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Kova dėl Klaipėdos
40 metų atvadavimo sukakties proga

Š.m. sausio 15 d. sueina 40 metų, kai Klaipėda ir jos kraštas, 
t.y. šiaurinė Mažosios Lietuvos dalis, susijungė su Didžiąja Lietu
va. Šis istorinis įvykis nebuvo nelaukta, iš kažin kur primesta 
dovana, bet daug šimtmečių trukusios kovos išdava, karinių sau
valiavimų ir politinių bei istorinių klaidų atitaisymas. Abiejų kraš
tų susijungimas sulaužė seną karinę ir politinę sieną, kuri juos sky
rė lygiai 500 m. Abu lietuvišku kraštu šimtmečiais gyveno atskirą 
politini gyvenimą. Kai D. Lietuva gyveno savarankiškai dar kele
tą šimtmečių, M. Lietuvos gyventojai pergyveno Ordino laikus, jo 
sekuliarizaciją, Prūsijos hercogystės, karalystės ir kaizerio laikus; 
susilaukė lietuviško katekizmo vertimo, didžiojo maro 1709-11 m., 
administracinio vieneto “Litauen” įkūrimo rytinėse Prūsijos da
lyse ir galiausiai didžiosios germanizavimo bangos 19 š. antroje 
pusėje per bažnyčią ir mokyklą. Lietuviškos pamaldos bažnyčiose 
buvo siaurinamos, lietuvių kalbos mokymas išmetamas iš mokyk
lų. Mums yra žinomas augštų vokiečių pareigūnų išsireiškimas, 
kad lietuvis vaikas, peržengdamas mokyklos slenksti, nustoja būti 
lietuviu.

• • •
Prūsijos valdžios griežtieji žygiai iššaukė reakciją M. Lietu

vos patrijotų tarpe. Daugybė prašymų su tūkstančiais pavardžių 
buvo siunčiami Berlynan. Tenlink pakartotinai vyko ir lietuvinin
kų delegacijos suminkštinti vokiečių valdovų širdžių. Viskas liko 
be teigiamo rezultato, nes Vokietiją tuomet valdė geležinio kanc
lerio ranka. Jo gi pasekėjai tęsė germanizavimo politiką.

Prisiminkime “Birutės” laikus, kai jai vadovavo Martynas 
Jankus, Zaunius, Smalakys; toliau — “Lietuvišką Giedotojų Drau
giją”, kuria Vydūnas populiarino lietuvišką giesmę ir dainą lietu
vininkų ir prijaučiančių vokiečių tarpe. Neužmirškime dvasiškio 
ir politiko dr. Viliaus Gaigalaičio, kuris savo gyvomis lietuviško
mis pamaldomis budino krikščionišką ir tautinį jausmą ir kartu 
atstovavo to krašto lietuvininkams daug metų Prūsijos karalystės 
seime. Tais pat laikais lietuvininkų atstovas Smalakys buvo išrink
tas atstovu net į kaizerinės Vokietijos seimą — Reichstagą.

M. Jankaus spaustuvė platino gyvą lietuvišką žodį netik M. 
Lietuvoje, bet dešimtmečius jis buvo siunčiamas ir į D. Lietuvą, 
kuri buvo prispausta caristinio režimo geležinės letenos. M. Jan
kus, gyvenadamas Rambyno kalno papėdėje, kaip senosios Lietu
vos vaidila, kūreno tautinę ugnelę, kuri budino abiejose pusėse 
tautinį jausmą.

• • • **•
1 D. karo pabaigoje subyrėjo trys Europos imperijos, jų tarpe 

Rusija ir Vokietija. Pirmosios visiškas subyrėjimas lietuvių tautą 
įgalino dar karui tebeinant paskelbti 1918 m. vasario mėn. 16 d. 
nepriklausomybę ir ją sėkmingai apginti nuo visų išorinių priešų. 
Kai artinosi M. Lietuvos likimo sorendimas. M. Lietuvos Taryba 
Tilžėje k'reiįėsi n;e;norandumais. telegramomis ir deicgaciiomis 
pakartotinai į Taikos konferenciją Paryžiuje, prašydama atskirti 
visą Mažąją Lietuvą nuo Vokietijos ir ją sujungti su Lietuvos 
respublika. Jų darbas ir triūsas neliko be pasekmės, nors ir nedavė 
tiek, kiek norėta. Versalio sutartimi 1919 m., kuria pasirašė lai
mėtojai ir nugalėtieji, buvo nustatyta, kad Maž. Lietuvos dalis į 
šiaurę nuo Nemuno atskiriama nuo Vokietijos’ ir pavedama sąjun
gininkų globai.

Čia reikia prisiminti tuomet pagarsėjusias ir šiandien beveik 
užmirštas pavardes; Jokūbo Stiklioriaus — ilgamečio tarybos pir
mininko, jos sekretoriaus Rėžulaičio. menininko Adomo Brako, 
Jurgio Strekio, Dovilo, Endriaus Borcherto. Jurgio Reizgio. Lek- 
šo ir galiausiai visą Jagomastų šeimą, vedusia ilgus metus kovą su 
vokiečių imperializmu. Jie visi jau yra mirę. Atiduokime jiems 
reikiamą pagarbą. 

• • •
1920 m. sausio 10 d. Klaipėdos kraštą užėmė prancūzų oku

pacinė kariuomenė, kuri ten išbuvo tris metus su viršum. Reikėjo 
kovoti su įvairiais sunkumais, nes į Klaipėdą ir jos kraštą reiškė 
pretenzijų netik nugalėtoji Vokietija, bet ir Lenkija, norėdama 
Lietuvą paimti į reples iš Vilniaus ir Klaipėdos pusės.

Atėjo momentas skubiai veikti. Greitai sudarytas Gelbėjimo 
Komitetas su Martynu Jankumi priekyje ruošė sukilimą, kuris 
turėjo padaryti galą visoms politinėms spekuliacijoms. Jam prita
rė ir kaikurie Lietuvos vyriausybės sluogsniai. Atsimenam aną 
drąsią Gelbėjimo Komiteto deklaraciją Šilutėje, kuria buvo paša
linta prancūzų paskirtoji Steputaičio direktorija ir sudaryta nauja 
— Erdmono Simonaičio sukilėlių direktorija. 1923 m. sausio 15 d. 
sukilėliams įsiveržus į Klaipėdos miestą, kapituliavo okupacinė 
kariuomenė. Nusileido prancūzų trispalvė ir pakilo Lietuvos Vytis.

Lietuvos Vytis, po daug šimtų metų kovos, buvo pasiekęs 
Baltijos pajūrį. 1923 m. sausio 15 dienos datą norime Įsidėmėti 
kaip svarbiausią abiejų lietuviškų kraštų gyventojų laimėjimą. Tai 
buvo didelis istorinis įvykis. Iš pasaulinio karo griuvėsių ir pelenų 
atsikėlusi Lietuva atgavo dalį etnografinės Mažosios Lietuvos teri
torijos. Tai buvo lietuviškų kraštų atvadavimo pradžia.

Neilgas, bet pilnas nuotykių buvo abieju kraštų bendras gy
venimas. Po 16 metų. Lietuvos vyriausybė, Hitlerio reicho spau
džiama ir grasinama, turėjo šį kraštą atiduoti nacionalsocialistinei 
Vokietijai.

Šiandien visa Lietuva kenčia svetimą jungą. Laisvame pasau
lyje gyveną abiejų kraštų lietuviai dirba išlaisvinimo veikloje. Jie 
yra įsitikinę, kad vėl išauš laisvės rytas ir kad tada ateis valanda 
sujungti visą etnografinę Mažąją Lietuvą į vieną bendrą lietu
višką valstybę. ' Dr. M. Anysas

Retą nuotrauka: žymieji Didžiosios ir Mažosios Lktavos veikėjai po Klaipėdos sukilimo. Iš kairės I 
eilėj: Von Dressier. Reišys, E. Simonaitis. A. Smet aa, .Hariynas Jankus. Žilius, V. Gailius, J. 
Budrys. N.N.: II eilėj: J. Krauzas. N.N.. Bruveiaiti To’eikis. Lukšas. V. Gaigalaitis, Glaža, J. Petru
lis, J. Vanagaitis, J. Stikliorius. Šlaža, Labrencas, Mantautas - Marcinkevičius, Birškus, Valančius. E. 
Borchertas.

Didvyriai ir išdavikai Lietuvoje
“Jau tiek daug turime savo tar

pe judošių, kad jeigu jie susitar
tų visi vieną dieną pasikarti, tai 
mūs giriose neištektų drebulių” 
— taip savo metu “Varpe” skun-

Mūsų korespondentas Švedijoj

---  l<iip savu melu vuipc onuu- • . , 
dėsi Vincas Kudirka. Tie kartėlio ibet nustatyta, kad jo paties 
žodžiai buvo taikomi tiems, kurie V.as brolis pokario metais isto-

jo į buržuazinių nacionalistų gau
ją ir buvo nuteistas kaip bandi
tas”. Iš “Tiesos’^reakoijos maty
ti, jog ne tik Stalin© įaikais. bet 
ir dabar už vieno \ffivudies prie
šo” kaltę turi kentėti visa giminė, 

čia suminėtas sknudas ne vie
nintelis tame pačiame 6 psl. laik
raščio numeryje. Tačiau režimui.

Įėję, kur neseniai, išsigimėliams 
triukšmingai plojant, buvo pa
skelbta mirties ištarmė, be kitu, 
buvusiam Augštaitijos partizanų 
vadui kpt. J. Ūseliui — “Pakal
niui”, gruodžio 22 d. buvo iškil
mingai paminėta čekos 45 metų 
siaubo sukaktis.. Garbės prezidiu
mai! ta proga buvo pakviestas vi
sas “lenininis” kompartijos ck 
branduolys su Chruščiovu prieky. 
Garbės vietas .užėmę. A. Sniečkus 
su visa Lkp ir režimo viršūne 
(kažkodėl trūko M. Šumausko). 
Visos kalbos čekistų garbei, kaip 
pridera, buvo rėžiamos išimtinai 
rusiŠKai. Pačią pagriadme-isclro-

spaudos, draudimo laikais iš pik
tumo ar už judo grašį Skųsdavo 
žandarams tautiečius už slaptą 
knygų laikymą. Įskųstuosius rusai 
baudė kalėjimu ir Sibiru, bet ne 
mirtimi. Kokiais žodžiais prabil
tų nūdien Vincas Kudirka apie 
savo brolių skundikus ir įdavėjus 
čekistams, savo žiaurumu toli pra- 
.c..ro žandarus?

Pavergtųjų talkininkai
Kur medžius kerta, ten skied

ros krinta ... Sunkiais bandymų 
laikais pasireiškia ne tik taurūs „
žmogaus būdo bruožai, bet ir že-;tuo nutarta “plačiau aiškinti vi- r^painkluotasias' gaujas
moji prigimtis. Pavergtojo kraš-. suome nei jos teises kovoje su 
to pasipriešinimo istoriją rašo ne' veltėdžiais”, atseit, laukiama dau- 
iik didvyriai, bet, deja .ir išdavi-!giau savųjų įdavinėjimo.

Vėl garbinama čeką
Čeką tuo būdu užsitikrina to

liau savo darbą. Negalima nepa
stebėti. kad jos vardas postalmi- 
nėje raidoje tapo naujai rehabi- 
lituotas.

Vilniuje, Dzeržinskio vardo sa-

V. Kavaliūnas - romano laureatas
“Draugo” romanų konkurso 

vertintojų komisija, sudaryta To
ronte iš A. Gurevičiaus, J. Matu
lionio. Iz. Matusevičiūtės, kun. B. 
Pacevičiaus ir Vyt. Tamulaičio, 
Š.m. sausio 6 d., susirinkusi šv. 
Jono Kr. klebonijoje posėdžio, 
rado vertą premijos Rugio roma
ną “Kalnų giesmė” iš atsiųstų de
vynių rankraščių. J. Matulionis 
dėl ligos posėdyje negalėjo daly
vauti. tačiau jam pripažinta tei
sė sprendimo aktą pasirašyti. Po
sėdis buvo pradėtas šv. Jono Kr. 
klebonijoje, atvykus “Draugo” 
moderatoriui T. V. Rimšeliui. 
MIC, iš Čikagos, perkeltas pas 
premijos mecenatą J. Tumosą.

Atidarius voką, paaiškėjo, jog 
slapyvarde pasirašęs Rugys yra 
Vacys Kavaliūnas iš Cleveland©. 
Autoriui bus įteikta J. Tumosos 
skirta $1000 premija. Komisija 
pasidžiaugė, kad šį kartą visi at
siųsti romanai buvo verti dėme
sio.

Premijuoto romano autorius 
yra žinomas iš spaudos kaip lite
ratūrinių ir filosofinių straipsnių 
autorius. Jis yra studijavęs Pran
cūzijoj ir iš ten ėmė romano siu
žetą, kurį susiedino su Lietuva. 
Teko patirti, kad šį kartą premi
juotas romanas nebus spausdina
mas “Draugo” atkarpoj, bet bus 
tiesiai leidžiamas atskira knyga.

/i

Savaitės ivykiai
SOVIETINIO BLOKO UŽKULISIUOSE VYKSTA SLAPTI PASI

TARIMAI DĖL ATSIRADUSIŲ PLYS1Ų. Viena tokių konferencijų 
jvvao Kijeve. Joje dalyvavo pats Chruščiovas ir Lenkijos kompar
tijos vadai — Gomulka, Cyrankiewicz ir Kliszko. Nė viena pusė ne- 
pasKelbė, kas buvo svarstoma, išskyrus oficialų pranešimą, esą jvy- 
ko “draugiški pasikalbėjimai Politinių įvykių aiškintojai mano, 
kad buvo svarstoma galimybė Lenkijos konkordato su Vatikanu, 
nors Osservatore Romano paneigė tokio mosto galimybę esamom 
sąlygom. Pagrindinė svarstymų tema betgi buvusi — Sov. Sąjungos 
samyKiai su Jugoslavija. Kinijos priremtas prie sienos, N. Chruš
čiovas nusprendė susitaikyti su*»-----------------------------------------
©eretiku lito ir pasikvietė jį žudę 172 partizanus. Tai esanti 
Maskvon. Grįžęs į Belgradą, Tito tik maža dalis ten nusiųstų par- 
pareišKė, kad Jugoslavija ir to- tizanų, 
liau pasiliekanti nepriklausoma i .
savo politikoj, tačiau remia Sov. JAV Prc?r ^mtedy, svęikinda-
Sąjunga josios politikoj. Jugosla- maLs S-Vmtus B oubos nepa-
vija pasisekanti už sovietinio blo- „ Vk“5,l» , belaisvius

J r i Miami sporto stadijone, pabrėžė,
kad belaisvių išsaugota Kubos vė
liava bus sugrąžinta laisvon Ha- 

; vanon. 40.000 susirinkusių kubie- 
tčių tą pažadą priėmė labai entu
ziastiškai, o Castro — labai pik
tai. Kennedy jis pavadino “vul-

ko noų, tačiau sutinkanti užmegz
ti draugiškus ryšius su Lenkijos, 
R. Vokietijos. Vengrijos, Rumu
nijos ir Bulgarijos kompartijo
mis. Ryšiai su jomis buvo nu
traukti 1948 m., kai Tito su savo 
kompartija buvo išmestas iš Ko- . - . ,-, , - ,.
mintormo — tarpt, organizacijos. Sariu ptratu . Ketvirtųjų revoliu- 
Dabar Chruščiovas sutiko su Jne. «JOs metimų proga Caslro pareis- 
priklausoma Jugoslavijos politika į.e yel^sl?s neP> įklausomai nuo 

j ir su skirtinga jos vidaus san-l 
■ tvarka. Tuo būdu Tito politika' 
buvo suderinta su naująja Krem- i 
liaus linkme — policentrizmu, Į 
kuris duoda atskiriems komunis-į 
tiniams kraštams ’daugiau sava-;: 
rankiškumo. Kijeve buvo keltas! 
naujo Kominformo klausimas, Į 
bet Gomulka, matyt z vengdamas į 
naujo diktanto, pa įkė prieš.

Sovietų Sąjungos — Kinijos su
sikirtimą vakariečiai seka su 
aiškiu susidomėjimu, tačiau

Maskvos, nepaisydamas jos atsi
ėmimo įrengtų raketų ir b.ombo- 
; nešiu. Kariniame parade jis pa
demonstravo naujo tipo priešlėk
tuvines kanuoles, kurios galin- 
įčios pataikyti į lėktuvą betkokia- 
i me augštyje.
! Katangos Įjungimas į Kongo 

jau paruoštas; JT kariniai dali
nai užėmė visus svarbiuosius 
centrus, išskyrus Kalwezi sritį, 

čombė su savo kariuomenės li
kučiais pasitraukė į tą sritį ir

abieju kraštu raudonieji'valdovai bando priešintis, bet kartu ir de- 
vengia aštresnio r o-to N Chruš- retls- Bntal su belSals non Ka* vengia aštresnio i .^to.vilius rtn,
ciovas pareiškė, kad tai esąs sei- \
mos ginčas, ir jeigu kapitalistai 11 .S1U ° pahaubas. JT gen.
bandys kisti jin savo nosį, abi pu-
sės kovosiančios vieningai prieš
ji. Abi pusės nasikeitė N. ...

Ihib, pi VlxJxij-

vengia aštresnio m .
čiovas pareiškė, kati tai esąs šei- tangob įjungteną kiek gaišjna nu-

sekretorius apie tai nekalba ir 
reikalauja visiško pasidavimo JT 

Metu ©ugdymams. Katangos agentū-
.......i. .-.si.-ie. tLir ame

rikiečius. Briusclv ivyko demon
stracijos prieš JAV konsulatą.

Arabų kraštuose karinis suju
dimas plečiasi. Jemeno sukilė- 

i liai, jėga nuvertę karalių nuo 
atveju esąs apgailėtinas “Miun-. SOSto, tebekovoja su karalių re- 
chenas ’. t.y. pasidavimas. Komu-, miančiomis gentimis bei jų parti- 
nizmo laimėjimas pasaulyje nesąs zanais. Jemeno sukilėlius, respub- 
galimas demokratiniais būdais be likos šalininkus, remia Egipto 
kovos. Esą pasaulio taika galima Nasseris savo aviacija ir kita ka- 
tik revoliucinių “išlaisvinimų”, rine pagaiba. o monarchists — 

“išlaisvini-;Saudi ir-Jordano karaliai. Saudi

a.itrojc pašoje posėdžiavęs L1SR Z(j ą RanuaKevičius, KGB virsi- 21ilkej
augsč. teismas nusprendė, kad ninkas Lietuvoje. Jis kelis kartus ■ ^ės reikalą. Pekingo spauda vis- 
ikišiol pakankamai nepanaudotas|in-;nėjo. kad “Lietuvos čekistai” dėltoirtoiiaupuola N.Chruščio- 
pernykštis potvarkis prieš vad. vi--..egaįjc’sįjngaį triuškino nacionaJV3- prikaišiodama jo nuolaidu- 
suomenės parazitus. Ryšium su i įsūnių organizacijų pogrindį ir t111? “imperialistams” Kubos aive- 

r - - & Besį_įju. Padarytas kompromisas šiuo,

kai. Praėjusieji 1962-ji metai Lie
tuvoje buvo gausūs bylomis ir 
mirties sprendimais. Skaudu, jog 
ne vienu atveju okupacijos tero
ro ranka ne aklai smogė, bet tai-, 
kinama vietinio išdaviko.

Padidėjusį išdavimų skaičių, 
netikrumo ir baimės jausmą pa
staruoju metu uždokumentavo ir 
pati “Tiesa”. Po didžiųjų Kauno 
ir Vilniaus bylų net poroje “Tie
sos” apsakymų konkursui prisius- i 
tų vaizdelių atsispindėjo tokios 
nuotaikos. Viename jų vaizduoja
mi du “tamsūs" veikėjai mažame 
miestelyje, kurie tik todėl vienas 
kito neanskundžia. kad jaučiasi 
vienas už kitą labiau susitepę 
praeityje. Sąmoningai ar nesąmo
ningai jaunas apsakymo autorius. mūsų laikraščio atstovui pasima- 
tuo pasakė, jog tik tokios išimtys ,tyti, savo pavardės neminėdama, 
dar neužsiima skundais.^ ! papasakojo įdomių smulkmenų iš 

Sprendžiant vien tik iš šio pa- Sibiro ir iš šių dienu Lietuvos.
vyzdžio, galėtų atrodyti, jog sovie- _ Kuriais keliais i šr krašta 
tinis autorius pavaizdavo ne tik- patekote?
rovę, bet kompartijos nubrėžtą; _ Lietuvos traukiniu teko 
liniją — idealą. Ir kodėl ne? Juo nuvykti į Maskvą, o iš ten lėktu- 
daugiau SKundų ir išdavimo en- vu per Amsterdamą. Olandijoje, 
giamujų tarpe; juo lengviau pa- atskridau į Kanadą. Įvažiavimo 
vergėjams ir is jų malonės susi- dokumentus sudarė mano vaikai 
dariusiai ‘naujajai klasei” engti, j Kanadoje per imigracijos įstai-

Būdingas laiškas Įgą. šiek tiek padėjo ir Raudona-
Kaip ten bebūtų, toje pačioje sis Kryžius, ypač kelionės metu. 

“Tiesoje” prieš pat Kalėdas tilpo i — Teko girdėti, kad buvote Si- 
tipiškas skundas: anoniminis Ma- biro tremtinė. Įdomu būtų kai ką 
žeikių rajono “Dagių” kolchozo! išgirsti iš tų laikų.
III brigados kolchozininkų laiš-į — I Sibirą mane su vyru išve- 
kas. Jame iškeltas trijų to paties žė 1941 m. birželio mėn. Tuoj pat 
kolchozo vadovaujančiųjų asme- mus išskyrė. Vyras tremties kan- 
mr politinis nepatikimumas. “Tie- čias pakėlė vos kelis mėnesius, 
sa”, kuri turi visą būrį specialių bet apie jo mirtį sužinojau tik po 
korespondentu kvotoms vesti, i keliolikos metų. Nors turiu tikrų 
skundą tuojau “kruopščiai ištyrė”; žinių, kad jis mirė stovykloje ne- 
ir atrado nusikaltimus, už kuriuos toli Archangelsko, bet - oficialiai 
pokario metais (kain dabar sako- įteiktame mirties dokumente pa- 
ma: prie Stalino) be ceremonijų rašyta, kad mirė Kaune. Mane pa
buvo skiriamos standartinės baus- čią pirmiausia nugabeno į kol- 
mės 10-25 m. Sibiro. Antai, bri- chozą Tomsko srityje. Krevašins- 
gadininkas P. Joneikis vokiečių i ki rajone. Turėjau dirbti įvairius 
okupacijos metais buvo kaimo dc-1 ūkio darbus. Kartu su manimi ta- 
šimtininku ir vėliau seniūnu.! me pačiame kolchoze buvo ir dau- 
Tuojau po karo slapstėsi pas da-i giau lietuvių, ju tarpe kun. J. Vai- 
bartini to paties kolchozo sande- lokaitis. min. Žilinskas, gyd. Ba- 
lininka V. Juška, tačiau abu vė- taitienė. Dailydienė ir kt. Su kun. 
liau buvo nubausti ir, matyt, po J Vailokaičiu susipažinau garlai- 
Stalino mirties amnestuoti. Tre-ivvje, kuris mus vežė į tremties 
čioji skundo auka — pats kolcho- vietą. Jis netik mane, bet ir visus 
zo pirmininkas J. Jančiauskas, kitus lietuvius ramino ir guodė, 
kuriam tiesiogiai nieko neprikiš- pranašaudamas geresnius laikus.

klausant tos jo kalbos ištraukų 
per radiją, susidarė Įspūdis, kad 
pats kalbėtojas nelabai tiki savo 
pergale, nes jį kaip ir kitus čekis
tus vis dar tebepersekioja žuvu
siųjų Lietuvos partizanų dvasia.01M J v.4 IvvU V VO CI 1 U V uOiCA •> <

Taip, ir naujaisiais metais ty- Į keliu, remiant tokio ___ ______
lios kankiniu aukos neduos ramv-1 mo” sąjūdžius Azijoj, Afrikoj ir ■ vyriausybė paskelbė visuotinę 
bės jų budeliams bei talkinih-Į— į ............
kams! .......

Atvyko iš Lietuvos
15 metų Sibire. Matė besižudančius tau
tiečius. Sibire buvo sutikusi kun. J. Vai
lokaitį. Lietuvoje matė Kanados lietuvių 
komunistų ekskursiję.
Antroji moteris, su kuria teko

1 ’ —j mobilizacija. JAV apgailestavo 
j kiniečių kompartijos laikraštis.! Egipto kišimąsi i Jemeno sukili- 
Į Chruščiovą pavadino trockiniu-. nia. tačiau kartu pripažino suki- 
;ku, siekahčiu grąžinti kapitaliz- lėlių vyriausybę. Tai suerzino ir 
inią. [Jordano ir Saudi karalius. Su pa-

Formozos prezidentas Čiang-j 0ary°^ 5ur* s^aRyĮ’s> nes
kaišekas pareiškė netrukus va- 10 ^raste žibalo pramonėje yra 
dovausiąs kariniam žygiui į investavusi apie vieną bilijoną

papasakojo įdomių smulkmenų iš

— Kuriais keliais i ši kraštą

raudonųjų valdomą Kiniją. Ma- dolerių.
i tyt, tikisi, kad Kinija įsivels į ii- Peru karinė valdžia laikinai s>u- 
!gą karą su Indija, ir tada galės; spendavo konstitucines laisves
; pradėti savo puolimą iš Formo- i ir suėmė apie 800 asmenų. Esą

.... , . „ • . i. • zos. Jau ir dabar esą veikia jo jie rengę, komunistinę revoliuci-
Kolchoze kunigas &ane avis, kaip įpar(izanaj pjet. Kinijos Kwantun-'ja. Demokratiniai rinkiniai numa- 
ir mes visi ypač kentėjo nuo Pa-,^ Pr metais raudonieji nu-'tvti liepos 9 d. 
razitų. Slapta laike sv. Misiąs. Vi-;6 r j . . r

; su tremtiniu dvasia tame kolcho-• v ,
ze-buvo tiek kritusi, m kaikurie Mažosios Lietuvos kova nebaigiažudėsi. Is lietuvių, man esant ta-1 itiu»«¥vivv hv«h »««
me kolchoze, nusižudė Aleksiejie- Mūsų Lietuvos pajūrio broliai valstybinį susipratimą ir jų nuo- 
nė.-Atskirta nuo vyro su 6 mene- mažlietuviai. ilgai buvę atskirti, širdžias pastangas sujungti į vie
šių vaikeliu, vieną rytą ji pririšo! nuo savo tautos kamieno, prieš 40 na nedaloma vienetą abi tautos 
vaiką prie savęs ir nušoko į upę.jnietų (1923.1. 15.) sukilo, sėkmių-1 dalis, kurios'per daug šimtmečių 

i Kai nuo persunkaus darbo mano; gaj nusikratė svetimųjų varžtais svetimųjų jėgų buvo viena nuo 
Į sveikata palūžo, buvau perkelta ‘ įr bendromis pastangomis su vi- kitos atskirtos, o taip pat, kai Lie- 
į rajono miestą. Ten buvau gini- sa tauta Mažosios Lietuvos dalį tuva vėl pavergta, jų aktyvų da- 
nazijos sargo padėjėja. Pažymėti- įjungė į laisvos ir nepriklausomos lyvavimą bendroje laisvės kovoje, 
na. kad toje pat gimnazijoje mo- Lietuvos valstybės sudėtį. Ši reikšminga sukaktis tepri-
kytojavo vienas iš Lietuvos ati- gįos reikšmingos sukakties pro- mena mums visiems ano meto 
tremtas buvęs karininkas. Dėstė ;gai VLIKas reiškia gilią pagarbą1 ryžto ir kovos dvasią, kad. sekda- 
fiziką. Viso Sibire išbuvau 15!f0 didelio įvykio - sukilimo suma-Imi tais pavyzdžiais, visi būtume 
meto-, . . . . • . i nytojams, vykdytojams ir sukili-, ištvermingi ir vieningi atkaklioje

— Kada ir kokiomis aplinkybė- mo kovose žuvusiems. Mažosios' kovoje su dabartiniu Lietuvos pa
ntis grįžote i Lietuvą? “

— Po Stalino mirties man bu
vo pritaikyta amnestija. Grįžusi, 
turėjau vargo, kol gavau leidimą 
apsigyventi savo anksčiau gyven
tame mieste. Apsigyvenusi ban-; 
džiau atgauti ir nlūsų namelį. By
la tuo reikalu nuėjo iki Maskvos, 
iš kur gavau atsakymą: “Namas 
perėjo valdžios žinion, nes savi-j 
ninkai nepareiškė į jį pretenzijų ' 
per 10 metų”.

— Koki įdomiausią įvykį per?; 
gyvenote grįžusi į Lietuva?

— Be asmeninių dalykų. įdo
miausia buvo pamatyti į Lietuvą 
atvykusią Kanados lietuvių ko
munistų ekskursiją. Tai įvyko bu
vusioje Dotnuvos Žemės ūkio 
Akademijoje, kuri dabar atstaty-;

(Nukelta į 6 psl.) '

Peru karinė valdžia laikinai su
spendavo konstitucines laisves

iKai nuo persunkaus darbo manoigaj nusikratė svetimųjų varžtais svetimųjų jėgų buvo viena nuo 
i sveikata palūžo, buvau perkelta* ir hnndrnmk nadancffimig <jii vi-ikifnę atskirtos n tain n ai kai T JO-

Si reikšminga sukaktis tepri- 
Šios reikšmingos sukakties pro- mena mums visiems ano meto

XTT TTT___ —iii—______________________ —____ 1___ '____i—

: Lietuvos žmonių sukilimo šauks-I vergėju — sovietine Rusija. Pu
mą išgirdo Lietuva ir suprato jo siaukelyje nesustosime, kol Lic- 

: reikšmę. Kova buvo laimėta. ( 
VLIKas labai augštai vertina,va! 

savo brolių mažlietuvių augštą'

Įtuva su savo pajūriu vėl bus lais- 
Vyriausias Lietuvos 

Išlaisvinimo Komitetas

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

"Tėviškės Žiburiai"
941 Dundas St. W„ Toronto 3, Ont.
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Religiniame gyvenime
šio skyriaus medžiagą daugiau 

kaip metus paruošdavo T. B. Mi
kalauskas, OFM. Dėl kitų darbų 
jam atsisakius, šį darbą sutiko 
tęsti Tėvas dr. Kornelijus Buč
inys, OFM. Pirmajam dėkojame, 
antrajam linkime sėkmingai tesė
tu Redakcija

• Katalikai skaičiuose. Pagal 
katalikų misijų žemėlapio pasku
tinėje laidoje pateiktus duome
nis, visame pasaulyje yra 558. 
221.000 katalikų. Tai sudaro 18,2 
% viso pasaulio gyventojų. JAV 
Katalikų Bendrijai priklauso 23 
% .visu krašto gyventoju, būtent, 
42.876?665.

• Filatelija. Italijos pašto mi
nisterija II Vatikano santarybos 
pirmosios sesijos uždarymo proga 
išleido du naujus pašto ženklus— 
30 ir 70 lyrų vertės. Abiejuose 
pašto ženkluose — VI š. paveiks
las, vaizduojąs šv. Dvasią, nužen
giančią ant apaštalų ir Marijos.

• Kalėdos Lenkijoje. Komunis
tinė valdžia Lenkijoje 1962 m. 
Kalėdų švenčių proga paskelbė

. trijų dienų atostogas visame kraš
te. Valdžios dekretas nustatė sek
madieni, gruodžio 23 d., kaip dar
bo dieną, o sekančias tris dienas 
kaip atostogas.

• Uždaros rekolekcijos. Pasijo- 
nistų vienuolijos misijonierius T. 
Kietas Dawson, vadovaująs užda
rų rekolekcijų namams Scranton, 
Pa., pastebėjo, kad proporcingai 
vyrai daug gausiau dalyvauja už- , 
darose rekolekcijose, negu mote
rys. Esą moterims susidaro dau
giau sunkumų palikti savaitga-

‘ liais namus ir šeimą.
• Katalikai Indijos ^gynyboje. 

Kardinolas Valerian Gracias, 
Bombay arkivyskupas, pranešė, 
kad arkivyskupijos bažnyčiose 
per specialias rinkliavas gynybos 
fondui surinkta $5.250. Tas pats 
kardinolas pasiuntė ministeriui 
pirmininkui Nehru brangų aukso 
vyskupišką kryžių tam pačiam gy
nybos fondui, ragindamas taip 
pat ir katalikes moteris tam pa
čiam reikalui aukoti brangeny
bes.

• Sibiro tikintieji. 32 protestan
tai — fundamentalistai (6 vyrai, 
12 moterų ir 14 vaikų) iš Černa- 
gorsko miesto atvyko Maskvon i 
JAV ambasadą ir prašėsi išgabe
nami iš Sov. Sąjungos Izraelin. 
Ambasada, motyvuodama, kad 
nėra sutarties su Sov. Sąjunga dėl 
politinės globos, perdavė sovietų 
užs. r. ministerijai, kurios auto
busas visus išgabeno nežinia kur. 
JAV kaikurie protestantų veikė
jai pareiškė protestą, kad JAV 
vyriausybė neteikė pagalbos per
sekiojamiems.

• Pasauliečiai misijose. Po II 
D. karo Australijoje ir Ramiojo 
vandenyno' pietinėse salose pra
dėjo augti pasauliečių misijonie- 
rių skaičius. Dabartiniu laiku 25 
australiškųjų misijų sričių virši
ninkai ypatingu būdu kviečia pa
sauliečius pagalbon. Įvairių pro
fesijų atstovai yra naudingi. Kai
kurie tokių misijonierių, atvykę 
iš Europos ar Amerikos, pasilie
ka ilgesniam laikui, o kiti tik ke
letui metų.

• Jauniausias vyskupas, šv. Tė
vas Jonas XXIII paskyrė vyskupą 
Alcides Mendoz. Castro valdyti 
Abancy vyskupiją, Peru valstybė
je. A. M. Castro, tik 34 metų am
žiaus, šiuo metu yra jauniausias 
katalikų vyskupas.

• Kristaus gyvenimas filme.
Remiantis Fulton Ourslerišpopu-I dievo Įsakymo nevykdo, o laiko 
liarėjusia knyga “The Greatest saVe gerais katalikais”. Bet: “Tos 
Story Ever Told”^amerikiečių re- pačios moterys, kurios neseniai 
zisorius George Stevens sumanė gyrė jos darbštumą, sąžiningumą 
pastatyti tuo vardu filmą apie pradėjo smerkti ir laikyti ją visu 
Kristaus gyvenimą. Kristaus vaid- blogiausia”. Iš to matyti, kad dau- 
muo patikėtas švedų artistui Max guma Lietuvos moterų bedieviu 
von Sydow. Filmo gamyba Utah nemėgsta.

žisorius George

Idėjinės grumtynės Lietuvoje
Ateistinė propaganda — šimtai 

tūkstančių paskaitų, pranešimų, 
su milijonais klausytojų, neduoda 
lauktų vaisių, žmonės mažai do
misi tomis paskaitomis, o suvary
ti jų klausyti miega (tai pasyvi 
rezistencija). Į paskaitas ateina 
daugiausia tik ateistai, o ne tie, 
kuriuos reikia “atversti”: jie vi
sokiais išsisukinėjimais tokių pa
skaitų vengia. “Tarybinės Mo
ters” redaktorė I. Povilavičiūtė 
bando aiškinti, kad ateistinio tu
rinio paskaitomis Lietuvos mote
rys nesidomi dėlto, kad jos pa
skaitas klauso nuvargusios, po na
mų ruošos ir daugiau per paskai
tas galvoja_apie namus ir vaikus.

Ateistinė konferencija 
Seirijuose

Kaip atrodo tokios ateistinės 
paskaitos, matyti iš Seirijų ateis
tinės konferencijos reportažo “T. 
Moteryje” 1961 m. Esą toje kon
ferencijoje vyravo Jadvyga Čer
niauskaitė, kuri 1961 m. gegužės 
mėn. “T. Moteryje” paskelbė 
straipsni “Kodėl aš netikiu”. 
Konferencijoje buvę moterų, ku
rios pareiškė: ir aš netikiu, į baž
nyčią neinu. Tačiau konferenci
joje nedalyvavo skulptorė Marija 
Ševerenkienė, kuri būtų papasa
kojusi, kaip atsikratė “religiniais 
prietarais”, bet vyras neleidęs: 
“nesą reikalo skeryčiotis”. O kon
ferencijos publika buvusi pasyvi. 
“Matai sėdi žmogus, gal net klau
sosi, bet nė vienas jo veido rau
muo nevirpteli. Lyg pilkas, be
spalvis apnašas būtų aptraukęs 
žmogaus bruožus. Atrodo, priei
tum, pabrauktum ranka per tokį 
veidą, gal taip abejingumą nuva
rytum”.

Seirijų vid. mokyklos direkto
rius A. Lipskas konferencijoje 
pranešęs, kad geografijos moky
toja J. Jurkonytė, kad nereiktų 
konferencijoje dalyvauti ir pasi
sakyti, išvažiavusi iš Seirijų. Ji ir 
seniau vengusi ateistinio darbo ir 
pernai neparuošusi ateistinės pa
skaitos. O. Jadv. Černiauskaitė 
gyrėsi, kad jos viešas laiškas “su
domino ne tik pamaldžias mote
rėles, bet ir tuos, kurie nė vieno

DALIS MELO, DALIS TIESOS

Stevens sumanė gyrė jos darbštumą, sąžiningumą

šaknis Į darbininkų sąmonę ir yra 
gajausia praeities liekana”.

Esą antireliginėje propagando
je labiausiai esanti reikalinga 
mokslinė bazė, Įrodymų ir teigi
mų patikimumas. O vartojant me
lą ir šmeižtus, toji “mokslinė ba
zė” nieką neįtikinanti.

Politinių ir mokslinių žinių 
skleidimo draugijos narys V. Lau
rinaitis spaudoje nusiskundžia 
sunkiu darbu, vykdomų jau 12 
metų. Pvz. prieš porą metų nuvy
kęs Į Mažeikių rajono “JPirmyn” 
kolchozą ir ten skaitęs paskaitą: 
“Ką sako mokslas apie pragarą ir 
dangų”. Kolchoze esanti bažny
čia, todėl matęs, kaip sekmadie
nį būrys moterų ir vyrų patraukę 
Į bažnyčią. Vėliau jis paklausęs iš 
bažnyčios grįžusią senyvą moterį: 
ką ji girdėjusi per kunigo pa
mokslą. Moteris atrėžusi: “Kol
ūkinis turtas yra bendras, todėl 
galima pasisavinti dalį gėrybių ir 
dievas už tai nebaus ...” Ir susi
rinkime kolchozininkai agitato
riui statę klausimą: ar.jš kolchozo 
vogti yra nuodėme?4’~

Kitame kolchoze ateizmo pro- 
pagatorius, kalbėdamas apie ku
nigus, daug vietos skyręs prel. K. 
Olšauskui, tačiau vienas kolchozi- 
ninkas atsistojęs pareiškė, kad 
svečias meluojąs... Todėl Lauri
naitis daro išvadą, kad verčiau 
klausytojus pačius Įvelti i ginčus, 
be to, reikią naudoti ir liaudies 
humorą.

Apgaulūs viliojimai
Kitas panašus agitatorius L. 

Žukauskas moko, kad propagan
doje reikią panaudoti ir “gudru
mas”. Kai “Melninkaitės” kolcho
ze (šakių rajone) kolchozininkai 
susirinko Į visuotini susirinkimą, 
po jo turėjo būti ateistinė paskai
ta apie Velykų šventes. Bet, susi
rinkimui pasibaigus, kolchozinin
kai ėmę skirstytis, nelaukdami 
paskaitos. Tada propagandistas 
griebęsis “gudrumo”- (teisingiau 
melo): “Tuo metu pop. Pijus XII 
buvo paskelbęs krikščioniškuo
sius laiškus” (?). Todėl jis ir pa
klausęs kolchozihinkų: “Neiaugi 
nenorite paklausyti apie Pijaus 
XII laiškus krikščionims?” Kol
chozininkai suklusę, grįžę i savo 
vietas, ir propagandininkas galė-
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Antireliginės propagandos spe
cialistų susirinkime, kurį sušau
kė “Komunisto” redakcija 1962 
m. pradžioje, smarkiai pulti ateis
tiniai propagandistai, kurie nepa
kankamai kreipią dėmesio į Baž
nyčios šių dienų metodus. “Mes 
perdaug nukrypštame į viduram
žius, demaskuodami ano meto 
bažnyčios barbariškumo faktus”. 
Tuo tarpu šių dienų Bažnyčia 
stengiasi modernizuotis, atsisakė 
kaikurių atgyvenusių atributų 
(pasninkų). Iš kitos pusės dvasi
ninkai spekuliuoja tikinčiųjų 
jausmais, palaiką nacionalistines 
nuotaikas, apeliuoją i tikinčiųjų 
“per amžius Įgimtą katalikybę”. 
O tai esą Vatikano nurodymų 
vykdymas. Liet. Mokslų Akade
mija permažai talkinanti, persiip- 
nai išnaudojanti sovietų kosmo 
užkariavimus, o Ragauskas pagei
dauja ateistams skirti daugiau 
dėmesio moralei, nes dvasininkai 
teigią, jog religija padedanti žmo-

K? matė S. Repšys okupuoto! Lietuvoj?
PRANYS ALSĖNAS

Rodney, Ont., leidžiamas laikraštis i priežastis — buvęs karas. Dėl praėjo- M « AA _ _____ * • • w - a w *“The West Lome Sun” 1962 m. gruo
džio 20 d. paskelbė rašinį a*fe tabaki- 
ninku S. Repšio su žmona viešnagę 
anapus geležinės uždangos. Nurodoma, 
kad toji kelionė buvusi pirma po 1928 
metų — nuo atvykimo Kanadiąn iš Lie
tuvos. Straipsnio antraštė — and 
Mrs. Stanley Repsys Get Red Čarpet 
Treatment in Russia”.

Savo įspūdžiuose St. Repšys pasa
kė ir karčios tiesos raudonosios okų- 
pųcios adresu, nors atpylė duoklę ir 
“Molochui” — kraujo trokštančiam 
dievaičiui.

Esą sovietijoje traktorius kainuojąs 
$500, o Kanadoje — $4.500. Tik Rep- 

būtų

šio karo padarinių “dar praeis daug 
metų, kol Lietuvos gyventojai pasieks 
tokį gyveninio lygį, kokiuo naudojasi . 
Vakarų pasaulio žmonės*'.

DAUGUMA IŠVEŽTŲJŲ 
NIEKAD NEGRĮŽO

S. Repšio pripažinimu, išvežtųjų į

dykumoje jau yrą įpusėjusi. Apie 
Kristaus gyvennną' jau yra buvę 
pastatyta apie 40 filmų.

• Vienuolijų turtai. Montrealio 
kardinolas P. E. Lcger su,darė ko
misiją, kuriai pavedė peržiūrėti 
jo arkivyskupijos vienuolijų tur
tus bei jų panaudojimą. Vienuoli
jų vadovybės taip pat Įpareigotos 
persvarstyti reikalą ir paruošti sa-i ideologinio darbo srityje”. Kova 
vo pasiūlymus kardinolui. Vėliau su “religiniais prietarais” reika- 
kardinolas pasirūpinsiąs atitinka- laujanti neeilinio pasiruošimo, 
mom reformom. nes “religija yra giliai Įleidusi

Agitatoriai skundžiasi 
nesėkme

Kad nepaisant visos užsuktos 
antireliginės propagandos maši
nos, darbo vaisiai yra menki, ma
tyti iš propagandistų - agitatorių 
pasisakymų. Jie konstatuoja, kad 
“ateistinė - mokslinė propaganda 
yra pats sunkiausias sektorius

esą mėgina suversti ateizmui įvai
rias blogybes, praeities atgyve
nas: girtavimą, šeimų irimą ir kt.

Didžiausias Lietuvos komunis
tų tūzas kom. partijos sekretorius 
A. Sniečkus laikas nuo laiko vis 
paplaka ateizmo propagatorius, 
prikišdamas jiems neveiklumą, 
nurodydamas klaidas ir kovos tai
kinius. “Komunisto” 1962 m. nr. 
4 jis teigia, kad “religiniai prie
tarai žmonių sąmonėje laikosi 
stipriai Įsikibę”. Bažnyčios Įta
ka, kaip matyti iš Sniečkaus 
straipsnio, teikianti komunistams 
rimto rūpesčio.

- Astronautai neradę 
Dievo

Antireliginės propagandos ne
sėkmei reikia priskirti ir “moks
linių”. argumentų lėkštumą, .nai
vumą ir tiesiog kvailumą. Prieš 
religiją kartojami visi visų amžių 
religijos ir Bažnyčios priešų 
šmeižtai, kaltinimai, “argumen
tai”. kurie jau seniai yra atremti 
ir užmiršti. Daugelfs teigimų, pvz. 
kad jokio Kristaus nėra buvę, yra 
tiesiog be jokių Įrodymų, nes jų 
nėra. Augščiausio kvailumo yra 
paskutinio meto “argumentai” 
prieš Dievo ir dangaus buvimą: 
Gagarinas ir Titovas apskridę vi
są erdvę ii- niekur neradę nei 
Dievo, nei dangaus.

Kai žurnalistas M. C. Sulzber- 
geris 1961. IX. 5 turėjo pasikal
bėjimą su Chruščiovu, šis pasigy
rė: “Kad yra dangus mums skel
bia tik popai. Bet mes norėjome 

_  „ ____ _  dalyką patys patikrinti ir pasiun- 
buotofai”7nedirbasisteminYodar- tėme mūsų žvalgą Jury Gagarin, 
bo. formuojant gyventojų mate- apskrido visą žemes rutuli, 
rialistinę pasaulėžiūrą? Ėsą jie"'*4’ ""* ***’ 4
pasitenkiną viena kita ateistine 
paskaita, viena kita konferenciia, 
kai tuo tarpu reikią ne vieną kitą 
paskaitą surengti, o visą perauk
lėjimo darbą varyti sistemingai, 
kasdien žmonėms kalte kalant 
marksistinę pasaulėžiūrą.

E*-
skaitą. \

Puolami švietimo 
darbuotojai

Kad visoš komunistų pastangos 
neneša lauktųMiš^ių, matyti iš to, 
kad spaudoje nuolat yra puolami 
Įvairūs “kultūros - švietimo dar-

bet kosmose nieko, išskyrus tam
sybes, nerado: jokių ženklų sodo, 
nieko kas atrodytu panašu į rojų. 
Mes reikal'a pergalvojome ir nu
tarėme pasiusti nauja žvalgą. Ir 
nasiuntėme Titova. Mes iam oa- 
sakėme: “Pabandyk skristi kiek 

(Nukelta į 7 psl.)
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UOLA RAMIAJAME VANDENYNE
Debesys
virš Revoliucijos nusiaub- 
Korėjos. toje Kinijoje vis tvir

tesnes pozicijas ėmė 
užįmti komunistai. 1948 m. Kini
ją aplankė buvęs generalinio šta
bo viršininkas gen. George Mar
shall, tuo metu ėjęs valstybės sek
retoriaus pareigas. Jis mėgino 
prišnekinti čiangkaišeką, kad pa
starasis pradėtų bendradarbiauti 
su komunistų vadu Maotsetungu. 
Prezidento Trumano valdžia nu
traukė karinę pagalbą čiangkai- 
šekui. Tai, be abejonės, buvo di
džiausia Trumano klaida jo, kaip 
JAV prezidento, karjeroje, čiang- 
kaišekas greit buvo išstumtas i 
Formozos salą. Didžiausias žmo
nijos aruodas Kinija atsidūrė So
vietų Sąjungos kontroliuojamų 
komunistų rankose.

Pokario dienomis Sovietų Są
junga užėmė šiaurinę Korėją. 
Pietinėje Korėjoje išsikėlė ame
rikiečių kariuomenės daliniai, š. 
Korėjoje Sov. Sąjunga tuojau pat 
Įkūrė komunistinę liaudies res
publiką, kai tuo tarpu amerikie
čiai iš pietinės Korėjos mėgino 
suorganizuoti demokratiniais 

■ principais valdomą valstybę. 1948 
m. iš Korėjos teritorijos buvo ati
traukti okupaciniai sovietų ir 
amerikiečiu daliniai. Buvo tiki
masi, kad iš abiejų Korėjų pavyks 
padaryti vieną valstvbę. Tačiau, 
kaip praktika parodė, su komu
nistais niekada neįmanoma suras
ti bendros kalbos. Apie krašto su
vienijimą iie sutiktų kalbėti tik 
tokiu atveju, jeigu visai Korėjai 
būtų užkrauta diktatūrinė komu
nizmo sistema. Geriausiu pavyz
džiu dar ir šiandien mums gali 
būti i dvi dalis padalintos Vokie- 

i tiios likimas. Išparceliuoto krašto 
» suvienijimui visada pastoja kelią 
\ Sovietu Sąjungą, kuriai geriau 

'■ žvirblis Ulbrichtas rankoje, negu 
briedis Adenaueris girioje...

Paruošė VYT. KASTYTIS rantuota, jeigu pietų korėjie
čiams i pagalbą neateitų ameri
kiečiai.

Korėjos klausimas, kaip visi 
gerai prisimename, buvo perkel
tas i Jungtinių Tautų saugumo ta
rybą. Sov. Sąjunga padarė idiotiš
ką klaidą, Įsakydama savo atsto
vui boikotuoti saugumo tarybos 
posėdžius. Saugumo tarybos na
riai JT vardu nutarė suteikti ka
rinę pagalbą komunistų atakuo
jamai P. Korėjos respublikai.

Prez. Trumanas, bijodamas, 
kad Korėjos konfliktas neišsiplės- 
tų iki Formozos, septintajam 
amerikiečių karo laivynui Įsakė 
užblokuoti sąsiauri tarp komunis- 

Sąjungos avantiūroms — iš Ko- ■ tinės Kinijos ir čiangkaišeko vai- 
" domos Formozos. Gen. MacArthu

rui buvo duotas įsakymas Jungti
nių Tautų vardu mesti i kautynes 
amerikiečių kariuomenės dali
nius. šis Įsakymas gražiai atrodė 
popieriuje, bet negalima užmiršti 
liūdno fakto, kad JAV-bes komu
nistų avantiūra Korėjoje užklu
po visiškai nepasiruošusias. Gen. 
MacArthuras Japonijoje turėjo 
tik keturias nepilno pajėgumo di
vizijas.

štabo karininkams MacArthu
ras pareiškė:

— Kiekvienas pirmo kurso stu
dentas West Point akademijoje 
sužino pagrindinę taisyklę, kad 
geram karo vadui nepatartina Į 
kautynes mesti tik paskirus ma
žus dalinėlius, tuo būdu išsklai
dant savo jėgas. Mano ponai, šį 
karta mes privalome užmiršti šią 
taisyklę, nes, deja, mums nėra 
kito pasirinkimo ... Mes negali
me laukti, kol iš JAV bus atsiųs
ti nauji daliniai. Kol jie mus pa
siektų. komunistai jau būtų už
ėmė visą Korėją ... P. Korėios 
kariuomenė dabar tėra bėgančių 
žmonių gauja, šiaurės korėjiečiai 
veržiasi į pietus maksimaliniu sa
vo tankų ir sunkvežimių greičiu.

Korėjos atžvilgiu Sovietų Są
junga turėjo kitokių planų: abi 
respublikas sujungti ginklo jėga. 
Per komunistinę Kiniją į š. Ko
rėjos respubliką pradėjo riedėti 
sovietinės gamybos tankai, pa
trankos, jos aerodromuose užsi
maskavo slaptai atskraidinti MI 
Gai. Kremliuje sėdintiems pla
nuotojams atrodė, kad šiaurinės 
Korėjos gerai paruošta ir apgink
luota kariuomenė be didesnio 
vargo Įstengs užimti P. Korėją, 
tuo būdu visą Korėjos pusiasali 
atidarydama tolimesnėms Sovietų

Mes turime juos sulaikyti, kad 
laimėtume laiko. Visiškai sustab
dyti mes jų, savaime suprantama, 
neįstengsime, bet mūsų maži da
liniai ir mūsų artilerija gali ir tu
ri sulėtinti jų žygio tempą, kol 
mes įsirengsime gynybos liniją, 
štai, šioje vietovėje ...

Čia gen. MacArthuras priėjo 
prie žemėlapio ir pieštuku apibrė
žė aplink Pusano uostą.

— Mums teks laikyti 140 mylių 
ilgumo kovos liniją. Vakaruose 
mums i pagalbą ateis Naktongo 
upė. Jūra saugos kairįjį šoną ir 
mūsų užnugari, čia mes turėsime 
laikytis, kol atplauks daugiau di
vizijų iš JAV. Tada rites vėl galė
sime atsiminti užmirštąją West 
Pointo taisyklę, kad geras vadas 
visomis savo jėgomis turi grieb
tis ofenzyvos...

Komunistai 
susitinka su 
amerikiečiais.

rėjos juk ir pati Japonija beveik 
ranka pasiekiama ...

Sovietiniai 
tankai i 
pietus...

1950 m. birželio 24 
d. devynios šiauri
nės Korėjos divizi- 
kraštą i dvi dalisjos peržengė 

skiriančią 38-tą paralelę. Sovieti
niai tankai ir lėktuvai savo užda
vinį atliko — jau pirmomis gink
luoto susirėmimo valandomis pie
tinės Korėjos kariuomenei buvo 
suduotas beveik mirtinas smūgis. 
Prezidentas Trumanas davė Įsa
kymą gen. MacArthurui evakuoti 
amerikiečius iš P. Korėjos terito
rijos ir beveik tuo pačiu metu lie
pė panaudoti amerikiečių karo 
aviaciją paremti P. Korėjos besi
traukiantiems daliniams.

Gen. Douglas MacArthuras, su
prasdamas padėties rimtumą, iš 
Tokijo tuojau pat išvvko i Korė
ja, norėdamas susipažinti su ka
rine situacija. Jo pranešimas 
prez. Trumanui buvo nudažytas 
nesimistine spalva: P. Korėjos ka
riuomenė buvo visiškoje paniko
je—ji ne traukėsi, o bėgo iš šiau
rės Į pietus. Pergalė š. Korėjos 
liaudies respublikai atrodė ga-

Netoli O s a no 
liepos 4 d., kai 
JAV švenčia

ma nepriklausomybės diena, š. 
Korėjos komunistams kelia pa
stojo gen. maj. William F. Dean 
vadovaujami pirmieji amerikie
čių daliniai—dvi pėstininkų kuo
pos, minosvaidžių, prieštankinių 
ginklų ir patrankų vienetai, šiom 
juokingai menkom pajėgom ko
munistus pavyko sulaikyti ištisą 
pusę dienos. Tuo metu Pusano i 
uostą pasiekė amerikiečių dvide
šimt ketvirtos divizijos 21 ir 34- 
tasis pulkas. Abu pulkai tiesiai iš 
uosto buvo pasiųsti i fronto li
nijas.

Gen. Dean pastangas sulaikyti 
komunistus komplikavo nelemtas 
faktas, kad dėl siaurų tiltų ame
rikiečiai Japonijoje turėto tik vi
dutinio dvdžio tankus M-24, ku
rie negalėjo lygintis su Korėjos 
komunistu sovietinės gamybos 
T-34 milžinais. Amerikiečių prieš
tankinės artilerijos 75 mm svie
diniai atšokdavo kaip žirniai nuo 
sienos, atsimušę i sovietinio mil
žino šarvus. Gen. Dean karių ba
zukos (vieno žmogaus valdomos 
prieštankinės raketos, primenan
čios vokiečiu pancerfaustą) taip 
pat neįstengdavo padaryti dides-

nes žalos. Bazukos sviediniai pra- 
mušdavo tankų šarvus tik tuo at
veju. jeigu raketa Į tanką būda
vo iššaunama iš labai arti ir jeigu 
ji pataikydavo i tanko papilvę.

Šiose kautynėse didvyrio mir
timi žuvo bazukų dalinio vadas 
pulk. Martin. Tankų kryžminėje 
ugnyje jis su bazuka rankoje su
gebėjo priartėti iki 20 pėdų prie 
komunistinio tanko. Iš tokio nuo
tolio paleista bazukos raketa su
sprogdino tanką, bet ir pats pulk. 
Martin žuvo sprogimo metu.

Ištisas dvi savaites maj. gen. 
Dean menki daliniai, pasitrauk
dami iš vienų pozicijų Į kitas, 
stengėsi sulėtinti komunistų ver
žimąsi i pietus. Jiems pavyko ap
ginti labai svarbią geležinkelio li
niją tarp P. Korėjos sostinės Se- 
otilo ir Taejono. Apsuptas stiprių 
komunistų dalinių, gen. Dean'su 
pistoletu rankoje savo vyrus išve
dė i paskutinę kovą. Jis pats din
go dulkių ir dūmų debesyje, kol 
pagaliau, karui pasibaigus, paaiš
kėjo, kad šis drąsus generolas bu
vo paimtas i komunistų karo ne
laisvę. Generolui Dean už kauty
nes Korėjoje ir jo drąsą buvo su
teiktas Kongreso Garbės Medalis.

šys nežinąs, ar už tokią kainą 
galima traktorių, eksportuoti...

SEIMAI — VIENAS 
KAMBARYS!

Už 5 kambarių butą, su apšildymu 
ir šviesa, nuoma mėnesiui tik $5,50. 
Kanadoje toks butas—mažiausia $100.

S. Repšiui norėtųsi priminti, jog 
sovietuos žmonėms tokie butai ir to
kios kainos — tik svajonė. Tenai išti
sos šeimos gyvena viename kambary 
ir džiaugiasi, kad jį dar gauna. Pvz. 
“Tėvynės Balse”, raudonam laikrašty, 
kuris pavergtoj Lietuvoj negaunamas, 
Mindaugas. Liepa rašė apie grįžusį iš 
Brazilijos į pavergtą Lietuvą Joną 
Petrušonį su šeima, kurie verkę ViL 
niuje (rašė, kad iš džiaugsmo...). To
lėliau tame reportaže M. Liepa užrašė, 
ką jam Jonas Petrušonis kalbėjo:

— Aš labai dėkingas už gerą priėmi
mą. Jau gavome kambarį. Kalbėjau 
dėl darbo. Man pasiūlė ir šen ir ten; 
pagalvosiu, pažiūrėsiu, kur geriau pa
tiks”.

Ar krito kam į akis iš šio pasisaky
mo viena didelė nenormalybė, būtent, 
keturių asmenų šeima gavo tik... vie
ną kambarį, kai tuo tarpu Brazilijoje, 
kaip tenai išgyvenę daugiau 30 metų, 
greičiausia gyveno geruose nuosavuo- 
se namuose.

NESĄMONĖ APIE PARTIZANUS
Dar viena St. Repšio papasakota ne

sąmonė spaudai — tai apie partizanus. 
Jis nesako, kad lietuviai kovojo prieš 
okupantus bolševikus, bet perdavė jau 
seniai komunistų skleidžiamą versiją 
apie “banditus”. Esą, viena didesniųjų 
problemų Lietuvoje buvusi vokiečių 
grupės, kurios, sovietu armijos atkirs
tos, liko nuošaliose vietose — miškuo
se. Naktimis vokiečiai ėję pas ūkinin
kus gauti maisto. Valdžia tai paskelbu
si nelegaliu dalyku, ir tie lietuviai, ku
rie padėję tiems “banditams”, buvę 

: t siunčiami į Sibirą. Tie likusieji vokie
čių kariai dažnai užmušdavę ūkinin
kus, sudegindavę jų trobas...

Ar begali būti didesnė nesąmonė, 
kaip ši? Visi gerai žinome, kad tie vy
rai, kuriuos okupantai vadino ir tebe
vadina “banditais”, buvo Lietuvos lais
vės kovotojai ■— partizanai, už kurių 
šelpimą ar prilaikymą buvo vežami 
ūkininkai į Sibirą ir kurių kovose su 
okupantu žuvo apie 30.000. Juk lietu- j 
vių partizanų atstovai, kaip Dauman-' 
tas, buvo prasiveržę į Vakarus ir atne
šė svarbią dokumentaciją.

S. REPŠYS PASAKĖ SPAUDAI 
IR TIESOS

Esą, jie — ekskursantai turėję teisę 
išbūti sovietijoj 17 dienų. Per tą lai
ką aplankę šeimas, draugus Lietuvoj 
ir pabuvoję Maskvoj, kur buvo mini
mos 45 revoliucinės metinės. Kai jie 
buvę Inturisto atstovų paklausti, ką 
norėtų pamatyti sovietjoje? Atsakę, 
kad specialių norų neturį. Tai, girdi, 
buvęs tikras atsakymas ir už tai jiems 
buvę leista dar 8 dienas pasilikti.

“Jeigu mes būtumėm panorėję pa
matyti tam tikras vietas ar tam tikrus 
dalykus, būtume buvę sugrąžinti Kana- 
don lygiai po 17 dienų. Kadangi mes 
tai palikome Inturisto nuožiūrai pada
ryti ir parodyti mums, ką jie nori, mū
sų vizos buvo pratęstos iki 25 dienų” 
Per tą laiką jie matę daug ką ir tai 
atvėrę jų akis. (Tik nežinia kuria 
kryptimi?).

Repšiai ir dar trylika kitų tokių tu
ristų buvę aprūpinti specialiu nedide
liu autobusu, kuris vakarais juos nu- 
veždavęs į operas, muzėjus ir kitas vie
tas nemokamai. Tai ženklas, kad tie 
“turistai” buvo pajungti kompartijos 
propagandinei tarnybai.

Per tą laiką, nuo 1928 m., kurį S. 
Repšys nebuvo Lietuvoj, tenai esą pa
daryta didelė pažanga. Pramonė atėju
si į miestus. Deja, “nuošaliosios kraš
to sritys dar labai atsilikusios”. To

“Priešas
neišnaudojo Per tą laiką gen. 
galimybių...” MacArthuras bu

vo užimtas Pusa- 
no pozicijų tvirtinimu. Iš JAV 
Korėjų pasiekė didžioji dalis aš
tuntosios armijos dalinių. Liepos 
20 d. gen. MacArthuras pareiškė 
štabo karininkams:

— Atgabendami aštuntąją ar
miją mes užbaigėme pirmąją ko
vos dali, šiaurės Korėjos komu
nistų kariuomenė dabar jau gali 
palaidoti savo pergalės viltis ... 
Pietinėje Korėjoje mes turime 
saugią bazę. Mūsų nuostoliai, ne
paisant didžiulės priešo persva
ros, yra labai menki. Priešo tieki
mo linija prarado savo saugumą. 
Jis turėjo dideli šansą laimėti, 
bet neišnaudojo galimybių. Mano 
ponai, mes esame kaip reikiant 
įkėlę koją Į Korėją ir, su Dievo 
pagalba, mes čia pasiliksime!...

-mos. Dauguma tų, kurie išvyko — 
“went to Siberia” dirbti į kolektyvi
nius ūkius niekąd nebegrįžo Lietuvon 
(nesako, kad juos deportavo — išvežė 
ir nesako, kad į vergų darbo stovyklas, 
bet “on collective farms”).

Dėl tos priežasties — negrįžimo dau
gelio Lietuvos žmonių, Repšio teigimu, 
esą ir kyla tam tikrų nesusipratimų 
tarp Lietuvės ir Rusijos... Ir paties 
S. Repšio dėdė su šeima buvęs išsiųs
tas į Sibirą. Iš šeimos — tik vaikai . 
grįžę...

Baigdamas pasakojimą, S. Repšys 
priduria, jog esą lietuvių, kurie grįžti 
Lietuvon negalį “dėl padarytų nusikal-' 
timų karo metu ar tuojau po jo”. Juos 
vyriausybė žinanti ir, jeigu jie sugrįž
tu, būtų nubausti. Kaikurie jų, girdi, 
netgi laiškų parašyti į tėvynę negali, 
kad vyriausybė nesužinotų, kur jie gy
vena. (Čia S. Repšys padarė “meškos 
patarnavimą” raudoniesiems, nurody
damas, kad yra laiškų cenzūra sovieti- 
joj). Be to, tie nusikaltimai irgi seniai 
komunistų skleidžiama pasaka. Grįžti 
laisvieji lietuviai į vergiją nenori. Jų 
“nusikaltimas” — kova prieš sovietinę 
okupaciją. Bet kodėl negrįžta sovieto 
nėn Lietuvon tie raudonieji turistai ir 
aplamai išeivijos komunistai?

Šiaip, girdi, jeigu ir kiti būtų už
tikrinti tokia elgsena su jais, kaip bu
vo elgiamasi su Repšiais Lietuvoje ir 
Rusijoje, nėra abejonės, daug kas no
rėtų nuvykti į Sov. Sąjungą, — baigė 
Repšys. Deja, patirtis rodo, kad netik 
Šov. Sąjungoj, bet ir satelitiniuose 
kraštuose jau nevienas turistas pakliu
vo kalėjimam

Derėtų, kad Rodney, (hit., apylinkės 
ir kiti lietuviai parašytų tam laikraš
čiui laiškų apie tikrąją padėtį Lietu
voj ir neleistų skaitytojų klaidinti.

KLB krašto valdyba 
praneša

Nuo praeitos KLB krašto tarybos 
sesijos Otavoje ligšiol kr. valdyba ga
vo iš apylinkių solidarumo įnašų:

$53.60 
$53.60 
$14.70 
$20.00 
$38.00

Be to, gauta pervedimui Į Kultūros 
Fondą iš Sudburio $26.80> ir iš Calga
ry $66, kurie skiriami: buv. kariams 
invalidams Vokietijoje $30, šalpos 
Fondui $16, Elta-Prešs Romoje $10, 
Vasario 16 gimnazijai $5 ir lietuvių 
skautų reikalams $5.

Solidarumo Įnašų šiemet krašto val
dyba gavo daug mažiau kaip pernai 
per tą pati laiką ir greitai gali atsi
durti finansiniuose sunkumuose. Apy
linkės labai prašomos neužmiršti, kad 
solidarumo Įnašas yra vienintelis kraš
to valdybos pajamų šaltinis.

Labai dėkojame visoms apylinkėms, 
iš solidarumo Įnašų atsiskaičiusioms, ir 
kviečiame tatai padaryti ir kitas apy
linkes.

Sudburio
St. Catharines
Welland
Calgary
Sault Ste. Marie

Pr. Rudinskas, 
KLB kr. valdybos iždininkas

Kopenhaga. — Mirė socialistų 
internacionalo pirm. Alsing An
dersen, didelis pavergtųjų Euro
pos tautų ir Lietuvos draugas ir 
kovotojas dėl tų tautų laisvės. Po 
Vengrijos sukilimo 1956 m. buvo 
išrinktas JT komisijon, kuri pa
ruošė pranešimą apie sovietų ka
riuomenės neteisėtus veiksmus 
Vengrijoje.

Daugeliui dabar

Dirbtiniai Dantys
malonesni

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

Įvairus 
siuntiniai į Lietuva, Latviją, 

Estija, Ukrainą 
ir U.S.S.R.

IX Siunčiame __,Xl«.J«są sudarytas trapią. IvOFiaaOS* paprastu ir orą postu draustus įvairius 
siuntinius. Turime pardavimui įvairiu medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybiuAKORDEONUS, SIUVAMAS MA

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

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

Telefonas LE. 1-3098
DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vaL ryto ik!

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

SKYRIAI:
105 Cannon St. E., Hamilton Ont. Tel. JA. 8-6680, 

Ponia V. Juraitis.

SAVININKAI S. ir A. KALŪZA
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ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS SULAIT1S

ŠIUO METU ČIKAGOS LIETUVIU 
VEIKLA daugiausia spiečiasi Tėvų jė
zuitų Jaunimu Centre, kuriame vietų 
randa netik jaunimas, bet ir senimas. 
Siu namo patalpos laikinai atstoja Lie
tuvių Kultūros Namus, jau senokai 
Čikagoje planuojamus. Tik visa bėda, 
kad Jaunimo Centras Čikagos lietu
viams yra gerokai permažas ir dides
nių parengimų ruošėjai turi jieškoti 
svetimųjų valdomų patalpų.

Neseniai suėjo 5 metai, kai Jaunimo 
Centras buvo atidarytas plačiam nau
dojimui. Per tą laiką čia rinkosi apie 
60 Įvairių organizacijų ar kitokių vie
netų nariai, kurie turėjo apie 8.000 
susirinkimų, buvo 12 koncertų, 26 mi
nėjimai, 6 kongresai, daug įvairių re
peticijų, kursų, paskaitų, sportinių 
varžybų, dailės parodų ir kt. šeštadie
niais čia vyksta Čikagos Augšt. Litua
nistikos mokyklos pamokos. Čia gali
ma pasiskaityti Įvairios lietuviškos 
spaudos, pažaisti stalo tenisą, pamaty
ti Čiurlionio Galerijos paveikslus (Ga
lerija Įsikūrusi Centro rūsyje) ir kt. 
Jaunimo Centro pašonėje esančiose 
vienuolyno patalpose yra įsikūręs Mu
zikologijos archyvas.

Praėjusią vasarą . Jaunimo Centro 
patalpos buvo atnaujintos, pagražintos 
ir šiek tiek pertvarkytos. Dabar jos vi
sai jaukiai atrodo.

Kiekvienais metais Jaunimo Centro 
naudai yra rengiamos vakarienės, ku
rios duoda lėšų šių patalpų administra
vimui. Viena tokių vakarienių, įvyku
si gruodžio 2 d., buvo gana sėkminga.

navos” ansamblis ir Lietuvos vyčių 
choras išleido savo plokšteles, nors 
pirmojo vieneto muzikinė veikla 1962 
m. buvo labai ribota.

1962 m. Čikagos lietuvių šeima ne
teko daug žymūnų: šv. Kryžiaus parap. 
klebono Aniceto Linkaus, prekybinin
ko Juozo Sudriko, buvusio čikagiečio 
aktoriaus Gasparo Veličkos ir daugelio 
kitų.

SENIEJI METAI, galima sakyti, či- 
kagiečiams lietuviams buvo vidutiniš
ko derliaus metai. Jie čia paliko nema
ža vaisių, kuriuos visus išvardinti būtų 
labai sunku. Turėta nemaža džiaugs
mingų ir smagių momentų, bet būta 
nemaža vargų, rūpesčių, bereikalingų 
susikirtimų ir nelemtų nesantaikų. Vi
sas bendras vaizdas sakė, jog nežiū
rint šiokių tokių prošvaisčių, Čikagos 
lietuvių veikla su gana dideliu tautie
čių būriu žingsniuoja pakalnėn ir eina 
nelygia proporcija su didėjančiomis 
tautiečių piniginėmis ir turtu.

Ką duos mums 1963-ji metai? Mums 
šiuo tarpu belieka viltys ir darbas. Tad 
mes ir sakome — viltingų bei darbin
gų 1963-jų!

Laikas keisti 
programas ir vadovėlius 
Mokyklų programas Kanadoje 

išleidome jau gana anksti — 1953 
m. Jos buvo sudarytos šešioms 
klasėms, daugiausia prisilaikant 
neprikl. Lietuvos programų. Vė
liau tos programos kiek pakeis
tos, jas sutrumpinant. Pagaliau 
1958 m. išleistos naujos, sudary
tos dešimties metų kursui. Dabar 
jau pribrendo reikalas jas vėl 
keisti trumpinimo linkme. Pa
grindinė blogybė su programomis 
yra ta, kad jas reikia dažnai keisti 
prisitaikant prie labai skubiai ma
žėjančio vaikų lituanistinio žino
jimo. Pavyzdžiui, dabar jau yra 
stipri nuomonė, kad atėjęs laikas 
įvesti Į lituanistinę mokyklą ang
lų kalbą kaip pagalbinę. Tą nuo
monę remia mokytojai, kuriems 
praktiškai tenka dirbti klasėse, į 
kurias susigrupuoja lietuviškai 
mažai mokantieji vaikai.

Vadovėlius Kanadoje turime 
savus jau nuo 1953 metų. Vado
vėlių klausimas nagrinėjamas 
kiekvienoje metinėje Kanados 
liet, mokytojų konferencijoje, ir 
vis konstatuojama tas pats faktas 
— trūkstame tik dviejų vadovė-

A. RINKŪNAS

ŠTAI IR ĮŽENGĖME Į NAUJUS 
METUS. Ta proga bent trumpai atsi
gręžkime atgal ir pasižiūrėkime, kas 
1962 m. Čikagoje įvyko.

Čikaga yra vadinama “Windy City” 
— vėjuotas miestas. Vėjuotumas bu
vo pastebimas ir praėjusių metų lietu
viškame gyvenime. Daug vėjo ir net 
audrų sukėlė bendra Lietuvių Bend
ruomenės su ALTa delegacija Vašing- 
tonan, Amerikos Lietuvių Tarybos re
formavimo klausimai ir Kultūros kon
gresas. Šie įvykiai gerus 8 mėnesius 
buvo čikagiečių lūpose ir spaudos pus
lapiuose. Jie buyo patys triukšmingiau- 
sieji netik Čikagos, bet ir visos š. 
Amerikos lietuvių gyvenime 1962 m.

Čikaga buvo labai gausi dailės pa
rodomis — Čiurlionio Galerijoje be
veik ištisai vyko įvairių pavienių dai
lininkų parodos, o kultūros kongreso 
proga čia buvo surengta didžiulė jung
tinė dailės paroda. Taip pat čia vyko 
ir jaunųjų dailės atstovų pasirodymas.

Gana aktyviai reiškėsi jaunimas, ku
rių tarpe pirmuoju smuiku grojo spor
tininkai, reprezentacinėje srityje dau
giausia nuopelnų pasiekę. Jų dažni 
kontaktai su kitataučiais gražiai garsi
no lietuvius. Atgimimo ženklų parodė 
Lietuvos vyčių organizacija, kurios 
choras lietuviams atstovavo įvairiose 
tarptautinėse programose. Kitos orga
nizacijos daugiausia reiškėsi tik lietu
vių tarpe, bet ir jos atliko nemaža ver
tingų darbu.

Pažymėtinas lietuvių pasirodymas 
IVje tarptautinėje prekybos parodoje 
su valstybiniu paviljonu bei menine 
programa, ir kitose mažesnio masto 
parodose — Čikagos miesto 125 metų 
sukakties. Derliaus šventės, YWCA <r 
kt. Beje, 1962 m. Čikagoje netrūko ir 
lietuvių surengtų madų parodų.

1$ MUZIKOS SRITIES yra pažymė
tini “Aidos” operos pastatymas ir lie 
tuvių muzikos simfoninis koncertas, 
įvykęs kultūros kongreso proga. “Dai

A. a. Mykolas Augustinavičius
metus amžiaus, torontiškio inž. 
P. Augustinavičiaus, clevelandiš- 
kio inž. Juozo, a.a. dail. Pauliaus 
.Augiaus ir septynių kitų vaikų tė
vas. Buvo gimęs Žemaičių Kal
varijoje, ūkininkų šeimoje. Nuo 
jaunystės dienų supratęs pramo
nės reikšmę Lietuvai, pasiryžo 
pasišvęsti jos ugdymui. Dar prieš 
I D. karą Rusijoje buvo sukūręs 
savo pramonės vienetą—dvi lent
pjūves ir aliejaus spaudimo fab
riką. Grįžęs į nepriklausomą Lie
tuvą, apsigyveno Sedoje, kur tu
rėjo lentpjūvę, malūną, vilnų ver- 
pyklą ir teikė miesteliui elektros 
šviesą 9 metus. Vėliau persikėlė Į 
Telšius, kur. tiekė miestui elekt
ros šviesą ištisus 10 metų, čia 
įsteigė ir savo pagrindini pramo
nės vienetą — “Masčio” audinių 
fabriką, plačiai žinomą Lietuvo
je ir net užsienyje.

A.a. Mykolas Augustinavičius 
perėjo i istoriją kaip pavyzdys

Besibaigiant 1962 m. gruodžio kieto žemaičio, pasiryžusio perim- 
20 d. Lietuvoje mirė a.a. Myko- ti savo krašto pramonę iš kitatau
tes Augustinavičius, sulaukęs 88 čių rankų. A. R.

1963 - reikšmingu įvykiu metai
Istorikai galbūt įvertins 1962 

in. kaip reikšmingus įvykiais ir 
pasikeitimais Rytų, Vakarų ir ne
utraliųjų pasaulyje. Tai buvo me
tai. kuriais išryškėjo skilimas 
tarp Maskvos ir Pekingo. Metai, 
kuriais JAV nepabūgo užblokuo
ti Kubos, ir Sov. Sąjunga viešai, 
visam pasauliui stebint, nusilei
do. Tai buvo metai, kuriais viena 
vadovaujančių neutraliam pasau
liui valstybių — Indija, pasuko 
Vakarų link, nes komunistinė Ki
nija smogė jai peiliu nugaron.

Subyrėjusios iliuzijos
Kiekvienas tų įvykių, ar jie bu-

ATLIKITE DABAR 
sezonas vėl atėjo

• Sezonas pagerinimui jūsų namo, verslo ar 
biznio Įrengimų.

• Sezonas, kada Įgudę darbininkai daug 
lengviau gaunami ir žmonės daugiau 
produktyvesni, suteiks geresnę kokybę už 
jūsų doleri.

• Sezonas, kada daugelis firmų siūlo nuolaidas.
• Sezonas, kada daugelis kitų dalykų gali 

atnešti naudos — tokie reikalai, kaip pievelių
ir sodo Įrankių sutvarkymas, elektros Įrengimai,

■ laivelių bei automašinų motorų pataisymai, 
taip pat išvalymas užuolaidų bei kilimų, 
baldų atnaujinimas ir daugelis kitų dalykų.

• Sezonas, kada jūs galite padėti savo 
bendruomenės žmonėms suteikti darbo laike 
tradicinio žiemos nedarbo. Kada visi dirbs, 
visiems bus nauda.

Padarykite tai šią žiemą
Patarimų ir pagalbos 
gausite susisiekę su 

National Employment Office

vo didesni ar mažesni, pakeitė 
psichologini, karini ir diplomatini 
pasaulio veidą.

Nuo sovietų sputniko dienų, 
1957 m. spalio mėn., Chruščiovo 
populiarumas pasaulyje pradėjo 
didėti. Buvo bijoma, kad prie so
vietų bloko prisijungs Afrikos ir 
Azijos tautos. Įvykiai betgi plėto
josi sava linkme ir sovietų presti
žas niekad nebuvo taip žemai kri
tęs, kaip 1962 m. pabaigoje.

Chruščiovo linksniuojama Ber
lyno problema nepasikeitė. Ką 
sovietai laimėjo Jungtinėse Tau
tose? Jų siūloma “troika” žuvo. 
Baimė, kad Dag Hammarskjold 
mirtis paralyžuos JT, nepasitvirti
no. šiandien, nors JT ir neefek
tyvios, bet nėra ir sovietinio blo
ko dominuojamos.

Neutralieji, kurie visą laiką 
simpatizuodavo sovietams, pradė
jo galvoti ir pamatė, kad visuoti
nis neutralumas yra tik utopija.

1962 m. pabaigoj pasaulis žiū
rėjo į Sov. Sąjungą kaip atsiliku
sią nuo pažangaus pasaulio kraš
tą, kuriam dar daug trūksta iki 
Vakarų pasaulio lygio. Sovietų 
diplomatai, pradeda siekti glau
desnių santykių su Vakarų pasau
liu. Chruščiovas atsisako minties 
sunaikinti kapitalistus jėga. N. 
Metų proga Maskvoje jis pasakė: 
“Komunizmui nepridera naikinti 
keletą kapitalistų, nes tarp jų gy
vena ir tūrėtų žūti milijonai dar
bo klasės žmonių”. Nuo kada jam 
žmogaus gyvybė tapo brangi?

Vakarų kelias
Metų pabaigoje laisvojo pasau

lio kelias buvo gana ryškus. V. 
Europa, nors ir turėdama savo 
problemų, turi aiškius ateities 
planus. Ekonominė ir politinė pa
dėtis buvo daug žadanti. Kaip vy
raujanti figūra iškilo De Gaulle. 
Prancūzija, kuri buvo pajuokos 
objektu dėl besikeičiančių vyriau
sybių, tapo stipria ir pastovia jė
ga. Nors problemų V. Europoje 
dar ir daug, bet jos pasirinktas 
kelias veda visas Europos valsty
bes vienybėn. šiame kontinente 
JAV užbaigė 1962 m. su politi
niais, ekonominiais ir kariniais 
laimėjimais.

Ką atneš šie 1963 metai? Rū
pesčių ir problemų daug. Pasau
lyje jų niekad netrūks. Imant ta
čiau abu pasaulio blokus. Rytų 
pasaulis tų rūpesčių turi žymiai

Spausdinama su Hon. Michael Starr, Darbo ministerio, sutikimu

lių: anglų mokyklose naudojamu 
metodu parašytos liet, kalbos gra
matikos ir mokyklinio enciklope
dinio lietuviškai angliško bei 
angliškai lietuviško žodyno. Jei
gu gramatikai dar galima rasti — 
nors ir nevisai tinkamų pakaitalų, 
tai su žodynu būklė yra tiesiog 
tragiška, juoba, kad anglų mo
kyklose vaikai yra Įpratę turėti 
ant savo staliukų mokyklinius žo
dynėlius ir jais laisvai naudotis.

Trūksta vaizdinių 
priemonių
Visiškai blogas reikalas yra su 

kitomis mokslo priemonėmis. Ne
turime sieninio Lietuvos žemėla
pio. Prieš porą metų iš JAV LB 
švietimo tarybos buvo atėjusi ži
nia, kad toks žemėlapis bus lei
džiamas, bet toji žinia nepasitvir
tino, matyt, reikalas mirė. Taip 
pat neturime jokių klasėj naudo
jamo didumo paveikslų Lietuvos 
geografijai, istorijai ir gamtos pa
žinimui iliustruoti. Prieš keletą 
metų JAV LB c. valdybos narys 
Ig. Malėnas turėjo puikų suma
nymą aprūpinti visas mokyklas 
šviečiamaisiais paveikslais 
(slides). Deja, toji vertinga idėja 
taip pat mirė nesulaukus įgyven
dinimo. Vaizdinių priemonių ne
turėjimas susmukdo mūsų lit. 
mokyklą metodiniu atžvilgiu į at
silikusios žodinės mokyklos lygį, 
nuo kurio vaikai seniai jau atpra
tę. Tai yra viena priežasčių, kodėl 
reikia vaikus į mūsų mokyklas 
prievarta varyti.

Pamokų lankymas
Vaikų ėjimas į lit. mokyklą yra 

dar viena problema. Ji nelengvai 
įveikiama, nes opozicija, deja, at
eina ne tik iš vaikų, bet ir iš tė
vų pusės, šioje vietoje visdėlto 
norėtume pasigirti, kad mokyklos 
lankymo atžvilgiu Kanada neblo
gai stovi. Geriausia būklė, atrodo, 
yra Hamiltone, kur mokyklą lan
ko beveik visi kolonijos lietuvių 
vaikai — apie 95%. Toronte yra 
manoma, kad lankymasis sukasi 
apie 80%. Labai augštas lankymo 
procentas yra mažose kolonijose, 
kur pasišventę kunigai ir tėvai 
vaikus i mokyklą suvežą ir po pa
mokų išvežioja namo.

Mokytojų paruošimas
Paskutinis klausimas Kanados 

švietimo apžvalgoje yra mokyto-

lemos neturėjome, nes užteko pa
sišventėlių iš senųjų mokytojų, 
dirbusių Lietuvoje. Šiuo metu jų 
gretos gana greitai retėja. Retėji
mą padidina ir ta aplinkybė, kad 
jie, nemokėdami pakankamai 
anglų kalbos bei neturėdami pro
gos pažinti angliškų mokyklų 
dvasios, palengva pradeda jaustis 
klasėje nebevisai savi. Taip atsi
duriame prieš mokytojų prieaug
lio klausimą. Ideališkai nusitei
kusių tautiečių dar turime. Jie 
daugiausia ateina iš dviejų fron
tų: iš moksleivijos bei studenti
jos ir iš motinų, kurios atveža sa
vo vaikus i mokyklą. Deja, abiem 
šiom idealistų kategorijom 
trūksta minimalinių metodinių 
bei pedagoginių žinių. Pirmajai 
grupei dar trūksta ir lituanisti
kos. a) Būklei pagerinti esame 
jau suruošę Montrealyje ir To
ronte trumpalaikius pedagoginius 
kurselius. Jie padarė šį tą, bet 
toli gražu iki pilno reikalo iš
sprendimo. Pilnesnis sprendimas 
pedagoginiais kursais vargu ar 
bepasiekiamas, nes kursai prak
tiškai gali įvykti tik didžiuosiuose 
miestuose, o mokytojų kaip tik 
daugiausia trūksta mažesnėse vie
tovėse. Geresnis klausimo spren
dimas būtų paruošti tinkamos li
teratūros. Ji patarnautų ne tik 
jauniems mokytojams, bet ir tė
vams, kurie, jei turėtų geros va
lios, galėtų labai lemiančiai ateiti 
mokytojui* į pagalbą. Kaip kon
kretų tokios pagalbos pavyzdį no
rėčiau suminėti mažą tabako au
gintojų — ūkininkų rajono — 
Rodney, Ontario, lit. mokyklėlę, 
kur mokytojas daugiausia tik pa
tikrina namų darbus ir paaiškinęs 
užduoda naujus, o patį technišką
jį darbą atlieka kaimo 
džiuose gyveną tėvai.

jų reikalas. Ilgus metus tos prob-i kroatų kalbomis.

viensė-

U Thant, JT gen. sekretorius: “Chruščiovas priklauso 
kitokiai vadų kategorijai. Jis yra įsitikinęs taikingu sugyve
nimu ir konkurencija. Mes turime pagrindo tikėti, kad jis 
karo tikrai nenori”.

Maršalas Chen Yi, Kinijos užs. reik, ministeris: “Ame
rikiečiai sako nenorį karo, britai taip pat. Prancūzai ir kiti 
giriasi irgi nenorį. Prieš ką gi kariausime, jeigu mes ir no
rėtume karo?”

Rusų poetas Jevtušenko: “Mes išėmėm Staliną iš mauzolė- 
jaus, bet kaip galime jį išimti iš jo šalininkų širdžių? Ten 
jis tebėra gyvas. Daugelis šiandien kaltina Staliną stovėdami 
ant kalbėtojo platformos, bet naktį sapnuoja ir ilgisi pra
eities”.

Richard Russell, JAV demokratų senatorius iš Georgijos: 
“Komunistai pradeda betkokį žygį ar akciją neteisėtu keliu 
ir kai juos pagriebiame už rankos, tada jie sako “Gerai, mes 
sustosime, bet už tai duokit mums ką nors čia, ir nusileiskit 
kitur”. Tuo būdu jie dažnai gauna, kas jiems nepriklauso. 
Jie panašų triuką padarė su mumis Kubos atveju”.

Nikita Chruščiovas, kalbėdamas apie raketas Kuboje: 
“Mes įvežėme 40 raketų. Bet ką reiškia 40 raketų? Net 140 
nebūtų užtekę”.

Istorikas Arnold Toynbee prieš 15 metų: “Ateis laikas, 
kada krikščioniškoji Rusija ir krikščioniškoji Europa susi
vienys 'kovai prieš Kiniją”.

Prezidentas Tito, Maskvoje: “Nekalbėkime apie praeitį. 
Ją reikia pamiršti. Ateityje mes eisime ranka rankon”.

Konradas Adenaueris, kalbėdamas apie Kennedy pata
rėjus iš Harvardo universiteto: “Profesoriai visiškai netinka 
vadovavimui. Tarp kitko JAV suka socializmo link, o Chruš
čiovas pradeda artėti į kapitalizmą”.

-Ernesto Guevara, Castro komunistinis patarėjas: “Jeigu 
atominės raketos būtų likusios Kuboje, mes jas būtume 
panaudoję prieš visus* didžiuosius JAV miestus, Įskaitant 
Niujorką”.

ATVIRAS IR DRĄSUS ŽODIS 
SAVIESIEMS AL. GIMANTAS

■ 
■ 
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Mums dar vis spaudoje besigin- 
čyjant, ar politiniai pabėgėliai ga
li laikyti save komunizmo žino
vais, ar kovotojui prieš komuniz
mą reikalingas ir viso komunizmo 
teorinis pažinimas, — šalta van
dens purkšle gali būti žymaus an- 
tikomunisto, jėzuito Tėvo Louis 
J. Tuohey žodžiai, pasakyti gyvai

Koelnas. — Nuo 1962 
džios Fed. Vokietijoje, 
veikiąs stiprus radijo siųstuvas 
Deutschlandfunk pasiekia R. Eu
ropos kraštus. Jis plečiamas ir 
veikia vidurinėmis ir ilgomis ban
gomis. Koelne veikia ir kitas siųs
tuvas — Deutsche Welle trumpo
mis bangomis aprūpinąs žiniomis jo paskaitos besiklausantiems ir 
užjūrio kraštus. Stengiamasi, kad susijaudinusiems Detroito un-to 
vienas šių siųstuvų teiktų prog-Į (jėzuitų) studentams.
ramas ir R. Europos kalbomis. į Katalikų intelektualo (jis yra 
Deutschlandfunk siųstuvas numa- Loyolos universiteto New Or
to transliuoti programas lenkų, i leans profesorius ir jėzuitų laik- 
čekų, vengrų, rumunų ir serbų -1 raščio “Social Order” vienas re- 

. E. į daktorių) aštrūs žodžiai, kaip tuoj

m. pra- 
Koelne,

Lietuviška sodyba Baltijos pajūryje

Didžioji Britanija jau nebedidelė
Dviejų karalienių valdymo lai

kotarpis Britanijoje yra susijęs 
su žymiais pasikeitimais.

Karalienės Viktorijos laikais, 
kuri valdė nuo 1837 iki 1 901 m. 
britų imperija buvo pasiekusi di
džiausio klestėjimo. Imperijos 
žlugimas prasidėjo prie dabarti
nės karalienės Elzbietos II. Ne
galima skirti nuopelnų nei kara
lienei Viktorijai, nei kaltinti da
bartinės karalienės. Ankstyvesnis 
kilimas ir dabartinis imperijos 
kritimas yra tik laiko ir politinės 
būklės išdava.

Dar prieš 20 metų Britanijos 
kontrolėje buvo 510 mil. gyvento
jų 16 mil. kv. mylių plote. Šian
dien už pačios Britanijos ribų im
perijai tepriklauso nepilni 25 mil.

Kaip karinė jėga britų imperi
ja tapo nustumta užpakalin. Po 
paskutinių Macmillan ir Kennedy 
pasikalbėjimų Britanijos viltys 
turėti nepriklausomą atominių 
ginklų kontrolę žlugo. Pramonės 
srityje Britanija liko nustumta už 
JAV ir Sov. Sąjungos. Prekyboje 
su kitais pasaulio kraštais konku
rencijos ji nebeišlaiko. Vieninte
lė išeitis — įsijungimas į Europos 
ekonominę sąjungą ir tai ne tomis 
sąlygomis, kokių nori pati Brita
nija, bet kokias diktuoja kitos 

daugiau. Neatrodo, kad jie greitai Į valstybės su Prancūzijos Do 
mažėtų.V. K. I Gaulle priekyje.

Politinėje plotmėje, nors Brita
nija dar ir laikoma viena didžiųjų 
valstybių, bet tai daugiau iš tra
dicijos. Macmillan laikė save tar
pininku tarp Rytų ir Vakarų. 
Kennedy dabar aiškiai davė su
prasti, kad jeigu jam reikės, tai 
jis kalbės su Chruščiovu be jo
kių tarpininkų.

iš buvusio stipraus ryšio tarp 
Britanijos ir Britų Bendruomenės 
kraštų liko tik prisiminimai. Vi
sos anglosaksiškos tautos, žiūrė
jusios į Britaniją kaip savo vado-

vą ir gynėją, pakeitė savo nuo
monę.

Kokia nauda Britanijai turėti 
savo šeimoje tokią Ganos valsty
bę, kuri bendradarbiauja ir sim
patizuoja sovietams? Indija ir Pa
kistanas yra visiškai nepriklauso
mos ir karalienė yra tik popieri
nis simbolis. Kanada visais atžvil
giais daugiau yra priklausoma 
nuo JAV, negu nuo Britanijos.

Britanijai tenka didelis uždavi
nys: surasti savo vaidmenį šian
dieniniame pasaulyje. V.K.

Izraelis ir Ferdinando 
Kataliko Ispanija

A & B TAILORS 
A. Beresnevičius

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

VYRISKŲ IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ

1962 m. gruodžio 6 d. Izraelio 
augščiausias teismas nusprendė, 
kad žydas, perėjęs į kitą tikėji
mą, nustoja buvęs izraelitu tauti
ne to žodžio prasme, šis sprendi
mas padarytas po ilgų ir karštų 
ginčų spaudoje, kai žydų kilmės 
karmelitas Tėvas Danielius pa
prašė pripažinti jam žydų tauty
bę ir pilietybę pagal grįžimo įsta
tymą, parlamento priimtą 1950 
metais. Tuo Įstatymu visi žydai, 
atvykę į Izraelį, automatiškai 
tampa Izraelio piliečiais.

Kun. Danielius (Oswald Rufei- 
sen), karmelitų ordino narys, gy
venąs karmelitų vienuolyne ne
toli Haifos miesto, po II D. karo 
atvyko į Izraelį kartu su kitais 
žydais imigrantais iš Lenkijos ir, 
su Vatikano leidimu, paprašė Iz
raelio pilietybės remiantis “Grį
žimo įstatymu”. Tėvas Danielius 
visose žemesnėse instancijose by
lą pralaimėjęs, pralaimėjo ją ir

augščiausiame teisme.
šis sprendimas parodė, kad Iz

raelis žydams katalikams yra teo
kratinė valstybė: lemia ne rasė, 
ne tautybė, o religija. Šiaip Izrae
lyje yra stiprus marksizmas, ne
pripažįstąs .jokios religijos; atvi
rų ateistų yra netik parlamente, 
bėt ir vyriausybėje, bet ateistų 
“Grįžimo Įstatymas”, neliečia, o 
tik krikščionis. Tad Izraelis nė
ra moderni valstybė ir žydai ne
turi piktintis Ispanijos karalium 
Ferdinandu Kataliku ir karaliene 
Izabele, kai jie atėmė žydams pi
lietybę ir ištrėmė juos iš Ispani
jos, savo dekretą motyvuodami 
tuo, kad žydai platina savo tikė
jimą katalikų tarpe, kad sužydi- 
na Ispanijos karaliaus pavaldi
nius. Izraelio religinė politika yra 
lygiai tokios pat dvasios XX am
žiaus viduryje, kokios laikėsi Fer
dinandas XV šimtmečio gale.

J. Gs.

pamatysime, daug kam nepatiko, 
susilaukė nemažai kritikos ir kar
tu pritarimo balsų. Jo žodžiai li
kosi neužmirštami visai klausyto
jų auditorijai. Ir ką gi nuosta
baus ar naujo pasakė garbusis ku
nigas?

Pirmiausia, kalbėtojas nedvi
prasmiškai pabrėžė, kad taip va
dinamo Vakarų pusrutulio krikš
čioniškosios tautos pirmoje eilėje 
yra kaltos už toki skubų, tiesiog 
fenomenalų, komunizmo augimą 
visame pasaulyje. Komunizmas, 
kurio teorija galėtų būti patrauk
li nebent bukapročiams, esą ne
galėtų plėstis, jei patys krikščio
nys atrastų tinkamus būdus prieš 
jį kovoti.

Tėvas Touhey pabėrė daug kri
tikos -žodžių ir patiems katali
kams. Girdi, jei tokie katalikiški 
kraštai, kaip Prancūzija, Ispanija 
ir Italija nuolat'kovotų prieš ko
munizmą, pasaulis šiandien būtų 
žymiai geresnėje būklėje. Juk 
šiandien nėra nė vienos pietinės 
Amerikos valstybės, kuri negalė-* 
tų tapti komunistine jau rytojais 
dieną. Kuba, esą, labai, puikus pa- 
vvzdvs.

Girdi, katalikų Bendrija per
daug ilgai tebuvo susirūpinusi tik 
savo ganomųjų dvasine gerove, 
pamiršusi tikinčiųjų socialinius 
reikalavimus. Dar viena Bažny
čios negerovė esanti ta, kad ji ne
retai yra identifikuojama su pasi
turinčiųjų sluogsniais ir tuo suda
ranti situaciją, kuria tik komu
nizmas gali pasinaudoti.

Grįždamas prie JAV kaikurių 
vidaus reikalų, drąsusis jėzuitas 
priminė, kad amerikiečiai negrai 
ir nepasiturintieji, gyveną did
miesčių landynėse, kažin ar turi 
geresnes sąlygas, kaip kubiečių 
valstiečiai prie Batistus valdžios. 
“Nelaimei, daug kas mūsų tiki, 
kalbėjo toliau Tėvas Tuohey, kad 
Bažnyčia buvo sukurta tik baltie
siems. Daug katalikiškų mokyklų 
buvo Įsteigta jau su mintimi iš
skirti negrus. Kaikurios katalikiš
kos ligoninės priima agnostikus, 
ateistus ir visus kitokius ligonius, 
bet nenori priimti kad ir pado
riausio negro kataliko”.

Kalbėtojas toliau nurodė, kad 
visi neramumai Indokinijoje, An
goloje ir Vietname nemaža dalimi 
yra kilę dėl Vakarų tautų nesuge
bėjimų ir nenoro skaitytis su vie
tinėmis problemomis. Juk po 
daugelio okupacijos metų minė
tos tautos daugeliu atvejų buvo 
paliktos dar blogesnėje padėtyje 
kaip prieš vakariečių atėjimą. 
Pvz. neraštingumas eilėje kraštų 
dar vis siekia 90% visų gyvento
jų. Esą, mes niekad nesunaikinsi
me pasaulyje komunizmo, kol 
nuo pasaulio paviršiaus nebus pa
šalinti visi neteisėtumai.

Ar mes sutiksime su tais visais 
teigimais ar ne, bet jie amerikinė
je auditorijoje paliko tikrai 
“shock” įspūdį. Neveltui ir di
džiosios spaudos puslapiai, apra
šinėję to jėzuito žodžius, mirgėjo 
antraštėmis: “Priest Lays Rise 
of Reds at the Church’s Door”.

Red. pastaba. — Oratoriniu po
žiūriu kalbėtojo tvirtinimai buvo 
skirti sukrėsti klausytojams. To 
jis ir pasiekė. Katalikų ir aplamai 
vakariečių pasyvumas reikalingas 
tokių sukrėtimų. Istoriniu, socia
liniu, politiniu ir net teologiniu 
požiūriu kalbėtojo kaikurie tvir- į 
tinimai, jeigu jie čia tiksliai atpa- / 
šakoti, nėra visai tikslūs.
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vyr. W|i$brp* bendradarbis’ Albinas 
Urbonas- sfctotomgai ąklnna*tiravo''ptefi-< 
nių kraštų i vaismedį — abrikosą. Ant- 
rąjjtwaisių-derlių šjjąįš.jnetais dąyė iš 
sėjinukų išauginti medžiai, kurie matė 
tik Lietuvos padangę. Abrikosų akli- 
matizavimas užtruko net 12 metų.

RUSAI, ŽVEJYBOS LAIVYNE
Komunistinė Lietuvos spauda mėgs

ta džiūgauti, kad Lietuva niekada ne
turėjo tokio didelio žvejybos laivyno, 
kurį šiandien, girdi, gali užtikti visose 
pasaulio jūrose. Metinį žuvų sugavimo 
planą žvejai įvykdė 1962 m. lapkričio 
pabaigoje. Ta proga “Tiesa” išvardina 
žvejyboje pasižymėjusių laivų kapito
nus. Iš šio sąrašo paaiškėja, kad DŽTŠ 
“Zigmas Angarietis” kapitonas yra 
“socialistinio dąrbo didvyris” Jevgen- 
jevas, DŽTŠ “Krylovo” — Michasko, 
MŽT-152 — Matvėjevas, VT-7227 — 
Konovolovas, VŽT 4150 — Fefiolovas,

Ąlmajevas, VŽT 3216 —

stiprėją. W *Pasa^|^?Ų>agrista 
tijūnįo dinaminio aų/iiOO>vriHcipu, 
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rokratizmo dėka Lietuvoje labai pa
plito kaikurių įmonių vadovaujančio 
personalo pasivažinėjimai ir atostogos 
komandiruočių sąskaita. Klaipėdos lai
vų remonto gamyklos cecho viršinin
kas Demiaškinas 6 dienoms buvo iš
siųstas j Baku įsisavinti “naujų darbo 
metodų”. Po 6 dienų jis pradėjo savo 
metines atostogas Kaukaze. Valstybė 
apmokėjo kelionę į abu galu. “Naujus 
darbo metodus” jis savinosi Kaukazo 
paplūdimiuose... Komandiruotėmis 
ginkluoti turistai vasaros mėnesiais 
užplūsta Palangą, Klaipėdą ir Kretin
gą. Juos visus į lietuvišką pajūrį atve
ja svarbūs ir neatidėliotini “tarnybi
niai reikalai” ... Klaipėdos pieno kom
binato vadovai į Vilnių dažnai siunčia 
darbuotojus parsivežti blankų ... Ro
kiškio žemės ūkio mašinų gamyklos 
vyr. buhalteris Baltrūnas, veždamas 

tikėti tik du pasižymėti spėję laivai: balanso pinigus, pasiėmė dar ir kitą 
asmenį, kad kelionėje nebūtų nuobo
du... Vilniaus zoninės mechanizavi- 
mo valdybos darbuotojas šamotinas 
su komandiruote rankose 83 dienas 
viešėjo Kazachijos respublikoje ... 
“Tiesos” puslapiuose J. Skardžius ir J. 
Zinkevičius stebisi tokia paplitusia 
tvarka: “Jeigu įmonės, įstaigos ar or
ganizacijos darbuotojas girtuokliauja, 
laužo darbo drausmę — jis svarstomas 
draugiškame teisme, pliekiamas, kriti
kuojamas. O jeigu jis leidžiamas į ko
mandiruotę tik savo malonumui? Už

VŽT 43 — Ąlmajevas, VŽT 3216 — 
Jakimenko, VŽT 34— čmutovas, VŽT 
615 — Lichodijevskis. Lietuviams pa-

DŽTŠ “K. Požėla” — kapitonui Bal
siui. ir DŽTŠ “L. Gira” — kapitonui 
Bubilui. Juokinga kalbėti apie Lietu
vos žvejybos laivyno pasiektus laimė
jimus, kai rusiškiems laivams vado
vauja rusai kapitonai, kai didžioji su
gautos žuvies dalis iškeliauja į Sov. 
Sąjungą.

RAJONAI KAUNE
Augščiausios tarybos prezidiumo įsa

ku Kauno miestas padalintas į- tris ra-' 
jonus — Lenino, Požėlos ir Panemu- _________ _ ___
nes. Šalia senosios savo, vardą pagaliau taį jam įr atlyginimas eina, ir koman
vėl atgavusios Laisvės alėjos links
niuojamos kelios komunistų partijos 
perkrikštytos gatvės — Raudonosios 
armijos prospektas, Majakovskio gat
vė ir Z. Angariečio gatvės, šiaipjau 
daugumas Kauno miesto gatvių, atro
do, turi senuosius savo pavadinimus.

PROF. T. IVANAUSKUI —
80 METŲ
80 metų amžiaus sukaktį atšventė 

gamtininkas prof. Tadas Ivanauskas, 
kuris kartu su kitais lietuviais moksli
ninkais 1918 m. įsteigė pirmąjį Lietu
vos universitetą. Jis taipgi suorganiza
vo zoologijos muzėjų ir zoologijos so-
da. Būdamas dideliu lietuviškosios i JIC v lcmaiu naip XUI.

entuziastu, jubilijatas yra iš-^js savo ausjs Viršininkas atsilygina
i premijomis už abonentinio radijo mo
kesčio surinkimą, paskirdamas premi-

diruotpinigiai, ir jo darba kiti turi 
atlikti...”

VIRŠININKO
MOTORIZUOTAS ŠUO
Radviliškio rajono ryšių kontoros 

viršininko kėdėje šiltą lizdą susisuko 
drg. V. Tolmačiovas. šoferio Viktoro 
Slotkaus vairuojamą kontoros mašiną 
gali dažnai matyti Druskininkuose, 
Kaune, Šiauliuose, nes, mat, viršinin
kui labai patinka keliauti valstybės 
sąskaita. Iš kelionių viršininkas daž
niausiai grįžta surizgusia nuotaika. 
Kontoros tarnautojai tada jam “sko
lina” pinigus, nors juos, savaime su
prantama, jie vėliau temato kaip zui-

vaikščiojęs visus lietuviškuosius miš
kus, ištyrinėjęs vingiuotas upes ir gi
liuosius savo gimtojo krašto ežerus jas tokioms tarnautojoms, kurios su 
Knygų lentjmose yra daug jo parašy- ra(jįj0 mokesčiu jokių reikalų neturi: 

vienai — 20 rb., kitoms mažiau. Už va
landos jis paprastai visą premiją ar 
jos dalį susižeria į savo kišenę, argu-

tų veikalų gamtos klausimais — “Lie
tuvos paukščiai”, “Lietuvos gėlųjų 
vandenų žuvys”, “Gamtininko užrašai”,
“Apie žvėris ir paukščius’ ir kt. Pra- nientuodamas svarbiu faktu, kad jis 
ėjusiu metų pavasari prof. T. Ivanaus- joms premijos galėjęs ir neskirti...

- - J “Tiesos” korespondentas S. Blėda už- 
birą prie Obės upės ir naujais ekspo- taria pakiusnias tarnautojas: “Tik pa-
kas suruošė mokslinę ekspediciją i Si- : ‘‘Tiesos” korespondentas S. Blėda už
natais papildė zoologijos muzėjų.

M. K. ČIURLIONIO MUZĖJUS
Atremontuotas Druskonio ežero pa

krantėje stovintis nedidelis namelis, 
kuriame nęvieną vasarą yra praleidęs 
kompozitorius - dailininkas Mikalojus 
Konstantinas Čiurlionis. Šiame name
lyje žadama įrengti jo atminimui skir
tą muzėjų. Druskininkuose pavyko ras
ti kompozitoriaus naudotą fortepijoną 
ir kitų jam priklausiusių daiktų. Na
melyje norima atkurti aplinką, kurioje 
gyveno ir dirbo šis mūsų tautos geni
jus. Namelio sienos bus papuoštos dai
lininko sukurtais paveikslais. Paveiks
lus apžiūrinčius lankytojus pasitiks 
Čiurlionio simfoninių poemų garsai.

KOMP. J. JUZELIŪNO
KŪRYBA
Vilniaus Filhąpnonijos salėje pirma 

kartą buvo išpildytas naujausias komp. 
J. Juzeliūno kūrinys — “Pasakalija”, 
kuriam kūrybinį pagrindą davė Stalino 
asmenybės kulto praktikuoti nusikalti
mai ir nekaltai pralieto kraujo marios. 
Recenzentas A. Ambrasas kūrinį api
būdina šiais žodžiais: “Pasakalijos te
ma pasižymi neįprasta, kampuotų kon
tūrų melodine linija, šaltu ir kiek me
chanišku charakteriu. Jau pirmasis te
mos pasirodymas klausytojui sukelia 
slogaus nerimo įspūdį, kuris vis labiau

HAMILTON, Ont.
be^įriūf/^Gyvąjį pai-eikslą'sudarė: vį^ dfinavio/fceletą daįnęj 
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rantuoti LN morgičius arba galėtų nu
pirkti dhbar ar ateityje LN šėrų. LN 
statybos paruošiamieji darbai tiek sku
būs ir svarbūs, kad reikalauja jau visų 
mūsų aktyvios paramos. Sklypo par
duoti, kad ir už dvigubą kainą, niekas 
nenori, o laikyti jį tuščią kelis metus 
yra nuostolinga. Tad atsiraskime 100 
entuziastų ir LN atsistoš!

Jūsų SU Bakšys, LN v-bos pirm.

VAJUS TAUTOS NAMAMS 90 toje 
savaitėje davė $300 ir pakilo iki $89. 
100. Nuoširdus ačiū D. Pikienei, pri
dėjusiai sūnaus Gedimino vardu antrą 
šimtą. Nauju nariu įstojo X su $200.

Malonu konstatuoti, kad G. Pike su 
geriausiais pažymiais studijuoja Wa
terloo universitete, kurį numato baig
ti šį pavasarį. Kaip labai gabus, yra 
pakviestas pasilikti un-te asistentu. 
Linkime mielam Gedui geriausio pasi
sekimo.

UŽ LX METRAŠTĮ $2 auką įteikė 
St. žioba. Nuoširdus ačiū!

VASARIO 16 IR SALEZIEČIŲ gim
nazijoms remti būrelių vadovai malo
niai prašomi surinkti aukas už 1962 m. 
II pusmetį iki vasario 15 d. Sk. St.

P. SLAVINSKŲ sūnus, chemikas, 
dirbąs Calgary pramonės įmonėje, bu
vo atvykęs su šeima Kalėdų šventėms 
pas savo tėvus.

400 DALYVIŲ KALĖDŲ EGLUTĖJ. 
— Seniai jau atšventusio 25 metų mo
kyklinio darbo jubilėjų ir be pertrau
kos vadovaujančio Hamiltono šeštad. 
mokyklos vedėjo Jono Mikšio, pr. m. 
gruodžio 23 d. mergaičių gimnazijos 
salėje buvo surengta Kalėdų eglutė. 
Gausiai susirinkusiems svečiams, tė
veliams ir vaikučiams — apie 400 — 
sveikinamąjį Kalėdų žodį tarė mokyk
los vedėjas Jonas Mikšys. Visą Kalėdų 
eglutės scenos programą labai gražiai 
ir sumaniai paruošė patyrusi pedagogė 
mokyt. Antanina Mikšienė. Svečius 
pritaikytu eilėraščiu pasveikino V. Ma
žeikaitė. “Aš mergytė” šoko B. Ka
minskaitė, L. Deksnytė, J. Gimžaus- 
kaitė, A.z Gimžauskaitė. Šiam šokiui 
dainavo D. Deksnytė, I. Urbonavičiūtė, 
D. Juozapavičiūtė, E. Kaminskaitė, K. 
Gedrimaitė. Vargonėliais grojo broliai 
Kažemėkai. “Bobučių šokį” šoko D. 
Deksnytė ir I. Urbonavičiūtė. “Snaigių 
šokiui” pianinu skambino Lionė Sta-

bandyk jam neduoti — iki karsto len- .j 
tos atsimins ir atkeršys. Viršininkas!”’ 

! Užtaria, jis taipogi ir kontoros šoferį 
Viktorą Slotkų, kuriam šis viršininkas, 
įsodinęs į mašiną savo medžioklinį šu
nį, įsakė autoritetingu balsu: “Pavė
žink jį, Viktorai, šimto kilometrų grei
čiu per valandą. Tegu žino, kas tai yra 
mašina!..Kadaise galvojome, kad 
rusiškų viršininkų išdaigas labai jau 
gražiai buvo pavaizdavęs dr. V. Kudir
ka, betgi dabar, atrodo, jo carinius vir
šininkus gerokai yra pralenkusi sovie
tinių viršininkų naujoji karta.

—vkst—

Niagara pūst a salis
Padėka

1962 m. lapkričio 24 d. dalyvavu
siems Niagaros pusiasalio kariuomenės 
šventės minėjime asmenims ir prisi- 
dėjusiems prie šventės gražesnio pra
ėjimo: Tėv. B. Mikalauskui, OFM, už 
invokaciją; neprikl. Lietuvos genera
liniam konsului Kanadoje dr. J. žmui- 
dzinui su ponia už atvykimą ir turi
ningą paskaitą; TL choro “Varpas” 
dalyviams ir vadovui muz. St. Gailęvi- 

< čiui už gražii koncertą; sol. V. Verikai- 
į čiui už gražias solo ir su choru dainas; 
Į nepriklausomybės kovų dalyviui St. 
Ulbinui už tartą žodį; ponams Šetkams 
už globą ir pagalbą svečių priėmime; 
ponioms: Pusliėnei, Grigienei ir duk
roms — Violetai ir Irutei, Kuraitienei, 
Jasiudavičienei už pagalbą bufete ir 
svečius vaišinant; poniai Skeivelienei 
už darbą prie loterijos ir poniai Gal
dikienei už pagalbą prie bilietų^ po
nui A. Švažui ūž pagalbą šalę ruošiant; 
ponams: K. Stundžiai, K. Butkui, S. 
Vaitkui ir K. Baronui už darbą bufete. 

Vilniuje pasibaigus Lkp ck pienu- Skautams už dalyvavimą su vėliava mi
mui, ck-tas išsiuntė daug partinių ir 
ūkinių darbuotojų - paskaitininkų į vi
sus Lietuvos miestus, rajonus - cent
rus. Jie surengė seminarus, skaitė pra
nešimus apie maskvinio plenumo lap
kričio mėn. rezultatus.

KALBAMA APIE STEBUKLĄ
Iš Lietuvos gautame laiške rašoma, 

kad žmonės plačiai kalba apie stebuk
lą — Marijos pasirodymą Malėtuose, 
vienai 18 metų merginai. Pasakojamos 
ir pasirodymo aplinkybės, bet bažny
tiniai autoritetai nėra tuo reikalu da
vę jokio pareiškimo.

ZUJA AGITATORIAI

nėjime ir drabužinės tvarkymą. 
Ir visiems kitiems, kurie vienokiu ar 
kitokiu darbu prisidėjo, bet pavardėm 
nepaminėti.

Dar sykį visiems tariame nuoširdų 
ačiū! Rambvėnų valdyba.

JA
dovanas, padėko

ju R. Kriaučiunaitė — “Ačiū tau, se-

čiaus gražiuose namuose visiems mo
kytojams 'labais puikią vakarienę pa
ruošė ponios Sakavičienė ir Kybartie
nė. Kor.

Hamiltono šeštad. mokyklos mokinės Kalėdų eglutės programoj pašokusios 
“Snaigių šokį”. Klūpo: Jūratė Kybartaitė, Irena žilvitytė, Rolanda Sakavičiūtė; 
stovi: Virginija Stukaitė, Danguolė Juozapavičiūtė, Dalia Grajauskaitė. “Snai
gių šokį” paruošė mokytoja Antanina Mikšienė.

WINDSOR, Ont
pajamų 
išlaidų

$4530,39
S4209,52

LB PAAUKOJO BAŽNYČIAI $700.
— Windsoro Lietuvių Bendruomenė, 
kad ir nedidelė, bet veikli ir dinamiš
ka. Taip pat neblogai tvarkosi ir eko
nomiškai. 1962 m. gruodžio 16 d. vi
suotinio susirinkimo nutarimu, paau
kota $700 Windsoro lietuvių katalikų 
bažnyčiai ir $60 sergančiam kun. V. 
Rudzinskui. Buvo išrinkta nauja bend
ruomenės valdyba. Pareigomis pasi
skirstyta: pirm. B. Balaišis, vicep. V. 
Lionertas, sekr. M. Kizis, ižd. A. Sty- 
gienė, kultūros ir šalpos reikalams A. 
Butavičius. Windsoro apyl. valdybos 
raštinės adresas: 570 Louis Ave., 
Windsor, Ont., M. Kizis.

Naujai išrinktas pirm. B. Balaišis, 
perimdamas pareigas nusiskundė, kad 
Windsore buvo perdaug nesutarimų — 
nesantaikos. Jis pasižadėjo stengtis, 
kad būtu įgyvendinta “amžinoji” taika.

KALĖDŲ EGLUTĖ.—1962 m. gruo
džio 30 d. buvo suruošta mūsų mažie
siems Kalėdų eglutė. Š.m. Kalėdų se
nelis buvo labai duosnus. Kiekvienas 
buvo apdovanotas dovanėlėmis ir pini
gais po 50 et., kuriuos paaukojo pre
kybininkas V. Pundzius. Mūsų mažie
ji pasirodė, kad tikrai verti dovanėlių. 
Tai jie įrodė deklamavimu ir kitais 
meniniais gabumais. Pabaigoje vaiku
čiai ir tėveliai buvo pavaišinti mūsų
bendruomenės šeimininkių. M. K. •; Namų direktoriai. Nors publikos nebu-

APYSKAITA. — IX Kanados Lietu-! vo taip gausiai prisirinkę, bet linksmo- 
vių 
1-3

4 psL e Tėviškės Žitarfal • 1963: L 10. — Nr. 2 (678)

kjetuivigii pasaulyje >
JA Valstybės'

STEFANIJA FAUUUKONIĘNE, p
Vokietija

STEFANW fAUUŲKONI]gNĖ, p. VASARIO 16 pagrindini minėjimą 
Kisielienės ir inž. Ričardo PauUūkonio planuojama suruošti Salzgiter Leben- 
motina, mirė Clevelande, tik dvejus stedte. Į minėjimą norima pakviesti 
metus išgyvenusi JAV. Velionė atvyko vokiečių visuomenės veikėjus, ypač iš 
iš pavergtos Lietuvos savo vaiky ir Hannoverio. 
anūkų pamatyti. Mirė vėžio ligos pa- LIETUVIAI VYRAI, tarnaują vie- 
laužta Wilson Memorial ligoninėje. Pa- noje transporto kuopoje, 1962 m. gruo- 
laidota gruodžio 17 d. Graceland ka- džio mėn. tris dienas didelėmis karinė- 
pinėse, netoli Clevelando.

1 V. TYSLIAVIENĖ, “Vienybės” laik- heimo vežė Vasario 16 gimnazijai nau- 
raščio leidėja, gruodžio 20 d. iš Niu-1 jus baldus, patalyne, čiužinius. Nupir- 
jorko išskrido į pavergtą Lietuvą, kur ko Badeno - Wuerttembergo krašto vy- 
išsivežė savo vyro, a.a. poeto Juozo riausybė. 
Tysliavos, pelenus palaidoti Vilniuje, i MEMMINGENE buvo surengtas Mai- 

PREL. J. BALKONAS liet. kr. de- ronio minėjimas. Paskaitą skaitė Stp. 
mekratų organizuotose diskusijose Vykintas, dainavo “Darnos” choras, 
Brooklyne, Apreiškimo parapijos salė- vad. muz. M. Budriūno; vargo m-los 
je, pareiškė, jog Valstybės Dept. parei- mokiniai, vad. D. Radzevičiūtės, pa
ganuose tebesanti gyva “neskaidomos ’ deklamavo eilėraščių ir pašoko tauti- 
Rusijos” idėja, kurią jiems reikėtų iš nių šokiu.
galvų išmušti ir prigydyti kitą idėją/ VASARIO 16 GIMNAZIJOJ Kalėdų 
kad Rusija turi subirti į savo sudėti-1 eglutės iškilmių metu Lietuvių Katali- 
nes dalis. Prelatas įsitikinęs, kad JT kų Misijos Vokietijoje dir. Tėv. A. 
prieis ir prie Rusijos kolonijų, ir tada 
mūsų byla atsistos kitoj plotmėj.

J. ANYSAS, baigęs geofiziką Toron
to un-te, šiuo metu ruošiasi daktaro 
laipsniui Illinois Institute of Techni- 
logy chemijos srityje.

ŠV. ANTANO GIMNAZIJOJ, Kenne- 
bunkporte, užbaigus pirmąjį mokslo 
metų ketvirtį, garbės studentais tapo: 
R. Gudinskas, L. čiapas, K. Kuraitis, 
P. Kvietys, K. Mačiulaitis, G. Micėi-_______  ____ __ ___ _ .
ka, R. JPetrauskas, R. Ramonas, J. Ši- kpt. inž. Valiūnas. Ta pačia proga bu

vo įteikta buv. gimnazijos direktoriaus 
A. Giedraičio dovana geriausiems litu
anistams, šiemet A. Alisaitei — 8 kl. 
ir A. Hermanui — 7 kl. ELI

mis mašinomis iš Karlsruhes ir Mann-

Bernatonis, vietos evangelikų dekanas 
Tiautmann ir amerikiečių kariuome
nės kapelionas Reaser uždegė drauge 
kalėdinę eglutę. Visi trys pakviestieji 
tarė po kalėdinį žodį, o du iš jų įteikė 
ir piniginę dovaną. Kapeliono Reaser 
įteiktoji buvo surinkta iš Schwetzinge- 
no amerikiečių bei lietuvių karių ir su
darė 1839 DM. Padėkos bei sveikinimo 
kalbą pasakė gimnazijos dir. kun. Br. 
Liubinas ir LB kr. valdybos narys

MOKYKLOS DRAUGAI premjera Bostone

gryno pelno $ 329.87
20% išmokėta pagal sutartį. Detroi

to sporto klubui “Kovas” — $64.17, 40 
% KLB krašto valdybai — $128.35 ir 
40% KLB Windsoro apyl. — 128.35.

IX Kanados LD Rengti K-tas

EDMONTON, Alta.
ŠOKOM, DAINAVOM IR DĖKLĄ- 

MAVOM. — Gruodžio 30 d., 3 val.p.p. 
įvyko Kalėdų eglutė Lietuvių Namų 
salėje. Gausiai susirinkusius tėvus ir 
vaikučius aplankė Kalėdų senelis su 
dideliu maišu dovanų. Vaikučiai už tai 
jam atsidėkojo: gražiai padeklamavo, 
padainavo, paskambino; šeštad. mo
kyklos vaikučiai pašoko keletą šokių 
vadovaujant kun. I. Grigaičiui. Po 
programėlės Kalėdų senelis išdalino 
vaikučiams dovanėles. O šeštad. mo
kyklos mokiniai pasveikinu savo moky
toją kun. L Grigaiti ir Įteikė gražią 
dovanėlę nuo visų mokinių. Gražių, 
nuotraukų padarė fotografas P. Vait- 
kūnaš iš Št. Paul. Taip pasilinksminę 
vaikučiai ir tėvai išsiskirstė i namus.

N. METŲ sutikimą suruošė Liet.

paila, B. Sudžinskas ir V. žemaitis.
PR. IR K. SAKALAUSKAI iš pa

vergtos Lietuvos, Suvalkų Kalvarijos, 
atvyko pas dukterį i Long Branch, Cal.

MUZ. ST. RAKAUSKAS mirė Čika
goj gruodžio 7 d. Velionis muzikos 
mokslus buvo baigęs De Paul un-te.

LIET. B-NĖS GREAT NECK APYL. 
V-BA rado Almu šalčių nusikaltusį 
Lietuvių Chartai ir Lietuvių Bendruo
menės siekimų tikslams, todėl, pasi
remdama LB įstatų 6 paragrafu, jį pa
šalino iš LB.

LIGIJA BIELIUKIENĖ, General 
Federation of Womens Clubs lietuvių 
atstovybės pirmininkė, aplankė Porto 
Rico salose San Juan sostinės bur
mistrą, gubernatoriaus žmoną, laikraš
čių redakcijas, sakydama kalbas ir in
formuodama apie komunizmo pavojų, 
kaip pavyzdį primindama Lietuvą.

N. Zelandija
DAIL. R. GOPAS lektoriauja Can

terbury un-to meno mokykloje. Jis 
taipogi dalyvauja ir parodose.

Prancūzija
RIČARDAS BAČKIS tarnybiniais 

reikalais ilgesni laiką buvo išvykęs į 
Daniją ir Olandiją.

P/1RYŽIUJE posėdžiavo Pasaulio 
Katalikių Moterų Organizacijų Unijos 
UMOFC tarpt, biuras. Lietuvėms ir 
pavergtų tautų katalikėms šiuose po
sėdžiuose atstovavo B. Šlepety tė-Vens- 
kuviėnė. Paruošė Pr. AI.

KAZIUI GUGIUI mirus,
jo broli ir brolienę p.p. M. Gugius 

liūdesio valandoje giliai užjaučiame —
M. Barščiauskienė
I. V. Ignaičiai

Dienos, rengtas 1962 m. rugsėjo1 je nuotaikoje buvo pasilinksminta iki 
d. Windsore, turėta: I-vadovybė leido. Kor.

Pastabos dėl pajamų mokesčių
P. ŠERNAS

Jau bene treti metai Bostono 
lietuvių teatro sambūris neparo
dė rampos šviesoje naujo veikalo; 
dėlto Hartfordo Lietuvių Ameri
kos Piliečių klubo teatro grupės 
viešnagė buvo laukiama Bostone 
su dideliu susidomėjimu.

Publika susirinko i salę tik su 
akademiniu pasivėlavimu.

Susirgus Vytautui Trečiokui ir 
negalint i spektakli atvykti, jo pa
vaduoti išėjo pats teatro grupės 
režisorius — Lietuvos valstybės 
teatro dramos aktorius — Vita
lis Žukauskas..

Gausiai susirinkusi publika se
kė spektakli labai kultūringai, ir 
mažieji klausytojai labai šiltai ir

gyvenan- dėdės Šamo krašte dirba fibrike; 
nebuvęs namie apie 12 vai. dar 
suranda laiko repetuoti ir aukoti 
savo poilsio valandas.

Vitalis Žukauskas ruošė šį vei
kalą visus metus, atvažiuodamas į 
Hartfotdą savaitgaliais ir repe
tuodamas penktadieniais, šešta
dieniais ir sekmadieniais.

Po vaidinimo reikėjo su visa 
teatro manta skubėti iš salės išsi
kraustyti/kad gimnazijos vadovy
bė nepakeltų nuomos. Trūkstant 
teatro talkininkų, teko didele da
ilini ir šį darbą patiems vaidinto
jams atlikti. Dėlto jie ir pavadi
no tokį iš salės išsikraustymą

Įtikinamą pasiturinčiai 
čio viengungio daktaro tipą."Jame 
matyti aiškus talentas. Hans Ha
gedorn — dailininkas — Vytau
tas Zdanys, savo vaidyba buvo 
toks natūralus ir taip buvo Įsijau
tęs į savo vaidmenį, kad rodėsi jis 
nevaidina, bet tikrai gyvena savo 
jaunystės mokslo draugų tarpe. 
Taip nuoširdžiai ir paprastai jis 
sprendė Įvairiausias problemas, 
kad rodėsi jis ne scenoje, bet sa
vo šeimoje gyveno. Jo partnerė 
Hagedorn — žmona — Izabelė 
Simanauskienė buvo jo verta. 
Waldė Scholtz — elektros inži

nierius — Petras Simanauskas ir ... __ _ ___  _______
kartu visos trupės vadovas visa' penktuoju ir sopulinguoju veika- 

su dideliu dėmesiu toki retą Bos-' savo siela atsidavęs scenos menui, lo veiksmu. Bet visas nuovargis 
tone teatrą stebėjo. ; Jo sukurtos inžinieriaus ir žmo- dingo, kai Hartfordo teatro trupė

Sis devynių veikėjų spektaklisnos vyro tipas per visą veikalą nuvyko Į p. Žičkų puošnius na-
— 1*1 -1 ’ T I • i 1. I • • • V"| •« J T T 1 • • ‘"4.11 Į- • •mus. Vakarienės mėtų kalbėjo St. 

Santvaras, Ant. Gustaitis ir P. Si- 
manauskas — Hartfordo teatro 
trupės vadovas ir organizatorius.

L. Fuldos plunksnos dėka parodė: buvo darniai išlaikytas.
keturių viengungių liūdną gyve- Emily Winkler — Jadvyga Na- 
nimą ir jieškojimą šilimos seimo- vasaitienė sukūrė Įtikinamą dau- 
je bei nuoširdaus draugo geros giau pasiturinčios ponios tipą.
žmonos asmenyje. Šeimos gyve- Pasirodo, kad žmonos lengvai vai- Ant. Gustaitis savo gražiame žo- 
nimas vos nesuardė nuoširdžių do savo vyrus, o kietesnius leng- 
bičiulių draugystės, o jų dailioji vai savo ašaromis nuvainikuoja.
lytis Įvairių surhulkmenų dėka; Dora Lenz — daktaro sekretorė 
net ašaromis ir pykčiu bičiulių ’ Eug. Genov. Šliogerienė ir Lisa- 
santykius paralyžavo. beth Schultz — Regina Stirbytė

Rež. Vitalis Žukauskas gal kiek I savo vaidmenis atliko, bet nepa- 
"pektakli sušaržavo, bet išlaiky- jėgė apvaldyti savo veikale nužy- 

zdamas darnią viso veikalo veikėjų mėto tipo, bet reikia manyti, kad 
harmoniją ir tuo parodydamas padirbėjusios galės pasiekti gra- 
augštą teatrinio meno skoni. V. žiu rezultatų. 
Žukauskas scenoje derinosi prie 
visos teatro trupės ir buvo pasi- lubinskas, jau vyresnio amžiaus 
genėtinas. žmogus, gražiai atliko savo vaid-

Bruno Martin — daktaras —, men j ir išjieškojo savo rolėje vi- 
Juozas Raškys ir kartu režisoriaus sas galimybes. Pasirodo, kad jis 
padėjėjas buvo centrinė viso vei- yra savanoris kūrėjas — kovęsis 
kalo figūra. Jam pavyko sukurti ties Radviliškiu ir Giedraičiais ir

Stefan — tarnas — Matas Pa-

dyje daug gražių minčių apie lie
tuvių teatro dalią Amerikoje pa
sakė' Sujaudintas svečių entuziaz- 

■mo sušuko: “Aš norėčiau jus vi
sus prieinama kaina nusipirkti ir 
perkelti i Bostoną nuolatiniam 
scerioš darbui”.

šia proga reikia padėkoti vi
siems i spektaklį atsilankiusiems 
ir tuo parėmusiems Putnam lietu
vių seselių jaunimo stovyklos sta
tybą. Dėkojame šios viešnagės or- 
ganizatoriams p. Kulbokams, 
Kriščiukaičiams. Kaladėms, žič- 
kams, Mockams, VėlioniŠfciams ir 
visiems kitiems talkirtinkams.

P. Kaminskas

Kiekvienas Kanados gyvento
jas, turintis pajamų iš uždarbio, 
algos, palūkanų už indėlius, divi
dendą už šėrus, iš investacijų i 
vertybinius popierius ir pan. turi 
duoti gale metų mokesčių įstaigai 
apyskaitą. Tam tikslui mokesčių 
Įstaiga ir kiekvienas paštas išduo
da nemokamai formuliarus, kurie 
reikalinga užpildyti ir iki balan
džio 1 d. grąžinti.

Dirbančiam pagrindines paja
mas sudaro jo alga. Darbdavys 
pagal dirbančiojo algą ir šeimos 
padėti yra Įpareigotas kas mėnuo 
atskaityti iš algos apytikriai nu
matomus pajamų mokesčius ir ga
le metų duoti pažymėjimą trijuo
se egzemplioriuose, nurodydamas 
kiek iš viso išmokėta algos ir kiek 
atskaityta mokesčių. Vieną pažy-; neša mokesčiu ištaigai, 
mėjimą gauna mokesčių Įstaiga, ■ 
o du dirbantysis — mokesčių mo- j 
kėtojas, kuris vieną pasilieka sau, 
o kitą siunčia mokesčių Įstaigai 
kartu su apyskaita.

Toliau, prie dirbančiojo pagrin
dinių pajamų, t.y. algos, reikia 
pridėti kitas pajamas, čia aš pa
minėsiu-tiktai pajamas iš depozi
tų s-tų, iš sutaupų šėrų s-tose kre
dito kooperatyvuose arba unijose, 
pajamas iš Kanados feder. val
džios bei komunalinių Įstaigų ver
tybinių popierių — bonds. Visos 
kredito Įstaigos — bankai, pasiti
kėjimo bendrovės, finansų bend
rovės, kredito kooperatyvai arba 
unijos, yra Įpareigotos pranešti 
mokesčių Įstaigai jeigu pajamos 
— palūkanos už indėlius viršija 
$100. Kredito kooperatyvai, ku
rie be depozitų s-tų turi ir šėrų 
s-tas, privalo pranešti mokesčių 
Įstaigai, jeigu taupytojo pajamos 
už einamųjų metų depozitus ir 
pajamos už praeitų metu dividen
dą, kartu sudėjus, viršija $100. 
Praktiškai paėmus, už 1962 m. 
kredito kooperatyvai išrašys pa
žymėjimus trijuose egzemplio
riuose tiems taupytojams, kurių 
dividendas už 1961 m. plius pa: 
lūkanos už depozitus už 1962 m. 
viršija $100. Vienas minėtų pa-

St. Catharines/ Ont.
B-NĖS SURUOŠTA KALĖDŲ EG

LUTĖ vaikams praėjo su didžiausiu 
pasisekimu.

Po $5 aukojo: P. Dauginas, J. Alon- 
deris. L. Markelis ir J. šarapnickas: 
po S2: J. Kavalėlis, J. Girevičius, J. 
Vyšniauskas, J. Žemaitis, J. Staškevi
čius, A. Staugaitis ir A. Viskosas: po 
$1: O. -Vilbikaitienė, P. Baronas, J. 
Dainora, A. Gverzdys, V. Butkienė, S. 
Zubrickienė, M. Šalčiūnas, V. Alonde- 
ris, K. Jesudavičius. A. Vyniautas. A. 
Kuraitis, J. Grigas, A. Zubrickas, S. 
Kukta, P. Skeivelienė, J. Kazragis, J. 
Markuškis, 
A. šetikas; 
so S5o,50.

Niagaros
Gverzdienei ir J. Vyšniauskui, paruo
šė puikią programą; suvaidino “Pasku
tinis sapnas”. Vaidino: I. Grigaitė, V. 
Grigaitė, L. Grigaitė, B. Bogušytė, V. 
Butkutė, D. Vilbikaitytė, V. šetikaitė, 
V. Kuraitis, A. Gverzdys, D. Siurblytė 
ir D. Dainoraitė. Jaunųjų skautų cho-

žymėjimų siunčiamas mokesčių įstaigai, o du — taupytojui, kuris vieną egz. pasilieka savo byloje: o antrą prideda prie mokesčių atsiskaitymo. Dažnai būna, kad vienos šeimos nariai, būtent, vyras, žmona, vaikai ir anūkai turi toj pačioj kredito įstaigoj atskiras taupymo s-tas. Tokiais atvejais siunčiami pažymėjimai tiktai tiem šeimos nariam, kurių pajamos už sutaupąs viršija S100, nesudėjus visų šeimos narių pajamas kartu.Apie pajamas už Kanados fe- _ _ ________ __ _____der. valdžios arba komunalinių ras gražiai sugiedojo “Gul šiandiena’ įstaigų vertybių popierių kuponus kiekvienu atveju, kokia bebūtų suma, kredito įstaigos, užpildydamos tam tikrą formuliarą, pra-
Tenka pastebėti, kad kredito Įs

taigos neatskaito pajamų mokes
čio už pajamas nei už depozitus, 
nei už dividendą, nei už vertybi
nių popierių kuponus, kaip kad 
daro darbdavys, mokėdamas sa
vo tarnautojui algą. Taupytojas 
gauna pilną palūkanų, dividendo 
arba kupono sumą, šią sumą jis 
privalo pridėti prie gautos algos 
ir pagal bendrą gautą sumą atsi
skaityti pajamų mokesčius. Ne
dirbantis taupytojas gali turėti 
pajamų už sūtaupas ir kitas in- 
vestacijas iki $1000 be pajamų 
mokesčio, nes vienam asmeniui 
be šeimos leidžiama nuskaityti 
$1000 nuo bendros pajamų su
mos.

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

perkėlė 
Į naujas patalpas — 

Turner Building (Suite 203) 
21 Main St. East, Hamilton. 
Telefonai palieka tie patys: 

Įstaigos: JA. 7-5575 
namu — FU. 3-8928 į

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINES PASKOLOS IKI $3.000. mor. 
gičių paskolos iki 60% turto vertės. Nemokamas gyvybės ir 
paskolų draudimas. PILNAS ČEKIU PATARNAVIMAS.

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

K. Bogušis, K. Žukauskas, 
50 et.: P. Paąžuolis; iš vi-

pusiasalio skautai, vad. p.

ir “Sveikas Jėzau gimusis”. D. Vilbi- 
kaitytė pašoko baletą, B. ir A. Bogu- 
šytės pagrojo akordeonu duetą; be to 
akordeonu grojo R. Dainora, pianinu 
— R. Kuraitytė ir J. Jesudavičius. Ei
lėraštį pasakė T. Kukta. L. ir D. Siurb- 
lytės padainavo duetą “Pražydo ži
buoklės”. St. Kukta puikiai atliko Ka
lėdų senio rolę.

Esame dėkingi visiems už prisidėji
mą prie šios programos paruošimo ir 
aukotojams. Gausi parama v-bai sutei
kia padrąsinimo tolimesnei veiklai. 
B-nės valdyba ir toliau stengsis rūpes
tingai eiti jai uždėtas sunkias parei
gas. Valdyba

RODNEY, Ont.
“PRAŠOME SU MUMIS KALBĖTI 

LIETUVIŠKAI”. — 1962 m. gruo
džio 26 d. LB Rodney apyl. valdyba 
suruošė vaikams eglutę West Lome 
salėje. Programa buvo pavesta suda
ryti Rodney liet, mokyklai. Dalyvavo 
visa mokykla, taip pat — buvę moki
niai: A. Naruševičiūtė ir Z. Mockus, 
jaun. Eglutę atidarė v-bos pirm. J. 
Paketurienė ir paprašė Z. Mockų, j., 
pravesti* programą. Jis pasveikino su
sirinkusius ir paprašė: “Tėveliai ir 
mamytės, jeigu norite, kad mes iš
augtume lietuviais prašome su mu
mis namuose kalbėti ir mus pamokyti 
lietuviškai”. Programoj buvo: 1 gies
mė. 2 dainos, savi rašiniai — pasakoji
mai. eilėraščiai, grojo akordeonais, 
skambino ’ pianinu. Teko pasigėrėti 

; programos dalyvių liet, kalbos tarena. 
I Tai tikrai jų tėvų nuopelnai. Kad tas 
tėvų rūpestis savo vaikų kalba pasi
liktų visada! Tą pastebėjo dalyvavęs 
programoj Kalėdų senelis ir atvykę 
svečiai. Senelis už tai apdovanojo pro
gramos dalyvius dovanomis, o šie jam 
dar padainavo, sušuko “valio!” ir “su
die’”. Po programos įvyko bendros 
vaišės.

N. METŲ SUTIKIMAS įvyko J. Ci- 
parių ūkyje, naujai pastatytame name. 
Patalpa tokiems pobūviams tikrai ge
ra, pakankamai vietos ir žmonėms ir 
stalams. Susirinko beveik visa lietuviš
koji iš naujai atvykusių kolonija. Ma
tėsi ir svečių ir kitur. N. Metai sutikti 
Lietuvos himnu ir'sveikinimais. Gru
pė padainavo “Drulia”, “Palydint se
nus ir sutinkant naujus metus” ir ūki
ninkų - tabokininkų: “Kada noriu ver
kiu. kad noriu dainuoju”. Tai naujovė

1 šioje apylinkėje A.
MBKsnflKaBKfiaaesnBnHBEMk

Mohawk f urnilure
137 RONCESVALLES AVE.
Telefonas 5374442
Atidaryta nuo 10 vai. ryto 
iki 10 vai. vakaro.

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

iki 9 vai. vakaro.

TIESIOG IŠ BALDŲ PARODOS
1962 metu MODELIAI 

yra išstatyti abiejose krautuvėse 
nupirkti 5 fabrikų visi baldai

ir parduodami
labai nupigintomis kainomis 

' Didelis pasirinkimas.

Geriausia proga įsigyti 
naujausios mados baldus.

Valome, taisomo ir atremontuojame įvairius baldus. 
Kviečiame visus atsilankyti netik iš Toronto, bet ir plačių apylinkių.
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OUOMOIS, ūsaiti? II. !
DR* MUSTEIKIS

"ATI ŠVENTASIS" ... f KOgNLUJUS BUCMYS 

unistų* simpatiko režisuotas • *! ‘

Populiariausi šiuo metu yra 
gyvieji: Toynbee ir Sorokinas, 
abu vienaamžiai, gimę 1889 m.

Kontraversinis Toynbee
Pagarsėjo jisai dešimties tomų 

veikalu — “A Study of History”', 
kurio santrauka išleista dviem to
mais. Griežtieji istorikai jam pri
kiša filosofijos maišymą Į istori
ją; kaikurios tautybės, kaip žy
dai, randa savo vaidmens neįver
tinimą; liberalai nesutinka su 
ypatinga religijos svarba naujo
sios civilizacijos daiguose ir t.t. 
Antra vertus, jieškodamas dės
nių, pagal kuriuos civilizacijos 
auga ir krinka, jis pasidaro arti
mas sociologams, nors jo pagrin
diniai duomenys yra istoriniai.

Trys dešimtys dramblių
Spengleris išskyrė tik astuo

nias didžias civilizacijas — kul
tūras, kai Toynbee surado apie 
trisdešimt civilizacijų, kurių, duo
menys buvo ^panaudoti jo studi
joj. Jas jis pavadino drambliais, 
priešpastatytinais triušiams—pri
mityvioms kiltims ir neistorinėms 
civilizacijoms. “Drambliai” yra 
dideli, ilgaamžiai, turi didžios įta
kos, tad svarbūs žmonijai. Tik 
dvidešimt viena civilizacija natū
raliai ir beveik pilnai išsiplėtojo, 
d kitos penkios sustojo pusiauke- 
ly ir dar kitos buvo abortinės. 
Penkios iš dvidešimt vienos civi
lizacijos yra laikomos visai origi
naliomis: egiptiečių, šumerų, ki
niečių, majų ir indiečių; kitos yra 
giminingos pirmosioms: Vakarų, 
dvi ortodoksinių krikščionių, ira
niečių, arabu, hindų, japonų - ko
rėjiečių, graikų, sirų, sinų, minų, 
hititii, babiloniečių, andų, meksi
kiečių, jukataniečių. Toynbee at
rado, kad visos šios išsiplėtoju
sios civilizacijos rodo standarti
nius kitimo pavidalus: jos gims
ta, auga, pasiekia brendimo vir
šūnę, suklesti ir nunyksta. Pa
grindiniai jų kitimai esą apspren
džiami savąja prigimtimi, taip sa-

kant — iš vidaus, netiek išorinių 
sąlygų.

Iššauka — atsakas
Kad civilizacija galėtų prasidė

ti, reikia pastūmėjimo iš pasyvios 
bendruomenės būklės. Tai ir yra 
iššauka. Ji gali ateiti iš aplinkos 
— klimato ar karingų kaimynų. 
Jei ta iššauka yra atitinkamai su
tikta, pėsirodo pirmieji civiliza
cijos daigai. Toliau iššauka atei
na iš pačios bendruomenės ideo
loginių skirtumų — tarp jos elito 
ir masių. Elitas atstovauja kūry
bingai mažumai, ir j'ei jis suranda 
geresnius atsakus iššaukai ir ma
sės jį paseka, tai civilizacija su
klesti. Bet jei elitas nesugeba pa
traukti masių, jos atsitolina nuo 
elito ir gali jieškoti prieglobsčio 
svetimose masėse. Tai nuveda į 
civilizacijos žlugimą. Antra ver
tus, jeigu pradinė iššauka yra 
perstipri, kaip pvz. arktikos kli
matas eskimų kiltyse, tai civiliza
cija nė nešubręšta.

Kiekvienos civilizacijos augi
mo pradžioje Toynbee užtinka li- 
kimines klaidas, kurių negalima 
pataisyti. Tai neišvengiamai veda 
į civilizacijos žlugimą. Beje, krin- 
kanti civilizacija gali trukti šimt
mečius, jei ne ištisą tūkstantį me
tų. Pvz. graikų civilizacija po mir
tini© smūgio dar išsilaikiusi 600 
metų.

Galutinio civilizacijos žlugimo 
metu išsiskiria keturi žmonių ti
pai, Įvairiopai atsaką į krizės si
tuaciją. Pirmasis yra archainis, 
išganymo jieškąš praeity, kurią 
jis norėtų sugrąžinti; antrasis — 
futūristas, iškyląs kaip “išganyto
jas su kardu”; trečiasis — indife
rentiškas stoikas; ketvirtasis — 
religinis išganytojas. Nauja reli
ginė orientacija pasmerktos civi
lizacijos išgelbėti negali, tačiau 
gali paruošti kėlią naujajai' Įdo
mu, kad rusiškasis komunizmas 
didžiulėje istorijos panoramoje 
neatrodo turis svarbu vaidmenį.fe

Lietuvos Mokslų Akademija
Sov. Sąjungos pavyzdžiu įkurta Lie

tuvos Mokslų Akademija savo eilėse 
turi 20 tikrųjų narių ir 18 narių-kores- 
pondentų. Akademijai vadovauja J. 
Matulis. Iš akademijos narių labiausiai 
išgarsėti spėjo fizikos - matematikos 
mokslų daktaras J. Kubilius su metri
ne skaičių teorija, nagrinėdamas pir
minių skaičių geometrijoj problemati
ką. Jis taip pat paruošė ciklą moksli
nių darbų iš tikimybinės skaičių teo
rijos. J. Kubilius laikomas skaičių te
orijos ir tikimybių teorijos bei kiber
netikos mokslų iniciatorium Lietuvoje.

Technikos mokslų kandidato A. Žu
kausko darbų yra paskelbta už Lietu
vos ir Sov. Sąjungos ribų. Pagrindinį 
dėmesį jis skiria šilumos mainų moks- 

augštų temperatūrų šilumos be- 
piškam pavertimui elektros ener-

sus kuria kitas akademijos narys-ko
respondentas V. Nesukaitis, dirbąs 
Energetikos ir elektrotechnikos insti
tute.

šalia šių rimtų moksliriinktf 'akade
mijos eilėse yra politrukas V. Niun
ka, kuris, tarnaudamas komunistinei 
propagandai, rašo “vaikalus” apie dar
bo valstiečių ekonominę padėtį buržu
azijos valdymo metais, mėgina griauti 
“Vatikano” socialinę-ekonominę dokt
riną. Sovietinės Lietuvos vyriausybė jį 
yra paskyrusi Vilniaus sukapsukinto 
un-to docentu. —vkst—

Plačiai žinomas yra ekonomijos 
bkslų kandidatas K. Meškauskas, 

aug darbo Įdėjęs Lietuvos gamybinių 
jėgų plėtimui. Iš jo stambesnių darbų 
minėtinas: “Lietuvos TSR energetikos 
perspektyvinis išvystymas ryšium su 
kompleksiniu Nemuno kaskados pa
naudojimu”, “Lietuvos TSR pramonės 
specializavimas ir kooperavimas”, “Ta
rybų Lietuvos industrializavimas”.

Lietuvos pramonės gamybinių pro
cesų automatinio reguliavimo ir auto
matinės kontrolės klausimus sprendžia 
narys-korespondentas A. Nemura. Jis 
taipogi yra kelių vertingų išradimų 
autorius. Elektrinius matavimo prietai-

Atsiųsta paminėti
Lietuvių Dienos, nr. 4-2910, gruo

džio mėn., 1962 m. Turiny: J. Rajec
kas, Per skausmus į garbę; J. Sakevi- 
čius, MIC, II Vatikano susirinkimas; 
St. Goštautas, Be reikalo bėgau nuo 
meilės ir kt.

Ateitin, nr. 1-2, 1962. Vokietijos 
Studentų Ateitininkų S-gos neperiodi
nis leidinėlis. Adresas — V. Bartuse
vičius, 8 Muenchen 13, Rambergstras- 
se 6, W. Germany.

žvaigždė, nr. 1, sausis, 1963 m.
Knygų Lentyna, nr. 3, 1962 m. Lie

tuvių bibliografinės tarnybos biulete
nis. Leidžia V. Saulius.

šv. Pranciškaus Varpelis, nr. 1. 
1963 m. sausio mėn.

k^rtą, kai tenka iš. 
girštj apie naują filmą, kuriame 
liečiami religiniai klausimai, at
vaizduojamas Kristaus ar šventų
jų gyvenimas, viliamasi, kad gal 
pagaliau sulauksime ko nors ver
tingo, meniško. Deja, tokie fil
mai perkrauti pigiu naivumu ar
ba iš viso neišreiškia nei istori
nės, nei dogmatinės tiesos. Tu
rim bent du pavyzdžius iš netoli
mos praeities — tai Kristaus gy
venimas “King of Kings” filme ir 
šv. Pranciškaus gyvenimas “Fran
cis of Assisi” filme. Abu filmai 
spalvoti, gausūs masinėmis sceno
mis, perkrauti išoriniu didingu
mu, tačiau pastatymui išleistos 
sumos nepateisinamos nei meni
niu nei religiniu atžvilgiu. Ikišiol 
šioje srityje tikrai pavykusiu kū
riniu galima laikyti tik Henry 
King režisuotą šv. Bernadetos gy
venimą pagal Franz Werfel roma
ną “Song of Bernadette”.

Kalėdų švenčių laikotarpyje fil
mų mėgėjai sulaukė malonios 
staigmenos — tai “The Reluc
tant Saint”, .filmas, kuriame pa
vaizduojama šv. Juozapo kuperti- 
niecio kaikurie gyvenimo Įvykiai.

Režisoriaus Edward Dmytryk 
vardas kaikieno atmintyje gal dar 
tebėra siejamas su nemaloniais 
Įvykiais. 1947 m. JAV senato 
priešamerikinės veiklos komite
tui apklausinėjant Holyvudo ar
tistus, Dmytryk buvo vienas iš 
tos dešimties filmų pasaulio as
menybių, atsisakiusiu liudyti. 
Jam teko sumokėti $1.000 pabau
dą ir atsėdėti 6 mėnesius kalėji
me. Kiek vėliau, 1950 m. jis vie
šai pareiškė savo ir savo draugų 
nusivylimą komunistu partija, ža
dėjusia socialini -teisingumą, ra
sių lygybę ir daugeli kitų gėrybių.

Kaip prityręs režisorius, Ed
ward Dmytryk pirmasis pateikė 
amerikiečiu oublikai Maximil- 
lian Schell filmą “The Young 
Lions”. Dabar gi jis tikrai meist
riškai vadovavo M. Schell, šiam 
atliekant šv. Juozapo vaidmenį.

1603 m. Italijoje, netoli Otran- 
do, menkame kaimelyje gimsta 
Juozukas Desa. Tiek vaikystės 
dienose, tiek jaunystės metuose, 
Juozas savo kaime buvo laikomas 
kvailučiu ir pajuokos objektu. 
Mėgo jis gamtą, paukščius, gyvu
lius, tačiau nepajėgė atsispirti 
žmonių išnaudojimui. Mokyklos 
baigimo diplomą gauna jau gero
kai ūgtelėjęs. Motina bando sūnų 
Įkišti i koki vienuolyną broliuku, 
tačiau vienuolynas po vienuolyno 
atsisako ji priimti, kol pagaliau 
jis randa prieglauda pranciškonų 
konventualų vienuolyne.

Nesisekant Įvairiose pareigose, 
brolis Juozapas pagaliau paskiria
mas gyvulių priežūrai. Čia jis 
tikrai pasijunta savo vietoje. Vys
kupo lankymosi metu, brolis Juo
zapas savo nuoširdžiu paprastu
mu ir gyvulių meile patraukia 
svečio dėmesį. Vakare vyskupas 
ateina pas broliuką prie laužo pa
sišildyti ir iš ilgoko pokalbio pa
mato, kad šis jau nėra toks kvai
las. kokiu laikomas. Didžiam vir
šininku ir kitų vienuolių nustebi
mui, išvykstąs vyskupas Įsako 
broliui Juozapui ruoštis kunigys
tei. Sūbdijakono egzaminams lai
mingai pavykus, prieš kunigystę 
egzaminuoja pats vyskupas ir ji 
praleidžia.

Grįžęs po šventimų i savo vie
nuolyną, Tėvas Juozapas stebina 
kitus vienuolius savo laikysena— 
ar maldos ar šv. Mišių metu kar
tais pakildamas nuo žemės ir lai-

kydąmasis ore. Vienuolyno’ virši
ninkas tai laiko velnio apgavyste 
bei apsėdimu, net specialias mal
das atskaito.

Pagal istorinius duomenis, Tė
vas Juozapas turėjęs nuostabią 
galią ekstazėje pakilti nuo žemės. 
Vieną kartą tai Įvyko popiežiaus 
Urbono VIII akivaizdoje. Jis mi
rė 1663 m., o praslinkus 104 me
tams po jo mirties, buvo paskelb
tas šventuoju. Bažnyčios istorijo
je yra buvę ir daugiau panašių 
šventųjų: šv. Pilypas Neri, šv. 
Pranciškus Ksaveras, šv. Paulius 
kryžietis ir kt.

Režisorius Edward Dmytryk 
turėjęs nemaža sunkumų tinka
mai perduoti pakilimo scenas. Jos 
išėjo tikrai vykusiai ir nepajuo
kiančiai. Visas filmas pateikia
mas švelnios komedijos formoje, 
tačiau pagarbiai ir nepertem
piant.

Pasigėrėtinai puikiai pagrindi
ni vaidmenį atlieka Maximillian 
Schell, laimėjęs 1961 m. geriau
sio artisto Oscar premiją už vaid
menį filme “Judgment at Nurem
berg”. Ten — energingas nacių 
advokatas, čia — paprastutis kai
mo jaunuolis, bekyląs į šventumo

aiigštumas.* M.’ Schelfbe jokių pa
našiais atvejais pasitaikančių sal
dybių ir perdėjimų savo vaidmenį 
atlieka įtikinančiai.

Akim Tamiroff sukūrė gana 
linksmo, bet kartu ir paprastučio 
vyskupo asmenį. Viskuo nepasiti
kinčio ir priekabių jieškančio vie
nuolyno viršininko vaidmuo' ati
teko Ricardo Montalban. Filmo 
baigiamojoje scenoje, primenan
čioje Anatole France “Le Jong
leur de Notre Dame” pabaigą, iš
didus viršininkas suklumpa prieš 
nusižeminimo išaugštinimą. Lea 
Padovani pasirodo kaip tipinga 
karštakraujė italė motina.

Filmavimo darbai atlikti Itali
joje; kaimo, vienuolynų ir Romos 
katedrų vaizdai autentiški. Augš- 
to lygio muzikinę palydą paruošė 
Nino Rota, jau anksčiau pasižy
mėjęs savo muzika filmuose, pvz. 
“La Dolce Vita”.

Gaila, kad ‘The Reluctant 
Saint, priskirtas prie nekomerci
nių filmų kategorijos, ir bus ro
domas tik* “art theatre” kategori
jos kino teatruose. Toronte dabar 
jis rodomas “International Cine
ma” ir “Little Cinema”, o Niujor
ke “Guild” kino teatruose.

DAIL. A. GALDIKUI paskirta pre
mija 24 metinėj dabartinių JAV daili
ninkų parodoj Palm Beach, Fla. Pre
miją skyrė Niujorko The Whitney Mu
seum of American Art direktorius 
Lloyd Goodrich. Premijos mecenatas: 
The Society of the Four Arts pirm. 
Kent.

DETROITO MUZIKOS INSTITUTE 
gruodžio 14 d. Įvyko mokyklos auklė
tinių kalėdinis koncertas. Klasikinę 
Kalėdų muziką išpildė solo vargonais, 
styginis daugiau 30 asmenų orkestras, 
trys solistai dainininkai. Piano solo, 
palydint orkestrui, skambino 10 metų 
amžiaus lietuviukas Edmundas Zab- 
lockas. Jis atliko J. Haydn — “Kinder 
concerto”.

LIETUVIU MUZIKOLOGŲ ARCHY- 
VE yra rankraščių, kokių nėra nė Lie^ 
tuvoje. Archyvas labai kruopščiai su
rinktas prof. J. Žilevičiaus. Jis įreng
tas Tėvų jėzuitų patalpose, Čikagoje. 
Archyvu domisi ir amerikiečiai. Prof. 
J. Žilevičius archyvui medžiagą pra
dėjo rinkti beveik prieš 42 metus as
meninės kolekcijos reikalui. Rinkinys 
pasidarė toks didelis, kad sunku buvo 
sutalpinti savame bute. Norėdamas, 
kad toji medžiaga išliktų ateičiai, prof. 
J. ž. ją padovanojo Lietuvai ir, kol bus

LITERATŪRINIAI (VAIRUMAIL
ED. ŠULAITIS
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Ar Kristus tikrai prisikėlė?
' Pirmiausia pasistačiau san klausimą, ar Kristus buvo?" 

Buvo — niekas to neneigia, net krikščionybės priešai. 
Istorinis faktas užregistruotas aiškiai, kaip dukartu du — 
keturi. Kitas klausimas: ar jis buvo Dievas? Jei kėlėsi iš 
numirusių, tai buvo Dievas, jei nesikėlė, tai jo mokslas, 
priimtinas daugeliui (jį pripažįsta dideliu pranašu net 
muzulmonai ir hindusai),’ yra tik šiaip labai gražus ir 
kilnus, tačiau be dieviškos atramos. Panašiai su jo ste
buklais: jie galėjo būti panašios kilmės, kaip indų jogų 
stebuklai. Vienintelis dalykas, kuris patvirtina jo mokslo 
ir stebuklų dieviškumą, yra jo prisikėlimas.

Bot kas tą prisikėlimą liudijo? Jo apaštalai, kurie bu-
vo bemoksliai su mažom išimtim. Be to, visi žydai. Žydų 
būdo bruožus mes pažįstam, bent būdingiausius. Jie rea
listai ir pragmatistai. Žydas neužmirš savęs, nestatys 
/avęs be reikalo pavojun, ypač neaukos savo gyvybės dėl 
kokios fantazijos. O visi apaštalai, išskyrus Šv. Joną, ati
davė savo galvas — ir už ką? Ar ne už tai, kad skelbt1 
prisikėlusį Kristų? Man tad netilpo galvoj mintis, kaip 
apaštalas — paprastas žydelis būtų ėjęs į Romą, Etiopiją

liečiančią literatūrą ir dokumen
tus, todėl jo veikalas neišėjo vie
napusiškas, bet i reikalą žvelgiąs 
objektyviai.

Pagal J. K. Zawodny pateiktus 
faktus išeina, jog Katyno žudy
mus (ten nužudyta apie 5000 len
kų karininkų, deportuotų į Sov. 
Sąjungą po 1939 m. invazijos 
Lenkijon) atliko sovietai 1940 m. 
pavasarį. Savo žmogžudišką darbą 
sovietai atlikę vokiečių gamybos 
ginklais. Vėliau, iškilus šioms žu
dynėms viešumon, sovietai visą 

,_bėdą suvertė vokiečiams ir Katy-

1962 m. gruodžio pradžioje iš 
spaudos išėjo nauja laida knygos 
“Nobel: The Man and the Prizes” 
(leidėjas — American Elsevier 
Publishing Co.), šiame 690 psl. 
leidinyje užtinkame daug žinių 
apie patį Nobelį (miręs 1896 m.) 
ir jo vardu pavadintas premijas.

Mus šioje vietoje domina Nobe
lio premijos literatūrai, kurias 
ikišiol gavo 57 asmenys (paskuti
nis jų — John Steinbeck). Iš kny
goje sužymėtų 56 laimėtojų 7 bu
vo tarp 40-50 metų amžiaus, 18 
tarp 50-60, 16 tarp 60-70, 13 tarp 
70-80 ir 2 virš 80 metų amžiaus. Į ne pastatė paminklą “fašistų” au- 
Laimėtojų amžiaus vidurkis - 
61 metai.

Pirmasis Nobelio literatūros ir Amerikos valdžia ilgą laiką ne- 
premiją gavo Sully - Prudhomme. norėjo pripažinti teisybės, kad 
Pirmasis amerikietis laimėjęs Jos sąjungininkė Sov. Sąjunga 
premiją buvo S. Lewis 1930 m. i taip žiauriai pasielgė su nekaltais 
Geografiniu atžvilgiu laimėtojų \ žmonėmis. Teisybės slopinimas 
buvo iš šių valstybių: Prancūzi- buvo vykdomas įvairiais būdais, 
jos — 10, Britanijos ir JAV — Tik po didelio sovietų draugo 
po 6. Vokietijos — 5, Italijos ir Roosevelto mirties buvo pradėta 
Švedijos — po 4, Danijos, Norve-j vieša akcija rasti teisybei. Paga- 
gijos, Ispanijos — po 3, Lenkijos, i liau 1951 m. JAV kongresas su- 
Rusijos, Šveicarijos — po 2, Bei- darė kongreso nario R. Maddeno 
gijos, Čilės, Suomijos, Islandijos, vadovaujamą komisiją Katyno žu- 
Indijos, Airijos, Jugoslavijos —; dymams tirti. Ji per dvejus metus 
po 1. ■ surinktą medžiagą paskelbė sep-

Kiekvienais metais literatūros tyniuoše tomuose ir pasiūlė pa- 
premijai gaunama apie 30 kandi- vesti Jungt. Tautoms persvarsty- 
datų. Pažymėtina, jog į kandida- ti bylą ir nubausti kaltininkus, ta- 
tus save siūlo net patys autoriai 
ar jų žmonos. Nežiūrint, kad No
belio literatūros premijos laimė
tojų tarpe yra daug žymių pasau
lio rašytojų, bet čia nerandame
Tolstojaus, Valery, Rilke, Strind- vietose liečiama ir Lietuva. 111 
bergo bei kitų žymūnų.

koms. .
Knygoje iškelti faktai rodo, jog

po 1.

čia, kaip ir buvo galima laukti, 
JT (sovietų propagandos forumas 
j\merikoje) dėl to nepajudino nė 
piršto.

J. K. Zawodny knygoje keliose

psl. atspaustame žemėlapyje pa
žymėtos 1939 m. valstybių sienos 
ir ten Lietuva, Estija ir Latvija 
yra “atiduotos” Sov. Sąjungai.

Veikalas, nors ir turi nemaža 
“sausų” vietų, skaityti nenuobo
dus ir vertas dėmesio.

Pennsylvanijos un-to politinių 
mokslų profesoriaus J. K. Zawod
ny veikalas — “Death in the Fo
rest” (antrinė antraštė — “The 
story of the Katyn Forest Mas
sacre”), kurį išleido University of 
Notre Dame Press, atidengė daug 
paslapčių, kurios dar gaubė Ka- jos bato spaudžiami, nevisada pai- 
tyno žudynių istoriją, šis mokslo' sė jiems sakyto “socialistinio rea- 
vyras, beruošdamas savo 235 psl.' lizmo" kelio ir nemaža iš jų “nu- 
studiją, apklausinėjo 150. liūdi-! sidėdavo”, pateikdami publikai 
ninku, išnagrinėjo šį klausimą ■ “neutralios linijos” ar net sovie-

Sovietų rašytojai, nors ir parti-

ar Indiją ir skelbęs prisikėlimą, rizikavęs savo galva, pats 
nebūdamas tikras dėl šio fakto?

Gal kitam šis aiškinimasis būtų nepakankamas. Man 
jo užteko Įsitikinti, jog Kristus tikrai prisikėlė. O jei pri
sikėlė, tai jis Dievas ir visa, ką jis skelbė, man yra šventa, 
dieviška. Kaip Dievas, kaip mūsų būties kūrėjas, jis ži
nojo ko reikia mūsų dvasiai, kad ji neklaidžiotų. Juk ir 
laikrodininkas žino ko reikia, kad laikrodis gerai eitų.

Krikščionis, man rodos, negali jaustis visai tvrtas, kol 
nepriima Kristaus prisikėlimo fakto, kol jo neišsiaiškina ir 
nepadaro iš to visu logiškų išvadų. Kiti gal intuityviai 
priima šią tiesą, bet to permaža. Norint gyventi pilnu 
tikėjimu, reikia jungiklio su antgamte, gerai surišti laidus,
kad dieviškoji srovė imtų gyvai sroventi. Man prisimena 
Niujorko dangoraižių langų valytojai: kokie jie tikri ir 
saugūs, kai tvirti kabliai juos laiko!

Aš įtikėjau absoliučiai ir nežinau kokia jėga dabar 
galėtų mane nuo tikėjimo nublokšti. Jaučiuos tikras, stip
rus ir ramtis.

Laimingas, kai gali duoti
Buvau išbandęs visokius laimės kelius, o dabar ma

tau, kad žmogus ne tada laimingas, kai ima iš gyvenimo, 
bet kai jam duoda. Nesvarbu ką duoda. Pinigai mažiau
siai reikšmingi. Svarbiausia, kai save duoda — aukojasi 
artimui, jį guodžia, stiprina jo dvasią. Dievo tiesą liudija. 
Laimė slypo žmogaus dvasioj, o ne jo turtuose — namuo
se, automobilyje, geroj banko sąskaitoj.

Kartą važiavau į kitą miestą autobusu. Šoferis buvo 
vyresnio amžiaus, menkos išvaizdos, gana prastai apsi
rengęs. Bet iš jo akių, veido, elgesio, žodžių tiesiog spin
dėjo kažkoks džiaugsmas. Atrodė, kad jis savo viduje turi
tiek šviesos, tiek meilės, kad negali ja nesidalinti s.u ki
tais. Vaikus jis pasitinka su šypsniu, moterim padeda 
įlipti, atsisėdusius klausia, ar patogiai jaučiasi. Patarna

vimas visiems toks laisvas, toks savanoriškas ir toks šil
tas, kad visus rodos glostyte glosto. Ir tada aš galvojau: 
štai kur tikroji žmogaus laimė!

Man dažnai prisimena kito tipo žmogus, kuris įieško 
garbės. Koks jis nelaimingas! Kaip mažai tereikia, kad 
kitas jį įžeistų. Jis taip, jautrus visokiems nemaloniems 
palietimams, tartum būtų nusvilinęs savo odą saulėje. 
Dairosi, ar kas į jį netaip pažiūrėjo, ar ko nepasakė — 
ir jaudinasi, ir verda savyje. Paskui visą naktį nemiega 
galvodamas ir pykdamas. Ar tai nesudaro kančios, ir tai 
beprasmės?

Mes patys perdaug supainiojame gyvenimą
Gyvenimą mes patys perdaug supainiojame, nes per

daug iš jo norime'. Aš į gyvenimą dabar žiūriu labai pa
prastai. Turiu man Dievo duotą paskirtį ir privalau ją 
kuo sąžiningiausiai atlikti. Viską priimu su džiaugsmu, 
ypač sunkumus — ne dejuodamas, bet dėkodamas Die
vui. Kiekviena kančia, mano akimis, turi savo prasmę. 
Ji mane patį grūdina, valo ir kam nors kitam neša pa
laimą. Nėra Ireprasmės kančios!

Dažnai galvoju apie laiką, ir manęs nebaugina mintis, 
kad laikas bėga žaibo greitumu. Aš žinau kas manęs 
laukia. Kartą skaičiau:

— Tavęs po mirties laukia amžinybė. Ar tu žinai, kas 
yra amžinybė? Pagalvok!

Mūsų protas neapima amžinylx‘s, bet galvoti verčia. 
Aš tikiu Kristaus žodžiais apie amžinybę ir jai- ruošiuos. 
Ar gerai ruošiuos, ne man spręsti — spręs Dievas. Inten
cijas turiu geras ir stengiuosi. Amžinybes slenkstis man 
jau labai, labai arti, nes ką reiškia 10 ar 20 metų, jei dar 
tiek gyvenčiau, tanikiu to momento ir tikiuos Dievo 
gailestingumo, kuris yra neribotas.

Lėtindamas žodžius ir šypsodamasis baigė pasakoti 
buvęs Kauno operos solistas Ipolitas Nauragis.

tini gyvenimą kritikuojančių kū
rinių.

Tokie kūriniai, surinkti krūvon 
šiomis dienomis išėjo knygoje, 
pavadintoje — “Dissonant Voices 
In Soviet Literature”, kurią reda
gavo Patricia Blake ir Max Hay
ward.

Gia surinkta visa eilė kūrinių: 
novelių, poemų, trumpų apsaky
mų, atsiminimų, parašytų laiko
tarpyje nuo 1917 m. iki šių dienų. 
Daugumas iš knygoje paskelbtų 
kūrinių buvo atspausdinti Sov. 
Sąjungoje ir už kaikuriuos jų kū
rinių autoriai susilaukė griežtų 
bausmių. 7 
pasirašyti slapyvardėmis, nes jie 
i Vakarus yra patekę nelegaliai ir 
pačioje Rusijoje negalėję išvysti 
dienos šviesos. Vienu tokių yra 
apysaka — “This .is Moscow 
Speaking”, kurioje kandžiai ir sa
tyriškai aprašoma sovietinė sis
tema.

ši knyga vaizdžiai parodo, jog 
ir žiaurus komunistinis režimas 
nepajėgė nutildyti daugelio rašy
tojų, panorusių laisvai galvoti ir 
laisvai rašyti.

Knygą išleido Pantheon leidyk
la; 308 psl.; kaina $5.95.

travo dail. Pr. Lapė, ir kurias le 
“Romuvos” leidykla, ketina pasirody
ti šiais metais.

DETROITO LIETUVIAI ŽURNA
LISTAI nutarė rašyti spaudoje tik 
apie tuos parengimus, į kuriuos jie bus 
pakviesti nemokamai dalyvauti drau
ge su savo žmonomis. Vienas žurnalis
tas parengimą aprašys tik viename iš 
šių laikraščių: “Drauge”, “Dirvoje” ar 
“Naujienose”. Pr. A.

DR. A. ŠAPOKOS KNYGA “Vilnius 
in the Life of Lithuania”, išleista Vil
niaus krašto Lietuvių S-gos, išsiuntinė
ta įvairių kraštų bibliotekoms. Jau 
gauti padėkos laiškai iš bibliotekų: 
Kanados, Vatikano, šv. Kazimiero ko
legijos, Turkijos, Lenkijos, Japonijos. 
Toronto ir Albertos un-tų bibliotekos 
nusipirko.

LIETUVOS VYČIŲ Čikagos choras, 
vedamas F. Strolios, vasario mėn. iš- - 
leidžia “Vėl težydi Lietuva” dainų al
bumą — plokšteles. Monika Skripkaus- 
kienė, Mastienė.ir kt. dainininkai irgi 
ruošiasi išleisti plokšteles.

KANADOS VALST. BIBLIOTEKOJ 
—National Library of Canada Otavoje 
daugėja lietuvių leidinių. 1962 m. lap
kričio mėn. katalogo laidoj Canadiana 
yra įrašytas IX Kanados Lietuvių Die
nos metraštis, išleistas 1962 m.

LIETUVOS SPAUDOJE ir per Vil
niaus radiją paminėta lietuviškosios 
knygos 415 metų sukaktis. Radijas pri
pažino, kad Mažvydo 1547 m. išleistas 
katekizmas, tai visų lietuviškų raštų 
motina, tai — brangiausias mūsų lite
ratūrinis palikimas ir jam skiriama 
garbingiausia vieta. Lietuviškos kny
gos, esą, matomos knygų saugykloje 
Vilniuje — knygų rūmuose. Toje sau
gykloje matyti, kaip auga knygų skai
čius. Nurodyta, kad jei 1950 m. Lietu
voje pasirodė 1.073 knygos, tai 1960 
m. — 2.206 (įskaitant ir šimtus grynai 
agitacinės literatūros — E.). Pasta
raisiais metais pradėtas nacionalinės 
lietuvių bibliografijos — nuo 16 amž. 
iki šių dienų — sudarymas. E.

LIETUVIU KATALIKŲ MOKSLO 
AKADEMIJA plečia savo veiklą išeivi
joj. Jau yra įvykę moksliniai suvažiavi
mai Romoje ir Čikagoje. Naujas suva
žiavimas planuojamas Niujorke pasau
linės parodos metu. Niujorke įsteigtas

Kaikurie kūriniai yra (naujas židinys, kurio pirmininku iš-
rinktas T. Jeskevičius, SJ. Akademija 
yra išleidusi suvažiavimo darbus ir ki
tus mokslinius leidinius. Dabartinę c. 
valdybą sudaro: pirm. kun. dr. prof. 
A. Liuima, SJ, I vicep. dr. prof. Z. 
Ivinskis, II vicep. kun. dr. J. Vaišnora, 
MIC, sekr. kun. dr. prof. P. Ribikaus
kas, SJ, ižd. kun. dr. Pr. Brazys, ar
chyvaras kun. dr. V. Balčiūnas, reika
lų ved. kun. R. Krasauskas. Romoje 
veikia istorijos sekcija, kurią sudaro 
6 nariai. Savo posėdžiuose jie, nagrinė
ja su Lietuva susijusius istorinius 
klausimus. Ji surengė vysk. A. Bara
nausko 60 metų mirties sukakties mi
nėjimą Romos lietuvių kolonijai. Pa
skaitą skaitė kun. dr. J. Vaišnora, 
MIC, tema “Poetas vyskupo soste”. C. 
v-bos posėdis buvo padarytas gruodžio 
15 d., dalyvaujant vysk. V. Brizgiui. 
Svarstyta knygų leidimas, dokumenti
nės medžiagos rinkimas, naujų židinių 
steigimas JAV ir t.t. Nauju akademi
jos nariu primtas dr. prof. Romualdas 
Zalubas iš JAV. Akademija dabar tu
ri 131 narį/

VILNIAUS UN-TE istorijos ir filo
logijos fakultete apgynė disertacijas: 
istorijos mokslų kand. laipsniui — 
Stef. Čepulienė “Lkp kova už profsą
junginio judėjimo išvystymą ir vado
vavimą jam Lietuvoje 1919-1926 m.” ir 
filologijos mokslų kand. laipsniui — 
Aleks. šešelgis “žemaitės raštų teksto
loginiai klausimai”. Dar kitos diserta
cijos: Aronas Liakas “Tarybinio teis
mo Lietuvoje istorijos pagrindiniai 
bruožai, 1918-1958”, Arv. Pajuodis — 
“Mažmeninio prekybos tinklo vystymo 
klausimai Lietuvos miestuose”. Gruo
džio 20 d. Kaz. Meškauskas gynė eko
nomikos mokslų daktaro laipsniui di-

LENKŲ RAŠYTOJŲ kongrese Var- 
šuvoj, rašytojas, muzikas ir literatūros 
kritikas Stefan Kisielewski pasmerkė 
visas kliūtis, su kuriomis susiduria 
kūrėjas: cenzūrą, valstybinę leidyklų 
kontrolę ir elementus, reikalaujan
čius, kad tikrovė būtų vaizduojama tik 
šviesiomis spalvomis. Kiti dalyviai, 
pvz. kritikas R. Matuszewski pripažino, 
kad lenkų rašytojų padėtis atsidūrusi 
stagnacijoje, jai trūksta dinamikos. 
Palyginus su kitais literatūros žanrais, 
labai krintanti beletristika. E.

LENKIJOJE NUO 1960 M. išverstos 
lenkų kalbon šios lietuvių autorių 
knygos: J. Grušo “Vestuvių sukaktis”, 
K. Binkio “Generalinė repeticija”, JR. 
Mizaros “Prašvilpta laimė”, J. Skliu- 
tausko “Vaikinas su velnio plauku” ir 
A. Guzevičiaus “Dvikova”. 1962-3 m. 
numatyta išleisti; V. Putino-Mykolaičio 
“Sukilėliai”, A. Bieliausko “Rožės žy
di raudonai” ir J. Ragausko “Ite missa 
ėst”. Gaila, kad verčiami tokie men
kaverčiai dalykai, kaip Mizaros, SkliuJ sertaciją “Tarybų Lietuvos industria- 
tausko, Guzevičiaus, Ragausko. Tai 
propagandistų rašiniai, kurie teršia 
lietuvių raštiją.

lizavimas”; jo oponentais buvo prof, 
dr. N. Rogozinas, dr. K. Klimenka, 
prof. dr. J. Bučas. E.

KANADOS TEATRAS 
prieš baltųjų atvykimų

Įsivaizduokite miško sceną, kur vai
dilos su kaukėmis vaidina Įvairius me
džius bei krūinus. Artistai ir artistės 
savaites ir mėnesius praleido mokyda
miesi savo vaidmenis, dainų, šokių, ku
rie turi lydėti dramą. Vaidinimas vaiz
duoja pavasario gamtos atsigavimą.

Pietų vėjas yra vaidinamas gražaus 
jauno vyro, kuris rituališkais grakš
čiais žingsniais atmuša gyvenimą ar
dančio' šiaurės vėjo puolimus. Motina 
gamta yra atstovaujama didelės medi
nės figūros, sėdinčios scenos vidury. 
Dvi moteriškos vaidina priėmėjų rolės. 
Gamta gimdo gluosnį, kuris gyvai šo
ka apie ugnį. Tada seka gimimai span
guolių, žolės, medvilnės, drebulės ir 
kt. medžių, ir tai net šimtais, bet tvar
koj pagal jų sprogimo laiką.

Tai yra misterija, vaidinama Bella 
Coola indėnų Kanados vakariniuose 
kraštuose. Mūsų akimis, tai primityvus 
vaidinimas, nors tai tikra drama, kuri 
stengiasi atvaizduoti gražią idėją. Ji 
skatina drožinėjimo ir dailės meną, 
nes čia vyksta rungtynės tarp atskirų 
asmenų ir kaimą, kurie stengiasi savo 
scenose pasiekti savo vaidinimu dides
nio grožio.

Indėnu religinės dramos yra iškil
mingos. Jos paprastai vaidinamos nak
tį slaptų draugijų ugnies mirgančioj 
šviesoj. Vyrai apsirengt vilkais šiur
piai staugia, figūros su kaukėmis vai
dina įvairias dvasias. Baisūs paukščiai 
ir žvėrys išskaptuoti iš medžio yra 
tampomi paslėptomis virvėmis ir mis

tiškai nusileidžia nuo stogo arba kyla 
nuo durų ar grindų, žiūrovai yra per
siėmę vaidinimu ir yra įsitikinę, kad 
antgamtinis pasaulis yra priėmęs ma
tomas formas.

Religinėse apeigose pasitaikančios 
klaidos yra taip rimtai priimamos, kad 
gali paveikti neigiamai į visas apeigas 
— vėsti prie mirties tuos,, kurie tas 
klaidas padarė.

Kanados rytų lygumų giminės vaiz
duoja tautos pasakas šeimų pbbuvluo^ 
se, prisimena, karuose žuvusius. Esa
mas legendas kartoja eilinėse šventė
se. Tuo būdu išaugo gražbylystės ta
lentai, kurie yra nepamainomi vieša
me gyvenime — reikalingi giminėms 
vadovaujant. Gražbylystė yra laikoma 
antrąja dorybe po drąsos kare ar me
džioklėse.

Kaikurios primityvios dramos vaiz
duoja užpuolimus ant priešo stovyklos. 
Eskimai pvz. vaizduoja, kaip medžioto
jas pagauna ruonį. Vienas eskimų vai
dinimas vaizduoja daugybę gyvių. Jis 
yra žinomas kaip Šviesų gesinimas. 
Ilgomis žiemomis jie daug dainuoja ir 
šoka. Jų balsai yra geri ir malonus. 
Daug jų dainų yra išlikę ligi šių dienų.

Tikroji drama ir charakterių perso
nifikacija buvo žinoma tik pas indėnus 
prie Ramiojo vandenyno ir Br. Kolum
bijos prov. Taigi, Kanada turėjo savo 
teatrą jau seniai ir tai prieš baltojo 
žmogaus atvykimą į ŠĮ kraštą. C.Sc.

Mity C. Wilson
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2336 Bloor St W.
BABY POINT
916.900 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 KRAUTUVE (Hard- 
ware Store), SIX POINTS (Bloor 
& Dundas)
>2.500 įmokėti, plius prekės ir in. 

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

BLOOR — HIGH PARK
>10300 pilna kaina. Mūrinis namas, 

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

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

SPORTAS
VYČIO ŽINIOS

CYO lygos pirmenybėse Vyčio mer
gaitės C pralaimėjo prieš Corpus 
Christi 18:6. Žaidė: Balsytė, čirvins- 
kaitės, Aušrotaitės, Ramanauskaitė, 
Pacevičiūtė, Kybartaitė, Lazauskaitė, 
Nacevičiūtė, Zubrickaitė.

Krepšininkai šį šeštadienį vyksta į 
Hamiltoną, kur žais draugiškas rungty
nes su Kovu Westdale mokykloje 2 
vai. p.p.

Sekančios savaitės rungtynės: CYO 
lyga — pirmadienį 8 v.v. Givens m-loj 
mergaitės B — Aušra; ketvirtadienį 7 
v.v. ten pat mergaitės C — Holy Cross. 
Church lyga — pirmadienį 8.30 v.v. 
Humberside m-loje vyrai — Grace; 
šeštadienį 4.30 v. p.p. St. Christopher 
salėje berniukai C — Aušra. TLB lyga
— antradienį 7.15 v.v. Deer Park m-loj 
moterys — B-A.

Kanados liet, krepšinio pirmenybėse 
vasario mėn. žada dalyvauti gausiau
sias dalyvių būrys iš Montrealio, Ha- 

* miltono, Ročesterio, Tillsonburgo ir 
Toronto. Pirmenybės bus dvejose sa
lėse suaugusiu ir prieauglio grupėse.

A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Šios savaitės rungtynės: Church ly

ga — antradienį, 7 v.v. Aušra J. žais 
su Woodgreen; trečiadienį — 7 v.v., 
mūsų salėje Aušra B žais su St. Chris 

' ir po jų Aušra I žais su St. Cyril; ket
virtadienį — 7 v.v., mūsų salėje Aušra 
MB žais su St. Chris MB. TLB lygos 
rungtynės — šį antradienį, 8.30 y.vM 
23 Ferndale Ave. Aušra Sr. žais su 
Vyčio moterim. B-C lygoje šį sekma
dienį žais: Aušra Sr. su estais ir An
dys su latviais. Aušra Jr. žais su estais 
Jr. 5 v. p.p. Woodgreen patalpose.

Praėjusios savaitės rungtynių rezul
tatai. B-C lygoje Aušra Sr. pralaimė
jo Andys 75:77 ir Tridents komandai 
68:81. Aušra Jr. nugalėjo iki šiol be 
pralaimėjimų ėjusią St. Vlads koman
dą 78:71. Žaidė: A. Buntinas 13, L. Se
rafinas 14, D. Dalton 12, E. Rigby 23, 
J. Zentins 6, R. Strimaitis, R. Burdu- 
lis; V. Ruseckas 24, A. Žaliauskas 12, 
A. Sapijonis 5, R. Grigas 10, V. Ru
sas 6, V. Janulevičius 20, E. Trečiokas, 
A. Gontą 1, M. Barškėtis ir P. Pūkas.

Sausio 19 d. Aušros vyrų komanda 
vyksta į Tillsonburgą sužaisti drau
giškų krepšinio rungtynių su “Pocius 
Realtors” (buvusi Liwingstonc) ko
manda.

1962 M. GERIAUSIŲ ATLETŲ 
LAIMĖJIMAI

(Tęsinys iš pr. nr.)
10.000 m.: Bolotnikov — SS — 28; 

18,2 min., Grodocki — Vokietija — 28; 
49,4 min., Wolde — Etijopija — 28; 
55,6 min.

4x100 m. estafetė: Vokietija — 39,5 
sek., Lenkija — 39,5 sek., JAV — 39, 
6 sek.

4x400 m.<estafetė: JAV—3;03,7 min., 
Vokietija — 3;05,8 min., Britanija — 
3;05,9 min.

Dešimtkovė: Yang — Formoza — 
8249 taškai, Kuzniecov — S.S-ga — 
8026 t., von Moltke — Vok. — 8022 t. 
Penktoje vietoje — latvis Janis Lū
šis, surinkęs 7763 taškus.

šuolis j augštį: V. Brumel — S. S-ga
— 2,27 m., Ni-čih-čin — raud. Kinija
— 2,17 m., Faust — JAV — 2,16,5 m.

Šuolis su kartimi: Nikula — Suomi

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių. 
DUNDAS — OSSINGTON AVE. $6.000 įmokėti, 12 metų senumo, raup

lėtų plytų, pirmame augšte 4, antrame 3 kambariai, vandeniu alyva ap
šildomas, mod. virt., garažas. Pilna kaina $16.500. Pomirtinis pardavimas.

COLLEGE — CONCORD. $4.000 Įmokėti, atskiras, mūro, 9 kambarių, 3 
virtuvės, vand. alyva apšild., gražus ir pajamų namas. Kaina $16.000.

BLOOR — WINDERMERE. $3.500 Įmokėti, atskiras, mūro, 8 kambarių per 
2 augštus, pirmame ir antrame augšte prausyklos ir vonios. Nuo Bloor 
gt 10 namų. Pilna kaina $19.500.

ANNETTE — EVELYN. $3.000 Įmokėti. 7 kamb., 2 augšt., mūro, atskiras, 
pirmame augšte 4 kamb. Alyva vand. šild. Garažas. Kaina $17.000.

AVENUE RD. — EGLINTON. $5.000 Įmokėti, 8 kamb. per 2 augštus, at
skiras, mūro, 20 m. senumo, privatus įvažiavimas. Viena skola balansui. 
Kaina $21300.

ŠIAURĖJE, vienas tiketukas, $1300 Įmokėti, 5 kambarių bangaliukas. 
Kaina $10.000.

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.

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

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

JANE — EILEEN
$2.900 įmokėti. Gražus mūrinis 7 

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

SWANSEA
$3.500 įmokėti. Visai arti Bloor, 6 

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

ANNETTE — RUNNYMEDE
10 kambarių dupleksas. Pilna kai

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

ja — 4,94 m. — pasaulio rėk., Tork— 
JAV—4,93 m., Morris—JAV—4,90 m. 
Šioje rungtyje 22-oje vietoje randame 
Maskvoje gyvenantį latvį Krasovskį, 
kurio pasekmė yra 4,60 m.

Šuolis į tolį: Ter-Ovenesian — S. 
S-ga — 8,31 m. — pasaulinis rėk., Bos
ton — JAV — 8,07 m., Mays — JAV
— 8 m. Geriausių 1962 m. pasaulio 
šuolininkų tarpe, aštuntoje vietoje 
randame Vilniaus žurnalistą Antaną 
Vaupšą, kurio atsiekta pasekmė yra 
7,90 m. Lietuvis 1962 m. sezono pabai
goje du kartus nugalėjo pasaulio meis
terį gruziną Ter-Ovensianą, įrodyda
mas, kad jis yra rimčiausias konku
rentas į Sov. Sąjungos meisterius, juo 
labiau, kad keli lietuvio šuoliai, labai 
mažai peržengti, buvo už 8 m. ribos! 
Deja, dėl nežinomų priežasčių, jis ne
buvo pasiųstas Europos pirmenybėms 
į Belgradą, nei tarpvalstybinėms rung
tynėms prieš JAV. Mūsų tautiečio vie
toje dalyvavo Bondarenka, kuris laiko
mas gal daugiau politiškai “subrendu
siu”. Be to, reiktų pažymėti, kad ši 
rungtis .labai pamažu “progresavo” pa
vergtoj Lietuvoj. Gan ilgai išsilaikė 
Toronto Vyčio atstovo Antano Supro- 
no rekordas ir 1947 m. tremtyje — 
Niurnberge — Kerniaus pataisyta pa
sekmė 7,27 m. Aišku, mūsų tėvynėje 
ji, netik “nenugirsta”, bet ir nepripa
žinta.

Grįžtant prie A. Vaupšo, reikia 
laukti, kad vilniškio “Sporto” paskelb
to] anketoj, jis bus išrinktas geriausiu
1962 m. Lietuvos sportininku.

Trišuolis: Gorjajev — SS — 16,65 
m., Schmidt — Lenkija — 16,57 m., 
Malcherčyk — Lenkija — 16,50 m.

Rutulio stūmimas: Long — JAV — 
20,07 m. — pasaulinis rėk.. Gubner— 
JAV — 19.78 m., Rowe — Anglija — 
19.49 m. Septintoje vietoje randamas 
mišrios šeimos (tėvas latvis, žuvęs ka
ro metu, motina ukrainietė taip pat žu
vusi karo metu) Pabaltijo atstovas 
Lipsnis su 18,93 m. pasekme.

Disko metimas: Oerter — JAV — 
62,45 m. — pasaul. rėk., Humphreys
— JAV — 62 m., Truseniev — SS —
61.64 m. šioje rungtyje XI vietą pa
saulyje užima lietuvis Vytautas Ja
ras, kurio pasekmė yra 58,73 m. (nau
jas Lietuvos rekordas) ir penkioliktas 
taip pat lietuvis, buv. Sov. Sąjungos 
meisteris Algimantas Baltušnikas, nu
metęs įrankį 56,63 m. Spėjama, kad
1963 m. V. Jaras diską numes už 60 
m. ribos.

Kūjo metimas: Connolly — JAV — 
70,67 m. — pasaul. rėk., živocky — 
Vengrija —* 70,42 m., Bakarinov — S. 
S-ga — 68,80 m.

Jieties metimas: Janis Lūsis — Lat
vija — 86,04, Kusniecov — S. S-ga —
85.64 m., Lievore — Italija — 83,65 m.

Kaip jau minėjau, Sov. Sąjungos 
lengvojoje atletikoje, smarkiai pasi
reiškė lietuviai ir latviai, kurie viso 
pasaulio sportinėje spaudoje, įskaito
mi į Sov. Sąjungos sąrašus. Tačiau 
atėmus brolišką tautą ir lietuvius iš 
Maskvos sąstato ir susumavus taškus 
dešimties geriausių pasaulio lengvat- 
lečių (pirmoji vieta — 10 t., antroji— 
devyni ir t.t.) gausime bendrą 20 t. 
sumą, kurią lietuviai ir latviai davė 
Sov. Sąjungai 1962 m. geriausių lengv- 
atlečių sąrašuose. Pridėjus dar gruzi
nus, ukrainiečius ir gudus — Maskvos 
ir Leningrado aruodas paliks apytuš
tis. K. B.

Winnipego mokytojas Lionei 
Oriikow sukėlė diskusijas ne

tik Winnipege, bet ir visoje Ka
nadoje. Jam buvo pavesta ame
rikiečių studentų grupei aprody
ti Winnipegą. Be kitko, jis nu
vedė studentus į miesto komu
nistų būstinę, kur vietinis komu
nistas jiems kalbėjo apie 20 mi
nučių. Minėtam mokytojui buvo 
norėta atimti $5.000 stipendiją, 
kuri buvp skirta jo tolimesnėm 
studijom, bet dauguma komisi
jos narių pasisakė prieš.

Streikai yra pasenęs ginklas, 
pareiškė darbininkų - darbda
vių santykių ekspertas I. C. 

Rand Windsoro universitete. 
Reikia, esą, jieškoti kitokių prie
monių darbininkų reikalams ap
ginti. Dabar unijos ir pramonė 
yra tapusios dideliais milžinais, 
ir kai jie kovoja — nukenčia vi
suomenė, ypač mažasis žmogus.

Dabartinės vyriausybės minis- 
teris be portfelio — milijonie
rius McCutcheon yra vienas 

gabiausių ekonomistų konserva
torių vyriausybėje. Anksčiau jis 
vadovavo milijonieriaus E. P. 
Taylor verslo imperijai — An

Sportas Lietuvoje
Krepšinio A klasės pirmenybės Sov. 

Sąjungoje Lietuvos krepšininkams da
vė gana palankių rezultatų. Lietuvai 
atstovauja dvi komandos — Kauno ir 
Vilniaus Žalgiris, kurios žaidžia atski
rose grupėse. Kauno Žalgirio komanda 
savo pogrupyje laimėjusi II vietą ge
rai laikosi ir pricšfinalinėje grupėje 
šiuo metu stovi V vietoje iš 12. Šiose 
pirmenybėse negali dalyvauti Sov. Są
jungos krepšinio rinktinės nariai. Pa
tvarkymas gana skaudžiai atsiliepė Ry
gos, Kijevo ir Maskvos komandoms. 
Vilniaus Žalgirio komandai sekasi kiek 
silpniau. Laimėjusi savo pogrupyje dvi 
rungtynes, priešfinalinėje grupėje jau 
spėjo užsitikrinti 8 vietą iš 12 ir tuo 
pačiu iškrinta iš finalistų grupės. Ypač 
gražiai Vilniaus krepšininkai žaidė sa
vo pirmąsias rungtynes su daugkarti
niu Sov. Sąjungos meisteriu Rygos 
ASK. Visas rungtynes gražiai pirmavę 
vilniečiai per paskutines žaidimo mi
nutes išsisėmė ir perdavė iniciatyvą, 
o tuo pačiu ir laimėjimą latviams.

Vilniaus krepšininkės, viešėdamos 
Rygoje, sužaidė dvejas draugiškas 
rungtynes su Sov. Sąjungos meisteriu 
Rygos TTT. Abi rungtynes laimėjo ry- 
gietės 53:32 ir 60:59. Antrosios rung
tynės buvo labai įtemptos ir ligi pas
kutinės minutės nebuvo aišku, kas 
rungtynes laimės. Šiose rungtynėse lie
tuvaitės pasižymėjo augštu technišku 
žaidimu individualiai ir labai geru ko
mandiniu žaidimu.

Lietuvos moterų mažojo rankinio ko
manda R. Vokietijoj sužaidė trejas 
rungtynes, visas pralaimėdamos: Šveri- 
nc — 8:5, Berlyne 12:4 ir Frankfurte 
prie Oderio 5:2. Ypatingai geras buvo 
vartininkės Jocytės žaidimas. Iš Lie
tuvos negalėjo išvažiuoti G. Balsevi
čiūtė ir R. Griniūtė, vienos pajėgiausių 
mūsų žaidėjų.

Sov. Sąjungos ir satelitinių valsty
bių kariuomenių bokso varžybose Pra
hos mieste vilnietis D. Pozniakas, pus- 
sunkio svorio boksininkas, nugalėjo 
rumuną ir laimėjo I vietą. G.

Sportas visur
• Po S200 premijos gavo kiekvienas 

Ispanijos futbolininkas po sužaistų 
rungtynių 1:1 prieš Belgiją.

• Turtingiausias Europos futbolo 
klubas (vien tik tarnautojų jame yra 
1162) Real Madrid atšventė 60 metų 
gyvavimo sukaktį. Šia proga klubo pa
talpose buvo surengta laimėtų taurių 
paroda.

• Didelę staigmeną padarė Ispani
jos futbolo lygos naujokas Valladolid 
komanda, iškopdama pirmenybėse į 
pirmą vietą.

• Atsisakė kyšio — $2.500. Po rung
tynių FC Bayern Hof ir FC 05 
Schweinfurt komandų pastarosios pir
mininkas kiekvieną Hofo žaidėją ap
dovanojo prancūzišku vynu, o vartinin
ką net trim litrais. Pasirodo, kad 
Schweinfurtas neužmiršo pirmenybių 
rungtynių tarp Hofo ir FSV Frankfur
to, laimėtų pirmųjų pasekme 1:0, nors 
Hofo vartininkui, vienas prekybinin
kas iš Frankfurto pasiūlė $2.500, kad 
jis “netyčia” įleistų kelis įvarčius. Var
tininkas griežtai atsisakė kyšio, prane
šė savo draugams, kurie rungtynes 
prieš Frankfurtą laimėjo 1:0, kartu 
priversdami jį palikti augštąją lygą. 
Įdomu, kaip pasielgtų šio kontinento 
sportininkai: ar paimtų 3 bonkas vyno 
ar $2.500?

• Vakarinė ir rytinė Vokietija suta
rė 1964 m. žiemos ir vasaros olimpi
nėse žaidynėse dalyvauti kaip viena 
Vokietijos komanda, su ta pačia vėlia
va ir tuo pačiu himnu. Spauda nieko 
nepraneša, kokias spalvas turės vė
liava ir koks bus himnas.

• Futbolo rungtynių pasekmės: Ita
lija — Turkija 6:0, Lenkija — Milano 
Internationale 2:5.

• Lenkijos krepšinio meisteris Kro
kuvos Vysla nugalėjo Amsterdame 
Olandijos meisterį 76:67.

• Kanados Saskatoon ledo rutulinių-
kai smarkiai pralaimėjo Švedijoje ir 
Čekoslovakijoje. ■ K. B.

OILS LTD. 
Ahtovoi

H. ROžAITIS
Greitas kura-alyvoe pHstetymee Ir 

patarnavime**
Telefone* LE. 3-490E.

gus Corp. Spėjama, kad McCut
cheon yra taip pat tarpininkas 
tarp Diefenbakerio ir Social Cre
dit partijos, kurios dėka konser
vatoriai ir išsilaiko.

Ontario provincija yra turtin
giausia visoje Kanadoje. Vien 

tik asmeninių pajamų mokesčių 
Ontario gyventojai sumoka fe- 
der. vyriausybei virš 1 bilijono 
dol. per metus.

Daugiausia indėnų Kanadoje 
yra Manitobos provincijoj. Jie 

visi gyvena rezervatuose ir jų 
skaičius siekia virš 50.000. Val
džiai jų išlaikymas koinuoja $1,8 
mil. metams. Nežiūrint tos išlei
džiamos sumos, dauguma indėnų 
gyvena nepasiturinčiai. Buvo 
bandoma juos Įjungti i provinci
jos pramonę, bet nepavyko. 100 
metų laikotarpį socialinės ir 
ekonominės pažangos, kuri ski
ria indėnų rezervatus nuo mo
dernaus pasaulio, negalima taip 
lengvai nubraukti.

Liberalams laimėjus rinkimus
Quebeco provincijoje, prem

jeras J. Lesage pasiūlė visom 
privačiom, elektros jėgainėm 604

ATVYKO Iš LIETUVOS
(Atkelta iš 1 psl.)

ta ir veikia kaip augalų selekci
jos stotis. Prieš svečiams atva
žiuojant, visas pastato vidus bu
vo pagrindiniai pertvarkytas. Iš 
Kauno specialiai atvežti ne tik 
nauji baldai bei kilimai, bet ir ki
tos smulkmenos. Darbininkams, 
kuriuos turėjo svečiai pamatyti, 
išdalinti nauji darbo drabužiai. 
Net melžėjos ir kiaulių šėrėjos 
gavo baltus chalatus. Prie baltų 
šėrėjų teko pritaikyti, ir kiaules, 
kurios per kelias dienas buvo še
pečiais plaunamos su muilu. At
vykę svečiai buvo labai iškilmin
gai priimti ir pavaišinti. Jų vardu 
vienas senyvas žmogus pasakė 
kalbą, pareikšdamas, kad Kana
doje jie visi skurdžiai gyvena, to 
gyvenimo negalima nė lyginti su 
gyvenimu Lietuvoje. Toliau pa
aiškino, ką iš tikrųjų reiškia dy- 
puko vardas, “nekenčiamas visų 
kanadiečių”. Vieno lietuvio pa
klaustas, kaip skurdžiai dypukai 
gali siųsti i Lietuvą turtingus 
siuntinius, kalbėtojas pareiškė, 
kad “siuntiniams siųsti dypukai 
iš Kanados valdžios gauna specia
lias pašalpas. Taigi, siuntiniai yra 
ne jų, o Kanados valdžios malo
nė”.

— Rūpinantis išvažiavimu, be 
abejonės, teko lankytis ir Kau
ne. Kaip dabar atrodo buvusi lai
kinoji sostinė?

— Bendras Kauno miesto įspū
dis yra geras. Vyksta naujų staty
bų, ypač miesto pakraščiuose. 
Miesto centre likę visi senieji pa
statai ir daugumas senųjų gatvių 
pavadinimų. Net ir Laisvės alėja 
atgavo savo senąjį vardą, čia ir 
liepos tebeauga ir gėlės tebežydi, 
kaip Nepriklausomosios laikais. 
Iš bažnyčių jau uždarytos: Įgulos, 
moksleivių, jėzuitų, šaričių, šv. 
Trejybės ir benediktinių. Centri
nės kapinės paverstos parku. 
Šančių kapinės uždarytos, bet ka
pai dar nepajudinti. Karo muzė- 
jaus sodelyje paminklai išgriauti, 
bet pats parkas tebeveikia.

— Kaip su ekonomine miestie
čių būkle?

— Tą galima pamatyti iš kainų 
ir uždarbių. Amerikiečių doleris 
oficialiai lygus 90 naujųjų kapei
kų. Darbininkas uždirba i mėnesį 
40-60 rb. Apie 60 rb. yra ir gydy
tojo mėnesinė alga. O štai keletas 
kainų: vidutiniai pietūs valgyklo
je — apie 1 rb., sviesto kg. — 
3,40 rb.: cukraus kg. — 90 kap., 
lašinių kg. — 4 rb., apygeriai mo
teriški batukai — apie 30 rb., vil
nonė gera medžiaga vyriškai eilu
tei iki 50 rb. metras, butas iš vie
no kambario ir bendros virtuvės 
— 12 rb. mėn., o iš dviejų kamba
rių su bendra virtuve ir bendra

Kvepalų verslas 
klesti

Maždaug 8 iš 10 moterų Kalėdų 
švenčių proga gavo dovanų Įvai
rių kvepalų. Statistika rodo, kad 
daugiausia kvepalų nuperka vy
rai ir paprastai perka branges
nius, negu kad pačios moterys 
sau pirkdamos.

Apskaičiuojama, kad Kanado
je per metus parduodama Įvairių 
kvepalų už $18 mil. Moterys daž
nai perka mažesniais kiekiais ir 
pigesnius, tuo tarpu vyrai moka 
net iki $40 už importuotų kvepa
lų unciją.

Kiek moterų naudoja kvepa
lus? Statistika rodo — beveik vi
sos. Iki 30 metų naudoja 93,3%, 
nuo 30 iki 45 m. — 91,8% ir virš 
45 m. — 89.1%.

Kurioje provincijoje daugiau
sia moterų vartoja kvepalus? — 
Quebeco.

mil. dol. Provincijoje veikia 11 
privačių jėgainių. Premjero pa
siūlyta suma šėrininkams yra di
desnė, negu kad šėrų vertė rin
kos kainoje. Jei šėrininkai nesu
tiks parduoti savo šėrų, jėgainės 
bus nusavintos spec. Įstatymu.

50.000 kanadiečių kasmet iš
vyksta Į JAV. Kodėl? Visus vi

lioja didesni uždarbiai ir dides
nės galimybės. Kaip išvykusieji 
pareiškia, JAV yra galimybių ir 
25 m. jaunuoliui ir 60 metų am
žiaus specialistui. Kanadoje gi, 
pašaipiai tariant, daugelyje vie
tų reikalaujama tarnautojų 25- 
35 metų amžiaus su 40 metų 
praktika'.

Pavojingas vaistau — netik 
Thalidomide, kuris deformuo
ja kūdikius, bet ir kiti pana

šūs raminantieji vaistai. Kana
dos sveikatos ministerija perspė
ja, kad motinoms pavojingi yra 
trifluoperazine preparatai, par
duodami Parstelin S 12, Stela- 
bid ir Stelazine vardais. Dar ne
baigti galutiniai tyrimai, nuo ku
rių priklausys arba visiškas tų 
vaistų uždraudimas, arba dides
nis suvaržymas.

vonią — 20 rb. Turini siuntinių, 
gautų iš užsienio, galima laisvai 
parduoti nenustatytomis kaino
mis — už tą nebaudžiama.

— O kaip su Kauno lietuvišku
mu?

— Nors mieste vis dar vyrau
ja lietuviai, tačiau jau labai daug 
yra ir rusų. Jų dabar jau žymiai 
daugiau, kaip kad anksčiau žydų. 
Rusai mielai keliasi i Lietuvą, nes 
čia žymiai geresnis gyvenimas. 
Jie čia, ypač moterys, vaikšto iš- 
sipuošę. Vis daugiau atsiranda ir 
žydų, kurie čia arba verčiasi 
smulkia prekyba arba dirba val
džios įstaigose, ypač saugumo po
licijoje. Neteko girdėti, kad būtų 
atidaryta bent viena žydų sinago
ga, bet retkarčiais jie renkasi pa
maldoms i kapines. Įdomu, kad 
žydai pradėjo viešai kalbėti žy
diškai, o ne rusiškai.

— Kaip Lietuvos gyventojai su
žinojo apie Kubos krizę?

— Pirmosios žinios pasiekė ne
oficialiais keliais. Greit po to 
krautuvėse išnyko daugumas 
maisto gaminių. Pagaliau darbi
ninkams darboviečių susirinki
muose buvo pasakyta, kad pasau
lis yra priartėjęs prie atominio 
karo. Po kelių dienų darbininkai 
vėl gavo informaciją, kad karo 
nebebus, nes Chruščiovas išgelbė- 

ijo pasauli iš baisios katastrofos.

VESTUVĖS ŠEŠTOSIOS LIETUVAI-. Mazailicnė, 1. Raškevičienė, B. Zlat-! Beauty Salon" savininkai Irena ir Ka 
kienė, G. Mazaitytė ir J. L. Remcikių! rolis Balčiūnai ir kiti padovanojo lo

terijai vertingu dovanų. Loterijoj lai
mė nusišypsojo Danguolei Kriaučeliū- 
naitei ir Juozui Valančiui. Tuoj po vi-

TĖS IŠ PUNSKO. — Sudburio lietu
vių širdyse lietuvybės išlaikymas ne
linksniuojamas tuščiais žodžiais. Mūsų 
vyrai dažnai net rizikuoja savo gyvy
be. nuskrisdami į Suvalkų trikampio 
darželį — Punską — lietuviškų rožių 
pasiskinti; suranda būdų ir be skridi
mo rizikos tokias rožes parsitraukti. 
Justinas Stankus nusiskynė vieną iš to 
darželio gražiųjų rožių — iškilmingai 
susituokė su Birute Grigutyte meniš
kai išpuoštoj Kristaus Karaliaus baž
nyčioj. Moterystės ryšį palaimino lie
tuvių klebonas kun. Ant. Sabas. Per 
šv. Mišias solo giedojo geriausia mies
to solistė C. Nemis. Pabroliais buvo 
jaunojo brolis Albinas ir sesuo Tonija 
Gureckienė iš Hamiltono, Aldonius 
Senkauskas su Liuda Poderyte ir Kle
mas Žukauskas su Gražina Kasperiū- 
naite. Tėveliui atstovavo Antanas Gu- 
reckas. Jaunojo mamytė su visa Stan
kų gimine iš Hamiltono dalyvavo to
je šeimos sukūrimo šventėje. Mamytė 
pasitiko jaunuosius prie durų su duo
na, druska ir midaus taurelėmis.

Stalai buvo gražiai ir rūpestingai 
paruošti patyrusios šeimininkės J. La- 
buckienės. Sveikinimų kalbas jaunie
siems pasakė kun. Ant. Sabas ir savo 
bei Bendruomenės vardu — J. Kručas. 
Jaunieji gavo daug vertingų dovanų, 
šokiams grojo stud. R. Račinsko ir A. 
Kusinskio orkestrėlis, o tarpais — 
plokštelių muzika.

Po vestuvių jaunieji išvažiavo po- 
vestuvinėn kelionėn į pietus. Linkime 
jauniesiems daug laimės ir išauginti 
gausią ir susipratusią lietuvišką šei
mą.

BAŽNYTINIO KOMITETO PAREN
GIMAS, kuris, pagal įsigalėjusią tra
diciją, įvyksta pirmąjį sekmadienį po 
Kalėdų, praėjo jaukioj šeimyniškoj 
nuotaikoj ir subūrė daug jaunimo ir 
senimo. Ir vestuvininkai antrosios ves
tuvių dienos vakare persikėlė į tą pa
rengimą ir į jį aktyviai įsijungė. To
nija Gureckienė su Jonu Kačinsku be
matant išplatino šimtą paruoštų lote
rijos bilietų ir teko paskubomis dar ir 
daugiau padaryti. Kun. Ant. Sabas vi
są lietuviškąjį jaunimą nuo mažiausio 
iki un-to studentų nemokamai pavai
šino. Loterijoj laimė nusišypsojo jau
najai Birutei Stankienei, Eliutei Tol- 
vaišienei ir Violetai su Dalyte Jasiū- 
naitėoas. Agota Pranskūnienė padova
nojo loterijai savo rankų darbo lietu
viškais raštais išmargintą kaklinį, pirš
tines ir butelį midaus. Alfonsas Grigu- 
tis nupirko visą bufetą ir išlaisvino 
ten dirbančius Jurgį Kriaučeliūną ir 
Beatričę Zlatkienę. Paskiau visi vai
šinosi iš jo malonės.

Prie parengimo, be bažnytinio komi
teto narių, nuoširdžiai prisidėjo: A.

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

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

Ats.
Pr. KERBERIS

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

Havelock—Bloor. Apie $2.000 įmo
kėti, 7 kambariai, vandeniu 
alyva šildomas, 2 vonios, 2 
virtuvės, vienas morgičius 
balansui.

Baby Point. $3.000 įmokėti, 8 kam
bariai per du augštus, atski
ras namas, vandeniu alyva 
šildomas, garažas su priva
čiu įvažiavimu, arti Jane.

Wright Ave. — Roncesvalles. $4.000 
įmokėti, 10 kambarių atski
ras namas, vandeniu alyva 
šildomas, 3 virtuvės, garažas, 
vienas morgičius balansui. 
Žema kaina, turi būti par
duotas. z

Windermere — Bloor. Apie $4.500 
įmokėti. 7 kambarių atskiras 
namas, naujas alyvos šildy
mas, užbaigtas kambarys rū
syje, 2 virtuvės, 2 vonios; ar
ti Bloor.

Jane — Bloor. $5.000 įmokėti, pui
kus 7 kambarių* atskiras na
mas. Vandeniu alyva šildo
mas, garažas su privačiu įva
žiavimu, balkonas, vienas 
morgičius balansui, skubus 
pardavimas.

Jane — Bloor. $5.000 ar mažiau 
įmokėti, 5 kambarių atskiras 
bungalas, modemiška vonia 
bei virtuvė, naujas šildymas, 
užbaigtas kambarys rūsyje, 
garažas, ilgos ir lengvos išsi
mokėjimo sąlygos, arti Bloor.

Indian Rd. — Bloor. $8.000 įmokė
ti, 11 kambarių ir 2 apšildyti 
saulės kamb., atskiras trijų 
šeimų namas, vandeniu alyva 
šildomas, 3 vonios, 3 virtu
vės, garažas, didelis kiemas, 
vienas morgičius balansui.

High Park — Roncesvalles. $8.000 
įmokėti, 12 kambarių atski
ras dupleksas, vandeniu aly
va šildomas, dvigubas gara
žas su privačiu įvažiavimu, 
vienas morgičius balansui.

Vakaruose. Apie $10.000 įmokėti, 
Biznis ir namas. Rūkalų ir 
dovanų krautuvė, paštas, kir
pykla ir 6 kambarių butas, 
atskiras puikus vos keletos 
metų senumo, geroje biznio 
vietoje. Rūkalų - dovanų 
krautuvė daro apie $1.000 sa
vaitinės apyvartos, plius nuo
mos. Reta proga turėti gerą 
biznį nuosavame name.

Bloor St. W. Apie $3.000 įmokėti, 
daržovių ir vaisių krautuvė,, 
apie $2.500 savaitinė apyvar
ta. Puikus biznis, kas netingi 
dirbti.

PASITEIRAUKITE DEL K!TU»NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

SUDBURY, Ontario
jaunimas.

Parengimas praėjo Sudburio lietu
vių solidarumo ir vieningumo ženkle. 
Nors KLB valdybos nariai turėjo daug 
parengimo rūpesčių ryšium su N. Me
tų sutikimu, tačiau visi rado dar laiko 
ir šiame parengime apsilankyti.

N. METŲ SUTIKIMAS. — Trečią 
dieną iš eilės ukrainiečių salėje įvyko 
iškilmingas N. Metų sutikimas, kurį 
rūpestingai suorganizavo sumanioji 
Bendruomenės valdyba. Salė buvo sko
ningai lietuviškai papuošta. Tai pir
masis lietuvių suorganizuotas N. Metų 
sutikimas Sudbury. Ir vietinis dienraš
tis “Sudbury Star” atsiuntė savo re
porterį, kuris paprašė parinkti gra
žiausią berniuką ir gražiausią mergai
tę. Valdybos nariai parinko stud. Ro
mą Račinską ir Danguolę Kriaučeliū- 
naitę, kuriai buvo leista pasikviesti 
dar vieną mergaitę, kad sudarytų gra
žų lietuvišką trejetuką. Ji pasikvietė 
savo pusseserę Virginiją. Sekančią die
ną laikraščio puslapius puošė lietuviš
ki simpatingi veideliai.

“Charles Barber Shop ir Irene’s

F. SENKUS REAL ESTATE Telefonas 5334414
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

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W.
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450

$1.500 įmokėti, 1 morgičius
Queen — Lansdowne, 7 dideli šva

rūs kambariai, 3 virtuvės, laina 
įvažiavimui, prašo $11.900.

BLOOR — RUNNYMEDE.
$4.000 įmokėti, gerų plytų atskiras 

namas. 6 dideli kambariai, nauja 
šildyimo krosnis, 2 moderniškos 
virtuvės, naujas garažas.

10 kambarių, Bloor — Concord
$2.500 Įmokėti, gerų plytų. 2 pilnai 

įrengti vonios kambariai, naujas 
vandens šildymas, dvigubas ga
ražas. $50 savaitinių pajamų.

MONTROSE — HARBOURD
$2.000 Įmokėti, gerų plytų, 6 kam

bariai, 2 modemiškos virtuvės. 1 
morgičius balansui, laina įvažia
vimui, naujai dekoruotas. 

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

Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų > morgičių.
Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliūdžiu*

t$2.000 įmokėti, Jane — Bloor raju
me, atskiras, mūrinis 8 kambar. per 

2 augštus namas, karšto van-
I dens alyvos šildymas, gara

žas ir privatus įvažiavimas. 
Pilna kaina $18.700. Lengvos 
išmokėjimo sąlygos. Skubus 
pardavimas.

$4.000 Įmokėti. Roncesvalles—High 
Park Blvd, rajone. Atskiras, mūri

nis, 10 did. kambarių namas, 
karšto vandens alyvos šildy
mas. Garažas ir šoninis įva
žiavimas. Patogus 3 šeimom 
namas. Pilna kaina $22.000. 
Viena atvira skola. Balansas 
10-čiai metų.

$8.000 įmokėti. Puikus 11 kamba
rių namas ant Indian Road prie pat 

Bloor. Dideli kamb., kiekvie
name augšte vonia. Garažas 
ir šoninis įvažiavimas. Tinka
mas 3 šeimom. Pirmą kartą' 

' parduodamas. Prašo $29.000.

$10.000 įmokėti. Jane — Lawrence 
rajone. 9 metų senumo. 10 butų 

apartament. pastatas. $12.000 
metinių pajamų. Prašoma 
kaina $72.000.

$18.000 įmokėti, modernus, 1 metų 
senumo, 23 butų apartamentinis na

mas. Balkonai, “inter-come” 
sistema ir visi kiti modernūs 
įrengimai. Virš*, $24.000 me
tinių pajamų, tabai patogioj 
miesto daly, prie pat krautu
vių ir susisiekimo. Labai ge
ras pirkinys. *'

$30.000 įmokėti. 29 butų moderniš
kas apartamentinis pastatas. Balko

nai, “inter-come” sistema, 
keltuvas ir t.t. $38.408 meti
nių pajamų. Verta dėmesio 
investacija.

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

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

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

J. RUKŠA
LE. 24404

Namų telefonas LE. 6-9165

durnakčio įvyko dar ir kita staigmena: 
I. Račinskienė įteikė gražių rožių 
puokštę J. Labuckienei gimtadienio 
proga. Taip pat buvo pagerbtas gimta
dienio proga ir VI. Juška. Orkestras 
pagrojo jiems “laimingo gimtadienio” 
ir valsą. Parengimas buvo tikrai pa
vykęs ir visi išsiskirstė su geriausiais 
įspūdžiais. Pagarba šių metų valdy
bai už tokį parengimą. Kor.

Naujasis paveikslas
— Kaip tau patinka mano nau

jausias paveikslas? — klausia 
dailininkas atvykusį iš provinci
jos giminaitį.

— Nieko sau. Gamta taip aiš
kiai atvaizduota, kad tą žemuo
gę norisi nuskinti ir suvalgyti.

— Žemuogę? Atsiprašau, tai 
vra saulė ...

(prie Lansdowne Ave.)
Namų telefonas: BE. 3-5996 

Puikioj vietoj krautuvė 
$28.000 pilna kaina, gerų plytų su 

dideliais dvigubais langais krau
tuvė ir apartamentas, arti išsiša- 
kojančio susisiekimo. 2 augštų 
pastat. su plytų užpakaline siena.

Dupleksas Doverčourt — College 
$2.500 Įmokėti, atskiras gerų plytų 

namas, vandeniu alyva šildomas, 
2 modernios virtuvės, 2 moder
nios vonios, šoninis įvažiavimas, 
garažas. 1 morgičius balansui.

$12.000 metinių pajamų
$60.000 pilna kaina, apartamentas 

su nauja vandens šildymo siste
ma. vakarinėj miesto dalyje. Šo
ninis įvažiavimas, labai geroj 
nuomavimui vietoj, nebūna lais
vas, $15.000 įmokėti.
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PROGRESS Limited 
1064 Bloor St. W. Tel. LE. 4-9286

(prie Gladstone Ave.)

Geriausia dovana visai šeimai, tai nuosavas namas!

RUNNYMEDE — ANNETTE, 7 k., 
mur., 2 virt., 4 kamb. pirmame 
augšte, naujas šild., did. kiemas, 
garažas. Prašo $2.000 įmok. Par
duos už $15.000.

HIGH PARK BLVD. — RONCES-
VALLES, 6 did. kamb., mur., 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 i mok., Parduos už 
$18.500.

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

S. JOKŪBAITIS 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Telef. LE. 4-9286. Namų - RO. 6-0417

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

stočių, garažu, moteliu, įvairiu bizniu ir Lt.

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

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

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

7 aupyk ir skolinkis
Toronto Lietuviu Kredito Kooperatyve 

"PARAMA"
Būstinė: Lietuvių 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%. • Paskolas 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 S 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 paimtr ir*pri- 
statau i namus. DARBAS GARANTUOTAS. Taipgi per mane galite nusi
pirkti pigiau laikrodžius, šliūbinius žiedus ir kt.

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS kilimus.

Automatinis eie&ua varymas. Sutai
sau iširusius gams ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE-3-4912.

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

Darbas atliekamas sąžiningai ir nebrangiai.
148 WESTMINSTER AVE. Telefonas LE. 2-5191

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

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

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

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

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

Toronto

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

LE. 1-3074 • Sav. P. Uzbalis1000 College St

314 St. Helen's Ave. Tel. LE. 3-0631
Viena gatvė į vakarus nuo Lansdowne, prie Bloor Street West.

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

Automatinė transmisija pigiomis kainomis ir visi kiti taisymo 
darbai atliekami sąžiningai. DARBAS GARANTUOTAS.
Garažo telefonas LE. 3-0631. Namų telefonas 247-3418

4 1 ..... > ..................

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RUSIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

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

OSSINGTON — DAVENPORT, 9 k. 
per du augštus, mūr., atsk. na
mas. Naujas vand. alyva šild., du 
gražūs butąi, 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 
narna. 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 imok.

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

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

rus nuodas. Sakoma, fluorido labai ma
žas kiekis vandenyje naudingas vaikų 
dantims geriau išsilaikyti iki 10 metų 
amžiaus. <Ir šis teigimas ne visų tos 
srities autoritetų paremiamas.

Fluorido vandenilio rūgštis H2 F2 
tirpdo stiklą ir silikatus, vartojama 
raižiniams stikle daryti. Tad įdomu, 
kaip galės (ypač vyresnio amžiaus 
žmonių) skrandžiai ir aplamai organiz- 

______________ __________________mas atlaikyti nuolatinį fluoriduoto 
Prašome ir toliau neatsisakyti siųs- vandens vartojimą, nors fluorido van- 

ti mums ‘Tėviškės Žiburius”. Būsime, deny, kaip sakoma, bus labai nedideli 
visi nuo širdies dėkingi. Lietuvių ligo- kiekiai?
nių dar esame būrelis 10 žmonių.

Su tikra pagarba
A. Kajutis, Gautingo apyl. seniūnas
Red. Prašymų siųsti “TŽ” Vokieti

joje gyv. lietuviams netrūksta. Būtu
me dėkingi, jei atsirastų rėmėjų, ku
rie apmokėtų jiems prenumeratas. 
Esame dėkingi Toronto Prisikėlimo 
parapijos Katalikų vyrų dr-jai, kuri 
1952 m. apmokėjo net keletą prenu
meratų.

DIDŽIAI GERBIAMAS 
REDAKTORIAU,
Gautingo sanatorijoje besigydančių 

lietuvių ligonių vardu dėkoju Tamstai 
už nemokamą siuntinėjimą Jūsų reda
guojamo taip įdomaus savaitraščio, ku
ris yra visų ligonių mielai skaitomas.

Kartu prašau priimti mūsų visų nuo
širdžius sveikinimus Kalėdų švenčių 
proga. Naujieji metai teatneša Jums 
asmeniškos laimės ir geros sveikatos.

PASTABOS DĖL
PSICHOLOGINIŲ PASTABŲ

“TŽ” 1962 m. 51-52 nr. “Slapukas
įrodinėja, kad žmogus - tremtinys dau- Į dėl neaprūpinti vandens ir kitokiais 
giausia veržiasi į visuomeninį darbą; medikamentais? Kodėl neįpilti vande- 
dėl. pripažinimo, išgarsėjimo. Yra ir nin vaistų nuo reumatizmo, nupliki-
tokių. Tačiau tikrieji veikėjai dirba vi
suomeninį darbą ne dėl pripažinimo, 
bet dėl idėjos, dėl kilnių tikslų.

Tikram idealistui veikėjui viešas 
pripažinimas - garbinimas nesvarbu.
Idealistui veikėjui, kunigui, žurnalis
tui, politikui, pedagogui, menininkui valėtume galėti pastumti i šalį savą- 
svarbu dirbti kas jam yra prie širdies, sias lazdas . 
kas duoda moralinio džiaugsmo, kas Galimumai vandens doktorizavimui * 
kitiems žmonėms teikia gėrio ir grožio,i — neriboti. Tad tebūna leista mums! 
veda juos į dvasinę ar -materialinę to- ■ mesti į šalį visas vaistu bonkas. bon- į 
bulybę. kėlės ir vaistus priiminėti tiesiai iš L

Dieviškasis kūrinys — žmogus yraį vandens čiaupų ..Pr. Alš-nas
pilnas nerimo ir pareigos jausmo. Jis!
iš gelmių trokšta kitam žmogui gero. i . ’ • • •
Jis veikia kitų gerovei vidinės jėgos; Gydytojo pretefizijos 
stumiamas. Žmogus, kuris pasitenkina j Kjrjro kaFOliailS 
įvertinimu tik tiesioginiame darbe ir ■ 
jau nieko nebejieško yra tik eilinis sostą
žmogelis, be kūrybinio potencialo Jis j Britanijoje Londono Forest 
tai, kas jam Įsakyta. Toks žmogus ir J1111 priemiestyje dirba plaučių 
nejieško visuomeninio pripažinimo ir specialistas dr. AriS Shevkl! 
nesisieloja dėl “dvasinės tuštumos” už-; —------------------ ----- —-t (
pildymo. ! pareiškė pretenzijas i Kipro salos |

Aš sakyčiau, kad yra rūšis žmonių,1 karališkąjį sostą. Jis sakosi galįs j 
kurie vadinami karjeristais, oportūnis- dokumentais įrodyti, jog jo sen

tėviai valdė Kiprą 1192-1489 me-! 
tų laikotarpyje. Jis nereikalauja 
sosto tučtuojau, o nori, kad jam 
sumokėtų milijoną dolerių už at
sisakymą nuo Kipro karūnos, ir 
jis toliau gydys žmones, kaip iki 
šiol. Niekas dar nesusidomėjo gy- Į 
dytojo pasiūlymu ...

; tais, garbėtroškomis, kurie veikia ir; 
visur kišasi dėl savimeilės, dėl savo i 
vardo tuščio išsigarbinimo, iškilimo: Į 
arba iš seno papratimo nori būti- vir
šūnėje, neturėdami tam gabumų ir vis i 
save laikydami ’ pripažintaisiais”, ne- < 
pamainomais. Pastarieji naujų darbi- i 
ninku, naujų idėjų nepripažįsta ir vis-: 
ką nori išlaikyti pagal seną galvojimą.

I kol. kaip supuvę lepšiai, sukrinta. Gi : 
darbas stovi vietoj be pažangos, be da-' 
barties supratimo ir ateities numaty- : 
mo. Jonas Vaidlonis i

! (Atkelta iš 2 psi.) ,bulesnę. gailestingesnę, teisinges-
KUR DINGO BIMA? j įjgiau. nes Gagarinas skrido tik i kuri esanti ten, iš kur jis at- 

Prieš keletą mėnesių /“Tž” bendra-į pusantros valandos, gal-dėl to ne- • vykęs. Kai tautos vadai, ji suėmę,. 
darbe Bima. kurios straipsniai daug i pastebėjo rojaus. Todėl tu gerai; jis jiems pareiškęs, kad "jo ka- 
kieno būdavo diskutuojami, nusiskun-!spsidairvk”. Jis išskrido ir grižes j ralystė nėra iš šio pasaulio . Ka- 
dė skaitytojais. Esą daug kas. žiną kas patvirtino Gagąrino išvadas ‘Nie-! da jis buvo vedamas į Golgotą nu- 

nėra. pasakė jis. visiškai žudyti, radijo bangomis įspėjęs
i nieko". Šitokiai argumentacijai savo draugus, likusius Egipte. Šie 

■ • šv Povilo i,Gvv,i- atvyko pervėlai, kad jį išgelbėtu,
įlinis žmogus savo prigimtimi ne- bet jie pasiėmę jo kūną, kuris 

juk kitaip ir nebuvo. Rašytą žodi visi priima to, kas yra Dievo Dvasios: dingo čia žemėje. .Tiems, kurie jį ( 
diskutuoja ir daug kas jo bijo. ! tai jam yra puikybė, ir jis negali mylėjo ir gerbė, jis atrodė prisi- i 

Pasitraukimas iš kovos lauko dėlto, j suprasti, nes tai reikia tyrinėti kėlęs ir įžengęs į dangų. Taip gi-

slepiasi po slapyvardžiu, prikaišioja, ■
jog ji rašanti vienaip, o daranti kitaip j
ir pan. Atseit, mimą nesupranta. pOvilo žodžiai- “Gvvu-: atvvko pervėlai. kad ji išgelbėtu,
nereikėtų kreipti dėmesio. Niekada'hnis žmogus savo prigimtimi ne-;bei Jie pasiėmę jo kūną, kuris

kad žmonės blogai supranta, reiškia, dvasiškai" (I Kor. 2, 44). 
tik paties blogio palaikymą. Tegu žmo-:v 
nės kalba ką nori, tegu galvoja ką no
ri, visiems niekada nebus galima įtik- i 
ti. Jei niekas nekalbėtų, tai gal tada < 
tektų susirūpinti, nes būtų ženklas, j 
kad niekas neskaito.

Anksčiau “Skaitytojai pasisako" sky-1 
riuje džiaugėsi Bimos plunksna S.! 
Pranckūnas. Laukia jos kritišku pa
sisakymu ir daugiau skaitytoju. Su mi
nia eiti visada lengviau. Negi tą kelią 
pasirinko ir Bima? Keleivis '

VANDENS FLUORIDAVIMAS
Per Toronto miesto rinkimus, paly

ginti, nedidelis balsuotojų skaičius 
(nes visuomet procentualiai nedaug 
balsuotojų išsiruošia prie urnų) labai 
maža persvara pasisakė už tiekiamo 
vandens fhioridavimą'. Taigi, jei ne
atsitiks kokių ūors staigmenų — ne
įsikiš teismas ar kitokios priežastys 
nesustabdys — nuo ateinančio gegu
žės mėnesio jau turėsime fluoriduotą 
vandenį. Juo malšinsime savo troškuli, 
laistysime pieveles, plausime baltinius 
ir t.t-

Kas gi yra fluoridas? O gi labai stip-

Dėmesio namų 
savininkai!

Atlieka 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.

PIJANINŲ 
TECHNIKAS
A. BRICKUS atlieka jvalrins pija- 
ninų remonto darbus ir sustygavi- 
mus. Perka ir parduoda naudotus 
pijaninus. Telefonas EM. 4-8757.

Be to, dar nebuvo užsiminta, kiek 
vandens fluoridavimas miestui kai
nuos? O toji kaina juk guls ant mo
kesčių mokėtojų. Skaitėme vietiniuose 
dienraščiuose, kad miesto iždas esąs 
apytuštis ir reikėsią kelti mokesčius 
4-5 miliomis (tarp 20-25 dol. viduti
niam nameliui). Kur gi galas tų mo
kesčių kėlimo? ...

Neveltui dabar ir angliškojoj spau
doj užtinkame pasišaipymo nuotaikų 
iš vandens fluoridavimo. “The Globe 
and Mail” 1962. XIL 11 d., N. A. Ma
son taip rasė: “Pagaliau einame prie 
to, jog turėsime doktorizuotą vande
nį, kad išvengtume, dantų gedimo. Ko
dėl nepasistumti ir dar tolėliau? Ko

mo, širdies ligų ir t.t.?
Meš; seni laužai, su braškančiomis 

žiaunomis, sveikintume toki visišką 
vandens sudoktorizavimą. žinoma, jei
gu vaikai gali nusviesti į .šalį dantų va
lymo šepetėlius, mes. — senieji — pri-

de Lusignan, kuris per spaudą ■ pastebėti ir darbininkų unijos yra

Vietoj Kristaus — 
astronautai

Nenuostabu tad, kad intelektu
alai ir studentai, pasiklausę 
“mokslinių .ateizmo pagrindų’’, 
ima susidomėti religija ir savo 
galva daryti sprendimus ir išva
das. Ypatingai religijos, o ypačiai 
krikščionybės, kilmės aiškinimas 
nepatenkina klausytojų. Neseniai 
Maskvos žurnale “Literaturnaja 
Gazeta” tilpo matematikos ir fi
zikos licencijato M. Agrest strai
psnis, savotiškai dėstąs krikščio
nybės kilmę. Esą 2000 metų prieš 
mūsų erą žemę aplankę trys erd
vių gyventojai. Jie nusileidę 
Egipte, nes juos patraukęs pira
midžių vaizdas. Vietos gyventojai 
užmezgę taikius santykius su tais 
astronautais. Tai esąs pirmas švč. 
Trejybės pasireiškimas. Po kelių 
metų tie erdvių keleiviai, grįžda
mi atgal pasiėmę vieną žmogišką 
būtybę kaip pavyzdį (Elijo į dan
gų paėmimas) ir pažadėję vėl su
grįžti į žemę. Danguje pasirody
sianti žvaigždė turėjo būti jų su
grįžimo ženklas (Betlėjaus žvaigž
dė). Po kiek laiko atvykęs Kris
tus. Jis turėjęs dar žemėje neži
notų moralinių žinių; lengvai gy
dęs ligonius. šis “pasiuntinys” 
(Mesijas) daręs nepaprasto įspū
džio klausytojams, dėstydamas 
jiems socialinę santvarką daug to-

W. A. LENCKI

TEISININKAS —
ADVOKATAS • NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W. t
Roe^a 107

Telefonas EM. 6-4182

Toronte

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

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

Sav. Ant. Paškevičius

Pietų Korėjos revoliucinis kelias
Prieš pusantrų su viršum metų 

P. Korėjos vyriausybė buvo nu
versta revoliucininkų karių gru
pės, vad. gen. Park Chung Hee. 
Sukilėlių vyriausybė dar ir šian
dien tebevaldo pietinę Korėją ir 
tikisi likti valdžioje, kol visi re
voliuciniai uždaviniai bus Įvyk
dyti. Vienas svarbiausių gen. 
Park uždavinių — suktybių bei 
nesąžiningumo pašalinimas, kraš
tas, kuris po pilietinio karo buvo 
amerikiečių pinigais ir prekėmis 
užverstas, prie dabartinio režimo 
pradeda išmokti dirbti. Revoliu
cinė valdžia moko gyventi visas 
klases ir nuo jos budrios akies 
niekas nėra saugus. Pvz. sostinėje 
Seoule per vieną savaitę 19.000 
asmenų buvo nubausta už važiavi
mo taisyklių nesilaikymą ir kiti 
9000 buvo nubausti už eismo tai
syklių nepaisymą.

Slaptoji policija, vad. pulk. 
Kim Chong Pil, yra galinga ir 
nuo jos sunku pasislėpti. Oficia
liai jokios cenzūros nėra, bet 
spauda, radijas ir televizija per
duoda tik valdžios nuomonę.

Studentija, riaušėmis nttvertu- 
si Syngman Rhee' I960 m., yra 
ypatingai sekama. Daugiausia nu
kentėjo politikai, kurie yra iš
stumti iš visų augštesnių vietų. 
Negana to, daugiausia buvusių 
augštų valdininkų dar sėdi kalė
jimuose. 1962 m. lapkričio mėn. 
buvo suimti dar 278 politikai ir 
verslininkai, kurie buvo apkaltin
ti suktybėmis. Jų tarpe buvo 50 
buvusio seimo narių. Opozicijos 
skaičius yra nežinomas. Jis nėra 
didelis, nes 70% visų gyventojų 
sudaro ūkininkai, kurie politika 
visiškai nesidomi. Revoliucinė 
valdžia betgi jų gyvenimo lygi 
pakėlė.

Miestuose daugiausia nepasi
tenkinimo reiškia įvairūs versli
ninkai ir. advokatai, kurie anks
čiau gyvendavo iš kyšių. Komu
nistų judėjimo visiškai negalima

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3/ Ont.
Telefonas LE. 4-8431

! mė krikščionių religija. Krikščio
nys statė savo šventoves, panašias 

■į planetines raketas - laivus.
Matyti, kad šis naujas krikščio

nybės kilmės aiškinimas, parem
tas šv. Raštu, daugeliui studijozų 
patiko, kaip naujas ir originalus, 
jei komunistinė spauda matė rei
kalo reaguoti, žurnalas “Voprosy 
filosofii” rašo: “Mūsų spaudoje 
pasirodė visa eilė straipsnių, at
metančių šią hipotezę ir įrodan
čių jos beprasmiškumą. Iš mūsų 
pusės galima tik tiek pridurti, 
kad M. Agrest prielaidos, kaip 
hipotezė, aiškinanti tam tikru bū
du religijos kilmę, yra visiškai 
klaidingos. Marksistinis suprati
mas gnoseologinių ir socialinių 
religijos pagrindų yra nepakeičia
ma tiesa, patvirtinta daugybe fak
tų įvairiausiose socialinio mokslo 
srityse”. Dr. V. Mar.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

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.

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.

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

revoliucinės valdžios žinioje.
Vakarų stebėtojai, kurie paži

no ankstyvesnį Korėjos gyveni
mą, dabartinę valdžią vertina tei
giamai. Visi pripažįsta, kad kraš
tas, l|uris dabar tik išeina iš vi
duramžių, negąli turėti pilnuti
nės demokratijos. Jokiam politi
kui toli gražu nepavyko atsiekti 
tų rezultatų, kokius per pusantrų 
metų įvykdė revoliueinė valdžia, 
vadovaujama jaunų karininkų.

Pranašų netrūksta^
Kiekvienų naujų metų pradžio

je girdisi visokių pranašysčių, ku
rias bando atspėti ateįtr. Vienas 
kinietis, kuris buvo išpranašavęs, 
kad Kubos krizė nesukels karo, 
spėja, kad 1963 m. bus taikos me
tai. Hui Tien-chi remia savo pra
našystes triušio char^teriu, nes 
1963 yra, pagal kinus, triušio me
tai. ’ ' ' '

Romoje Ermihia Silvestri, iš
pranašavęs, kad Kennedy pra
lenks Chruščiovą 1962 m. ginkla
vimosi srityje, spėja, kad šiais 
metais Rusijos oficialus asmuo vi
zituos popiežių Joną XXIII;

Achille d’Angelo Neapolyje 
pranašaują, kad 1963 in., mirs 4, 
valstybių gaivos, 3 bus nužudyti 
ir vienas gaus širdies smūgi. Tas 
pats pranašas spėja, kad Castro 
nusiskus savo barzdą ...

Kitas italas Lėlio Fabriąni pra
našauja, kad 1963 m. JAV ir Sov. 
Sąjunga susitars ir bus garantuo
ta taika. V. K.

Paj ieškojimą i
MARIJA GEDGAUDIENĖ iš Lietu

vos įieško šių asmenų:
1. savo vyro Viltodo Gedgaudo, gi

musio 1890 m. Gudijoje; 1930 m. jis iš
vyko į Kanadą iš Ryško kaimo, Šilalės 
valse., Tauragės apskr. Kanadoje lai
kė restoraną. Gyveno iki 1939 m. 38 
King St., N. Waterloo, Ont.;

2. savo vyro kaimyno Kazio Mati-
jošaičio, kartus su jos vyru atvykusio negali išreikalauti kontribucinio
i Kanadą. Iki 1939 m. jis gyveno Pat
rick, Sask., Canada.

Kas žino apie jų likimą, maloniai 
prašomi pranešti šiuo adresu: J. Petra
vičius, 34 Prennan Ave., Islington, 
Ont. Tol. 239-0271.

AP DRAUDA
ASEir

RO. 6-0811 arba R O. 6-0832
49 CAMEO CRES, REAR JANE PARK PLAZA, 
TORONTO 9, ONT. 
Commissioner for Taking Affidavits.

DR. E. ZUBRIENĖ 

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

DR. V. J. ME1LUV1ENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.)' 

Tel. 535-7025

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

Telefonas LE. 14259
Priėmimo valandos: 9.-12 ir 3-8 

vai. vak. (pagal susitarimą).

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O. 

Wiktoria BUKOWSKA, R O. 

274 RONCESVALLES AVE.
(prie Geoffrey St.)

TEL. LE. 2-5493
Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 6 v.v.

DRAUDIMAI
NAMU, AUTO, VASARVIEČIŲ, KOMERCINIAI, 
ATSAKOMYBES, APIPLĖŠIMO, TRANSPORTO, 
BONDS IR PAN.

DRAUDIMO ĮSTAIGA
AL DŪDA

ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BEND
ROVĖS. DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE 
KANADOS PROVINCIJOSE. !•% NUOLAI
DA IMANT DRAUDIMĄ Iš VIENOS 
KOMPANIJOS.

.4VFSEm..
TAIP SYPSOJOMĖS PRIES 

DVIDEŠIMT METŲ

Buvo šitokią gadynė, 
Rūgo pienas po puodynę, 
Buvo, sviesto ir smetoųos, 
Buvo veidas mums raudonas. 
Mat, ką valgai ir darai 
Vis atrodo negerai.

Seimininkė kepė blynus, 
Ir susikvietė kaimynus; 
Vieną pusbonki pastatė, 
žmonės sakė besarmatė 
Kas per vaišės vieni blynai, 
Keikės, spjaudėsi kaimynai,

Vis atrodo negerai.
Bernai skundės jau seniai — 
Lašiniai, ir lašiniai, 
Kaip aš arsiu, kaip akėsiu 
šito muilo kai priešių. 
Nėr gyvenimo, brųlyt — 
Kaip tas muilas reik nuryt. 
Mat, ką valgai ir darai 
Vis atrodo negerai.

Buvo šitokia gadynė, 
Rūgo pienąs po puodynę, 
Buvo šnaj^o, tw,vo sūrio, ,

Spintoj mėtėsi dešrelės, 
Sotūs žmonės, sočios pelės. 
MaL ką valgai ir darai 
Vis atrodo negeraį.

Laikas bėga, daro savo, 
' Visas šnapsas išgaravo,
Kunųūai dešros kaip ant vėjo, 
Pilvas' urzgia ir plonėja, 
Kelnės kiauros, kojos basos, 
Nėr tau sūrio nei kilbasos. 
Mat, ką valgai ir darai, 
Ką užryji tas gerai.

šis humoristinis eilėraštis sukurtas 
1942 m. prisimenant nepriklausomybės 
laikus. Jį atsiuntė, vienas “TŽ” talki
ninkas. ....

Amžinas žydas
— Ar tiki, kad yra pasaulyje 

amžinas žydas?
— Tikiu, ponas mokytojau.
— Pasakyk, kur jis yra dabar?
— Dabar yra Izraelyje. Su juo 

yra taip: per II D. karą buvo Len
kijoje; hitlerininkai nepajėgė jo 
nužudyti, o dabar nuvyko į Izrae
lį, bet šis jo nepriima. >

— Kodėl neprima?
— Užtat, kad liko gyvas ir už ji 

mokesčio iš V. Vokietijos. Jo var
das — brolis Danielius.

Atsiuntė vienas “TŽ” 
skaitytojas.

namų, 
automobilių, 
baldų ir t.t.

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. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

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

.(| rytus nuo Dufferin St.)

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritoiko okinius visiems okių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie dol* 
nai sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingumų. Kalba slavų kalbomis.
470 COLLEGE ST., Torontą

Telef. WA. 1-3924

Dažai ir sienoms
VAŠKAS,

SKY’S PAINT & WALLPAPER 
891 DUNDAS ST. WEST ' 

Tel. EM. 4-2715, Toronto, Ont ■

24 VAL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
NAMŲ

RO. 6-7132



TORONTO Ont.
Sv. Jono Kr. parapijos žinios
— Per 1962 m. turėta 41 krikš

tas, 8 laidotuvės, 23 jungtuvės. 
Pirmąja niuniją priėmė 32 vai
kai. L .*■. ų kapinėse nuo kapi
nių is.e..io palaidota 67 lietu
viai u Toronto ir įvairių kitų ko
lonijų. lyt>2 m. buvo atnaujintas 
bažnyčios vidus: naujai išdažyta, 
įdėti vitražai, įrengtos naujos sta
cijos, statulos ir kt. Darbams su
maniai vadovavo dail. J. Bakis.

— Tikybos pamokos vaikams, 
pasibaigus Kalėdų švenčių per
traukai, pradedamos šį sekmadie
nį įprastu laiku: pirmajai grupei 
— po 9.30 vai. pamaldų, o antra
jai — po 11 vai. pamaldų salėje 
virš “T. Žiburių”.

— šių savaitę parapijos kunigai 
lanko: Indian Rd., Idelwood ir už
baigia Indian Grove, Indian Rd. 
Cres.

— Jaunimo choro repeticijos— 
penktadieniais 6 v.v. ir šeštadie
niais po lietuvių mokyklos.

— Po švenčių parapijos salėje 
sekmadieniais po pamaldų vėl ga
lima gauti kavos. Bufetui vado
vauja KLK Moterų dr-jos skyrius.

— Dievo palaima ir geriausi 
linkėjimai telydi lietuves mamy
tes — GeceviČienę, Skrinskienę 
ir Valadkienę iš Lietuvos, atvy
kusias į Torontą pas savo vaikus.

Toronto lietuvių Caritas Kalė
dų švenčių proga aplankė ligo
nius ir pagelbėjo keletai šeimų 
pinigais, drabužiais, maistu. Vie
toje gėlių dr. J. Yčui jo ligos me
tu Carito reikalams aukojo: L. T. 
Tamošauskai — $5 ir V. J. Dagi
liai — $3.

Dr. J. Kaškelis vietoj šventinių 
sveikinimų paaukojo Vasario 16 
gimnazijai $15.

Dr. A. Valadka ir šeima, be $20 
paaukotų Caritas vietoj kalėdinių 
sveikinimu, dar paaukojo $5 “T. 
Z”.

Ontario lietuvių medikų ir dan
tistų būrelis prieš Kalėdas pa
siuntė Vasario 16 gimnazijai $46. 
69 Čeki. Spalių mėn. jau buvo nu
siuntęs $269 čekį. Šie medikai at
siuntė savo auką už 1962 m. -— 
A. Matukas iš Woodstock, A. Ka- 
veckas iš London, Ont., D. Rudis 
iš Brampton, Ont.. H. A. Kšivic- 
kienė iš Hamilton, Ont., A. Daily- 
dė iš Edmonton, Alta. Romual
das Gustainis, būrelio globotinis 
atsiuntė gražią kalėdinę atvirutę 
su lietuviškai parašytais sveikini
mais. M. A.

B. Armonienės knyga “Leave 
Your Tears in Moscow” pasiųsta 
imigracijos min. R. Bell, jo par
lamentiniam sekr. Fr. McGee ir 
valstyb. bibliotekai Otavoje. Kny
gos nupirktos Prisikėlimo par. 
Kataliku • rų dr-jos lėšomis.

. 1 įninku filmas
T< . -slinink" sąjunga “Vers

las” yra ^.ryžusi pagaminti doku
mentinio p .Gūdžio lietuvių kalba fil
mą. Filmas bus garsinis, spalvotas ir 
užims 100 min. laiko. Joje numatoma 
užfiksuoti lietuvių kultūrinis ir eko
nominis gyvenimas, neapsiribojant 
vien dokumentiniu pobūdžiu; numato
ma Įvesti ir kūrybinio elemento: lie
tuvių muzika, dailė, scena, spauda, 
sportas bei kiti kultūriniai pasireiški
mai, kurie sudarys filmo foną. Jame 
bus parodyti lietuviai verslininkai, 
laisvosios profesijos, statybininkai ir 
kiti. Filmo pagaminimas pareikalaus 
nemaža laiko. Jį ruošia dail. Tel. Va
lius ir archit. Vyt. Petrulis. Atski
riems uždaviniams bus Įtraukta eilė 
talkininkų.

šio filmo tikslas — palikti istorinį 
dokumentą ateičiai iš lietuvių gyveni
nio Kanadoje.

šiam darbui Įvykdyti “Verslo” są
junga renka aukas iš atskirų verslinin
kų ir jieško mecenatų, kurie stipresne 
auka ji paremtų. Sugebėkim ir ištesė- 
kim savo tautai ir tėvynei sukurti isto
rini gyvą paminklą iš lietuvių gyveni
mo užsieny. “Verslo” sąjunga

I A. t A.
I MYKOLUI AUGUSTINAVIČIUI Lietuvoje mirus,
I jo sūnui Petrui, šeimai ir giminėms
I nuoširdžią užuojautą reiškiame .—
I B. ir D. Jurkai

I III

PETRUI AUGUSTINAVIČIUI ir šeimai, 
jo tėveliui Lietuvoje mirus, 

nuoširdžią užuojautą reiškiame 
♦

O. B. Sergančiai

JUOZUI ir JONUI MORKŪNAMS,
ZUZANAI STRAVINSKIENEI,

ELENAI BERZFMENEI ir jų šeimoms, 
jų mylimam tėveliui mirus Lietuvoje, 

reiškiame gilią užuojautą

S. M. Putrimai

Prisikėlimo parapijos žinios
— Specialios Klaipėdos krašto 

atvadavimo sukakčiai paminėti 
Mišios ir pamokslas — sį sekma
dienį, 11 vai. ryto.

— Pasibaigus Kalėdų atosto
goms, šį sekmad. po 10 vai. Mišių 
Vaikų Namuose vėl tęsiamos Pir
mos Komunijos ir tikybos pamo
kos prad. mokyklos mokiniams.

— Religijos pamokos gimnazis
tams prasidės šio mėn. gale, grį
žus T. Kornelijui, kuris šiuo metu 
Kennebunkporto vienuolyne jau
niesiems pranciškonams kuni
gams dėsto specialų bažnytinės 
.teisės kursą.

— Parapijos choras pradeda 
intensyviai ruošti naują pasauli
nių ir religinių kūrinių repertua
rą parapijos 10-mečio sukakčiai, 
kuri bus minima š.m. gegužės mė
nesį. Kviečiame į chorą įsijungti 
naujus ir anksčiau par. chore bu
vusius choristus-tes.

— Par. choro repeticijos: ant- 
rad., 7.30 v.v. — moterų balsams, 
ketvirt. 7.30 v.v. — vyrų balsams.

— Par. vaikų choro bendra re
peticija — šį sekmad., 2.30 v. p.p. 
muzikos studijoje.

— Jaunimo sekmad. pasilinks
minimas — šį sekmad., 7.30 v.v. 
muzikos studijoje.

— KLK Moterų dr-jos, Prisi
kėlimo par. skyriaus visuotinis 
narių susirinkimas bus kitą sek
mad., sausio 20 d., po Sumos. Iš 
anksto kviečiame gausiai daly
vauti, nes jis labai svarbus. Be 
kitų reikalų, jo metu bus renka
ma skyriaus valdyba.

— Kitos savaitės kalėdojimas: 
Abbott Av., Boustead Ave., Chel
sea Ave., Dorval Rd., Edna Ave., 
Kenneth Ave., Prince Rupert Av., 
Radford Ave. ir Wanda Rd.

šeštadieninės liet, mokyklos tė
vų komitetas atkreipia tėvų dėme
sį paskubėti sumokėti mokestį už 
vaikus, įmokant už metus $15 nuo 
šeimos. Rašant čekį, prašoma įra
šyti “Maironio šeštadieninė mo
kykla”.

Šv. Jono Kr. Pašalpinės dr-jos 
metinis susirinkimas — šį sekma
dienį, sausio 13 d., 3 vai. p.p. virš 
“Tž” salėje. Bus metinis valdy
bos pranešimas ir renkama vai-; 
dyba.

SLA 236 kuopos ataskaitinis 
susirinkimas įvyks sausio 13 d. L. 
Namuose. Darbotvarkėje — pra
nešimai apie praeitų metų veiklą 
ir taip pat bus aptariamas sekan
tis kuopos parengimas. Pradžia 1 
vai. p.p. ap.

“Varpo” choras jau įsiregistra
vo dalyvauti “Laisvės festivaly
je” Toronte, O’Keefe Centre, va
sario 1-3 d. Jam paskirta pasiro
dymo data — vasario 2 d., 8 v.v. 
Varžybiniam pasirodymui skirta 
tik' 7 min. Vertintojų komisija nu-, 
spręs kuris choras vertas premi
jos. Festivalyje dalyvaus daug 
tautinių grupių.

Taut, šokių grupė “Gintaras” 
sausio 12 d. vyksta į St. Cathari
nes atlikti programos Klaipėdos 
atvadavimo minėjime. Vasario 23 
d. grupė vyksta į Detroitą, kur at
liks dalį programos SLA koncer
te. Vasario 1 d. grupė dalyvaus 
“Laisvės festivalyje” O’Keefe 
Centre. Bilietų į šį festivalį ga
lima gauti pas šokėjus. Grupė bu
vo gavusi kvietimą ir į Clevelan- 
dą, bet dėl tokios daugybės kon
certų išvykimą į Clevelandą ati
dėjo vėlesniam laikui. —j.

Taut, šokių grupė “Gyvataras” 
iš Hamiltono dalyvaus “Laisvės 
festivalio” varžybose vasario 2 d. 
O’Keefe Centre.

Klaipėdos sukilimo 
minėjimas

40 metų sukakties Klaipėdos 
krašto sukilimo minėjimas ren
giamas sausio 13 d. Tą dieną viso
se liet, parapijų bažnyčiose tas 
įvykis bus prisimintas; per liet, 
radijo programą “Tėvynės prisi
minimai” dr. M. Anysas pasakys 
kalbą, o 5 vai. p.p. T. pranciško
nų salėje bus iškilmingas aktas, 
kur dalyvaus su vėliavomis kariai 
- savanoriai, šauliai ir skautai, čia 
tars žodį Lietuvos konsulas Ka
nadai dr. J. Žmuidzinas, paskaitą 
skaitys “Lietuvos Pajūrio” red. ir 
ML Bičiulių dr-jos cv narys A. 
Lymantas. Meninę dalį išpildys 
“Varpo” choras, solistas V. Veri- 
kaltis ir deklamatoriai.

Minėjimą rengia: KLB Toron
to apyl., ML Bičiulių dr-jos To
ronto skyr. ir ML Rezist. Sąjūdžio 
Toronto skyr. valdybos.

Kviečiame visuomenę gausiai 
minėjime dalyvauti.

Minėjimui rengti k-tas

“TŽ” SPAUDOS BALIUS 
šiemet rengiamas vasario 2 d., 
šeštadienį, Prisikėlimo salėje. 
Jis organizuojamas taip, kad vi
si dalyviai jaustųsi jaukiai. Vi
sos organizacijos ir paskiri da
lyviai maloniai kviečiami at
kreipti dėmesį į tą datą ir ruoš
tis tam didžiajam mūsų koloni
jos pobūviui. t

REKOMENDUOJU be pasipelnymo Įsi
gyti pelningą gazo stoti su restoranu 
ir butu priešais lietuvio motelį prie 48 
kelio Simcoe ežero apylinkėje. Teirau
tis tel. LE. 1-6498 Toronte.

“Lituanus” žurnalui paremti 
vajus jau eina prie pabaigos. Sau
sio 19 d., šeštadienį, 7.30 v.v., Pri
sikėlimo par. muzikos studijoje 
ruošiamos,vajaus pabaigtuvės, į 
kurias iš Niujorko atvyksta “Li
tuanus” vyr. tvarkytojas dr. V. 
Vygantas su plačiu pranešimu 
apie “Lituanus” darbą. Taip pat 
su paskaita apie jaunų lietuvių 
poetų kūrybą iš Montrealio atva
žiuoja dr. H. Nagys. Tikimasi su
laukti Montrealio ir Ročesterio 
studentų. Užbaigtuvių akte bus 
įteikta Kanados lietuvių dovana 
“Lituanus” žurnalui.

Studentus, jaunimą ir visą vi
suomenę į užbaigtuves atsilankyti 
kviečia “Lituanus” Remti Komi
tetas Kanadoje.

“Lituanus” žurnalui paremti 
vajus Kanadoje baigiamas sausio 
19 d. Dar neaukoję, ypatingai or
ganizacijos, prašomos iki to laiko 
įteikti aukas “Lituanus” Remti 
Komitetui.

RELIGINIO MENO 
PARODA

Tėvų jėzuitų kolegijos “Regis” 
iniciatyva Toronte suorganizuota 
Kanados dabartinio religinio me
no paroda 3425 Bayview Ave., 
Willowdale, Ont. Ji buvo atidary
ta sausio 7 d. dalyvaujant visai 
eilei žymių svečių. Parodoj su sa
vo kūriniais dalyvauja ir lietuvių 
dailininkai: J. Bakis, C. Bričkie- 
nė - Shoniker, Tel. Valius. Dail. 
J. Bakis yra ir rengėjų komitete. 
Šioje parodoje iškeliami geriau
sių Kanados dailininkų modernių 
formų religiniai kūriniai. Paroda 
atidaryta iki sausio 31 d. Lanky
mo valandos kasdien: pirmadie
niais — šeštadieniais 3 - 9 v.v., 
sekmadieniais 10 v. r.—5 vai. p.p.

Nusiskundimų gauta dėl blogo 
“TŽ” 1963 m. 1 nr. atspausdini
mo ir vėlyvo pristatymo prenu
meratoriams. Spaustuvė, atsaky
dama į tuos skundus, aiškina, kad 
tai įvykę dėl didelio šalčio — pre
so patalpos turėjusios tik 62" ši
limos ir tai atsiliepę į mašinų dar
bą bei dažų panaudojimą. Toron
to paštas yra garsus savo lėtumu. 
“TŽ” 1963 m. 1 nr. buvo išsiųs
tas pirmadienį — gruodžio 31 d., 
o prenumeratorius pasiekė tik sa
vaitės pabaigoj. Tikimės, kad vi
sos tarnybos po švenčių vėl galės 
dirbti normaliai.

JUGOSLAVAI KOMUNISTAI kalti- 
narni padegę kroatų katalikų bažnyčią 
vakariniame Toronte. Kroatų parapi
jos klebonas kun. C. Kamber pareiškė i 
policijai, kad tai kerštas už Jugoslavi
jos konsulato piketavimą revoliucijos 
sukakties dieną. Tokie dalykai esą daž
ni Jugoslavijoj. Argentinoj prieš kele
tą metų irgi buvusi padegta kroatų 
bažnyčia. Toronte tarp jugoslavų esą 
įvykę muštynių. Komunistai savo vė
liava buvo uždengę išorinę Marijos sta
tulą. Keletas jų esą seka ateinančius į 
pamaldas.

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į 
Montreal!. Londoną, Windsora. Ilamil 
tona. North Bav. Šudburi ir kitur.

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

Dr. J. URBAITIS
Chirurgas ir gydytojas

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

Nuo gniodžio 19 iki sausio 14

išvyko atostogų
K'ihtnMas ♦•10 uždarytas.

LIETUVIŲ STUDENTŲ ŽINIOS
TORONTO AKADEMIKAI SKAU

TAI ruošia supažindinimą su Toronto 
universiteto fakultetais sausio 27 d. 
Kviečiami visi XII-os Ir XIII-os klasės 
moksleiviai, kurie domisi tolimesnėmis 
studijomis. Sekančią savaitę bus pra
nešta vieta ir laikas. ASS valdyba

DAIL. V. PAŠKAUSKAS pagamino 
Kauno, Vilniaus ir Klaipėdos miestų 
herbus ant medinių skydų ir padova
nojo studentų būstinei. Spalvų suderi
nimas ir darbas atliktas labai meniš
kai. Studentai jam labai dėkingi.

STUDENTU BŪSTINEI aukojo $5 
p. ščepanavičius.

ONTARIO GIMNAZIJŲ mokytojų 
konferencija priėmė rezoliuciją, kuri 
smerkia pergriežtą abiturientų atran-

Lietuvių skautų veikla
lis, dr. J. Yčas; $4 — B. Abromaitie- 
nė; $2 — VI. Kinderis, L. Baleišis, J. 
Greibus, O. Tamošauskas, E. Valeška, 
V. Vaitkus, R. Bekeris, A. Danielius, 
L. Jusevičius; po $1 — B. P., P. L„

SĮ KETVIRTADIENĮ, sausio 10 d., 
7.30 v.v. skautų-čių būkle Įvyks Šat
rijos ir Rambyno tuntų posėdis. Visų 
vadovų dalyvavimas būtinas.

Tuntininkai.

NUOŠIRDUS AČIŪ Tėvams pran
ciškonams už nemokamai duotą salę 
skautų-čių eglutei sausio 6 d.

Tuntų vadovai

STOVYKLAVIETĖS FONDUI auko
jo ir pirko pėdas: po $25 — J. Pikelis, 
Matulevičiai; S20 — St. Baibokas; $10 
— dr. A. Valadka, A. R. Sirutis, kun. 
B. Pacevičius, B. Rakauskas, J. Bilkis; 
$6 — A. Skrebūnas; $5 — V. Gudaitis, 
St. Banelis, A. Štuopienė, N. Uogentie- 
nė, Al. Dūda, J. Beržinskas, L. Kirki-

ATEITININKŲ ŽINIOS
TORONTO ATEITININKŲ ŠVEN

TĖ įvyks vasario 10 d. Šventės metu 
bus duodamas moksleivių ir studentų 
ateitininkų įžodis. Smulkesnė progra
ma bus paskelbta vėliau.

PRIE ATITIES” VAJAUS prisidė
jo ir Toronto ateitininkai. Kurie dar 
“Ateičiai” neaukojo, prašomi artimiau
sioje ateityje tai padaryti, kreipiantis
į savo valdybas arba į “Ateities” atsto- valdybą. Ikišiol savo sutikimą yra da
vė Toronte A. Bumbulį. Aukotojų są- • vę 4 kandidatai: K. Grajauskienė, K. 
rasas bus paskelbtas vajui pasibaigus. I Skrupskelis, V. Užupis ir V. Kolyčius.

Užsiregistravo 500 šokėjų
Pranešimas tautinių šokių reikalu

II JAV ir Kanados lietuvių tau-
tintų šokių šventės informacinė 
komisija praneša:

1. šventės šokėjų grupių regist
racija tęsiama.. Registracijos rei
kalu kreiptis: Mr. S. Šiaučiūnas, 
2511 West 69th St., Chicago 29,
111.. USA.

2. Dalis repertuaro leidinio, pa-! 
vadinto “Mūsų šokiai” išsiuntinė
ta užsiregistravusioms grupėms. Į 
Pilnas leidinys bus gaunamas, 
sausio mnė. “Mūsų šokių” reikalu i 
kreiptis: Mr. Br. G. Shotas, 7140 ‘ 
So. California Ave., Chicago 29,
111., USA.

3. Šventės sąmata $24.000. Jos 
pagrindinės pozicijos bus pa
skelbtos visuomenės žiniai! Vie
ną iš pajamų pozicijų sudarys ir

Orkestras
"HAPPY TRIO"

visokiems parengimams. Patyręs ves
tuvėse groti. Nuo Švenčionių krašto. 
Prieškarinės dainelės ir šokiai, taip 
pat modernūs šokiai. Nebrangus. Tel. 
LE. 5-0466, A. Zaramba.

Lietuviška balduv 
dirbtuvė

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

Viking Scandinavian Dining Room
584 YONGE ST., prie Wellesley. Tel. WA. 2-1071 

DABAR ATIDARYTA. Mes nuoširdžiai laukiame jūsų atsilankant
Jūsų Frank Hansen

JOE BARBER SHOP
1190 Queen St. W., Toronto, Ont.

Užeikite į lietuvišką gražiai įrengtą kirpyklą, kur jums mielai ir 
greitai patarnaus A. MILERIS ir sav. J. BUDREVICIUS

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.

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

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 GATVĖS. $6.000 įmokėti. Modemiškas bungalovas, 2 metų 
senumo, su dideliu sodu, privatus įvažiavimas, prijungtas garažas.

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

BLOOR, PRIE HIGH PARK \
7 kambarių, rauplėtų phtų namas, labai modemiškai įrengtas. 2 virtuvės 

ir Žvonios, nauja apšildymo sistema, platus įvažiavimas, garažas. Pirmą 
kartą parduodamas.

QUEBEC — HIGH PARK. Pajamų namas, labai geram stovy, pilnai išnuo
motas, vandeniu alyva šildomas. Platus įvažiavimas. Įmokėti apie $3.000.

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

ką- Esą visokiais būdais sunkinamas 
Įstojimas į un-tus. Kaskart vis daugiau 
reikalaujama per 13 skyr. birželio eg
zaminus. Dabar į un-tus gali patekti 
turį vidurkį 65 - 70. Gi tyrimai rodo, 
kad 60% abiturientų baigia vidurkiu 
50-65. Tai kur pastariesiems dėtis, 
kai un-tai jų nenori priimti?

Mokytojų konferencija kreipėsi j 
provincinę ir federacinę vyriausybes, 
prašydama steigti daugiau universite
tų ir sudaryti sąlygas stoti visiems, ku
rie gali baigti 13 skyrių su 50 vidur
kiu. Diskusijose dalyvavo ir TU rekto
rius dr. C. Bissell, kuris pripažino, kad 
visiems abiturientams turi būti suda
rytos sąlygos siekti augštojo mokslo. 
Tačiau jis pabrėžė ir atrankos reika
lingumą bei neskubėjimą su universi
tetų steigimu.

K. B., V. Š., A. D., P. S., V. L. Vi- 
siems aukotojams nuoširdus skautiškas 
ačiū.

SKAUTŲ-ČIŲ KALĖDŲ EGLUTĖ 
su atvykusiu iš Lietuvos seneliu pra
ėjo geroje nuotaikoje. Vilkiukai, 
paukštytės ir vaikučiai, kurie dar ne
priklauso organizacijai, seneliui padai
navo, padeklamavo, pagrojo akordeo
nu, o pastarasis apdovanojo visus lie- 
viškom dovanėlėm ir atsisveikinęs iš
vyko. F.

KALĖDŲ ATOSTOGŲ METU Čika
goje įvyko studentų at-kų ideologiniai 
kursai. Iš Toronto dalyvavo stud. Aud
ronė Kuolaitė.

Į ATEITININKŲ KONFERENCIJĄ 
Niujorke birželio 7-9 d. atstovai bus 
renkami sekančiame sendraugių susi
rinkime. Kurie galėtų važiuoti ir norė
tų kandidatuoti, prašomi kreiptis į

aukos. Jas telkti LB Čikagos apy
garda, šventės ruošėjas, pakvietė 
St. Vidmanta, 1301 No. 32nd Av., 
Melrose Park, Ill., USA. Tel. FI1- 
more 3-2824. St. Vidmantas suti
ko organizuoti prašomą talką.

4. šventės patalpų sutartis pa
sirašyta su International Amphi
theatre už $2.000. Šventė įvyks 
1963 m. liepos 7 d., sekmadienį. 
Šventės šokėjų pobūvis įvyks Jau
nimo Centre, Čikagoje, 1963 m. 
liepos 6 d., šeštadienį.

5. Šventėje dalyvauti užregist
ruota 518 šokėjų, neskaitant mo
kyklinio amžiaus kelių šimtų šo
kėjų. Šokiams groti numatytas 28 
žmonių orkestras. Į kvietimą re
gistruotis iki šio laiko atsiliepė 
visos Kanados apylinkės ir 50 
JAV apylinkių. Iš dalies JAV 
apylinkių atsakymo negauta.

6. Tautinių šokių šventės sek
retoriumi sutiko būti A. Kareiva. 
7030 So. Rockwell Ave., Chicago 
29. Ill., USA. Tel. PR. 6-0588, o 
iždininku — Ig. Petrauskas, 3600 
So. Halsted St.. Chicago 8, Ill., 
USA. Tel. YA. 7-5516.

Tautinių šokių šventės yra pui
kus būdas mūsų priaugančiai kar
tai užimponuoti. Lietuvių visuo
menė kviečiama į savo atostogų 
planus įtraukti ir 1963 m. liepos 
7 d. įvykstančią tautinių šokių 
šventę. Inform, komisija
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MONTREAL, Que.
Tradicinė eglutė vaikučiams 

įvyko pr. sekmadienį AV parap. 
salėje. Iš eilės šiemet programą 
parengė AV šeštadieninė mokyk
la. Buvo suvaidintas D. Lipčiūtės 
- Augienės veikalėlio “Žaislų par
duotuvė” II veiksmas. Vaidinimas 
buvo gražiai parengtas ir moky
tojų įdėta daug nuoširdaus dar
bo, nes vaidintojų virš 40. Mu- 
zikalinę dalį parengiant talkino* 
muz. Z. Lapinas, o pianinu paly
dėjo stud. R. Kličius.

Pradedant vaidinimą žodį tarė 
mokyklos globėjas AV par. kle
bonas Tėv. J. Borevičius, SJ. Už
baigos žodį tarė mokyklos ved. A. 
Blauzdžiūiias ir tėvų komiteto 
pirm. H. Adomonis, dėkodamas 
visiems, prisidėjusiems prie pa
rengimo. Didžiausią entuziazmą 
jaunųjų žiūrovų ir vaidintojų tar
pe sukėlė Kalėdų senelio atvyki
mas su maišu dovanų. Senelio 
vaidmenį gražiai atliko akt. V. Sa- 
balys, o dovanos vaikučiams buvo 
parengtos tėvų komiteto rūpes
čiu. Po Kalėdų senelio dovanų tė
vų komitetas vaikučius ir tėvus 
pavaišino kava ir pyragaičiais.

Šaulių kuopos parengimas įvy
ko pr. šeštad. AV salėje ir praėjo 
jaukioje nuotaikoje, tik dalyvių 
skaičius galėjo būti didesnis. Ma
tyti, po ilgų švenčių dar nepasi
ilgta parengimų.

Sol. St. Baranauskas koncer
tuos vasario 23 d. AV parapijos 
salėje; kviečia KLK Moterų dr-ja.

Montrealio kardinolas P. E. Le- 
ger, nuoširdus lietuvių bičiulis, 
grįžęs iš Vatikano santarybos, ku
rioje gyvai reiškėsi, staigiai susir
go ir turėjo nutraukti visus dar
bus neribotam laikui. Gydosi ligo
ninėje. Gydytojų nuomone, jo 
sveikata nekelia didelio susirūpi
nimo. Kardinolas ypač esąs reika
lingas poilsio.

i Kun. V. Rimšelis, “Draugo” mo- 
‘ deratorius, dienraščio reikalais 
! lankėsi Toronte: dalyvavo roma
no konkurso komisijos posėdyje 
ir aplankė savo bendradarbius.

Kanados akvarelistų draugija 
Toronte rengia parodą" sausio 18- 
31 d. centrinėj viešojoj bibliote
koj. Atidarymas — sausio 18 d., 
8 v.v. Tai jau 37-oji tos rūšies pa
roda. Jos rengimu rūpinasi pirm, 
J. Richmond, dail. V. Bričkus ir 
kt.

“Liaudies Balso” redaktoriaus 
J. Ylos N. Metų sveikinimai “Tie
sos” bendradarbiams okup. Lie
tuvoj paskelbti “Tiesoj” 1962 m. 
gruodžio 31 d. nr. Sveikinimai bei 
linkėjimai perduoti “nuo Kana
dos lietuvių”. Reikėtų pridėti nuo 
“raudonųjų”, nes neteko girdėti, 
kad Kanados lietuvių rinktoji va
dovybė būtų jį įgaliojusi sveikin
ti, juoba raginti — “Darbuokitės, 
statykite komunizmą!”

S. Repšys, neseniai lankęsis su 
žmona okup. Lietuvoj, atsidėko
damas už vaišingą ir iš dalies ne
mokamą priėmimą, skelbia ten
dencingus savo įspūdžius provin- 
cinėj kanadiečių spaudoj, kaip 
“The Rodney Mercury”, “The 
West Lorne Sun” ir kt.

Kanados restoranų s-ga kviečia 
dalyvauti suvažiavime bei paro
doj ir lietuvius kovo 25-28 d. pa
rodų aikštėje Automotive Build
ing.. Numatoma, dalyvaus 18.000 
iš Kanados ir kitų kraštų. Adre
sas suinteresuotiems: H. Savage 
HU. 3-1863.

TAUPYK IR SKOLINKIS 
SAVO KREDITO 
KOOPERATYVE

“LITAS”
Adresas: 1451 CRAWFORD 

BRIDGE AVE., VERDUN. P. Q. 
Telefonas PO. 74280.

1 Santaupos apdraustos vienam mili
jonui dolerių. Mirties ir invalidu- 

' mo atvejais pagal turima draudimo 
polisą santaupos iki $2000 išmoka
mos dvigubai. Už santaupas moka
ma 4,25%. Už asmenines paskolas 
imama tik 7,6%. Už nekilnojamo 
turto paskolas imama tik 6,5%. 
Pigus paskolų draudimas skolinto
jo mirties ir invalidumo atvejais.

BANKAS VEIKIA: Sekmadieniais nuo 10.30 iki 1 vai. p.p. Aušros Vartų 
parapijos salėje, šiokiadieniais: 1451 Crawford Bridge Ave., Verdun: pir
madieniais nuo 10 iki 12 vai. ir nuo 7 iki 8 vai. v.; trečiadieniais ir penkta- 
deniais nuo 7 iki 8 v. v.'Vedėjas D. Jurkus, PO. 74280. 3907 Rosemount 
Blvd.: trečiadieniais ir penktadieniais nuo 3 iki 8 v. v. ir sekmadieniais nuo 
10 iki 12 vai. Ved. padėj. P. Rudinskas, RA. 2-2472. Nedarbo laiku paskolų 
ir kitais skubiais reikalais kreiptis pas ved. padėj. P. Rudinską, HU. 1-2957.

AL GARBENS 
REAL ESTATE

Aušros Vartų parapijos žinios
— Užpraeito sekmadienio rink

liava — $129,67.
— Kosto Žemaičio šeima paau

kojo mūsų bažnyčiai vieną suolą, 
skirdama šiam gražiam tikslui 
$250. Mūsų bažnyčios suolų fun
datoriai naudojasi ypatinga privi
legija: Kalėdų ir Velykų švenčių 
proga suolai būna jiems rezer
vuoti.

— Visoje Montrealio arkivys
kupijoje padaryta speciali rink
liava emigrantų reikalams.

— Šį sekmadienį tuojau po Su
mos įvyks šv. Onos dr-jos susi
rinkimas. Dalyvauti kviečiamos 
narės ir viešnios. Susirinkimas 
vyks posėdžių kambaryje, klebo
nijoje.

— “Tauro” valdybos susirinki
mas įvyko pr. sekmadienį posė
džių kambaryje, klebonijoje. Ap
tarti sporto klubo svarbūs ateities 
veiklos reikalai.

— Mūsų choras jau pradėjo re
guliarias repeticijas. Šalia tiesib- 
ginio darbo mūsų bažnyčioje, cho
ras pradėjo jau rimtai ruoštis sa
vo koncertui Toronte, kuris nu
matomas tuojau po Velykų. Šia 
proga nuoširdžiai kviečiame pa
kartotinai mūsų balsinguosius ko
lonijos narius įsijungti į mūsų 
gražųjį chorą, šia proga reiškia
me nuoširdų džiaugsmą bei dė
kingumą G. Sibitienei ir E. švei- 
kauskaitei už įsijungimą į mūsų 
chorą.

Laikraščių prenumeratas gali
ma atnaujinti arba užsisakyti 
naujas A V parap. spaudos kios
ke kiekvieną sekmadienį po pa
maldų.

Montrealio “TŽ” skaitytojai, 
kuriems nepatogu atnaujinti pre
numeratą ar naujai užsisakyti 
laikraštį paštu, tepasinaudoja vie
tinio spaudos kiosko patarnavi
mu.

T. St. Kulbis, SJ, buvo išvykęs 
į Clevelandą, kur 3 savaites dar
bavosi šv. Jurgio parapijoj. Šven
čių proga buvo pakviestas kalbė
ti vietinėje lietuvių radijo prog
ramoje.

“Neprikl. Lietuva” nuo 1963 
m. 1 nr. išeina padidinto formato 
ir su nauja pirmojo puslapio vin
jete, piešta dail. Bukausko.

“Lito’ valdybos mėnesinis po
sėdis įvyks šį sekmadienį, sausio 
13 d., 8.30 v. r. banko patalpose 
prie AV parapijos salės.

Pirmasis ir jauniausias “Lito" 
narys 1963 m. yra Raimondas Ed
mundas Augūnas, 10 savaičių am
žiaus. Senuosius metus taip pat 
užbaigė jaunimas. Paskutiniai
siais 1962 m. “Lito” nariais yra 
Danielius ir Paulius Mališkos, dr. 
J. Mališkos sūnūs.

Mokyklinio lietuvių jaunimo 
telkimo vajus į “Litą” bus tęsia
mas toliau. Kvietimai įstoti na
riais bus išdalinti Rosemount šeš
tad. mokykloje šį šeštadienį. Nei 
nario, nei įstojamojo mokesčio 
jaunimui iki 17 metų amžiaus mo
kėti nereikia.

Praeitus metus “Litas” užbaigė 
su $1.692.000 (1961 m. $1.017. 
100) apyvarta ir $716.670 ($502. 
250) balansu. Indėliai pasiekė 
$704.000 ($493.600). paskolos — 
$596.300 (394.400). iš jų $201.000 
asmeninių ir $395.000 nekilnoja
mo turto paskolų. Tuo būdu per 
metus “Litas” paaugo apie 50%. 
Kitų metų tikslas — vieno mili
jono dolerių balansas.




