yra labai nedaug ne
krikštytų vaikų. Vaikus pakrikš- 
tydina net ir komunistai bei ateis
tai. Pernai metais Vilniaus radi
jas V. 29. laidoje stebėjosi: “Tik
rai keista, kad dažnai net ateistai 
leidžia savo vaikus pakrikštyti 
bažnyčioje. Jie pasiduoda davat
kų įtakai, nusižemina prieš prie
tarus. Kiekvienas vergiškumas 
yra gėdingas ir palaiko prietarų 
liekanas. Tas leidžia žmonėms 
tnanyti, kad ateistai tik dedasi esą 
tokiais, o tikrumoje galvoja ki
taip, jei krikštija savo vaikus”

Gausios tikybinės 
santuokos
Nekitaip yra ir su bažnytinėmis 

santuokomis: dar labai mažas 
skaičius pasitenkina vien “civili
nėmis apeigomis”. Dažniausia po 
jų arba savo gyvenamoje vietoje, 
arba pavažiavę toliau susituokia
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“Le Matin”, Montrealio laikraštis: “JAV pietuose negrų 
bažnyčios yra deginamos, tuo tarpu Ontario provincijoje, 
nors bažnyčių ir nedegina, bet triukšmas prieš katalikus vis 
didėja. Toje puritaniskoje provincijoje katalikam daug kai
navo savo teisių gynimas. Nors Quebece mus vadina fašistais, 
atsilikėliais, bet ar kas girdėjo, kad mes viešai ar neviešai 
pultume protestantus?”

Komunistinės Kinijos Mao: “Stalinas pądarė vienintelę 
klaidą, būtent, nenužudė Chruščiovo”.

Vysk. Fulton/Sheen: “Nori būti laimingas, bet juo nesi. 
Jei esi ištekėjusi, sakai: “Kad turėčiau kitą vyrą”; jei esi 
vedęs: “Kad turėčiau kitą žmoną būčiau laimingas”. Arba 
sakai: “Kar turėčiau kitą darbą ...”, “Kad gyvenčiau kita
me mieste ...” Kiekvienu momentu matai laimę šalia sa
vęs. ... Priežastis, kad nesi laimingas nėra kažko šalia 
tavęs stokojimas, bet trūkumas kažko tavo viduje”.

Kanadietis pirkėjas, ties kalėdiniais pirkiniais: “Peržiū
rėjęs pirktas dovanas radau: kaklaraištį —■ gamintą Šveica
rijoje, batus — Anglijoje, kaklinį žmonai — Prancūzijoje, 
pirštines — Japonijoje, raktams grandinę — Italijoje, kos
metinę dėžutę — Švedijoje. Mums sako: pirkit kanadiškus 
gaminius. Bet kur jie yra?”

Popiežius Jonas XXIII, lapkričio 25 d., švęsdamas savo 
82 gimtadienį: “Kiekviena diena yra gera žmogui gimti ir 
betkuri diena yra ir privalo būti gera žmogui mirti”.

Chruščiovas, 1955 m. vienoje savo kalbų: “Komunizmas 
atsisakys savo tikslo išlaisvinti pasaulį tik tada, kai žuvis 
išmoks švilpti kalno viršūnėje”.

G. McClellan, Kanados raitosios policijos viršininkas: 
“Piktui triumfuoti reikia tik vienintelės sąlygos: geriem 
žmonėm nieko nedaryti ir laikytis pasyviai”.

Gen. Douglas MacArthur: “Nė vienas nepasensta dėl me
tų naštos. Žmonės sensta tik atsisakę savo idealų. Nuo gausių 
metų atsiranda raukšlės odoje, bet nuo entuziazmo praradi
mo raukšlės atsiranda sieloje”.

William James: “Dviem žmonėm susitikus, visada atsi
randa 6 asmenys: 1. kiekvienas toks, kokiu jis save mato; 
2. tok^, kokį jį kitas mato; 3. toks, koks jis iš tikrųjų yra”.

bažnyčioje. Kas komunistus ypa
čiai erzina, kad tai daro ir kom
jaunuoliai bei partiečiai, žinoma, 
po to jie, jei atidengiami, yra ba
rami, peikiami, tačiau paliekami 
savo pareigose.

1961 m. “Tiesoje” kažkokia 
Rūta Vikšnaitė rašo atvirą laišką 
savo draugei Marijai, prikibdama 
jai, kad po civilinės santuokos ne
gyvenanti su savo vyru, nes šis at
sisakęs tuoktis bažnyčioje. Rūta 
nurodo pavyzdį vienos jaunos po
ros, kuri labai pavyzdingai sugy
venanti, nors juodu nėra susituo
kę bažnyčioje. Baigdama savo 
laišką, Rūta pamoko draugę, 
esą būti laimingiems “užtenka gi
laus jausmo ir nėra reikalingos 
jokios religinės apeigos”.

Puolama atsikerta
“Komjaunimo Tiesoje” tais pat 

1961 m. aprašoma, kaip religinės 
pareigos dar yra branginamos 
Liętuvoje, ir kaip komjaunuoliai 
turi drąsos išpažinti savo tikėji
mą. Jauna moteris Eudokija (gal 
net rusė), partiečių užpulta, kam 
ji tuokėsi bažnyčioje, atsakė:

“Aš žinau, kad vyro tėvai labai 
religingi, todėl sutikau tuoktis 
bažnyčioje. Nenorėjau padaryti 
jiems nemalonumo. Pagaliau ir 
mano vyras norėjo bažnytinių 
jungtuvių”.

“Bet judu abu esate komjauni
mo organizacijos nariais?!”

“Taip ... Bet mudu norėjome 
rimtai susituokti... Kas čia blo
go?”

Moralinis teroras 
neatbaido
Kai Nekrošius, įsirašęs į komu

nistų partiją, susituokė bažnyčio
je, kilo visa audra, nors visiems 
buvo žinoma, kad ne vienas Nek
rošius taip padarė. Tada Rietavo 
rajono “Jūros” kolchozo partinės 
organizacijos sekr. J. Venclovas 
žurnale “Komunistas” kreipėsi į 
Nekrošių tokiu laišku:

“Eidamas tuoktis į bažnyčią, 
Jūs parodėte savo principus, pa
sitraukėte iš materialistinės pa- 

l saulėžiūros pozicijų, nusileidote 
v-; žmonos užgaidoms.- Vardan ko 

I““’ ■ Jūs taip padarėte?” Žinoma, Nek
rošius nieko neatsakė. Pradėjęs 

į girtuokliauti, netekęs autoriteto 
ž^ųįįiir netrukus “pasitaisęs”: dirbąs 

J Klaipėdos statybos treste ir net 
.J' pakeltas į brigadininkus. Tik 

kompartija dabar turinti jį glo- 
i boti, kad ir vėl “neiškryptų” iš

Kanados šiaurės fiorde Tanųuary 500 mylių nuo šiaurės ašigalio. 
6000 tonų ledlaužis John A. Macdonald palaiko ryšį ir aprūpina 
statybine medžiaga būsimą tyrimų stotį. Canadian Scene

ISTORIJOS PAMOKA
Sov. Sąjungos atstovams JT,®

dažnai kaltinantiems vakariečius 
dėl jų kolonizmo, britų atstovas 
Patrick Dean davė istorijos pa
moką. Neminėdamas Baltijos 
valstybių, jis priminė jiems ma
žiau girdėtus kolonizmo atvejus.

Britanija užėmė Ceiloną 1815 
m. Tuo laiku. Rusija okupavo 
Azerbeidžaną. Ceilonas buvo iš
laisvintas ir gavo nepriklausomy
bę 1947 m. Kada gaus nepriklau
somybę Azerbeidžanas?

Britanija kolonizavo vakarinę 
Afriką 19 š., o Rusija tuo metu 
kolonizavo vidurinę Aziją: Ka
zachstaną, Turkestaną ir Turkmė
niją. Visos Afrikos tautos gauna 
nepriklausomybę. “Ar turite nu
matę išlaisvinimo datą vidurinės 
Azijos valstybėms?” — klausė 
Patrich Dean.

1914 m. Britanija prisijungė 
Kiprą. Tuo pačiu laiku Tanu ir 
Tuva šiaur. Mongolijoje buvo pa
skelbtos Rusijos protektoratais. 
“Mes tikime..., kad jų nepriklau
somybės planai yra svarstomi ir 
greitai juos paskelbsite”, — tęsė 
britų atstovas.

Iš sovietų nesulaukta jokio at
sakymo.

| Svarbus pranešimas
I automobilių vairuotojams!
■ STENGIANTIS IŠVENGTI NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR APSAUGOTI GYVYBES
g KALĖDŲ ŠVENČIŲ LAIKOTARPYJE, ĮSTATYMAS ĮPAREIGOJA ORGANIZACIJAS
S DARYTI GALIMAS PASTANGAS SUSTABDYTI VAIRUOTOJŲ GĖRIMĄ.
B GIRTI VAIRUOTOJAI PRIVALĖS EITI Į DABOKLŲ, SUMOKĖTI DIDELES
fi PABAUDAS AR NETEKTI VAIRUOTOJO LEIDIMO. '

B • Padėkite sudaryti šias šventes saugias
B ♦ Negerkite, jei vairuojate
B • Važiuokite ir eikite su ypatingu atsargumu!

B METROPOLITAN TORONTO TRAFIC SAFETY COUNCIL

Lietuviškasis nuoširdumas
AL. GIMANTAS

Pentagonas. — Susirūpinusi 
sargyba iš labiausiai saugomų pa
statų stengiasi išspręsti kompro
mituojančią problemą: kas Kubos 
krizės metu iš aviacijos ministe- 
rio E. Zucker įstaigos pavogė 6 
paveikslus.

• Vienas katalogas skelbia ka
lėdinėm lėlėm minko kailiukus 
— $395.

partinės linijos, — rašoma tame 
žurnale. Reiškia, net toks morali
nis teroras neatbaido jaunimo 
nuo santuokos bažnyčioje.

“Tiesoje” buvo užsipultas Šiau
lių rajono, Kalinino kolchozo zoo
techniku dirbęs veterinarijos fel
čeris Edmundas Lukoševičius, 
komjaunimo narys, kuris ‘savo 
civiline santuoka su kolūkio bri
gadininke Jadvyga Bartaševičiūte 
sutvirtino bažnytinėmis jungtu
vių apeigomis. Komjaunimo ra
jono komitetas, apsvarstęs neti
kusį E. Lukoševičiaus poelgį, nu
sprendė pareikšti jam griežtą pa
peikimą, įrašant įskaitos korte
lėm o jį patį vis dėlto palikti kom
jaunimo gretose”.

Tokių faktų, žinomų viešumai, 
yra nemaža. Kad išvengtų visokių 

(Nukelta į 7 psl.j

Svetimoje šalyje keliaujant, 
dažnai gauni patirti to oficialaus 
nerangumo, nesidomėjimo, o kar
tais ir aiškaus nenoro padėti, su
prasti. Bet, tuos šešėlius tuoj nu
sveria sutiktieji tautiečiai, pirmą 
kartą matomi, visai nepažįstami, 
bet norintieji ir besistengiantieji 
savajam parodyti didelį nuoširdu
mą, svetingumą, pagalbą.

Jūsų bendradarbio žmona nese
niai lankėsi Europoje. Tai, žino
ma, nieko ypatingo; vis daugiau 
mūsiškių pasiekia kitą Atlanto 
pusę. Tad ir jos įspūdžiai nebūtų 
reikšmingesni ar verti didesnio 
dėmesio. Iškeltinas betgi dalykas, 
tai kelionės metu sutiktųjų lietu
vių visokeriopa parama, dėmesys 
ir svetingumas keliaujančiai tau
tietei.

Jei kas lankosi Ziuriche, Švei
carijoje. aišku, neaplenks simpa
tingos p. Thoma šeimos. Ponia — 
buv. D. Mašalaitė, savo metu lan
kėsi Kanadoje, o ir dabar kita se
suo Stefa — solistė pažįstama ka
nadiečiams lietuviams. Atrodo, 
kad pas ponus Thoma pravažiuo
jančių tautiečių niekad netrūksta. 
Jie turi ir specialią “svečių kny
gą”, į kurią prašomi ką nors įra
šyti visi jų svečiai.

Lietuviškosios Romos centras 
yra šv. Kazimiero kolegijoje, tei
singiau. prie jos .esantis lyg ir 
viešbutėlis. Tai vis lietuvių pato-" 
gurnui. Viešnagės laikas buvo tik- . 
rai nepatogus. Visi užsiėmę visuo
tine Bažnyčios santaryba. Visos 
vietos, kambariai, užsakyti iš įvai
rių užsienio kraštų atvykstan-

štai Hamburgas, čia viešniai iš tiems vyskupams. Bet ir tokiu 
Amerikos kun. V. šarka parodė ?tveiu visi rūpesčiai dėl apsisto- 
dideli paslaugumą. Jis vežiojo ir jimo atpuola. Surandamas gražus 
po ligonines, ir stovyklas, ir at- ■ kambarys su visais patogumais, 
skiras šeimas, žodžiu, kur tik gy-;^*en^ atvyks kolegijon vysku- 
vena lietuviu, kad supažindintų I Pas> kuriam jau nuo seniau ta pa
su tenykščiu tautiečiu vargeliais talpa buvo rezervuota. Klierikai, 
ir rūpesčiais. Nuvežė net ir i vie- kurie, paprastai turistams aprodo 
no varguolio, laidojamo vokiečių Romvos ir Vatikano įžymybes, bu- 
lėšomis, laidotuves. Paskutinėn vo išvykę rekolekcijų. Bet ir čia

- — svečias nepaliekamas savo liki
mui. Kaip nepaminėsi prel. L. 
Tulabos, kun. dr. V. Balčiūno, 
kan. Z. Ignatavičiaus, kun. V. 
Mincevičiaus, kun. Dielininkaičio, 
kun. Bulaičio, kurie taip nuošir
džiai stengiasi padėti, kad viešna
gė Romoje būtų neužmirština. 
Arba, negali nutylėti amžinai be- 

įsišypsančio ir paslaugaus prel. 
i Kl. Razmino. Jis netik žino kur ir 
ką matyti Romoje, bet kelis turis
tus iš Amerikos nusivežė pasisko
nėti tikrai pukia itališka “pizza”.

Svečiams parodomas ir kolegi
jos žinioje turimas ūkis, kiek to-

kelionėn tautiečio palydėti nesu
sirinko nė tiek, kad užtektų kars
tui nešti...' O, kokia sunki padė
tis kaikurių lietuvių ligoninėse, 
stovyklose...

ESATE IŠTROŠKĘ
Atsigaivinkite su

MOLSON’S 
INDEPENDENT BREWERS SINCE 1786 
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liau nuo Romos. Čia ir karvės tu
ri savo lietuviškus vardus. Kun. 
J. Dobrovolskis, vyr. šeimininkas, 
susodinęs atvykusius gražioje al
tanoje, palmių ir kitų subtropinių 
augalų pašonėje, -vaišino vakarie
ne. O kun. dr. V. Balčiūnas rado 
laiko viešnią ir Romos aerodro- 
man automobiliu nuvežti.

Paryžiuje lietuvių tikrai tik 
saujelė. Ten darbuojasi kun. J. 
Petrošius. Jis aprodė Paryžiaus
įdomybes, neaplenkdamas nė vie
no “must” kiekvienam lietuviui. 
Vienoje galerijoje tuo metu vyko 
V. Kasiulio darbų paroda. Buvo 
proga netik pamatyti jo kūrinius, 
bet ir vieną paveikslą namo atsi
vežti. Paryžiuje neteko nė viešbu
čio pamatyti. Ponų Matvienko šei
ma (ponia lietuvaitė) didelių rū
pestingumu ir vaišingumu gaubė 
pravažiuojančią tautietę.

Išties, kaip yra miela keliauti, 
kai žinai, kad ten. kur rasi bent 
vieną lietuvį, visad būsi mielai 
sutiktas, priimtas, paglobotas. Tai 
vis gražios ir šviesios prošvaistės, 
Ivg kokios oazės, tarp visų pasi
taikančių kelionės nepatogumų. 
Ir kur tų lietuvių nėra? Štai, eini 
Hamburgo centrine gatve, nori 
paklausti trumpos informacijos. 
Užkalbini praeinančią skubančią 
merginą. Pasirodo, nežinanti, ne
vietinė:' atvykusi studijuoti iš 

i Worcesterio, Mass. Amerikietė? 
t Taip. Kokios tautybės? — Lietu
vaitė! Kągi. abi atvykėlės jau tę- 

isė pokalbi lietuviškai.
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TAI JŪSŲ GERIAUSIOS KOKYBĖS VYNAS.
Galima gauti tik Ontario svaiginamų gėralų krautuvėse

TtVMKtS ŽIBURIAI

HAMILTON, Ont.
Nr. 50 (074)

Lietuviai pasaulyje

Gėrėkitės

PAARI
VYNU

Vis daugiau kanadiečių pradeda pamėgti malonų europie
čių paprotį, pasinaudoti vyno stiklu prie pietų.
Tarp jų mėgstamų yra švelnus, saldus Paari Riesling Dry 
baltas stalo vynas, kuris puikiai tinka prie lengvų užkan
džių praleisti valandėlę laiko draugijoje; stiprus Paari 
Roodeberg raudonas stalo vynas yra idealūs palydovas 
tvirtesnio valgio.
Jei norite tokio vyno, kuris tiktų kiekvienai progai, pa- 
sirihkite naujos gamybos Paari Rose Dry rožinės spalvos 
stalo vyną, vienintelio savos rūšies derinio — subtilaus 
skonio.

\ z. .
šios puikaus Paari importuoto vyno rūšys yra tikrai nuo
stabios kokybės — o vis dėlto prieinamos kainos, kad jo 
galite sau dažnai įsigyti.
Įsitikinkite patys — pasivaišinkite Paari stalo vynu dar 
šį vakarą.

Pavergtoje tėvynėje

KALĖDŲ EGLUTĖ vysk. Valančiaus Į bilinskas, ankstyvesnės išeivijos tau-l simistas. Jis pareiškė, kad LN morgi 
šeštad. m-los mokiniams ir jos dar ne- lietis, pažadėjo, kai tik gausiąs skolą čių negausią ir siūlė LN sklypą par
tenkantiems nuo 3 metų amž., įvyks \iš kurio savo kreditoriaus, įnešti LN j duoti ir pagalvoti apie kitą LN įsigi- 
gntodžio 23 d., sekmadienį, 4 vai. p.p. t___ .. L ? - \$500. Tuo būdu stot savaitės vajus da- jimo planą? Jis v-bai pakartotinai tei-
mergaičiu/gimnazijos naujose pątąlpo- yė $800 ir pasiekė $86.800. Visiems di-gė, kad jis galėtų už sklypą gauti 

t r TObjo ^tautinio’ židinio ’ kūte jams * gi?'*$80.00fr gr^tiare'-c^riešl nėpihtds < <n#-
Kalėdų senelis atveš visiems vaiku- liausią padėka! , tus už ji LN v-ba sumokėjo $40.000

čiams’dovanėlių. Tėvams nereikės rū
pintis, tik prie įėjimo bus renkamos 
aukos išlaidoms padengti.

Pačių mokinių bus atliekama įvairi 
programa. Kviečiame visus vaikučius* 
tėvelius ir svečius gausiai atsilankyti.

Iš organizacijų, verslo įstaigų atski
rai nebus prašoma aukų, bet jei kam 
ištekliai leistų, kiekviena auka su dė
kingumu bus priimta, šiuo atveju au
kas prašome įnešti į bankelio “Talka” 
mokyklos ein. s-tą nr. 676.

Tėvų komitetas
JAUNIMO NAUJŲ METŲ SUTIKI

MAS — gruodžio 31 d. parapijos salė
je. Pernai toks parengimas praėjo la
bai gražiai, sutraukęs virš šimto jau
nimo iš Hamiltono ir apylinkių. Tiki
masi, kad šiais metais jis bus dar gau
sesnis ir įdomesnis. Tėveliai prašomi 
savo jaunimą paraginti, kad jis daly
vautų tradiciniame N. Metų sutikime, 
o nesibastytų po kavines. Šį N. Metų 
sutikimą jaunimui ruošia Hamiltono 
ateitininkai.

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ susi
rinkimas įvyks gruodžio 16 d. parapi
jos salėje tuoj po 10 vai. pamaldų. 
Nariams dalyvavimas būtinas, be to, 
kviečiami visi moksleiviai virš 12 me
tų amžiaus dalyvauti susirinkime.

J. P.
VAJUS TAUTOS NAMAMS 86 sa

vaitėje gavo didesnę paramą iš Toron
to ir Brantford lietuvių. Pr. Liudavi- 
čienė iš Brantford įteikė $100 čekį, o 
jos vyras pažadėjo su šimtine prisi
dėti vėliau. P. Liudavičienė užsisakė 
“Tž”. Z. Gečas irgi iš Brantford, turįs 
LN $100, artimoje ateityje pažadėjo 
dar šimtą.

Didžiausią Ęrantford viešbutį “Gra
ham Bell Hotel” nupirko du lietuviai 
ir viena lietuvaitė iš Toronto. St, Bak
šys, užsukęs pasikalbėti su savininkais 
dėl paramos LN, pripuolamai sutiko 
kelįs Toronto lietuvius, iš kurių J. Ku-

. Nuoširdus ačiū Vyt. Peldžiui, kuris 
savo automobiliu vežiojo St. Bakšį LN 
reikalais ir nepaėmė jokio atlyginimo. 
Taipgi didelė padėka mieliesiems Kuz
mickams už nakvynę, o p. Alfonsui už 
$6 auką Vasario 16 gimnazijai.

Lašas po lašo ir akmenį pratašo — 
savaitė po savaitės ir po*kurio laiko 
savąjį tikslą atsieksime.

LN V-BOS POSĖDIS lapkr. 30 d. te-’ karnai keičiasi samprotavimai, 
suspėjo apsvarstyti pusę darbotvar- ■ Apie svarbesnius nutarimus, manau, 
kės ir gruodžio 7 d. v-ba nutarė vėl i bus Progos visuomenę painformuoti 
susirinkti. ■ ateityje. Sk. St.

V-bos pirm. St. Bakšys pranešė, kad! ŠEŠTADIENINĖS MOKYKLOS VE- 
LN apvaldė didįjį narių pinigų atsi- DĖJUI mokyt. Jonui Mikšiui, nuošir- 
ėmimą, nejudinant pagrindinio $4.200 
rezervo “Talkoje”: spalio mėn. grąžin
ta $1.200, lapkričio — $1.800, gruo
džio — $1.800 (pinigai jau paruošti) 
— iš viso per 3 mėn. LN neteko 
$4.800. Tai didelis bendro tikslo sie
kime stabdis, bet jis nesustabdė LN 
eigos į priekį tik naujų tautiečių įsi
jungimo LN nariais dėka! LN v-ba 
sekdama dr. V. Kudirkos “vietoj ano 
stulpo tąją pačią dieną tuoj kitą sta
tykit” — savo sunkiame darbe šį pa-

grynais). Alf. Patamsis priminė, kad 
tie patys lietuviai, nekil. turto parda
vėjai, kai buvo sklypas perkamas, kal
bėjo visai ką kita. Pov. Kanopa irgi 
taikliai atsakė: “Mes sklypą pirkome 
ne uždarbiams, bet kad jame Liet. Na
mus pastatytumėm”. B. Kronas po 
v-bos narių pasisakymų paaiškino, kad 
dabar sąlygos pasikeitusios ir atitin-

Apie svarbesnius nutarimus, manau,

JA Valstybės į Vokietija
PREL. PR. JURAS, norėdamas pa- STUD. K. ŽEMAITIS, baigęs filoso- 

remti Nek. Pr. M. seserų kongregaciją fijos studijas Miunchene, išvyko i Ro- 
^r ypa^ pcišidėtf'prie Maiulaičio sehe-r mą studijuoti teologijos'. •. <«. 
lių namų-ligonines Putname, Conn., H4min.rft I1NW ctuihjuo
statybos fondo, vienuolijai paaukojo HAMBURGO UNTE STUDIJUO
daug savo išleistų knygų-2.000. šios J.A; Arvydas Linge Jaunutis Khmai- 
knygos bus platinamos ir pajamos už ^ Bernardas Raudys, Kristina šikš- 
jas eis minėtam tikslui. A. S. nl“te.

MAŽOS SESUTES — Birutė, Tere- MAIRONIO MINĖJIMĄ Ludvigs- 
sė, Kazimiera, Marija ir Vida žygaitės f«“lde surengė apyl. v-ba. Paskaitą 
iš Grand Rapids, Mich., sunkoką mai- skaitė dr. J. Sakalauskas. Sol. M. Pan- 
šeli pinigų atsiuntė “Draugui”. Per vi- se • Simaniūkštytė, akomponuojant 
są vasarą jos taupė centus, kurių susi- muz. V. Banaičiui, atliko Maironio dai- 
darė $1, ir juos paskyrė lietuvaitei koncertą. A. Brakauskas, stud. I. 
misijonierei Marijai širdies Jėzaus, Vyšniauskaitė ir mok. Alf. Hermanas 
dirbančiai Peru misijose. Jos prašė padeklamavo Maironio eilėraščių. E.

kuo greičiau pa-
Mokytojai 

aplankęs įvairius 
sugrįžo į Hamilto-

džiausi linkėjimai 
sveikti.

K. BARONAS, 
kraštus Europoje, 
na. Savo įspūdžius aprašė “T. Ž.”.

N. METŲ SUTIKIMAS šiemet ren- 
giamas Queen’s Banquet Centre, 1069 
Barton St. East. Tai yra nauja, moder
niška salė Barton’o ga-je prie pat Ot- 
tavos. Turėsime padidintame sąstate 
Benni Ferri orkestrą su solistu, ver-

kun. JL Prunskį persiųsti pinigus misi-! TARPTAUTIN1S DARBININKŲ 
jonierei. VAKARAS. — Miuncheno miesto ta-

A. A. MATAS ČIŽAUSKAS, 83 m. ryba kartu su Europos Unijos Miun- 
amžiaus, mirė Grand Rapids mieste, chene komitetu, kurio sąstate lietu- 
palikdamas dvi dukras, 4 sūnus, 19 viams atstovauja J. Kairys, lapkričio 
vaikaičių ir 3 provaikaičius. Palaido- 24 d. suruošė didžiuli susiartinimo va
tas lapkričio 20 d. šv. Petro ir Povilo 
kapinėse. Mirė vėžiu, po ilgos dvejų 
metų ligos, tačiau visuomet stengęsi 
būti kantrus ir aktyvus.

BRONĖ PILIPAITIENĖ ir jos dūk-

karą žvairių tautų darbininkams, vad. 
“Gastarbeitęr”. Vakaras Įvyko garsaus 
Vokiečių Miizėjaus didžiojoje kongre
so salėje. Dalyvavo virš 3.000 žmo
nių. Didžiąją dali sudarė italų darbi-

tarimą pilnai įvykdė. Artimoje atei-i fantų loteriją, bufetą{ su čia pat 
tyje, pagal paduotus narių pareiški- j PaJammtais šiltais užkandžiais.
mus, reikės gražinti jau palyginti ne-1 gaivinančių gėrimų, premijuojair 
žymios sumos: sausio mėn. $400, vasa- į 
rio — nieko, kovo $100, balandžio — 
$100, gegužės — $100.

Toliau sekė pranešimai LN statybos 
reikalais. Rangovas J. Matulaitis pra
nešė, kad jis galįs finansuoti LN, jei 
gautų statybą. Z. Didžbalis ir V. Sakas 
pateikė v-bai pasiūlymą pirkti “Deltą”. 
Pirkėjas siūlė $150.000 su $20.000 įmo- 
kėjimu, prašydamas skirtumą iki pir
mųjų morgičių *$52.000 palikti antrai
siais morgičiais. Pagrindinės sąlygos 
—- jei gaus bowlingui leidimą ir nau
jų LN statybą. V-ba nutarė pateikti šį 
kontra pasiūlymą: kaina $175.000 ir 
skirtumas iki I morg. $97.000 grynais, 
paliekant tik vieną sąlygą — jei pir
kėjas gaus leidimą bowlingui.

B. Kronas savo pranešime buvo pe-

Delhi-Tillsonburgo apylinkėje
PRIEŠKALĖDINIS SUSIKAUPI

MAS įvyks šv. Kazimiero bažnyčioje 
gruodžio 22-23 d. Trumpas rekolekcijas 
praves lietuvis pranciškonas iš Toron
to. Gruodžio 22 d., 6 v.v. renkasi baž- 

; nyčion vaikai. Jiems bus pritaikyta 
konferencija ir išpažintis. 7 vai. vak. 
renkasi suaugę žmonės. Jiems — kon
ferencija ir po to klausoma išpažinčių.

■ Sekmadieni, gruodžio 23 d., 11 v. pa
maldos. Prieš jas klausomą išpažinčių. 
Raginami visi parapijiečiai atlikti išpa
žintį, kad per Kalėdas galėtų priimti

ra Ona Robitaille lankėsi Sov. S-goj. ninkai- bet buv0 daug ir kt- tautybių. 
Savo darbovietės laikrašty, Los Ange- ?al?:vav® J?]?. ,?at lietuviai’ .latvi_ai’ 
les, Calif. — taip* aprašomi jos įspū
džiai:

“Rusija — kraštas, kuris neturi vil
ties. Nusileidus lėktuvui rusų žemėje, 
staiga pajutome slegiančią atmosferą. 
Tuoj buvo įsakyta parodyti pasus ir 
dokumentus. Tas dar labiau mus pri
slėgė. Rusų sargybiniai vartė zmūsų 

Į pasus, žiūrėjo tai i mus, tai i mūsų 
nuotraukas, tikrindami mūsų tapaty
bę ...”

L. IR A. KARMAZINAI, niujorkie
čiai, lapkričio 21 d. išvyko atostogų

NOTARAS A. LIŪDŽIUS ir žmona j į Australiją ir kitus kraštus. L. Kar- 
džiaugiasi sulaukę tvirto sūnaus Mor- mazinas iš Vokietijos buvo emigravęs 
kaus Antano, gimusio lapkričio 23 d.; į Australiją, iš ten persikėlė į JAV ir 
šv. Juozapo ligoninėje, broliuko Vytau- dirba American Airlines lėktuvų bend- ferencijoj Berlyne Lietuvai atstovavo 

j. . rovėje.
4

. Bus 
ą, premijuojamų šo- 

i kių varžybos, nemokamai duodami 
balionai ir kepuraitės. Be to, “Floor -

■ Show” su išgarsėjusia ukrainiečių vai
kų šokių grupe ir magiku. Pradžia —
8 v.v., pabaiga — 2 v .r.*

Jau dabar galite rezervuoti sau sta- i 
i liukus paskambinant V. Kėžinaičiui I 
! JA. 9-84^1, arba K. Mileriui LI. 5-4058.

K. M.

estai, ukrainiečiai, vengrai ir apie 
300 vokiečių kviestinių svečių.

Programa buvo labai Įvairi, su kla
sikiniu ir tautiniais atspalviais. Jos iš
pildyme dalyvavo graikė Euprepia Fo- 
tiadu, italas Francesco Chiara, anglas 
Desmohd Clayton, italas Massimo d’ 
Orlando, persas Enayetollah Rėzai ir 
kt. Be to, šokėjų grupės ir chorai. Pa
grindinę muzikinę dali atliko Bavari
jos orkestro dalyviai, vad. J. Voehrs.

Programos išpildyme su lietuvių 
taut, šokiais dalyvavo ir Miuncheno 
lietuvių taut, šokių grupė, vad. A. Gri
nienės. ELI.

KRIKŠČ. DEMOKRATŲ tarp, kon-
tiri, Bernardui, Angelikai ir Silvijai.

PARYŽIUS! PARYŽIUS! — dažnai
skamba moterų lūpose su nuostaba ir:
susižavėjimu. Juk tai madų pasaulio,! Q f 1 AWA Osif" 
tai elegancijos sostinė! Į tą išsvajotą: W VZfill
Paryžių nukėlė mus E. Dauguvietytė

dr. P. Karvelis. Konferencijos pirm. 
Lefevre — Belgijos min. pirm, pa
vergtųjų tautų atstovui pakartotinai 
patikino, kad KD partijos visuose kraš
tuose rėmė ir rems pavergtųjų išlais
vinimo pastangas. Diskusijų metu dr. 

Kudabienė savo pasirinkta komedija! jas Otavos LB apylinkės pirmininkas.: Karvelis atkreipė dėmesį, kad Euro- 
“Pirrnasis skambutis”. Hamiltonas į Sekretorius —Trečiokienė ir iždiniu-: Taryboje pavergt, kraštų reikalai

kė — Daunienė. Pirmininko adresas: !nes^ pakankamai paisomi. E.
. . . t PEVERGTŲJŲ EUROPOS TAUTŲ,
jai valdybai linkime sėkmės naujose sonnos atstovybės, posėdyje išrinkta 
pareigose. nauja vaidyba: ligšiolinis pirm. Gust.

KALĖDŲ EGLUTĖ vaikams Įvyks HennVey, vengras, dr. P. Karvelis — 
gruodžio 16 d., sekmadieni, 4 vai. p.p. vicepirm. ir sekr. — M. Traboini, al- 
arkivyskupijos rūmų salėje, Parent banas.
St. 90. Visi tėvai su vaikučiais kviečia
mi gausiai dalyvauti.

KUN. DR. V. SKILANDŽIŪNAS pa
sakė kalbą apie Maironio gyvenimą ir j

DR. ALGIRDAS JURKUS — nau-

gruodžio 1 d. — per at-kų ruošiamą__  __________________ ___ ____
vakarą — valandėlei virto saulėtu Pa- 350 Mayfield Ave.. Eastview, Ont. Nau- i 
ryžiumi. Atsidūrėme elegantiško tur
tuolio, moterų širdžių ėdiko — Bobby 
Miseleu . (Alb. Stasevičius) namuose. 
Praleidus jaunystę Paryžiaus nakti- 

’ niuose klubuose ir pražilus, Bobby iš- 
j tinka podagros priepuolis. Tuo pasi- 
1 , <4 r?^-t»4 , •> ponia r i -

si Kalėdų eglutei. Bus vaidinimas, in-jdak (A. Matulienė) nori įkalbėti jam 
scenizavimų, deklamacijų ir vaikams 1 rimtą ligą, kad galėtų Bobby atitrauk- j 
vaišės. Š. m. mūsų mokykla naudojasi ti nuo kitų moterų ir sau vienai pasi-:

paminėta kariuomenės šventė. Minėji
me paskaitą skaitė svečias iš Toronto 
H.^Stepaitis. Minėjimą organizavo apy
linkės v-ba-ir šaulių būrysi Apylinkės 
v-bos pirm, yra St. Kairys, o šaulių 
būriui .vad. St. Jakubickas.

ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA ruošia- i naudodama jo “simpatija
E.

LIETUVIŲ 4204 LS KUOPA ir Hei- 
desheimo apyl. v-ba pagerbė Maironio 
šimtmetinę sukakti ir kariuomenės 
diena Uhlerhorne. Budinčiam karinin- -
kui komanduojant buvo iškelta Lie
tuvos vėliava. T. A. Bernatonis atlai- 

bus kė pamaldas. Stp. Povilavičius skaitė 
i paskaitą apie Maironį ir liet, kariuo- 

, menę. Meninę dali išpildė sol. Panse • 
|4Simaniūkštytėį deklamatoriai R. Ta
mošaitytė ir A. Vitkus, Vasario 16 
gimn. moksleiviai. Po to visi buvo pa- 

PASKAITA APIE -MENĄ. — Gruo- kviesti jaukioms vaišėms kpt. J. Ma-
■ džio 1 d. dail. A. Tamošaitis skaitė • tulaičio globoje, 
i paskaitą' apie modernųjį meną inžinie- 
į rių ir architektų sąjungos Ottavos 
. skyriaus susirinkime p. Danių namuo- 
! se. Paskaita buvo pailiustruota moder
naus meno reprodukcijomis ir lietų-’!

i viu dailininku Kasiulio. Remeikio. Va- {

- - --- ------•- - - j--- j vi uuv luviviu u caa * ivuai yaor . _ . , .

'geromis patalpomis — užima visą vie- likti. Jos pastangos buvo veltui. Pa-Į kuryb^ visuotiniame Otavos ir apylm-

NĖRIES MUZĖJUS t centru arba, kitaip tariant, apskrities;
Palemono namelyje, kuriame 1937- miestu.

1941 m. laikotarpyje gyveno ir kūrė J Ignalinoje taipogi baigiama statyti
poetė Salomėja Nėris, atidarytas jos: žuvų veisimo Įmonė, žuvininkas Jo- į RODNEY-WEST LORNE APYLIN-: padeda vietos klebonas, 
atminimui skirtas muzėjus. Atidarymo nas šipkauskas pasakoja: “Mūsų eže- kės lietuviams katalikams prieškalėdi-1, 
iškilmėse dalyvavo Lkp ck sekr. A. į ruošė puikiai laikosi ungurių mailius, nis susikaupimas įvyks gruodžio 23 d. 
Barkauskas, Lkp ck skyriaus vedėjo gautas iš Prancūzijos. Ignalinos apy-, paskutinį sekmadienį prieš Kalėdas pavad. V. P —«_i_i—--—----- --- e-2—; _ *— _

miesto sekr. A. Umbrasas, miesto i kad jie visi būtų žuvingi ir per metus rencįja. šv.
vykd. komiteto pirm, pavad. J. Narke- sugautumėme ne 35 tonas žuvies 
vičiūtė, rašytojai — A. Venclova, A. dvigubai ir net trigubai daugiau”.
Gricius, V. Šulcaitė ir V. Bubnys. Ko
munistinėje santvarkoje vyksta para
doksiški dalykai: miizėjai atidaromi 
tiems, kuriuos pati partija pražudė.

tos kat. mokylą. Ją lanko apie 50 mo- kvietusi Bobbv giminaičius iš provin-i^^s susirinkime.
’• * ....................... ‘ LIETUVIŠKOS PAMALDOS T

; gruodžio 23 d„ sekmadieni, 10.30 vai.
: St. Brigid's bažnyčios salėje, St. Pat-
; rick’s ir Cumberland gt. kampas. Ka-! 
! ledinių plotkelių bus galima gauti tuoj ! 
po pamaldų. Kor.

; hdll pci IxdltzUdb , - - T 4 J* U 1- 4. a -4.- - —- * ;IŠV. Komunija. Išpažinti geriau atlikti lkmiųA dirba mokytojos: Augame-cijos tikėjosi viešpatauti jo namuose, 
šeštadieni i ne' Augustmaviciene. Steigvihene ir Deja, tuos prov. giminaičius Paryžius \

I Birutė. Augaitytė. Talkina Kairienė ir pakeičia visai neatpažįstamai. Kukli i
■ prov. moteris — žmona Zuzan Lisol; 
(H. žilvytienė tampa elegantiška da-Į 
ma, kuri pavergia Bobby širdį. Ir į 
smarkioji uošvė Klemansa Tulusol! 
(E. Dauguvietytė-Kudabienė). kūrusi1 
tiktai bažnytinę muziką. Bobby drau- i 
go veltėdžio Pažino (E. Mickūnas) po į 
naktinius klubus vedžiojama visiškai' 
pasikeičia. Užburta tų naktinių links- į 
mybių jau vien tik džazui laukinę mu-

j ziką tekuria. O savo širdį, nors iš anks- š
j to pažadėjusi droviam prov. giedoriui, iiaus, Vizgirdos, Tamošaitienės ir Ta-! 
: Lepenšua (M. Panavas) atiduoda Pa- > mošaičio paveikslais. Paskaita buvo: 

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJAI TRE- žino. Drauge autorius perspėja vedujtebai įdomi. Po to sekė gyvos disku-

KALĖDINIS PARAPIJIEČIŲ LAN- 
KYMAS bus pradėtas po N. Metų. Šiuo 

Baniulis, partijos Kauno linkėse yra apie 70 ežeru. Stengsimės,! 5 v. p.p. West Lorne bažnyčioje konfe ™etu sustabdytąs tabako pirkimas.
‘ ” ------- ’ ■ .....................f Mišios, bendra Komunija. {Vyksta t™ .kla“, Patarimai To-;

°. Prieš’Mišias klausoma išpažinčių. Ten ronte’ ^riuoset dalyvauJa O^ano 
pat bus galima gauti ir kalėdiniu plot- valdz,<\s atstovaL ;Man1oma' kad 

£ & : tabako pardavimą sutvarkys, kai į
; į tą reikalą daugiau įsikiš valdžia. S400

i GRAŽUS VAIDINIMAS. Gruodžio ! mil. verslas negali būti paliktas taba- i 
15 d., 6 v. po p., vokiečių salėje Delhi, i ko supirkimo bendrovių malonei 

: scenos meno mėgėjų grupė “Aukuras” kada nori perka, kada nori ne.
: iš Hamiltono, vad. aktorės ir režisorės 
, E. Kudabienės, vaidins “Sniego Kara-

Paruošė Pr. AL

NAUJOS DAINOS 
LIETUVIŠKAI MOKYKLAI 
“Tarybinio Mokytojo” laikraštis bu-

S. Nėris buvo žymi mūsų tautos poe- vo paskelbęs konkursą mokyklinei dai- 
tė. Jos kūrybos ir gyvenimo kelią pa- • na* PremUa paskirta L. Po-
kirto komunistinio prievartavimo šal- vilaičiui už dainą “Tarybinei tėvynei”,___

kurioje randame tokius žodžius: “čia ; Įįene”. r
Lenino gimtinė, čia augau aš ramus,! suaugusiems.

L. PRUSEIKOS GATVĖ j čia motina Tėvynė nuo priešų saugoj1 [- __________ _______
Amerikos lietuvių komunisto Leono mus...” II premiją gavo tas pats L. savivafdvbės salėje (Church ir Main į 

Pruseikos 75-tųjų metinių proga suso- Povilaitis už pagal P. Gaulės parašy-» gatvju kampas), miesto centre. Jau; 
vietintos Lietuvos vyriausybė Įsakė jo tą tekstą sukurtą dainą “f ” j ___
vardu pavadinti Kybartų miesto kultu- m premija teko Vyt. Juozapavičiui.! ‘Puošia K LB apylinkės^ 
ros namus, vieną Kybartų miesto gat- ų<uris, pasinaudodamas liaudies žo-; įr k L K Moterų dr-jos Delhi skyrius.; 
vę ir Įrengti memorialinę lentą Virba- džiais, sukūrė “Dainelę apie gaidelį ir Į ’ _ :___2___________ ‘____ ;
lio vidur, mokykloje, kurioje mokėsi vištelių pulką”. —vkst—
šis sovietinio komunizmo garbintojas. 
“Tiesos” redakcijos patalpose buvo su
rengtas vakaras Prūseikai pagerbti. 
Apie jo veiklą kalbėjo kitas soviet, ko
munizmo garbintojas B. Pranskus-Ža- 
lionis. J. Kaškaitis papasakojo savo 
atsiminimus apie Prūseikai Kalbas p? 
sakė kultūrinių ryšių dr-jos pirm. L. 
Kapočius ir ‘Tiesos” vyr. red. G. Zi
manas. Būtų buvę žymiai tiksliau Pru
seikos vardu pavadinti vieną Maskvos 
gatvių, nes juk jo visas gyvenimas bu- s į_y į apylinkėje gan gyvas. Neseniai graliaivo paskirtas sovietinio komunizmo P a s k u 11 n j Kreipimąsi i msus geros. 
garbinimui lietuvių kalba. val'os tautiečius: visi dar syk? ir jau j |

paskutini kartą prašomi paskubėti pri-1 
AUGANTI IGNALINA ' sidėti prie šio tautinio reikalo. Darbo!
K. Trečiakauskas ‘Tiesos” pustepiuo- talka dabar jau atpuola — reikalingos: 

se džiaugiasi augančiu Ignalinos mies- tik lėšos. Aukas prašoma siųsti ligi N. • 
teliu: “Alėja nusitiesusios Komjauni- ’ Metų v-bos iždininkei: Mrs. U. Blyskis, 
mo gatvės gale sušvytėjo mokyklos 137 Albert St.. London. Ont. Tel. GE. 
rūmai. Kitame gale — užsibaigiančia
me Salomėjos Nėries aikšte — ištisas 
namų ansamblis, čia — plačiaekranis 
kino teatras “Turistas”, universalinė 
parduotuvė - restoranas, pašto rūmai. 
Baigiamas Įrengti naujas buitinio ap
tarnavimo kombinato pastatas, šiomis 
dienomis šalia kino teatro “Turistas” 
pradėta Ignalinos administracinio pa
stato statyba. Dar šiemet ignaliniečiai 
tikisi pakloti pamatus ir naujai ligoni- Vieną jų laidotuvių dieną atsiuntė G. 
nei, dar keliems gyvenamiems na- E. Halpenny. Kanados valstybės sek- 
mams". Ignalinos augimo priežastimi rotorius ir informacijos ministeris. 
yra šio miestelio padarymas rajono D. E.

na. TT ... . .. ... JI METAI. 1959 m. buvo įsteigta šv. sius vyrus, kaip jų nesidomejimas sa-. sijos,
i Kazimiero parapija Delhi. Pirmos pa-

N. METŲ SUTIKIMAS ivyks Delhi i ^aWos .,v-vk.? C°urtla^ bažn>- 
v - •- - - cioje gruodžio 22 d., 1959 m. šiuo me-

' tu parapija neturi skolų, bažnyčia ir 
Į stovykla”.! ^uH^eWiZk piginami bilietai. Su“J !a,ė .iš^?kėta: v*si feikmenys bažny-

; ciai ir salei įsigyti. Ateinanti pavasari
• parapija gauna iš senosios kat. para- 

l * ' : pi jos kleboniją Tada ji turės visus rei-
PAGERBIANT DANGIŠKĄJĄ GLO-' kalingus pastatus. Ir dvasiškai parapi-

; BĖJĄ, Delhi kat. moterų dr-jos skyr.; ja per tuos 3 metus sustiprėjo. Jai pri-j --------- -
j susirinkimas įvyko gruodžio 9 d., sek-; klauso, su West Lome globojamais lie šiant pabėgti su giminaičio žmona ir i .
Į madienį, su atitinkama paskaita. Dau- {tuviais katalikais. 800'asmenų. Jos plo- netikėtai su juo susitikus, Bobby šir-: PERSITVARKYMAS ŠEŠTAD. MO-
; gelis narių ta proga priėmė bažnyčioje: tas — 12 teritoriniu parapijų. Pamal-: dy kyla gailestis: ypač, kad Emil pa-;KYKLOJE. Veikusios čia dvi mokyk- 

t?-_____________________________________________ ______ ‘ - ___ l . . * 4; 44o iln<r katpkiyariins ir liptnviii kalEns*

vo žmonomis virsta tragedijomis. Po - Dailininkai A. Tamošaitis ir A. Ta-
nios Bridak vyras (A. Kaušpėdą) susi-į mošaitienė atsivežė po keletą savo kū-i 
rūpinęs tik ministerio “portfeliais”, į rinių. taigi, buvo lyg tai nedidelė me- ■
nemato kaip žmona susiranda Bobby. į no paroda. Susirinkimo dalyviams jų ’ 
Taip pat ir Bobby giminaitis Emil Li-į kūryba labai patiko ir jie .nupirko;

į sol (K. Bungarda), tematąs tik savo vieną p. Tamošaitienės ir penkis p.; 
Į laukinių “tagalų” kalbą, vos nepraran-: Tamošaičio paveikslus. Dalyvis į 
da žmonos, kuri įsimyli vyro dėdę —•
Bobby, tačiau Bobby sąžinė, nors ir e
Paryžiuje, dar nėra mirusi. Besiruo- ’ St. Catharines, Ont.
v • . , • . • • ■ X - v__  . •

LONDON, Ont
TALKOS NAMUS numatoma baigti ;šv. Komuniją. Šio skyriaus moterys vei- 

- statyti dar prieš N. Metus. Neseniai j ^ia praktiškai: lanko ligonius, remia 
sudėtos durys. Dabar dedamos grindys' spaudą, siunčia Lenkijos ir kitų kraštų 
ir atliekami kiti smulkūs baigiamieji; lietuviams siuntinius, remia parapiją, 
darbai. Labai gražų pavyzdį parodė į §įuo metu skyriui vadovauja Birutė 
vienas mūsų rangovų, pažadėjęs be at-1 Vytienė.

ž lyginimo atlikti vieną stambesnių dar
bų. Apyl. v-ba prašė perduoti jos ORGANIZACINIS VEIKIMAS šioje

Malonus
"Tėviškės

4-9204. Malonu pastebėti, kad yra tau
tiečių ir- stambiomis surfiomis parė
musių šį reikalą. Pilnas visų prisidė- 
jusiųjų sąrašas bus paskelbtas netoli
moje ateityje. Piniginės prievolės dy
dis — $16. Dali šios pareigos darbu at
tikusieji prašomi likusiąją dalį išly
ginti piniginiu įnašu.

J. BUTKUS, LB apyl. pirmininkas, 
motinai mirus gavo daug užuojautų.

■

Kalėdinės atvirutės
su religiniais ir kitokiais vaizdeliais

lietuviškais tekstais.
Tinka sveikinimams Kalėdų ir 
Naujųjų Metų proga.
Kaina 12V2č ir 15ė. iškaitant ir voką 
Užsakymus, čekius ir money 
orderius rašyti:

Spaudos Bendrovė “žiburiai”, ’ 
941 Dundas St. W., 

Toronto 3. Ont.

I

skaitytojai
Kas metų gale „kreipiamės 
Jus su labai mažu prašymu 
priminimu:

• PRAŠOME pratęsti “ T Ž ” 
prenumeratą ateinantiems 
metams jau dabar, kad jie 
lankytų Jus ir 1963 metais.

• Kurie dar esate neatsilygi
nę už šiuos metus, būkite 
malonūs atsilyginti ir pratęs
ti jau šiandien, kad “TŽ” ne-^ 
sustotų Jus lankę. 1

• Užsisakę “Tž” šiais metais 
papiginto vajaus metu, tiki
mės, susipažinote ir pamilote 
juos, todėl lauksite kas sa
vaitę į savo namus ir atei
nančiais metais. Jie lankys 
Jus. tik prašome neatidėti 
kitai dienai jų pratęsimo 
1963 metams.

ADRESAS:
Toronto 3, Ont., Canada. 
‘‘Tėviškės Žiburiai”, 
941 Dundas St. W.,

Prenumeratos kaina metams visur 
$5. Ant čekio ar perlaidos — mo
ney order — rašykite “Tėviškės Ži
buriai”.

Ačiū visiems!
administracija

Į 
ir

- 12 teritorinių parapijų. Pamal-į dy kyla gailestis: ypač, kad Emil pa
dų lankvmas geras. 5 metų sukakties sisako, jei jo žmona jį paliktų, jis mir-pos: katekizacijos ir lietuvių kalbos, 

uixaaiuvuH tų. Bobby nusprendžia atsižadėti ne- vaikų ir tėvų-patogumui (anksčiau 
metraštį. Lietuvių šioje apylinkėje leistinos meilės ir padeda giminaičiui! veikė skirtingose patalpose ir skirtin- 
daugėja — vieni perka tabako ūkius.I iš apšepusio provincijolo tapti elegan-: gomis valandomis), sujungtos į vieną, 
kiti įsigyja verslus, pensininkai statosi tišku paryžiečiu. Ir vėl “podagros” Į Mokyklos vedėju pakviestas ir sutiko 
arba perkasi namus miesteliuose, kur priepuolis — kaip pirmas pavojaus • būti parapijos klebonas, vietos pran- 
nėra didmiesčių triukšmo nei blogo skambutis — išgelbsti beirstančią gi-1 ciškonų vienuolyno viršininkas, T. 
oro Norintieji dirbti turi darbo per! minaičio šeima — Zuzana nepalieka t Barnabas Mikalauskas ir antruoju mo- 
visus metus Kor. savo vyro. ! kytoju — Marija Gverzdienė. Mokslas

Lengviau atsiduso žiūrovų širdys, Į vyksta šeštadieniais nuo 10 . v. iki 12 
kai taip laimingai baigėsi įtempta ko-: v. St. Nicolas mokyklos patalpose. Mo- 
medija. O prisijuokėme iki ašarų! {kinių šiuo metu yra 28.

I. Visi artistai savo roles išpildė pui-! Geros sėkmės mokytojams ir moki- 
I kiai ir “didesnieji” ir “mažesnieji”. I niams. Vienas iš tėvų
Paryžietis donžuanas — Santrua (R. i 
Kontenis). tipiška paryžietė — Lulu 
Prizm (D. Prunskytė), kurią matėme 
scenoje pirmą kartą. Taip pat jauna-; 
sis V. Kalmatavičius (Liudvig — Bob
by tarnas). Malonu buvo matyti irgi! 
pirmą kartą scenoje H. žilvytienę (Zu- : 
zan).
žiūrovų prisirinko virš 200 — vietinių ; 
ir svečių iš Toronto ir St. Catharines. 
Buvo daug jaunimo.

O dabar — susikaupsime Advento 
metu. V.

proga planuojama išleisti sukaktuvini 
metrašti. Lietuvių šioje ;

EDEN, Ont
PAGERBTI VISUOMENININKAI. ‘ 

i Lapkričio 25 d. E. ir J. Jurėnų tabako! 
' ūkyje buvo gražiai atšvęsta Elės ir 
Juozo Jurėnų 10 metų vedybinio gy
venimo sukaktis. Susirinko gražus bū
rys, be vietinių kaimynų, daug gimi- 

, nių, draugų ir bičiulių iš Toronto. Ha
miltono, St. Catharines ir Port Colbor- 
nes. Prie gražiai papuoštų vaišėms 
stalų buvo sugiedota “Ilgiausių me- 

; tų”, pasakyta daug nuoširdžių sveikini- 
I mų, sukaktuvininkai apdovanoti gėlė- 
: mis ir vertingomis dovanomis. E. ir J. 
j Jurėnai už jiems sudarytą nepaprastą 

staigmeną visiems svečiams nuošir
džiai dėkojo.

Nors E. ir J. Jurėnai yra iš jaunes
nių ateivių, bet šioje apylinkėje vi
siems gerai žinomi kaip ilgamečiai ir 
stipriai įsikūrę tabako augintojai. Jie 
aktyviai reiškiasi ir lietuviškoje veik
loje prisidėdami savo darbu bei auko-

SUDBURY, Ont. į
L. PERMINAITĖ susituokė su J 

Lamothe.
A. LEILIŪNUI “Airijos arkliukas” i 

atnešė $9.000. Krsp.
mis. Sielojasi lietuvišku jaunimu ir la-j Padėka
bai remia šeštad. molą. Nuolatiniai! Reiškiu nuoširdžią padėką pakrikš- 
skaitytojai “Tėviškės žiburių”. Tikrai [rijusiam mūsų sūneli kun. Ant. Sabui, 
jie šios pagarbos yra užsitarnavę irpcūmams VI. Kriaučeliūnui ir B. Skve-i 
pilnai verti linkėjimų. Dar kartą E. ir i reckienei, ir A. V. Jašiūnams, davu-į 
J. Jurėnams linkiu ilgų gyvenimo die-įsiems savo patalpas.
nų. St. Catharinietis Vacys ir Ona Stepšiūi

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI $3»000, mor. 
gičių paskolos iki 60% turto vertes. Nemokamas gyvybės Ir 
paskolų draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. 1 vai. po pietų. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro.
21, MAIN STREET EAST, ROOM 207 — Telefonas JA. 8-0511

GERIAUSIA KALĖDINĖ 
DOVANA YRA KNYGA!
Tokios knygos yra:

Vyt. Augustino 
Lietuvos vaizdų albumas

LIETUVA
geriausia dovana visokiomis progo
mis. Albumo vaizdai kalba apie Lie
tuvą visiems suprantama kalba, to
dėl jis tinka visiems, kas ko*kia kal
ba bekalbėtų. Albumas Lietuva yra 
geriausia kalėdinė dovana visiems. 
Kaina — S5.00.
Kun. St. Ylos —

Ateitininkų Vadovas ... .....  $4.00
Prof. Juozo Ereto — 

Stasys Šalkauskis
Igno Malėno — 

Elementorius Ė
Prof. St. Šalkauskio —

Ateitininkų Ideologija 3.00
Kalėdiniams sveikinimams 20 atvi
rukų su vokais __  S1.00
Visus šiuos leidinus galima gauti 
užsakymus siunčiant šiuo adresu:

Ateitininkų Federacija 
916 Willoughby Ave., 

Brooklyn 21, N.Y., USA.
Čekius ar money orderius išrašyti: 

Ateitininkų Federacija.

$4.00

S2.50

S

Mohawk f urniturė l™.
137 RONCESVALLES AVE. 
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.

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 baldus.

Valome, taisome ir atremontuojame įvairius baldus. 
Kviečiame visus atsilankyti netik iš Toronto, bet ir plačių apylinkių.

V ku i
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Moderni maldaknygė vaikams
“DIEVO VAIKAS“

“Maža garbė svetimom1 kalbom kalbėti šv. Ignaco maldą arba vy- 
kalbėti, didi gėda savosios nemo- no konsekracijos metu suprasti 
keti”. Didi gėda netik prieš savo (Kristaus ištartus žodžius? Nevisi 

l “išmin-1 
čiui” bus lengvai suvokiami. An-! 
tai, sakysime, 34 psl. skaitome:! 
“Kunigas kalba Nikėjos Ti-i 
kiu .. .” Retas ir subrendęs žmo- Į 
gus žino, kas yra tas Nikėjos Ti
kiu”. (Bažnyčios santaryba Nikė
joje 325 m., kur buvo padarytas 
tikėjimo išpažinimas prieš arijo- 
nu heręziją). .

Taigi, pastarąja prasme ši mal
daknygė yra gal kiek pergreitai 
apsvarstytas nutarta ir išleistą, 
vaiko> pshichologija ir jo dvasi
niu pajėgumu pilnai jos nepa- 
grindus.

Bet gi- šios kelios nežymios pa
stabos nė kiek nenustelbia šio 
veikalėlio prasmės ir nesumaži
na jo vertės bei naudos mūsų jau
najam atžalynui. Juoba, kad juo 
gali pasinaudoti ir vyresnio am
žiaus jaunuolis ir net subrendęs 
žmogus. Ypač ji rekomenduotina 
mokykloms, kur mokytojai galė
tų ją panaudoti kaip vadovėli 
maldoms, apeigoms mokyti ar 
šventėms aiškinti.

Kita vertus, su šia maldaknyge 
ateis i šeimą ir nemaža klausi- 
simų, kuriuos teks vaikams iš
aiškinti, pamokyti ir gal net pa
egzaminuoti, ar jie viską teisin
gai supranta. Juk ar netaip ir mū
sų motinos prie ratelių darė ? .. 
O tai yra vienas iš nuoširdžios so
cialinės darnos motyvų šeimoje.

Tad toji maža ir daili maldų 
knygelė rekomenduotina kiekvie
nam lietuviui ar lietuvei,’kur tik 
jie bebūtų. Pokalbis su Dievu 
juos bent valandėlei iškels virš 
šelmiškos gatvių aplinkos, o at
mintin Įstrigęs lietuviškas žodis 
gaivins jų tautinę sąmonę per vi
sas

tautą, bet ir "prieš svetimą. Nes J ir paaiškinimai jaunam 
svetimieji į gimtosios kalbos nei
gėjus žiūri kaip i tautinius de
zertyrus. Betgi dar didesnė gėda 
ir net nusikaltimas prieš Dievą, 
nes juk savoji kalba yra Jo do
vana. Taigi nekalbėti savąja 
kalba: reiškia atmesti Dievo dova
ną, kurią Jis davė kiekvienai tau
ta

Turbūt tokios ar panašios min
ties skatinamas kun. dr. J. Gu
tauskas ir ruošė maldaknygę Vai
kams — “Dievo Vaikas”. Tai yra 
didelė dovana lietuviškam jauni
mui, užpūstam svetimybių ban
gos ir užliūliuotam nepalankios 
aplinkos. Ji yra didelė parama ir į 
tėvams, nes jeigu jų vaikai iš vi
so meldžiasi ir dargi meldžiasi sa
vo gimtąja kalba, jie gali būti ra- j 
mūs netik dėl jų tautinės, bet ir; 
apskritai žmogiškosios ateities/ i

Maldaknygė yra gražiai išleis
ta techniškai ir meniškai patrauk-1 
Iii. Maldos trumputės, logiškos ir 
iškalbios. O rimams lietuviško 
žodžio panaudojimas joms dar su
teikia ir skambumo. Trumpučiai 
paaiškinimai, spausdinti raudonu 
šriftu ir šalia vaizdūs spalvoti pa
veikslėliai maldaknygei teikia 
tam tikro iškilmingumo. Štai vie
nos kitos maldelės ištrauka:

Mielas Jėzau, laba naktį 
Te širdelė mano plakti 
Nepaliaus Tau ir sapne ... 
Saugok miegantį mane (10 psl.).
Arba štai Kalėdų malda:

O Jėvau, vaikeli, 
Užgimęs tvartely, 
Ištiesęs rankutę Į mus, 
Palaimink šiandieną 
Benami kiekvieną, 
Parvesk i gimtuosius namus 

(18 psl.) 
Tiesa, čia esama maldų*  gies

mių ir litanijų, kurios dėl savo 
sąvokų gilumo nelengvai Įsi
smelks i vaiko širdį ir sąmonę ir 
taps perprastos bei išgyventos. 
Pvz. kokiu amžiaus vaikas galės

Reikia modernesniu būdu knygai paskleisti
Ihojo kultūros kongreso literatūros 

sekcijos nutarimai

• V'

jų dienas-.
DIEVO VALKAS; Maldaknygė 
vaikams. Paruošė kun. Jonas Gu
tauskas-, S.T.D., Paed. D.,-išleido 
“žiburių” spaudos B-vė, 941 Dun
das St. W., Toronte, 1962 m. Kie
tais viršeliais. Spalvotos iliustra
cijos dail. T. Valiaus. Kaina $1.85.

A. K.

Kultūrinėje veikloje

Sofija Butkevičienė-Adomavičiū
tė Toronto un-te gavo socialogi- 
nių mokslų magistro laipsni. Dip
lomas buvo Įteiktas lapkričio 23 
d. jai ir kitiems akademikams su 
didelėm iškilmėm. Naujoji ma
gistrė parašė mokslini darbą apie 
psichinių ligonių, Išėjusių iš lb 
goninės, Įjungimą i praktini gy
venimą. Anksčiau Š. Butkevičie
nė yra gavusi humanit. mokslų 
bakalauro ir socialinių mokslų 
bakalauro laipsnius. Studijavo ga
vusi stipendiją. Šalia to, dalyva
vo ir tebedalyvauja visuomeninia
me lietuvių veikime — Įvairiose 
org-se; yra KLK Moterų dr-jos 
centro v-bos narė. Šiuo metu ji 
dirba “Ontario Hospital1” — psi
chiatrinėj- ligoninėj kaip studen
tų instruktorė ir vieno skyriaus 
vedėjo pavaduotoja administraci
niuose- reikaluose. Gimusi Rusi
joj, Orle; baigė ‘Aušros” gimna
ziją Kaune, kur jos tėvas buvo 
spaustuvininkas ir vienu metu— 
seimo narys.

Sveikindami naująją magistrę, 
linkime sėkmės naujuose darbuo
se bei planuose.

1. Liet. Bendruomenė kiekvienoje 
apylinkėje suorganizuoja nuolatini lie
tuviškų knygų platinimą, panaudoda
ma efektyvų gyvą kontaktą su pirkė
jais; knygų leidėjai ir platintojai turi 
nuolat jieškoti sėkmingesnių, moder
nesnių būdų knygai paskleisti. Lite
ratūros reikšmei pabrėžti ir skaityto
jui suartinti su rašytoju LB apylinkės 
dažniau rengia literatūros vakarus.

2. JAV LB Kultūros Fondas ragina
mas leisti ir tokias knygas, kurių lei
dimas jei ir neapsimoka, kurios ta
čiau yra vertingos ar reikšmingos.
. 3. Laikraščiai prašomi, susitarę su 
Lietuvių Rašytojų Dr-ja ar betarpiškai 
su žinomais rašytojais, atkarpoj spaus
dinti pirmoj eilėj mūsų rašytojų kū
rinius ir iš jų sudarius knygą siunti
nėti visiems laikraščio prenumerato
riams.

4. Okup. Lietuvoje leidžiamoji iš
kraipyta ir trūktina lietuvių literatū
ros istorija Įpareigoja mus nedelsiant 
išleisti veikalą, plačiai ir pilnai ap
imanti mūsų literatūrą. Lituanistikos

Institutas prašomas sudaryti komisija 
lietuvių literatūros istorijai parašyti 
ir parengus ją tuoj išleisdinti.

5. Grožinės literatūros kūriniams 
temos neturi būti aprėkiamos ar nu
statomos, visdėlto mūsų rašytojai ska
tinami daugiau dėmesio kreipti i ak
tualias lietuviams temas, o atsverti 
Lietuvoje komunistų nustatytai nepri
klausomos Lietuvos niekinimo linijai 
turėtų nevengti teisingo nepriklauso: 
mybės laikų vaizdavimo.

6. Vertindami Stepo Zobarsko, Al
girdo Landsbergio ir kitų pastangas 
bei pasiekimus, perduodant lietuvių 
literatūrą kitataučių pasauliui, kvie
čiame visus tautiečius ir organizaci
jas medžiagiškai ir moraliai remti tos 
srities darbus.

7. L. Rašytojų Dr-jos premija yra 
augščiausia, todėl ją skiriant lygia tei
se kandidatuoja visos tais metais iš
leistos grožinės literatūros knygos.

Rezoliucijų komisija ir 
sekcijų vadovas

DAIL. R. VIESULAS, prieš kel'elą 
meti] laimėjęs Guggenheimo premiją, 
dabar už grafiką laimėjo Tiffani 
Foundation Fellowship $1.000. ši pre
mija duodama kasmet tik už dailę. Už 
>ią premiją dail. R. Viesulas ketina 
taryti seriją spalvotų litografijų te
ma — tautos kova -su pavergėjais.

AUCKLANDO MENO GALERIJO
JE vykstančioje rinktinėje N. Zelan
dijos tapytojų ir skulptorių metinėje 
parodoje dalyvauja ir lietuvis dail. R. 
Gopas su trimis temperos darbais. Pa
roda vėliau bus kilnojama po dides
nius krašto centrus. R. Gopas lekto- 
riauja Canterbury un-to meno mokyk
loje.

KAN. M. VAITKAUS atsiminimų 
pirmąjį tomą “Su Minija į Baltiją”, 
leidžia “Nidos” knygų klubas Londo
ne. Kan. M. Vaitkus yra seserį] ame
rikiečių kapelionas Peace Dale, R. I. 
Jis dabar eina 79 metus amžiaus, ta
čiau judrus, veiklus ir kūrybingas.

SOL. B. KEMĖŽAITĖS lyrinio-dra- 
matinio soprano, dainų ir arijų reči
talis bus 1963 m. kovo 23 d. Jaunimo 
Centre, Čikagoj.

I

%

Nauji atominiai - elektroniniai
Televizijos Įtaisų išradimai
Mes visi gerai atsimename, kai 

1962 m. balandžio 24 d. pirmasis 
satelitas “Echo” perdavė televizi
jos bangas iš Amerikos į Europą 
ir atgal. Tai istorinė diena tele
vizijos ir satelitų gyvenime. Sa
telitas, sukdamasis aplink žemę 
1000 mylių augšty, perkėlė vaiz
dus tūkstančių mylių atstume. Iš
siųstos signalinės raidės MIT iš 
Kalifornijos atsidūrė už 2.700 
mylių kitame Amerikos pakrašty. 
Ir iš Londono, Paryžiaus matome 
jau greitas žinias. Amerikoj tele
vizija plačiausiai naudojama: net 
arti 50 milijonų žmonių turi pri-

i BAL. BRAZDŽIONIS

imtuvus; veikia 663 televizijos 
stotys. Kuris gi kraštas šioje sri
tyje taip pažengęs? Rusija, kuri 
giriasi visą laiką, turi tik 40 sta
čių. Neveltui Atstovų rūmai pri
tarė įstatymo projektui gaminti 
tokius televizijos priimtuvus, ku
riais galima būtų priimti 82 kana
lus, veikiančius JAV. Amerikos 
gyventojai tūri mažiau telefono 
aparatų. Gal kai pradės išeiti Į 
rinką televiziniai telefono apara
tai, kuriuose bus matyti su kuo 
kalbama, jų skaičius padaugės.

išradimai

Lapams krintant
Toks liūdnas, liūdnas rudenėlis, 
Toli mūs tėviškė miela.
Norėč nuplauki su debesėliais-,
O mano miela Lietuva.

Norėč pabūt tėvų sodyboj, 
Gimtais takeliais paėjėt.
Išgirst dainelę skambią gyvą, 
Ateinančiom dienom tikėt.

Norėč, kad ši rudenėli,
Kai krinta lapai geltoni, 
Nuplauktų juodi debesėliai, 
Nedrumstų vėjai taip pikti.

Norėč suskint vainiką rūtų, 
Bąltu žiedelių Įmaišyt, 
Kad skausmo žemėje nebūtų, 
Visiems po žiedą išdalyt.

Norėč paguost motulę seną, 
Kad grįš vaikai, sugrįš namo. 
Gimtajai žemei mes gyvenam, 
Mūs visos mintys Lietuvoj.

Lietuvio siela nerami
Iki kol bus priešas jo name, 
Kovojęs niekad nenustos, 
Kol priešui kelio nepastos>

Kas prisius SI, gaus šio eilėraščio 
gaidas solo ir su piano paflydu.

K. žižiūnas, 6571 — 10 Ave. Rose
mount, Montreal, P.Q. (Sk.).

Atsiųsta paminėti
Aidai, 1962 m. nr. 9. A. Musteikis 

Intelektas podukros kely; kun. dr. J. 
Zeliauskas, Pijus XII konstitucija1 
“Exsul Familia” kanonų teisėje ir gy
venimo praktikoje; dr. P. Rėklaitis, 
Narvos-Lvangorodo pilis ir jo architek
to lietuviškumo klausimas; V. A. Jony
nas, Juozo Akstino atminimui; J. Ma- 
tusaš, Dailidžių Suprasiio kultūra. Ap
žvalgos — literatūros, knygų bei žur
nalų, meno; religinio gyvenimo, visuo*  
meniiiio gyvenimo.

Į Laisvę, 1962 m. lapkritis, nr. 30 
(67). Straipsniai: Vyt. Vaitiekūno, J. 
šoliūno, M. Musteikio, Ger. Balčiūno 
ir kt. Aktualūs apžvalginiai skyriai. 
Vyr. red; St. Daunys.

Gimtoji Kalba, nr. 3, 1962 m. Bend
rinės kalbos laikraštis. Leidžia JAV 
LB Kultūros- Fondas. Kaina 
metams.

Lietuvių Dienos, nr. 4-2910; lapkri
čio mėn., 1962 m. Turiny: Pokalbis su 
JAV LB krašto valdybos pirm. A. 
Barzdūku; kun. A. Steponaitis, Du 
nuncijai — du konfliktai; Al. Giman-| 
tas; Mergaitė su ateitimi; Pr. Alšėnas, 
Pedantas ir kt.

Skautu Aidas, nr. 11, lapkričio mėn. 
Viršeli- puošia Maironio nuotrauka da
ryta 1931 m. p. Gėčiaus.

Mūsų Vytis, nr. 5, 1962 m. Dvimė- 
nesinis skautiškos minties žurnalas. 
Adresas—V. Germanas, 261'8 W. Mont
gomery St., Chicago 32, Ill., USA.

$1

Stasys Yla

Komunistas

surado Dievą

45.
“Laisvės” redaktorius

“Laisvei” pradėjus eiti dienraščiu, buvau apie 1920 
metus pakviestas Į*  jos redakcijos narius. Vyriausiuoju 
“Laisvės” redaktorium buvau dešimtį- metų — nuo 1924 
iki 1934, naudodamas slapyvardį William Rhodes, kaip 
kad parodo oficialūs JAV pašte įregistravimai, perspaus
dinti pačioje “Laisvėje” ir pažymėti jos administracijos 
knygose. Tuo laikotarpiu manyta, jog man kaip vyriau
siam redaktoriui dar būtų buvę nesaugu tikruoju vardu 
— pavarde įsiregistruoti valdinėje įstaigoje”. z

Tuo laikotarpiu Sovietų Rusija dar nebuvo JAV pri
pažinta. Pripažinimą paskelbė pr-ez. D. Roseveltas- 1933 
m. lapkričio 16. Taigi, “tuo laikotarpiu” ir manyta, kad 
savo tikrąja pavarde redaguoti komunistinį laikraštį Bu
vo dar nesaugu. Kai Sovietu Rusija buvo pripažinta ir 
komunistai Amerikoje labiau pakėlė galvas, K. Vidikas 
pamažu traukėsi, nes keitėsi ir jo pažiūros.

“Kuomet paskui neribotam laikui pasitraukiau iš re
dakcijos darbo sveikatai taisyti ir nebegrįžau per pusmetį 
ar kiek daugiau*  tai vyr. redaktorium buvo paskirtas Ro
jus .Mizara. Pagaliau grįžęs redakcijon, rašiau pasaulines 
žinias ir redagavau mokslinį įvairumų puslapį, dažniausiai 
pats jį prirašydamas tokiais slapyvardžiais, kaip NM; 
JCK, V. T. ir kt. Taip tęsėsi iki 1954 m. vasaros*  kada

I

Naujasis tarptautinis tiltas Sault St. Marie, jungiąs 
Kanados Ontario su JAV-bių Mičiganu. Jis kerta St. 
Mary upę; dviejų mylių ir trijų ketvirtadalių ilgio. Jo 
pastatymas atsiėjo $20 milijonų.

The Toronto Telegram

Dienos, kai blogai jaučiamės
Amerikos medicininės klimato

logijos instituto mokslininkai pri
ėjo tokias išvadas dėl klimatinių 
permainų įtakos žmogaus sielai 
ir kūnui.

Nužudymų, apiplėšimų ir už
puolimų skaičius 45% pakyla šil
tomis ir drėgnomis dienomis ir 
naktimis. Apsiniaukusiomis ir 
drėgnomis dienomis nusikalsta
mumas pakyla 23%, o esant sau
sam ir saulėtam orui, ypač tuoj 
po blogo oro, nusikaltimų skai
čius' krinta 25%.

Giedras dangus mažina xiarbo 
i produktyvumą, o kai po ilgos 
giedros ateina lietus, darbininko 

I produktyvumas padidėja. Fizinis

darbas žemoje temperatūroje nė
ra produktyvesnis, bet proto dar
bininko produktyvumas kyla, kai 
oro temperatūra ir atmosferinis 
spaudimas krinta.

Oro permainos daro Įtakos 
kraujo spaudimui, pulsui, kūno 
temperatūrai ir, aplamai imant, 
visiems fiziniams ir cheminiams 
procesams žmogaus organizme. 
Vieni žmonės lengvai prisitaiko 
prie tų oro permainų, o kitiems 
dėl to sveikata pablogėja: astmos 
atakos atsiranda audros metu, 
nes staigios oro permainos, baro
metrinis spaudimas ir drėgnumas 
nepalankiai paveikia astmatiko 
organizmą'.

Jei audrai ateinant drebame, 
tai reiškia, jog potencialiai esa
me nerviški. Giedra, o ypač tem
peratūros kritimas, daro aiškios 
Įtakos psichiniams ligoniams bei 
jų elgesiui.

Jei iš ryto esame ūpingi— blo
gai nusiteikę ir blogai jaučiamės, 
tai dažniausiai priklauso nuo ba
rometrinio spaudimo kritimo; kuu 
ris reiškia, kad’ ateina lietus, vė
jas ir temperatūros permaina. 
Daug žmonių jaučia nerimą, irz
lumą, galvos skausmą ir nemigą, 
kai artėja barometrinio spaudimo 
kritimas. Tokiomis dienomis net 
vaikai mokykloje darosi neramūs 
ir nemandagūs. X Gs.

išėjau i pensiją — Soc. Security.
Vengiau antireliginių rašinių, kiek tai nuo manęs pri

klausė”.
Jieško jimas kelio- atgal

“Bažnyčią pradėjau lankyti bent nuo 1924 metų ir 
stengiausi, gal' būt, reguliariai sekmadienių Mišių išklau
syti iki 1939 m. Paskui per kelioliką meti] skendau girta
vime; pagiriomis dirbdamas laikraščiui ir dažnai nebeiš- 
sipagiriodamas atėjimui į bažnyčią. Apie 1949 m. dali
nai dėl žarnyno opų, pradėjau susitvarkyti ir, kiek atsi
menu, vėl daugmaž reguliariai bažnyčią lankyti. Taip ir 
iki šiol, jau tik labai retai kada praleidus Mišias dėl ne
apdairumo, dėl kokios “progresyvių” pramogos ar kitos 
nerimtos priežasties.

Išpažintis atlikta: 1955 m. rugpjūtyje; 1958 m. liepos 
mėn. — visuotinę išpažintį; 1959 m: gegužyje; 1959 m. 
spalyje atlikau išpažinti ir gavau paskutinį patepimą, 
bet be Komunijos, kurios ligoninėse neduoda prieš pat 
sunkią operaciją; 1960 m. šv. Trejybės sekmadienio*  iš
vakarėse buvau pradėjęs išpažintį, bet, kunigo įsakymu, 
negalėjau jos tada baigti”. (Žodžiu paaiškino, kad pra
dedamas išpažintį pas airį kunigą pasisveikinęs lotyniškai 
— Laudetur Jesus CHristus! Kunigas pamanęs, kad prieš 
save' turįs taip^pat kunigą arba ekskunigį ir išpažintį nu
traukęs tai išaiškinti. Išpažintis atlikta vėliau).

“1962 m> birželio 23 ir 24 atlikta išpažintis kūn. Pik
turnai ir priimta Komunija. Kazys Vidikas — V. Tauras 
(sdapyvardis)”.

Tuo parašu baigiasi rašomąja mašinėle rašytas ir vie
tomis ranka taisytas bei papildytas trumpas gyvenimo 
aprašas,- angliškai- pavadintas “My autobiographical me
moranda”. Rašyta 1962 m. birželio 4, bet paskutiniai 
įtarpai ir prierašai- ranka daryti birželio pabaigoje, prieš 
išvykstant i King’s County ligoninę.

Komunistų susirūpinimas
K. Vidfkui mirus, į jo butą buvo atėję komunistinės

“Laisvės” žmonės ir siūlė laidojimui' savo pagalbą. Pa
tyrę; kad laidojamas krikščioniškai; išėjo pareikšd'ami, jbg 
“tokiem jie pagalbos neduo’da”. Blizinskio laidojimo na
muose, atėjus kun. Vyt. Pikturnai kalbėti rožinio,: kaikurie 
“laisviečiai” laidė nekultūringas replikas kunigo atžvd- 
giu, maldos metu balsiai kalbėjo ir triukšmingai išgužėjo 
prieangin. Laidojimo pamaldose bažnyčioje atsilankė ke
turi “draugai”;, du po egzekvijų išėjo, du pasiliko per 
Mišias. 1 1'

Komunistinė “Laisvė”, norėdama užtrinti sayo- buvu- 
šio redaktoriaus atsivertimą, prikiša velioniui ir silpną 
valią, ir veidmainiavimą, ir stoką drąsos pasirodyti kud 
esąs. Dabartinis “Laisvės” redaktorius Rojus Mizara' netgi 
paskelbė, kad K. Vidikas buvęs “protiniai visiškai nusilp
nėjęs”. Į tai atsiliepė (“Darbininke” 1962, nr. 74) Vyt. 
Sirvydas. Jis sako sutikęs K. Vidiką prieš metus Juozo 
Tysliavos laidotuvėse.

— Iš tų 10 ar daugiau minučių pokalbio, — pastebi 
Sirvydas, — išsinešiau įspūdį, kad velionis švietė vidiniu 
optimizmu. Jo pareiškimai, mano nuomone, buvo kaip 
tik sąmojingi, taiklus, amerikietiškai tariant “to the point”. 
Jokio protinio susilpnėjimo nepastebėjau.

Vyt. Sirvydas primena ta proga airių rašytojo James 
Joyce — atšalėlio religijoje — vieną pastabą: “Keista, tavo 
protas kažkaip permirkęs tikėjimu; kuriuo sakaisi daugiau 
nebetiki”. Vyt. Sirvydas galvoja, kad lietuviai šiuo a^žvil- 
giu panašūs airiams:

— Taigi, ir pas Vidiką atbudo tai, kuo mes visi per
mirkę, kuo tauta pradėjo mirkti nuo Mindaugo laikų, 
būtent —- kataliku tikėjimu. Nė vienas iš mūsų nėra visai 
sausas, nes esame lietuviai, kurie kultūriškai ir dvasiškai • 
per amžius išaugom kataliku tikėjimo srovėje ... Vidikas 
į gyvenimo galą, matyti, didelių stiprumu, nepaisydamas 
jį supusios aplinkos, pasuko keliu į religinę pasaulėžiūrą, 
be kurios žmogus neturi dvasinės sveikatos ir be kurios 
jo viduje taip tuščia, taip stinga grožio ir vaizdingu
mo . .. Kazimieras Vidikas pasielgė vyriškai;,

Dabar JAV tik 42 milijonai žmo
nių turi telefono aparatus. Ateis 
metas, kad telefono aparate veiks 
elektroniniai smegenys — nerei
kės sukti numerių, užteks pasa
kyti žodį, ir'tuoj atsidarys reikia
ma linija. » . /

Naujovės radijo1 srityje
Radijo srityje didelių naujumų 

nenumatoma-, tik transistoriniai 
priimtuvai ir siųstuvai pakeis 
lempinius aparatus. Nors Ameri
koj radijo' aparatus turi irgi ne
toli 50 milijonų asmenų, tačiau 
rinka nemažėja. Manyta, kad atsi
radus televizijai, radijas, kino te
atrai išnyks, bet, pasirodo, žmo
nės nemažai naudojasi radiju-. 
Ypač pigiai atsieina pagaminti 
transistoriniai aparatai,, kurie yra 
patogūs ir praktiški.

Viena Amerikos firma pagami
no miniatiūrinį radijo priimtuvą, 
kuri sudaro 6 mažytės silicio tab
letės. Šių tablečių paviršius— vi
nies galvutės dydžio. Priimtuve 
nėra nei lempų, nei transistorių, 

I nei nustatymui sukinėjimų, o tik 
du derinimo mygtukai' ir 5 cm dy
džio garsiakalbis. Toks radijo pri
imtuvas labai reikalingas kovose 
kariams. Jis mažas, lengvas ir ne
komplikuotas. Jei celė sugenda, 
lengva pakeisti kita. O norint pri
derinti’ priimtuvą kuriai nors 
bangai, tereikia pakeisti Įtampą, 
gaunamą iš tų 6 tablečių. Radijo - 
stereo srityje nieko ypatingo.

Kitų Įtaisų išradimai
1964 m. Japonijoj ruošiama pa

saulinė sporto olimpijada. Japo
nai yra labai išradingi visokių 
elektroninių įtaisų srityje. Sporti
ninkams lavinti ten išrastas 
“elektroninis treneris”: stadijo- 
ne naudojamas tam tikras vago
nėlis, kuris kartu bėga su sporti
ninku ir radijo bangomis perduo
da nurodymus bėgikui. Latvijos 
Mokslų Akademija sakosi išradu
si tokį aparatą, kuris automatiš
kai pasako, kad traukinys ateina 
ir išeina. Jis gali lengvai sekti 
net 600 traukinių judėjimą.

Houston mieste, JAV, pirmų 
kartą buvo panaudota elektroni
nė mašina — prietaisas plaučių 
ir širdies pulsams judinti1. Kai dr. 
Denton Cooley operavo 37 metų 
moters krūtinę it plaučius, kvė
pavimo ir širdies pulsacijos apa
ratas veikė sėkmingai. Harvardo 
ir MIT universitetų bendromis 
jėgomis 1962 m. rugsėjo 14 d. ati
darytas- akceleratorius’. Reikia 
pasakyti1, kad žmogui gydyti įtai
sų vis daugiau pritaikoma, ypač 
vėžiui gydyti, kuris tūkstančius 
amerikiečių nuvaro Į kapus.

Illinois biofizikas dr. Fry rašo 
ultra! garso bangomis pagydęs vė
žio- ligą. Ultra bangos bombarduo
ja pituitarines liaukas esančias 
galvoje' smegenų apačioje. Jos1 
esą kontroliuoja visų kitų orga
nizmo liaukų harmonų gamybą, 
nuo kurios priklauso ir vėžio au
gimas. Jis iš penkių moterų pa
gydė vieną. Dr. Fry dirba ir pla
nuoja ultra bangų- aparatą; kuris 
iš karto bombarduos vėžio ligos 
celes. Jis gali būti pagamintas už 
poros įlietų.

Elektronų pagalba žmonijai
Kadangi elektronai savo fizine 

struktūra’ yra mažesni už proto-

v •

SIBIRO LIETUVAIČIU MALDA
KNYGĖ yra išversta į ispanų kalbą ir 
išleista, “Laiko” leidyklos Argentinoje. 
Atspausta 7.000 egz. ir platinama po 
visą Argentiną.

AUSTRALIJOS ATEITININKAI 
pradėjo leisti savo organą “Ateities 
žingsniai”. Spalio mėn'. išėjo leidinio 
pirmasis nr. šiuo metu “Ateities . 
Žingsniai” yra globojami “Tėviškės 
Aidų” ir siuntinėjami visiems to laik
raščio skaitytojams. Prie leidinio — 
dar yra skyrelis “Mažųjų žingsniai”.

DAIL. A. VALEŠKA suprojektavo 
ir Įrengė skaldyto stiklo vitražinę' sie
ną Cenacle vienuolyne, Čikagoje. Vit
ražų kompoziciją sudaro Kristaus kan
čių simboliai.

šilio metu dailininkas taip pat da
ro skaldyto stiklo- vitražinį- fasadą ir 
langus Springdale mauzolėjui, Peori- 
ja, 11'1.

DAINORĖLTS JAUNIMUI “LĖK 
SAKALĖLI” išėjo iš spaudos. .lis iš
leistas I Daiįių šventės lėšomis; Jo 
platinimas, liet, muzikų k-to nutarimu, 
pavestai muz. J. Žilevičiaus Lifet. Mu
zikos Archyvui.’ Pr. Al.

“EGLUTĖS” redakcijos kolektyvo 
vadovė sesuo M. Bernarda neseniai’ 
lankėsi Toronto, Bostono ir Bropkly- 
no šeštadieninėse mokyklose ir sten
gėsi pastiprinti “Eglutės” ryšį su jau
naisiais skaitytojais. Lankytose mo
kyklose mokosi beveik 1000 lietuviu
kų. Kaikuriose kolonijose apgailėtinai 
mažai vaikų gauna vienintelį lietuvių 

’vaikams laikraštėlį*.
šiuo metu vyksta vajus surasti “Eg

lutei” 500 naujų prenumeratorių lietu
vių kolonijose. “Eglutę” redaguoja ir 
administruoja N. Pr. M. seserys. Me
tams ji kaštuoja $4. Adresas: Eglutė, 
R.F.D. 2, Putnam, Conn-.,. USA.

ERNESTAS- GALVANAUSKAS; gyv. 
Madagaskare, sveiksta po sunkios skil
vio opos operacijos; Kol kas jis dar 
negali rašyti atsiminimų; kurie būtų 
labai vertingi' politinei Lietuvos isto
rijai; Artėjančių Kalėdų proga jis at
siuntė sveikinimus “TŽ”.

DAIL. ANTANĄ TAMOŠAITĮ pa
kvietė atrinkti1 parodon kanadiečių 
dailininkų darbus. Kingstono daili
ninkų grupė “Artist Workshop7’, reng
dama savo metinę parodą, nutarė š m.i 
sudaryti vertintojų komisiją. Darbų 
atrinkimą pavedė dail’.’ A. Tamošai
čiui. 17 dailininkų pristatė 90 darbų, 
iš kurių buvo atrinkta 39 paveikslai-.

Kingstono dienraštis “The Kingston 
Whig-Standart” lapkričio 29 d. aprašė 
tą parodą ir žymesnę straipsnio dalį 
paskyrė A. Tamošaičiui, pažymėda
mas, kad jis lietuvis dailininkas, bu
vęs Lietuvos augštųjų dailės mokyklų 
dėstytojas, o dabar gyvena' Kingstono’ 
apylinkėje ir kartu su Anastazija Ta
mošaitiene turi meniškų’ kilimų1 dai-*  
lės studiją.

LEIDINĮ APIE ĮVEŽTUOSIUS Į 
SIBIRĄ ruošia V. Vokietijoje gyvenąs 
Albert Annies, klaipėdiškis. Jis1 pagei
dauja autentiškos medžiagos: nuotrau
kų iš Sibiro, laiškų; maldaknygių; iš
traukų iš pamokslų, tremtinių padirb
dintų įrankių nuotraukų ir pan. Visa 
medžiaga bus panaudojama, neskel
biant pavardžių-. Galį suteikti medžia
gos, prašomi ją siųsti: CINEMA-Ver- 
jlag, Inh. Albert Annies, 705 Waiblin
gen/ Rems*-  Postf-ach Nr. 36, W. Ger- 
'many. E.

RYTŲ APEIGŲ GUDŲ BAŽNYČIO
JE įvestas nuo’ š.m. rugsėjo 1 d. nau
jas kalendorius, pravoslavų bažnyčios 
dar laikosi seno.

TARPTI AKADEMIJOS — L’Acade- 
mie Internationale libr£ des- Sciences 
et dės Lettres posėdyjė padaryti pra
nešimai apie C. ir R. Europos tremti
nių įnašą į laisvo' pasaulio- literatūrą, 
meną ir mokslą. Prof. dr. J. Baltrušai
čio pasiūlomu; akademijos nariu iš
rinktas Poitiers un-to prof, dr: A. Grei
mas. Iš JAV gauto sąrašo buvo matyti, 
koks didelis lietuvių mokslininkų, ra
šytojų; menininkų įnašas’ Į Vakarų 
kultūrai Ta1 proga buvo surengta 1940- 
1962 m * išleistų mokslinių darbų pa«- 
rodą; kurioje Lietuva dalyvavo Su sa
vo moksliniais veikalais; J. Baltrušai
čio buvo išstatytos septynios knygos-,, 
jų tarpe “Revėils et Prodigeš’’, gavusi 
l’Academie Francaise premiją; E.

d
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nūs,- tai jais tiriami bei jieškomi 
protonai; ir neutronai. Tyrimai 
netrukus parodysi kad elektronų 
srityje galimi nauji1 išradimai su 
Rentgeno1 spinduliais, neutronais; 
ir protonais, kurie' bus panaudoti' 
gydymui*.

Toks tyrimo akceleratorius, 
kaip augsčiau minėjau, jau pasta
tytas Cambridge už $12 milijonų; 
Radijoaktyvinės medžiagos žmo
gaus kūną gali kontroliuoti. Ir 
vėžio ligoje gydytojai jų pagalba 
lengvai gali surasti', kur jis yra*.  
Tai gama-topografas, kurio krei
vė pažymi jo1 vietą kūne. Kitais 
Įtaisais, vad. chronoergografais; 
gali nustatyti nervų' ir raumenų 
sutrikimus. Taigi, vis žengiama 
pirmyn žmonijos gerovei.

Kam. A. STEPONAITIS

TĖVYNĖJE IR PASAULY
Ką tik išėjusi knyga, kurioje autorius pasakoja savo prisiminimus 
nuo carizmo iki bolševizmo; — Knygoje randame: Sūduvos lygu
moje, Carizmo varžtuose, Revoliucijos poveikyje, Didžiojo karo 
vėtroje, Laisvės prošvaistėje, Nepriklausomybės dienomis, Ka
talikiškoje akcijoje, Ant kalėjimo slenksčio, Bolševizmo smurte, 
Antrojo karo sūkuryje, Už aksominės uždangos, Tarp Atlanto ir 
Pacifiko, Prie kryžiaus kelio*.

Įrišta Į kietus viršelius- 319‘pšl., kaina $4.

Gaunama adresu:
FRANCISCAN FATHERS PRESS

910 WILLOUGHBY AVE., BROOKLYN 21, N.Y., USA.

I
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Mann & Martel ud.
REAL

2336 Bloor St. W.
BABY POINT
§16.900 pilna kaina, gražus rupių 

plytų mūrinis 6 kambarių namas 
su garažu. Viena skola balansui, 
arti susisiekimo ir krautuvių.

BLOOR — WINDERMERE
$3.900 įmokėti, 6 kambarių atskiras 

mūrinis namas su garažu, 2 mo
dernios virtuvės, alyvos šildymas, 
dideli kambariai. Pilna kaina 
$17.500.

GELEŽIES KRAUTUVĖ (Hard*  
ware Store), SIX POINTS (Bloor 
& Dundas)
$2.500 įmokėti, plius prekės ir in

ventorius. Vienuolikos metų se
numo pastatas, pastovus biznis, 
gera klijentūra. Pilna kaina $28. 
000, viena skola balansui. Leng
vos išsimokėjimo sąlygos.

BLOOR — HIGH PARK
$10.500 pilna kaina. Mūrinis namas, 

6 dįdeli kambariai, dvi moderniš
kos virtuvės, nauja krosnis. Vie
na skola balansui, vienas blokas 
nuo Bloor.

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 2-8255

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

SPORTAS
VYČIO ŽINIOS'

Church lygos pirmenybėse vytiečiai 
skaudžiai pralaimėjo St. Christopher 
85:52. Sekančiose rungtynėse vytiečiai 
žaidė žymiai geriau ir Įveikė St. Cyril 
penketuką 56:41. Tos pačios lygos pir
menybėse berniukai B grupė 12-13 m. 
pralaimėjo Aušrai 30:22. Berniukai C i 
10-11 m., įveikė St. Christopher 22:4.

CYO lygos pirmenybėse mergaitės B 
14-15 m. pralaimėjo Aušrai 25:39. Tos 
pačios lygos pirmenybėse mergaitės C 
iki 14 m. pralaimėjo St. Anselms 41:2.

TLB lygos pirmenybėse B-A krepši
ninkės, atsilygindamos už pirmojo ra
to pralaimėjimą, nubaudė vytietes 
69:36 pralaimėjimu. Sekančiose rung
tynėse vytietės pasistengė ir įveikė Ci
ccones 52:32. Vytietėms trūksta geres
nio gynimo ir sviedinio valdymo.

šią savaitę trečiadienį 8 v.v. vyrai 
žaidžia pas Aušrą; ketvirtadienį 7 v.v. 
berniukai D pas Aušrą, šeštadienį 4.30 
v. p.p. St. Christopher salėje žaidžia 
berniukai C su Kimboume.

Mergaitės B ketvirtadienį 7 v.v. Gi
vens m-loje žaidžia su OLPH. Ateinan
čią savaitę pirmadienį 7.30 v.v. Hum
berside m-loje vyrai žaidžia su Isling
ton.- Tą pačią dieną 7 v.v. St.. Chris
topher salėje berniukai G žaidžia su 
Kimboume ir ten pat šeštadienį 3 v. 
p.p. berniukai D žaidžia su St. Chris
topher. Mergaitės C sekmadienį 2 v. 
p.p. Loretto m-loje žaidžia su Holy 
Cross. Daugiau pirmenybių rungtynių 
iki. sausio mėn. nebus.

Jaun. stalo tenisininkai pr. šeštadie
nį dalyvavo Toronto miesto prieauglio 
klasės turnyre. E. Sabaliauskaitė lai
mėjo I vietą mergaičių A klasėje, V. 
Nešukaitytei atiteko II-oji vieta. Mer
gaičių B klasėje L. Gustainytė netikė
tai finale įveikusi jau pasižymėjusią 
žaidikę V. Nešukaitytę. Berniukų A ir 
B. klasėse A. krašauskas laimėjo ant
ras vietas. Berniukų C klasėje gerai 
pasirodė A. Zabiela, pirmą kartą da
lyvaudamas rungtynėse pasiekė pusfi
nalius. Turnyre dar dalyvavo R. Ston- 
čiūtė ir K. Gabojkas.

Komandinėse stalo teniso pirmeny
bėse dalyvauja 4 Vyčio komandos. Pir
mos ir antros divizijos komandos turi 
po 3 laimėjimus ir stovi pirmose vie
tose. Antroj divizijoj žaidžia Nešukai- 
tis, Ra u t in š, Vaičekauskas ir Vinda- 
šius. Penktoje divizijoje žaidžia jau
niausi stalo tenisininkai: Nešukaitytė, 
Gustainytė, Jasiūnas ir Jukna.

Clevelande sporto darbuotojų suva
žiavimo proga vytietės žaidė draugiš
kas krepšinio rungtynes su žaibo krep
šininkėmis, kurias nugalėjo 30:19 pa
sekme. Clevelandietės iš seno žino
mos; Kaip gabios krepšininkės, tačiau! 
gyvenant tinklinio tvirtovėje mažai te
lieka laiko krepšiniui, žaibo komando
je buvo išskirtinos Juodytė, R. Bespe- 

' raitytė ir Gelažiūtė. Žaidė: Žaibas — 
Barzdukaitė, Gelažiūtė 4, Besperaitytė 
6, Jurgaitytė 3, Juodytė 4, Karaliūtė, 
Čiurlionytė 2, Mockutė ir Končiūtė; 
Vytis — Balsienė 12, Krakauskaitė, V. 
Žolpytė 9, Supronaitė 2, Z. žolpytė 7.

L. Plačiakis, kaip Toronto berniukų 
D trišuolio meisteris, pakviestas į To
ronto miesto iškilmingą^ laimėtojų pa
gerbimą, kuris įvyks šį ketvirtadienį.

Mūsų rėmėjams: A. Vakseliui (New 
York), S. Gineičiui, S. Jagėlai, J. Dau- 
tautui širdingai dėkojame. A. S.

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161
Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių.
RONCESVALLES — PEARSON. $4.000 įmokėti, mūro, atskiras, 19 kam

barių tripleksas, 4 virtuvės ir 4 prausyklos. 2 garažai. Pajamų namas 
prie St. J. ligoninės. Kaina $22.000.

HARBORD — BATHURST; $2.000 įmokėti. Tikras 4 butų namas, 4 virtu
vės, 4 prausyklos, nėra garažų, bet daug vietos masinu pastatymui. 
$400 mėn. nuomos. Prašoma kaina $26.000.

AVENUE RD. — EGLINTON. $3.000 įmokėti. Gražių plytų, atskiras, 6 
kambarių, 2 augštų, 2 virt. Garažas. Kaina $16.000.

CLINTON. $2.000 įmokėti. Mūro, atskiras, 8 kambarių. Garažas. Prašoma 
kaina $13.000.

JANE — BLOOR. $8.000 įmokėti. Atskiras, mūro, 15 metų senumo, 8 kam
barių per 2 augštus namas. Privatus įvažiavimas. Garažas. Prašoma 
kaina $24.000.

NEDIDELEI ŠEIMAI BANGALIUKAS. $3.000 įmokėti, mūro, atskiras,
60 MYLIŲ NUO TORONTO 150 AKRŲ ŽEMĖS ūkis su visai gerame sto

vyje trobesiais. Kaina $12.000.
Skubiai prašau skambinti man asmeniškai po darbo nuo 8-10 vai.

J. KUDABA Namų telefonas RU. 3-2105 
Kreipkitės visais reikalais, čia gausite rimtą ir sąžiningą patarimą.

TORS

• Tel. RO. 2-8255
DUNDAS — RUSHOLME RD.
$1.700 įmokėti, 11 kambarių, gerai 

sutvarkytas mūrinis namas su 
dviem virtuvėm ir dviem voniom. 
Vandeniu /alyva šildomas. $150 
pajamų mėnesiui ir 4 kambariai 
savininkui.

JANE — EILEEN
$2.900 įmokėti. Gražus mūrinis 7 

kamb. per du augštus namas, 11 
m. senumo. Garažas ir platus įva
žiavimas. Arti susisiekimo ir 
krautuvių. Pilna kaina $16.400.

SWANSEA
$3.500 įmokėti. Visai arti Bloor, 6 

kamb. mūrinis namas su garažu ir 
privačiu įvažiavimu. Vandeniu 
alyva apšildomas. Gražūs dideli 
kambariai. Pilna kaina $16.500.

ANNETTE — RUNNYMEDE
10 kambarių dupleksas. Pilna kai

na $17.900. Du garažai, privatus 
įvažiavimas. Dvi atskiros krosnys. 
Išnuomota po $100 mėn. Įmokėti 
$5.900'. Viena atdara skola balan
sui dešimčiai metų.

Namų telef. LE. 6-1410

AUŠROS ŽINIOS
Šį šeštadienį, 7 v.v. muzikos studi

joje įvyks visuotinis metinis Aušros 
klubo ir tėvų-rėmėjų'būrelio susirinki
mas. Viši nariai, jauni ir vyresnieji, 
tėveliai ir rėmėjai prašomi dalyvauti. 
Po susirinkimo bus rodomi filmai iš Š. 
Amerikos lietuvių žaidynių Clevelande 
ir Toronte. (Aušra—Lituanica ir Auš- 
/ra—Gintaras) bei Aušros vasaros sto
vyklų.

šios savaitės rungtynės. Church ly
gos: trečiadienį, 8 v.v. mūsų salėje 
Aušra Inter. - Vytis; ketvirtadienį, 7. 
v.v., mūsų salėje Aušra MB — Vytis 
TLB; lygos: antradienį, 8.30 v.v. 23 
Ferndale Aušra St. - Ciccones. B-C ly
gos: sekmadienį, 12.30 vai., mūsų sa
lėje Aušra Sr. - latviai ir 3 v. p.p., 
Woodgreen salėje Aušra Jr. - estai. 
CYO lygos: sekmadienį, 1 val.p.p. Auš
ra M - St. Basils.

Praėjusios savaitės rungtynių rezul
tatai. B-C lygoje Aušra Jr. pralaimėjo 
Tridents Jr. 41:60; CYO lygoje Aušra 
M. nugalėjo St. Anselme 23:14 ir St. 
Vincents 20:4; Aušra J. nugalėjo Vytį 
39:25; Church lygpje Aušra I. nugalėjo 
Mimico 67:58, Aušra J. nugalėjo St. 
Chris MB 10:15; TLB lygoje Aušra Sr. 
nugalėjo Tru Way 30:21.

Sportas Lietuvoje
Vilniaus “Elfos” fabrike.gimnastiką 

praveda L. S p riki na.
Kauno "Dainos” kino teatre būvo 

parodyti du filmai iš boksininkų gy
venimo. Komentatoriais buvo A. Soči- 
kas ir A. Zaboras.

Klaipėdos ir Panevėžio atstovai daly
vavo Karaliaučiaus stalo atvirose pir
menybėse. Trečią ir, ketvirtą vietą už
ėmė E. Čepulis ir J. Markevičius, nors 
anksčiau Kaune gyvenęs M. Daukša, 
dalyvaudamas jau už Minską, užėmė 
antrą vietą. Moterų grupėjo panevė
žietė G. Puodžiūnaitė buvo antra.

Kauno Žalgirio krepšininkai nugalė
jo sostinės bendravardžius 71:62 (37: 
32). K. B.

Fizinio lavinimo
II-jo kultūros kongreso Čikagoje rė

muose veikė ir fizinio lavinimo sekci
ją, kurioje sportininkai bei sporto dar
buotojai svarstė su lietuvių sporto 
veikla susijusius klausimus.

ši sekcija dalyvių skaičiumi nebuvo 
gausi; pirmąją dieną atsilankė arti 20 
asmenų, antrąją — arti 30, tačiau joje 
pateiktos ir diskutuotos mintys nenu
klydo daug nuo pasirinktų temų ar gy
venimiškos realybės , (to buvo gausu 
kaikuriose kitose sekcijose).

Pirmąją dieną A. Tamulynas gvil
deno temą — “Sportas lietuviškumo 
sargyboje”. Kadangi klausytojų pa
skaitos pradžioje nebuvo daug (ji vy
ko paprastą darbo dieną), prelegentas 
pasitenkino tik ištraukomis iš plataus 
paruošto referato. Sekančią dieną įvy
ko simpoziumas tema: “Sportas tau
tinės kultūros rėmuose”. Šio simpo
ziumo pagrindiniais dalyviais buvo Z. 
Puzinauskas, V. Grybauskas, J. Šoliū- 
nas ir A. Tamulynas. Moderatoriumi 
buvo ir sekcijos posėdžiams vadovavo 
Br. Keturakis.

Fizinio lavinimo sekcija posėdžių 
pabaigoje priėmė rezoliucijas:

1. Fizinio lavinimo ir sporto veikla

TORONTO, Ont.
“Parama” praneša savo klien

tams, kad jos raštinė bus uždary
ta Kalėdų pirmą ir antrą dieną 
ir per N. Metus — sausio 1 d.; 
gruodžio 24 ir 31 dieną bus ati
daryta tiktai dienos metu. Rk. v.

“Paramoje” — Toronto Liet. 
Kredito Kooperatyve dar galima 
gauti pinigams taupyti raketą - 
Missile Bank, kaip gražią Kalėdų 
dovaną Vaikams. Kaina $2; vai
kams, lankantiems šęštad. m-lą 
$1. Kreiptis: “Parama”, 1129 
Dundas St. W. telf. LE. 2-8723.

R. ved.
S*gos  “Verslas” sieninis kalen

dorius su klasifikuotais lietuvių 
verslininkų adresais baigiamas 
spausdinti ir kitą savaitę bus iš
siųstas platinti įvairioms lietu
vių firmoms - parduotuvėms. Tai 
bus pirmas tos rūšies kalendorius 
lietuvių gyvenime. Jis padės su
rasti torontiškių verslininkų ir 
šiaip laisvos profesijos lietuvių 
adresus. “Verslo” valdyba

Šv. Jono Kr. par. katalikės mo
terys gražiai atšventė savo tradi
cinę šventę — MN Prasidėjimo. 
Pamaldose dalyvavo su vėliava, 
pasipuošusios taut, drabužiais; 
pamaldų metu priėmė šv. Komu
niją. Agapėje, be skyriaus narių 
susirinko gražus būrys svečių. 
Agapei vadovavo skyr. pirm. E. 
Eižinienė. Sveikino parap. kuni
gai, centro v-ba, šalpos grupė 
“Daina” ir kt. Paskaitą apie Die
vo Motinos kultą Lietuvoje skaitė 
“Moters” red. Iz. Matusevičiūtė. 
Skyrius yra pasiryžęs švenčių 
proga aplankyti sergančius lietu
vius. Skyriaus iniciatyva parapi
jos salėje kas sekmadienį visi gali 
gaufi kavos.

“Draugo” romanų konkurso 
komisija, kuri šiemet sudaryta 
Toronte, jau gavo 9 rankraščius 
ir pradėjo skaityti. Komisijos pir
mininkas — Vyt. Tamulaitis, na
riai —.A. Gurevičius-Kalnius, Iz. 
Matusevičiūtė, J. Matulionis, kun. 
B. Pacevičius.

Nottawasagoj savivaldybės rin
kimuose vasarnamių savininkai 
pralaimėjo — nepravedė nė vie
no savo kandidato, nes nesurinko 
nė virš 630 balsų. Laimėjusioji 
gavo 890 -1.354 balsų.

Į “Varpo” chorą įstojo gražus 
būrys jaunimo: Rita Strimaitytė, 
Angelė Besasparytė, Algis Mal- 
kauskas ir Algis Viltrakis. Chore 
jaunimo yra arti 20. A. Viltrakis 
tik prieš porą mėnesių atvyko iš 
Venezuelos ir jau spėjo įsijungti 
į taut, šokius ir “Varpo” chorą. 
Kviečiame ir laukiame daugiau. 
Dabar yra pati geriausia proga 
įsijungti, nes “Varpas” ruošia 
naują repertuarą, kuris bus įdai
nuotas į plokšteles. Repeticijos 
vyksta Liet. Namuose 7.30 v.v.; 
pirmad. — moterims, o trečiad. 
—vyrams, , j.

Jugoslavijos revoliucijos šven
tės proga serbų ir kroatų ateiviai 
surengė ties jos konsulatą, Spadi- 
na Avė., demonstraciją su plaka
tais. Konsulato svečių tarpe buvo 
vienas protestantų pastorius ir 
rabinas Feinbergas.

sekcija kongrese
reikalinga žymiai sustiprintos paramos 
iš visos lietuviškosios vsuomenės, ruo- 
šant įvairius pasitobulinimo kursus, 
stovyklas, varžybas ir remiant sporto 
namų statybą.

2. Priimant dėmesin, kad fizinis la
vinimas ir sportas jaunimo auklėjime 
ir tautinių apraiškų išlaikyme užima 
vieną iš svarbiausių vietų, reikalauja
ma, jog visos lietuvių kultūrinės insti
tucijos savo darbų plotmėje apimtų 
šios srities vaidmenį.

3. S. Amerikos Lietuvių Fizinio Auk- 
lėjimozir Sporto Sąjunga, visi jos pa
daliniai, sporto veikėjai ir darbuotojai 
visomis išgalėmis remia ir ugdo spor
tinės jaunuomenės siekius.

4. Kultūros kongreso fizinio lavini
mo sekcijos dalyviai vienbalsiai nutarė 
prašyti, kad kultūros kongreso komite
tas pasiųstų protesto rezoliuciją IOC 
— International Olympic Committee 

i pirm. Avery Brundage, gyv. Čikagoje, 
dėl neteisėto Lietuvos sportininkų pa-

NAMU PATARNAUTOJOMS
t

Mes turime daug puikių laisvų vietų:
$150—$160 virėjai — namų ūkvedei šeimoje Forest Hill. Puikūs 

buto patogumai, daug laisvo laiko. Reikalingos rekomenda
cijos.

$150’virėjai su rekomendacijomis mažoje šeimoje. Turi namų 
valytoją. Privatus kambarys, daug laisvo laiko.

$150 virėjai mažoje šeimoje Willowdale. Reikalui esant galės pa
sinaudoti automobiliu. Turi namų valytoją. Reikia turėti' 
rekomendacijas.

$100 patarnautojui įvairiems namų darbams šeimoje./ Reikalin
gos rekomendacijos.

SKAMBINKITE AR RAŠYKLTE Mrs. A. STOCKS

Seven-Eleven Employment Service
711 Yonge St. (prie Bloor). Tel. WA. 5-2844

TURI LEIDIMĄ PAGAL DARBO AGENTŪRŲ ĮSTATYMĄ.

Naujų Metų*  sutikimą Lietuvių 
Namuose visose trijose salėse 
rengia lietuvių verslininkų sąjun
ga. Bus nuotaikingas ir prašmat
nus. Kad neįvyktų pendidelė spū
stis, vietos bus numeruotos. Sta
lus galima iš anksto užsisakyti 
šiose krautuvėse:

The Times Cigar Store — J. 
Beržinskas, 1212 Dundas St. W.;

J. Margio vaistinėj — 408 
Roncesvalles Avė;

Punkrio — Krasausko krau
tuvėj — 335 Roncesvalles Avė.;

Pas Kondratą — 1113 Dundas 
St. W.;

Kredito Kooperatyve “Para-' 
ma” — Liet. Namuose ir kitur. 

Didelė staigmena — šis Naujų 
Metų sutikimas bus nufilmuotas 
ir filmo dalis bus panaudota ren
giamai didelei iš lietuvių versli
ninkų ir šiaip lietuvių gyvenimo 
kronikai. Kviečiame visus esa
mus ir būsimus lietuvius versli-! 
ninkus ir nevęrslininkus susibur
ti Lietuvių Namuose Naujų Me
tų sutikimui.

“Verslo” valdyba

ALYVĄ PER LN UŽSISAKĖ: P. Be- 
sasparis, V. Užupis, V. Eižinas, A. 
Bartkus, P. Baronas, A. Makarenko1, 
Z. Olekienė, K. Kaminskas, V. Čapli
kas, P. čiurlys, P. Naudžiūnienė, M. 
Ignatavičius, A. čirūnas, J. Ražaus- 
kas, I. Urbonas, V. Ručys.

LN buvę sunkumai, galima sakyti, 
jau nugalėti. Apmokėta mokesčių apie 
$2.000 ir atsiskaityta beveik su visais 
skolininkais už remontą. “Paramai” 
apmokėjus priekin nuomą Už bankelio 
patalpas $1.500, išsiversta be jokios 
paskolos. Be to, daug palengvino nau
ji šėrininkai ir alyvos užsakytojai. LN 
jiems nuoširdžiai dėkoja. P. L.

Padėka
KLKatalikių Moterų dr-jos šv. Jono 

Kr. parapijos skyrius nuoširdžiai dė
koja centro v-bos atstovei, seselėms ir 
visiems taip gausiai atsilankiusiems į 
mūsų metinę šventę.

Ačiū prelegentei “Moters” redakto
rei Iz. Matusevičiūtei už žodį. Ačiū vi
siems mus sveikinusiems. Bet ypatin
gas ačiū už gausias aukas prieškalėdi
nei ligonių šalpai. Jūsų dėka šių metų 
mūsų kalėdiniai siuntinėliai bus žy
miai geresni. Teatlygina Jums Augš- 
čiausias už jūsų duosnias širdis.

. Skyriaus valdyba

Lietuviu skautų veiklaV v

PAREMKIME KALĖDŲ GERĄJĮ 
DARBELĮ. — Ir šiais metais Liet. 
Skautų Brolijos Vyr. Skaut. s. E. Vil
kas paskelbė gerąjį darbelį, raginda
mas skautus taupyti centus ir pasiųs
ti juos savo broliams, kurie yra reika
lingi paramos.

Į šį gerąjį darbelį įsijungia visi 
skautai. Jie taupo centus, dešimtukus. 
Tai jų gerasis Kalėdų darbelis. Vy
resnieji skautai savo gerąjį darbelį at
lieka žaliukais doleriais. Prie jų jung
sis ir skautų rėmėjai, tėvai, visa lie
tuviškoji visuotaenė.

Gruodžio mėnuo tebūnie visų mūsų 
gerojo darbelio mėnuo.

Atsiminkime, kad Vokietijoje gyve
ną skautai gražiai mums atstovauja 
Europoje. Mūsų- remiami jie gali da
lyvauti įvairiose tarptautinėse stovyk
lose.

Kiekvienas savo kambaryje padėki
me dėžutę ir ant jos šono užrašykime 
“KALĖDŲ GERASIS DARBELIS”. 
Meskime į ją kasdien atliekamus cen
tus. Ir kai Kūčių vakare susėsime ap
link eglutę - paberkime juos ir suskai
tykime. Ai... ai... oh ... kiek bus 
džiaugsmo I.. *

Surinktus pinigus atiduokime skau
tų vadams arba tiesiog pasiųskime: 
Mr. T. Gailius, 16 Lampertheim (Hes
sen), Huettenfeld, Schloss Rennof, Li- 
tauisches Gymnasium, W. Germany.

Vyt. Kasniūnas

"KUN. BIRUTĖS” vyr. skaučių drau
govės sueiga įvyko S. Vėlyvytės bute; 
Malonaus svečio A. Rinkūno pašneke
sys apie senovės lietuvių tikybą pa-
• 'VVVVVVVW v v v v v v

naudojimo tarptautiniame ir olimpi
niame varžybų forume, įtraukiant juos 
į Sov. Sąjungos rinktinę.

Kadangi visus sporto klausimus sek
cijoje nebuvo galima išgvildenti, tad 
nutarta dalį jų toliau diskutuoti Spor
to Sąjungos suvažiavime, kuris jau 
įvyko gruodžio 1 d. Clevelande. Sekci
joje buvo vienas kitas dalyvis ir iš to
limesnių vietovių, jų tarpe dabartinis 
FASK-to pirmi J. Nasvytis iš Clevelan- 
do, J. Gustainis iš Toronto ir kt.

E. šul.

“Nusausinti” kalėdines sueigas. 
Kalėdų ir N. Metų švenčių proga 
padidėja eismo nelaimės. Toron
to saugaus eismo tarnyba krei
piasi į visus padidinti savo bud
rumą bei atsargumą. Ypač atsar
gūs turi būti vairuotojai

Praėjusiais metais metr. To
ronte įvyko 23.023 eismo nelai
mės. Jose žuvo 111 asmenų, buvo 
sužeisti £.246; nuostolių padary
ta už $8.100.915. Apskaičiuojama, 
kad kas 63 minutės užmušamas 
ar sužeidžiamas vienas asmuo. 
Tai baisus skaičius, kuris nieko 
nesako apie nekentėjusių ir jų 
artimųjų kančias.

Gruodžio mėnuo visada būna 
payojingas pėstiems ir motorizuo
tiems. Todėl metropolinio To
ronto taryba skelbia atsargaus 
eismo vajų prieškalėdiniame ir 
kalėdiniame laikotarpyje. Ji pa
brėžia reikalą “nusausinti” kalė
dines sueigas ir vairuotojams ne
pasigerti. Vairuotojas yra mora
liai atsakingas už savo ir kitų 
saugumą.

Naujasis burmistras D. Sum
merville, galutiniais duomenimis, 
balsavimuose gavo 118.196 bal
sus, N. Phillips — 48.163. Van
dens fluoridavimas numatomas 
įvesti nuo 1963 m. gegužės 1 d., 
nes, galutiniais duomenimis, *už  
fluoridavimą balsavo 177.173, 
prieš — 171.214. Fluoridavimo 
priešininkai daro žygių sulaikyti 
fluoridavimo įvedimą.

Padėka
Už mums suruoštą 10 metų vedybi

nės sukakties pobūvį nuširdžiai dėko
jame: T. M. Tarvydams, V. B. Birie- 
toms, E. Janušaitytei, A. P. Armalavi- 
čiams, A. A. Augustauskams, P. A. 
Adomaičiams, O. Adomavičienei, L. L. 
Bungardams, J. G. Bakšiams, A. L. 
Dudams, A. E. Geidučiams, V. A. Ka- 
žemėkams, K. Liutkui, V. L. Mačio- 
niams, P. A. Puidokams, D. šerelienei,
J. P. Skeiveloms ir p-lei Janinai.

R. H. Simanavičiai
Padėka

Kariuomenės šventės minėjimo ren
gėjai: Kūrėjai - Savanoriai, Toronto 
“Putvio” šaulių kuopa ir Toronto apy
linkės valdyba nuoširdžiai dėkoja Pri
sikėlimo parapijos klebonui Tėv. Pla
cidui, OFM, ir kitiems Tėvams pran
ciškonams už $50 auką ir visokeriopą 
paramą rengiant Kariuomenės šventės 
minėjimą lapkričio 25 d. Prisikėlimo 
parapijos salėje. Rengėjai

darė sueigą įdomią ir atmintiną. 
Sesė S.

“ŠATRIJOS” TUNTO jūrų skaučių 
"Vandenės” laivo tėvų-rėmėjų k-tas 
gruodžio 1 d. surengė šokių vakarą į 
kurį atsilankė svečiai jūrų skautai-ės 
iš Čikagos: sktn. D. Lukošiūnaitė, p. 
Lukošienė, D. Baltramonaitienė, j. 
kstn. E. Vengianskas, vyr. sktn. L. 
Knopfmileris, A. Aglinskas, G. Rėklai
tis ir'A. Šlapkauskas. .

D. Lukošiūnaitė parėmė “Vandenės” 
laivo darbą $10 auka, E. Vengianskas 
$10 ir A. Aglinskas “Gintaro” korp. 
vardu įteikė $10.

“VANDENĖS” LAIVO jūrų skautės 
gruodžio 2 d. Prisikėlimo muz. studi
joje surengė kavutę norėdamos pačios 
arčiau susipažinti ir supažindinti savo 
tėvelius su atvykusiais iš Čikagos jūrų 
skautų-čių vadovais ir vadovėmis.

Vandenės lieka labai dėkingos sve
čiams už paramą, linkėjimus ir tikisi 
neužilgo pasimatyti Čikagoje tradici
nio “Jūros dugno” vakaro metu.

J. K.
STOVYKLAVIETĖS FONDUI auko

jo ir pirko pėdas: $25: J. Dambaras, 
B. M. .Abromaičiai; $15: V. Jonaitis, 
J. Bleizgys; $10: I. J. Baltakiai, B. Ta- 
mulionienė, Z. Mažonas, R. Bleizgytė, 
Pr. Kvedaras, A. Valienė, E. Senkuvie
nė, V. Sibulis, Gvildys; $7: M. Stul
pinas; $5: A. Vanagas, V. Vaidotas, E. 
Vitartas, P. Stauskas, A. A. Ketvirčiai,
J. Miliūnas, Z. Laugalys, B. Urbanavi
čius, J. Matuliauskas, A. Raslanas, V. 
Stabašinskas, K. Dargis, V. Baleiša,
K. Aperavičius, E. Zubrienė, J. Šarū
nas, S. Mastis, E. Kvederys, S. P. Kar- 
tauskai. Visiems aukotojams nuoširdus 
skautiškas ačiū.

RAMBYNO TUNTO veiklos plane 
numatyta: Kalėdų eglutė, kurios orga
nizavimas pavestas sk.v.v.sl. J. Kara- 
siejui; organizuotas dalyvavimas Vasą- 
rio 16 minėjime, šv. Kazimiero šventė
je ir Kaziuko mugėje.

BŪKLO KOMENDANTU paskirtas 
sk.v.v.sl. P. Butėnas iš “Rambyno” 
tunto. Papuošimus atliks skautų dr-vė, 
padedant skautams architektams. Nau
dojimas bus sutartas su “Šatrijos” tun
to komendante.

SKILTININKŲ KURSŲ vedėjas ps. 
K. Batūra kvies visus skautininkus lėk 
toriais. Kursai prasidės gruodžio 17 d 
7 v.v. būkle.

NARIO MOKESTĮ visi nariai turi 
įmokėti iki vasario 1 d.

1963 M. STOVYKLA numatyta lie 
pos 27 — rugpjūčio 11 d. savoje sto 
vyklavietėje.

DŽIAMBORĖS FONDUI iki Vasar 
16 d. visi nariai pagal išgales auko 
savo vienetuose. F.

Padėka
Naujasis skautų tėvų-rėmėjų komi 

tetas reiškia gilią padėką buvusiam 
komitetui, sudarytam iš pirm. Dilkaus 
ir narių — B. Abromaitienės, S. Dab 
kaus, J. Pacevičienės, J. Stanionio ii 
Vadausko už jų įdėtą darbą Toronte 
liet, skautijos gerovei; taip pat nuošir
di padėka O. Indrelienei ir Stepaitie- 
nei už jų nuolatines pastangas remianl 
tėvų komiteto ir aplamai skautų darbą,

■ Skautų-čių tėvų komitetas

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

527 Bloor St. W. - Toronto 4, Ont. 
Telefonas LE. 2-4404

Ats.
Pr. KERBERIS

Darbo tel. LE. 2-4404 
Namų tel. LE. 5-1584

6 kambarių, puikus mūrinis namas,
kvadratinis planas, užbaig
tas rūsys su baru, garažas su 
privačiu . įvažiavimu. $3.000 
įmokėti. Baby Point rajone.

14 apšildomų vasarnamių ir krautu
vė, apie 25 mylios nuo To
ronto, didelis sklypas, priva
tus ežero krantas, pritaikyti 
gyventi ištisus metus. Gauna, 
apie $750 mėnesinės nuomos. 
Geras biznis, be sunkaus dar
bo. Skubus pardavimas dėl 
ligos. Apie $5.000 įmokėti.

15 kambarių, apie $7.000 įmokėti,
atskiras, didžiulis mūrinis 
namas, tinka 4 šeimom, 4 vo
nios, 4 virtuvės, didelis skly
pas, garažas. Namas be sko
lų, reikalingas mažo vidaus 
remonto. Indian Rd. - Bloor 
rajone.

7 kambarių mūrinis namas, vandens
alyvos šildymas, 2 vonios, 2 
modernios virtuvės, didelis 
kiemas, apie $2.500 įmokėti 
ir vienas atviras morgičius 
balans. Havelock St.—Bloor.

6 kambarių, šiurkščių plytų, atski
ras mūrinis namas, garažas 
su privačiu įvažiavimu, apie 
$3.000 įmokėti ir viena atvi
ra skola 10-čiai metų. Pilna 

s kaina $17.500. Runnymede 
•— Bloor.

Bungalovas — 5 kambariai, užbaig
tas rūsys, vandens alyvos šiL 
dymas. Garažas su privačiu 
įvažiavimu, apie $4.000 įmo
kėti, viena skola likučiui. 
Prašoma kaina $15.500. Ran
dasi Swansea raj. arti Bloor.

7 kambarių, atskiras mūrinis na
mas, vandens alyvos * šildy
mas, balkonas, gražus kie
mas, garažas su privačiu įva
žiavimu. Puiki vieta, apie 
$5.000 įmokėti, viena atvira 
skola balansui. Jane — Bloor 
rajone.

Bungalovas, apie $5.000 įmokėti, 
užbaigtas rūsys, naujas šil
dymas, gražiai įrengtas vidu
je, lengvos ir ilgos išsimokė
jimo sąlygos. Garažas. Jane 
— Bloor rajone.

9 kambarių atskiras mūrinis na
mas. Dvigubas garažas, van
dens alyvos šildymas, apie 
$4.000 įmokėti. Reikalingas 
vidaus remonto. High Park— 
Roncesvalles.

Penkių butų, atskiras, mūrinis na
mas. Apie $7.000 įmokėti, 
Privatus įvažiavimas. Viskas 
išnuomota, žema kaina. Jane 

Bloor.
PASITEIRAUKITE DĖL KITU NUOSAVYBIŲ. 

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Europiete ■ 
ateities spėjėja 
Aiškina iš delno ir kortomis. Pa
dės jums visuose jūsų gyvenimo 
klausimuose. Nesivaržykite pas 
ją užeiti. Priima susifhrus telefo
nu: 921-4038. 36 Cecil St., I augš- 
tas, Toronto.

j

F. SENKUS REAL ESTATE
RETA PROGA! 42 akerių pušų ir eglaičių miško. Namas su miesto patogu
mais. 6 pastatai vasarotojams. Baldai. Apie pusė mylios didelės upės kran
to. Arti “Sauble Beach” vasarvietės. Tinka: vasaroti, meškerioti, ūkininkauti 
ir parduoti atskirais sklypais. Kaina $24.800.

Skambinti F. SENKUI ar J. MATULIONIUI

MOTERIŠKŲ RŪBŲ ' A & B TAILORS 
SIUVĖJAS A. Beresnevičius

Parduodami vyriški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita.
1299 DUNDAS STREET WEST, TORONTO. TEL. LE. 1-1432

Will-Do Cartage
Baldų pervežimas

mieste, prieinama kaina.
Visi baldai apdrausti.

Broliai SODOMAI.

124 GRACE ST., Toronto

Tel. LE. 4-8390

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER 

1385 Queen St. W. (prie Lansdowne Ave.) 
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450 Namų telefonas: BE. 3-5996 

SWANSEA DUPLEKSAS 
$5.000 Įmokėti, naujas ultra moder

nus 2 butų apartamentas, vande
niu alyva šildomas, šoninis įva- 
žiav., garažas, arti susisiekimo.

KRAUTUVĖ SU 2 BUTAIS 
$4.000 įmokėti, labai gera vieta de

likatesų krautuvei, kur nėra kon
kurencijos, 2 išnuomoti butai, 
garažas, ant pagrindinės gatvės, 
iš 6% morgičius.

RUSHOLME — COLLEGE 
$4.000 įmokėti, gerų plytų atskiras 

namas, 11 kambarių, 3 modernios 
virtuvės, 2 pilnai įrengti vonios 
kambariai, vandeniu alyva šildo
mas, šoninis įvažiavimas, 2 blokų 
garažai, geras morgičius balansui.

QUEEN — LANSDOWNE
$1.000 įmokėti, gerų plytų, 8 dide

lių kambarių namas,x2 modemiš
kos virtuvės, arti Queen gatvės, 
garažas, vienas morgičius balan
sui. Prašoma kaina $15.900.

RONCESVALLES RAJONE
$2.000 įmokėti, gerų plytų namas,

9 dideli šviesūs kambariai, 2 mo
dernios virtuvės, geras nuoma
vimui, garažas, geras morgičius 
balansui, dabar laisvas.

EGLINTON — YONGE
$4.000 įmokėti, 10 metų morgičius 

balansui, gerų plytų, atskiras na
mas, 8 kambariai per 2 augštus, 
2 modernios virtuvės, 2 pilnai 
įrengti vonios kambariai, platus 
šoninis įvažiavimas, garažas.

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

Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų • morgičių.
Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius

HIGH PARK RAJONE
$4.000 įmokėti, atskiras, didelių 7 

kambarių namas. Dvi virtu
vės, dvi "vonios. Karšto van- 
dens-alyvos šildymas. Gara
žas ir privatus įvažiavimas. 
Didelis gražus kiemas. Viena 
atvira skola balansui. Prašo 
$22.500.

OAKMOUNT — BLOOR
$5.000 įmokėti, atskiras, mūrinis 

namas, tinkamas keturiom 
šeimom. Keturios virtuvės ir 
keturios vonios. Du garažai 
ir privatus įvažiavimas. $275 
pajamų į mėnesį ir butas sa
vininkui.

RONCESVALLES — HIGH PARK 
BLVD.
$5.500 įmokėti, puikus 3-jų šeimų 

namas. Karšto vandens aly
vos šildymas. Kiekviename 
ąugšte virtuvė ir vonia. Di
delis kiemas. Dvigubas gara
žas ir privatus įvažiavimas. 
Viena atvira skola balansui. 
Prašoma kaina $27.900.

BLOOR — BROCK AVE.
$2.000 įmokėti, originalus dviejų 

šeimų namas — dupleksas. 
Vienas butas 6 kambarių, 
antras septynių Il-me augšte. 
Karšto vandens šildymas. Du 
garažai. Viena atvira skola 
balansui. Labai arti Bloor gt.

LAKESHORE RD. — MIMICO
$6.000 Įmokėti, originalus, 3-jų me

tų senumo tripleksas. Du bu
tai po 5 kambarius ir vienas 
keturių kambarių. $320 mė
nesiui pajamų. Balkonai. 
Aliumininiai langai. Prašo 
$32.500,

VAKARINĖJE MIESTO DALYJE 
$12.000 įmokėti, 8 metų senumo, 13 

butų apartamentinis pasta
tas, 8 butai po 5 kambarius, 
5 butai po 4 kambarius. Me- 

, tinių pajamų $12.500. Labai 
gerai išlaikytas pastatas. 
Prašo $65.000.

100 AKRŲ FARMA — RESORTAS 
$10.000 įmokėti. Tik 80 mylių nuo

Toronto, prie 11 kelio. Mū
rinis 8 kambarių namas, ki
ti pastatai cementinių blo
kų. Du plaukimo baseinai. 
Piknikams stalai ir ugniavie
tės stovyklautojams. Resto
ranas. Likerių - dining room 
leidimas. Visi kambariai ap
statyti brangiais skandinaviš
kais baldais. Dėl pilnesnių 
informacijų, fotografijų bei 
įrengimų sąrašo, skambinki
te man dar šiandien.

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

J. RUKŠA -
LE. 2-4404

Namų telefonas LE. 6-9165

GARDAUS MAISTO

SIUNTINIAI
į VISUS KRAŠTUS. Pristatoma 
per 3-4 savaites. Pilnai garantuo
ti. Prašykite sąrašų, kainaraščių.
GRAMERCY SHIPPING CO. 
118 E.. 28th Street,
New York 16, N.Y. 
Tel. MU. 9-0598.

OILS LTD.
Atstovas

H. ROžAITIS
Greitas kuro-alyvos pristatymas Ir 

patarnavimas. 
Telefonas LE. 3-4908.

V j r
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PROGRESS Real Estate Ltd. Skaitytojai pasisako WINNIPEG, Man ŠYPSENOS
1064 Bloor St. W. Tel. LE. 4-9286

(prie Gladstone Ave.)
I

GYDYTOJAI, REKLAMOS, 
ŠEIMININKES

“TŽ” skaitytojai prisimena seniau 
spausdintą pusiau-medicinišką straips-

' Geriausia Kalėdų dovana visai šeimai, tai nuosavoj namas!

HIGH PARK BLVD. —
RONCESVALLES
$2300 Įmok, už mūr. gražų 8 kamb. 

namą, 2 mod. virt., 2 vonios, idea
lus gyventi ir nuomoti. Vieta 2 
garažams. Prašo $16.200.

BLOOR — LANSDOWNE
$3.000 Įmok., mūr., atsk. namas, 7 

kamb. — 2 butai ir krautuvė tin
kama bizniui, ar amatininkui. Ge
ras ir platus įvaž., garažas. Vie
nas morgičius. Prašo $14.500.

SWANSEA — BLOOR
$3.000 Įmok., atsk., mūr., 6 kamb? 

per du augštus, kvadr. planas, 
naujas šild., šoninis įvaž., gara
žas. Puikus vienos šeimos namas. 
Vienas morgičius.

SWANSEA — BLOOR
$4.000 įmok., 5 kamb., mūr. bunga

lovas, vand. alyva šild., įrengtas 
rūsys, priv. įvaž., garažas. Vienas 
morgičius.

BLOOR — CLENDENNAN
$8.000 įmok;, 7 did. kamb. per du 

augštus, naujos statybos, rupių 
pi., atsk. gražus namas, 2 mod. 
virt., augštas rūsys, alyva šild. 
Platus įvaž., garažas.

ST. CLAIROAKWOOD
$2.900 įmok., 7 did. kamb. per du 

augštus, 2 mod. virtuvės, alyva
■ šilą. Geras mūras, šviesūs kam

bariai. Vienas morgičius. šoninis 
įvaž. ir garažas. Prašo tik $15.500. 
Geras pirkinys.

JANE ST. — ST. JOHNS
$3.000 Įmok., 5 kamb„ gražių pi., 

modernus bungalovas, 2 garažai, 
įrengti kamb. rūsyje, alyva šild. 
Skubus pard. ir geras pirkinys. 
Prašo tik $15300. Jums tikrai pa
tiks. Galima tuoj užimti.

SUNNYSIDE —
HOWARD PARK RD.
$3.500 įmok,, mūr., atsk., 9 kamb., 

vand. alyva šild., 2 garažai, gra
žus kiemas. Skubus testametinis 
pard. Vertas apžiūrėti, nes turi 
būti parduotas.

BLOOR — HIGH PARK
$4-000 Įmok., 11 did. kambarių per 
du augštus, atsk., rupių plytų, mo

dernus dupleksas. Geras išplana
vimas, 6 kamb. pirmam augšte, 4 
garažai,'privat. Įvažiavimas. Pui
kus gyventi ir nuomoti. Vienas 
morgičius. Geriausias pirkinys, 
nes prašo tik $24.900.

veiksmams paruoštus savo karius. Taip 
pat Raud. Kinijai buvo parduota Kana
dos kviečių, kad sustiprintų savo ar
miją ir galėtų vykdyti puolamuosius

. ------T-- ? :----- ------- ---------- ’
munizmą pasaulyje. Dėl tokių Kana
dos valdovų veiksmų beveik niekas jų 
nekaltina, kai eiliniams žmoneliams 
raudona dulkė skaitoma dideliu nusi
kaltimu. Kas gi turi daugiau išsilavini
mo ir galios: paprasti darbininkai ar 

•krašto valdovai? Dėl krašto valdovų 
f padarytų klaidų, jei dėl to iškiltų ka- 
j ras, fronte turėtų aukoti savo sveika
tą ir net gyvybę eiliniai kareiviai, pa
prasti žmonės..

Apie kunigus, kaip ir apie mirusius, 
tektų pasakyti tik. gerai arba nieko. 

___ _ ____ ______ ?______ Bet ir jų yra visokių. Ir jie padaro vi- 
daugybė kitų “naujovių”. Tarp kitų šokių klaidų. Kai jie šioje srityje pa- 
dalykų paaiškėjo, kad vaikams duoti; daro didelių klaidų, jie patys to daž-

nį. kur autorius mėgino pasitikėt dau- [.veiksmus ir, dar daugiau išplėstų ko-
___   — i 1 -- A.' - - - - .r. MA ate M ak ra n a* 1 ■ » i XV * A TZaa»aagiau logika ir sveiku protu, o ne “ne- 

sugriaunamom** mediciniškom tiesom.
Šiuo'metu kaip tik užėjo įkarštis 

griauti senas tiesas ir jieškoti naujų. 
Visi didieji Kanados ir Amerikos žur
nalai pilni “sensacingų” atradimų: kad 
perdažnas, beatddairinis vaistų yarto- 
jimas veda prie įvairių ligų ir išsigi
mimų, kad paprastas peršalimo ligas ir 
mums ir mūsų vaikams yra daug nau
dingiau persirgti be jokios vaistų pa
galbos' kad dideliam karšty, kai žmogų 
kankina baisus troškulys, gerti dar 
druskos tabletes yra tikra nesąmonė ir

nai nemato ar nenori matyti, kai eili
niai žmonės už tokias klaideles labai 
pasmerkiami.

Kovojant prieš komunizmą, pirmoje 
vietoje reikia statyti principą. Bet gy
venime to dažnai nematyti. Net katali
kiški laikraščiai, kurių administratoriai

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Telef. LE. 4-9286. Namų - RO. 6-0417

Wasaga Beach, Stayner, Collingwood
Ir apylinkėse turime dižiausią pasirinkimą vasarnamių, farmn, gazolino 

stočių, garažu, motelių, įvairiu biznių ir Lt.

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

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

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

laupyk ir skolinkis
Toronto Lietuviu Kredito Kooperatyve 

"PARAMA"
Būstinė: Lietuviu Namai 
1129 DUNDAS STREET WEST, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE. 2-8723.

Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%. Už asmenines paskolas ima 
tik 8%. Už paskolas - morgičius — 7%. • Paskolos mirties ir in
validumo atveju apdraustos. • Visų narių gyvybė apdrausta san
taupų dydyje.
KASOS VALANDOS: dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. 
kiekvieną dieną, išskyrus šeštadienius ir sekmadienius, oyakare

i nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penk
tadieniais.
I■ .

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS kilimus.

Automatinis eienua varymas. Sutai
sau iširusius garus ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912. 1

VISŲ RŪSIU AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS
Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas. 

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

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

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

148 WESTMINSTER AVE. Telefonas LE. 2-5191

ALFA RADIO & TV
* PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 
TAISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MAŠINAS 

Tel. LE. 1-6165 • 672 Lansdowne Ave.

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

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

1736'/2 DUNDAS ST. W., Toronto
Skambinti kiekvienu laiku LE. 2-7733

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

VS. garage
314 St. Helen's Ave. Tel. LE. 3-0631

Viena gatvė į vakarus nuo Lansdowne, prie Bloor Street West.

VISI MAŠINŲ REMONTO DARBAI LIETUVIAMS ATLIEKAMI
PIGIAU LIETUVIŠKAME V^. GARAŽE. Sav. V. STRIMAITIS

Automatinė transmisija pigiomis kainomis ir visi kiti taisymo 
darbai atliekami sąžiningai. DARBAS GARANTUOTAS.

* Garažo telefonas LE. 3-0631. Namu telefonas 247-3418

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RŪSIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

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

VARHT ŠVENTINIMAS IR KA 
KWOMENRS MINĖJIMAS. — 1952 
m. į Winnipego lietuvių koloniją at- 
vykęs kun. J. Bertašius ėmėsi inicia
tyvos įsteigti lietuvių parapiją ir pa
statyti bažnyčią. Jo pasirįžįmas pilnai 
išsipildė, kuo gali pasididžiuoti ne tik 
jis pžrtš, bet M visa Jleiuvių fcolonlja 
ir net svetimtaučiai.

Bažnyčiai jau pilnai susitvarkius, iš 
atskirų parapijos narių kilo mintis nu
pirkti varpus. Sumanytoju buvo para
pijos k-to narys Mykolas Bukauskas. 
Parapijos klebonas ir k-jas pritarė, o 
iniciatorius pradėjo, varpams pirkti 
rinkliavą.

Lapkričio 16 d. ant bažnyčios stogo 
buvo užkeltas varpams geležinis rė
mas, pritvirtintas prie balkių. Rėmus 
užkėlė ir pritvirtino pats parapijos 
klebonas, padedant A. Geniui, K. Ma
žeikai ir šių eilučių autoriui.

Lapkričio.25 d., nors pas mus ir žie
ma, tačiau išaušta gražus rytas. Saulė
ta. Sniego dar niekur nesimato. Visi 
keliai ir takeliai sausi, kurie visus ve
da į lietuviškus maldos namus — var
pų šventinimą.

11 vai. prisirenka pilnutėlė bažny
čia. Kadangi KLB Winnipego apyl. 
v-ba nutarė tą dieną paminėti ir Lie
tuvos kariuomenės atsikūrimą, tai’prie 
bažnyčios durų pasirodė Lietuvos tris
palvė vėliava, kurią per pamaldas, prie
šais altorių, pasikeisdami, laikė: M. 
Januška, K. Mažeika ir J. Demereckas. 
Jos sargyboje, taut, drabužiais apsiren
gusios stovėjo: H. Barkauskaitė, I. Ti- 
mmermanaitė, D. čingaitė ir I. Rut
kauskaitė.

Varpu pašventinimo apeigas atliko 
vyskupijos kancleris preL N. J. Char
trand. Jis savo kalboje paminėjo ir 
Lietuvos nepriklausomybės netekimą 
bei šios dienos minėjimo reikšmę. Po 
to jis apibūdino varpų reikšmę — kai
po Dievo balsą tarp tikinčio žmogaus 
ir Jo. Todėl ir mums prisimena mūsų 
poeto žodžiai, kuris klaidžiodamas po 
svetimus kraštus išgirdo Liucernos 
bažnyčios varpų garsus ir išreiškė žo
džiais: “Varpai Liucernos aukojo Die
vui darbus vargingus, tarp žmogaus ir 
gamtos ..

Kun. J. Bertašius pamoksle apibū
dino Lietuvos kariuomenės atsikūri
mo reikšmę nepriklausomybės atgavi
mo kovų metu. Taip pat jis išaiškino 
varpams duotus vardus. Vienam var
pui duotas vardas — Mykolas. Jis pa
žymi, kad šv. Mykolas buvo mūsų tau
tos simbolinis šauklys, antra, šis baž
nytinio k-to narys Mykolas Januška 
1947 m. pirmas iš lietuvių kreipėsi į 
vyskupiją, kad į Winnipego lietuvių 
koloniją būtų paskirtas lietuvis kuni
gas. Be to, jis esąs daug pasidarbavęs 
čia statant lietuvių bažnyčią. Todėl ne
nuostabu, kad šis žmogus sekmadie-

perdaug vitaminų nesveika, kad laksa- 
tyvų vartojimas sugadina virškinimą 
ir t.t

Daugumas šių dalykų eiliniam žmo
gui, neturinčiam televizijos, ir taip 
buvo aišku. Keista tik, kad daktarams 
reikėjo tiek daug laiko įsitikint.

Labiausiai pasmerkti, išjuokiami ir ’ yra kunigai, reklamuoja komunistinei 
kone nusikaltėliais laikomi šiame kraš-: prekes: raud. Lenkijos kumpius, aria
te riebūs žmonės. Jie vadinami apsiri- bas ir pan. Kodėl? Tai daroma dėlto, 
jėliaįs, nutukėliais ir kitais vardais, kad pirmoje vietoje statomas doleris, 
Gydytojai aiškinimams, kad yra žmo- o antroje — principas. Kartais net 
nių, kurie beveik badauja ir vistiek bažnyčių salėse demonstruojami ko- 
timka* buvo kurti arba žmogų stačiai- munistiniai filmai, ries už tą salę su- 

r apšaukdavo melagiu. Dabar.‘‘Time” mokami pinigai. • 
žurnalas rašo, kad gydytojai, nuolat; Mes lietuviai kovai prieš komunizmą 
pacientės tikinami, kad ji tikrai ma-; turime VLIKą, o jo darbams remt — 
zai valganti ir vis tunkanti, nutarė ją Tautos Fondą. Koks nuošimtis lietuvių 
paguldyti į ligoninę patikrinimui. Bet į aukoja tam fondui? Neapsiriksiu pasa- 
ir ligoninėj pasirodė, kad pacientės kęs — tik apie 10% mūsų tautiečių, 
buvo teisybė. Dabar jau teks pripa- Apie 40% tautiečių jau numeta tik 
žinti, kad liaukų ir metabolizmo sutri-į centus, o apie 50% laisvajame pasau
kimai visdėlto turi įtakos. ; lyje gyvenančių lietuvių tam reikalui

Nevien medicina pergyvena tokį visai neaukoja. Vienas prasilavinęs 
perversmą. Nėra turbūt tos srities, i tautietis pasakė: “Nėra tikslo aukoti 
kurioje nebūtų daromi vienokie ar ki-į Tautos Fondui, nes nežinia, kur tie 
tokie tyrinėjimai. Iš tikrųjų dar nie-į pinigai eina”. Tokiam jo galvojimui 
kad nebuvo tiek daug tyrinėjimų ir ’ pritaria ir mūsų tautos pavergėjai bol- 
naujų teorijų. Dažniausiai, po didelių i ševikai. Jie savo propagandiniame 
tyrinėjimų ekspertai “suranda” lygiai laikraštėlyje, kurs siuntinėjamas iš 
tą patį atsakymą, kokį jiems būtų ga- Berlyno laisvajame pasaulyje gyvenan- 
lėjusi duoti betkuri šeimininkė,- moti- tiems lietuviams, džiūgauja, kad kas- 
na ar šeimos galva. Pvz. buvo vedami! kart atsiranda daugiau ir daugiau su- 
labai plačiu mastu apklausinėjimai ir sipratusių lietuvių, kurie jau nebeau- 
tyrinėjimai, kodėl amerikiečiai turi! koja Tautos Fondui. Taigi, “susipratu- 
daugiau automobilių, negu vonių. Ty- į siu” lietuvių pagal bolševikinį supra- 
rinėjimai pasibaigė, kai viena nemo- timą. Tie lietuviai, kurie TF jau nebe- 
kyta ūkininkė atsakė: “Su vonia nenu- aukoja, tikrai patenka į bolševikų gar- 
važiuosi į miestą”.

Tas dar kartą įrodo, kaip labai šia 
me krašte žmonės pasiduoda įtaigoji 
mams reklamų ir visokių oportunistų 
Ir, reikia pasakyti, mūs,ų žmonės sten 
giasi taip pat neatsilikti.

Jei televizija sako: gerk laksatyvus bet priešingai — jie bolševikams net 
ir būsi sveikas bei linksmas, tai nebū- padeda savo brolžudiška propaganda, 
tinai taip iš tikrųjų yra. Taip pat ne- ’Tai didelė klaida. - J. V.
būtinai absoliučiai teisingas yra jų 
samprotavimas apie grožį, išmatuotą 
indais, pasisekimą, gerą gyvenimą ir 
pan. Ypatingai tas įsidėmėtina mūsų 
jaunimui. J. B. j

DIDELĖS IR MAŽOS KLAIDOS j 
šiandien pasaulyje'aktualiausia^te- ■ dažniausia susitrekia bažnytiškai čių”, kurias studentai nešioja 

ma yra komunizmas. Mes matome, kad į slaptai. Daugelis tokiu, kurie lai- “demonstratyviai ".
Viename ateizmo propagandis

tų pasitarime Vilniaus ateizmo 
muzėjaus direktorius St. Marko
ms susirūpinęs klausė, kaip pa
aiškinti reiškinį, kad baigę augš- 
tąją mokyklą jaunieji Lietuvos 
gydytojai vis tiki “religiniais 
prietarais”. Tą patvirtino ir dr. 
Girdzijauskas. Taigi, ir gydytojai 
netampa visi ateistai pagal ‘pla
na”. Dr. V. Mar.

: bės sąrašus, nes bolševikai laisvajame 
pasaulyje gyvenančių lietuvių karto
teką veda labai rūpestingai. Išeina^ 
kad tie lietuviai, kurie jau nebeauko- 
ja TF, netik nebekovoja prieš komu
nizmą, prieš mūsų tautos pavergėjus,

niais visada matomas bažnyčiai ren 
kant aukas.

Kitam varpui duotas vardas Anta
nas. Sv. Antanas minimas kaip nu- 
škriaustųjų globėjas. Antanas Genys 
pirmas įnešęs auką šių varpų pirki
mui. Taip pat jis daug įdėjęs darbo ir 
aukų, statant šią bažnyčią'bei )< įren
giant.

Dar vienam varpui duotas vardas 
Justinas, tačiau apie šį vardą klebonas 
nieko nepasakė, tik priminė, kad var
pams duoti vardai buvo apsvarstyti 
bažnyčios k-to pasėdyje. Parapijiečiai 
suprato, nes tuo vardu vadinasi mū
sų parapijos klebonas kun. Justinas 
Bertašius. Šios bažnyčios statybos u- 
žuomazga prasidėjo iš jo lūpų, suma
nymo ir triūso. Apie šios bažnyčios 
statytoją kalba darbai, o ateities isto
rijos puslapiai atitinkamai apie tai at
žymės.

Tie lietuviški varpai tegu mums pri
mena buvusį neprikl. Lietuvoje karo 
muzėjąus -sodelyje varpą, į kurį įrašy
ti mūsų didžiojo dainiaus žodžiai: ‘ Te
skamba per amžius varpai Lietuvos, 
kas negina laisvės, tas nevertas jos”.

Pasibaigus pamaldoms prel. N. J. 
Chartrand išėjo priešais altorių, o pa
rapijiečiai, kiekvienas iš eilės, ėjo prie 
varpų, po kartą paskambinti. Bažny
čios choras sugiedojo Lietuvos himną.

Tai dar vįenas užfiksuotas istorinis 
įvykis mūsų Winnipego lietuviškoje 
kolonijoje. Kstr.

VARPAMS AUKOJO: po $100 — 
A. Genys, dr. Ev. Gedgaudas, dr. A. 
Jauniškis, X X, J. Paliulis; po $50 — 
S. B. Bujokas, dr. P. S. Vytė; po $25 — 
J. H. Barkauskaitės, A. A. Balčiūnas, 
kum J. Bertašius, p. Blusius, M. Bu
kauskas, V. Burax, P. Dabažinskienė, 
V. E. Januška, E. K. Kalasauskas, P. 
Kumpas, P. Masiokas, J. J. Mikalaus
kas; po $15 — J. Malinauskas, J. Vai
tiekūnas; po $10 — L. S. Bartininkas, 
J. A. Činga, T. Lukas, K. A. Malaškė, 
V. Micpovilis, Prolex, A. L. Samulai- 
tis, V. S. Virkutis; po $5 — N. Balčiū
nas, J. J. Biliūnas, J. Butkevičius, V. 
Butkevičienė, J. Liaukevičius, G. Liau- 
kevičius, P. Liaukevičius, A. Tuskenis; 
po $4 — Ap. Tuskenis; po $2 — V. 
Antanavičius, J. Baranauskas, M. Bi
liūnas, J. Razipa; po $1 — Alb. Tus
kenis.

Varpų mintį iškėlė ir aukas surinko 
Mykolas Bukauskas.

Visiems nuoširdus ačiū,
Parapijos klebonas

PARAPIJOS PRIEŠADVENTINIS 
banketas praėjo su geru pasisekimu. 
Grojo “Carmen La Rosa” kapela. Šei
mininkavo: H. ir J. Barkauskaitės; 
prie įėjimo budėjo A. Genys; bufetą 
tvarkė P. Matveičiukas; drabužinėje 
budėjo A. Dielininkaitis; gėles , parda
vinėjo G. Stankevičienė ir Ev. Fede- 
ras.

Po minėjimo...
— Ar tau patinka Maironis?
— Maironis is allright. Jo ge

ros eilės, labai geros.
— Tai viskas, ką tu gali pasa

kyti apie Maironį?!,
^r— Yea; jiS'-pėrdaUg''ašartngas. 

Jis allright, kai negraudina. Jū
ratė ir Kastytis is allright.

— O Jaunoji Lietuva?
— Jaunoji Lietuva yra allright 

mokykloje, bet man geriau patin
ka “Treasure Island”. Jaunojoj 
Lietuvoj nieks neatsitinka, žmo
nės nekalba. Tik Maironis kalba 
apie juos.

— Maironis yra poetas, ne pa
sakotojas. Kai jis pasakoja, jis ei
liuoja.

— Jis gali eiliuot allright. Jis 
gali sueiliuot plepalus. Tai ne li
teratūra!

— Sigitai! Maironis yra didelis 
poetas!

— Aš žinau didesnių: Pope, 
Dryden, Brazdžionis, Aistis.

— Aš nežinau apie ką tu šne
ki. Maironis parašė “Traku pili”.

— “Trakų pilis” — all* right. 
Maironis parašė gerų eilių ne
daug, vidutiniškų — pusėtinai, 
prastų — daugiausia. Jis parašė 
kelias labai geras. Aš nesakau, 
kad jis be talento. Tik sakau, kad 
jo apimtis nedidelė; charakteriai 
daugumoj negyvi — be kraujo. 
Vyras Įsimyli mergaitę, pameta 
seminariją, tėvas liepia pamesti 
merginą — pameta.

— Tokios šnekos aš neklausau. 
Tai nepagarba jubiliatui.

— Jubiliatas! Jubilėjus ne tam. 
kad Maironį paskandytu kodylų 
dūmuose. Jis gana svarbus, kad 
šituose nepražūtų. Jis kuklus vy
ras ir nenori perdėjimų. Joks ra
šytojas nenori perdėjimų. Paskai
tyk Hemingway.

— Aš nieko nežinau apie He
mingway. Aš neskaitau angliškai. 
Aš laikau lietuvybę.

— Kas netvarkoj su jūsų lietu
vybe, kad ji pati nesilaiko? Aš lie
tuvis — nieks to nepamainys. Tai 
nereiškia, kad aš neturiu skaityti 
angliškai.

— Oh dear, oh dear, oh dear...
S. B.

• 19 š. Londone ir Paryžiuje 
gorsetai vyrams buvo lygiai pa
plitę ir vartojami kaip šiandien 
moterims.

Idėjinis Lietuvos jaunimo atsparumas
kad švenčių metu bažnyčiose ma-(Atkelta iš 3 psl.) 1—----- -------- ---

i nemalonumų ir viešų papeikimų, tyti daug “studentiškų kepurai-
i * • • i. • t y i •  * X---.7^ iri nrtci Al n

komunizmo srityje dideli žmonės daro; komi tik civiliškai susituokę, fak- 
dideles klaidas, o maži žmonės daro įį§kai yra gavę ir bažnyčios palai-

; minima, v.
Studentai galvoja
savarankiškai
Moksleiviai ir studentai, į ku-

mažas klaidas. Bet dažniau už mažas 
klaidas žmonės baudžiami, kai už di
deles net pagiriami, apdovanojami or
dinais ar net premijomis. JAV gen.; 
Marshall už Kinijos atidavimą raudo-: 
niesiems gavo $30.000 premiją, kai; riuos nukreiptas ateistinės prog- 
eiliniai žydeliai Rosenbergai už mažą!ramos taikinys, nevisi pasiduoda 
patarnavimą komunistams £uvo paso- rikiuojami "pagal planą’’: dauge-

sjepįa sav0 įsitikinimus. Bet 
atsiranda ir drąsuolių, kurie vie
šai išpažįsta savo tikėjimą. Vie

dinti į elektros kėdę.
Kanados valdovai prieš keletą metų 

.pardavė bolševikams daug sviesto po 
37 et. svarą. Bolševikai tą sviestą pa- . - . v
naudojo pamaitinti puolamiesiems noJe V1d. mokykloje, per baigia-

» D R A U C
NAMŲ, AUTOMOBILIŲ, BALDU IR T.T.

RO. 6-0811
arba RO. 6-8832

49 CAMEO CRES. REAR JANE PARK PLAZA, TORONTO 9 
Commissioner for Taking Affidavits.

DR. E. ZUBRIENE 
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

PINIGAI j USSR
pilnai garantuota. Pristatoma 
per 2 savaites. Prašykite plates
nių informacijų.
Gramercy Shipping Co., Inc., 
744 Broad Street
Newark, New Jersey.
Laisniuota ir BONDYTA.

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont.
Telefonas LE. 4-8431

b?

Dėmesio namu 
savininkai!

Atlieku jvairius namų vidaus 
bei lauko remontus. Darbas ge
ras. Kaina pigi.

BR. AMBAKAS
Tel. LE. 7-2815

iriuosius egzaminus jaunuolis, ku
ris klasėje buvo pirmas mokinys 
ir komjaunuolis, gavęs ateistinę 
rašto darbui temą, ją parašė, bet 
Įteikdamas mokytojui pareiškė, 
kad netikįs tuo, ką parašęs, nes 

; pats tikįs Į Dievą, ir ... apsiaŠa-^ 
| rojęs išėjęs iš klasės. Viename' 
' “Tiesos” dienraščio suorganizuo
jame ateizmo propagandistų po
kalbyje J. Ragauskas “susirūpi
nęs iškėlė dar vieną reiškinį — 
esą pasitaiko, kad lietuviai abitu
rientai ... padėkoja Dievui”.

Doc. J. Kauneckienė viename 
“Tiesos” straipsnyje apie ateisti
nį darbą augštojoje mokykloje 
pripažino, kad dar daug esama re
ligingu studentų. Ji siūlo su jais 
glaudžiai bendradarbiauti, pavyz
džiui įrodyti “religijos absurdiš
kumą”. Taigi, ir studentai netaip 
greitai pasiduoda “perauklėja- 
mi”. Neseniai vienas universiteto 
profesorius viešai nusiskundė, i

OAKVILLE, Ont.
Padėka

Giminėms ir bičiuliams, priminu
siems mums mūsų vedybinio gyvenimo 
30 metų sukakti ir suruošusiems gruo
džio 1 d, netikėtas vaišes bei ta projga 
įteikusiems dovanų reiškiame nuošir
džiausią padėką.

Paulė ir Pranas Anceyičiai

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

420 Roncesvalles Ave. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namu 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.

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

71 BEATY AVE. • TORONTO • TEL. LE. 3-5116
Taisau visokių rūšių laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pri
statau i namus. DARBAS GARANTUOTAS. Taipgi per mane galite nusi
pirkti pigiau laikrodžius, šliūbinius žiedus ir kt.

Telefonas LE. 24108

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.)

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal. 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

Telefonas LE. 14250
Priėmimo valandos: 9-12 ir 3-8 

vai. vak. (pagal susitarimą).

OKULISTĖS

International 
Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST.

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

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Rocxi 107

• LIETUVIO ADVOKATO 
IŠTAIGA

NEIMAN, BISSETT

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

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

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie-

Telefonas EM. 6-4182
Toronte

SEGUIN
Advokatai — Notarai 

35 HAYDEN ST., Toronto, 
(arti Bloor ir Yong gatvių) 

Telef. Įstaigose Telef. namų: 
WA. 4-9501. " BE. 3-0978

PIJANINŲ 
TECHNIKAS
A. BRICKUS atlieka Įvairiu pija- 
ninų remonto darbus Ir sustygavl- 
oras. Perta Ir parduoda naudotus 
pUanhras. Telefonas EM. 4-8757.

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

(pne Dufferin)
Visų rūšių automobilių mechaninis 
remontas. Automatinės transmisi
jos. Darbas sąžiningas ir garantno-

Sav. Ant Pažkevlčiua

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kontraktorius

Visų rūšių elektros 
{rengimai ir pataisymai.

TeL RO. 7-9947 
24 Hnmberview Rd., Toronto.

DR. J. MATUL1ONYTĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele)
Priėmimo valandos: pirmadieniais 
ir trečiadieniais 2-9 vai. vak., ant
radieniais, ketvirtadieniais ir penk
tadieniais 9-5.30 vai. p.p.

Telefonas RO. 6-1372

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais Ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W.. Toronto 4, 

(j rytus nuo Dufferin St.)

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kolba slavų kolbomis.
470 COLLEGE ST., Torontu 

Telef. WA. 1-3924

Dažai ir sienoms
VAŠKAS, nnnipris ? dmvAt.r

SKY’S PAINT & WALLPAPER 
891 DUNDAS ST. WEST 

Tel. EM. 4-2715, Toronto, Ont.

DRAUDIMAI
NAMŲ, AUTO, VASARVIEČIŲ, KOMERCINIAI, 
ATSAKOMYBES, APIPLĖŠIMO, TRANSPORTO, 
BONDS IR PAN. .n' i '

DRAUDIMO (STAIGA
AL DŪDA

ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BEND
ROVES. DRAUDIMAI RASOM! VISOSE 
KANADOS PROVINCIJOSE. 10% NUOLAI
DA IMANT DRAUDIMĄ IB VIENOS 
KOMPANIJOS.

24 VAL. PATARNAVIMAS

RO. 94612
DARBO VALANDOMIS

RO. 94131
NAMŲ

RO. 6-7132
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Šv. Jono Kr. parapijos žinios
—Šį sekmadienį, 5 v. p.p. pa

rapijos bažnyčioje įvyksta prieš
kalėdinis religinis muzikos ir 
giesmių koncertas, kuriame daly
vauja parapijos ir jaunimo cho
rai ir solistai. Religinės muzikos 
susikaupimo valandą skiriame 
kalėdiniam prisiminimui ir pa
gerbimui tėvynėje savo artimų
jų. Koncerto metu laisva auka 
priimama Toronto lietuvių Cari
tas, kuris rūpinasi šventine ligo
nių ir vargšų šalpa.

— Kalėdinių plotkelių galima 
gauti sekmadienį po pamaldų.

— Šią savaitę parapijos kuni
gai lanko Šias gatves: Parkside, 
Keele, Indian Grove ir Vine. •

— Kat. Moterų dr-jos skyriaus 
metinė šventė atšvęsta pakilioje 
nuotaikoje: Sumos metų draugi
jos narės dalyvavo su skyriaus vė
liava; salėje Įvyko jauki agapė, 
Į kurią susirinko gražus būrys 
svečių.

— Atkreipiame visų dėmesį į 
įvairių dokumentų originalus, 
kaip Vedybų, gimimo metrikų, 
ypač dokumentų atsivežtų iš Lie
tuvos. Jokiu būdu originalų neiš- 
duoti įvairiomis progomis, 6 pasi
daryti jų nuorašų. Labai saugomi 
turėtų būti ir kiekvieno į Kanadą 
vizos dokumentai.

— Užjaučiama Vyt. Aušroto ir 
jo mamytės šeimos, mirus JAV 
jų sūnui ir broliui Stasiui. Už ve
lionį užprašyta keletas šv. Mišių.

— Į N. Metų sutikimo pobūvį 
gruodžio 31d. parapijos salėje bi
lietai gaunami parapijos knygyne 

' po pamaldų.
— Už a.a. Kazimiero Baliūno 

vėlę gedulingos pamaldos šį šeš
tadienį 8 v. r.-Velionis mirė prieš 
dvejus metus.

— Už a.a. Eligijų Naruši velio- 
nies draugai yra užprašę pamal
das šiam sekmadieniui.

— Pakrikštyta: Denis Pranas 
Govėdas ir Ričardas Antanas 
Zemla.

Toronto lietuvių kapinėse, žie
mos mėnesiais prašoma ant kapų 
nedėti gyvų gėlių, o vietoje jų ar
timųjų kapus puošti dirbtinių gė
lių vainikais.

Prieš kuri laiką a.a. Povilo Bųd- 
reikos kapas buvo papuoštas labai 
gražiu paminklu, suprojektuotu 
dail. E. Docienės.

Evangelikų luteronų pastorius 
L. Kostizenas atšventė savo vedy
binio gyvenimo 25 metų sukakti 
gruodžio 2 d. Buvo iškilmingos 
pamaldos, o po jų priėmimas gau
siems svečiams parapijos salėje.
. Kalėdinė meno darbų paroda 
atidaryta Glenhyrst Gardens 
Brantfordę gruodžio 1-27 d. Lan
kymo valandos 2 p.p. — 8 v.v. 
Dalyvaują dailininkai — Bakis, 
Dagys. Račkus ir kt.. be. to, p. 
Petraitienė iš Hamiltono su įvai
riais audinių darbais.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Nuoširdžiai sveikiname savo 

parapijos chorą ir jo vad. kun. B. 
Jurkšą laimingai sugrįžusius iš 
Montrealio ir sėkmingai pasiro
džiusius pasaulietišku ir religiniu 
repertuaru AV parapijoje. Gili 
padėka kleb. T. Borevičiui, SJ, 
Katalikių Moterų dr-jai ir visiems 
montrealiečiams už nepaprastai 
malonų priėmimą ir vaišingumą. 
Dabar Prisikėlimo parapija ir vi
sas Torontas laukia AV parapijos 
choro aplankant mūsų koloniją.

— Choro bendra repeticija — 
šį ketvirtadienį, 7.30 v.v. Ruošia
mas kalėdinis repertuaras. Kvie
čiame ir naujus choristus.

— Vaikų choro bendra repeti
cija — šį sekmadienį, 2.30 vai. 
p.p. prie vargonų.

— Šį sekmadieni, 9 vai. — To
ronto ateitininkų prieškalėdinio 
susikaupimo Mišios, kuriose da
lyvauja visi ateitininkai: jaunu
čiai, moksleiviai, studentai ir sen
draugiai. Pamokslą sako studentų 
at-kų dv. vadas T. Kornelijus. Po 
Mišių muzikos studijoje bus atei
tininkų agapė.

— Pirmosios Komunijos ir ti
kybos pamokos pr. m-los moki
niams ir gimnazistams įprasta 
tvarka: sekmad. po 10 vai. Mišių.

— Kalėdinės plotkelės savaitės 
dienomis gaunamos par. raštinė
je, o ši sekmadienį — ir prie baž
nyčios durų.

— šią savaitę kleb. T. Placidas 
išvyksta į Montreali. Kviečiamas 
Kat. Moterų dr-jos, jis ten praves 
uždaras rekolekcijas kolonijos 
moterims: Torontan grįš ateinan
čios savaitės pradžioje.

— Kitą savaitę parapijos kuni
gai lankys šias gatves:

Appleton Ave., Ascot Ave., Ashbury 
Ave., Burlington Cres., Earlscoiirt Av., 
Glenholme Ave., Holland Park Ave., 
Indian :Rd. Cres., Lauder Ave., Med
land St. ir Cres., Morrison Ave., North- 
cliffe Blvd. Oakwood Ave., Robiną 
Ave., Rosemount Ave., St. Clair Ave. 
W., Tyrrel Ave., Westmount Ave., 
Winona Dr.

Toronto lietuvių Caritas šven
čių proga lanko lietuvius ligonius. 
Lėšoms sutelkti Caritas ši sekma
dieni šv. Jono Kr. bažnyčioje re
liginio koncerto metu priima ge
radarių laisvą auką šalpos.tiks; 
lams. Būtų gražu, kad švenčių 
proga kalėdiniai sveikinimai bū
tų jungiami su auka šalpai. At
kreipiamas kolonijos lietuvių dė
mesys į vilniečio Kazimiero Ši
lininko šeimą: jis sunkiai serga 
Our Lady of Mercy ligoninėje To
ronte, o negalinti šiuo metu dirb
ti žmona su dviem vaikučiais (43 
Maria Street, tel. RO. 6-4948) yra 
labai sunkioje medžiaginėje padė
tyje.

Klaipėdos sukilimo
40 metų sukakties minėjimas ren
giamas Prisikėlimo salėje 1963 
ni. sausio 13 d. Meninėje dalyje 
sutiko dalyvauti “Varpo” choras.

Vyrui ir tėvui
A. t A.

ELIGIJUI NARUŠIUI mirus, 
žmoną Onutę, dukrą Ritą ir sūnų Viktorą 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Vytautas. Onutė. Vladas
Rusai

A. t A.
ELIGIJUI NARUŠIUI mirus, 

jo žmoną, vaikus ir gimines 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

V. V. Treigiai

Br. žeko tėveliui mirus Lietuvoje, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą 

jo sūnui Broniui ir šeimai
K. ir J. Rugiai 
Br. ir Jg. Yonynai 
Alb. ir St. Kavaliauskai

Mieliems ADOLFUI ir TEKLEI SEKONIAMS,
jo tėveliui Lietuvoje mirus, 

gilią užuojautą reiškia

Kaunu šeima

-

A. t A.
IGNUI BIELIAUSKUI mirus,

žmonai Stefanijai, dukrai Lilijai su šeima, 
sūnui Ričardui su šeima 

ir jų giminėms
liūdesio valandomis reiškiame nuoširdžią užuojautą

St. B. Vaitiekūnai
J. J. Smolskiai
G. Ir. Smolskiai

11 .til '■ w "■ ■■

1962 m. gruodžio 14 d., 7 vol. vak.XT" '
Lietuvių Namų salėje moterų šalpos grupė “DAINA” ruošia

Prašome atsilankyti ir paremti “Dainos” šalpos darbą.

KALĖDŲ EGLUTĖ ,
Nuoširdžiai kviečiame visus 

Toronto ir apylinkės lietuvių vai
kus atsilankyti į jiems ruošiamą 
Kalėdų eglutę, kuri įvyks šį sek
madienį, gruodžio 16 d., 4 vai. 
p.p. Prisikėlimo par. salėje. Prog
rama įdomi ir įvairi. Atvyks ir 
Kalėdų senelis.

Tėveliai prašomi sunešti SAVO 
vaikams dovanas iki šio šeštadie
nio į L. Namus — 57 Sylvan Ave., 
arba, kurie nesuspės, tiesiai į pa
rapijos salę prieš programą.'Ant 
dovanėlių turi būti aiškiai užrašy
ta vaiko vardas ir pavardė. Tad 
nepamirškime šios vaikų šventės 
ir ateikime visi. Jūsų laukia vai
kučiai - artistai ir rengėjos Nek. 
Pr. Marijos seserys.

Jaunutės ir jaunesniosios atei
tininkės ir visos Kalėdų eglutės 
programos dalyvės-artistės prašo
mos būti Prisikėlimo scenoje 2.45 
vai. p.p. sekmadienį, gruodžio 16.

Ateitininkų prieškalėdinis 
susikaupimas 

įvyks sekmadienį, gruodžio 16 d. 
Prisikėlimo parapijoje 9 vai. ry
to visų Toronto ateitininkų Mi
šios ir bendra komunija. Po Mi
šių visi renkasi į muzikos studiją 
bendriem pusryčiam — agapei, 
kur bus trumpa religinė progra
ma. Išpažintis — sekmadienio ry- i 
tą prieš 9 vai. pamaldas ir pamal
dų metu.

Kviečiami dalyvauti visi ateiti
ninkai: jaunučiai, moksleiviai, 
studentai ir sendraugiai.

Valdvba
Medžiotojams ir žuklautojams 

gruodžio 16 d., sekmadienį, 3 v. 
p.p. Liet. Namų patalpose šau
kiamas visuotinis klubo narių su
sirinkimas. Klubo valdyba

TORONTO LIETUVIAI!
LB-nės Toronto apyl. v-bos pra

dėtas solidarumo mokesčio vajus 
eina pirmyn. Kaikurie rinkėjai 
jau aplankė savo rajonus ir re
zultatai geri. Prašome kitus rin
kėjus, kurie sutikote talkinti so
lidarumo mokesčio surinkime, 
aplankvti Jums pavestus rajonus.

. . /■■■_ .........................................

vių kolonijai.
Toronto apylinkė pernai solida- j 

rūmo įnašais stovėjo pirmoje vie-! 
toje. Neapsileiskime ir šiemet, i 
Atmink, tautieti, kad Tavo solida- i 
rūmo įneštas doleris stiprina visą' 
bendruomenę materialiai ir mo
raliai. Tavo įnašas įgalina Bend
ruomenės vaidybą išvystyti dides
nę veiklą.

Mūsų tėvynės klausimas jau 
keliamas JT-se. Brolau ir sese, 
būk aktyviu lietuviškos bendruo
menės narių. Atlik tautinę parei
gą — įmokėk solidarumo Įnašą: 
pas rajonų rinkėjus, abiejuose 
lietuviškuose bankeliuose, parapi
jų knygynuose, pas kiekvieną 
apylinkės valdybos narį.

Apylinkės Informacija i

Vyrų susirinkimas su A. Rin- 
kūno paskaita. — Gruodžio 16 d., 
tuoj po paskutinių pamaldų, Pri
sikėlimo parapijos muzikos studi
joje įvyks Katalikų vyrų dr-jos 
narių ir prijaučiančių susirinki
mas su ped. ir visuomenininko 
A. Rinkūno paskaita “Ar iš tik
rųjų katalikai diskriminuojami 
mokyklose?” A. Rinkūnas turi 
universitetinį Kanados mokytojo 
cenzą, dirba eilę metų mokyklo
se ir pažįsta gerai Ontario švieti
mo struktūrą, šią temą yra pa
sirinkęs dėlto, kad šiuo metu ka
talikiškų mokyklų klausimas yra 
iškilęs viešumon ryšium su vys
kupų laišku prov. valdžiai dėl 
teisingesnio paskirstymo lėšų 
švietimui. Mums svarbu pažinti 
klausimą nešališkai ir turėti pa
grįstą nuomonę. Mokyklų klau
simas liečia tiesiogiai ar netiesio
giai mūsų kišenę, todėl dalyko 
panagrinėjimas bus įdomus ir iš 
praktiškos pusės. Kviečiame vi
sus i susirinkimą atsilankyti.

Valdyba

AR ESI LAIMINGAS, 
o gal užjaučiąs?

Ateik šį penktadienį/? v.v. _ 
L. Namus išbandyti laimę “Dai
nos” rengiamoje loterijoje - baza- 
re — paremsi šalpos darbą.

i

Tradicinis inžinierių-nrchitek- 
tų balius įvyks sausio 12 d. 8 v. 
vak.. Islington Golf Club patalpo
se. Kvietimai gaunami pas valdy
bos narius. Valdyba

Lietuvių studentų 
žinios MONTREAL, Que

Aušros Vartų parapijos žinios
— Nuoširdžiai sveikiname ir 

dėkojame Toronto Prisikėlimo 
parapijos chorui, jo maloniam di
rigentui mųz. kun. Jurkšui ir sol. 
J. Liustikaitei už apsilankymą ir 
nuostabiai gražų koncertą.

— Uždaros rekolekcijos mote
rims prasidės šį penktadienį va
kare rekolekcijų namuose netoli 
Montrealio. Dalyvauja gausus 
skaičius moterų. Norinčios daly
vauti rekolekcijose prašomos 
kreiptis pas I. Lukoševičienę tel. 
DO,. 6-1210. Rekolekcijoms vad. 
T. Placidas, OFM, iš Toronto.

— Šį sekmadieni katalikės mo
terys švęsdamos savo metinę 
šventę, dalyvauja Sumoje ir eina 
bendrai šv. Komunijos. Po Sumos

lyje girdėta jau anksčiau, susi
laukė nemažesnių pasisekimo. 
Sekmadienį solistę ir chorą turė
jome progos dar kartą išgirsti 
bažnyčioje Sumos metu. Vėl bu
vome maloniai nuteikti svečių pa
siruošimu ir sugebėjimais. Tur
būt pirmą kartą AV bažnyčioje 
taip galingai skambėjo lietuviška 
giesmė.

Torontiškių apsilankymas 
montrealiečiams paliko malonų 
įspūdį ir linkėtina, kad užmegz
tas bendravimas tarp abiejų para
pijų viena ar kita forma būtų 
skatinamas ir toliau, šis pirmas 
susiartinimas įvyko abiejų parap. 
klebonų iniciatyva ir tikimės, kad 
bus nepaskutinis. Gi kad bandy
mas rado pritarimą, rodo gausus

STUDENTŲ BŪSTINĖ veikia kas 
sekmadienį nuo 10 vai. ryto (raktai 
klebonijoje ir pas v-bos narius). Tuoj 
po pamaldų visa jaunuomenė renkasi 
pasišnekučiuoti. Ten mūsų studentai 
verda ir kavą. Visą studentija mielai 
laukiama. Visi jauskitės kaip -savo na
muose. •

DĖL EGZAMINŲ būstinės gražini
mas sulėtėjo, bet per Kalėdų atosto
gas bus tęsiamas toliau. Jau ruošia
mos namų lankymo taisyklės ir pro
jektuojama programa laisvalaikiams 
praleisti namuose.

Studentų būstinės reikalais skam
binkite tel. LE. 1-1432, RO. 2-9752, 
pas stud, v-bos narius.

STUD. BŪSTINĖS atidarymo proga 
buvome apdovanoti: Prisikėlimo par. 
tretininkės elektr. kavos virtuvą 50 
asmenų $50 vertės; Prisikėlimo par. 
Katalikių Moterų dr-ja $35; Prisikėli
mo par. Katalikų Vyrų dr-ja $15; Z. 
Mažonas $10, Kūrėjų savanorių s-ga 
$10; E. Šlekys $5, P. čeponkns $5, P. 
Baikauskienė $5, dr. St. Pacevičius $5, 
A. Rinkūnas $5. Kiti po mažiau.

Daiktais aukojo: inž. V. Liuima — 
2 didelius stalus, P. Jurkšaitis - 
lą ir 3 kėdes, dr. M. Katkienė 
kėdes ir langams užuolaidas, J. Daujo
tas — virtuvės stalą, St. Ragauskas— 
2 kėdes, Beresnevičiai — kilimą ir gė
les, Eidukaitis — 2 staliukus ir gėles.

Studentai broliai V. ir R. Zadurskiai 
iš tabako augintojų surinko $44: po $5 
aukojo: P. Augaitis, A; Rudokas, V. 
Treigys, D. Žiogas; kiti po $l-$4.

Yra ir daugiau paaukojusių, bet apie 
juos kitą kartą. Visiems aukotojams 
lietuviškas ačiū.

Toronto Liet. Stud, s-gos v-ba

TORONTO UN-TAS yra perpildytas 
ir turi gerą vardą, kaip augštojo moks
lo įstaiga. Jis pasirenka mokinius tik 
su gerais pažymiais ir reikalauja daug 
dirbti. Daugelis fakultetų, ypač pir
maisiais metais, su menkesniais pažy
miais studentus šalina, kad užleistų 
vietą geresniems ir belaukiantiems ei
lės. čia nei.tėvų turtas, nei protekci- _ .
jos nepadeda. Pavasarį gavai žemus v.; 12 vai. šy. Mišios už šios pa-■ rapijas.-NMP seserų vienuolyną, 
pažymius, ir nešdinkis lauk iš un-to I rapijos įkūrėją kun. J. Vyšniaus-' Vytauto D. klubą, pašalpines dr- 
į kitą miestą. j ką. Po Mišių pokylis iki 3 v. r. Bi-j jas ir kitokias, lietuviškas organi-

 lietus galima gauti klebonijoje zacijas bei institucijas. Pagrįstai

AV salėje pusryčiai - agapė ir T. montrealiečių dalyvavimas tiek 
Placido paskaita, šventėje dayl- šeštadienio pobūvyje tiek pamal- 
vauti kviečiamos ir visos Montre- dos®- Nuoširdžiai Imkime Toron-

to Prisikėlimo parapijos chorui, 
jo vedėjui kun. B. Jurkšui ir sol. 
J. Liustikaitei nepavargti palai
kant išeivijoje lietuviškąją dainą 
gyvą-

Lietuvių skaičius Montrealyje 
buvo įvairiai spėliojamas. Kaikas 
buvo linkęs tikėti, kad Montrealy- 

. je gyvena iki 10.000 lietuvių. Pa
skelbus paskutinio Kanados gy
ventojų surašymo duomenis, Que
beco prov. užregistruota 5.883 lie
tuvių kilmės asmenys. Galimas 
dalykas, kad daugumas Quebeco 
lietuvių gyvena Montrealyje ir jų 
skaičius gali svyruoti tarp 4 - 5 

! tūkstančių. Prisimenant, kad tau
kinė priklausomybė buvo užrašy
ta pagal tėvo etninę kilmę, akty
viu lietuviu skaičius bus dar ma-

alio moterys su šeimomis.
— Kalėdosime: T. J. Borevi- 

čius: Ville Emard - Cote St. Paul; 
antradieni — Mazarin, trečiadieni 
— Hurteau, Dumas, D’Aragon, 
ketvirtadieni — Hamilton, Beau
lieu, penktadienį—Monk, Briand, 
Le Prohon, De Biencourt, Mari- 
court, Holy Cross. T. Pečkys: ant
radienį — Verdun — Champlain; 
trečiadienį — P. St. Charles: 
Centre, ketvirtadieni' — P. St. 
Chales: Grand Trunk, Chateau
gay, Island. T. St. Kulbis lankys 
Montrealio ribose esančius.

— Akademinio Sambūrio susi
rinkimas — penktadienį, gruo
džio 14 d., 8 v.v. AV klebonijoje, 
posėdžių kambaryje.

—Užpraeito sekmadienio rink- i 
liava — $293,32.

Šv. Kazimiero parapijos žinios _________________________
— Parapijos įsikūrimo 50 metų žesniš. Tad tenka stebėtis, kad ga- 

sukakties minėjimas ruošiamas na negausi Montrealio lietuvių 
■ N. Metų išvakarėse: pradžia 10 v. | kolonija sugeba išlaikyti dvi pa-

KALĖDINĖS ATVIRUTĖS
TORONTE GAUNAMOS:

“Time Cigar Gift Store” — J. Ber-
i žinsko prekyboje. 1212 Dundas St. W.;

“Margis Drug Store” — 408 Ronces- 
valies Avė.;

“Daina Variety” -r- J. Simanavičiaus
dovanų krautuvėje. 974 College St.:

“Danna Shop” — p. Baikauskienės 
ir dukros Danos dovanų krautuvėje, 
1613 Bloor St. W.

“Tony’s Variety 
les Avenue;

Frank’s Variety

ir spaudos b-vėj “žiburiai”, 941 Dun-juies palaikai išvežami,į Niujorką! 16 d. Minėjimo tvarka: 11 vai. iš-
Jūsų talka reikalinga visai lietu-Į das St. W. Sk. į laidotuvėms. _ i

2326 rue Parthenais, tel. LA.
Virėjoms ir namų patarnauto-Į1-9930. Bilietų kaina: suaugu- 

joms siūlomas darbas. Žiūrėkite i siems $5, jaunimui ir mokslei- 
skelbimą 6 puslapyje. Įviams — $1.50.
ri” ^a-’u^as mirė gruo- šaukiamas parapijos jaunimo su- . - .
dzio 11 d. sv. Juozapo ligoninėje; sirinkimas ^uojHpJo Sįmos. Daly. Į Paskutiniame posėdyje 
savanoris ats. kpt., 80 m amžiaus, vavimas visiems būtinas. ------ - °’
T. Renkauskienes tėvelis. Veho-t

galime tuo didžiuotis, nes dauge
lis gausesnių taut, grupių Montre- 
alyje tokio organizuotumo neturi.

Dideli užsimojimai 1963 m.
! “Lit0” 

g* N i v-ba nutarė dar labiau suaktyvin- 
’ ti savo veikla ir paruošti plačią

- 373 Roųcesval-1 Rjs pašarvotas William laidotuvių Neprikl. Lietuvos kariuomenės ■ programą bei toli siekiančią są- 
rranK s variety — 1033 College St. namuose, 665 Spadina Rd. Po ge- atkūrimo 44 m. sukakties minė- matą. Šiuos metus “Litas” numa- 
Abiejų parapijų spaudos kioskuose dulingų pamaldų Toronte velio-Į jimas Montrealyje įvyks gruodžio to baigti su netoli $750.000 ba-

CHINAWARE IMPORT
Labai puikūs kavai ir pietums servizai, kristalai, keramikos vazos 
gėlėms, nerūdyjančio plieno virtuvės reikmenys, sidabras ir įvairūs 
kiti dalykai dovanoms. Importuoti tiesiai iš Vokietijos ir Japonijos.
Detaliai parduodami ‘‘Daina Variety Store”, 974 College St., Toronto.

511 KING ST. W., TORONTO. ONT.
Atidaryta nuo 10 vai, iki 4 vai, p.p., šeštadieniais—10 - 2 vai, p.p.
Telefonas EM. 4-9627, po darbo — BA. 1-2433.

Estonian Import Co., M. Blauhut

Maloniai pranešame, kad jau 
priimame užsakymus

Pas naujo paties pasistatyto 
motelio savininką A. šmigelskį; 
prie Simcoe ežero. Sutton, įvyko: 
prekybininkų ir svečių iš Toronto Į 
pobūvis. Visi buvo gražiai priim
ti ir pavaišinti. Daugeliui svečių 
Sibiro tremtinys senukas papasa
kojo apie savo pergyvenimus Si
bire. jk. į

JAVA SHOPPE valgyklai reikalingos! 
nuolatiniam arba laikinam darbui pa
tarnautojos, turinčios patyrimo ir mo
kančios angliškai. Kreiptis: tel. LE. 
2-0256; 555 Bloor St. W.

Išnuomojamas frontinis kambarys II 
augšte su baldais, High Park rajone. 
Galima virti. Tel. LE. 2-4074.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė 
I augšte. Yra garažas. Tel. LE. 44562.

PIGIAI PARDUODAMOS naujos 2 
miegamos sofos ir 2 foteliai. Tel. WA. 
2-7981. Namų AM. 1-0537.

KAS TURĖTŲ parduoti naudotą En
cyclopaedia Britanica, prašom paskam
binti tel. LE. 6-8634.

DEKORATORIUS
• įvairūs dažymai
• Natūralaus medžio išbaigimas
• Popieriavimas ir t.t.

Skambinti:
KAROLIS ABROMAITIS RO. 9-7044

Lietuviška baldų , 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni pigia kaina. P. Lu
bys. Tel. WA. 2-7981. Namų AM. 
1-0537.

BALTIC MOVERS
Baidų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas tortas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę Į 
Montrealį, Londoną, Windsora, Hamil
toną, North Bay. Sudbnri ir kitur.

30 DEWSON ST.. TORONTO
» f? 1 U<W I

KALĖDINIU KALAKUTU

Pas mus galite gauti
• paršiukų,
• kalakutų,
• kaimišką sviestą,.
• skilandinę dešrą,
• gerų rūkytų kumpių.
• gerai žinomus p. Viskonto 

lietuviškus sūrius ir grietinę.

Turime gerą šviežių ir rūkytų mėsų 
pasirinkimą. Prekiaujam importuo
tais delikatesais, kurie šių švenčių 
stalą tikrai turtingesnį padarys.

PRISTATYMAS NEMOKAMAS.

PARKSIDE MEAT MARKET
335 Roncesvalles Ave., Toronto, Ont.

Tel. LE. 5-1258 Savininkai:
E. PUNKRIS ir J. KRASAUSKAS

Kalėdinėms dovanoms
ir savo stalui papuošti jūs niekur geriau nerasite, kaip

THE OLD COUNTRY SHOP
355 Roncesvalles Ave.

VISKAS EUROPIETIŠKA: šokoladas, saldainiai, tortai, sausainiai, 
pat keramika, kristalai, porcelanas, bambuko, vario, nerūdyjančio plieno 
gaminiai, patefono plokštelės ir kita.
PRAŠOME UČEITI ČIA. Krautuvė atidaryta kasdien iki 9 vai. vakaro.

I4K

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir ^vairią reikmenų krautuvėn

1212 Dundas St. W. Tel. LE. 2-9547 
J. BER2INSKAS 

Užsakymai priimami ir paštu.

Taip

kilmingos pamaldos A V ir šv. Ka
zimiero parapijų bažnyčiose. Or
ganizacijos prašomos pamaldose 

įdaylvauti su vėliavomis. Po pa
maldų prie abiejų bažnyčių bus 

; renkamos aukos laisvės kovų ka- 
; ro invalidus paremti. 5 v. p.p. AV 
Įšalėję minėjimas — akademija; 
Pr. Rudinsko kalba ir koncertas. 
Koncerte dalyvauja: sol. G. Čap- 

■kauskienė, dramos aktorė B. Ma- 
laiškienė ir AV par. choras, vad. 
muz. A. Ambrozaičio. Po to — 
kava su saldumynais.
' Įėjimas nemokamas. Visi mont- 
realiečiai prašomi atsilankyti.

Rengėjai
Toronto Prisikėlimo choro vieš

nagė AV parap. pr. savaitgalį bu
vo retas ir malonus įvykis šio se
zono parengimų eilėj, šeštad. va
kare parapijos salėje įvyko vai- 

Į šės, parengtos mūsų KLK Mote- 
!rų dr-jos rūpesčiu, kurių metu 
choras davė lietuviškos dainos 
koncertą. Nauji ir negirdėti da
lykai. svečių pasigėrėtinai atlik
ti, montreaiiečių buvo palydėti 
ilgais plojimais ir choras buvo iš
kviestas kartoti kol repertuarą 
išbaigė ... Kartu -su choru atvy
kusi sol. J. Liustikaitė, Montrea-

lansu. Kitų metų tikslas — pa
siekti vieną milijoną doleriu. Ry
šium su tuo v-ba jau padarė kai- 
kuriu svarbiu nutarimu.Ak fe

i Naują nekilnojamo turto par- 
j davimo agentūrą “Alliance Real
ities Inc.” vardu sudarė ligšiol 
! kiekvienas savarankiškai dirbę — 
D. Baltrūkonis, Pr. Rudinskas ir 
J. Skučas. B-vės veikimo plotas— 
Quebeco provincija, tačiau prak
tiškai — didysis Montrealis. Jų 
turėtos agentūros — Balt Real
ties, Arch Realties ir ABC Real
ties nuo šio mėn. 1 d. nustojo eg
zistuoti ir visą savo klijentūrą ir 
prekybą įjungė į naują b-vę.

Pasaulinei parodai Montrealyje 
reikės 800 akrų. Niujorko 1964 
m. parodai numatoma 700 akrų, 
buvusiai Briuselio parodai panau
dota 500 akrų. Parodos vietai 
svarstomas Point St. Charles nu
griovimas, Maisonneuve parko 
prie Botanikos sodo. Beique Es
tate plotu Ville Lasalle panaudo
jimas ir kaikurios kitos vietovės. 
Parodos ruošimui bus įsteigta pu
siau valdinė bendrovė.

Narkotikų už vieną milijoną 
dolerių konfiskavo Montrealyje 
RMCP policija. Pr. R.

Taupyk ir skolinkis savo
KREDITO KOOPERATYVE "LITAS"

SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS. PASKOLOS LENGVAI 
IR GREITAI DUODAMOS BETKOKIAM GERAM TIKSLUI.

BANKAS VEIKIA: sekmadieniais nuo 10.30—1 vai. p.p. Aušros Vartų pa
rapijos salėje. Šiokiadieniais: 1451 Crawford Bridge Ave., Verdun: pirma
dieniais nuo 10—12 vai. ir nuo 7—8 vai. v.; trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 7—8 vai. vak. 3907 Rosemont Blvd. (West of Pie IX): trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 3—8 vai. ir šeštadieniais nuo 10—12 vai.
PASKOLŲ REIKALAIS kreiptis pas ved. padėjėją P. Rudinską Rosemonte 
darbo valandomis tel. RA 2-2472, kitu laiku — tel. HU. 1-2957.
Pirm. J. BERNOTAS, UN. 6-2065 • Ved. D. JURKUS, PO. 7-4280

A L G ARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

1611 Bloor St. W. Toronto, Ont 
Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2664

Vakarais — HU. 3-1543.

ARTI JANE GATVES. 86.000 įmokėti. Modemiškas bungalovas. 2 metų 
senumo, su dideliu sodu, privatus įvažiavimas, prijungtas garažas.

PRIE HUMBER UPĖS. $6.000 įmokėti. Originalus tripleksas, trijų šeimų, 
su balkonais, dideli kambariai, pajamos $355 mėnesiui, arti susisiekimo, 
krautuvių ir mokyklų. Savininkas parduoda su dideliu nuostoliu.

INDIAN RD. — BLOOR. $5.000 įmokėti. 11 kambarių, atskiras namas su 
geru įvažiavimu ir 2 garažais: 4 vonios ir 3 virtuvės, vandeniu alyva 
šildomas, arti keturių gatvėkarių. Skubus pardavimas.

JANE — BLOOR. $4.000 įmokėti. 7 kambariai, vandeniu alyva šildomas, 
2 virtuvės, garažas, greitai galima užimti. Savininkas pirko kitą namą. 
Vienas morgičius balansui.

Pas mus randasi daug naujai registruotų pardavimų High Park ir Parkdale 
rajonuose. Dėl informacijų skambinkite A- GARBENIUI.
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