
Nauju žingsniu
Su naujais metais visi pradedame judėti nauju žingsniu. Gal

būt jis nėra miklesnis, bet visdėlto šviežesnis. Tegu jis ir neveda 
jaunystėn, tačiau geba atsinaujinti bent psichologiškai. Kai žmo
gus jautiesi pradedąs kuri darbą, iš naujo, susidarai Įspūdi, kad 
ateina ir nauja energija. O tuo atveju žingsnis darosi miklesnis, 
nors jis vestų ir į tas pačias kapines...

Taigi, nauju žingsniu. Juo nori žengti ir mūsų lietuviškoji 
spauda išeivijoj. Pavergtoj Tėvynėj to ji negali padaryti. Ten ji 
Įsprausta į kompartijos kietuosius rėmus ir negali galvoti apie 
jokį naują žingsnį. Jeigu Lietuva būtų išlikusi nepriklausoma, 
tai per tą dvidešimtmetį ji būtų žengusi ne žingsniais, o šuoliais. 
Ji būtų ištobulėjusi ir techniškai, ir idėjiškai, ir meniškai. Da- 
bargi ji ir po 20 metų parodė tik labai nežymius pasistūmėjimus' 
kaikuriose srityse. Tie pasistūmėjimai išpučiami į didelę pažangą, 
į didelius “priešakinės technikos” laimėjimus, adresuojami kom
partijai. Tikrumoje gi kompartija, būdama okupacinės valdžios 
vykdytoja, yra lietuviškosios spaudos susintoja. Laisvoji lietuvių 
spauda turėjo persikelti į Vakarus, kad išlaikytų neužgniaužtą 
laisvės balsą, o likųsiajai pavergtame krašte reikia dirbti kalėji
mo sąlygose. Galvoti apie naujus žingsnius jai neįmanoma. Jai 
liko tiktai viena galimybė — būti Kremliaus balsu.

• • ♦
Visai kita būklė yra išeivinės spaudos. Ji buvo ir tebėra lais

vojo lietuvio, o kartu ir laisvės trokštančios Lietuvos balsas. Jis 
labai nepatinka okupacinei valdžiai, ir todėl Lietuvon neįsileidžia- 
mas. Juk Kremlius tokio balso negali pakelti. Jis įsileidžia tik savo 
agentų leidinius, kurie liaupsina sovietinę vergiją. Gal kaikurie 
skaitytojai Lietuvoje, kurie tokią spaudą gauna iš Š. Amerikos, 
mano, kad tokia yra visa išeivijos spauda. Gaila, kad jie laisvosios 
mūsų spaudos negali nė matyti, išskyrus rinktinius komunistų 
propagandistus. Paskaitę jie pamatytų, kad visa išeivijos lietuvių 
spauda dvelkia vieningu laisvės troškimu savajai Tėvynei, įsiti
kintų, kad, nežiūrint įvairių skirtumų, ji yra laisvės kovos reiškėją. 
Tokia ji buvo nuo pat tremties pradžios, tokia ji išliks iki visiškos 
Lietuvos laisvės atgavimo. Tai pagrindinis jos rūpestis ir uždavi
nys. Jeigu nepriklausomoje Tėvynėje ji buvo žymia dalimi poli
tinių grupių reiškėją bei kovotoja, tai išeivijoje ji tapo pirmoj 
eilėj visos kovojančios tautos balsu. Politikos ji, tiesa, neatsisakė, 
bet čia jos pagrindinė politika — pavergtos Lietuvos išlaisvini
mas. šalutinėse linijose yra ir srovinių- skirtumų, ir tradicinių 
apsikapojimų bei neapvaldyto erzelio, bet tai tik grupinių ar as
meninių skaudulių apraiškos. Plačioji visuomenė to nemėgsta ir 
laukia, kad dar užsilikusios ariergardo grupės, galandančios se
nuosius kardus, paliktų juos ramybėje ir jungtųsi bendron kovon.

• • •
Lietuviškoji išeivijos spauda, norėdama išlikti laisvės kovos 

avangarde, jaučia reikalą kartas nuo karto atnaujinti savo žings
nius irtechnjn^yei ėo-ictej-mėje. ir informacinėje, ir .meninėje - 
kultūrinėje srityje? Deja, tie siekimai nevisada įvykdomi. Gerų 
norų čia neužtenka: sakoma, kad gerais norais yra ir pragaras 
grįstas. Čia reikia pirmiausia konkrečios paramos, sujungtos su 
planingom pastangom. Pastangų netrūksta, planuotų yra.• 
trūksta paramos. Laikraštis, kuris remiasi visuomene, prikiauso 
nuo jos ir savo egzistencijoj. Užtat pradedant naujus metus ir 
norisi priminti, kad laikraštis yra visuomenės tarnas, kurio atly
ginimas negali būti ignoruojamas. Paprastai iš laikraščio reika
laujama daug, bet kai laikraštis iškelia savo reikalavimus visuo
menei, lieka kurčia neviena ausis. Mūsų sąlygomis turėtų būti 
jautrus spaudai kiekvienas lietuvis. Jei čia, išeivijoj, turėtume 
savo tautiečių milijonus, būtų kita kalba. Bet kai dabar mes savo 
gausumu negalime girtis, reikia, kad kiekvienas lietuvis būtų sa
vos spaudos rėmėjas. Angliškoji spauda gerai verčiasi ir be jų 
pagalbos. Tegu tad lietuviai tą pagalbą nukreipia savajai spaudai. 
Organizacijos, kurios naudojasi laikraščio patarnavimais, tegu 
neužmiršta, kad laikraštis irgi reikalingas jų duoklės. Verslininkai 
teatsimena, kad laikraštis yra jų rėmėjas, reikalingas jų dėmesio. 
Kiekvienas skaitytojas tepagalvoja, kad jis yra laikraščio ramstis, 
ir jo iškritimas reiškia pastato silpninimą, o gausesnė parama — 
laikraščio stiprėjimą. Visi tad su naujais metais ir naujais žings
niais derinkime ir. savo paramą spaudai! Pr. G.

Stovyklų siaubo reformos nepalietė »
Naujos tiesioginio pobūdžio ži

nios iš Maskvos patvirtina spėji
mą, jog netolimos — stalininės 
— praeities priverčiamojo darbo 
stovyklų kritika siekė pridengti 
dabartinę padėtį. Štai visai nese
niai sovietų baudžiamojo darbo 
stovyklų srityse vyko neramumai 
ir sukilimai. Tokį pranešimą pa
skelbė Stockholm© dienraštis 
“Dagens Nyheter”, pasiremda
mas pačių sovietų oficialiais pa
reiškimais.

Neramumai stovyklose
Ryšium su SSSR augščiausiojo 

teismo visumos'posėdžiu Maskvos 
spaudoje pasirodė komunikatas, 
kuriame, neminint vietovių, sako
ma, jog dėl “ypatingai pavojingų 
recidyvistų ir už sunkius nusikal
simus nubaustųjų asmenų” riau
šių nukentėjo stovyklų darbas ir 
vadovybė. Nuo maištaujančiųjų 
nukentėjo net tie kaliniai, kurie 
buvo pasiryžę “pasitaisyti”. Posė
džiuose svarstytos priemonės, 
kaip pašalinti teisėtumo organų 
trūkumus, liečiančius baudžiamo

jo darbo įstaigų veiklos dezorga
nizaciją.

Dar pernai gegužės 5 potvarkiu 
buvo įvesta mirties bausmė kali
niams, kurie bausmės atlikimo 
vietoje nelegaliai veikia ar net 
vykdo teroro veiksmus. Dabar 
priimtoje augščiausiojo teismo 
rezoliucijoje atkreipiamas atitin
kamų organų dėmesys į šio po
tvarkio vykdymą. Jame numaty
tos aštrios bausmės, pirmoj eilėj 
mirties bausmė, turi būti taiko
mos “prieš žinomus nusikaltė
lius, kurie užpuola administraci
ją ar pradėjusius taisytis kalinius 
ir kurie tuo tikslu organizuoja 
nelegalias grupes”.

Ten pat toliau nurodoma, kad 
Sov. Sąjungoje, vis dar pasitaiko 
tokių atvejų, kai nubaudžiami vi
sai nekalti piliečiai. Esą, trūku
mai teismų praktikoje labai lėtai 
šalinami. Kaikurios teisingumo 
instancijos visiškai nesirūpina sa
vo pažanga.

Visumos posėdžių darbuose da
lyvavo SSSR valstybės kaltintojas

J. GRIKIS
Mūsų korespondentas Švedijoj

R. A. Rudenko, o taip pat Ka
zachstano, Gudijos ir Turkmėni
jos augščiausiųjų teismų pirmi
ninkai — didžiausių baudžiamųjų 
stovyklų sričių atstovai.

Antisovietinis 
pasipriešinimas

Paskelbtasis komunikatas įdo
mus ne vienu požiūriu. Pats re
žimas pripažįsta, kad koncentra
cinis siaubas neišnyko nei su Sta
lino mirtimi, nei su jo įpėdinių 
pakartotinomis reformomis. Ant
ra, tose stovyklose ir dabar tebe- 
sireiškia aktyvus antisovietinis 
pasipriešinimas. Trečia, tie reiš
kiniai šiuo metu pasiekė tokį po
būdį bei apimtį, kad jų toliau nu
tylėti negalima.

Kiek tai liečia pastarąjį faktą, 
gaiima spėti, jog čia lemia dau
giau vidaus, bet ne užsienio poli

tikos motyvai. Vakarus iki šiol 
pasiekė tik žinios apie praėjusios 
vasaros neramumus Novočerkas- 
ko srityje. Kaip dabar yra galu
tinai paaiškėję, 1953-55 m. darbo 
vergų sukilimai Sibiro stovyklo
se buvo privertę Kremlių refor
muoti konclagerius. Dalis kalinių 
tada buvo paleista, kiti išsklaidy
ti po mažesnes stovyklas, didelę 
jų dalį perkeliant į Tol. Rytų sri
tis. Prieš Vakarus tomis reformo
mis Kremliaus dabartiniai viešpa
čiai mėgino nuduoti .laisvėjimą 
bei švelnėjimą.

Pasikeitimai tik taktikoje
Tuo tarpu galima konstatuoti 

tik pasikeitimus taktikoje. Stali
niniu laikotarpiu visi režimui ne
malonūs reiškiniai buvo tiesiog 
nutylimi, net kai jie faktiškai bu
vo žinomi visam pasauliui. Dabar, 
kai jų neįstengiama nutylėti, ne
sivaržoma apie juos viešai prasi
tarti. Nauda aiški: ligi pasieks 
tikresnės žinios apie tai, ka?*vyks- 
ta, tenka pasitenkinti sovietinė
mis versijomis. Nežmoniškomis

Iš 8 Kremliaus T^ldbvų ir Lietuvos naikintojų ItŽįFiik du valdžioje — N. Chruščiovas Ir A. Mikojanas.' Jau dingo: Molotovas/Voro- 
šilovas, Berija, Malenkovas, Bulganinas, Kaganovičius. Visi jie dalyvavo Stalino laidotuvėse.

PLANUOJA SUNAIKINTI m LIETUVĄ?
“TŽ” 1962 m. 51-52 nr. jau bu

vo rašyta apie vakariečių atomi
nius planus sovietų puolimo at
veju. čia pateikiame papildomų 
žinių.

Pagarsėjęs vokiečių laikraštis 
“Der Spiegei” susilaukė teismi
nės bylos ir kalėjimo redakto
riams už karinių paslapčių pa
skelbimą. bet kartu iškėlė viešu
mon gyvybinį pavojų Lenkijai, 
Lietuvai ir kitiems kaimyniniams 
kraštams. Mat, Š. ‘Atlanto S-gos 
karinė vadovybė sudariusi planą 
smogti sovietams puolimo atveju 
atominiais ginklais. Be kitko, esą

numatyta bombarduoti Vislos 
upės sritis ir tuo būdu atkirsti 
puolančios sovietų kariuomenės 
tiekimą. Bet tuo atveju būtų su
naikinta didelė dalis Lenkijos gy
ventojų ir net Baltijos uostai bei 
sritys. Neišvengtų atominio su
naikinimo ir Lietuva. Tokios 
grėsmės akivaizdoj JAV lenkai 
ėmė reaguoti. Tautinio jų komi
teto Bostono skyrius paskelbė 
kreipimąsi raštu į JAV lenkų kil
mės kongreso narius bei valdžios 
pareigūnus, nes jie ikišiol visai

nereagavę, nors vokiečių laikraš
čio žinia buvo paskelbta 1962 m. 
spalio 10 d. Komiteto rašte at
kreipiamas dėmesys į galimą Len
kijos gyventojų sunaikinimą, ku
ris būtų padarytas, vokiečiams in
spiruojant, amerikiečių rankomis. 
Tai esą suterštų garbingą JAV 
praeitį, apsaugotų vokiečius, bet 
sunaikintų lenkus. Kol kas oficia
lių pareiškimų iš JAV pusės ne
girdėti. Iš lietuvių politinių 
sluogsnių ikišiol nebuvo parody
ta susirūpinimo.

Gandai apie konkordatą su Lenkija
Kas naujo Kanadoje?

Imigracijos ministeris R. A. 
Bell atsiuntė savo šventinius svei
kinimus ir lietuviams — pirmą 
kartą kaip ministeris. Tarp kitko 
jis rašo: “Ką beatneštų nauji me
tai mums kaip paskiriem žmonėm 
ir kaip valstybei, panaudokime 
juos didesnei žmonijos gerovei. 
Reiškiu jums, imigracijos bei pi
lietybės ministerijos vardu, ge
riausius linkėjimus — laimingų 

ir sėkmingų naujų metų”. .
★ ?

Polio susirgimų Kanadoje per 
1962 m. buvo užregistruota tik 
86. 1961 m. — 185, 1960 m. — 
909. Polio sumažėjo ryšium su 
Salk išrastais vaistais, kuriais be
veik visi vaikai yra skiepijami.

dąs L. Pearson. Abi kalbos esą tu- na iš pasaulio milžinų”, pasakė 
retų būti lygiagrečiai vartojamos j užs. reik. min. Green 1962 m. 
valdžios įstaigose ir Įmonėse. Tai: 1905 ir 1962 m. pareiškimai 
esą reikalinga tautinei vienybei: skamba vienodai, tačiau realybė- 
atsiekti. Pearson pasiūlymas su-jje viskas slenka priekin vėžlio 
silaukė ir kitų partijų pritarimo

Kanadiečiąi perdaug giriasi, — 
pareiškė Kanadoje gimęs, dabar 
JAV gyv. ekonomijos prof. H. J. 
Johnson. Esą Kanada Įsivaizduo
janti. kad ji vaidina žymu vaid
menį pasaulio politikoje. Nei po-

sąlygomis kovojantys ir naikina
mi kaliniai pristatomi paprastais 
recidyvistais ir kriminaliniais nu
sikaltėliais, dėl kurių likimo Va
karams nesą ko jaudintis dali
niais apskaičiuotais prisipažini
mais tik dar labiau iškraipoma ir 
nuo pasaulio akių nuslepiama tie
sa, baisi tiesa apie siaubingą ir 
šiurpią tikrovę.

Koncentracijos stovyklos — tik 
vienas sudėtingos tikrovės atžvil
gis. Kaikas gali prikišti, jog čia 
perdaug vienašališkai sustojama 
tik ties pačiais juodžiausiais so
vietinės tikrovės atžvilgiais. Bet 
kaipgi juos nutylėti, kai jie to
kie sukrečiantys?

Pavogti siuntiniai
štai kitas pavyzdys, kaip žiau

riai išnaudojami ir skriaudžiami 
žmonės užsienio politikos tikslais. 
Sov. Sąjunga vaidina kilnią ūkiš
kai neišsivysčiusių kraštų rėmėją. 
Pastaruoju metu plaukia daug 
siuntinių į Kubą. Iš Kubos ateina 
entuziastingi padėkos laiškai 
siuntėjams, kurie tuos siuntinius 
iŠ savo trupinių ruošė .. . ne Ku
bai, bet savo artimiesiems ir gi
minėms tos pačios nelemtos “so
cialistinės stovyklos” ribose.

Skamba fantastiškai. Koks bu
delis išgalvotų labiau pasityčioti 
iš žmonių skurdo? O visdėlto to
kios žinios jau atėjo iš Rytų Vo
kietijos. Pastaruoju metu ten 
ūkio padėtis labai pablogėjo. Tuo 
ąačiu metu ir siuntinių pradėjo 
nebegauti. Ar ne keista — skun
džiamasi -viename laiške, — kai 
neturėdamas giminių Kuboje 
gauni iš ten padėką už siųstus 
daiktus. Ir tokių atsitikimų esą 

i daug. Ę^t vsjjašto darbuotojai tik 
hežlho"kas* da

irosi. —

Savaitės įvykiai
NAUJIEJI METAI POLITINĖJE PASAULIO ARENOJE ATĖJO 

SU KAIKURIOMIS VILTIMIS. Popiežius Jonas XXIII savo kalbo
je minėjo, kad šiuo metu taikos viltys yra padidėjusios. Toks įspū
dis susidarė po Kubos įvykių, kai sovietai pasitraukė iš Kubos salos. 
Kaikurie pranašautojai netgi mano, kad taika įsivyraus ir kitose 
pasaulio srityse. Savo spėjimą jie remia Kremliaus pasvirimu Va
karų pusėn bei susikirtimu su Pekingu. Kaikurie sušvelnėjimo ženk
lai jau pasirodė. Kubos diktatorius Castro išleido apie tūkstantį 
belaisvių ir dalį jų giminių už $53 mil. vertės maisto ir vaistų. JAV 
valdžia vengia aštresnių ėjimų •-------:-
prieš sovietus; pvz. Kanados kel- Į kaip Jugoslavijos Tito. Bet tai tik 
fnc cnvint Vlnncv 1 FirsoinotYlA otAclllCfictas sovietinio kolonizmo klausi
mas JT nerado pakankamo pri
tarimo. JT patikėtinis Vengrijos 
reikalams buvo atleistas nuo tos 
pareigos ir visas reikalas paves-

praeinamo pobūdžio atoslūgis, 
kuris taps nauju potvyniu.

N. CHRUŠČIOVAS paskelbė 
griežtą laišką, pasiųstą kancl. K. 
Adenaueriui, kurio kieta laikyse
na nepatinka Kremliui. Laiške 
sako, kad V. Vokietija provokuo- 

i janti karą, kurio atveju pati sū

mas. Gandai apie konkordatą pa- tas JT gen. sekr. U Thant. Vyks- 
sklido Lenkijos valdžios kaikurių ta neviešos derybos tarp JAV ir 
pareigūnų Romoj lankymosi pro- ’ 
ga. Popiežiaus buvo priimti au-

Spaudoje pasirodė žinių apie 
• planuojamą Vatikano konkordatą 

su komunistine Lenkijos valdžia. 
Vatikano laikraštis “L’Osservato- 
re Romano” pastebi, kad Lenki
joj tebesiaučia katalikų tikybos 
persekiojimas: ji uždrausta mo
kyti visose mokyklose, o betkoks 
katal. veikimas paralyžuotas, jų 
institucijos varžomos. Bažnyčią 
siekiama pajungti valdžios poli- 

momis. jeigu nebus žmonių rankų: tikai. Iš to aiškėja, kad tokioje 
tiems plotams kultyvuoti,* statyti l būklėje konkordatas neįmano-

greičiu. Kanada, pagal ekonomis
tų apskaičiavimus, gali tapti pa
sauline valstybe, bet jai reikia 
žmonių. Tušti plotai ir liks dyku-

Kanadiečiai investuotojai nesi
ryžta investuoti Kanadoje dėl pa
čių Įmonių kaltės, pareiškė To
ronto biržos pirm. H. D. Graham, 
įmonės neužtektinai informuoja Įmonėms bei jėgainėms, 
šėrininkus apie daromas operaci-i ★
jas ir verslo būklę. Investavimas Daržovių ir vaisių kainos žy
į šėrus laikomas kažkokiu nešva
riu spekuliantų darbu, kuris pa
doriam piliečiui nepriimtinas. 
Esą turėtų būti kaip tik priešin
gai, ir tada vietoje užsienio kapi
talo didėtų kanadiečių investa
vimai.

miai pakilo ir dar kils ryšium su 
šalnos padarytais nuostoliais Flo
ridoje. Dauguma daržovių žiemos 
metu būdavo importuojama 
Floridos.

iš

komunistinės Vengrijos valdžios 
dėl santykių pagerinimo. Mano-ga. ropieziaus ouvo priimu au- uci painumu, degsianti Dpr nirmasias valandas

diencijai komunistinės valstybės, mą. kad dabartinė Vengrijos vai-; Ade'nauens toki Dersoėiima nava- 
tarybos nariai ir kataliku rašyto-įdžia sutiktų paleisti iš kalėjimų i- beprasmiu Pir primine PBer- 
jas J. Zawieyski. Be to, Italijos dar tebelaikomus; sukilime> daly-.! ™a° ^so^
komunistų partijos suvažiavime 
dalyvavęs lenkų kompartijos at
stovas Z. Kliszko viešuose pareiš
kimuose rožinėmis spalvomis pa
vaizdavo Lenkijos katalikų Bend
rijos gyvenimą ir užsiminė apie 
konkordato galimumą.

Nė vieno išdaviko tarp belaisviu

Vokiečių firmos pradėjo pirkti 
sklypus fabrikų statybai Manito-; 
boję. Anksčiau jos nupirko 18 j 
mylių nuo Winnipeg© 170 akrų,;

Kada ištuštėja 
piniginės?

Aišku, po Kalėdų. Pirkimo ma
litinė je, nei karinėje, nei ekono- kur statys stiklo ir plieno įmones. njja užkrečia visus: žmonės per
minėje srityje Kanada neturinti Dabar toje pačioje apylinkėje už- 
didelės reikšmės. pirko dar 400 akru

vius. Girdėti, kad ji sutinka ne
liesti ir kard. Mindszenty, tebegy
venančio JAV pasiuntinybės rū
muose. jeigu šis išvyktų užsienin.

Reikia manyti, kad panašių ato-' 
slūgio ženklų bus ir daugiau. Bet j

Korėjos karo metu gana dide
lis amerikiečių karių skaičius dėl 
įvairių priežasčių bendradarbiavo 
su komunistais. Reikia stebėtis, 
kad iš 1.113 Kubos invazijos be
laisvių neatsirado, nė vieno, kuris 
būtų persimetęs Castro pusėn. « • • • • va • «••• •

tyti grupėmis ir taip juos vieną 
prieš kitus nuteikti. Bet belais
viai nepriimdavo nieko, kas ne
buvo duodama visiems, o tik pri
vilegijuotai grupelei. Tokia lai
kysena belaisvius dar labiau su
artino. Belaisviams buvo išduoti

vokiečių kariuomenė gintų ji pir
mose linijose. Anksčiau jis saky
davo. kad Berlyną ginsianti JAV 
kariuomenė.

_ ______ _ _ ___ ___ j PREZ. KENNEDY aplankė pa
ar jie rodo taikos artėjimą, tenka Į leistuosius Kubos invazijos belais- 
suabejoti. Juk tai nepirmas toks Y11!? Miami mieste ir jų gimines 
ūoslūgis. Jis ateina tada, kai so- i Į r išreiškė jiems pagarbą Castro, 
vietams jo prireikia. Šį kartą jįj^f,s^m.as a1S„ \l^S’ 
■>adiktavo dvi priežastys: vidaus 
rūpesčiai ir užsienio politika. Sov. j 
Sąjungoj nuolat nesiseka sų že-j 
mes ūkiu. Pvz. pastaruoiu laiku j 
vėl perorganizuota visa Kazachs-I 
tano respublikos valdžia vien dėl-j 
♦o. kad nesugebėjo tvarkyti smun- •

aplankė ir pasakė prakalbą per
spėdamas juos negrįžti Kubon ag
resoriais. nes būsią sunaikinti. 
Vienas buv. belaisvių vadu Arte
mi. grįžęs į Miami pareiškė, kad 
Kubos komunizmas turįs būti su- 

...... naikintas. Tai galėsią padaryti vi-
kančio žemės ūkio. Susikirtimas,s* P- Amerikos kraštai per vieną 
su Maotsetungo Kinija privertė jsava,t?-

; Belaisviai išbuvo kalėjime 20 mė-ge|tonį baltiniai kaip pažeminimo Kremlių netik sušvelninti savo! 
nešiu ir per tą laiką buvo Įvairiai j >enj.Jas bet jie juos ne§jojo kajp santykius su JAV. bet ir susitai-; 
nerspkiniarni bei viliniairn Siien-> __ •• • - it. J _  ___ •i persekiojami bei viliojami. Sugri-; 

že pasakoja, kad jie palaikydavo! 
vienas Rito moralę ir visi laikėsi

opozicijos simbolį. kyti su savo stovyklos priešais

Montcralio kardinolas Leger, 
grįžęs iš Romos pareiškė, kad. jo 
nuomone. Vatikano santaryba ei
nanti perlėtai. Esą reikia organo, 
kuris visus dalyvius išjudintų į 
darbą. Jo pastangos ta linkme ne
buvusios sėkmingos. Kiek skirtin
gą nuomonę pareiškė Sault Ste. 
Marie vysk. Carter.

Kalėdų atostogų metu visoje 
Kaanodje žuvo 129 asmenys, ku
rių 85 automobilių nelaimėse. Tai 
vienas savaitgalių, pareikalavusių 
daugiausia aukų. Ikišiol nelaimin
giausias savaitgalis buvo 1960 m. 
Dominijos dienos savaitgalis, ku
rio metu žuyo 122 asmeyns.

ka reikia ar nereikia. Viskas do- vieningai. Jie buvo įvairiais bū-i 
vanom. Kanadoje vadinamam dais užgauliojami ir buvo stengia- • 
“Christmas shopping” išleidžiama; masi juos palaužti.

Prancūzų kalba turėtų būti dės- į 
tomą visose Kanados mokyklose, 
pareiškė parlamente liberalų va-1

“Dvidešimtasis amžius priklau
so Kanadai” — pareiškė 1905 m. 
Kanados min. pirm. Sir Wilfred 
I^urier. “Kanada gali tapti vie

$460 mil. Kiekvienai šeimai vi
durkis išeina apie $100.

Daugumas prekybininkų tik ir 
išsilaiko iš kalėdinės apyvartos. 
Kitaip jiems tektų bankrutuoti. 
Drabužių krautuvės iš visų metų 
apyvartos prieš Kalėdas parduo
da maždaug penktadalį. Ketvirta
dalis visų brangenybių ir papuo
šalu parduodama gruodžio mėn. 
Aplamai visa krašto ekonomija 
pajunta prieššventinį pirkimą

Castro rodė juos per televizi
ją kaip išdavikus. Vieną belaisvį, 
negrą Alberto Carrello per tele-i 
vizija klausė, kodėl jis norįs ka
riauti prieš Kubą, kur dabar neg-i 
rai naudojasi visomis laisvėmis 
ir gali plaukioti prabangiuose bal-j 
tųjų baseinuose. Negras atsakė:! 
“Aš sugrįžau ne baseinuose nlau- i 
kioti. Aš sugrįžau kovoti prieš ko
munizmą”.

Buvo norima belaisvius suskirs-

Sausis - lietuviškos spaudos mėnuo
Kanadoje yra arti 28.000 lietuvių. Dar daugelis jų galėtų 
prenumeruoti lietuvišką laikraštį. Kviečiame skaitytojus pa
raginti savo kaimynus, pažįstamus, bičiulius užsisakyti "Tė
viškės Žiburius". Tenclteka nė vienas lietuvis be lietuviško 
laikraščio. Atsiųskite "TŽ" neskaitančiųjų adresus, 
pasiųsime keletą numerių susipažinti.

"Tėviškės Žiburiai"
941 Dundas St. W., Toronto 3,

mes

Ont.
M

NERAMUMAI KONGE. —
Jungtinių Tautų ir Kongo byla 

i taip ilgai užsitęsė, kad nebeužte
ko kantrybės. JT gen. sekr. U 

j Thant pagaliau sudarė planą pri
versti Katanga paklusti centrinei 
valdžiai ir baigti pasipriešinimą. 

'Pagal jį. JT nariai turėtų boiko
tuoti Katangos pramonės gami
nius. belgų technikai grįžti Bei
si jon. Prie to buvo prijungtas ir 

> karinis spaudimas. Katangos vy
riausybė visdėlto nenusilankė? ir 
kilo kariniai susidūrimai tarp JT 
ir Katangos karinių pajėgu. JAV 
buvo nusiuntusios savo karinę 

t misiją į Kongą ištirti, kokios pa- 
I galboš yra reikalinga JT kariuo-

(Nnkette i 7 psl.)
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Lietuvaites malda 
tarptautiniame dokumente

Visame pašalyje yra apie mi
lijoną kalinių, nubaustų už savo 
įsitikinimus. Daugiausia jų yra 
Sov. Sąjungoj. Dabar jie vadina
mi “sąžinės kaliniais”. Tai asme
nys, kurie yra fiziškai sukliudyti 
išreikšti savo įsitikinimus, nepai
sant 1948 m. paskelbtos visuoti
nės žmogaus teisių deklaracijos. 
Ir po 14 metų po jos paskelbimo 
sovietų koncentracijos stovyklos 
tebėra nepanaikintos.

Kai nepadeda oficialios prie
monės, jieškoma neoficialių. Bri
tanijos Londono advokatas P. Be- 
nenson ėmėsi organizuoti teisi
ninkų grupes rūpintis idėjiniais 
kaliniais. 1961 m. suėjo 100 metų 
nuo caro dekreto, skelbiančio ver
gijos galą, taip pat 100 metų nuo 
JAV civilinio karo pabaigos. Tai 
įvykiai, susiję su laisvės atėjimu. 
Ta progą adv. Bęnenson paskelbė 
manifestą, šaukiantį viešąją opi
niją kovon už asmens laisvę. Pra
džioje atsirado tik mažas teisinin
kų būrelis, bet gana veikiai išau
go į tarptautinį sąjūdį, ir šiandien 
jo būreliai veikia daugelyje kraš
tų “Amnesty International” var
du. Jie rankioja idėjinių kalinių 
pavardes ir organizuoja prašymus 
premjerams, ambasadoriams ir

kt. Ikišiol jų darbo vaisių negali
ma įvertinti skaičiais. Yra tik ži
noma, kad iš paleistų kalinių, 40 
buvo sąjūdžio sąrašuose ir už juos 
buvo kovota.

“International Amnesty” sąjū
dis paskelbė idėjinių kalinių ko
deksą,. kurį paruošė tarpt, teisi
ninkų komitetas. Jame numatytos 
idėjinio kalinio asmens teisės. Pa
gal jį, asmuo galįs būti suimtas 
tik už viešosios tvarkos ardymą, 
jėgos panaudojimą, šnipinėjimą, 
sabotažą. Be teismo toks asmuo 
galįs būti laikomas kalėjime 
krašto pavojaus metu neilgiau 
kaip vienerius metus, šiaipjau su
imtasis turįs būti perduotas teis
mui per 24 vai., teisiamas nevė
liau kaip po 6 mėn. Bausmės vie- 
la turinti būti prieinama R. Kry
žiaus inspekcijai.

Šiame kodekse yra Sibiro kali
nių lietuvaičių sukurta malda: 
“Praradome brangenybių bran
genybę — laisvę. Prašome, iš
melsk! ją branginti, mylėti ir gin
ti. Padėki mums nugalėti vergi
ją Savyje, kad mūsų tarpe išnyktų 
visoks pataikavimas, skundai, 
kerštas, neapykanta, kišimasis į 
kitu reikalus, kad aš nebūčiau ki
tų laisvės žudikė-as”.

KODĖL PANAIKINTA 
"Traditional Echoes" programa?

“Tž” skaitytojas Bal. Brazdžio- i žiūrą bei jų pagerinimą. “Nors
„ ~rr—nnn' neg^įįu pažadėti, kad “Tradition-

į CBC tinklą artimoj ateity, noriu 
jus užtikrinti, jog tos programos

nis, parašęs laišką Kanados CBC j n.au.
radijo vadovybei, prašantį grą-; al Echoes” programa bus grąžinta 
žinti “Traditional Echoes” prog-;' ---- -x-;:j— —--
ramą, kuria pasinaudodavo ir lie-! 
tuviai, gavo platoką paaiškinimą 
iš R. L. Warner, programų koor
dinatoriaus. Pasak jo, nuo 1962 
m. spalio 1 d. CBC sujungė du 
savo radijo tinklu Trans-Canada 
ir Dominion į vieną CBC radijo 
tinklą. Esą tuo norima prisiderin
ti prie besikeičiančių reikalavimų 
televizijos amžiuje, pagerinti pro
gramas ir prisitaikyti prie vieti
nių, rajoninių ir visos Kanados sižvelgė į naujųjų ateivių pagei- 
gyventojų poreikių. Derinant pro- į davimus, ir todėl reikia veržtis 
gramas, esą reikėjo atsisakyti toliau, kol bus grąžinta panaikin- 
įvairių programų, jų tarpe, “Tra- į toji “Traditional Echoes” prog- 
ditional Echoes”. Visdėlto radijo rama arba sudaryta nauja pana- 
vadovybė tęsianti programų per- šių pagrindu.

Ukrainiečiai
tūno organį^ęijps iįlu^o^&pa-.įr^io, kad,jų» dldžiauslž 
grindus padėto;'iėAufių. - &įa>Rvtii

Romos ir Maskvos
a Kai krikščiojiybė sklid& pasau- 

įyjė;- įdpįūniečiau buvo ^ratingų 
val4agĮje-~ jo ’dvi
galimybes; priimti krikštą iš va
karų arba rytų. Kijevo valdbvai 
pasirinko rytus. Anuomet, kai 
vandens keliai buvo geriausias 
transporto kelias, kai Kijevas 
prekybiniais ryšiais buvo Susie
tas su Vytais, Konstantinopolis 
tais kėliais pasinaudojo skleisti 
krikščionybei. Glaudūs ukrainie-

jau buvo priėmę krikščionybę, tu
rėjo įtakos. Nemažas skaičius 
graikų anuomet gyveno Kijeve. 
Bizantiškos kultūros anuometinis 
pajėgumas buvo gaivališkesnis 
negu Romos, kuri pamažu kėlė
si iš sutemų. Bizantiškas jausmin
gumas buvo artimesnis kaip ro
mėniškas racionalumas. Tose są
lygose vikingai valdovai parinko 
ukrainiečiams Bizantiją, o ne Ro
mą. šiandienykščiai ukrainiečiai 
mokslininkai dėsto, kad ir patys 
ukrainiečiai anuometinėse sąly
gose būtų pasirinkę Bizantiją.

Bizantijos įtaka
Krikščioniškasis tikėjimas, kaip 

ir daugelyje kitų kraštų, pirmiau
sia buvo priimtas valdančiųjų, o 
vėliau valdinių. Valdovams rūpė
jo valdomuosius pajungti nevien 
administraciniu, bet ir dvasiniu 
oožiūriu. Pagoniškojo tikėjimo 
atstovai negalėjo atsisnirti krikš- 
niškoms tiesoms, kurios palaips
niui įsišaknijo visoje tautoje.

Bažnytinė organizacija buvo 
nasisavinta iš Bizantijos. Vyriau
sieji dvasininkai iš ten atvyko: 
Tik retais atvejais jais buvo šven
tinami ukrainiečiai. Vienuolynai 
tapo nevien tikybiniais, bet ir kul
tūriniais židiniais. Totorų antplū
dis nušlavė daugelį krikščionybės 
tvirtovių, bet ir jų valdymo metu 
krikščioniškoji Bažnyčia naudo
josi tikėjimo laisve. Totorių or
dos kanas paląinsniui ėmė kištis 
net ir į dvasininkų skyrimus, ku
rie buvo daromi tik kanui reko- 
mendavus.

Lietuva ir vakarai
Totorių valdymo metu nusilp

nėjusį krikščionybė vėl atsigavo 
XIV a., kai Lietuva valdė ukrai
niečius. Lenkams įsigalėjus, uk
rainiečių Bažnyčia nebuvo perse-COU ------------------------------------------------------------------J.--- --------- -- €---

opuliarumas mums yra žinomas k;ojama, bet sloninama. Kijevo 
valdovai, pasirinkę Bizantiją, o 
ne Romą, palinko į vakarus.

Jie vedybomis buvo susiri-

jau eilė metų, ir galimas dalykas 
:i salės būti grąžinta kada nors 
vėliau”.

Tai mandagus paaiškinimas, šę su vakariečiais. Tą pasvirimą
bet nepatenkinamas, nes nepaiso 
daugybės žmonių nuomonės, iš
reikštos laiškuose GBC vadovy
bei. Padaryti pertvarkymai neat-

i vakarus sutrukdė totoriai, bet 
Lietuva vėl pravėrė langą į va
karus. x i

Ukrainiečiai priklausė Kon
stantinopolio patriarchui iki 1685 
m.; tačiau ukrainiečių tauta linko 
i vakarus. Ji liko ištikima tikybi
nėms dogmoms, priimtoms iš ry
tų, bet persiėmė vakarietiška ti
kybine galvosena—katalikiška ir 
protestantiška. Ukrainiečių švie-

fįke^ąyo^effųnĮrfjįotynfų kpiįB; 
Mokyklose remtasi nevien forma
lizmu, kuris buvo įsišaknijęs va
kariečių mokyklose, bęt rytietiš
kos ir vakarietiškos kultūros api
bendrinimu. Net keista, kad ne 
kuj- kitur, o ukrainiečiuose ėmė 
Reikštis polinkis į vakarus net ti
kėjimo dalykuose.

Maskva ir Roma
Konstantinopoliui griuvus, Len

kijos valstybei nusilpus, iškilo 
“trečioji Roma” — Maskva. Tie
sa, pietiniai ukrainiečiai jai ne
pakluso stengdamiesi saviškai 
tvarkyti bažnytinius reikalus. Tuo 
metu ukrainiečiai atsidūrė dile
moje pasirinkti Maskvą ir būti 
iai pajungtais ar jieškoti atramos 
Romoje. 1596 m., netrukus po 
Liublino unijos, ukrainiečiai or
todoksai pasirinko kelią į Romą 
ir su ją užmezgė ryšius. Ir nuo to 
laiko ukrainiečiai suskilo į dvi re
ligines bendruomenes. Ortodok
sai stengėsi išlikti savaimingais, 
o vakarietiškose srityse vis labiau 
įsigalėjo unitai — rytų apeigų 
katalikai, susijungė su Roma. Ru
sai. pavergę ukrainiečius, ėmė 
unitu bažnyčią vis labiau perse
kioti ir galop 1838 m. ją uždarė. 
Ukrainiečiu ortodoksai pateko 
Maskvos įtakon ir valdžion.

Ortodoksu bažnyčia iki XX a. 
iau buvo tiek rųsų oaveikta, kad 
atvirai rusams talkino ukrainie- 
tiškaii tautinį sąjūdį užgniaužti. 
Sovietams iš nauio pavergus uk
rainiečius. ortodoksu bažnyčia ta
no jų įrankiu, o žymi dalis tautiš
kai nusisfačiusios dvasininkijos 
buvo išnaikinta.

Tautinė katalikų kova
Vakaru Ukrainoje, pvz. Galici

joje ar Velninėje, ankstyvesniais 
amžiais buvo prieštarauta unitų 
bažnyčios sąjūdžiui. XVIII a. uni
tu sąjūdis ėmė ten stiprėti ir vė
liau tano to sąjūdžio centru. Len
ku. b vėliau austrų, viešpatavimo 
metu unitai tapo ukrainiečiu tau
kine bažnyčia. Ji siekė dviejų 
tikslų: pasipriešinti Maskvos ir 
naujojo okupanto religiniam bei 
♦autiniam persekiojimui. Šiame 
amžiuje unitų—Rytu, apeinu, dar 
vadinamų graikų katalikų Bažny
čios, Lvivo metropolit. A. šeptic- 
kij tapo nevien bažnytiniu autori
tetu, bet ir tautiniu vadu toli už 
to valdomos srities. Bolševikai, 
ką tik įsigalėję^&Sijoj, nužiū-

Mėiftphina^SeptjmyraojgS* 
buvo sbimhš’lr įštrefe. Uhitai’ 
yarn vėl buvo nuvaryti į ortodok-' 
sų bažnyčią jąu ne tikybiniais, 
bet grynai politiniais sumetimais. 
Ukrainiečiams keliantis iš vergi
jos, vėl atsikurs jų Rytų apeigų 
katalikų Bažnyčia. Ar jai pavyks 
ukrainiečius pisukti veidu į vai
rus, tai tolimos ateities klausi
mas. Bet jau šiandieną jieškoma 
būdų ne tiek ukrainiečius palenk
ti į unitus, kiek per juos kovoti 
prieš rusus. Sis žygis nūnai per- 
ankstyvas, nes rusai neleis prie
šui pakelti galvos.

RAŠYTOJO VAIZDAI

Gen. Douglas MacArthuras -

UOLA RAMIAJAME VANDENYNE
Gen. MacArthuras neužmiršo 

Bataano pusiasalio. Prieš trejetą 
mėtų jame sujaukęs japonų grei
tos pergalės planus, jis nenorėjo, 
kad jo pavyzdžiu pasektų japonų 
generolai: šiame strateginiu at
žvilgiu svarbiame pusiasaly. tuo
jau pat buvo išlaipinti amerikie
čių daliniai, kol dar japonai ne
buvo spėję į jį pasitraukti.

Corregidor salą, atakuodami iš 
jūros ir iš oro, užėmė pėstinin
kų ir parašiutininkų daliniai. Iš 
penkių tūkstančių salą gynusių 
japonų kareivių tik 20 liko gy
vųjų eilėse, pasirinkdami nedė
kingą karo belaisvio dalią.

Filipinų išvadavimas oficialiai 
buvo užbaigtas birželio mėnesį. 
Organizuotas japonų pasiprieši
nimas buvo nutrauktas žymiai 
anksčiau, bet iki birželio mėnesio 
amerikiečiams teko kovoti su pa
vieniais japonų kareiviais ir su
muštų dalinių likučiais, pasitrau
kusiais į džiungles ir kalnų papė
des. Japonų imperijos armija Fi
lipinuose prarado 400.000 vyrų, 
kritusių kovos lauke, kai tuo tar
pu amerikiečių žuvo tik 8.000. Šie 
skaičiai yra geriausias liudininkas 
geh. MacArthuro strateginio pra
našumo.

Paruošė VYT. KASTYTIS tį ir nuginkluoti japonų kariuo
menę. Prezidentas Trumanas vy
riausiuoju sąjungininkų vadu Ra- 

rai įsitvirtinusiu priešu, MacAr- miajame vandenyne paskyrė gen. 
thuro kariuomenė turėjo išvalyti; MacArthurą.
erdves, jūros vandenis ir džiung-l Rugpjūčio 29 d. gen. MacAr- 
‘iii fonlnimvniK IVTvlia nn mvlinc thiiraQ iSlinnlių tankumynus. Mylia po mylios 
buvo žengiama į priekį, atkertant 
priešo tiekimo linijas, blokados ir 
bado taktika užimant išgarsėju
sias japonų tvirtoves — Gona, 
Buna, Lae, Šalamaua, Finschafen, 
Naująją Gvinėją, Kolombangarą, 
Rabault, Hollandią, Biak, Leyte, 
Mindoro, Marinduque ir Luzoną... 
Argi yra istorijoj kitas toks vy
ras, kuris būtų nuveikęs tiek 
daug su tokiu juokingai mažu ka
reivių skaičiumi?...

Šiuos filipiniečio žodžius pa
tvirtina gen. MacArthuro žvalgy
bos viršininkas maj. gen. Wil
loughby:

— Savo žinioj MacArthuras tu
rėjo tik 12% amerikiečių kariuo
menės, esančios už JAV ribų. Iš 
visų karui vesti reikalingų me
džiagų, paliekančių JAV, MacAr- 
thurui buvo skiriami nepilni 9%.

thuras išlipo iš savo specialaus 
lėktuvo “Bataan” Yokohamos ae
rodrome. Tarp jo ir karą pralai
mėjusių japonų tebuvo vieną 
amerikiečių parašiutininkų divizi
ja. Pamatęs pistoletais apsikars
čiusius generolus George Kenny 
ir Carl Spaatz, jokio ginklo netu
rįs MacArthuras šyptelėjo:

— Mano ponai, geriau padėki
te tuos mažais žirniukais šaudan
čius pistoletus Į šalį! Už anos, va, 
kalvos yra dvylika gerai ginkluo
tų japonų kovos divizijų. Jeigu 
jos sugalvotų mus užpulti, mes jų

.. , Jietuyiy i-?' t -. •■'ė- 
saito!

. ............  ^jai visuotfierief lalsvajanfe pi 
jungiu su nuoširdžiu 'dėkingumu tų, kurie Ma ___
stos visucėfienės aukį. Račiau kartu prašau lietuviškąją visuėiį&nę j 
suprasti gimnazijos svarbą ir žiūrėti į joje dirbančiuosius ttė kiity jį 
j įkyrias elgetas, nuolatos prašančius išmaldoj, o kaip i |
jusius lietuvės ugdymu darbhotėjus, užsitarnadjaniftiš VKį pa- > 
ramos. f

Tebūna Vasario 16 gimnazija gyvu lietuviškumo židiniu, kuris 
ir 1963 metų būvyje jungtų visame pasaulyje išsisklaidžiusius lie
tuvius i vieną darnią šeimą.

KUN. BRONIUS UUBINAS, 
Direktorius

IR RUSAI PAMATĖ VERGO STOVYKLAS
VYT. KASTYTISRusai Lietuvos 

milicijos eilėse 
Sov. Sąjungoje buvo Įvesta so

vietinės milicijos diena, kurios 
pagrindinis uždavinys yra pagerb
ti nusipelniusius raudonojo kalė
jimo sargus, budinčius revoliuci
nės tvarkos išlaikymo tarnyboje. 
Sekdama Maskvos pavyzdžiu, sa
vo milicininkus pagerbė ir sovie
tų okupuotos Lietuvos vyriausy
bė. Medaliais ir garbės raštais bu
vo apdovanoti 298 milicijos pa
reigūnai. Iš J. Paleckio ir S. Nau
jalio parašais patvirtinto apdova
notųjų sąrašo į akis krinta 66 gry
nakraujai rusai: majoras Jurijus 
Budanovas, papulkininkis Piotras 
Dulhaninas, seržantas Vasilijus 
Kiseliovas, kapitonas Borisas Gu- 
sinas, vyr. Įeit. Fiodoras Geršano- 
vas, kap. Kirilas ščerba, papulk. 
Mikalojus Archipovas, kap.. Mi
chailas Serguninas, kap. Ivanas 
Bočkariovas, vyr. Įeit. Aleksiejus 
Zaicevas, kap. Grigorijus Trofi
movas, papulk. Pavelas Pavtikas, 
maj. Dmitrijus Kuzminas ir t.t. 
Medaliais ir garbės ženklais atžy
mėtieji rusai sudaro beveik treč
dalį visų apdovanotųjų. Iš to, ži
noma, prašosi išvada, kad jie pa
našia proporcija yra užvaldę visą 
Lietuvos miliciją. Maskva, atrodo, 
bijo pasitikėti pačiais, lietuviais— 
jai žymiai parankiau lietuviui už- sykį iš gamybinės zonos trys pa
krauti rusišką kontrolę, nes juk ‘ spruko mašiną ir tokią dėžę pasi-

mis. Lietuvos komunistinėj spau
doj šiuo metu pasirodė į novelės 
apsiaustą įvilkti A. Solženicyno 
atsiminimai iš Sibiro koncentra
cinės stovyklos — “Viena Ivano 
Djęnisovičiaus diena”, kur, pasak 
“Tiesos” prierašo, pasakojama 
teisybė apie asmenybės kulto nu
sikaltimus. A. Solženicynas kalba 
apie rytinį patikrinimą:. “Rytą 
reikia patikrinti, ar kuris riesi- 
tempia trijų kilogramų valgio, 
galvodamas pasprukti. Buvo lai
kas, kai tos duonos, to dviejų Šim
tų gramų gabaliuko, skirto pie
tums, taip bijojo, jog net įsaky
mas buvo pasirodęs: kiekvienai 
brigadai pasidaryti medinę dėžę 
ir toje dėžėje tampyti visą briga
dos duoną, visus gabaliukus su
rinkti iš lagerininkų. Ką jie no
rėjo tuo laimėti — sunku perma
nyti. Greičiausia, kad žmones 
kankintų, kad rūpesčių žmonėms 
daugiau būtų. To savo davinio už- 
krimsk ir paženklink, ir į dėžę 
įdėk, o jie, tie gabalai, vis tiek 
panašūs, visi tos pačios duonos, 
ir visą kelią galvok apie tai, ir 
baiminkis, kad kas nepamainytų 
tavo gabalo, ir su draugu riekis, 
kitą kartą ligi muštynių. Tiktai

nepatikimas milicijos pareigūnas 
gali padaryti daug žalos okupaci
niams organams.

Rytinis patikrinimas
Sovietinės milicijos dieną tem

do liūdna šių raudonųjų kalėji
mo sargų praeitis’Stalino dieno-

VoWbVUS rūbų a & b tailors
SIUVĖJAS A. Beresnevičius

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

tūm juokiasi iš zekų fkalinhį). Vi
si konyojininkai su pu$kailiniais, 
tiktai šeši su kailiniais. Kailinius 
jiė nešioja pamainom: apsivelka 
tas, kam eilė i sargybą ...” Sar
gybos vįrShihkas garsiai filoso
fuoja: “Saiilei tekant, pats di
džiausias speigas. Todėl, kad ta
da augščiausias naktinio atšalimo 
taškas...” Kalinių veidus kan
džioja ledinis vėjas. Iš kišenių iš
truktais skudurais jie stengiasi 
uždangstyti stingstančius žandus, 
patikdami tik mažą skylutę 
akims, o sargybos Viršininkas tuo 
mėtų kartojo Įpraštįnį įsakymą: 
“Dėmesio kaliniai! Einant laiky
tis griežtos tvarkos kolonoje! Ne
atsilikti, heužbėgti, iš penketuko 
į penketuką nepereidinėti, nesi
kalbėti, į šalis nesidaryti, rankas 
laikyti tik užpakaly. Žingsnis į 
dešinę ar Į kairę — laikomas pa
bėgimu. Konvojus šaudys be per
spėjimo ...”

Nauja tema
Lietuvos rašytojams
Iš sovietinio žurnalo “Novyj 

mir” lietuvių komunistinės spau
dos paimta “Viena Ivano Deniso- 
vičiaus diena” yra pirmas atviras 
žodis apie sovietines koncentra
cijos stovyklas ir raudonojo kalė
jimo sargus, šioje novelėje auto
rius mini latvį Kilgasą. Koncent
racinėse, stovyklose savo gyvybę 
ir sveikatą palaidojo ne vienas 
lietuvis. Sniečkus su Paleckiu ir 
visa į Lietuvą “Stalino šaulę” at
gabenusių klika į jas pasiuntė 
tūkstančius lietuvių. A. Solženi
cyno novelė jiems yra aiškus smū
gis į jų sąžinę praradusius vei
dus;Butų sVeikintina, kad Lietu
vos rašytojai pasinaudotų naujai 
atsivėrusia tema ir savo plunksna 
pagerbtų sovietų koncentracinė
se stovyklose nekaltai žuvusius 
lietuvius.

čiupo kelionei. Susigriebė tada 
viršininkai, ir visas dėžes suka
pojo sargybinė j. Atseit, tampykit 
vėl kas sau ...”

Prie ‘ barako išrikiuotiems kali
niams režimo viršininkas leite
nantas Volkovo  jus įsako atsisaes- 
tyti vatinukeš ir marškinius. Jieš
koma, ar kuris kalinys neturi už
sivilkęs daugiau marškinių, negu 
leidžiama lagerio paragrafais. Bu
vęs minininko kapitonas Būinovs- 
kis protestuoja: “Jūs neturite tei
sės žmones speige išrenginėti! Jūs 
baudžiamojo kodekso devintojo 
straipsnio nežinote! Jūs ne tary
biniai žmonės! Jūs ne komunis
tai! ...” Užsirūstino šiltais kaili
niais apsisiautęs leitenantas Vol- 
kovojus: “Dešimt parų griežto 
arešto!” ir tyliai viršilai: “Vakare 
apiforminsi...” Apiforminimas 
reiškia žiaurų kalinio sumušimą 
pačių kalinių* pastatytame akme
niniame kalėjime. Leitenanto 
Volkovoj aus rimbą gerai pažįsta 
visi kaliniai — visiems jiems, 
mat, teko jo paragauti per nuga
rą ar per sprandą ...

Šunes ir automatai
Novelės herojus Ivanas Deniso- 

vičius kalbasi pats su savimi: 
“Šaltis palindo po marškiniais, 
dabar neišvarysi...” Prie stovyk
los vartų prasideda kalinių skai
čiavimas ir skirstymas —- juos 
nerimą iš darbovietės atvykę kon- 
vojininkai: “Pusračiu apsupo ka
linių koloną, automatus pakėlė, 
tiesiai tau į marmūzę nusitaikę. 
Ir šunininkai su pilkais šunimis. 
Vienas šuva iššiepė dantis, tary-

Negrų kalba 
tampa valstybine
Taganika pirmoji iš juodosios 

Afrikos valstybių savo kalbą daro 
valstybine. Kitos buvusios anglų 
ar prancūzų kolonijos, gavusios 
laisvę, savo kolonizatorių kalbą 
palieka oficialia, valstybine kalba, 
nes kiekvienoje tokioje valstybė
je yra daug genčių ir kiekviena 
gentis turi savo tarinę, kurios ki
tos gentys nesupranta. Kitaip yra 
Taganikoje, Kenijoje, Ugandoje, 
Zanzibare, rytinėj Kongo dalyje 
ir kitose rytų Afrikos srityse: ten 
visi supranta swahili kalbą, kuria 
šneka apie 40 mil. negrų.

Swahili yra mažos genties, gy
venančios priešais Zanzibarą,’ kal
ba; ji išpopuliarėjo XIX š. vidu
ryje: tuomet zanzibariečiąi ara
bai, vergų pirldiai, keliavo po ry
tų Afriką su savo tarnais swahili 
ir pėr juos, išmokė daug negrų 
swąhiliškai kalbėti.

džioji tragedija baigta. Mes lai
mėjome. Mėlynas dangus daugiau 
nelyja plieno mirtimi, pasaulio 
laisvas jūras atgauna prekybiniai 
laivai. Po ilgos nakties žmonija 
visu savo ūgiu išsitiesia į saulės 
šviesą. Mūsų pareiga įvykdyta! Aš 
kalbu į jus tais tūkstančiais lūpų, 
kurios amžinai nutilo džiunglėse, 
Salų pakrantėse ir Ramiojo van
denyno bangose... Aš taipogi 
kalbu į jus vardu tų nežinomų 
drąsuolių, kurie šandien jau yra 
pakeliui į namus ... Mieli tautie
čiai, leiskite pranešti, kad jūsų 
sūnūs ir jūsų šaunosios dukros 
parodė didelę drąsą ir tradicinį 
amerikiečio kareivio, jūrininko, 
lakūno, pagalbinio personalo pa
sišventimą savo kraštui. Jų dėka 
mes laimėjome karą. Atverkite 
jiems ir joms savo dėkingas šir
dis! ...

^asirašyta karo paliaubų sutartis. 
Šaltesnių galvų savininkai tūrėjo 
daug vargo, kol jiems pavyko per
kalbėti šiuos karštakošius, nes: 
“Missouri” subombardavimas bū- ‘ 
tų reiškęs visą seriją atominių 
bombų Japonijos miestams...

Didžioji
triumfo Rugpjūčio 2 d. prasi- 
valanda. dėjo didžioji triumfo 

valanda, kai į “Mis
souri” laivą atvyko japonų atsto
vai, sovietų, britų ir australų ka
ro vadai, kariavę su Japonija, čia, 
žinoma, tenka pasijuokti, kad, iš
girdusi apie Hirošimos sunaikini
mą, į karą pasiskubino įstoti ir 
Sovietų Sąjunga — ji, mat, nusi
gando, jog praras progą užgrobti 
dalį Japonijai priklausančios te
ritorijos. Amerikiečiams “Missou
ri” laive atstovavo gen. MacAr
thuras. čia jis vėl susitiko su sa
vo geru draugu gen. Wainwright, 
kuris po MacArthuro pasitrauki
mo į Australiją buvo perėmęs 
Corregidor ir Bataano gynybą. Į 

--—[O cere
monijas gen. Wainwright buvo at
gabentas iš karo belaisvių stovyk
los Mandžiūrijoje.

Gen. MacArthuras priėjo prie 
mikrofono:

— Mes susirinkome šiandien 
pasirašyti iškilmingos sutarties, 
kuri pasauliui vėl sugrąžins taiką 
ir ramybę. Ne mūsų reikalas 
svarstyti skirtingas idėjas ir ide
ologijas, nes šie nesutarimai buvo 
išspręsti kovos lauke. Mūsų — 
nugalėtojų ir nugalėtųjų — pa
grindinis uždavinys yra pakilti iki 
augštesnių idealų, kuriais grin
džiama visos žmonijos gerovė. Aš 
norėčiau pareikšti savo paties ir 
visos žmonijos didžiausią troški
mą — tegu iŠ šio karo kančių ir 
kraujo jūros išauga geresnis pa
saulis mums ir mūsų ateisian
čioms kartoms!...

Vienas po kito japonų ir sąjun
gininkų karo vadai su gen. Mac- 
Arthuru priešakyje padėjo savo 
narašus ant iškilmingo doku
mento.

Janonu delegaciiai palikus 
“Missouri” laivą, MacArthuras 
trumpomis radijo bangomis krei-

neįstengtumeme sulaikyti net di- karo paliaubų pasirašym 
džiausiomis pasaulyje patranko- monijas gen. Wainwright 1 
mis...

Gerai pažindamas japonų cha
rakterį, MacArthuras suprato, 
kad kiekvienas japonas labiausiai 
gerbia vyrišką drąsą. Kai jis pa
prastu neginkluotu automobiliu 
važiavo Yokohamos gatvėmis, ja
ponų sargybiniai pagarbos ženk- 
lan pakėlė šautuvus ir jam atsu
ko nugaras. Labiausiai visoje Ja
ponijoje nekenčiamo amerikiečio 
generolo asmenišką drąsumą ja
ponų kareiviai įvertino imperato
riui skiriama pagarba. Pagal seną 
tradiciją jie neturėjo teisės pa
žvelgti į savo dievą-imperatorių. 
Tą pačią tradiciją jie tuojau pat 
oritaikė gen.-MacArthurui, kuris 
buvo įveikęs Janoniją ir jų impe
ratorių, vadinasi, jis taip pat bu
vo vertas dievams skiriamos pa
garbos. O juk būtų užtekę vieno 
šūvio į neginkluotą automobilį...

čia tenka pastebėti, kad tuo 
metu Japonijos kariuomenės eilė
se dar buvo jaučiami maištavimo 
prieš imperatorių ženklai. Savižu
džiai lakūnai planavo sąmokslą su 

Australims iki Filininu. Nė vie-, K<yos uenis buvo nutraukta 1945 i bombomis pakrautais lėktuvais 
na kareivio gyvybė nebuvo paau- m. i rugpjūčio 15 d. Liko sunkusį 
kotą be reikalo. Kovodama su ge- užc

Argi yra 
kitas toks 
vyras?

“Užmirškite
pistoletus!...” Baigiantis kau

tynėms Filipi
nuose, gen. MacArthuras jau pra
dėjo planus Japonijos salų užėmi
mui. Tuo metu jis dar nieko neži
nojo apie paskubomis gaminamas 
atomines bombas. Pirmoji ame
rikiečių atominė bomba Hirosi
moje per keletą minučių ugnies 
Kūroje paskandino 76.000 pastatų 
ir jų griuvėsiuose palaidojo virš 
900.000 Hirošimos gyventojų. 
Tragiškas Nagasaki miesto liki
mas Japoniją paguldė ant men
čių. Japonijos generolai buvo lin
kę tęsti beorasmišką kovą, bet jų 
savižudybei kelią pastojo impera
torius Hirochito. kuris aiškiai ma
tė, kad tolimesnis karas Janoniią

Gen. MacArthuro 
vaidmenį Ramiaja
me vandenyne gra

žiausiai yra anibūdines filipinie
čių vadas Carlos Romulos Leyte 
išs;kėlimo metu per radiją pasa
kytoje kalboje:

— Aš nežinau, ką pasaulis gal
vojo apie MacArthuro pažadą su
grįžti • į Filipinus. Filipiniečių 
mintyse dėl šio pažado nebuvo nė 
mažiausios abejonės. Mes buvo
me tikri, kad gen. MacArthuras 
jr’°riš Mums jis buvo gyvuoju 
Amerikos taurumo simboliu ... 
.Tn laukė sunkus ir ilgas kelias iš1 nušluotų nuo žemės paviršiaus.

(rugpjūčio 15 d. Liko s 
rpvinys pasirašyti taikos sutar-

į smigti į amerikiečių kovos laivą pėsi į amerikiečiu tauta: 
l“Misouri”, kuriame turėjo būti! — šiandien nutilo ginklai. Di

Japonijos
diktatoriOs. Teoriškai, pokari

nė Japonija buvo 
JAV, Britanijos, Sovietų Sąjun
gos ir Kinijos žinioje. Tačiau 
praktiškai visas Japonijos admi
nistravimas ir jos pertvarkymo 
uždavinys teko JAV arba, teisin
giau sakant, gen. MacArthurui. 
Ištisus penkerius metus jis buvo 
pilna žodžio prasme Japonijos 
diktatoriumi. Gen. MacArthurui 
teko nuginkluoti Japonijos ka
riuomenę, karo pramonę pasuk
ti kasdienių reikmenų gamybos 
kryptimi, pertvarkyti mokyklų 
sistemą, suteikti balsavimo teisę 
moterims, įvesti darbo unijas.

Jau pirmomis pokario dieno
mis MacArthuras panaikino slap
tąją japonų policiją Kempei-tai, 
atidarė kalėjimų duris politi
niams kaliniams. Pirmą kartą Ja
ponijos istorijoje jos piliečiams 
buvo išleistas žmogaus teisių įsta
tymas. MacArthuro priežiūroje 
paruoštoje demokratinės Japoni
jos konstitucijoje specialiu para
grafu buvo uždraustas karas, 
nors, žinoma, šį labai reikšmingą 
paragrafą vėliau privertė užmirš
ti sovietinio komunizmo nuolati
nės agresijos. Kinijai patekus į 
komunistų rankas, noromis ne
noromis vėl teko pradėti bent da
lini Japonijos apginklavimą.

Įvairūs
• ,• • • į Lietuvę, Latvi jq,siuntiniai Estija , Ukraina

ir U.S.S.R.
Iš Kanados: paprastu ir 01*0 pGSt*U draustus Įvairius 
siuntinius. Turime pardavimui įvairią medžiagą ir kitą preklą.

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

Gyvena he Toronte, prašome savo sudarytas iki 17 svarą gryno svorio 
siuntinius, bei užsakvmus reikmenims iš Europos valstybių, siąsti mums 
paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsą pranešimą. Musą patarnavi
mas greitas Ir sąžiningas.

LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

Telefonas LE. 1-3698
DARBO VALANDOS: pirmadieniais —• penktadieniais nuo 9 vai. ryto iki 

7 vai. vakaro. Seštadeiniais nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po pietą

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

SAVININKAI S. ir A. KALOZA



Įšventintas naujas kunigas KOVOJE Už VAIKŲ LIETUVIŠKUMĄ

^/pUnTmo aktualijos^

“Nebijokite užvežti per kuprą”

AR KALBĖSIME LIETUVIŠKAI?
Šiuo metu lietuviškoji visuome

nė yra nukreipusi nemažą dalį dė
mesio savosios studentijos link. 
Studentų Rėmėjų Būrelis Toron
te gelbsti mums morališkai ir ma
teriališkai. Pagaliau turime ir pa
talpas, kuriose galėsime susirink
ti, pasilinksminti, aptarti mums 
rūpimus reikalus ir padiskutuoti 
kitus klausimus. Bet ar visa tai 
padės mumyse išlaikyti lietuvybę, 
aš abejoju.

Mes didžiuojamės, kad aktyviai 
dalyvaujame lietuviškose pamal
dose, išdidžiai pasigiriame, kad 
retkarčiais nueiname į lietuvišką 
koncertą, pagrįstai džiaugiamės 
galėdami susirinkti į savo lietu
višką pastogę. Bet deja, savo ben
drą pasitenkinimą, džiaugsmą ir 
negalavimus išreiškiame angliš
kai. Dažnai mes neištariami nei 
vieno lietuviško žodžio savo po
būvio metu.

Tėvai! Jūs esate kalti, kad mes 
namuose tarp savęs šnekame pu
siau angliškai, pusiau lietuviškai. 
Jūs esate kalti, kad mes jau pra-

radome net lietuvišką akcentą. O 
mės, studentai! Mes taip pat esa
me kalti, kad nenaudojam gimto
sios kalbos tarp savęs. Tad, su
tarkim tarpusavy šnekėti tik lie
tuviškai. Gi jūs, tėvai ir net kai
mynai, nebijokite mums kartais 
ir per kuprą užvožti, jeigu išgirs
tate perdaug angliškų žodžių mū
sų pokalbiuose.

žinoma, tai nereiškia, kad mes 
turime lietuviškai šnekėti, kai 
mūsų lietuviškas pokalbis gali 
įžeisti kokį nors anglų aristokra
tą, spoksantį į mus pro savo iš
blizgintą monoklį. Betgi, kai esa
me namuose arba savuose pobū
viuose mes turime šnekėti lietu
viškai, nesvarbu ar tai būtų sun
ku ar ne.

Gal kaikas pagalvos, kad su 
studentais nedera elgtis kaip su 
vaikais. Aš manau, kad su mumis 
šiuo atveju reikia pasielgti kaip 
su mažiukais, kuriems geras pa
barimas ar net rykštelė niekados 
nepakenkė jų sveikatai.

Apuokas

Kun. Jonas Staškevičius, įšven
tintas 1962. XII. 22 Romoje, šv. 
Kazimiero lietuvių kolegijoje. Jo 
tėvai, broliai ir sesuo gyvena To
ronte. Kun. Jonas yra gimęs 1936 
m. lapkričio 26 d. Anykščiuose. 
Pr. mokyklą baigė Vokietijoje 
tremtinių stovyklose; gimnaziją 
— Britanijoj, Kanadoj ir JAV. Į 
šv. Augustino seminariją įstojo 
1956 m., ten baigė filosofinį kur
są ir 1959 m. persikėlė į Romą.

Kun. Jonas yra studijavęs pri
taikomąjį meną, dalyvavęs lietu
vių jaunimo veikloj, ypač ateiti
ninkų, vasaros stovyklose. Reiš
kiasi lietuviškoj spaudoj, ypač 
“T. Žiburiuose”.

Jaunasis kunigas baigs teologi
nes studijas šį pavasarį licenciato 
laipsniu. Jis lanko Tėvų jėzuitų 
garsųjį un-tą, vad. ‘Gregorianum’, 
kuriame pasirinko akademinį 
kursą. Šv. Kazimiero kolegijos 
vadovybės jis buvo paskirtas lie
tuvių klierikų dekanu - seniūnu. 
Romoje jis išbuvo visą laiką tik 
vienai vasarai buvo grįžęs pas tė
vus į Torontą.

Sveikiname jaunąjį kunigą ir 
linkime stipriai pasiruošti Dievo 
ir žmonių, ypač savo tautiečių, 
tarnybai.

Lituanistinės mokyklos Kana
doje yra paplitusios po visą mil
žinišką kraštą, nuo Niagaros iki 
Vancouverio, didžioji jų dalis ta
čiau yra susispietusi Ontario pro
vincijoje ir Quebeco prov. Mont- 
realio mieste. Todėl kalbant šia

A. RINKCNAS

MOKSLAS LIETUVOJ

Pompuoja ateizmą, užmiršta fiziką
ypatingai nusiskundžia fizikos ži
nių stoka. Nors fizikai skiriama 
gana daug valandų ir jos mokoma 
net nuo VI klasės, abiturientai 
nemoka pasinaudoti išmoktais 
faktais.

Prof. A. Puodžiukynas rašo:
“Išaiškinęs absoliutinės ir reliatyvi

nės oro drėgmės sąlygas, abiturientas 
visai negali atsakyti į klausimą, kas 
atsitinka, kai atmosfera yra prisotinta 
vandens garais net ir tuomet, kai čia 
pat, už lango, lyja”.

Kaip matyti, žinių Įsisavinimo 
reikalai toj išgarbintoje sistemo
je gan smarkiai šlubuoja. Kažin 
ar nevertėtų ten esantiems valdo
vams daugiau susidomėti mokslo 
žinių perteikimu, užuot pumpa
vus ateizmą, neapykantą Vakarų

P-'

Kanada ir JAV nėra vieninte
liai kraštai, kurie kreipia daug 
dėmesio į Įvairius gamtos moks
lus. Lietuvoje dabartiniu metu 
šie dalykai taip pat yra labai svar
būs ir ypač dėltb, kad per šiuos 
mokslus tikimasi netik pasivyti 
vakarini pasaulį, bet ir atitraukti 
žmones nuo religijos, bandant vi
sus nesuprantamus gamtos reiš
kinius, kaip jie vadina, “gamtinę 
tikrovę” išaiškinti vien moksli
niais laimėjimais.

Komunistiniai vadovai ir švie
tėjai susiduria su daugybe kliū-

' čių ir nepasisekimų. Stojamieji 
egzaminai Į augštąsias mokyklas 
atidengia daugybę labai silpnų 
vietų abiturientų akademinėse ži
niose, o prof. A. Puodžiukynas I pasauliui ir religijai?

Kokie berniukai patinka 
mergaitėms?

I tokį klausimą atsakė daug; futbolo žaidėjas 3 metus, bet pa-
berniukų ir mergaičių Kanadoje. 
Patys berniukai taip mano:

1. geriausiai patinka joms spor
tininkas; 2. sportininkas, turis au
tomobilį; 3. sportininkas, turis au
tomobili ir pinigų; 4. 18% mano, 
kad viską nulemia išvaizda; 5. 15 
% mano, kad daugiausia pasiseki
mo tarp mergaičių tūri pasako
riai; 6. 16% galvoja, kad mergai
tes patraukia švelnus elgesys; 7. 
kaikurie mano, kad geriausiai pa
tinka nesubrendę — vaikiški ber
nukai, nes tokius mergaitės mėgs
ta globoti kaip mamos.

Nors 74% į klausimą atsakiu
sių berniukų mano, kad mergai
tėms daugiausia patinka sporti
ninkai su automobiliu ir "dole
riais, tačiau tų grupių berniukai 
sako, kad nevisuomet taip būna. 
Pvz. vienas jų sako: “Aš buvau

sisekimo tarp mergaičių nedaug 
teturėjau”.

Ką sako mergaitės?
Jos labai nepatenkintos nuomo

ne, kad berniukai su automobiliu 
ir doleriais traukia jas kaip me
dus bites. “Balooney”, — sako 
jos. “Netiesa!” Esą tokie berniu
kai gali turėti pasisekimo, bet to 
neužtenka. Mergaičių nuomone, 
kaikurie berniukai vaidina dide
lius vyrus — “big shots”. Bet jie 
tik erzina. “Aš mėgstu labiau 
draugą, kuris išleidžia nedaug pi
nigų ir sugeba maloniai kartu su 
manimi praleisti laiką”. Pagal 
daugumos mergaičių nuomonę, 
jos mėgsta tokius berniukus, ku
rie yra mandagūs, dailiai apsiren
gę, moka gražiai elgtis, gabūs, rū
pestingi, draugiški. N. N.

Dėdei kitaip atrodo

žodis “meilė” yra tiek senas, 
kiek pati žmonija. Apibrėžimas 
šio žodžio visais laikais priklausė 
nuo to laikotarpio kultūros, idea
lų bei dvasinių vertybių.

Gana keistoka, kad mes, kurių 
kultūra remiasi (ar mums patin
ka ar ne) krikščioniškais pagrin
dais, pradedame meilę aiškinti 
remdamiesi kino žvaigždžių elge
siu, naujai nukaltais psichologų 
terminais, išvedžiojimais moder
niųjų dvasios pirklių, kuriems te
rūpi materialistinis pasitenkini
mas.

Teta Jonė š.m. pirmame “Jau
nimo aktualijų” skyriuje “T2” 
nr. 43 iškėlė šiuo reikalu gana 
įdomių minčių, bet ar neperdaug 
nukrypo į šalį sakydama, kad 
“meilė yra laikinis jausmas” ir 
kažin ar būtų teisinga praleisti 
pro pirštus šitokį išsireiškimą: 
“Suradai partnerį, sukūrei šeimą, 
ir žiedas nuvyto, lieka kasdieni
niai rūpesčiai ir kova už būvį”. 
Daug tiesos, bet ar iš tikrųjų tas 
meilės žiedas taip jau ir nuvysta? 

• Jei tai būtų teisybė daugeliu atve
jų, ar nevertėtų prisipažinti, kad 
tuo atveju meilės kaip tokios nė 
nebuvo, o buvo tik aistrų blykste
lėjimas, tik laikinis jausmų pa
tenkinimo troškimas? Ar mes 
vis daugiau ir daug kibdami į ma
terializmą jau nepamirštame ir 
tikrosios meilės prasmės? Meilė 
tikrovėje nėra maža kibirkštėlė,

iššaukianti gaisrą žmoguje, naiki
nanti žmogaus sielą ir kūną. Tai 
nėra vien tik kažkokio tinklo nau
dojimas pasigauti “objektui”. Bū
tų neišmintinga sakyti, kad žmo- 
<aus fizinės savybės nevaidina jo- 

io vaidmens, bet negalima pa
miršti. kad dvasinės savybės vai
dina netik svarbų vaidmenį šioje 
srityje, bet iš esmės duoda pa
grindinį toną meilės gyvenimui 
ar mirčiai. Kasdieniniai vargai, 
nuplikimas nuo rūpesčių ar ir ve
nų išsiplėtimas nėra ženklas nu- 
vytusios meilės. Tai dažnai kaip 
tik būna lyg ženklai bendrų iš
kentėtų vargų siekiant užsibrėžtų 
tikslų, tai dažnai būna lyg saitai 
primeną bendrą kovą už būvį ir 
dar arčiau sujungią šios kovos da
lyvius.

Tikroji meilė nesitenkina vien 
gražiomis kojomis, išdažytomis 
lūpomis ar kvepiančiomis garba
nomis, bet remiasi pasiaukojimu 
mylimam asmeniui.

šių dienų didžiausia šeimų ne
laimė ir yra nesupratimas meilės 
tikrojo tikslo. Mes tiek esam pa
jungti egoizmo, kad užmiršom pa
siaukojimą, norą patenkinti as
menį, kurį mylime. Vietoj meilės 
mes iškeliame pigų pakaitalą — 
meilę daiktui, o ne žmogui ir tik 
todėl mūsų taip vadinama meilė 
greit miršta, palikdama pilką, 
žiaurią kasdienybę.

Dėdė Matijošius

Lietuvoj žmonės sunkiai dirba
Automobiliu iš Tauragės į Maskvę

“Tž” atstovas turėjo progos pasikal
bėti su E. Gecevičiene, išvykusią iš 
Lietuvos 1962 m. lapkričio 24 d. Štai 
keletas jos pasakojimų.

— Iš kurios Lietuvos vietos esate ir 
kur teko paskutiniu metu gyventi?

— Didelę savo amžiaus dalį pralei
dau viename kaime ir dvarelyje netoli 
Tauragės. Pastarojoje vietoje prieš 
bolševikams užeinant buvau samdyta 
šeimininke. Dėl šios aplinkybės esu 
savotiškai ir nukentėjusi, nes man, 
kaip dvarelio gyventojai, nebuvo duo
ta senatvės pensija.

— Kokiu būdu ir kuriais keliais pa
siekėte Kanadą?

— Tai yra mano dukters ir kitų gi
minių šešerių metų rūpesčio vaisius. 
Dokumentus man sutvarkė per Kana
dos imigracijos ministeriją. Anksčiau 
dėtos pastangos per Raudonąjį Kryžių 
nedavė vaisių. Gavusi pranešimą at
vykti į Maskvą, turėjau samdytis auto
mobilį, kuriuo per Vilnių ir Daugpili 
keliavau visą parą, be sustojimo nak- 

"i
savo pinigais, viso apie 250 rh. Iš Mas
kvos į Kanadą skridau lėktuvu per 
Londoną, ši kelionė man kaštavo apie 
325 rb. '

— Kaip gi dabar atrodo kaimas ir

vynei. Už tą, žinoma, teko sumokėti su Ulėmis.

tekizmo. Mokyklose labai sustiprintas 
bedievybės kursas, kurį privalo dėsty
ti ir senieji mokytojai, dar likę iš Lie
tuvos laikų. Valdžia deda visas pastan
gas, kad senųjų sakramentų vietoje 
įsigalėtų civiliniai aktai. Taip pvz. da
bar jau spaudžiama, kad į civilines 
jungtuves vestuvininkai ateitų su vi
sa parėda, jaunoji su nuometu. Kom
jaunuoliams valdžia apmoka vestuvių 
išlaidas ir dargi nuperka naujojo buto 
baldus.

— Kaip yra su siuntiniais iš laisvų
jų kraštų? Ar jie vis dar reikalingi, ir 
kokie dalykai būtų daugiau pageidau
jami?

— Tie, kurie gauna siuntinius, žy
miai geriau gyvena, bet iš tikrųjų maž
daug vieno siuntinio į metus vienai 
šeimai gal ir pakaktų. Iš daiktų, dau
giausia pageidaujamų, galėčiau pami
nėti puošnesnias medžiagas suknelėms 
ir skareles. Suknelių medžiagos \~pač 
pageidaujamos su blizgučiais, skarelės 
— spalvotos, ypač raudonos ir rudos ;

— Gyvendama netoli Tauragės tur 
būt lankėtės ir mieste. Kaip Tauragė 
dabar atrodo?

— Miesto centre vietoje karo metu 
sugriauto Lietuvos banko naujai pasta- Į 

i—„rr.—- ^urją vedami ir į

Kanadoje yra aštuonerių metų 
pradžios mokykla. Šiais mokslo 
metais tose mokyklose mokosi 
apie 1300 vaikų. Didžiausia yra 

Į tema, daugiausia ir tenka turėti Į Toronto Maironio mokykla su 508 
j galvoj dvi minėtas provincijas.

Lietuviškos mokyklos
JAV ir Kanadoj
Lyginant lituanistinį švietimą 

1 Kanadoje ir JAV, pirmiausia ten- 
‘ ka pasakyti, kad jis abiejuose 
kraštuose nėra taip jau visai vie
nodas, kaip kartais manome. Di
desni skirtumai priklauso nuo to, 
kad Kanados ir JAV viešųjų ka
talikiškų mokyklų sistemos ski
riasi. Katalikiškosios pradžios 
mokyklos JAV yra parapinės. Jas 
parapijos pinigais išlaiko klebo
nai. Tuo tarpu katalikiškosios 
pr?’”os mokyklos Kanadoje, 
nors ir būdamos atskiroje mokyk
lų sistemoje, yra išlaikomos vie
tos savivaldybių iš gyventojų tie
siogiai sumokamų mokyklinių 
mokesčių. Ryšium su tuo kanadie
čių katalikiškosios mokyklos yra 
tiesioginėje provincinių švietimo 
ministerijų kontrolėje. '

Ontario prov. veikiąs Įstatymas 
nustato visoms — katalikiškoms 
ir netikybinėms pradžios mokyk
loms vienodą programą ir tik vie
ną leidžiamą naudoti kalbą, kuri, 
aišku, yra anglų. (Dabar jau leista 
dėstyti ir prancūzų kalbą nuo V 
skyriaus). Todėl tos provincijos 
sistemoje negalima turėti jokių 
lituanistinių klasių dienos metu. 
Visos kanadiečių 'lit. mokyklos 
yra šeštadieninės' pilna to žodžio 
prasme, nes veikia šeštadieniais 
prieš piet nuomotose patalpose. 
Toji tvarka turi ir pliusų ir minu
sų. Iš pliusų svarbiausias yra tas. 
kad mūsų lit. mokyklos yra pilnai 
nepriklausomos — mūsų pačių 
visiškoje kontrolėje.

Pagrindinė mokykla

dvarelis, kuriame taip ilgai gyvenote? ‘ kavinę “Taurė
— Iš minėtojo dvarelio ir dešimties į užsienio turistai. Gimnazija tebestovi; 

kaimų padarytas sovehozas. Jo centras *r tebeveikia., Mokytojų, seminarijos - 
įkurtas konfiskuotoje bažnytkaimio f ■ — - _ . . .
klebonijoje. Dalis sovehozininkų tebe- *ams- Katalikų bažnyčia naujai atre- J 
gyvena savo senosiose sodybose, tačiau j montuota, bet jai uždėti labai dideli 
jų oficialiai nebeleidžiama remontuot m°kesčiai apie 4000 rb. Į metus, 
ti. Žmonės spaudžiami tas sodybas pad Evangelikų^ bažnyčia tebestovi kaip 
likti jr pasistatyti naujus namelius vi-jbuvo? *s J°s atimta dalis^ šventa
sai naujose vietose, prie kelių. Kai tik ^as Ptetas panaudotas šokių sa- 
kokia nors proga senoji sodvba lieka *ei Pastatyti. ,
tuščia, ji tuoj pat likviduojama, trak- ~ Koks jūsų bendras įspūdis apie 
toriais sulyginami su žeme ne tik tro- »Jven^ma Lietuvoje.

pastatas naudot:*^ valdžios reika-1

tuščia, ji tuoj pat likviduojama, trak-

besiai, bet ir medžiai. Dažnu atveju 
buvusios senosios sodybos vietoje tik 
prūdas tyvuliuoja.

— Minėjote, kad senoji klebonija 
konfiskuota, tad kaip gi su kunigu ir iš 
viso su bažnyčia?

— Kunigui leido pasistatyti mažytę 
patalpėlę šalia bažnytėlės. Per visą 
bolševikų laiką pas mus pasikeitė de
vyni kunigai, šiuo metu yra kunigas 
neseniai grįžęs iš Sibiro ir jo brolis, 
taip pat kunigas, senas karšinčius. Baž
nyčioje pamaldos tebelaikomos, bet 
pastaruoju metu kunigams nebelei
džiama kalėdoti bei mokyti vaikus ka-

— Koks jūsų bendras įspūdis apie

— žmonės ten sunkiai dirba ir ne- 
visada sočiai pavalgo. Kova už pragy
venimą verčia žmones griebtis įvairių 
pašalinių priemonių, nors už tą gero
kai ir baudžiama. A. R.

Ryga. — “Tass” agentūros pra
nešimu, sovietiniai piliečiai šią 
žiemą galėsią vykti laivais į Ku
bos salą. Esą trys sovietų laivai 
dukart per mėn. plauksią iš Ry
gos. Gruodžio 16 d. išplaukęs pir
masis laivas su Kubon grįžtan
čiais kubiečiais studentais. - E.

vaikais ir 23 mokytojais. Toliau 
eina dvi mokyklos Montrealyje— 
Aušros Vartų k dr. V. Kudirkos 
— su 235 mokiniais ir 10 moky
tojų. Trečioje vietoje yra Hamil
tono vysk. Valančiaus mokykla su 
204 mokiniais ir 14 mokytojų. Ša
lia tų trijų didžiųjų, plačioje Ka
nadoje dar yra išsibarsčiusių ke
liolika mažų mokyklėlių, su svy
ruojančiu vaikų skaičiumi nuo 30 
iki 8 kiekvienoje.

Torontas ir Montrealis šalia to 
dar turi augštesnįjį lituanistinį 
švietimą. Toronte tai atliekama 
tos pačios Maironio mokyklos 9 
ir 10-tame skyriuose. Juose mo
kosi keliolika moksleivių. Mont
realyje veikia Augštesnieji litua
nistiniai kursai su 47 moksleiviais 
ir 8 mokytojais; be to, veikia Li
tuanistinis seminaras su 31 stu
dentu ir keliais lektoriais.

Vaikų darželiai
Žemiau pradžios mokyklos To

ronte ir Montrealyje turime vai
kų darželius, Nekaltai Pradėto
sios M. Marijos seselių vadovauja
mus. Toronto darželyje yra 80 
vaikų ir dirba 6 seselės. Jos turi 
nuosavus namus, bet, deja, iš 80 
vaikų lietuviškai kalbančių yra 
tik pusė. Montrealyje panašiame 
darželyje yra 70 vaikų, dirba 3 
seselės. Deja, darželyje lietuviš
kai kalbančių vaikų yra tik keli. 
JAV iš viso veikia tik vienas lie
tuviškas vaikų darželis Filadelfi
joje. Iš to jau matyti, kad liet, 
vaikų darželių klausimas visoje 
Š. Amerikoje yra labai apverkti
noje būklėje. Nenuostabu tad, 
kad ir II kultūros kongrese vaikų 
darželiai buvo minimi ir plenumo 

Kanadoj 'paskaitose ir švietimo sekcijoje,
Pagrindinis lit. mokyklos tipas ■ kur tuo reikalu buvo skaitomas

specialus D. Petrulytės praneši
mas. Visų buvo bendra nuomonė, 
kad darželiai yra lemiančios 
reikšmės kaip lietuvybės išlaiky
mo lopšys, tačiau recepto jiems 
taip ir nesurasta. Kultūros tary
bos pirm. prof. Puzinas savo pa
skaitoje laikėsi nuomonės (su ta 
nuomone sutiko dalis kalbėtojų ir 
diskusijose), kad dvikalbių dar
želių laikyti neapsimoka, nes jie, 
aprūpindami tik labai mažą liet, 
vaikų skaičių, eikvoja seselių jė
gas, kurios galėtų būti panaudo
tos kitam tikslui. Bet be kitatau
čių vaikų lietuviškieji darželiai 
negali išsilaikyti. Išeitų, kad reik
tų juos arba uždaryti arba pripil
dyti lietuviais vaikais. Kas gi tą 
vaikų kiekį darželiams gali parū
pinti,' jeigu ne šeima? Taigi ir vėl 
grįžtame prie klausimo, jau anks
čiau kelto — reikia ką nors šei
mų reikalu daryti!

Mokyklų lėšos ir 
administracija
Lituanistinės pradžios mokyk

los Kanadoje išsilaiko iš tėvų mo
kesčių ir gausių aukų, gaunamų 
iš parapijų, Bendruomenės, ban
kelių bei įvairių kitų organizaci
jų. Išimtiną padėtį' bene visoje š. 
Amerikoje turi Montrealis, kur 
miesto prancūzų mokyklų komisi
ja duoda nemokamai naudotis 
moderniomis mokyklos patalpo
mis ir apmoka mokytojams dalį 
atlyginimo — po S8 asmeniui už 
šeštadienį.

Savoje administracinėje struk
tūroje kanadiečių lit. mokyklos 
vietovėse priklauso vietos liet, 
mokyklų taryboms, sudarytoms iš 
parapijų, organizacijų bei Bend
ruomenės atstovų. Viso krašto 
mastu mokykloms atstovauja, pa-, 
ruošia programas ir rūpinasi ki
tais bendraisiais reikalais — Ka
nados Liet. Bendruomenės Kultū
ros Fondas (dabar pakeitęs savo 
vardą į Kultūros tarybą), kuris 
eina dvigubas pareigas, atitinkan
čias amerikiečių LB švietimo ta
rybos ir Kult. Fondo pareigoms.

Virš Calgary miesto, Kanadoje, 
vadinamoji “chinook” pašvaistė, 
kuri pasirodo ryšium su šilto oro 
atpūtimu iš Ramiojo vandenyno. 
Can. Scene. Calgary Herald Photo

Amerikos užsienio politikos kritika
AL. GIMANTAS

Varšuva. — Varšuvoje vykęs 
vak. vokiečių ir lenkų pasitarimai 
ūkio klausimais prieš šventes bu
vo nutraukti ir toliau bus tęsiami 
apie sausio mėn. viduri.

ESATE IŠTROŠKĘ
Atsigaivinkite su

Parsineškite dėžę 
MOLSON CANADIAN

lager beer
šiandien
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INDEPENDENT BREWERS SINCE 1786
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Keista, bet taip jau yra, kad pa
tys didžiausi amerikinės užsienio 
politikos kritikai yra sovietinė 
ir ... lietuviškoji spauda. Lietu
viškoji, — abiejose geležinės už
dangos pusėse. Sovietinamos Lie
tuvos laikraščiai, aišku, turi pa
klusti generalinei linijai, bet, sa
votiška nuotaika pagauna skai
tant mūsuosius laikraščius, lei
džiamus JAV, kurie dažniausiai 
neranda beveik, jokio gero žodžio 
Valstybės Departamento vieno
kiai ar kitokiai politikai. Kritika 
yra geras ir būtinas dalykas, bet 
kai toji pati kritika pasidaro nuo
latinė ir neįžvalgi, kai kritikuo
jant neįstengiama ar nenorima į- 
žvelgti ir pamatyti ir teigiamas 
savybes, tokią kritiką kažin ar ga
li būti pavadinta konstruktyvia. 
Stengiamės ištraukti iš viso pa
saulio spaudos tas vietas, kurios 
žiauriai kritikuoja amerikiečius 
ir visiškai nesistengiame savajam 
skaitytojui perduoti tai, kas sveti
mųjų spaudoje gražaus ir teigia
mo pasakoma apie Ameriką, jos 
užsienių politiką. Tai labai jau 
vienašališkas kelias. Mušdami tą 
patį taktą su visais ir nuolatiniais 
Amerikos kritikais, padedame pa
tiems didžiausiems amerikiečių 
kritikams — sovietams. Ar ne 
keista, kai tokie ar panašūs, bet 
nuolatiniai reiškiniai pastebimi ir 
Amerikos lietuvių spaudoje, kuri, 
berods, leidžiama amerikiečių lie
tuvių, JAV piliečių. Šis, sakinys, 
žinoma, nereiškia, kad pilietis ne
turi teisės kritikuoti savojo kraš
to politikos, savosios vyriausybės 
vienų ar kitų žingsnių. Bet toji 
kritika juk turi turėti ir ribas, 
tam tikrą amerikinę savigarbą, 
kuri visdėlto turėtų daryti skirtu
mus savojoje kritikoje, bet ne ak
lai pasitarnauti visokiausioms 
Amerikos kritikams iš taip vadi
namų “neutraliųjų” ar komunis
tinio bloko.

Mūsų dvilypumai
Amerikos lietuvių gyvenime 

vis dažniau pasitaiko tam tikrų 
dvilypumų, kurie savotiškon pa-

dėtin pastato mūsų tautiečius, čia- 
turima galvoje atsitikimai, kada 
amerikiniai vidaus interesai ne
visiškai .sutinka su lietuviškais 
reikalais. Pvz. pereitų rinkimų 
metu Mičigano valstybėje Į JAV 
kongresą kandidatavo respubliko
nų sąraše tikrai nuoširdus lietu
vių bičiulis Alvin Bentley. Jo pa
žiūros užsienio politikoje yra itin 
sveikos ir labai artimos lietu
viams. Be to, savo metu jis buvo 
ir garsiojo Kersteno komiteto na
riu. Taigi, visais atžvilgiais lietu
viams balsuotojams primintina 
asmenybė. Bet jd nusistatymai, 
pareikšti priešrinkiminės akcijos 
metu, kaikuriais amerikinės vi
daus politikos klausimais buvo 
tikrai reakciniai, nieko gero neža
dą eiliniam darbo žmogui. Jo pa
sisakymai socialinės apdraudos, 
sveikatos apsaugos bei kaikuriais 
viso ekonominio gyvenimo klausi
mais vargiai ar būtų priimtini di
desnei daliai lietuvių balsuotojų. 
Jis pralaimėjo triuškinančia bai
sų persvara. Žinoma, lietuvių bal
sai čia mažai galėjo lemti, bet 
pvz. teko girdėti vieno tautiečio 
nuomonę, kuris ir. labai gerbda
mas A. Bentley už visą darbą Lie
tuvos interesams, šį kartą visdėl- 
to atsisakė už ji balsuoti. Esą jis 
turi rūpintis savo ir savo vaikų 
geresne ateitimi Amerikoje, ir 
balsuosiąs už kandidatą, kuris ža
da prisidėti prie geresnių įstaty
mų pravedimo.

Panašiai yra ir su senatorium 
E. Dircksen iš Illinois. Jis yra ži
nomas kaip didelis pavergtų tau
tų bičiulis, gerai nusimanąs tarp
tautinėje politikoje, bet kaikurie 
jo pareiškimai vidaus reikaluose 
tikrai nieko gero nežada eiliniam 
darbo žmogui. Ir, čia, kaip teko 
įsitikinti iš kelių tautiečių laiškų 
iš Čikagos, lietuvių neretai svy
ruojama atiduodant savąjį balsą 
už minėtą senatorių

"T'-#

Galimas dalykas, kad užsienio 
politikoje ir amerikiniai intere-

(Nnkęlta j 7 psL)



Tai jūsų geriausios

VAJUS TAUTOS NAMAMS 88 ir 89 
savaitėse davė $1900 ir pasiekė $88. 
80Q. LN v-bos narys- X, prie ttafėtos

•• šū&iftės psjiėjg dj»r ijvijrp. 
dagias pa&dėta- šimtą, .pridėjo,  ̂dar.

IMPORTUOTI 
VYNĄ

Suradau

Išbandykite Paari Muscatel — tai vienin
telis išskirtino skonio ir švelnaus saldu
mo, būkite tikri — prašykite kiekviena 
proga. Gurkšnoti stiklą malonaus ir sul
tingo Paari Tawny Port — puiku su už
kandžiais ar pats vienas. Stipraus ir sod
raus skonio Paari 'Ruby Port — kitoms 
smagioms vaišėms.
Nepaisant jų išskirtinos kokybės, šios 
puikaus importuoto Paari vyno rūšys kai
nuoja daug pigiau, negu jūs galite tikė
tis. Išbandykite visas tris šio Paari vyno 
rūšis ir rasite kuris jums geriausiai pa
tinka.

kokybės vyno s
Galima gauti tik Ontario svaiginamų gėralų krautuvėse.

Pavergtoje tevyneje

HAMILTON/ Ont

Sausio 20 ir 21 d. St. Bakšys vėl 
lankėsi pas Delhi — Tillsonburg ta
bako augintojus ir patyrė nuostabią 
paramą. Hamiltonietis Ant. Steigvi- 
las, turįs labai gražią ir didelę univer
salinę krautuvę Glen Meyer, įteikė 
$100. St. Grėbliūnas išrašė $100 čekį. 
Pr. Balnys iš Lengton, Ont. paskyrė 
$100. B. Ydas prie įmokėtų $400 pri
dėjo dar $1100. B. Ydas yra kuklus 
tautietis, gyvenąs pas V. Balnių, bet 
yra milžinas savo lietuviška dvasia! 
Vokiečių okupacijos metu buvo drąsus 
ir aktyvus pogrindžio veikėjas, vienu 
kartu pristatęs pundą slaptosios mūsų 
patrijotinės spaudos net į pačią apskri
ties miesto saugumo įstaigą. Ir išeivi
joj gyvendamas jis išliko nepalaužia
mu savo tautos patrijotu. B. Ydui ir 
kitiems tautiečiams, parėmusiems Ha
miltono LN įsigijimą, v-bos vardu nuo
širdus ačiū!'

Gili padėka Pr. Pargauskui, kuris 
dvi dienas važinėjo su St. Bakšiu savo 
automobiliu be jokio atlyginimo. Sal. 
Šernienei nuoširdus ačiū už nakvynę 
ir vaišes!

LN V-BOS POSĖDIS gruodžio 14 d. 
Grand Hotel, dalyvaujant 20 lietuvių 
ne v-bos narių, svarstė tolimesnes LN 
galimybes. Pirm. St. Bakšys pranešė 
LN b-vės dabartinį stovį. Posėdžio 
dienai LN buvo pardavę šėrų: savinin
kų (common) už $102.650, paskolos 
(preference) už $10.700. Iš viso $113. 
350. Į šią sumą įeina $4000 šėrų, ku
riuos pirko Kultūros Fondas, taip kad 
lietuvių sudėtų pinigų buvo $109.350.

LN b-vė tai dienai už savo turtą 
rinkos kaina galėįo gauti: už Delta

pastatą $160.000 (buvo mokėta $173. 
000), už sklypą $30.000 (mokėta $40. 
00Q>, gryni pipigai bankuose $5000. Iš 
Vjso $24$.0OO. Turtą pardavus reikėtų, 
grąžmti ^.000 1 f morgičlų ir apie 
$70w pąndfvimo išlaidų, tuo būdu lik
tų $160.000. Grąžinus paskalos šėrų 
SlO.foO ir prašytą geros valios skolą 
nariams ir jų % apie $16.000 liktų 
$133.300. Tai atitiktų narių sudėtus 
$102.650 arba už $100 kiekvienas gau
tų $129. Pirm, siūlė susirinkusiems 
pasvarstyti sklypo pardavimo galimy
bę, nes už jį galima gauti dvigubai.

Iš diskusijų paaiškėjo: 1. sklypo 
parduoti nė vienas dalyvių nenori; 2. 
“Deltą” parduoti, kad ir už mažesnę 
kainą, turint mintyje, kad jos jau 
amortizuota apie $40.000; 3. stengtis 
turimame sklype pastatyti L. Namus.

Nuomonės žymiai pasiskirstė svars
tant busimojo pastato dydį. Vieni siū
lė ribotis $150.000, kiti — pasilikti 
prie esamo ir miesto patvirtinto pro
jekto. Didesnė dalis dalyvių buvo už 
didelius LN, motyvuodami, kad mažų 
salių Hamiltone yra daug ir jos sun
kiai verčiasi.

Tuo remdamasi v-ba bandys surasti 
100 tautiečių, kurie garantuotų po 
$2500 kiekvienas LN paskolą, nes be 
asmeniškų garantijų už paskolą reikė
tų mokėti didesnes palūkanas ir dide
lius bonus. Per ateinančias dvi savai
tes apie 20 tautiečių apsiėmė surasti 
po 5 garantuotojus.

LN KULTŪROS FONDUI aukojo: 
$2.50 L. Palčiauskas; po $2: St. Matu
lionis, B. Daugilis, J. Juozaitis; po $1: 
A. Prunskus ir L. Bučinskas; J. Svilas 
$1 už metraštį. Iš viso gauta S11.50. 
Nuoširdus ačiū!

SERGA. — LN v-bos narys Pr. Ro- 
čys guli General ligoninėje, gydyda
mas širdies sutrikimus. St. Bakšys: 
aplankė jį Kūčių dieną. įteikdamas ’ 
v-bos vardu dovanėlę ir perduodamas:

šventinius v-bos linkėjimus. Linkime 
greitai pasveikti.

LN V-BOS VTCEPIRM. G.PALME& 
turį^ vyr.-drabužių siuvyMą/7 Stirling 
Št^ Westdale; JA. 8-3245? kibiai 
eilučių išpargavūoą, duodamas 
nuolaidą iki-sausio 15 d. G. Palmer

Tėviškės Žiburiai 
jii " *..  —•
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Lietuviai pašau Į y į e

Kalėdų švenčių ir n. metų* 
progaXietuvos atstovas ir p. O. Kajec- 
kienė gavo sveikinimus iš JAV prezi
dento ir ponios Kennedy, iš valstybės

yra ištvermingas LN kūrėjas, buvęs 2 
m. laikinosios LN v-bos pirm, ir tą___ __  ___ _____
darbą dirba jau 8 metus be pertraukos, j sekr. ir p? D. Rusk bei iš kitų augūųjų

Sk. St.
PAKRIKŠTYTA lapkričio 25 d. Da

lytė Regina Pažerūnaitė, Antano ir 
česės Pažerunų dukrelė. Krikšto tė
vais buvo Marija ir Liudas Borusai.

VEDYBINĖ SUKAKTIS. — 1962 m. 
gruodžio 8 d. gražiuose Kochankų na
muose buvo suruošta staigmena Anta
ninos ir Juozo Asmenavičių 15-kos ve
dybinių metų sukakties proga. Asme- 
navičiai, jiems nieko nežinant, buvo 
atkviesti, sutikti su duona ir druska 
ir pasveikinti visų susirinkusių. Prie 
puikiai, gausiai paruošto ir gėlėmis 
papuošto stalo susėdo jaunieji, apsup
ti savo giminių, pažįstamų ir draugų. 
Atvykęs kun. dr. J. Tadarauskas tarė 
žodį gražiai apibūdindamas sukaktuvi
ninkus, kaip rimtus ir malonius žmo
nes ir puikius parapijiečius. Sukaktu
vininkus ir svečius maloniai priėmė ir 
vaišino namų šeimininkė Agutė Ko- 
chankienė. Asmenavičiai buvo apdova
noti gražiomis dovanomis. Dalyvis

Padėka
1962 m. gruodžio 8 d. suruošusiems 

mums staigmeną — vaišes mūsų 15-kos 
metų vedybinės sukakties proga nuo
širdžiai dėkojame iniciatoriams Agu- 

! tei ir Domui Kochankoms, kun. dr. J. 
Tadarauskui, giminėms ir visiems 
draugams už nuoširdžius linkėjimus ir 

: gražias dovanas.
Jūsų visų nuoširdumas mus giliai 

: sujaudino.
Antanina ir Juozas Asmenavičiai

Keisti ženklai ant ranku ir krūtinių

5

. Skėrio

RUSIŠKAS biurokratizmas.
Iš Marijampolės, Panevėžio ir Pa- ■ km-,_ ° gyventoju buvo daugiau kaip 

venčių fabriku Lietuvoje pagamintas i ketvirtis milijono, Žaliakalnyje stato- 
cukrus pirmiausia suvežamas i Vilnių,;mas naujas pramonės rajonas, jo plo- 
kur jį vyriausioji kontora skirsto pa-; tas būsiąs 6 kv. km. Statoma visa eilė 
skirų rajonų kooperatyvų sąjungoms, i gamyklų, jų . didžiausia — acetatinio 
Tada tas pats cukrus vėl kraunamas Į! (dirbtinio) šilko gamykla. Naujai su- 
vagonus paskutinei kelionei pas varto-1 daryti Lenino, Požėlos jr Panemunės 
tojus. Nemaža cukraus dalis grižta at- > rajonų vykd; komitetai, parinkti dar- 

• gal r Marijampolę, Panevėžį ir Paven-l buotojai. Šalia vykd. komitetų, dar nu- 
čius. Per tris mėnesius dėl pakrovimo, ■ matyti steigti Įvairūs skyriai, kaip 
iškrovimo bereikalingai kartojamos is-: liaudies švietimo, sveikatos apsaugos 
torijos- nubyrėjo beveik ketvirtis to- į ’r ^t. E.
nos. Cukraus pervežimo_ išlaidos per tą VILNIUJE 14 LIGONINIU 
pati laikotarpi sudarė 2.000 rh. Jeigu: . ... ... ' ,
gamintojai patys pristatytų cukrų ko-1 y,i™a“s™d-3*S v d -P-a‘ 
operatvvams, specialistu nuomone, bū- • nese» ilniuje veikia 14 ligoninių, 
tu atpalaiduota 100 vagonu, kurie da- \kct«ri mokslinio tyrimo institutai, ke- 
bar užimti nuolatine kelione pirmyn ir 11 d^pansenat, vaikų tuberkuliozes sa- 
atgal su tuo pačiu kroviniu. Čia tenka natonja ir 8000 vilniečių dirba medici- 
pastebėti, kad juokingam vyr. konto- Įstaigose. Tačiau Vilniaus miestui 
ros cukraus paskirstymo planui vado-i sveikatos įstaigų nepakanka ir 
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vauja rusas I. Kovaliovas, patirti šiai 
operacijai Įsigijęs biurokratizmo tėvy
nėje Sov. Sąjungoje.

LIETUVIAI GEOLOGAI
SIBIRE
Pirmoji Lietuvos geologų grupė i Si

birą išvyko 1955 m. Ją sudarė 12 as-;sieniais pareigūnas Lukoševičius per 
menų: Izabelė Dikšaitė, Elena Vencio- Vilniaus radiją pasakojo, kad daugiau- 
vaitė, Milda Baltnušnikaitė, Meilė Bra- į* Lietuvos i tropinius kraštus eks- 
siškytė, Henrikas Sidaugas, A yt. 1 p0r*U0jania staklių ir ypač tiksliųjų 
tūlis, rusas Uja Michaiiovas, Ant. Gn- Didelė produkcijos dalis pri-
gonis, Vyt. Klišys, Valentinas Tihy- taikoma tropikų klimato sąlygoms, 
tis, medikė K. Grigoniene ir V. Kor- me^ gamins eksportui: Ute-

,kutis. Geologmi darbą jiems teko nos laboratoriniu krosnių gamvkla 
ti prie Mras-su upės, vakarinei Sibi-! (tieks Mongolijai, Kambodijai, 
ro dalyje^ V. Korkutis. pasakodamas jrakuj Indijai), Kybartu gamykla duo- 
savo Įspūdžius “SvTtuno žurnale, nQS raikvmo mašinėles tieks Afganis- 
kalba apie nesuskaitoma galybę uodų, k MongoHiai> 0 Alytaus “Ūkma- 
rudąsias meškas, uraganiškų buranų gavusi užsakvma Mongolijai ga- 
išvartytas egles juoduojoj taigoj, pn- minti Ivginimo presus E.
mityvias gyvenimo sąlygas. Per upes
geologams tenka keltis praskaptuoto i NAUJA GAMYKLA 
medžio kamienu, kuris lengvai apvirs- Tauragėje statoma nauja gamykla, 
ta, o tada belieka nardyti šaltame užimanti 11 ha plota. Tai keramikinių

“ vamzdžių gamykla. Ligšiol tie vamz
džiai buvo Įvežami iš kitur. Drenažo

: vamzdžiai būsią gaminami iš vietinio 
molio, o kanalizacijos vamzdžiams ža
liava numatyta gabenti iš Borodičio 
uolynų. E.

JAUNUOLIAI I 
KARIUOMENĘ
Vilnians visuomenė dramos teatro,

goję Kauno teritoriją sudarė 108 kv.

j Lietuvos spaudoje nuolat užtiksi nu- 
j siskundimų netinkama ligonių priežiū
ra, slaugių, seserų ir gydytojų nesą
žiningumu, apsileidimu ir pan. E.

DIRBA AFRIKAI
Lietuvos ūkio tarybos ryšių su už-

šia iš Lietuvos i tropinius kraštus eks-

vandenyje ir žvejoti Į dugną nugrimz 
dusias dėžutes mėsos konservų. V. 
Korkutis prisipažįsta: “Iš pradžių ne 
visiškai sklandžiai klojosi. Dažnos mė
lynės, nuovargis vos neišvesdavo iš pu
siausvyros. Kartais galvodavau: ku
riems galams atsivilkome Į tokias vie
tas, kur taip sunku dirbti..Neno
rėdamas užrūstinti komunistų partijos, 
rašinio gale jis paaiškina: “Ilgą laiką 
geologiniame Sibiro žemėlapyje buvo salėje turėjo susitikimą

laisvių kaktose laivų stiebų su bu
rėmis atvaizdus.

Naujesniaisiais laikais Prancū
zijoje nuteistieji ligi gyvos galvos 
būti galerininkai gaudavo “išgra
viruotas” raides “TF” (traveaux 
furcės -— priverstiniai darbai). 
Anglai, išvarytuosius iš armijos 
žymėjo raidėmis “BC” — bad 
character — blogas charakteris, o 
caristinė Rusija katorgininkus žy
mėjo “KT” — katorga.

XX amžiuje buvo Vokietijoje 
Kitiems atrodo, kad tatuažas!tatuiruojami koncentracijos lage- 

kilęs iš Indijos legendos. Pasak rių kaliąįaLir,jų budeliai SS-ma- 
jos, senas karalius vedęs jauną nai; šiems^pastariesiems buvo žy- 
gražią merginą, kuri įsimylėjusi mima kraujo grupė. Atrodo, lyg 
varganą žvejį. Tai pastebėjęs, ka- buvo daroma tai, ką, H. Spencerio 
ralius savo žmoną uždarė bokšte \ teigimu, darė primityvūs genčių 
ir tuo sutrukdė jai susitikti su i valdovai savo pavaldiniams. Hit-

Tatuažas yra nenutrinamas ir 
nenuplaunamas žmogaus odos pa
ženklinimas, “paiUustravimas” 
tam tikru paveikslu, tad tatuiruo
ti žmonės dažnai vadinami “iliust
ruotais” žmonėmis. .

Anglų filosofas Herbert Spen
cer tatuažo pradžią randa primi
tyviose monarchijose, kai valdo
vai savo pavaldinius ir ypač ka
rius “štampavo” tam tikrais ženk
lais, kurie juos skyrė nuo kito 
valdovo pavaldinių.

NAUJI KR. V-BOS ĮGALIOTINIAI. 
Bavarijos įgaliotiniais sutiko būti kun. 
dr. J. Aviža ir kun. A. Bunga, Breme
ne — senj. A. Keleris, Hessene — A. 
Mariūnas, Rheinlande • Ffalze ir Saa- 
ro krašte — kun. Br. Liubinas. Išvykus 
iš ž. Saksonijos I. Apyrubiui, jo pa
vaduotojas dar nesurastas.

Paruošė Pr. Al.
VASARIO 16 GIMNAZIJOS ateiti

ninkų kuopa ir evang. jaunimo ratelis, 
Fr. Skėriui vadovaujant, pavaizdavo 
lietuviškus kalėdinius papročius. Gim
nazijos salėje, dail. A. Krivicko pa
stangomis buvo Įrengta prakartėlė su 
lietuviškai išpuošta eglute, atliktas ka
lėdinis vaidinimas, parengtas mokyt. 
E. Gedikaitės-Tamošaitienės ir mokyt. 
Motgabio. Buvo ir Kalėdų senelis, ap
dovanojęs netik gimnazijos mokslei
vius, bet ir netolimo Hemsbacho vai
kus vokiečius, šalia atvykusių lietuvių 
svečių, kalėdinėje gimnazijos Šventėje 
dalyvavo vokiečių visuomenės atstovai 
bei jų jaunimas. Gruodžio 17 d. apie 
iškilmes gimnazijoje plačiai parašė ir 
iliustravo nuotraukomis “Mannheimer 
Morgen” ir'kt. dienraščiai.

MIUNCHENO JAUNIMO TEATRE 
įvyko premjera prancūzų dramaturgo 
Henri Gheon veikalo “Kalėdos turgaus 
aikštėje”, kuriam dekoracijas paruošė 
dail. Giedra Miglinaitė, žum. Simo 
Miglino dukra, 1958 m. baigusi Miun
cheno meno akademiją. Miglinaitė ligi 
šiol paruošė dekoracijas šešiuose V. 
Vokietijos teatruose. Dekoracijas vo
kiečių spauda įvertino teigiamai. E.

Britanija
LIET. NAMŲ akcinės b-vės steigė

jais buvo nauj.'ateiviai, sudėję smul
kiomis sumomis £10.000 kapitalo. Da
bar bendrovė valdo 5 augštų namus 
Londone ir 24 ha ūki-vasarvietę prie 
Londono. Nekilnojamo turto vertė sie
kia £40.000. Bendrovės metinė apy
varta — £30.000. Turi 10 nuolatinių 
tarnautojų, visi lietuviai.’ Reikalus 
tvarko b-vės sekr. A. Pranckūnas, Ben
drovės vyr. direkt. yra S. Nenortas, o 
DBLS pirm. — J. Vilčinskas. E.

Valstybės Departamento pareigūnų. 
Taip pat juos sveikino kitų valstybių 
dipt misijų Vašingtone šefai, apašt. 
delegatas JAV ir kiti augštieji Baž
nyčios hierarchai.

INŽ. L. ir N. MASKALIŪNAI su 
sūneliu iš Čikagos sausio 15 d. išskren
da lėktuvu į Tailandiją, Azijoj, kur 
inž. Maskaliūnas yra gavęs paskyrimą. 
Tenai žada pagyventi apie pustrečių 
metų.

R. SAMSONAS, prieš kelerius me
tus atvykęs iš pavergtos Lietuvos, sun
kiai serga Los Angeles veteranų ligo
ninėje.

DR. EDV. VARNAUSKAS, aplan
kęs savo tėvelius ir kitus gimines Los 
Angeles, Calif., išvyko atgal į Švediją, 
kur jisai yra ligoninės vedėjas ir pro
fesorius.

PIANISTAS A. SMETONA po reči
talio Čikagoje iš savo honoraro pasky
rė “Lituanus” žurnalui $269.

K. JASRNAS, neprikl. Lietuvos 
pulkininkas, jau metai laiko 5 dienas 
savaitėje talkina be jokio atlvginimo 
PL Archyvui, kasdien atidirbdamas 
pažadėtą valandų skaičių.

M. BRAKAS pasiuntė “Drauge” 
spausdintų dr. D. Jasaičio straipsnių 
apie žydus iškarpas Lietuvos žydui dr. 
S. Gringauzui, Niujorke, kuris už jas 
padėkojo ir pranešė persiuntęs jas Je
wish Scientific Institute, kur specialiai 
renkama tokia medžiaga ir kur vienas 
bendradarbis esąs kaunietis Garas, ge
rai mokąs lietuvių kalbą.

KUN. B. SUGINTAS yra surinkęs 
mūsų gimnazijoms 100.060 dolerių! Pa
skirai per kun. B. Sugintą kiekviena 
gimnazija gavo: Vasario 16 — $76.480, 
saleziečių — $21.613 ir Punsko v— 
$1.040. Be to, tas pasišventėlis kuni
gas yra siuntęs dar ir vargo mokyk
loms.

Į LIETUVIŲ FONDO narių šeimą 
įsijungė Petras Vadeika, gyv. Detroi
te, Mich., ir P. Burneikis, gyv. Čika
goj. Jiedu įmokėjo fondo sąskaiton po 
$100. Pr. Totilas šeimos vardu atsiun
tė iš Omahos $250 ir pasižadėjo metų 
laikotarpyje Įnešti likusią dalį $750. -

Prancūzija
APIE LIETUVĄ pr. metais prancū

zų spaudoj buvo gana daug rašyta. 
“Les Nouvelles Alsaciennes” plačiai 
rašė apie Kat. Bažnyčios persekiojimą. 
“Liberte” — buvo rašinys, nurodąs, 
jog iš Lietuvos išvežta Į Sibirą 300.000 
tikinčiųjų, 743 kunigai eliminuoti.

Vokietija
, v. . KALĖDŲ ATOSTOGOS Vasario 16 

• Peles labiausia mėgsta lašinių gimnazijoj — gruodžio 16 iki sausio

rios dažniausiai žymimos gyvačių, 
inkarų ar širdies paveikslais. Lie
tuvoje tatuažas nebuvo madoje.

J .Gs.

Vedybų iširimų 
priežastys

šeimų teismo direktorius To
ronte W. Little pateikia keletą 
duomenų apie vedybų sunkumus. 
Iš 300-400 šeimų, pasirodančių 
kas mėnesi, 63% turi mažesnes 
metines pajamas negu $5.000. Jis 
nepaneigė, kad turtingesnės po
ros neturi vedybinių sunkumų, 
bet jos, žinoma, nesikreipia i šei
mų teismą. Alkoholis esąs 46% 
visų nelaimingų vedybų priežas
timi. Daugiausia vedybinių sun- 

žveju. Bet meilė yra jėga: nelai- į leris norėjo, kad jo ištikimiausi į kūmų esą pasitaiko septintais ve- i 
mingoji gražuolė, negalėdama ki-: tarnai turėtų specialius ženklus dybinio gyvenimo metais, 
tu būdu perduoti savo mylimajam ’ * rn * - 1—
žinios apie save, išbadė savo krū
tinėje rožės paveikslą, išpjovė iš
tatuiruotą savo odos dali su rože 
ir, lyg savo asmens dalį, pasiuntė 
savo mylimam žvejui. Tuo žygiu 
ji jam pasakė, kad tebemylinti ji ___ _____ _____
karštai. Jei ši legenda teisinga, o i pilus Įsakė suimti du vienuolius 
nevien graži fantazija, tektų nuo- kažkuo jam nusikaltusius, ar ne- 
laidžiai žiūrėti ir i šių laikų žmo- patikusius, ir jų kūne ištatuiruo- 
nes. dažniausiai vyrus, su tatua- ti juos pajuokiančius satyriškus 
žais ant rankų ar ant krūtinės.

šioj legendoj tatuažas yra lais- rius “kūrė” tatuažinę “poeziją”.

savo kūne. Tie žėftklai vėliau bu
vo apčiuopiamas Įrodymas, kad jų _ o _  ___ _
nešiotojai priklausė kriminalinei kvapą, todėl neaišku, kodėl dau- į 7 d. Prieš mokiniams išsiskirstant atos- 
mafijai. Daug esesmanų tuos i gumas ant spąstų deda sūri. j togų Įvyko Kalėdų eglutė, organizuota 
ženklus po karo naikino chirur- 
giškos operacijos būdu. -

Savo laiku imoeratorius Teo-

eilėraščius. Netik anas rmperato

E.

Urugvajus
ĄRNADLO BARSANTI, didelis lie- 

tuvių tautos draugas, rašytojas, per 10 
m. atstovavęs Argentinai Lietuvoje, 
vėliau Argentinos užs. reik, ministeri
joje buvęs R. Europos dep-to juriskon
sultu, su savo žmona lietuvaite Stase 
Galeckaite aplankė mirusio Lietuvos 
atstovo Graužinio šeimą Montevideo 
mieste. E.

Argentina
“LAIKO” SPAUSTUVĖ, veikianti 

Buenos Aires mieste, paminėjo savo 
veiklos dešimtmeti. Minėjimo metu 
kalbėjo daug sveikintojų. Meninėje 
programoje dalyvavo šv. Cecilijos cho
ras, vad. muz. Vacį. Rymavičiaus. Bu
vo surengta “Laiko” spaustuvės ir lei
dyklos leidinių parodėlė. E.

VANDENS FLUORIDAVIMAS - KARŠTA PROBLEMA
Kanados ir JAV miestuose tebėra. Pvz. N. Zelandijos dantistų žur- drauge sujungtas su kalciumi, ku- 
rlicL-ni — 1   ’-1L*   1* •  J  v, zsi

vos valios, laisvos fantazijos pa
darinys. bet jis ne visada toks bū
na: antikinėje Graikijoje ir Ro
moje karo belaisviai ir vergai bu
vo žymimi jų savininkų inicialais, 
panašiai kaip dabar Argentinoje 
galvijai gauna savo savininkų iš
tatuiruotus, išdegintus inicialus. 
Peloponeso karų metu Samoso sa
los gyventojai atėniečius belais-

Japonu geišos ant savo sprandų 
turėjo ištatuiruotas ištisas poe
mas japoniškais rašmenimis ir tai 
su paveikslais, kad tuo galėtų pa
linksminti savo svečius.

Didžiosios prancūzu revoliuci
jos metu iaunos respublikos pilie
čiai masiškai tatuiravo savo krūti
nes ties širdimi trimis žodžiais: 
“Libertė, Fraternitė, Egalitė” —

vius žymėjo pelėdos paveikslu ju j laisvė, lygvbė, brolystė. Amerikoj 
kaktose, o atėniečiai revanšavosiĮ dažniausiai tenka matyti tatuažus
samosiečiams išdegindami jų be-! ant vyrų rankų ar krūtinių, ku-

SUDBURY, Ont
SKAMBĖJO NAUJOS KALĖDINĖS 

GIESMES. — L. Remeikienė suorgani
zavo jaunimo chorelį, kuris pasirodo 
dažnai lietuviškuose parengimuose. Ji 
išmokė vaikučius taip pat naujų kalė-
dinių giesmių. Didi pagarba jai, kuri,: Jjes 
be savo gausios šeimos rūpesčių, ran
da laiko repeticijoms su lietuvišku jau
nimu, išmoko juos lietuviškai dainuo
ti ir giedoti ir taip praktiškai priside
da prie lietuvybės išlaikymo. Gies
mėms akompanavo Danguolė Remei- 
kytė. Džiugu, kad šiemet per Kalėdas 

i lietuviškose pamaldose žmonių buvo 
—"buve^išly^! ^auSiau* neSu hetkuriais kitais metais.

daug baltų dėmių. Jos baigia išnykti, dėti jaunuoliai, vykstą tarnauti soviet! 
Užpildyti dėmę geologiniame žemėla- nėje kariuomenėje. Partijos, komjau 
pyje — tai reiškia išžvalgyti naujus nimo pareigūnai sakė kalbas. Jaunuo- 
žemės gelmių telkinius, praturtinti Hams linkėta netik įsisavinti “kovinę 
mūsų šalį..Sov. Sąjungos pratur ;̂ techniką”, bet ypatingai kelti politinį: 
tinimo darbus tenka atlikti vergams is iygi, e tai, esą, jiems padėsiu, relkaJ 
Lietuvos ir kitų sovietų okupuotųjų esant, apsiginti... Taigi, įtaigota,; 
kraštų, nors lietuviai geologui žymiai j būkite geri komunistai, ir jokie pa- 
maloniau butų tyrinėti lietuviškosios - - ~
žemės turtas.

: Altorių turtingai papuošė Irena Ra- 
i činskienė gyvomis gėlėmis.

PAKRIKŠTYTA: Ronaldas Jonas Gu- 
delevičius.

vojai jums nebus baisus. E. !
MARKSIZMAS MOKSLEIVIAMS
Per Vilniaus radiją pranešta: nuo' 

1962 mokslo metų antrojo pusmečio 
bendro lavinimo vid. mokyklą baigia-; 
mosiose klasėse ir spec. vid. mokyklų

BALETO VETERANAS 
JAGMINAS 
35 metų sceninio darbo ir 50 metų: 

amžiaus jabilėjų atšventė lietuviškojo 
m*TMkartotes ^Kon’elrios^bale ; Paskutiniuosc kursuose Įvestas naujas 
f3 kursas — visuomenės mokslo pagrin-to spektaklis, kūrino 1925 ni. save> pu-- dai Taj nanjas būdas dar laWaifin0-ks.

’ P^’ar P<adC,° hetn':leivija apkrauti žiniomis apie komu.: 
viškasis baletas. H. Jagminas yra s»b: E •
kūręs 65 pagrindinius solo vaidmenis; 
baletuose, operose ir operetėse. Jų 
tarpe — Vaclovo “Bachėisarajaus fon
tane”, Apoloną “Fauste”, Francų “Ko- 
lelijoje". Jaunuoli “Rožės sapne” ir 
kt. —vkst—

KAUNE PER 250.0A0
GYVENTOJŲ
Paskelbtas. Augšč. sovieto Įsakas: 

apie Kauno miesto padalinimą į admi-; 
nistractains rajonas. V. komiteto pirm. į 
Lengvinas nurodė, kad 1962 m. pabai-

ANTANAS LRJDŽIUS, B.L. 
savo įstaigą nuo liepos 1 dienos 

perkėlė 
į naujas patalpas — 

Turner Building (Suite 203V 
21 Main St. Ea$t. Hamilton. 
Telefonai palieka tie patys: 

įstaigos: JA. 7-5575 
namų — FU. 3-8928

Taupyk ir skolinkis
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

išduodamos asmenines paskolos iki $3.000, mor. 
gičiu paskolos iki tarto vertės. Nemokamas gyvybės ir 
paskolų draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

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

LAIMAI PERMINAITEI priešvestu- 
vines pagerbtuves suruošė L. Remei
kienė pas J. M. Glizickus.

JUSTINUI STANKUI priešvestuvi- 
—5 pagerbtuves suruošė Aldonius 
Senkauskas pas J. I. Kačinskus su St. 
Tolvai.šos ir Kl. Žukausko talka, o Bi
rutei Grigutytei — E. Tolvaišienė, tal
kinama A. Mazaitienės ir pagerbtu- 
vėms patalpas davusios S. Poderienės. j

Krsp.

diskutuojamas vandens fluoridavi- j nalas paskelbė mokslinius duo- 
mas, net ir ten. kur gyventojų dau-imenis kaip sustabdvti dantų ge- 
guma pasisakė uz fluondavimą.ijr 'nanftnHXiQnt
Anksčiau šiuo reikalu “Tz” buvo 
paskelbta straipsnių bei pasisaky
mų, paisančių abiejų pusių Įrody
mų. šį kartą dedame radikaliau pa
sisakanti straipsni. Red.

Ir medicina turi kritiku
e v įsa 1 a mol^slas, kas ixiolvs nicio nvuuvua WZXV114 vctxoxvi. x vinai< 

lo vardu skelbiama. Ne visa yra' vyriausias Švedijos teismas, po ii-: 
pažanga, kas vėliau ateina. Tatai-gų ir rimtų tyrimų duomenų, at-

ris neutralizuoja jo žalingą veiki
mą ir dargi padaro ji naudingu, 
nes organizmas, tarp kitų mine
ralų, yra reikalingas ir tam tikro 
kiekio fluorino, bet natūraliame 
stovyje su kalciumi, o i vandeni

dimą ir kitas ligas, panaudojant 
augalų sėklas ir šviežią maistą. 
Tyrimai su bendrabučio moki
niais davė gerus rezultatus. Dan
tų gedimas sumažėjo 75% ir nė- yra pilamas sodijaus fluorinas, 
vienas iš ju nesusirgo vad. Azijos kuris yra daugiau kaip 70 kartų 

; sloga. Joks vandens fluoridavi- stipresnis už kalcijaus fluoridą. 
! mas neduoda tokiu vaisiu. Pernai i 

• • J*. T ’ ‘ J * ‘ ”1 Ko reikia dantų sveikatai?
r___ o„,__  ________________ i&„ „ vjx.w.w av- Norint turėti sveikus dantis ir
tinka beveik visoms sritims, nė i metė vandens fluoridavimo idė- džiaugtis gera sveikata aplamai, 
medicinos neišskyrus. Ypač tai : ją be teisės apeliuoti. Ir patys ‘ Yra tik vienas kelias — grįžti at-
tinka aleopatinei medicinai, kuri ■ fluoridavimo apaštalai pripažįsta, 
vyrauja Vakarų civilizacijos kraš-;kad fluoridavimas yra naudingas 
tuose. Ji su visais savo naujau-i tik vaikams ir nėščioms moti- 
siais išradimais: penicilinais, noms. Tad. jei kas nori rizikuoti, 
streptomicinais ir kitokiais “nais” tegu rizikuoja, bet kam fluoriduo- 
nespėja sustabdyti kelio šuoliais ti visa miesto vandeni, kai tik

gal i gamtą, i natūralesni gyve
nimą: valgyti paprastą šviežią ir 
sveiką maistą, vengti saldainių, 
“pbpsų”, tortų ir kitokių krak- , 
molinių skanėstų, kurie čia labai 

__ __________ v_____________ raadoj. Po kiekvieno valgio išsi- 
žengiančio amerikiečių išsigimi- 1% panaudojama dantims, o kiti plauti drungnu vandeniu dantis 
mo. Vėžys, širdies ir kraujo indų,; 99% eina skalbimui, gatvių ir!aV^a panaudoti ir šepetuką. Jo- 

MM_______________________________________________ _ • 1 * x  • • ja X T "j • rvf VI /S z* nv ■» 1 ėzvlv o V V T r* npievučių laistymui ir 1.1. Net ir kios dantų pastos ar milteliai yra 
tuo atvejų, jei dantims būtų svei- nereikalingi. Kas norėtų gauti 
ka, nereikėtų fluoriduoti, nes daugiau žinių, patarčiau pasiskai- 
žmogus turi netik dantis, bet ir tyti šiuos gydytojų bei mokslinin- 
kitus organus. O rimtų gydytojui kų veikalus: Prof. Leo Spira, Dra- 
ir mokslininkų tyrimai rodo, kad ima Fluorine; The American 
fluoridavimas yra žalingas nėr- Fluoridation Experiment by F. 
vams, širdžiai ir visam organiz- Exmer, M.D. and G. L. Wald- 
mui. JAV jau daugiau kaip 100 bott, M.D.; Your Life is Their

nervų ir proto ligos iš metu i me
tus vis labiau siautėja. Čikagos 
daktarai pranašauja, kad netoli
moj ateityj kas trečias žmogus 
gaus veži. Net gydytojų didelis 
procentas miršta nesulaukęs 50

, metų. Amerika didžiuojasi augš- 
. čiausiu gyvenimo lygiu pasauly
je, bet ji negali didžiuotis savo mm. jnv jau uaugiau iw
sveikatingumu. Korėjos karo me- miestų, po keletos metų nesėk- Toy, Merchants in Medicine, by

padėka. — Už suruošimą mums įu 49% VyFų buvo rasti netinka- mingo bandymo, atmetė fluoridą- F. M. Josephson, M.D. Be to, lei- 
«>». nz. _ e .... ................ vimą, rado kenksmingu netik j džiamas Allentown. Pa. USA žy-priešvedybinių pobūvių — shower, vy

rų grupėje: Aldoniui Šenkauskui. Kle-j 
mui Žukauskui ir leidimą pasinaudoti i

; mi karo tarnybai, nors priėmimo vimą, rado kenksmingu netik ūžiamas Allentown, Pa. USA zy- 
taisyklės jau buvo labai sušvel- žmonėms, bet ir gyvuliams, maši-. maus mokslininko Rodale, natū- 

patalpomiš L J. Kačinskams, moterų i n*ntos Ą^-A — Amerikos medi- noms; taip pat suėda greičiau ir j ralisto, sveikatos žurnalas “Pre- 
grupėje: Agotai Mazaitienei, Salome-; M draugija — kovoja su šundak-1 vandens vamzdžius. Nefluoriduo- vention” duoda dažnai rinktinės

jamas vanduo ir Niujorke. Euro-’ medžiagos vandens fluoridavimo 
pa taip pat priešinga fluoridavi- *r hitais sveikatos klausimais, šis

Fluoridas ir chloras
Fluoridavimo negalima lyginti 

su chlorinimu. Chloras vandeni 
dezinfekuoja, fluoras — ne. Chlo
ras taip pat yra kenksmingas, nes 
sunaikina vitaminus E, o tie vita
minai yra labai reikalingi širdžiai. 
Seniau žmonės gaudavo daugiau 
vitaminų E, nes vartodavo duoną 
su sėlenomis, o dabar dauguma 
perėjo i baltą pūkinę menkavertę 
duoną, kuri tik tukina, bet neduo
da stiprumo. Natūralus šulinio 

„___ _________ _____ ar šaltinio vanduo taip pat nesu-
bendrai šalpai lieka $34. iš surinktų neturėjo kur dėti aliuminijaus į naikindavo vitamino E. Nuo chlo- 
drabužių lapkričio 24 d. sudaryti ir iš- fabriko atmatų — sodium fluori-jro galima išsigelbėti. Išvirinus 
siųsti du siuntiniai lietuviams Lenki- —-j—.j
joj. Iš likusiųjų drabužių numatyta1 . ........... ...... ........ ......... o_______ ________ _______ _____________
išsiųsti po Kalėdų dar pora siuntimų gydytojai ir mokslininkai; koncentruoja. Daržovėse^ vaisino- UŽ tokio Įstatymo priėmimą pa- 

VISUOTINI METINI nariu susi- nesutinka su JAV oficialia dr-jos se, sartiinkose ir vandenyje ran- sisako liberalai ir nauj. demokra- 
1UNKIMĄ valdyba numato šaukti sau- nuomone. Dantų gedimui sustab- damas fluorinas nėra kenksmin-itai. Dabar su vaistais padaroma 
šio 6 d„ sekmadienį. Vaidyba dytj jjg siūlo natūralius būdus, gas, nes gamtoje jis yra visada iki 7000% pelno.

jai Poderienei, Elenai Tolvaišienei ir įtariais, kvakais. Bet kam žmonės 
leidimą pasinaudoti patalpomis S. K. į kreiptųsi pas kitokius gydytojus, 
Porteriams, visiems pobūvyje dalyva į jei oficialieji pajėgtų pagydyti, 
vusiems vyrams., ponioms ir mergai- ‘ Dabar vyraujanti medicina kaiku- 
tėms už mūsų prisiminimą ir dovanas; rįaįs atvejais pradeda prarasti pa- 
nuoširdžiai dėkojame J sitikėjima. Žmonės vis daugiau

Justas Stankus ir Birute Grygutyte; prade^a pas homeopatus, chi.
i ropraktikus. osteopatus, o ypačiai 
pas natūropatus. Vadinasi, aleo- 
patinės sistemos medicinoj yra 

LIET. BENDRUOMENES VALDY-j
pagydyti tik tam tikras ligas, čia 
negalima kaltinti gydytojų, čia 
galbūt kalta pati mokykla.

Vandens fluoridavimas

OAKVILLE, Ont
BA savo posėdyjė gruodžio 9 d. pada
rė piniginę drabužių rinkimo apyskai
ta. Šiemet nariu solidarumo įnašo su i 
rinkta $42, bendrai šalpai suaukotai 
$49. iš tos sumos, aukotojų pageidavi- į sndens fluoridavimo akcija bu
mu, skirta: $10 Sibiro lietuviams ir $5! VO pradėta ne gydytojų, bet JAV 
Vasario 16 gimnazijai. Tokiu būdu aliuminijaus fabriko b-VČS, kuri

vandeni chloras išgaruoja, fluo- 
Nepriklausomi JAV ir kitu' ras, atvirkščiai, dar daugiau susi-

sveikatos žurnalas savo tiražu už
ima antrą vietą pasaulyje ir yra 
didžiausias AMA oponentas. To 
žurnalo dėka daug kas džiaugia
si pagerėjusia sveikata.

“Health Food“ krautuvės, ku
rių yra kiekviename didesniame 
JAV ir Kanados mieste, duoda 
taip pat geros informacijos svei
katos klausimais. Ten galima gau
ti arba užsisakyti ir čia suminėtų 
knygų. Ypač daug naudingų rim
tų knygų galima gauti pas vieną 
žymiausių Kanados natūralistų 
J. Tobe, "Seed and Nursery Co., 
St. Catharines. Ont.

Natūralistas

Vaistu kainų kontrolę norima 
Įvesti Įstatymu visoje Kanadoje.
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DIDŽIOJI LIETUVIU DAILĖS PARODA
t II liet, kuįtūrps koųgęe 
f lės parodoje! Čikagoj
f 54 dailinm‘ ’ 7 ‘

61 tapybos (aliejus, tempera, ai 
varelė, guašas, collage, emalis), 
19 grafikos (medžio raižiniai, pie
šiniai, spalv. litografija, lino rai
žiniai, monotypas, orfortas) ir 20 
skulptūros (medis, gipsas, cemen
tas, dirbtinis akmuo, keramika, 
majolika, bronza, lydytas plienas, 
stiklo pluoštinė medžiaga ir kt. 
neįvardinti metalai).

Šio rašinio tikslas yra tik išryš
kinti parodytą dailę tematikos, 
turinio - formos, kompozicijos ir 
meno sintezės atžvilgiais. Kadan
gi ši paroda buvo reprezentacinė 
ir istorinė, todėl pasirinkau lygi
namąjį analizės metodą.

Tematikos atžvilgiu didesnis 
eksponatų skaičius nei idėjų nau
joviškumu, nei pasaulėžiūros im- 
pozantiškumu nepasižymi. Temos 
daugiausia paprastos, kasdieniš
kos, mokyklinės ir pasikartojan
čios. Nuošimčiais galima taip pa
vaizduoti: gamtos peisažas bei ap
linka — 30%, žmogus įvairiose 
gyvenimo aplinkybėse — 17%, 
menas menui — 14%, liet, tautos 
papročiai bei siekimai — 9%, ab
straktai—8%, religija—6%, gė
lės—3%, portretai—2%, natur- 
mortai—1%, teatras—1%. Toli
mesnėj kritikos eigoj duomenys 
kiek keičiasi, nes temos neatitin
ka kūriniu turini.

Turinio bei formos atžvilgiu ši 
paroda, su mažomis išimtimis, ga
lima laikyti originalia, savito cha
rakterio, modernia, efektyvia ir 
pažangia. Lietuviai dailininkai 
įstengia netik kartu žengti su gy
venimu, bet ir išsilaikyti meno 
pasaulio elito avangarde. Daugu
mos darbų turinys atitinka formą. 
Realizmui skirta 50%, filosofijai 
25% ir formalizmui (menas me
nui) 25%. Formos atžvilgiu bu
vo: realistinių, romantinių, saty
rinių, alegorinių, simbolinių, fan
tastinių, teatrinių, muzikinių ir 
eskizinių. Forma įkūnyta čia įvai
riai. Vieni laikosi klasikinės, kiti 
impresionistinės, treti ekspresio
nistinės, ketvirti aforminės sro
vės. Pasitaiko ir pirmųjų trijų 
krypčių deriniai bei sintezė.

Klasiką mėgsta: Domšaitis, Kairys, 
Kanytė-Balukienė, Kaupas, Marčiulio
nienė, Marčiulionis, Mieliulis, Vaikšno
ra (15%); impresionizmą: Jonynas, 

• Kiaulėnas, Murinas, Pautienius, Sma- 
linskienė, Stančikaitė-Abraitienė, Vai
čaitis, Vitkauskaitė - Merker (15%); 
ekspresionizman, ar jis būtų realistinis 
ar abstraktinis, yra pasinešę dauguma 
mūsų menininkų: Akstinas, Augius, 
Bagdonas, Blyskis, Brazauskas, Bura- 
čas, Dagys, Docienė, Ignas, Krikštolai- 
tytė, Kurauskaš, Matuzonytė-Ingelevi- 
čienė, Monkutė-Marks, Nasvytis, Pet
ravičius, Petrikonis, Račkus. Ratas, 
Raulinaitis, Šalkauskas, Tamošaitienė, 
Viesulas, Vilimas (43%); nuosaikiems 
sintezės modernistams atstovauja: Els- 
kus, Galdikas, Kasiulis, Lapė, Paukš
tienė, Rimša, Vaikšnora, Valius, Zap
kus, žumbakienė (20%); artimi štor
miniam menui: Blyskis su “Kompozi
cija”, Krikštolaitytė su “Figūros kom
pozicija” ir Urbaitytė su “Kompozici
ja Nol” (3%); 4% neklasifikuoti.

Technikos atžvilgiu tapyboje ir 
grafikoje dauguma liet, meninin
kų laikosi klasikinės mokyklos — 
tradicinės technikos. Efektyvesni 
ir daugiau mėgiami žiūrovų yra 
impresionistinės technikos atsto
vai/ Meistriškiausi ir patraukliau
si yra nuosaikios sintezės moder
nistai, kurie didžiu sugebėjimu 
suderino impresionistinę techni
ką su senąja panaudodami moder
nias tapybos priemones. Kiek 
liūdnesni vaizdą sudaro tie, kurie 

' vartoja eskizinę techniką. Kažko
dėl daugiausia ją mėgsta ekspre
sionistai. Dažnai grožio gerbėjai 
juos per nesusipratimą priskiria 
prie aforminio meno, užmiršda
mi, kad menas apima tiek gėrio, 
tiek blogio sritį. Eskizinė techni
ka daugiau tinka greitam idėjų

užfiksavimui,-bet.me kūrinio iš-
pildymui.

Kompozicijos atžvilgiu šios pa
rodos darbai neprašoka vidurkio. 
Didelių užsimojimų bei sprendi
mų nesimato. Tačiau džiugu, kad 
daugelis liet, menininkų lengvai 
lenktyniauja su pasaulinio masto 
dailininkais, kaip Augius, Galdi
kas, Jonynas, Kasiulis, Kiaulėnas, 
Monkutė-Marks, Rimša, Pautie- 
nius, Šalkauskas, Vaikšnora, Va
lius, Viesulas, Zapkus ir kt.

Iš didesnių darbų, kurie pasi
žymi kompozicijos virtuoziškumu, 
yra Zapkaus “Naturmortas nr. 1” 
ir “Ratas keturkampyje”. Jis tais 
dviem darbais parodo savo netik 
menininko, kūrėjo sugebėjimus, 
bet ir fizinę galią atlikti didelius 
ir sudėtingus darbus.

Prie švelniausių ir nuotaiką ke
liančių dailės darbų, kurie išryš
kina įgimtą grožio pajautimą, 
skirtina Kiaulėno, Pautieniaus,

Stasys Yla

Pasukau

kMerger

“Draugai”, o neestetiškiausiaš vi
sais meno elementais tai Krikšto- 
laitytės “Figūros kompozicija”, 
kuri žiūrovui sukelia sudaužytos 
moters kūno vaizdą. Reprezenta
cinei parodai, atrodo, apysilpniai 
būtų Brazausko, Kaupo, Petravi
čiaus ir Vizgirdos (Poeto Fausto 
Kiršos portretas”) darbai.

Kas užburia žiūrovą? — Tai 
“tapybinis nedasakymas”, kurį 
randame Lapės “Nancy” ir Rim
šos “Les cusquenos”.

šioje kolektyvinėje liet, dailės 
parodoje buvo pasigesta kitų mū
sų pajėgių menininkų, kaip Var
no, Puzino, Januso, Bakšio, Valeš- 
kos, Zeromskio, Šileikos, Kolbos, 
Rakštelės, Vaitiekūno, Brazdžio, 
Varnelio, Dargio, Skupo, Tamo
šaičio, Jamęikienės, Juodžio, Re
meikos, Markulio ir kt., kurie, be 
abejonės, būtų praturtinę ir dau
giau išryškinę pasiektus lietuvių 
dailėje laimėjimus.

GYVENIMAS FILMUOSE

Maištas “Bounty” laive
KORNELIJUS BUČMYS

Pietinio Ramiojo vandenyno 
vaizdai nekartą yra džiuginę fil
mų žiūrovų akis. Prityrę fotogra
fai R. Surtėes ir H. L. Wellmann, 
pasinaudodami naujuoju “Ultra- 
Panavision 70” metodu, filme 
‘.‘Mutiny on the Bounty” vėl pa
teikia tikrai puikių vaizdų, tiek 
specialiai Kanadoje pastatytam 
“Bounty” laivui besiiriant per 
audras, tiek vėliau, jau pasiekus 
Tahiti salas.

Britų laivas “Bounty”, vado
vaujant kapitonui William Bligh, 
nuo Anglijos krantų išplaukia to- 
limon kelionėn Į Tahiti salas su 
uždaviniu parvežti duonmedžio 
daigu. Jau pačioje kelionės pra
džioje pasireiškia kapitono ir pir
mojo karininko charakterių susi
kryžiavimas. Kapitonas Bligh že
mos kilmės, sadistiškas, tikras jū
rų diktatorius, šioje kelionėje pir
mą kartą išplaukiąs kaip kapito
nas, naudojasi visomis priemonė
mis pabrėžti žiaurumui, giliai įsi
tikinęs, kad tik sunkios bausmės 
baimė pajėgs jūreivius priversti 
gerai atlikti savo pareigas. Leite
nantas Fletcher Christian—augš- 
tos kilmės dabita su panieka žiū
ri i kapitoną- ir nekartą su nesle
piamu sarkazmu privačiai kapito
nui primena jo klaidas, nors vie- j mo meninį lygį. Richard D. Mac- 
šumoje drausmės dėlei palaiko 
kapitono liniją.

Pakartotini plakimai, maisto 
trūkumas siutina Įgulą, bet, pa
siekus Tahiti salas, visų nervai 
atsileidžia' Vietos gyventojai 
draugiškai priima svečius ir pa
deda duonmedžio daigų augini
me.

Kiek laiko užtrukusi saloj ir 
prisirinkusi daigų, “Bounty” Įgu
la išplaukia atgal. Prie vėl beau
gančio Įgulos nepasitenkinimo 
staigiai prisideda nauja neapy
kantos priežastis — troškulys. 
Taupydamas gėlą vandeni -dai
gams palaistyti, kapitonas nustato 
nežmoniškai mažą vandens normą 
ir žiauriai prižiūri šio Įsako vyk
dymą. Kapitonui matant Chris
tian girdo mirštanti jūreivi. Kapi
tonas Bligh išspiria samti iš jo 
rankų; leitenantas trenkia ji že
mėn ir prasideda maištas. Kapito
nas su keliolika jam ištikimų jū
rininkų susodinami valtin ir pa
leidžiami i atvirą jūrą. Vėliau jie 
pasiekia Angliją, kur Bligh, nors 
tiesiogiai neapkaltinamas už suki
limą, tačiau pašalinamas iš kapi
tono pareigų. Christian su liku
siais jūreiviais grįžta atgal Į Tahi
ti ir, priėmę i laivą šiek tiek vie-

tos gyventojų, bando rasti vande
nyne saugią salą, kur galėtų pa
sislėpti nuo Britų laivyno teismo. 
Vidinės krizės apimtas, Christian 
bando Įtikinti draugus grįžti sava
noriškai Anglijon ir viską išaiš
kinti, tačiau keletas jūreivių nak
tį laivą sunaikina liepsnose, ku
riose mirtinai apdega ir pats lei
tenantas.

Britų laivyno istorijoje yra už
registruotas faktas, kad 1789 m. 
balandžio 28 d. prieš “Bounty” 
laivo kapitoną W. Bligh sukilo jo 
Įgula. Tas Įvykis buvo panaudo
tas Charles Nordhoff ir James 
Norman Hall romanuose 1932-34 
m. Režisorius Frank Lloyd, pasi
naudodamas puikia Clark Gable 
ir Charles Laughton vaidyba, pa
ruošė to pat vardo filmą, kuris 
1935 m. buvo apdovanotas Oscar 
premija, kaip tų metų geriausias.

1959 m. Metro-Goldwyn-Mayer 
filmų bendrovė sumanė paruošti 
naują laidą, kuri tik dabar pasie
kė ekraną. Tam sugaišta tikrai 
daug laiko ir išleista rekordinė 
pinigų suma — 18,5 mil. dolerių. 
Ar šis ilgokas, tris valandas tran
kąs, filmas tikrai tai pateisina? 
Tenka pripažinti, kad Įdėtos pini
gų sumos nedaug tepakelia šio fil-

Kultūrinėje veikloje
“NIDOS” KNYGŲ KLUBO Londone 

senasis pianas baigiasi kan. M. Vait
kaus atsimįniriurTI'tomu fr> R? Spalio

somypės kovų “Du mediniai ir trys ge- 
ležiniai kryžiai”, J. Krūmine.romanas 
“šeštasis medis”, P. Tarulio romanas, 
Kazio Almeno novelių rinkinys “Bė
giai”, M. Vaitkaus atsiminimai “šiau
rės žvaigždė”, H. Nagi© literatūrinių 
straipsnių rinkinys “Langai į šiaurę”, 
K. Vaitkevičiaus novelių rinkinys, P. 
Andrtušio naujas romanas, R. Spalio 
linksmi pasakojimai, K. Pažėraitės 
naujas romanas, F. Neveravičiaus 
verstasis Orwelio romanas “1984” ir 
K. Barėno novelių rinkinys.

JAV KULTŪROS FONDAS per 7 
metus LB švietimo tarybos pagalba iš
leido 3 vadovėlius šeštad. mokykloms, 
vieną mokslo veikalą ir du kompl. VI. 
Jakubėno kūrinių sąsiuvinius. Be to, 
nuo 1958 m. leidžia trimėnesinį perio
dinį bendrinės kalbos laikraštį “Gim
toji kalba”. Vadovėliai — S. Jonynie- 
nės “Lietuvos laukai”, A. Tyruolio 
“Ten, kur Nemunas banguoja” ir J, 
Plačo “Gintaras”. Mokslo veikalas — 
a.a. prof. V. Biržiškos “Aleksandry- 
nas” I t.; II t.- jau įpusėtas spausdin
ti, o III taip pat atiduotas rinkyklon. 
Spausdinama dail. V. Petravičiaus 
“Gulbė karaliaus pati”, iliustruota 
liaudies pasaka mažiesiems.

DAIL. BRONIUS MURINAS Čika
gos West Suburban Artist Guild dailės 
parodoje už akvarelinę tapybą gavo I 
premiją. Ta proga “The Herald” įsi
dėjo mūsų dailininko nuotrauką ir ap
rašymą, įvertinantį jo kūrybą.

J. KARVELIS, Čikagoje, rimtai ju
dina Vaižganto raštų išleidimo klausi
mą. Jis planuoja leisti visus Vaižganto 
raštus, kurių susidarytų apie 20 tomų. 
Būtų leidžiama prenumeratos būdu.

“LIETUVIŲ DIENŲ” leidykla, vad. 
A. Skiriaus, planuoja išleisti Maironio 
raštus, į kuriuos pirmoje vietoje įeitų 
,visa grožinė kūryba: lyrika, poemos ir 
dramos. Atskiriems tomams redaguo
ti kviečiami atskiri redaktoriai.

DAIL. 3. SUBAČIUS daro lietuvg-
1 18 fiėdų aųgščio kryžių Jokūbo J.
Ukb^sarliftėi’.Lo'rti Islande. Kry- ' ‘"jj

išleidusi y. Kudirkos, S.

trūkumų. Pirmiausia, daugelyje 
scenų jaučiamas nepagrįstas ištę
simas. Atrodo, kad karpant ir su- 
lipdant i bendrą visumą, režiso- 
riui pagailo išmesti keliolika met
rų filmo, kurs atsiėjo tiek laiko ir 
pinigo. Iš kitos pusės, pasigenda
ma bent trumpų scenų laiko tėk
mei pavaizduoti, nes juk nuo iš-

Filosofo žvilgsnis

QUO VADIS, PASAULI? I.
---- "—----- DR. ANTANAS MUSTEIKIS

Ryškiausi dvidešimtojo am-, moji yra išreiškiama vaizdu arba 
žiaus mąstytojai — mokslininkai simboliu, o antroji — formule ar

numato išleisti V. Krėvės apysakų rin
kinį angliškai. Pr. Al.

POETAS BALYS RUKŠA, gyv. To
ronte, paruošė spaudai naują poezijos 
rinkinį “žaliau ir mėlyniau”. Tai tre
čioji jo knyga. Skaitytojams jis yra 
pažįstamas iš savo ankstyvesniųjų rin
kinių — “žemės rankose” ir “Ugnies 
pardavėjas”. Prieš dešimtį metų To
ronte buvo daugiau mūzą garbinusių 
asmenų, kurie dabar arba visiškai nu
tilo arba perėjo į kitas rašymo sritis. 
Taigi, Rukšai pelnytai tenka Toronto 
poetų paskutinio Mohikano vardas. Ti
kėkimės, kad jis, pradėjęs rašyti ža
liau ir mėlyniau, iškops į dar plates
nius poezijos horizontus.

LIETUVIŲ GRAFIKŲ DARBAI bu
vo išstatyti V. Vokietijoj, Freiburge i. 
Br., parodoj, kurią 1962 m. gruodžio 
6-9 d. surengė Baltų dr-ja.‘ Viename 
skyriuje buvo išstatyti Pabaltijo že
mėlapiai ir miestų vaizdai iš penkių 
šimtmečių. Eksponatai buvo atrinkti 
iš Miuncheno centrinės bibliotekos 
fondų. Iš lietuvių grafikų buvo išstaty
ti 53 kūriniai: Augiaus, Dargio, Jo
nyno, Petravičiaus, Rato, Valiaus, 
Mikšio, Prano, Viesulo ir Vitkau. Ta 
proga išleistas katalogas su atitinkamu 
straipsniu apie lietuvių grafiką. Paro
doje buvo eksponuotos ir seniausios 
graviūros su lietuvišku įrašu. Jos ras
tos Marburge. Vokiečių spauda paro- . 
dą įvertino labai palankiai. Paroda 
bus perkelta ir į kitus miestus.

BUVĘS BRITANIJOS PREMJERAS 
IR UŽS. R. MIN. EDEN, dabar — lor
das Avob, paskelbė savo atsiminimus 
“Facmg the Dictators”. Juose minima 
ir Lietuva ryšium su Klaipėdos atplė- 
šimu Hitlerio laikais.

BERTELSMANO ENCIKLOPEDI
JOS 1962 m. laidoje aprašoma ir Lietu
va keliose vietose. Specialiai apie 
Lietuva rašoma 1079 skiltyje.

LATVIŲ RAŠYTOJAI Z. MAURI- 
NAI 1962 m. gruodžio 15 d. sukako 65 
m. amž. Nao II D. karo pabaigos Z. 
Maurina dėsto Uppsalos un-te Švedijo
je. Ji yra studijavusi Heidelberge, Flo
rencijoje, Vienoje ir Paryžiuje. Jos 
fessays apie Nietzschę, Paskalį, Dosto
jevskį įvertino žymieji rašytojai Ca- 
rossa, Romain Rolland. Po karo į vo- . 
kiečių kalbą išversti trys jos veikalai.

E 
VILNIUJE, AKTORIŲ NAMUOSE,

plaukimo is Anglijos ligi m. beį fnosofai, — j ieškoję prasmės, sistema; pirmoji yra paremta7 buvo surengta M. Dobužinskio darbų 
gruodžio 23 d. iki sukilimo, o bej linkmės didžiuosiuose sociali- i chronologija, antroji — matema- paroda. Kaune M. Dobužinskis gyveno JVl rhric+ion mirties nra. ________ _____  __ o___________________________ ___ i • — .-____ x: __

Cann savo naujoje knygoje “Hol
lywood in Transition” pastebi, 
kad daug verčiau būtų buvę šią 
sumą investuoti i 50 mažesnių fil
mų, besirūpinančių daugiau me
niniu lygiu, negu išpūstu iškil
mingumu.

Nemaža teko nukentėti, pasi
rinkus Tahiti salos filmavimui lie
taus periodą, nes daug scenų teko 
perfilmuoti Hollywoode. Bet gal 
netiek oro kliūtys, kiek paties 
Marlon Brando, išdidžiai atlie
kančio leitenanto Christian rolę, 
užsispyrimas ir. užgaidos užkuli
siuose lėtino filmo gamybą. Rėži- i 
sorius Carol Reed, pradėjęs fil-| 
mą, nebegalėdamas ištverti, atsi
sakė; taip pat ir eilė kitų asme
nų keitėsi. Brando vis reikalavo 
iš teksto paruošėjų ir paties reži- 
soriaus, kad visas veiksmas kon
centruotųsi apie ji, kad Chris
tian išeitų pirmuoju veikėju, nu
stelbiančiu visus kitus.

žiauriojo kapitono asmenį įti
kinančiai perteikia Trevor Ho
ward, vykusiai primindamas lai
kus, kai mediniais laivais plaukio- tuvių* vyčių organas? 
jo plieniniai vyrai. j r - - - ----- -

Antram režisoriui Lewis Mile- ber. Leidžia Free Europe Committee 
stone, filmą pabaigusiam iki ga- Niujorke. Adresas 2 Park Avenue, 
lo, galima prikišti keletą žymių ■ New York 16, N.Y., USA.

ypač iki Christian mirties, pra- nįUOSe kitimuose, yra O. Spengle- tiniu skaičiumi; pirmajai tinka 
ėjo metų eilė. Filmas to tačiau i rįSj a. Toynbee, P, Sorokinas ir priežastingumo ir erdvės logikos 
neperteikia: Be to, filmo pilnu- a. Weberis. Retas istorinius kiti- sąvokos, antrajai — likimoirlai- 
mai daug būtų padėję bent kelios mus studijuojąs nėra girdėjęs 
pridėtinės scenos, pavaizduojan-; pirmojo veikalo — “Vakarų žlu- 
čios kapitono tolimą kelionę vai- gįmas”. To negalima pasakyti 
tyje per vandenyną atgal į Anglį- apie kitą vokietį _ Alfredą We- 
ją. Tuo tarpu tam buvo skirta tik beri, kuris nemažai parašė ir vis 
viena trumpa scena. ; tokiu stiliumi bei terminologija,

Bendrai filme daug ir perdaug; kaj patys vokiečiai norėtų jį iš- 
žiaurumo. Kaip pradžioje minė-;siversti į... vokiečių kalbą, 
jau, tikrai gausu puikių gamto-, Populiarusis Spengleris 
vaizdžių, tik gaila, kad ju žaviame. žengiant Į dvidešimtąjį amžių,’------------o---- ,---- J -- ------
fone siaučia žmonių kerštas ir ne-1 
apykanta.

Atsiųsta paminėti
A. Giedrius. Murklys. Apysaka, Išlei

do “Keleivio” leidykla 1962 m. Iliust
ravo dail. V. Simankęvičius. 130 psl. 
Kaina $1.80.

Ateitis, nr. 10, 1962 m. gruodžio 
mėn. Turiny: R. šliažas. Kataliko in
telektualo problematika; I. Urbonas, 
Veidai Kalėdų žvaigždės šešėlyje; L. 
Kalnytė, Lapams krentant; R. Juoze- 

, vičiūtė, Kalėdos svetur; R. Pauliuko- 
j nis, Ar mūsų partizanai ir karininkai 
Įliejo kraują veltui?; Pr. Alšėnas, 
žingsniai — bet kur? ir kt.

Kunigo paveikslas. Popiežių raštai 
apie kunigystę. Vertė prel. dr. F. Bart
kus. Išleidimą finansavo kun. J. A. Ku
čingis. Los Angeles šv. Kazimiero liet, 
parapijos klebonas savo kunigystės 25 
metų jubilėjaus proga. Atspaude Im- 
maculata Press, Putnam, Conn. 152 
psl. Kaina $1.50.

Skautų Aidas, nr. 12, 1962 m.
Vytis, nr. 10, gruodis 1962 m. Lie-

East Europe, nr. 12, 1962, Decem-

ko logikos sąvokos. Tad visuome
nės, kultūros bei istorijos fak
tams apspręsti yra reikalinga tik
tai chronologija ir likimo idėja. 
O pozityvistinis metodas tinka tik 
daiktų paviršiui ir pojūčių pasau
liui atvaizduoti.

Deja, žmonijos istorijoje Spen- 
gleris nesuranda jokios prasmės. 
Jis kritikuoja ir Įprastą istorijos

optimistiškoji pažiūra į istorijos skirstymą į senovės, vidurinių 
vyksmą bei kultūros ir civilizaci- amžių ir naujųjų laikų laikotar- 
jos plėtotę užleido vietą prozaiš- pius, nes jis klaidina ir nėra pras-
kesnei. Imama cituoti duomenys, 
prieštaraują žmonijos pažangai. 
Esą jau negalima Įrodyti, kad mū
sų amžius geresnis nei ankstes
nieji, jau nekalbant apei tai, kad 
jokia tiesi linija neveda mūsų Į 
pakilesni rytojų. Didysis karas 
stipriai apgriovė optimistinę evo
liucijos teoriją. Karo pabaigoje 
tai ryškiausiai pajuto nugalėtojų 
tautų atstovas vokietis Osvaldas 
Spengleris, kurio “Vakarų žlugi
mas” buvo populiariausia jauno
sios kartos knyga fI tomas pasi
rodė 1918, o abu tomai 1922-23 
m.’. Jo patrauklumas masėse gal 
dar ir tuo paaiškinamas, kad jis 
nebuvo pripažintas mokslininkas, 
o tik gimnazijos mokytojas.

Nusiminimo ženkle
Kai vėlesnieji — Toynbee ir 

Sorokinas mokėjo vertinti ir de
rinti pozityvistini priėjimą prie 
problemų su filosofiniu priėjimu, 
Spengleris griežtai atsiribojo nuo 
nozityvizmo ir matematinius dės
nius tapatino su negyvomis for
momis. Gamta jam yra organiš
ka, o civilizacija mechaniška; pir-

vairą priešinga
kryptimi
Kauno operos solistas pasakoja
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Vyras, kuri tūkstančiai j\ižinojo scenoje, nūnai lyg 

pasitraukęs iš viešumos. Gyvena kukliame namelyje, ato
kiai nuo gatvės — su žmona, vieni du. x

Pas juos užklydęs, jautiesi lyg savo namuose. Kalbos 
netrūksta. Kartą buvo išsikalbėta asmeniškai.

“Gyvenimas mane blaškė ir mėtė”
Buvau prie bažnyčios iš mažens, — kalbėjo vyras. — 

Bažnyčia mane žavėjo, ypač giesmės, muzika, apeigos. 
Keletą metų buvau ministrantas (Mišių patarnautojas). 
Visa tai buvo gražu. Religiją priėmiau ir jos laikiausi 
kaip ir daugelis. Paaugęs nestačiau sau klausimo, kodėl 
tikiu.

Atrodė viskas tvarko). Bet atėjo I Didysis karas ir 
mano pirmasis bandymas. Pradėjau juntamai slysti nuo 
Kažnyčios. bet dar kalbėjau poterius. Turėdamas 19 me

tų tapau karininku, ir tuomet dar priėjau išpažinties.
Toliau gyvenimo bangos mane nešė, svaidė augštyn, 

žemyn — visokiais būdais. Bažnyčion, tiesa, užeidavau, 
jei būdavo patogus laikas, patogus noras. Užeidavau dau
giau muzikos pasiklausyti. Sakramentų nebėjau.

Taip truko ilgoką laiką, kol užgriuvo mane didelės 
tragedijos. O jos atėjo man artėjant j 50 amžiaus metus. 
Tada pradėjau jausti, kad mano laivas plaukia netaip. 
Pradėjau daugiau galvot. Kartą susiradau kunigą, pri
ėjau išpažinties, priėmiau Komuniją. Bet gal buvo iliuzija 
vienu išpažinties aktu viską išspręsti. Netikėjimo debe
sys, neaiškumo miglos tebedengė mane — ir aš vėl ėjau 
savu senu keliu.

Platus buvo mano kelias, bet ne tas. Sėdėjau lyg ne 
savoj kėdėj. Taip truko dar kurį laiką.

Prašvito tartum saulė pro rūkus
Vieną dieną lyg vidinis balsas man sakė: užeik į 

bažnyčią! Užėjau. Ji buvo tuščia. Suklupau. Mintyse ryš
kėjo žodžiai: “Ateikite, kurie vargstate ir kenčiate, o aš 
jus suraminsiu!” Žodžiai kartojosi — ir tada mano akyse 
pradėjo švisti lyg saulė pro rūkus.

— Taip, da mano kelias. Kito nėra! — tariau.
Pradėjau nuoširdžiai melstis į Dievo Motiną. Ėmiau 

skaityti šv. Raštą — vieną, antrą, trečią, ketvirtą kartą. 
Vis ėjo šviesyn, aiškyn.

Stebėjausi, kodėl ligšiol to nemačiau. Dabar rodės 
viskas taip aišku, kad aiškiau/nei būti negali. Bet kodėl 
nemačiau anksčiau? Gal iŠ mažens neturėjau savo aplin-

koj kas mane apšviestų ir stipresnės Įtakos darytų? Gal 
savo blogu elgesiu užtemdžiau sau šviesą? (Už blogą el
gesį nekartą buvau giriamas ir skatinamas toliau eiti). 
Aš nežinau — man sunku pasakyti, kaip tai Įvyko, kodėl 
anksčiau neregėjau. Tik nūn prisimenu Kristaus žodžius, 
jog kaikurie regėdami nemato ir klausydami negirdi. Ši 
kartą man atsivėrė akys — ir tai priskiriu Dievo malonės 
veikmei. Kas nors turbūt meldėsi už mane — gal tėvai, 
gal dar kas. Kitaip malonė negaunama, — tuo šventai 
tikiu.

Atsirado many naujos jėgos, ir aš pasukau savo gyve
nimo vairą priešinga kryptimi. Naujo kelio vadove pasi
rinkau šv. Bernadetą, liurdiškę. Nežinau pats kodėl ją, o 
ne kurį kitą šventąjį. Prašiau, kad ji per Dievo Motiną 
man padėtų.

Pradėjau daug skaityti, ypač evangelijas, ‘ Apaštalų 
darbus" ir jų laiškus. Didžiausią paskatą man davė šv. 
Povilo žodžiais: “Jei Kristus neprisikėlė, tai mūsų skelbi
mas yra tuščias. Tuščias ir mūsų tikėjimas. Tuomet būtų 
rasta, kad mes esame netikri Dievo liudytojai, nes liudi
jame prieš Dievą, kad jis prikėlė Kristų, kurio neprikėlė" 
(1 Kor. 15, 14-15).

Kristaus prisikėlimo klausimas man. ypatingai rūpė
jo. Nors viską priėmiau ir tikėjau, liet buvo likę savotiško 
netikrumo. O gal, kaip skelbė kaikurie protestantai ir ne
tikintieji, ypač prancūzų rašytojai 19 amžiuje, — gal buvo 
kokia apgauli' dėl Kristaus prisikėlimo: gal jo kūnas buvo 
tik paslėptas? Ėmiau aiškintis savai būdu, pats vienas, 

(Bus daugiau)

mingas. Tačiau autorius pabrėžia 
paskirų kultūrų gyvenimo istori
jas. O tokių kultūrų pagrindinę 
žymę jis randa bendrinėse pa- 
sąulėžiūrose.

Ketvertas atmainų
Spengleris tikina, kad kiekvie

na tikra kultūra turi nuosavą sti
lių, kuris nesuvedamas į betku- 
rios kitos kultūros stilių. Kaip 
žurnalistas, apsišarvavęs taikliais 
ir sklandžiais žodžiais, Spengleris 
įspūdingai apibūdina keletą kul
tūrų. Pavyzdžiui, klasinės kultū
ros simbolis esanti nuoga statu
la, arabų bazilika, o Vakarų (faus- 
tiškoji) — instrumentinė muzika 
ir augštoji matematika. Kultūra 
esanti lyg koks organizmas. Ji ir 
kintanti kaip asmenys. Žmogaus 
augimas bei brendimas yra skirs
tomas į keturis laikotarpius: kū
dikystės, jaunystės, subrendusio 
amžiaus ir senatvės. Taip ir kul
tūra praeinanti keturius kilimo 
bei kritimo tarpsnius. Kartais 
Spengleris kitimą simbolizuoja 
keturių metų laikų atmainomis
— pavasario,* vasaros, rudens ir 
žiemos. Jis taip pat atranda kul
tūroje įžangą ir pabaigą. Įžanga 
esanti panaši priešpavasariniam 
pabudimui, o po ketverto atmai
nų būtinai pasiekiamas epilogas
— pabaiga, kai kultūra tampa 
mirštančią civilizacija ... Tad ci
vilizacija, kaip mirtis po gyveni
mo, esanti kiekvienos kultūros 
pabaiga.

Spengleris sėmėsi duomenų iš 
astuonių kultūrų: Egipto, Mezo- 
potamijos, Indijos, Kinijos, Ara
bijos klasikinės senovės, Majos, 
ir Vakarų. Kiekviena kultūra tru
kusi maždaug po vieną tūkstantį 
metų. Vakarų kultūra, Spengle- 
rio manymu, prasidėjusi 900 m. 
po Kristaus, tad jos mirimas 
chronologiškai galėjo sutapti su 
I D. karo pabaiga.

Šiuo metu, jau praūžus II D. 
karui ir tebesvyruojant kebliai 
‘aikai pakeliui į trečiąjį pasauli
nį karą, spenglerinio pesimizmo 
apstu; tik šį kartą jis susijęs su 
galimu fiziniu žmonijos žlugimu. 
Beje, vėlesnioji pranašų karta 
nėra tokia pesimistiška. Toynbee 
ir Sorokino kultūros kitimai ne- 
nalieka žmonijos akligatvy. Pir
mojo manymu, mirštančioji civi
lizacija gali palikti purią dirvą 
naujajai gimti, o antrojo many
mu .— kultūra, užbaigusi vieną 
ciklą jį vėl iš naujo atkartoja.

1929-1939 m. ir per šį laikotarpį jis 
sukūrė dekoracijas ir kostiumų eskizus 
daugiau kaip 40 operos, baleto, dra
mos spektaklių. E.

OKUP. LIETUVOJE viešėjusi sov. 
rašytojų biografijų tyrinėtoja Dimitri- 
jeva domėjosi kai kuriais lietuviais 
rašytojais.. žurnale “Vopros” ji numa
to paskelbti surinktą .medžiagą apie 
lietuvių, aišku, bolševikmečio metų, 
literatūrą. Rinkinyje apie lietuvius ra- . 
šytojus ligi šiol tebuvusi paskelbta 
medžiaga tik apie A. Venclovą ir T. 
Tilvytį. Dabar Dimitrijeva rinko bio
grafines žinias apie Cvirką, Nerį, Mon
tvilą, Vienuolį-žukauską ir Mykolaitį- 
Putiną. E.

LIETUVOJE IŠLEISTA “Lietuvių 
grafika” su 33 dailininkų 65 darbais. 
Surinkti darbai grafikų: B. Dėmkutės, 
R. Gibavičiaus, V. Jurkūno, V. Kali
nausko, V. Kisarausko, J. Kuzminskio, 
A. Makūnaitės, A. Steponavičiaus, D. 
Tarabildienės, B. Žilytės ir kt. E.

Kultūros Fondo 
vardas lieka 
nepakeistas

Paskutinio KLB krašte valdybes po
sėdžio aprašyme yra netikslumas. KLB 
Kultūros Fondo pirmininkas, kalbėda
mas apie Kultūros Fondą, suminėjo, 
kad po to, kai PLB valdyba Įsteigė PL 
B-nės kultūros tarybą, logiška būtų 
Kultūros Fondo skyriams, derinantis 
prie naujos struktūros, pasivadinti kul
tūros tarybos padaliniais. Kr. valdyba 
tokiam pasiūlymui nepriešinga, bet 
Kultūros Fondo pervardijimą turi tei
sę padaryti KLB krašto taryba, kuriai 
šis klausimas ir bus referuotas. Šia 
prasme reikia suprasti ir KLB kr. 
v-bos aprašymo dali, kuri liečia Kul
tūros Fondą. KLB KV Inf.

Malonūs
"Tėviškės 

Žiburiu" 
skaitytojai

Kas metu gale kreipiamės į 
Jus su labai mažu prašymu ir 
priminimu:

• PRAŠOME pratęsti “TŽ” 
prenumeratą ateinantiems 
metams jau dabar, kad jie 
lankytų Jas ir 1963 metais.

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

• 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 
S5. Ant .čekio ar perlaidos — mo
ney order — rašykite “Tėviškės ži
buriai”.

Ačiū visiems!
«T£« administracija



Mann & Martel w.
g R A 1' O R £

2336 blooi St. W. • Tel. RO. 2-8255
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)
>1500 įmokėti, plius prekės ir in

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

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

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

DUNDAS — RUSHOLME RD.
>1.760 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
>3500 įmokėti. Visai arti Bloor, 6 

kamb. mūrinis namas su garažu ir 
privačiu įvažiavimu, vandeniu 
alyva apšildomas. Gražūs dideli 
kambariai. Pilna kaina >16500.

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.

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

PJS. 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 

Krepslib^ės paskutinėse praeitų 
F metų drau : išl os? l uastynėse laimėjo 

prieš YWiTA ža Jzlics <3:28. Žaidė: 
Krasauskaitė 7, /J 1 suskaitė 12, Bal
sienė. .18, žclp; tė 8, Suprcnaitė 2, Rut
kauskaitė 1.
. Sekančios rungtynės: sausio 6 d., 3 
vai. p.p. Loretto m-loj mergaitės C žai
džia CYO pirmenybių rungtynes su 
Corpus Christi. Sausio 7 d. 7.30 v.v. 
Humberside m-loj Vyčio vyrai žaidžia 
Church lygos pirmenybių rungtynes su 
Mimico. Sausio 8 d., 8.45 v.v. Deer 
Park m-loj TLB pirmenybių rungtynė
se Vyčio moterys žaidžia su Aušra.

Sausio 10 d., 7 v.v. Givens m-loj mer
gaitės B žaidžia CYO lygos pirmeny
bių rungtynes su Corpus Christi.

Mūsų rėmėjams: J. Strazdui (Gu
elph, Ont.), J. Margiui ir V. Akelai
čiui nuoširdžiai dėkojame. A. S.

* HAMILTONO KOVO ŽINIOS
Krepšinis. — Mergaitės miesto lygo

je pasiekė antrą laimėjimą, įveikda
mos Deltą 11:7 rezultatu. Kovo žaidė
jos: Vaitonytė 4, Kybartaitė 3, Tu- 
maitytė 2, Stanevičiūtė, Domeikaitė, 
Kaminskaitė, Arštikaitytė, Jonkutė, 
Adurskytė. Pyragiūtė.

Jauniai be didelio vargo laimėjo 
prieš St. Joseph parapiją 75:24. Žaidė: 
Vimerskis 25, Meškauskas 26, Šlekai

tis 10, Bakaitis 6, Kybartas 5, Vinda- 
šius 2, Stosius, Enskaitis.

Mūsų mergaitės žaidžia šeštadieniais 
Westdale gimnazijoj, o jauniai — sek
madieniais po pietų Cathedral berniu
kų gimnazijoj. Norintieji pamatyti mū
sų jaunimą, rungtyniaujant, pasiteirau
kite apie žaidimo laiką pas sporto klu
bo valdybos narius ar pačius žaidėjus, 
įėjimas nemokamas. A. G.

Sportas Lietuvoje
Lietuvos sporto tarybos prezidiu

mas įpareigojo kūno kultūros moky
tojus, kad 75-80% vidurinių mokyk
lų mokinių, 85-90% technikos mokyk
lų mokinių ir 75-85% studentų akty
viai įsijungtų į sportinį judėjimą.

Žalgirio dr-jos sporto rūmai buvo 
atidaryti Kaune, Tunelio gatvėje.

Lietuvos krepšinio A klasės pirme
nybės prasidėjo lapkričio viduryje. 
Pirmenybės suskirstytos į tris zonas: 
Kauno, Klaipėdos ir Vilniaus. Klai
pėdos ir Vilniaus zonose dalyvauja 
po 6 vyrų ir moterų komandas, o Kau
no zonoje 11 vyrų ir 8 moterų koman
dos. Zonų varžybos vykdomos dviem 
ratais. Vilniaus ir Klaipėdos zonų po 
dvi komandas, o Kauno 4 komandos 
sudarys finalinę 8 komandų grupę, 
kuri išaiškins nugalėtojus. G.

Lengvoji atletika - sporto karalienė
Sporto karalienės — lengvosios at

letikos sezonas užbaigtas Britų Bend
ruomenės žaidynėmis Australijoje. 
Tad pradėjus naujuosius metus, pra
vartu mesti žvilgsni Į praėjusį sezoną.

Reikia pripažinti, kad 1962 m. buvo 
gan geri pasaulio lengvajai atletikai, 
gal geresni už 1961 m. Apie tai aiškiai 
pasako geriausių “dešimtukų” pasek
mės, viso pasaulio sporto koresponden
tų sudarytas geriausių pasaulio spor
tininkų sąrašas, kuriame 20 atstovų 
tarpe randamos net dešimties lengvat- 
lečių pavardės. Geriausiu pasaulio 
sportininku išrinktas rusas V. Krūme
lis, iššokęs Į augštį 2,27 m., toliau — 
trečioj vietoj — naujazelandietis P. 
Snell, penktas — suomis Nikula, aš
tuntas — prancūzas Jazy ir Lt.

Kol kas pasaulio lengvojoje atletiko
je pirmuoju smuiku groja JAV sporti
ninkai. Sakau “kol kas”, nes jiems ant 
kulnų “lipa” vokiečiai, lenkai, o ypač 
Sov. Sąjungos lengvatlečiai, kurie, bū
dami valstybės tarnautojais — profe
sionalais, vis labiau skverbiasi Į anks
čiau nepajudinamas amerikiečių tvir
toves (šuoliai ir iš dalies metimai).

Tiesa, Sov. Sąjungos atsiekimus ne- 
visur reikia priskirti rusams, nes 1962 
m. sąrašuose gan stipriai pasireiškia 
pabaltiečia:, ypač lietuviai ir latviai. 
Tačiau paėmus į rankas V. Vokietijos 
sporto žurnalu ‘‘Kickers” pamatysime, 
kad prie nabalfiečiij pavardžių pridė
tos USSR raidės. Negalima laikraščio 
kaltinti — jis žinias gavo iš tarptauti
nės lengvosios atletikos sąjungos, ku
riai visas pasekmes davė S. S-ga. Reik
tų nūsii viiuiškio “Sporto” ir 
“Tėvynės ū.ku.ie skelbia, kad 
šiandie.i.'r.’s Ik/.uves sportas plačiai 
žinomas tzrpt. r..cr.c*3, plačiau, kaip 
Lietuvos scr-jbės laikais!
Nesąmcrė! L::?: r.'st2vauja tik S. 
Sąjungai ir v'.'.i visi medaliai ar 
laimėjimai tenka ne pavergtai Lietu
vai, bet tik raudonajai Mekai.

GERIAUSIŲ PASAULIO
- ATLETŲ LAIMĖJLMAI

Pateikiame trijų geriausių pasaulio 
sportininkų pasekmes 1962 m.

ICO m. bėgimas: Haj’es — JAV — 
10,1 sek., Zielinski — Lenkija — 10,
2 sek., Foik — Lenkija — 10,2 sek.

200 m.: Drayton — JAV — 20,5 sek.
— pasaulio rekordas, Haas — JAV — 
20,6 sek., Jones — JAV — 20,6 sek.

400 m.: Williams — .JAV — 45,5 
sek., Brightwell — Britanija — 45,6 
sek., Plummer — JAV 45,7 sek.

800 m.: Snell — N. Zeland. — 1;44,
3 min. — pasaulio rekordas, Siebert— 
JAV 1;46,3 min., Dupree — JAV — 1; 
46,8 min.

1500 m.: Jazy — Prancūzija — 3; 
383 min., Snell — N.Z. — 3;39,3 min., 
Beatty — JAV — 3;39,4 min.

5000 m. Halberg — N.Z. — 13;38,4 
min., Kidd — Kanada — 13;43,8 min., 
Beatty — JAV — 13;45,0 min.

110 m. su kliūtimis: Tarr — JAV — 
13,3 sek., Jones — JAV — 13,4 sek., 
Washington — JAV 13,7 sek.

400 m. su kliūtimis: Morale — Ita
lija — 49,2 sek. — pasaulio rekordas, 
Tarr — JAV — 50,0 sek., Atterberry
— JAV — 50,2 sek.
30G0 m. su kliūtimis: Roelants — Bel
gija — 8;32,6 min., Buhl — Vokieti
ja — 8;35,4 min., Jevdomikov — SS
— 8;35,8 min. (B.d.) K. B.

OIL) LTD. 
Atstovai 

U. H OŽAITIS
Grėdas kuro-aiyvos pristatymai ir 

patarnavimas. 
Telefonas LE. 3-490S.

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 įmokėtu Tikras 4 butų namas, 4 virtu
vės, 4 prausyklos, nėra garažų, bet daug vietos mašinų 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 SEIMAI BANGAUUKAS. $3.000 įmokėti, mūro, atskiras.
60 MYLIŲ NUO TORONTO 150 AKRŲ ŽEMĖS ūkis su visai gerame sto

vyje trobesiais. Kaina $12.000.
Skabiai 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.

TORONTO
MOKYKLOS EGLUTĖ

šešiad. m-los tėvų komitetas, vad. p. 
Šeškaus, gruodžio 23 d. surengė Prisi
kėlimo salėje visiems mokiniams ir jų 
tėvams kalėdinę eglutę. Salė buvo pil
na žiūrovų, o scena — vaidintojų. Ta 
proga jie suvaidino kun. B. Pacevi- 
čiaus parašytą ir jo paties režisuotą 
pjesę “Paslapčių naktis”. Joje buvo 
sutelkta daug elementų: choras, nykš
tukai, angelai, zuikiai, šaltis, vėjas, 
miškų valdovas, sniego karalaitė ir kt. 
Tuo būdu buvo įjungta į vaidinimą di
dokas būrys jaunimo. Vien choristų 
buvo apie 60. Taigi autoriui, režiso- 
riui, dirigentui ir dekoracijų piešėjui 
kun. B. Pacevičiui teko įdėti daug ir 
ilgo triūso. Užtat niekas nenuobodžia
vo, nes vaidinimas buvo įdomus, neil
gas ir spalvingas savo apdarais. Trys 
geriausi vaidintojai, komisijos spren
dimu, gavo premijas: L. Kizaitė, Ed. 
Zabiela ir K- Strimaitis.. Visus gi ki
tus apdovanojo Kalėdų senis. Tokių 
laimingųjų buvo daugiau kaip 300. 
Rengėjų vardu visiems padėkojo tėvų 
k-to pirm. Šeškus. Reikia pridurti, kad 
eglutės rengime dalyvavo visa eilė as
menų, kurie visuomenės liko nepaste
bėti Tokių tarpę buvo vaidintojų ap
darų parnešėjos — A. Kuolienė, Bir- 
gelienė, grimuotojas J. Jagėla, apšvie
tėjas P. Žadavičius, choro korepetito
rius Br. Mackevičius, scenos parnešė
jas M. Jarašūnas ir kt. Bv.

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ PO
BŪVIS. — Gruodžio 30 d. Hamiltono 
moksleiviai ateitininkai, globojami J. 
Pleinio, viešėjo pas Toronto at-kus. 
Per 11 vai. Mišias Prisikėlimo bažny
čioje gausus ateitininkų būrys pri
ėmė Komuniją. Po Mišių muzikos sa
lėje nuotaikingai praėjo agapė ir su
sirinkimas, kuriame įdomų pašnekesį 
su jaunimu pravedė Toronto kultūri
ninkas Jonas Gustainis. Moksleiviai 
labai aktyviai dalyvavo diskusijose. 
Trumpą meninę programą atliko: ber
niukų duetas iš A. Kryžanausko ir R. 
Danaičio, kurie padainavo dainelę kaip 
senimas moko jaunimą, o Aid. Bušins- 
kaitė padeklamavo komišką poemą 
apie Adomo vargus, kai atsirado Jie- 
va. Vakare moksl. at-kai vėl susirin-:

VAKARINIAI KURSAI 
angliškai naujiesiems kanadiečiams 

Mokiniams, baigusiems trijų inetų vakarinį 
ai*- tuiuAiiviilS atitinkama pažymėjimą 

išeito kurso anglų kalbos ir pilietybės.
REGISTRAVIMOSI DATA — 

1963 m. sausio 8 d. 
nuo 7.30 iki 9.30 vai. vakarais

PAMOKŲ IR REGISTRACIJOS VIETA-----
KENT SENIOR PUBLIC SCHOOL

980 DUFFERIN STREET
Registracijos mokestis — $2.50.

Z. S. PHIMISTER, 
Director or Education

Nauja radijo programa apie Kanadą
Radijo programų serija “Basic Can

ada” nagrinės pagrindines Kanados 
‘nstitucijas bei nušvies Kanados gyve- 
aimą asmeninis, kurie nori dalyvauti 
šio krašto gyvenime, ši programa bus 
vedama Paul Foxo pasikalbėjimų for
ma su iliustracijomis. Po to seks gru
pinė diskusija dalyvaujant naujai at- 
vykusiems ir čia gimusiems kanadie
čiams. Paul Fox, M.A., Ph.D. yra po
litinių mokslų docentas Toronto un-te 
ir yra plačiai žinomas kaip rašytojas, 
redaktorius ir radijo komentatorius.

Ši serija, susidedanti iš 14 atskirų 
programų, bus transliuojama per CJ 
BC Toronto stotį banga 860 kiekvieną 
penktadienį nuo 7 iki 9 vai. v. Trans
liacija prasidės sausio 4 d., 1963 m. 
Programa specialiai paruošta “The 
Learning Stage”, padedant “Canadian 
Scene” ir Kanados Suaugusių švietimo 
;ajungai.

Temos:
Sausio 4 — Kas yra kanadietis?

Sausio 11 — Geografijos įtaka.
Sausio 18 — Ekonomija ir nepri

klausomybė.
Sausio 25 —
Vasario 1

jamoji sistema.
Vasario 8 — Politinės partijos ir 

kaip jos veikia.
Vasario 15 — Federacinė sistema.
Vasario 22 — Sistemos vairas — ka

binetas.
Kovo 1 — žemieji rūmai ir provin

cijų seimai.
Kovo 8 — Senatas: vaidmuo ir pa

reigos.
Kovo 15 — Valdinė tarnyba ir biu

rokratijos problemos.
Kovo 22 — Karūna ir Britų Bend

ruomenė.
Kovo 29 — Įstatymas ir teisinė sis

tema.
Balandžio 5 — Spauda, viešoji nuo

monė ir įtaigojančios grupės.
Transliuojama penktadieniais nuo 7

vai. vakaro. Can. Scene

Kanadiečio teisės.
Balsavimas — atstovau-

LIETUVIŲ STUDENTŲ ŽINIOS
ŠIAME “TŽ” NR. YRA JAUNIMO 

SKYRIUS — “Jaunimo aktualijos”, 
ko į muzikos salę ir smagiai pasišoko žiūr. 3 psl. Nagrinėjamos aktualios 
grojant R. Juknevičiaus vedamam or- mūsų jaunimo problemos. Skyrių ve- 
ketrui.

Už vaisių suruošimą nuoširdi pade- kanadiečių jaunimu. Kviečiame visus 
ka Aid. Kuolienei ir jos talkininkėms: jaunuosius rašyti tam skyriui savo pa- 
I. Danisevičiūtei, G. Dubininkaitei ir stabas — kas jame patinka ir kas ne- 
SvėgždaiteL Agapės metu taip pat pa- patinka. Duokite pasiūlymų: apie ką 
gelbėjo M. Bušinskas, St. Juozapa- turėtų būti ten rašoma ir rašvkite pa- 
vičius ir B. Kazlauskaitė. R. tys savo straipsnius. Nebijokite klai-

Toronto burmistras dėkoja !

da mokyt. Petras Balčiūnas, dirbąs su

jos bus pataisytos. Laiškus sius- 
Tėviškės žiburiai”, Jaunimo ak-
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versitete. Prašymus jau reikia paduoti 
dabar. Jų formos gaunamos TU pa
skambinus ar parašius laišką.

PO ATOSTOGŲ visi sužinos egzami
nų rezultatus. Pirmųjų kursų studen
tai, kuriems visai nepavyktų egzami
nai ir jie negalėtų ar nenorėtų tęsti 
mokslo, turėtų nemokėti mokesčio iki 
sausio 25 d. už II semestrą. Sumokė
jus grąžinama, bet susidaro daug for, 
malamų.

EUGENIJUS KAULIUS jau ketvirti!
• un-te. • Motu proga naujasis bur- tualijos, 941 Dundas'St. W., Toronto metai studijuoja Vancouverio 

mistras D. Summerville atsiuntė 3, Ont.
“T2” ir ju skaitytojams laišką,: -
kuriuo dėkoia lietuviams už nara- i STUDENTŲ BŪSTINĖS įrengimui. KunuoaeKoja lietuviamsuzpaia , 5ar aukcjo: st Kėkštai_sofa> j Ta. 
mą. Be tokios ^ausios draugu mui;onįaj — SOfą ir šaldytuvą, K. ši- 
paramos visoje bendruomeneje leitiai — sofa, p. Reginienė — foteli, 
nebūčiau gavęs tokios balsų dau- i j. Rinkūnienė — langams užuolaidas, 
gumos, kurią man davėte išrink- j p. Cižikienė — tuziną lėkščių. Radijo 
darni mane Toronto burmistru se-i ’ televizijos prekybininkas a. čižikas 
kantiems dvejiems metams”. I paskolino radijo aparatą ir patefoną.

; Pinigais aukojo: S5 p. Kavaliauskienė;
ŠV. Jono Kr. parapijos jaunimo no S3: dr. A. Užupįenė, M. Tamulai- 

choras pr. sekmadienį turėjo savo tienė; po $2: G. Bareevičienė, P. Jurk- 
tradicinį kalėdinį pobūvį parapi- Saitįs, J. Bakšys, 1. Azeikaitė, inž. V. 
jos salėje. Choras, vad. kun. B. Sičiūnas. Ačiū visiems. TLSS v-ba 
Pacevičiaus, susirinkusiems tė-Į studentų būstinės įrengi- 

jvams pagiedojo kalėdinių gies-ĮMAS BAIGIAMAS. — Dar keli liet? 
mių. Po to visi buvo pavaišinti 
ponių paruoštais skanėstais. Gau
sūs jo nariai — apie 80 — ir tė
vai vos sutilpo prie paruoštų sta
lų. Tai gražus kolonijos vienetas, 
vertas ir platesnio dėmesio. Jis 
kas sekmadienį gieda per 9.30 v. 
pamaldas ir yra koncertavęs Įvai
riomis progomis. Choro siela yra 
kun. B. Pacevičius. Jis galėtų ir 
daugiau pasiekti, jei visi tėvai 
stipriau remtų jo pastangas. B.

Inž. K. Dainora ir odontologi
jos stud. D. Galiauskaitė susituo
kė pr. šeštadienį šv. Jono Kr. baž
nyčioje. Jaunosios namuose su
rengtose vaišėse dalyvavo gražus 
būrys svečių iš Toronto ir St. Ca
tharines. Jaunasis neseniai bai
gė inžinerijos mokslus. Gavo un
to pasiūlymą tęsti studijas. Jau
nosios motina dantistė E. Galiaus- 
kienė taip pat studijuoja Halifak- 
so un-te, o brolis Rimas — medi
ciną JAV. Vestuvėse dalyvavo 
daug skautiško jaunimo, kuris 
lietuviškai kalbėjosi ir dainavo. 
Abu jaunavedžiai yra uolūs skau
tų veikėjai, inž. Kęstutis yra bu
vęs skautų akadem. pirmininku.

I paskolino radijo aparatą ir patefoną. 
; Pinigais aukojo: S5 p. Kavaliauskienė;

Disneyland 
Kanadoje

Trys mylios nuo Niagaros krio
klio 175 akru vietovėje išaugs 
suaugusiems ir vaikams Įdomybių 
vieta, kuri žada būti didesnė ir 
Įdomesnė už garsiąją Hollywood© 
Disneyland. Pradiniams darbams 
$10 mil. skiria Niagaros pagraži
nimo komitetas. Jau sekančiais 
metais šv. Patriko dienai bus ati
darytas airių kaimas su visomis 
prašmatnybėmis.

Linksmybių ir Įdomybių parko 
planuotojas yra Nat Winecoff, 
tas pats asmuo, kuris suprojekta
vo Disneyland. Jam gelbsti To
ronto menininkas M. Moffett.

Jau trejose vietose JAV buvo 
bandyta pakartoti Disneyland, bet 
subankrutavo. Niagara Falls or
ganizatoriai tikisi turėti pasiseki
mą, nes krioklį kas metai aplan
ko 7.500.000 turistų. Disneyland 
per metus aplanko 5 mil.

Komplimentas
— Ar aš labai pasenau? — po

nia klausia svečią.
— Visai ne! Tamsta atrodot 

kaip šešiolikos metų rožė...
Geriausia priemonė

— Ką tamsta vartoji kilimų va
lymui?

— Savo vyrą...

komercinius mokslus.

Sičiūnas. Ačiū visiems. TLSS v-ba

menininkai yra pažadėję padovanoti 
savo kūrinių. Jau turima: 5 drožiniai 
P. Misevičiaus, 2 — Dagio. Būstinė per 
visus laisvalaikius pilna studentijos. 
Per Kalėdų šventes buvo eglutės po
būvis, kur buvo pasiklausyta gražios 
muzikos, pasišokta.

AGR. BAČĖNAS ir DR. BALĖNIE
NĖ Woodstock apyl. turi tabako ūkį. 
Jų sūnus Algis, 13 klasės mokinys yra 
vietinės gimnazijos futbolo žvaigždė. 
Algis ateinanti rudeni žada atvykti stu
dijuoti į Toronto un-tą odontologijos.

LAIKAS VISIEMS 13 skyriaus mo
kiniams apsispręsti ką studijuos uni-

VIRGILIJUS KAULIUS studijuoja 
Fairfield un-te, JAV. Jo tėvai gyvena 
Vancouveryje.

D. D. SLAVINSKAS Hamiltono un- 
te studijuoja atominę fiziką ir rengia-: 
si magistro laipsniui. Jau išklausė ati- i 
tinkamą paskaita kursą ir atliko tyri- į 
mus. Imperial Oil bendrovė pakvietė jį i 
tarnybai Caiga-y mieste. Ten jis anks- ? 
čiau dirbo 5 metus kaip geofizikos in- į 
žinierius. I

P. GALIAUSKIENĖ, norėdama gau-: 
ti dantų gydytojos teises Kanadoj, pri-! 

į sutaikydama prie krašto reikalavimų, 
kartoja sutrumpintą odontologijos i 
kursą Halifax, N.S., un-te. Ten leng-: 
viau primami studentai ir Į medicinos ! 
fakultetą.

VYTAUTAS, MINDAUGAS IR TA- i 
DAS MACAI tapo pirmaisiais moki
niais savo skyriuose; pirmieji du — šv. 
Patriko pr. m-loje, Tadas — šv. My
kolo katedros m-loje. Vytautas VII 
skyr. gavo vidurkį 84%, Mindaugas V 
skyr. — 91.9%, o Tadas III skyr. — 
80%. švenčių proga iš tėvų jie gavo ■ 

! premijas po S10. Visi trys lanko šeš- j 
tad. liet, m-lą ir konservatoriją; be to,! 
eina ir Mišioms patarnauti.

Lietuvių skautų veikla
LIET. SKAUTŲ S-GOS JUBILĖ- 

JINĖ STOVYKLA Įvyks 1963 m. lie
pos 27 — rugpjūčio 11 d. Putname, 
Conn., Nek. Pr. M. seserijos kongre
gacijos įruoštoje stovyklavietėje. Ju- 
bilėjinėje stovykloje iš JAV ir Kana
dos dalyvaus apie 500-800 skautų ir 
skaučių.

SKILTININKŲ KURSAI, pradėti 
1962 m. gruodžio 2” d. Po teorinės da
lies seks iškylos ir praktiniai darbai. 
Kursus veda prityrę vadovai.

TORONTO SKAUTŲ-ČIŲ eglutė — 
sausio 6 d. Prisikėlimo salėje, 5 vai. 
p.p. Prašome tėvelius bei skautų rė
mėjus šioje eglutėje su vaikais daly
vauti. Eglutė yra ruošiama j. skautėm- 
tam, bebram • udrytėm.

DLK MINDAUGO DR-VĖS skautai 
sausio 5 d., 1 vai. p.p. renkasi Prisikė
limo muzikos studijoj sueigai. Daly
vavimas būtinas. Draugininkas

SKAUTAI KVIEČIAMI neatidėlio
jant užsiprenumeruoti “Skautų Aidą”.

TORONTO SKAUTŲ VADOVŲ me
tinis sąskrydis — vasario 23 d.; vaka
re pietūs ir šokiai Royal York viešbu
tyje. Kas iš liet, vadovų norėtų daly
vauti, prašomi greičiausiu laiku užsi
registruoti pas tunto adjutantą.

MALONIAI PRAŠOME visus skau- 
tų-čių tėvelius įsijungti į stovyklavie
tės fondo vajų, ši stovyklavietė bus 
naudojama jūsų vaikų auklėjimui reli
ginėje, tautinėje ir lietuviškoje dva
sioje. Prašome prisidėti savo auka ir 
talkinti vajui paimant aukų lapus iš 
Vyt. Sendžiko, 277 Durie Avė., telef. 
RO. 2-3583.

ŽINIOJE APIE M. SKRINSKIENĖS 
ATVYKIMĄ iš okup. Lietuvos pr. “T 
Ž” nr. įsibrovė netikslumas rašant apie 
rožių puokštės įteikimą. Ją Įteikė B. 
Vaidotienė savo ir vyro vardu. F.

6 psl.

CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

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

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

Ats.
Pr. KERBERIS :

Darbo tel. LE. 24404 <
Namų tel. LE. 5-1584 į

6 kambarių, puikus mūrinis namas, <
kvadratinis planas, užbaig- < 
tas rūsys su baru, garažas su ’ 
privačiu įvažiavimu. $3.000 1 

z įmokėti. Baby Point rajone. <
14 apšildomų vasarnamių ir krautu- 1

vė, apie 25 mylios nuo To- į 
ronto, didelis sklypas, priva- < 
tos ežero krantas, pritaikyti < 
gyventi ištisus metus. Gauna < 

1 apie $750 mėnesinės nuomos. < 
Geras biznis, be sunkaus dar- < 
bo. Skubus pardavimas dėl 1 
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 i 
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. <

kambarių, šiurkščių plytų, atski- * 
ras mūrinis namas, garažas J 
su privačiu įvažiavimu, apie < 
$3.000 įmokėti ir viena atvi- < 
ra skola 10-čiai metų. Pilna < 
kaina $17.500. Runhymede < 
— Bloor. <

Bungalovas — 5 kambariai, užbaig- < 
tas rūsys, vandens alyvos šil- < 
dymas. Garažas su privačiu j 
įvažiavimu, apie $4.000 įmo- 1 
keti, viena skola likučiui. ; 
Prašoma kaina $15.500. Ran- j 
dasi Swansea raj. arti Bloor. < 

kambarių, atskiras mūrinis na- ’ 
mas, Vandens alyvos šildy- J 
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 S5.0G0 Įmokėti, 1 

užbaigtas rūsys, naujas šil- < 
dymaš, gražiai įrengtas vidų- 1 
je. lengvos ir ilgos išsimokė- ’ 
jimo sąlygos. Garažas. Jane < 
— Bioor rajone. <

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

Penkių butų, atskiras, mūrinis na- < 
mas. Apie $7.000 įmokėti, i 
Privatus Įvažiavimas. Viskas < 
išnuomota. Žema kaina. Jane < 
— Bioor. <
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OAKMOUNT — BLOOR
$5.000 įmokėti, atskiras, mūrinis 

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

k vininkui.
; RONCESVALLES — HIGH PARK 

BLVD.
i $5.500 įmokėti, puikus 3-jų šeimų 
i namas. Karšto vandens aly-
į vos šildymas. Kiekviename

augšte virtuvė ir vonia. Di- 
‘ delis kiemas. Dvigubas gara-
► žas Jr privatus įvažiavimas.
) Viena atvira skola balansui.
► Prašoma kaina $27.900.
t BLOOR — BROCK AVĖ.
) $2.000 įmokėti, originalus dviejų
► šeimų namas — dupleksas.
► Vienas butas 6 kambarių, 

antras septynių 11-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-
Į nėšiui ” pajamų. Balkonai.
1 Aliumininiai langai. Prašo
į $32.500.
I 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
J gerai išlaikytas pastatas.
► Prašo $65.000.
! 100 AKRU FARMA — RESORT AS 
) $10.000 Įmokėti. Tik 80 mylių nuo
► Toronto, prie 11 kelio. Mū-
► rinis 8 kambarių namas, ki-
► ti pastatai cementinių blo-
► ku. 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-
Į te man dar šiandien. -
* Be to, turime labai dideli pasirin- 
( kimą įvairaus dydžio apartmenti-
► nių namų.

J. RUKŠA
! LE. 2-4404

Namų telefonas LE. 6-9165
PASITEIRAUKITE DĖL KITU NUOSAVYBIŲ. 

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

LAISVĖS FESTIVALIS
Ir šiemet organizuojamas Įvai

rių tautybių “Laisvės festivalis” 
Toronte vasario 1-3 d. O’Keefe 
centre. Iniciatorius — Kanados 
tautinių šokių draugija, globėjai 
— O’Keefe bendrovė ir Romano 
korporacija. Dienraštis “The Dai
ly Star” Įteiks premiją geriausiai 
taut, šokių grupei ir sidabrinę 
taurę. Dvi premijas individua
liems šokėjams paskirs Imperial 
Oil Co. Ltd. Iš viso šiais metais 
premijoms bus išmokėta $1.800, 
be to, bus Įteikta keletas taurių 
laimėtojams.

Pernykščiame “Laisvės festiva
lyje” dalyvavo 28 taut, šokių gru
pės. 8 chorai ir 9 pavieniai šokė
jai. Buvo išmokėta $1.600 premi
joms ir Įteikta 8 taurės. I premi
ja $500 teko Mollie MacGregor 
šokėjų grupei, II — $300 slovakų 
grupei iš St. Catharines, III — 
$200 serbų “Strazilovo”, IV — 
$100 lietuvių “Gyvatarui” iš Ha
miltono. Laisvės festivalio kara
laite buvo išrinkta Regina Žyman
taitė. Tokie rinkimai bus ir šie
met. II festivalis žada būti dar

didesnis. Lietuviams reikėtų juo 
daugiau susidomėti ir sudaryti są
lygas jame dalyvauti netik mūsų 
šokėjams, bet ir chorams. Rengė
jų tel. LE. 4-7501 - 2,1052a Bloor 
Street West.

Nu-Line Interiors
Minkštų baldų krautuvė - dirbtuvė

Nauji baldai — pagal užsakymą 
Seni — pertraukiami, perstiliuojami 
Matracai, virtuvės stalai ir kėdės 

tiesiai iš fabriko 
Sąžiningai atliekamas darbas 

Sav. K. KACIULIS 
2462 Kingston Rd., Toronto 

Telef. AM. 1-7541
St. Catharines klijentams skambinti 

MU. 2-9154

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

Will-Do Cartage 
Baldų pervežimas 

mieste, prieinama kaina. 
Visi baldai apdrausti.

Broliai SODONIAI.

KAS ESI —

Bosas ar vadas?

124 GRACE ST., Toronto

Tel. LE. 4-8390

Atsiveža nt į 
Kanadą ar 
keliaujant

jums patars ir padės

V. BAČĖNAS
FOUR SEASONS TRAVEL LTD. 
109 Bloor St. W., Toronto 5 

WA. 5-5555
Po darbo LE- 3-3027

Bosas varo savo valdinius, 
vadas — patraukia.

Bosas remiasi autoritetu, va
das — gera valia.

Bosas sukelia baimę, vadas 
uždega entuziazmu.

Bosas sako “Aš”, vadas krei
piasi “Mes”.

Bosas Įsako darbą, vadas nu
stato tik jo linkmę.

Bosas sako: “Būk Čia laiku”, 
vadas gi atvyksta pirm nusta
tyto laiko.

Bosas kaltina už nesėkmę, 
vadas sutvarko nepasisekimus.

Bosas žino kaip yra padary
ta, vadas gi rodo kaip padaryti.

Bosas daro darbą nuobodžiu, 
vadas — maloniu.

Bosas sako “Eik”, vadas — 
“Eikime”. St R.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. (Pric 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.

KRAUTUVE 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 kambariu, 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, 2 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.

Tarime krautuvių, faunų, vasarviečių, hotelių, motelių įvairiose vietose ir 
įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus.

Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų • morgičių.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius
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DTJ D r? CG Real Estete

1064 Bloor St. W. ŲE >928^
(prie Gladstone Ave.) 1'' " ‘ r <

Geriausia dovana visai šeimai, tai nuosavas namas!

RUNNYMEDE — ANNETTE, 7 k, j 
mūr., 2 virt., 4 kamb. pirmame 
augšte, naujas šild., did. kiemąs, 
garažas. Prašo $2.000 hnok. Par
duos už $15.000.

HIGH PARK BLVD. — RONCES
VALLES, 6 did. kamb., mūr., mod. 

virt., alyva šild., vieta garažui. 
Vienas morgičius. $2.500 įmok. 
Prašoma kaina $15.500.

GLENLAKE—DUNDAS ST. 8 gra 
žus kamb. per du augštus, mūr., 
atsk., 2 virt., 2 vonios, naujas 
alyvos šild., vieta garažui, priv. 
įvaž. $3.000 imok., Parduos už 
$13.500.

HUMBERSIDE AVE. — EVELYN.
7 kamb., atsk., rupių plytų, ge
ras išplanavimas, priv. įvaž., ga
ražas, su $5.000 įmok., prašoma 
kaina $19.500.

1

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI ĘARDAVIMUI

Telef. LE. 4-9286. Namų - RO. 64)417

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

stočių, garažu, moteliu, Įvairių biznių ir t.t

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

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

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

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, o vakare 
nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penk
tadieniais. .

Lietuvis LAIKRODININKAS
F.BOCHULIS

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

7 aupyk ir skolinkis

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS kilimus.

Automatinis eie&tia varymas. Sutai
sau iširusius gaius ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

>

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

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.

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

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

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.

r VISI MASINU REMONTO DARBAI LIETUVIAMS ATLIEKAMI 
PIGIAU LIETUVIŠKAME V.S. 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
VISU RUSIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS'POMPOS.

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

OSSINGTON — DAVENPORT, 9 k. 
per du augštus, mūr., atsk. na
mas. Naujas vand. alyva šild., du 
gražūs butai, 3 garažai su plačiu 
ivaž. Tik $3.000 įmok. Prašoma 
kaina $18.500.

JANE ST. — ST. JOHNS RD. 5 k., 
mūr. bungalovas, 2 kamb. rūsy
je. Skubus pard. Sav. pirko kitą 
namą. Vertas apžiūrėti, nes pra
šo tik $15.500 ir $3.000 įmokėti.

BLOOR — GLENLAKE, 11 kamb., 
atsk., rupių pi., modernus - origi
nalus dupleksas. Did. kamb., ide
alus gyventi ir nuomoti. 4 gara
žai ir privatus įvaž. $4.000 įmok. 
Prašoma kaina $25.000.

BLOOR — BATHURST. 8 kamb., 
mūr., 3 virt., alyva šild., vienas 
10-čiai metų išmok. Parduos už 
$15.000 ir $3.000 įmok.

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

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

; POLITINE: - SROVINĖ SPAUDA
• Ryšium >u speudoj pasirodžiusiom 
pastabom apią litliet. kultūros kongre
so* .spaudai, sekcijos Aprašymą “T2” 
1962 rt>. Iąį>kričio 29 <r. 'laidoj, kur bu-' 

,¥0- suabejota red. J.-Kardeliui priskiri 
tu tvirtinimu, ‘T?” redakcija, neturė
dama paskaitų tekstų, kreipėsi į red. 
J. Kardelį, prašydama atsiųsti paaiški
nimą raštu. Iš jo matyti, kad red. J. 
Kardelis nesiūlė, palaikyti srovinę po
litinę spaudą. Netikslumas įsibrovė 
per korespondentų skubėjimą. Štai to 
rašto tekstas:

“Did. Gerb. “Tėviškės žiburių”
Redaktoriau,
Rašant apie II Liet. Kultūros Kon

greso Spaudos sekciją, kurioje buvo 
perskaitytas mano pranešimas, “Tėviš
kės žiburiuose” buvo parašyta: “... J. 
Kardelio pasiūlymas palaikyti srovinę 
politinę spaudą — nepriimtinas”. Iš to 
sektų, kad J. Kardelis siūlė palaikyti 
srovinę politinę spaudą. Tikrumoje gi 
buvo visiškai atvirkščiai.

Mano pranešime štai kaip buvo pasa
kyta: “.... noriu atkreipti dėmesį į 
Jungtinių Amerikos Valstybių prezi
dento, J. Kennedy, teleraketa perduo
tąją visai žmonijai kalbą, kurioje jis 
įtaigojo epochinės reikšmės būtinu
mą: atsisakyti valstybėms dalies su
verenumo bendrųjų žmonijos reikalų 
labui. Aš esu įsitikinęs, kad mūsų iš 
Lietuvos atsivežtos srovinės nuotaikos 
ir tendencijos išeivijoje neturi realios 
prasmės, šia prasme čia mums tenka 
nugalėti tiktai totalistines užmačias. 
Jos tiktai mus gali skirti. Tačiau ir šį 
skirtumą tramdykime. Bent, kaip sako 
Kennedy, atsisakykime dalies savo sie
kių visos tautos bei Lietuvos labui”.

Tamstai, Gerb. Redaktoriau, būsiu 
dėkingas, kad vardan objektyvios tie
sos, bus paskelbtas šis laiškelis “Tėviš
kės žiburiuose”. Reiškiu Tamstai pa
garbą. Nepriklausomos Lietuvos1 

red. J. Kardelis

ŠEIMŲ SUJUNGIMAS
Vienas “Tž” skaitytojas atsiuntė re

dakcijai privataus pobūdžio laišką, ku
rio ištraukas perduodame visiems skai
tytojams. — Red.

“Jūsų vedamasis ‘Imigracijos Minis
terial’ yra vienas aktualiausių ir rim
čiausių ir humaniškiausių straipsnių 
galįs rasti pritarimo netik pabaltiečių 
spaudoj, bet ir anglų ir tarptautinėj 
spaudoj”.

“Šiuo reikalu reiktų kreiptis netik į 
imigracijos ir užsienio reikalų minis- 
terius, bet ir į parlamento atstovus, 
augštus dvasiškius, tarptautines mo
terų ir žmogaus teisių draugijas prie 
Jungtinių Tautų.

Pasakojant apie rusišką priespaudą 
niekas taip neįtikina “anglikų”, kaip 
pavyzdys, kad po 20 metų žmonos ne
išleidžia pas vyrą, kai net karo belais- į baigusiųjų Toronto un-tą trys in-’ sovieto pilna tekstu 4 puslaoiuose

i viai, kovoję prieš rusus, jau seniai sa- 
i vo šeimose gyvena”.

“R. Kryžius padeda visiems prašan
tiems užpildyti dokumentus, persiun- 

| čia nuo savęs į Rusiją informaciją apie 
j asmenis ir prašo rusų atitinkamas įs- 
j taigas pagelbėti. Vietos respublikų mi- 
i licija (pasų sk.) svarsto prašymą, bet 
paprastai būna neigiamas atsakymas, 
nes nėra juridinio jiems pagrindo (?); 
jiems tik vienas kelio galas — “te
grįžta, kliūčiir nėra”.

“Rusų vyriausybė yra sudariusi su
tartis su V. Vokietija, Lenkija, Švedi
ja ir Prancūzija dėl karo atskirtų as
menų perkėlimo. Jų išleistos taisyklės 
galėtų būti pradžia pasikalbėjimams 
rasti išeitį.

Pavienių asmenų prašymas nepasie
kia Chruščiovo, jei yra siunčiamas ne 
per įtakingus asmenis”.

‘‘Imigracijos departamentas turi už
šaldytų bylų (kas ketveri metai pra
šymus sunaikina ir vėl turi prašyti iš 
naujo). Surenka net kelionei apmokėti 
pinigus ir ragina į atstovybę (Lietu
voj?) kreiptis prašančiajam, o kai 
kreipiamasi, gauna atsakymą: “jei gau
si leidimą išvykti, kliūčių nedarysim”. 
Atrodo, tuo ir baigiasi konsulų darbas.

Rusiška galvosena šiuo klausimu yra 
išdėstyta knygoje “International Law”, 
Academy of Sciences of USSR, For
eign Languages Publishing House,

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont 
Telefonas LE. 4-8431

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS
Tel. LE. 7-2815

International 
Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST.

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

PIJANINU
TECHNIKAS
A. BRICKUS atlieka įvairius pija- 
ninų remonto darbus ir sustyjtavi- 
mus. Perka ir parduoda naudotus 
pianinus. Telefonas EM. 4-8757.

Moscow, Kanadoj jos kamfc $2.60. *
Tikiuosi, kad jifįų pastangos rąs 

konkrečias veikimą" 4ormas ir' nepasi
liks tik šauksmu tyruose”. . 4 .
•į . . į . \

4 TIESOS >
ŽODIS ’

“TŽ” 1962 m. 49 nr. vedamajame bu
vo iškelta gana svarbi problema: su
jungimas karo išskirtų šeimų. Karas 
jau seniai baigėsi, o žaizdos dar neiš
gydytos. Šeimos išdraskytos, sovietų 
kankinamos. Visokios tarptautinės 
chartos pamintos po kojom. Yra Jung
tinės Tautos, kuriose galima iškelti į 
viešumą visus žmogaus išniekinimus ir 
Vakarų pasaulio valstybės turėtų iš
kelti karo išskirtų šeimų problemas.

Netik valstybių vyrai, bet ir religi
nių bendruomenių vadai turėtų tą pa
daryti. Gi tremtinių organizacijos turė
tų kreiptis masiniais laiškais, protes
tais. Tegul žino šio krašto žmonės nuo
gą tiesą. Kartu priminkime, kad ir Va
karų pasaulio didžiosios tautos to pat 
susilauks, jei laiku komunistams 
kumščio neparodys.

Siūlyčiau minėtą “TŽ” straipsnį iš
versti ir pasiųsti Kanados vyriausybei.

J. K is
Red. — Otavos vyriausybė svetimų 

kalbų vertėjų tarpe turi ir vieną lietu
vį. Tikimės, kad tas straipsnis nepraeis 
nepastebėtas.

MOKOSI GIMTOSIOS KALBOS
Emigrantų vaikai, kurie neturėjo 

progos savo gimtosios kalbos gerai iš
mokti, baigę mokslus rūpinasi ją iš
mokti. Man pasakojo Ontario min. J. 
Yaremko, kad jis, baigęs advokato 
mokslus, pradėjęs pagrindiniai moky
tis ukrainiečių kalbos. Panašiai daro 
ir pernai baigęs Toronto un-ta lietuvis; 
gyvendamas Kanados vakaruose, dabar 
ima raštu lietuvių kalbos pamokas iš 
Čikagos lituanistinio instituto. Jis no
ri gerai išmokti savo gimtąją kalbą. 
Kilnus pavyzdys. J. Ka.

KODĖL KANADIEČIAI 
SPECIALISTAI EMIGRUOJA Į JAV?

Kodėl Kanadoj nekreipiamas dėme
sys, kad visas jaunimas, siekiantis 
augštojo mokslo, gautų atitinkamas 
vietas? Gal tai dar kolonijų švietimo 
politika tebetęsiama? Valstybines ir 
savivaldybines tarnybas užpildo iš 
metropolijos atvykę britai. Sakysime, 
jū ir dabar Toronto savivaldybės įstai
gose yra virš 50%. Tas pats yra ir su 
valstybinėmis tarnybomis.

Didelis skaičius Kanadoje baigu
sių augštuosius mokslus išvyksta į JA 
V-bes. Per 10 metų išvyko jų virš 3000 
inžinierių. Aplamai daug specialistų 
išvyksta į JAV. Per 1961 m. išvyko 
apie 50.000 kanadiečių įvairiausių spe-1 
cialistų. Išvykusiųjų skaičiuje yra ir! 
lietuviu.

žinieriai: V. Mikėnas, K. Dainora, J. 
Vėlyvis, kurie ten gavo gerus darbus 
ir tęsia studijas.

Atrodo, dar ilgai Kanados augštąsįas 
vietas užpildys britai, baigę mokslus 
Europoj. Mūsų vaikams reikės tenkin
tis antraeilėmis vietomis, išskyrus lais- į 
vasias profesijas if- laiminguosius at-!

J. Kirvisvėjus.

Amerikiečiai 
pirmauja Nobelio 

premijose
Nuo Nobelio premijos Įsteigi

mo 1901 m. daugiausia ją Įvairio
se srityse yra laimėję amerikie
čiai — 52, Vokietija — 45, Bri
tanija — 41 ir Prancūzija — 17.

Mohawk t urniture Telefonas LE. 24108

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

Geriausia proga įsigyti , 
naujausios mados baldus.

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

W. A. LENCKI,
L.L-15.

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Roe^fi 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

l

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

(pne Dufferin)

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

Sav. Ant Paškevičius 
■ i mu -■

menė. Tuo būdu buvo parodyta 
Katapgos prez. CombeĮ, kad JAV 
neremia jo pretenzijų. Be to, Ka- 
tangos atstovas Struelens buvo iš-

a -/r •- JT kariniai daliniai po neilgų 
kovų Katahgos prov. sostinėj'Eli- 
zabethville užėmė svarbiuosius 
pastatus, pašalino barikadas, o 
katangiečių kariniai daliniai , pa
nikoj pasitraukė iš sostinės i miš
kingas apylinkes, palikę tankus 
ir kt. sunkiuosius ginklus. Ka- 
tangos vyriausybės šefas Combė 
su savo ministeriais irgi pabėgo 
iš sostinės. Combė prisiglaudė P. 
Rodezijoj, kur pareiškė, kad ka- 
tangiečiai pasiryžę nepasiduoti jo
kiai prievartai ir geriau mirsią, 
bet nepasiduosią. JT kariniai da
liniai perėmė Elizabethville mies
to tvarkymą. Jie taip pat ’kontro
liuoja 12 mylių sritį apie miestą. 
JT gen. sekr. U Thant pranešė, 
kad kariniai veiksmai Katangoj 
baigti ir Combė su savo ministe
riais gali grįžti atgal. Jeigu tokia 
būklė nusistovės, Katangos Įjun
gimas i Kongą bus užtikrintas. 
Galimos yra betgi ir naujos kom
plikacijos.

INDIJOS - KINIJOS KARAS.
Raud. Kinija jau padarė sienų 

sutartis su Pakistanu ir Kraštinė 
Mongolija ir telkia Afrikos - Azi
jos kraštų diplomatinę paramą. 
Indija, verčiama JAV ir Britani
jos, pradėjo derybas dėl Kasmiro 
su Pakistanu, kuris protestuoja 
prieš vakariečių karinę paramą 
Indijai. Derybose Pakistanas, 
remdamasis JT 1949 m. rekomen
dacija, reikalauja plebiscito Kaš- 
mire, nes mano, kad dauguma 
mahometonų basuos už Pakistaną 
— mahometonų kraštą, o Indija 
tvirtina, kad Kašmiras yra Indi
jos dalis. Amerikiečiams rūpi tas 
dvi provakarietiškas valstybes su
taikinti ir sustiprinti Indijos po
ziciją. Nassau pasitarime prez. 
Kennedy su premjeru Macmilla- 
nu sutarė teikti Indijai karinę pa
galbą už $120 mil.

Niujorkas. -— Savaitr. “Time” 
žymiausiu 1962 m. vyru paskelbė 
popiežių Joną XXIII. Esą jis da
vęs pasauliui tai, ko negali duoti 
nei mokslas, nei diplomatija, bū
tent, jausmą vieningo pasaulio 
kaip vieningos šeimos.

Londonas. — Konservatorių 
i laikraštis “Daily Express” paskel- 
į bė N. Chruščiovo kalbos augšč. 
I cnvipfp hilna tekstą 4 nuslaoiuose

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

LATVIŲ GĖLIŲ KRAUTUVĖ
802 BATHURST ST. (kampas Bloor) 
Telefonas LE. 3-3884.

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
★ Puokštės nuotakoms bei įvairioms kitoms progoms — 

europietiškamc ir kanadiškame stiliuje.
★ Įvairiausių rūšių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
★ Mes turime gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

ir už tai gavo iš Maskvos $60.000. 
Sako “pinigai nedvokia”. Tai ne- 
oirmas Įvykis, rodąs britu politi
kos beprincipiškumą.

420 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 6.30 vai. vak. šeštadieniais nuo 

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

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

iki 9 vai. vakaro.

plačių apylinkių.
amsananu

LIETUVIO ADVOKATO 
IŠTAIGA

NEIMAN, BiSSETT
SEGUIN

Advokatai —■ Notarai
35 HAYDEN ST., Toronto, 
(arti Bloor ir Yong gatvių)

Telef. Įstaigos Telef. namų: 
WA. 4-9501. BE. 3-0978

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kontraktorius

Visų rūšių elektros 
Įrengimai ir pataisymai.

Jei RO. 7-9947 
24 Humberview Rd., Toronto.

KAS PO 
ADENAUERIO?

Žurnalo “Spiegei” afera sukrė
tė V. Vokietijos vyriausybę ir pri
artino Akio min. L. Erhard ar
čiau prie kanclerio kėdės. Anks-
čiau apie kanclerio vietą galvojo jorke . turėjo pereiti muitinės, e 
gabus ir jaun^s .gynyhįos minįste- -kontrolę. Muftinink^s .pažvelgė* į t 
ris Josef Strau&, hšt kol kės jo jo“ lagaminą,‘ bet’nieko'Įtartino”ris Josef Straub, bšt 
politinė karjera yra sukliudyta. 
Adenaueris prilaiko ekonomistą 
Erhardą nuo pergreito kilimo.

Dr. Erhard yra protestantas, nepažymėtas pase? 
nors priklauso krikščionių demo- — Tai mano pus 
kratų partijai, 65 m. amžiaus ir’ 
yra laikomas vienu gabiausiu Eu-1 
ropos ekonomistu.

Kurie stipresni?
Pagal Londono “Institut for 

Strategic Studies” paskelbtus 
duomenis:

Vakarai turi: taipkontinentirrių 
raketų 450-500, vidutinio nuoto
lio raketų — 250, tolimo skridi
mo bombonešių — 630, vidutinio 
nuotolio bombonešių — 1630.

Rytai — tarpkontinent. raketų 
75, vid nuoioHb raketų — 700* 
tol. skridulio bombonešių — 200, 
vid. nuotolio bombonešių—1400.

Amerikos užsienio 
politikos kritika

(Atkelta iš 3 psl.)
sai nebūtinai sutampa su Lietu
vos interesais. Gal ta prasme ir 
lietuviškoji nuolat besikartojanti 
kritika galėtų būti pateisinama. 
Bet ilgainiui ar toji kritika nepa
kirs šakos, ant kurios patys sėdi
me? Jei tų klaidų Vašingtonas da
ro taip daug, jei jas vis kartoja, 
ar, bent dalimi, nesame kalti ir 
mes patys, Amerikos piliečiai, bal
suotojai? Ar nėra kitų būdų pa
veikti savo rinktuosius atstovus, 
kad jie bandytų sukti amerikinę 
politiką mums palankesne ar no
rima linkme?

APDRAUDA namų, 
automobilių, 
baldu ir Lt.

RO. 6-0811 arba RO. 6-0832
««r

DR. E. ZUBRIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

DR. V. J. ME1LUVIENĖ
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
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O.
Wiktoria BUKOWSKA, R.O.

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

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

DRAUDIMAI
NAMŲ, AUTO, VASARVIEČIŲ, KOMERCINIAI, 
ATSAKOMYBĖS, APIPLĖŠIMO, TRANSPORTO, 
BONDS IR PAN. -------------------

DRAUDIMO (STAIGA
■ AL DŪDA

ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BEND- 
ROVĖS. DRAUDIMAI RAŠOMI V _2 “ 
KANADOS PROVINCIJOSE. !•% NUOLAI
DA IMANT DRAUDIMĄ IS VIENOS 
KOMPANIJOS.

ŠYPSENOS
Ambasadoriaus pusryčUt.. « 

' .Atvykęs 0 AfrikosJėktuvu.vie- ? 
uos naujos valstybės ambasado
riuj Į jungtinių tautų sesiją Niu- t

nerado. Salia ambasadoriaus pa
stebėjo juodą vaikuti.

— Kur jo dokumentai? Kodėl

— Tai mano pusryčiai
Chruščiovas pragare

Po mirties Chruščiovas pasiro
do prie dangaus vartų, bet šven
tasis Petras, žvilgterėjęs i ji, pa
siunčia pragaran.

Po kelių dienų, prie tų pačių 
vartų pribėga du maži vėhriftkš- 
čiai. šv. Petras, neslėpdamas pik-. : 
tumo, sušunka:

— Kas čia per pokštai? Nese
niai čia buvo Chruščiovas,. © da- 
bėr — jūs. Ar iš proto iš^Jcrėus- 
tėte? Grįžkit į pragarą — tenai 
jums vieta!

— Bet, bet.. 
niūkščiai, — 
grįžti. Mes ėsamė pirmieji pabė
gėliai iš ten ...

Teisėjas — nedraugas
Nesant pakankamai Įrodymų, 

teismo prisiekusieji išteisino nu
sikaltėli. Teisėjas jam sako:

— ŠĮ kartą tau pasisekė. Atei
tyje venki blogų draugų!

— Taip, pone teisėjau, steng
siuos nebepakliūti pas jus ...

Vienodas oras
Grįžęs iš atostogų Ramiojo van

denyno salose Krukas pasakoja 
šeimai savo Įspūdžius, ypač girda
mas nepaprastai gražų orą, kuris 
per visą laiką nepasikeitęs.

— Vargšai tenykščiai žmonės, 
— apgailestavo žmona. — Tai 
apie ką jie kalba, jei oras toks 
pats ir toks pats?

. — aiškinasi-veL . 
mes nebegalime

DR. J. MATULIONYTĖ 
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. MORRIS 
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(į rytus nuo Dufferin St.)

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingumų. Kolba slavų kalbomis. 
470 COLLEGE ST., Toronto

Telef. WA. 1-3924

Dožai ir sienoms 
popieris! sepeoai, 
r r TERPENTINAS

SKY’S PAINT & WALLPAPER 
891 DUNDAS ST. WEST

Tel. EM. 4-2715, Toronto, Ont

24 VAL. PATARNAVIMAS L

RO. 94612
DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
NAMŲ

RO. 6-7132
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Visi kviečiami MONTREAL, Que.
A V parapijos žinios mu gėrėtis. Gal kitą kartą bus 

— Tradicinis N. Metų sutiki- i įrengta bent laikinė garsiakalbių 
mas įvyko AV bažnyčioje. Pirma-! sistema perduoti giesmėms ir sa- 
dienį, vidurnakčio 12 vai. buvo Įėję, 
iškilmingos Mišios už pasaulio tai
ką. Lietuvos laisvę. Po pamaldų 
AV parapijos salėje įvyko sveiki
nimai ir vaišės.

— Eglutė vaikučiams — sek
madienį, Trijų Karalių šventėj. 
Rengia — Montrealio lituanisti
nių mokyklų tėvų komitetas. Į šią 
šventę kviečiami visi lietuviai vai
kučiai. Šventė įvyks AV parapijos 
salėje 3 vai. p.p. šventės progra
mą atliks AV mokyklos mokiniai, 
vad. m-los ved. A. Blauzdžiūno ir 

i mokytojų.
i — Parapijos kunigai reiškia vi- 
; siems parapijiečiams nuoširdų 
dėkingumą už ypatingą duosnu- 
mą. aukas šių metų kalėdojimo 
metu.

— šis penktadienis yra mėne
sio pirmasis, šv. Mišios bus ir va
kare 8 vai.

— Nuoširdžiai sveikiname su
kūrusius šeimos židinį: Darių 
Ambrozaitį su Giedre Masevičiū- 
te ir Neill McLeod su LiUana Mi
lašiūte; sulaukusius šeimos prie
auglio: Bruno Jazoko šeimą, ku
rios duktė buvo pakrikštyta Kata- 

irinos Onos vardais; R. Jurkaus 
į šaima. kurios duktė buvo pakrikš- 
įtyta Gintarės Barboros vardais ir 
, P. Povilaičio šeimą, kurios sūnus 
i buvo pakrikštytas Dariaus Pau- 
i liaus vardais. Visiems linkime 
; gausios Viešpaties nalaimos.

-ritėtas nuoširdžiai “ sveikina N i Blauzdžiūnas. Rosemounto mo 
ĮMehj nro^a mūsų gražuli chorą i tykioje vajus atidėtas po švenčių, 
i ir dirigentą mu’. A. Awhro’aiti. I “ __ ....
i visus mūsų mielus parapijiečius, ■ “Lito” sieniniai kalendoriai 
: uaraniios bičiulius ir visus Mnni-šl963 m. su katalikiškais ir tauti- 
Į jiAritvitis. Visiems linkime Į n.iai* vardais jau gauti. Norintie- 
laimės bei gausios Dangaus pa- pasiimti nemokamai darbo

i valandomis. i .■
, j Mon'rcaMn IJe'nvhi Prekybos 

f Rūmu "o*'"gal Lithuanian 
Chamber o1- Commerce steigimo 

-*'i">Hs s : i">: iatoriai tuo
Sv Ko-i^šero ;„vVn reikalu ruošiasi sušaukti pasita-

:-5kilmės N. Metų išvaka-: r’m^‘
šeima Kalėdų proga per Caritas vėse — buvo naminėta į Vartotoju kooperatyvui—krau-
šalnai naaukojo $10. Dr. J. Yčo i 50 retu gyvavimo sukaktis. Pa- tuvei Montrealvfe s*e’Mi komite- 

--.pPinę į o v-'i naW’oc jajkė kun ifas buvo sudarytas 1962 m. pava- 
i r1 .T T^nvį^iiis. Giedojo operos sari, bet veiklos li^šiol nenarodė.

A. :sol. E. Kardelienė ir nar ehpr-’s Girdėti, kad dalis jo narių gana 
: '•"‘d. J. ‘■'i-vrin Kartu-Įvyko ir N.; oh<riin«''’ j in '■’orc’anizavi- 

mirė yietų sutikimas. mo ir išplėtimo galimybes. Ne*
i T, : trukus numatomas pasitarimas.jruoazio zuL*IIg0S tKal^d“.ir N' sven*l Pr* R-

. A D . ...... es montrealieciams nieko nepa-;
krautuvėse. “■ “etuvių kapmese is rnsikeli-1 nraPt0 neatnešė tačiau praėjo; Atidaryta nauja ’•adijo storis

pa(jęka m.o bažnyčios. Buvo gimęs 1920. į gražiai ir nuotaikingai: Oras ne-i naujiesiems kanadiečiams — CF
Tikrus draugus pažinsi nelaimėj’ iš-. ĮV. 10. Vilniaus krašte. Rusų oku*i buvo palankus, nes Kūči” die*’ ' MB. 2015 Drummond St.. Mont- 

i tikus nelaimei — darbe susilaužius pacijos metu buvo lietuvių parti-' Montrealis kasėsi iš 12 colių pali-sreal 25. tel. 845-8144. Išjos proe- 
~ -•v -. t ... - ■ ITT3M koją ir gulint šv. Juozspo ligoni- /oniincp p volcipciu okuuipiciioę

Kennebunkporto vienuolyną skai-:cija. Jau išėjo is ligonines ir nuoįnėj ir namuose, mieli bičiuliai manei ’’ . J ;
1 lankė, atnešė gėlių ir dovanų. Nuo- i metu tarnavo policijoj ir daug pa- Į 
širdžiai dėkoju: M. A_ Adomavičiams.. dėjo savo tautiečiams. Už tai pa- Į ,Iiaivusc. puvauu auaii<i>>n.v 
Y.Abromavieįui. datig širdies parodžiu-: įeko i vokiečiu kone, stovykla ir Į '-nu. šventėms daugelis buvo i«w 
šiai gail. seselei p. Baksienei, A. Balt-; Į ;
rūnui. J. Benette. K. Dalindai, P. Da- 
lindai. A. Daukantui. O. Dalindaitei. 
M. M. Galinaičiams. P. V. Gudaičiams. 
T. V. Kobelskiams, S. Kavaliauskui. J. 
Puteriui. P. Pargauskui. S. Šernienei 
iš Tillsonburg, R. J. Piciniams. P.;

MEDŽIOTOJU -ŽŪKLAUTOJI! POBŪVIĮ TRADICINĮ

5 DIENĄ SAUSIO MĖN. 1963 METŲ, PRISIKĖLIMO SALĖ.

Karšta zuikiena
Bufetas

ir
linksma 

šokių muzika 
, Pradžia 

7.30 vai. vak.

TORONTO Ont
Toronto kronika, studentų ir skautų žinios nukeltos j 6 psl.

rama, priimami nauji choristai.
— Sutuokta: Marija Arštikaity- 

tė ir Juozas Ulickas; Jonas K. 
Dainora ir Dalia Galiauskaitė.

— Pakrikštyta: Antanas Doug
las Vaškelis.

— Prisimenamas a.a. Povilas 
Budreika, jo dvejų metų mirties 
sukaktyje, Trijų karalių dieną, 
11 vai. pamaldose šv. Jono Kr. 
bažnyčioje. Velionies kapas lietu
vių kapinėse yra papuoštas stilin
gu paminklu, suprojektuotu dail. 
E. Docienės.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Nuoširdžiai dėkojame sol. 

Janinai Liustikaitei, St. Kairiui ir 
kun. Br. Jurkšui už Įdomų ir nuo
taikingą kalėdinės muzikos kon
certą., atliktą Prisikėlimo bažny
čioje prieš Bernelių Mišias. Taip 
pat labai dėkojame Prisikėlimo 
parapijos suaugusių ir vaikučių 
chorams už rūpestingai paruoštą 
ir gražiai išpildytą kalėdinių gies
mių repertuarą. Sveikiname abie
jų chorų vadovą kun. Br. Jurkšą, 
kuris kalėdiniame repertuare pa
sirodė su savo dviem labai gra

šeštadieninėje mokykloje pa
mokos pradedamos ši šeštadienį 
— sausio 5 d. Vedėjas

Liet, evang. liut. parapijos pa
maldos — 1963 m. sausio 6 d., 1 
vai. p.p. Išganytojo bažnyčioje, 
Bloor St. W. ir Indian Road san
kryžoje. Pamaldas laikys kand. 
kun. Algimantas Žilinskas, Tuoj 
po pamaldų įvyks Alhambros baž
nyčios salėje, 1573 Bloor St. W. 
moterų ratelio ruošiama Kalėdų 
eglutė vaikučiams. Maloniai kvie
čiame visus gausiai dalyvauti.

Taryba

O’KEEFE CENTRE
FOR THE PERFORMING ARTS 
FRONT i YON&E — EM 3-6633

Sv. Jono Kr. parapijos žinios
— Kalėdų išvakarėse, gruodžio 

22 d., Romoje, šv. Kazimiero lie
tuvių' kolegijoje įšventintas ku
nigu torontietis Jonas Staškevi
čius. Įšventinimo iškilmėse iš To
ronto dalyvavo šventinamojo se
suo Valentina, nuvežusi savo šei
mos dovaną: taurę šv. Mišioms 
laikyti ir liturginius drabužius. Iš 
naujojo kunigo iš Romos kleboni
joje gauta sekanti telegrama: 
“Dėkoju kunigams ir parapijie
čiams už maldas. Prisiminsiu vi
sus šv. Mišių aukoje. Kun. J. Staš
kevičius”. Naujajam kunigui svei
kinimai ir linkėjimai Viešpaties 
tarnyboje. Kai jis pavasarį, bai
gęs studijas, grįš į Torontą, bus 
graži proga mums visiems jaunąjį 
kunigą pagerbti.

— Įspūdingai praėjo Kalėdų 
pamaldos bažnyčioje. Pamaldų 
metu visiems išdalinti specialiai 
atspausdinti paveikslėliai prisi- į 
minti šventėms išeivijoje. Parapi
jos kunigų padėka visiems juos 
sveikinusiems. Dėkojame visiems 
kuo nors paįvairinusiems švenčių 
iškilmingumą bažnyčioje, o taip 
pat visiems lietuviams už duosnu- 
mą sušelpiant ir paguodžiant ko-Į 
Jonijoje esančius pagalbos reika-Į 
linguosiąs.

Kalėdų švenčių išvakarėse. • 7.30 ir 8 vai. rv to ir z.30 v. v.. Juozu Ubcku Pastarasis at* ’ 
bažnyčioje iškabinta pirmosios še-{Išpažintys bus klausomos visų Mi-Į ~ j įr apSigyveno To- ni 1963 m. kalendorių. Jame su ____  _

šių metu. . ronte. Vestuvinę puotą iškėlė rinkta Toronto ir apyl. liet, versli -bičiuliai, vietoje gėlių ligos metui
— Parapijos choro bendra re-; jaunosjos §efas vaikų klinikos i ninku apie 150 adresų. S-gos ligoninėje, taip nat per Caritas: 

ęe^on si ketvutad., sausio 3. chirurgas. Dr. M. Arštikaitytė - pirm. dr. J. Kaškelis savo įžangi-, šalpai paaukojo $22.
d., /.30 v. v. iUlickienė Kanadoj yra pasižymė-

— Vaikų choro repeucija bus; jusj |-ajp g.^j gįjų gydytoja ir i ninku _ _
jk kitą sekmadieni; šią savanę; chirurgė, dalyvavusi įvairiuose pusavio ūkinius ryšius. Šis leidi- gruodžio 25 d. Our Lady of Mercy Į 
repeticijų ^us. i specialistų suvažiavimuose su nys gaunamas abiejų parapijų ligoninėj. palaidotas gruodžio 29!

— Hiimosios Komunijos n vai-1 npanešimais T — —.bmeVuAon imtnvin & J r ® i
kūčių katekizacijos pamokos pra-j veiklos č Vasario ’le'gimm 
sides sausio 13 d. po 10 vai. Mi- į rėmėia * ’
šių. Tikybos pamokos gimnazis- Į , J ’ v
tams prasidės truputi vėliau. Med. dr. J. Yčui šv. Juozapo Ii

— T. Kornelijus yra išvykęs i i goninėj padaryta tulžies opera- Į J-  - - - ■ - - - » ▼ -V-. - V . . .
tyti sielovados paskaitų jaunie- Į sausio 15 d. vėl pradės dirbti.
siems kunigams. Jis Torontan: . . r.- lrt . m
grįš antroje sausio mėn. pusėje. Į ė na^arsėTes britu artistas su

TraH

SS»,V<lėdojama ,ik iš ; mi nuo sausio 7 iki 19 d. O’Keefe
V. Užunis ir dr. A. Užupienė į Centre. Smulkiau žiūr. skelbimą

8 psl.
šeštad. m-los mokytojams - Ka

lėdų švenčių proga tėvų komite
tas surengė m-los patalpose pri
ėmimą. kurio metu mokyt. A. 
Rinkūnas kalbėjo apie kanadie
čių pr. m-los metodus ir jų pri
taikymą liet, mokyklai.

Prisikėlimo bankelis žengia Į 
naujuosius metus su viltimis ir 
pasitikėjimu savo nariais ir tau- 
pytojais. Pirmieji bankelio gyva
vimo trys mėnesiai davė gerų re
zultatų. Narių skaičius jau gero
kai prašoko 300 ir investuotas na
rių kapitalas artėja prie $200.000. 
Susidomėjimas teikiamais, patar
navimais taip pat didėja. Paskuti
niu laiku daug kas kreipiasi dėl 
nekilnojamo turto paskolų - mor- 
gičių. Visi, pervedę savo pirmuo
sius morgičius Į parapijos banke
li. padeda patys sau, nes gauna
mas nuošimtis tenka patiems na
riams. K.

sios stacijos, suprojektuotos ir 
keramikoje pagamintos dail. Juo
zo Bakio. Tas pats dailininkas su- 

. kūrė ir šv. Kūdikėlio Jėzaus Te
resėlės statulą, kurios fundatorė 
yra Veronika Steponaitienė. Kita
me bažnyčios šone bus šv. Jono 
Krikštytojo statula keramikoje,

— Šis penktadienis yra pirma
sis sausio mėnesio. Vakarinės pa
maldos 7.30 vai. Po rytinių 8 vai. 
pamaldų namuose lankomi ligo
niai.

— Pagerbiant jaunimo chorą, 
pr. sekmadieni par. salėje choris
tams buvo suruoštas jaukus po
būvis.

— Krikščioniškai lietuviška 
užuojauta Onai Šilininkienei ir 
josios mažiems vaikams, mirus jų 
mielam vyrui ir tėveliui vilnie
čiui a.a. Kazimierui šilininkui. 
Nelaimės ištiktąją šeimą paveda
me parapijiečių duosnumui ir 
globai.

— ŠĮ penktadieni jaunimo cho
ro repeticija 6 vai. vak.: šeštadie
ni — po lituanistinės mokyklos 
pamokų. Pradedama nauja prog-

s

Pramonininkui

Dvi savaites - nuo sausio 7 iki 19 d
Tiesiai iš the Theatre Royal Haymarket, Londone.

40 metų sukakčiai 
Klaipėdos krašto atvadavimo ir 
Lietuvos prie jūros priėjimo mi
nėjimo programa beveik visai jau 
paruošta. Minėjime pagrindinę 
kalbą pasakys svečias iš Montre- 
alio, M. Liet, veikėjas, “Lietuvos 
Pajūrio” redaktorius, M. Liet. Bi
čiulių dr-jos c. v-bos narys A. Ly- 
mantas. Minėjimas rengiamas 
sausio 13 d. Meninėje dal.vje da
lyvaus sol. V. Verikaitis ir “Var-{ 
po” choras.

Anglų kalbos kursai per radiją 
pradedami ši penktadieni, sausio 
4 d., 7-9 v.v. iš CJBC stoties ban
ga 860. Jie bus tęsiami 14 savai
čių kiekvieną penktadieni tuo pa
čiu laiku. Smulkiau žiūr. Cana-

RALPH RICHARDSON, JOHN GIELGUD, 
GERALDINE McEWAN, GWEN FFRANGCON-DAVIES 

MERIEL FORBES, LAURENCE NAISMITH, 
MALCOLM KEEN, RICHARD EASTON

vaidina

“THE SCHOOL FOR SCANDAL
Vadovauja JOHN GIELGUD

toVaidinimų pradžia: pirmad. iki šeštad. vakarais 8.30 vai., be 
trečiadieniais ir šeštadieniais popietiniai vaidinimai 2 vai. p.p.
Bilietų kainos nuo $1.75 iki $6. Kasa atidaryta nuo 11 vai. ryto 
iki 9 vai. vakaro. • Informacijų skambinkite tel. EM. 3-6633.

Prof. A. Sennas, žymus lietu
vių bičiulis ir jų kalbos žinovas, 
dėstąs Filadelfijos un-te, 1-me se
mestre lankėsi Montrealio un-te 
ir skaitė paskaitą slavistikos sky
riuje apie Europos slavus. Su vie
tos lietuviai, matyt, nesusitiko, ir 
jo lankymasis praėjo nepastebė
tas.

J. E. kardinolas P. E. Leger 
paskelbė N. Metų proga ganytoji- 
nį laišką, kuriame, taip kitų da
lykų, pabrėžia, kad jo paskaita 
apie II Vatikano santarybą 1962 
m. gruodžio 17 d. kaikurių laik
raščių buvusi blogai suprasta ir 
klaidingai perteikta skaitytojams. 
Pvz. buvę pranešta, esą jis tvirti
nęs, kad popiežius sergąs tik gy
dytojams žinoma liga, kuri ne
praeisianti iki jo mirties. Taipgi 
laikraštininkai pertempę pastabą 
apie santarybą. kuri esanti didis 
mūsų šimtmečio įvykis. Kardino
las kviečia melstis už popiežių, 
kad įvykdytų savo užsimojimus,

Jaunimo telkimas į “Litą” vyks
ta sėkmingai. Jau įsirašė nariais: 
L. J. Blauzdžiūnas, D. M. Blauz- 
džiūnas. R. G. Ramanauskas, A. 
Jaugelis. D. Grybaitis, R. Grybai- 
ris.. Ir. M. Lukoševičiūtė. P. A. 
Vaupshas. P. Rutkauskas. N. Jau- 
niūtė. G. R. Jurkutė. V. Jaunius, 

’ R. Styraitė. D. Stvraitė. V. Kudž- 
- - Parapijos kunigai ir AV ko- (ma, D. Kudžma. R. Kudžma ir V. 

______ _______ ________________ _________ nt :___

žiom kompozicijom: solo balsui ptuKiduieui mu pa-
“Garbinu Tave” ir chorui “Ne- ?.u lalku' Smulkiau zrur. Cana- 
verk Kūdikėli”. ;dian Scene ^formaciją 6 psl.

— Šią savaitę — pirmasis mė- Akiu ligu speeialiste dr. M. i 
nėšio penktadienis. Sv. Misios Arštikaitytė susituokė su med.;

“T. Žiburiai” su šiuo nr. išeina I P. Valadkienė, gyd. A. Valad
su nauja pirmojo puslapio vinje-Įkos motina, gruodžio 29 d. atskri- Išimos naujuose metuose, 
te. kurios autorius — dail. Tele-:do iš okun. Lietuvos. Tai jau tre- - IT4^rn«i+o s»k’"y’i°’'’ 
storas Valius. Senoji vinjetė, tar-'čia atvykėlė iš Lietuvos pastaruo- rį-»irii3va - 
navusi nuo 1949 m., buvo piešta i ju metu. Vilius Buntinas atskrido j diena—*39? vo vįču—c 
dail. A. Dociaus. Abiem dailinin- i iš Lietuvos Į Čikagą pas savo < numą esame labai dėkingi, 
kam nuoširdžiai dėkojame už pa- žmoną, 
slaugą.

“Verslo” sąjunga išleido sieni
Aukojo šalpai. — Dr. J. Yčo;

iame žodyje ragina liet, versli-
palaikyti glaudesnius tar- A. a. Ka\vs Šilininkas

. Ji vra lietuviškos kioskuose ir Įvairiose lietuvių

kušio nugos. Pūga aosun-įramos transliuojamos — prancū- 
kino susisiekimą, tačiau nesustab- Į ziškai, angliškai ir dar 15 kitu 

1410 
maldose, tiek privačiu aosilanky-: KCS — 10.000 wain. Tarnautojų 

'- Į n«ė-yje vra nemažai nauj. kana- 
i-H iečių. Vvr, vadovas ir b-vės 

_ i nes: Adomaičiai i Bostoną. Iz. Ma-Į nirm. yra lenku kilmės Kazimie- 
^.iliškos i Čikaea °i Montrealy nasĮras G. Stanezykowski: gimęs-Ško- 

T. Adomonius iš Amerikos viešė-! ‘iioj. dirbęs Kanados radijo sri- 
io Adomonienės brolis dr. Vm-Į'vje 14 metų. Reikia tikėtis, kad

! išbuvo apie metus laiko. Kuri lai-jke i tolimesnes vietas pas^ grpi 
į ką gyvenio Britanijoj: 1959 m. at-j 
Įvyko Į Winnipegą. o 1960 m. —' 
Torontą. Čia susirgo kepenų vė
žiu. Gydėsi Western ligoninėj

gruodžio 29 d. savo naujuose na
muose. dalyvaujant gausiam bi
čiuliu būriui, paminėjo savo ve
dybinio gyvenimo 25 metų sukak
ti. Ta pačia proga buvo pašven
tinti ir namai.

a.a. MYKOLUI AUGUSTINA VICIUI Lietuvoje mirus,

jo sūnui Petrui, šeimai ir visiems giminėms'

reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime

E. A. Kėkštai, J. A. Rinkūnai.
B. A. Sapijoniai, A. H. Stepaičiai,
M. S. Šetkai, B. A. Tamulioniai

ELIGIJUI N A RUSI UI mirus, 
jo žmoną Oną. sūnų Viktorą ir dukrą Ritą 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

S. E. Zatorskiai 
B. P. Januškos

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

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

n-cL-ni hnvn nprkpitac i finr T aHv i nožinskas su šeima. p*s Skučus iš ’ ir lietuviai pasinaudos šia, gali- Pleiniui iš Hamiltono, V. Rask. A. P J Xon^n^ Re Lionės Į mvbe. '
Skilandžiūnams, M. A. štuikiams. M.: 0. . S- Rur *,oSUia/ hnvn ir dai’^Gu išvvkusiu ar at-i ------------i Tamošiūnams x Underiui C H ■ mirties, būdamas vos 42 metu m,’to Į aan u isv> kusiu ar ai , 
J lamosiunams, A, cnaerim, v. m. .. Pa1iVn i;.-,Hineinc- 71Tin H’vkus’u novioSeti. Gausios s"’00” ; »--Venckams ir L. Vvsmauskui. amziuUS. railKO ilUuinciUS. ZliiO-v ' iXlUVenckams ir L. Vyšniauskui. .------------- - -------

Jonas Maziliauskas ną ir du vaikus.

Sandelio kainomis jūs gausite estų krautuvėje:
• Didelis pasirinkimas moderniškiausių servizų pietums ir kavai.
• Puikūs kristalai ir porcelanas iš Vokietijos ir Čekoslovakijos.
• Įvairios naujausios mados skandinaviškos lempos.
• Didelis pasirinkimas sidabrinių papuošalų,. odos išdirbinių ir 

kitko, importuotų tiesiai iš Vokietijos ir Japonijos.

1022 BLOOR STREET West • Toronto • Tel. LE. 5-9152

408 Roncesvalles Avė. Tel. LE. 5-1944
kampas Howard Park

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, Phm.B.

Cigarečių kartonas
Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reikalingumo daik
tų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai užeikite į MARGIS 
DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią problemą, paskambinkite mums, 

mes pasiryžę jums padėti geriausiai..
Mes turime daugybę europietiškų mišinių, kaip trejos devynerios, ramu
nėlės, zubražolė, “C” termometrai ir kt. Kas nori pigiai pirkti įvairius FOTO 
APARATUS arba filmų aparatus — BOLEX, KEYSTONE-BELL, HOWELL 

ir kt.. juos gali gauti pas mus su 25% NUOLAIDA.
GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI VISĄ D'FN > 

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LĖ. 5-1944.

ADOLFĄ ir TEKLĘ SEKONIUS, 
jo tėveliui mirus Lietuvoje, 

giliai užjaučiame

Jurkšaičių šeima

Poniai JAKAITIENEI, vyrui ir artimiesiems, 
jos mamytei Vokietijoje mirus, 

nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi
T. V. Bačėnai 
V. Bačėnas ir

- F. V. Urbonai

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į 
Montrealį. Londoną, Windsora, Hamil
toną. North Bay, Sudburi ir kitur.

30 DEWSON ST.. TORONTO 
Telefonas LE. 4-1403

Dr. J. URBAITIS
Chirurgas ir gydytojas

1796 BLOOR ST. W.
Tel. RO. 6*6791

t
Nuo gruodžio 19 iki sausio 14

išvyko atostogų
tr<**«*««A****

MARGIS DRUG STORE
M rtf'ArickflQ Ičniinnc “ *ylon seamless — reg. $1.00 pora iTlulvriaKUd KUJinUb —speciali nuolaida—2 poros už $1.00

MK

o

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

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

Užsakymai priimami ir paštu.

i-j- -tv x-, * ; Niujorkas.—Louisianos un-tasj-.-en-, shdinmkn buvo snt.ktos 3 .. ........  Daskplbė kaa
entunaz—. Vi.n, (loond^n,^ sumažini

■.eta nat esQnm?s shamonvno vie-
Į tas. kit> » vrimyninius VermontoĮva an u ” lnia r’ 
Į kalnus JAV. 
j . - . ' į

Bernelių Mišios AV naranrio’e i
i Aprūpi buvo laikomos tuo pat me-, 
Į tu bažnyčioje ir salėje. Tai nau-Į 
: las bandymas. Įgalinės sutalpinti; 
įžymiai didesni skaičių dalyviu.j 
į Bažnyčioje gražiai giedojo para-: 
inijos choras ir on. sol. E. Karde-į 
llienė. Gaila, kad salėie besimel-j 
i džiantieji negalėjo gražiu giedoji- i

DISTRICT ESTATE BROKERS 
Nariai Montr«-'!»n R“al Estate Board 
3907 Rosemont BlvH. Tel. 722-2472 
Namai, žemė, draudimas, paskolos, 
įėjus į dešimtuosius darbo metus 
reiškiame nuoširdžią padėka mūsų 
klijentams ir visiems padėjusiems 
ir prisidėjusiems išeiti į prekybinį 
gyvenimą.

Su pagarba 
P . A D A M O N IS

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. Rudinska Rosemonte 
darbo valandomis tel. RA 2-2472, kitu laiku — tel. HU. 1-2957.
Pirm. J. BERNOTAS, UN. 6-2065 • Ved. D. JURKUS, PO. 74280

AL GARBENS |
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. 9-1543.

ARTI JANE GATVES. $6.000 imokėti. Moderniškas bungalovas. 2 mcl 
senumo, su dideliu sodu, privatus įvažiavimas, prijungtas garažas.

PRIE HUMBER UPES. $6.000 įmokėti. Originalus triplcksas. 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 kambariu, atskiras namas su 
geru įvažiavimu ir 2 garažais; 4 vonios ir 3 virtuvės, vandeniu alyvd 
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 morgiėius balansui.

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

.  ................................ I IH 11 —y  ..................———    . . ■ , ,|Į,




