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Laiškas komunistams
Kalbėti lietuviui su komunistu yra grasus dalykas. Jau su 

pirmaisiais žodžiais atsiveria bedugnė, kuri mus skiria; iškyla 
raudonieji jūsų dievai — Stalinas, Leninas, Chruščiovas ..., ku
rie mus nukrato neapsakomu šiurpu. Jie raudoni ne savo kairumu, 
ne savo idėjomis, o savo kruvinu teroru. Juk jų sutelkta galybė 
nužudė, numarino, nukankino, ištrėmė milijonus žmonių. Kad jie 
skelbia bedievybę, socialines reformas — tai nieko naujo. Bedie
vių ir kairiųjų buvo ir tebėra visur. Jų turėjome caro laikais, ne
priklausomoje Lietuvoje, jų turime ir dabar laisvajame pasaulyje. 
Socialinių reformų idėjos buvo skelbiamos nuo pat krikščionybės 
pradžios, prancūzų revoliucijos ir kitų. Jos buvo gyvos ir Lietuvo
je, ypač sukilimų metais. Tas mūsų, kaip lietuvių, negąsdina. 
Idėjinė kova yra normalus žmonių gyvenimo reiškinys. To nebijo 
nė krikščionybė — ji šimtmečiais grūmėsi ir tebesigrumia su klai
dingomis idėjomis. Bet mus gąsdina ne idėjos, kad ir klaidingos, 
o jų vardu nešamas sunaikinimas, prievarta, vergija, teroras. Jeigu 
jums rūpi komunizmas kaip idėja, kodėl žudote žmones bei juos 
naikinate brutalia jėga? Kodėl pirmiausia taikotės pagrobti val
džią ir išeiti su patrankomis prieš beginklius žmones? Kodėl nepa
siliekate idėjinėj plotmėj ir nesistengiate laimėti žmones vien 
idėjinėmis priemonėmis? Skelbiate, kad žmogus jums yra svar
biausias dalykas, o tuo tarpu jūsų darbai tam prieštarauja. Argi 
nekomunistai jau nėra žmonės? Argi idėja yra svarbesnė už žmo
gų? Jūs, žinoma, užmiršite tuos nužudytų bei nukankintų žmonių 
milijonus, bet istorija neužmirš. Jūs galite ją sufalsifikuoti už 
geležinės uždangos, bet negalite Jo padaryti visame pasaulyje. 
Jūsų Sibiras liudys prieš jus ištisus šimtmečius. To neužtušuos 
jokia propaganda.

♦ • •
Imkime mūsų Lietuvą. Ar čia komunizmas atėjo kaip idėja, 

laimėjusi žmonių širdis? Išskyrus vieną kitą idealistą, komuniz
mas buvo svetimas, nepageidaujamas, grasus. Komunizmą Lietu
von atgabeno rusų imperializmo tankai. Tai atžymėta oficialiame 
Lietuvos užėmimo dokumente, pačių rusų padiktuotame. Tai rau
donasis carizmas, kuris atėjo Lietuvon su nauja uniforma, bet 
senaisiais tikslais. Tačiau uniforma nekeičia nei paprasto žmo
gaus, nei imperatoriaus. Tas pats Kremlius ir ta pati Maskva pa
diktavo Lietuvai naują vergiją ta pačia rusų kalba ir atsiuntė ne 
vieną, o dešimtis Muravjovų. Tai buvo netik Lietuvos pavergimas, 
bet ir paties komunizmo paniekinimas, komunizmo kaip idėjos. 
Jis buvo suteptas tūkstančių lietuvių krauju. Tada pasaulis mažai 
tejautė ši sutepimą, bet ji pajuto žymiai vėliau — per 1956 m. 
vengrų sukilimą, kai bolševikiniai tankai brutaliai užgniaužė dar
bininkijos pastangas-išsilaisvinti. Tada net daugelis laisvojo pa
saulio komunistų pasipiktino ir paliko partijos eiles, protestuoda
mi prieš j u tikėto komunizmo išniekinimą.

Tiesa, jūsų propaganda labai veikli, plati ir kartais gudri: 
ji sugeba mikliai pridengti tikrovę, Įkalbėti žmonėms nesamus 
dalykus. Vakaruose tokia propaganda naudojama komerciniame 
gyvenime: ji apsukriai Įkalba žmonėms nereikalingas prekes. Ir 
taip žmonės Įtiki, kad tos prekės pačios geriausios, pigiausios ir 
reikalingiausios. Bet tokia propagandinė priedanga yra lengvai 
permatoma. Užtenka mažiausio kritiško žvilgsnio, ir matyti kur 
šuo pakastas. Jūs galite savo spauda, radiju pridengti melą Lie
tuvoj, kur žmonės beveik neturi šaltinių patikrinti ir yra beveik 
aklinai uždaryti. Bet jūs negalite pridengti tiesos išeivijos lietu
viams, kure turi priemones patikrinti jūsų tvirtinimus. Pvz. jūs 
skelbiate, kad komunistinė santvarka toli pralenkė “buržuazinę” 
Lietuvą ūkinėje srityje. Ir kas tuo gali patikėti? Jeigu taip būtų, 
jūs parodytumėt tai visam pasauliui, netik Įsileistuinėt lankytojus, 
bet dargi juos kviestumėt. Dabargi Įsileidžiate tiktai retus lanky
tojus, savo simpatikus, naivius žmones, pavėžiojate juos po Vilnių 
ir pripasakoję istorijų paleidžiate namo. O kodėl jūs nedrįstate 
parodyti kitų vietovių? Kodėl neleidžiate laisvai keliauti po kraštą? 
Ko bijote? Ar kad nepamatytų jūsų pučiamos “pažangos”? Mums 
visa tai labai aišku. Kol, neįeisite laisvai lankytis Lietuvoje, tol 
niekas išeivijoj netikės popierine pažanga.

• • •
Jūsų bandymai Įtikinti mus per kviestinius išeivijos agentus 

dalyką tik pablogina. Jie daro jums meškos patarnavimą: nuva
žiuoja i Lietuvą, pamato tik labai rinktinius dalykus ir atvažiavę 
prašneka ... Kremliaus balsu. Neminint retų išimčių, tai daugiau
sia žmonės, nematę ar tik trumpai matę nepriklausomos Lietuvos 
gyvenimą, menko išsilavinimo, nesugebą vertinti tikrosios padė
ties. Ir kai jie griže pasakoja, nieko tikslesnio nepasako. Net jūsų 
vadinamoj “tarybinėj” spaudoj galima rasti daugiau ir tai mažiau 
pridengtos informacijos. O tai, kas grįžusių Kanadon ar Amerikon 
vardu parašoma komunistinėj spaudoj, aiškiai matyti kieno ten 
ranka slepiasi... Melo laisvajame pasaulyje nepridengsite. Apie 
Lietuvos dabartinę būklę turime liudijimų iš asmenų, ilgai ten 
gyvenusių ir patekusių i laisvąjį pasaulį. Ar gali lygintis tenden
cingas pravažiuojančio turisto žodis su ten gyvenusio nuoširdaus 
lietuvio nepapirktu liudijimu? Taigi, rūpinkitės ne sukta propa
ganda, o tiesa. Tada bus kita ir kalba.

Savaitės ivykiai
Prancūzijos prez. De Gaulle spaudos konferencijoj pasisakė prieš 

Britanijos įstojimą į Europos Bendrąją Rinką. Briuselio derybose 
paaiškėjo, kad penkios Europos valstybės iš šešių yra visdėlto pa
lankios Britanijos priėmimui. Prancūzijos užs. r. min. sušaukė šešių 
valstybių ministeriu pasitarimą, kuriame siūlė suspenduoti derybas

Ka n a d o s pirmasis satelitas 
“Aloucttc” — vieversys pasiro
dė sėkmingas ir siunčia praneši
mus žemėn iš erdvės 250 mylių 
nuo žemės, šiais metais kartu 
su JAV bus gaminami dar 4 pa
našaus tipo satelitai moksliniam 
reikalui. Kanadai jie kainuos 
8 milijonai dolerių.

Kanados nepriklausomybės 
šimtmečiui paminėti 1967 m. 
min. pirm. J. Diefenbakeris pa
žadėjo sudaryti $100 mil. fondą. 
Nors pažadas jau padarytas se
nokai, tačiau niekas nežino iš 
kur tas $100 mil. atsiras. Taip 
pat nepadaryta dar jokių realių 
pasiūlymų, kaip ta sukaktis bus 
paminėta. Buvo tik vienas pasiū
lymas: prisijungiant 1967 m. 
prie JAV

Liberalų vado L. Pearson pa
reiškimas, kad Kanada turi pri
imti atominius ginklus ir vyk

Kas naujo Kanadoje ?
dyti pasižadėjimus sąjunginin
kams. susilaukė pritarimo visuo
menėje ir net konservatorių 
spaudoje. Prieš jį sukilo Naujo
ji Demokratinė partija ir pro
komunistinės “taikos organiza
cijos”. Kaikurios jų net pradėjo 
siųsti peticijas į Oslo Nobelio 
premijos komitetui, kad Pearso- 
nui būtų atšaukta 1957 m. su
teikta Nobelio taikos premija.

1963 m. nebus lengvi Kana
dai,—pareiškė konservatorių fi
nansinis ekspertas W. McCut
cheon. kuris dabartinėje vyriau
sybėje yra ministeriu be portfe
lio. Esą krašto ekonominė ir fi
nansinė padėtis neišeis visiškai 
iš krizės ir bus jaučiamas užsie
nio kapitalo trūkumas.

Quebeco kultūros ministerija 
kreipėsi į žurnalistus prašyda
ma nevartoti žodžio provincija 
ar provincinė valdžia. Pataria

Lietuviškoji tautodailės parodėlė ir jos organizatorės Simcoe, Ont., prieštuberkuliozinės draugijos 
įvairių tautų suruoštame pasirodyme. Prie staklių p. Petraitienė, E. Augustinavičienė, A. Matelienė, 
H. Rugienienė.

Didelė propaganda, o rezultatai...
Vykdamas į R. Berlyną, Nikita 

Chruščiovas buvo sustojęs Lenki- ■ 
joje ir tarėsi su Gomulka. Nors; 
tie pasitarimai buvo tokie slapti.' 
kad niekas nežinojo nė kur jie; 
įvyko, tačiau Varšuvoje buvo kal
bama, jog, be kitų dalykų, buvo 
aptartas santykių su Vatikanu 
klausimas. . _ -

Tuo pačiu laiku “Pravdoje” pa
sirodė straipsnis, kuriame chruš
čioviniu stiliumi sukritikuojama 
oficialioji ateistinė propaganda 
Gudijoje ir tuo pačiu pripažinta 
krikščioniškosios tikybos Įtaka 
plačiosioms masėms. Ar tai jau j 
ženklas, kad Gomulkai pavyks iti-; 
kinti Chruščiovą ir jam Įpiršti sa-i 
vo religinę politiką?

Kiekvienu atveju, Gomulka ga
lėjo pasigirti, kad jam pavyko tai, 
ko nepasiekta jokiam kitam ko
munistų valdomam krašte, bū
tent, tam tikra prasme išlyginti 
santykius su Bažnyčia, neatsisa
kant komunistinio “ateistinio 
principingumo”. Antireliginė 
propaganda ir toliau oficialiai 
skleidžiama, jos neatsisakyta, ta
čiau ji nekliudo išlaikyti modus 
vivendi su įtakinga Bažnyčios 
hierarchija, kurios nekomanduo
ja kulto komisarai.

Gomulkos itaka Chruščiovui
Netik anas Gomulkos princi

pingumas daro įspūdį Chruščio
vui. Jis jautrus' ir argumentaci
jai, kuri remiasi dabarties raidos 
stebėjimais. Rytuose persekioja
ma krikščionybė persekiojimuose 
randa naujos jėgos. Tuo tarpu 
“krikščioniškuose” Vakaruose vis 
labiau plinta antireliginės nuo
taikos. nors jų čia niekas valdžios; 
jėga ar pinigais neplatina. Tai juk > 
žymiai pigiau ir veiksmingiau! 
Nėra abejonės, kad Chruščiovui 
labai rūpi reikalus ta linkme pa
kreipti ir todėl galima suprasti, 
kodėl jo dienotvarkėje iškilo 
“santykių su Vatikanu” klausi
mas.

vartoti tiesiog valstybė. Quebe- 
cas, Quebeco vyriausybė.

Unijų vadų nesąžiningumas 
pasireiškia netik JAV, kur 
Iloffos niekas nepajėgia su
tvarkyti, bet ir Kanadoje. Ota

voje teisiamas jūrininkų unijos 
diktatoriškas vadas Hal Banks, 
kuris 5 dienų suvažiavime įvai
riom pramogom išleido $24.000 
unijos pinigų.

Bedarbių skaičius Kanadoje 
per paskutinį mėnesį žymiai pa
kilo. šiuo metu yra 414.00 be
darbių: tai sudaro 6,3% visos 
darbo jėgos.

Televizijos stotys nesusitaria 
dėl spalvotos televizijos progra
mų įvedimo Kanadoje. Privačios 
televizijos stotys norėtu pradė
ti bent bandymus, tačiau val
džios išlaikomas CBC galvoja, 
kad esą dar peranksti.

J. GRIKIS 
Mūsų korespondentas Švedijoj

šus atvejis iš Lietuvos buvo apra
šytas Maskvos iliustruotame žur
nale “Ogoniok”). Arba vėl. Len

kijos pasieny baptistai suorgani- 
' zavo savo orkestrą. į kuri patrau
kia net mokinius. “Kur gi kovo
jantys ateistai?”, šaukia “Prav
da” ir piktinasi, jog net daugelio 
komunistų nąpiuoge kabo ikonos. 
Pernai Gudijoj perskaityta 20. 
000 paskaitų, bet kur jų įtaka? 
Girdi, menko ideologinio lygio... 
Prasti bedievybės reikalai ateiz
mo tėvynėje!

Bedievybė k’es.i Skandinavijoj

Reikia atsiminti, jog dar 1954 
m., tik ką perėmus Sov. Sąjungos 
kompartijos sekretoriaus vietą, 
Chruščiovo pirmas žaūg|nis buvo 
“ištaisyti” vad. antžRnigkiės pro
pagandos klaidas. Lietuvoje tatai 
pasireiškė tarp kitko leidimu 
1955 m. konsekruoti du vysku
pus, kitiem dviem leidžiant su- 
jrižti į S2xro kreštn. Tolesne rnidct
sulaikė XX ck suvažiavimą se-1 
kusi sambrūzdžių ir jų iššaukto Tuo tarpu karinga bedievybė 
sugriežtėjimo reakcija. Ypač pa- veikliai reiškiasi tokiuose skandi-

Piešinys — dail. A. Dociaus. 

žiūr. pranešimą aštuntame puslapyje.

staraisiais dviem metais tikybos navų kraštuose, kur tebėra oficia- 
persekiojimai ir antireliginė akci-1 lios tautinės bažnyčios. Toki pa- 
ja Sov. Sąjungoje priminė aršiau- radoksą matome paskutiniame 
šią stalininį laikmetį. i pernai metų švedų katalikų žur-

Propaganda kryžkelėje
Tačiau rezultatai viso to menki.1 krikscionybes ginti išeina ... zy- 

Pati “Pravda” dabar prisipažis-i *^as konvertitas.
ta, kad antireliginės kovos srityje: Savo metu įtakinga švedų libe- 
reikia kažko naujo, nes ligšioli-jalų studentų sąjunga “Verdan- 
niai “kietos” kovos būdai prive-; di” buvo pasikvietusi ateistinės 
dė prie bankroto. Jau net tokioje į savaitės kalbėtoju žymų norvegų 
Gudijoje, “Pravdos” teigimu, ka-; rezistencijos veikėją, rašytoją, 
talikų ir baptistų tikybinės bend-! Arnulfą Oeverlandą. kuris išdės- 
ruomenės pritraukė netik seni- J tė savo “netikėjimo 3 punktus”, 
mą. bet ir jaunimą. Partiečiai ir • Į tai viešu laišku atsiliepė dr. 
komsomolo organizacijos kaltina- Robertas Braųn, taip pat rašyto- 
mi už tai. kad jiems nepavyko ti- jas. dėl savo žydiškos kilmės hit- 
kinčiuosius paversti Į bedievius, lerio siautėjimo laikais turėjęs

Kaip pavyzdi. “Pravda” mini ’ apleisti Austriją ir dabar gyve- 
vieną katalikų kunigą Odelske. j nąs Uppsaloje. Prieš 50 metų — 
Tasai organizuojąs sporto rungty-į tarp kitko rašo jis — dar galima 
nes ir taip patraukiąs jaunimą i buvo diskutuoti “nukrikščionėji- 
prie Bažnyčios. (Savo metu pana- i (Nukelta į 3 psl.)

su Britanija. Galutinio sprenaimo nepadaryta — jis atidėtas ligi 
sausio 28 d. Gilinantis į tokios laikysenos priežastis, reikia prisimin
ti De Gaulle pažiūrą i Europą. Anglosaksai Prancūziją ir kitas Euro
pos valstybes nustūmė į nereikšmingas pozicijas, kuriose jos pasaulį 
lemiančių sprendimų negalėtų daryti. De Gaulle turi didelio kartu
mo ir iš tų laikų, kai jis kaip tremtinys turėjo laukti JAV prez. Roo- 
sevelto ir Britanijos min. pirm. Churchillio prieangiuose, kai jie
sprendė pasaulio, taigi ir Euro-1 
pos, reikalus. De Gaulle siekia 
Prancūzijos, kaip anglai sako, di
dybės. Faktiškai jis siekia, kad su 
Prancūzija būtų skaitomasi. Ka
dangi ji buvo Amerikai ir Brita
nijai permaža, tai jis palinko į Eu
ropą, susitaikė su Vokietija, ir 
šiandien ši sąjunga verčia visą 
pasaulį rimtai skaitytis. V. Vo
kietijos kancleris Adenaueris nu
vyko Paryžiun tęsti pokalbių su 
De Gaulle dėl tolimesnio abiejų 
kraštų bendradarbiavimo. Per 
Adenauerį bandoma sušvelninti 
ir De Gaulle laikyseną Britanijos 
atžvilgiu.

Antras įvykis, kreipiąs pasau
lio dėmesį, tai rytinės Vokieti
jos komunistų partijos suvažia
vimas, kurį pagerbė N. Chruš

čiovas ir raud. Kinijos delegaci
ja. Nikita nieko naujo savo kal
boj nepasakė. Pakartojo, kad V. 
Berlynas turis priklausyti JT ir 
jų kariuomenė turinti pakeisti va
kariečių įgulas. Atsakydamas 
raudoniesiems kiniečiams, jis nu
rodė, kad atominis karas išžudy
tų daug milijonų, vi^ų kontinentų 
gyventojų ir sugriautų beveik vi
sus didesnius miestus. Jis gynė 
taikios koegzistencijos politiką. 
Raud. Kinijos delegacijos vado- 

‘vas puolė Jugoslaviją už jos re- 
vizionizmą ir pasidavimą imperia
listams. Puldamas Tito jis turė
jo galvoj Chruščiovą. Kiniečiai 
■siūlo sušaukti viso pasaulio ko- 
I munistų vadų suvažiavimą išsi- 
I aiškinti skirtumams ir baigti 
ginčus. N. Chruščiovas, lankyda- 

jmasis R. Berlyne, buvo pakvietęs 
V. Berlyno burmistrą W. Brandt, 
atvykti pasitarimui. Burmistras 
buvo linkęs sutikti, bet kr. demo
kratai pasipriešino, nors kancl. 
Adenaueris palankus burmistro 
nuomonei.

Į

JAV prezidentas pateikė biu
džeto projektą kongresui 98.8 
bilijono dolerių sumai. Defici

to numatoma $11.9 bil. II D. ka
ro metu biudžetas siekė $98.3 bil. 
Taigi, šis biudžetas Amerikos is
torijoj yra didžiausias. 60%, nu
matyta krašto gynybos ir erdvių 
reikalams. Prezidentas pasiūlė 
sumažinti mokesčius $13.5 bil., 
kurių $11 bil. paliestų individua-

■ liūs mokesčių mokėtojus. Esą pa-
■ kiltų asmeninio pirkimo galia, 
r pelnas ir padaugėtų darbai.
I

Britanijos Darbo partijos va
das Gaitskcllis mirė eidamas 
56 metus. Dabar jį pavaduos

Balis lietuviu neskaito laikraščiu
KANADOS LIETUVIŲ VADOVYBĖ SKELBIA SPAUDOS VAJŲ

K LB krašto valdyba, matyda
ma reikalą paremti lietuvišką 
spaudą, kreipėsi į apylinkes, 
kviesdama organizuoti spaudos 
platiniiho vajus. “Tž” redakcija, 
pritardama šiai iniciatyvai, pri- 

įmena. kad vajaus metu “Tž” 
siunčiami susipažinti nemokamai 
tiems tautiečiams, kurie jų dar 
neprenumeruoja. Vajaus vykdy
tojai kviečiami pasinaudoti šia 
lengvata ir atsiųsti tokių asmenų 

i adresus.
Štai kr. valdybos kreipimasis: 
“Visiems yra gerai žinoma ko

kiose sunkiose materialinėse są
lygose šiandien yra atsidūrę dau- 
'šuniia išeivijos laikraščių. Kana- 
jdos lietuvių dauguma skaito “Tė
viškės Žiburius” ir “Nepriklauso
ma Lietuvą”, tačiau dar didelė 
dalis tautiečių stovi šalia ir ne
prenumeruoja nei vieno Kanados 
lietuvių laikraščio, jau nekalbant 
apie Amerikos lietuvių laikraš
čius. Krašto valdyba nori papra
šyti visas apylinkes ruošti spau
dos platinimo vajus savo apylin

G. Brown, 48 m., kuris, priešingai 
Gaitskelliui, yra už Britanijos 
Įstojimą i Europos ekonominę są
jungą. Jis laikomas europinės 
linkmės politiku. Jis buvo vienas 
iš kandidatų į darbiečių partijos 
vadus. Tik jo katalikybė gali būti 
kliūtimi tokiai pozicijai pasiekti 
krašte, kaip protestantiška Brita
nija.

Togo — vakarinės Afrikos — 
prezidentas Olimpio kariuome
nės sukilime nužudytas. Jį da

bar pavaduoja jau buvęs Togo 
premjeras Grunitsky. sukilėlių 
pavestas. Togo turi pusantro mi
lijono gyventojų ir yra Ganos kai
mynystėje, kur viešpatauja Afri
kos “napoleonas” Kw. Nkrumah, 
kuris ir Togo nori paglemžti.

V. Vokietijoje eina intensyvi 
atominių jėgainių statyba; sie

kiama pasigaminti jėgos pramo
nei ir kitiems nekariniams tiks
lams, Statoma Oldenburgo srity, 
prie Ulmo ir netoli Strasburgo; 
pastarojoj vietovėj — kartu su 
prancūzais. *

Prancūzijos prez. De Gaulle at
sisakė nuo JAV prez. Kennedy 
pasiūlymo įsigyti Polaris rake
tas. kurias prisiėmė Britanijos 

premjeras Macmillan.- De Gaulle 
siekia visiško Prancūzijos sava
rankiškumo. nenori pasiduoti 
anglosaksų vadovybei ir priešina
si netgi š. Atlanto s-gos atominės 
pajėgos organizavimui.

N. Chruščiovas. įvažiavęs į ry
tinį Berlyną, tarė užsienio ko
respondentams: “Jūsų laikas 

jau praeity. Jūs laukiate demo
kratinės Vokietijos subyrėjimo, o 
mes laukiame jūsų išnykimo nuo 
žemės paviršiaus”. Ir toliau pri
dūrė: “Komunistų pastatyta siena 
Berlyne yra jų laimėjimas”.

Atominės raketos nutarta išga
benti iš Turkijos ir Italijos. Tai 
Jupiterio tipo raketos, kurios lai
komos pasenusiomis. Be to, jų 
skaičius ir vietos Turkijoj ir Ita
lijoj buvo žinomos sovietams. 
Vietoj jų bus pasiųsti povandeni
niai laivai Viduržemio jūron su 
moderniomis “Polaris” raketom, 
kurios bus pradėtos gaminti dide
liais kiekiais 1965 m. Tas klausi
mas buvo aptartas ir su Italijos 
premjeru Fanfani. kuris lankėsi 
Vašingtone. Spėjama, tai turi ryšį 
su Kubos įvykiais. N. Chruščio- 
R. Berlyne pareiškė, kad vietoj 
raketų Kuboje sovietai įrengę ne 
40, o 80 120 savoj teritorijoj.

kėse ir. jeigu galima, aplankyti 
ar kitais būdais paraginti visus 
apylinkėje gyvenančius lietuvius, 
kad neliktų nė vienos lietuvių šei
mos, kuri nesiprenumeruotų laik
raščio. Visai nesvarbu, kokius 
laikraščius mūsų tautiečiai užsi

prenumeruos; svarbu, kad remtų 
juos pasiųsdami savo metinę pre
numeratą. Savaime suprantama 
mes turime galvoje tuos mūsų iš
eivijos laikraščius, kurie yra lais
vi ir netarnauja Maskvos ponams. 
Tiems lietuvių pinigai neturi bū
ti išmesti, nes jie rūninasi mūsų 
tėvynės ir tautos pražūtimi.

Krašto valdyba skelbia spaudos 
platinimo vajų nuo š.m. sausio 16 
d. iki Vasario 16 šventės. Tikime, 
kad visos apylinkių valdybos tam 
reikalui gerai pasiruoš ir galėsi
me pasidžiaugti gražiais rezulta
tais.

Linkime geriausios sėkmės Jū
sų bendruomeniniuose darbuose. 

Jūsų P. P. Lukoševičius.
Krašto valdybos pirmininkas 
Iz. Mališka, sekretorius
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Religiniame gyvenime
• Protestantiškas požiūris i 

Mariją. Ikišiol Katalikų Bendri
ja būdavo gana dažnai protestan
tų kaltinama, kad perdaug iške
lianti Marijos garbinimą, at
imant Kristaus garbės dali. Tad 
tikrai sukėlė nusistebėjimo bap
tistų misijonieriaus Billy Gra
ham išsireiškimas: “Kaip protes
tantai, mes ikišiol permažai te
kreipėme dėmesio i Mariją”. 
Dar daugiau nuostabos susilau
kė liuteronų teologo dr. Jarosla
vo J: Pelikano savo bendramin
čiams paraginimas skirti dau
giau garbės Marijai, nes tai esą 
“tikrasis būdas iškelti, o ne ap
temdyti Kristaus didybei”. Dr. 
J. J. Pelikan taip išsireiškė Bos
tone masiniame susirinkime, ku
rį suruošė liuteronų bažnyčių 
grupė.

• Filmas apie santarybą. Yra 
planuojama paruošti filmą apie 
II visuotinę Vatikano santarybą. 
Italų filmų bendrovė užprašė 
keletą didžiųjų pasaulinio masto 
rašytojų paruošti tam filmui 
tekstą. Pakviestųjų autorių są
raše yra: Franęois Mauriac, Hen
ri Daniel-Ropš, Graham Green, 
Bruce Marshall, T. S. Eliot, Ro
mano Guardini, Christopher Fry 
ir kt.

• Pašaukimai kunigystėn. Pa
gal Popiežiškosios Pašaukimų 
Įstaigos Romoje duomenis, 1962 
m. visame pasaulyje Įšventinta 
4328 katalikai kunigai Tai labai 
nedidelis skaičius, prisimenant, 
kad pasaulio gyventojų skaičius 
kasmet paauga 47 milijonais. 
Kaikuriuose kraštuose ypač jau
čiamas kunigu trūkumas; pvz. 
Centrinėje i'Amerikoje vienam 
kunigui tenka aptarnauti 6332 
katalikus, Meksikoje — 4663, 
P. Amerikoje — 4451. Iki nor
malios proporcijos, būtent, 1 ku
nigo — 809 kataliku. Bažnyčiai 
dabar reikėtų dar 130.000 kuni
gų. Žvelgiant i praeitų metų sta
tistikas, pastebima Įdomybė, kad 
š. Amerikoje Įšventinta lygiai 
pusė viso pasaulio naujųjų ku
nigų, būtent 2119.

•Katalikai gubernatoriai. 1963 
m. JAV, rūšiuojant atskirų vals-. 
tijų gubernatorius tikybomis, 
daugiausia surasta metodistu — 
net 11. Toliau seka 9 katalikai 
gubernatoriai, štai jie: William 
Egan — Alaska, Ėdmund C. 
Brown — Kaliforn., John Demp
sey — Connecticut, John Burns 
—Hawaii, John W. King — New 
Hampshire, Richard J. Hughes 
bell — New Mexico, Albert D. 
— New Jersey, Jack M. Camp- 
W. Reynolds — Wisconsin. Visi 
šie 9 gubernatorial priklauso de
mokratų partijai.

• Filmų vertinimas, šių metų 
pradžioje, dar prieš sausio 9 d., 
JAV senatui ir kongresui, tarp 
kitų Įstatymų pasiūlymų, taip 
pat pateiktas projektas Įstaty
mo, kuriuo švietimo ministerijos 
filmų departamentas, išduoda
mas filmams leidimus, turėtų 
nustatyti ar tai leidžiama ar nė 
rodyti vaikams ir jaunimui. Pa

našaus Įstatymo projektas per
nai nepraėjo senato specialia
me komitete.

• Korėjos apaštalai. Per Nau
jus Metus Įšventinus 29 naujus 
kunigus, korėjiečių katalikų ku
nigų skaičius pakilo iki 323.

• Kanclerio sūnus — kunigas. 
Monsinjoras Paulius Adenaue- 
ris, V. Vokietijos kanclerio Kon
rado Adenauerio sūnus, kardino
lo J. Frings, Koelno arkivysku
po paskirtas Vokietijos katalikų 
Moterystės ir šeimos reikalų 
centrinio instituto direktoriumi.

• Artistų Mišios. Tradicinės 
filmų, televizijos ir radijo artis
tų bei bendradarbių Mišios, Ko
munija ir po to seką pusryčiai 
Holyvude šiais metais numatytą 
vasario 3 d. Šv. Mišias laikys 
kardinolas J. F. McIntyre, Los 
Angeles arkivyskupas.

• Kanados duoklė misijoms. 
Dabartiniu metu P. Amerikoje 
darbuojasi iš Kanados nuvykę 
1264 misijonieriai: Jų tarpe 417 
kunigų (350 vienuolių ir 67 pa
sauliečiai kunigai). Hondūre Te
gucigalpa kunigų seminarijai 
taip pat vadovauja kanadiečiai 
kunigai.

• Krikščionių vienybės savaitė 
buvo surengta Čikagos gudų sau
sio 18-25 d. Gudu centre 3107 
West Fulerton Avė. Kiekvieną 
vakarą 7.30 vai. buvo vakarinės j 
namaldos. Nuo 8.15 vai. praneši
mai: V. Panucevičiaus apia šv. 
Juozapatą, Polocko arkivysku
pą, prof. kun. J. Tarasevičiaus 
anie Lietuvių Brastos bažnytinę 
uniją, Patricijos Pek apie ikono
grafiją, J.E. vysk. Al. Vycilos 
apie II Vatikano santarybą ir 
krikščionių vienybę, kum UL 
Tarasevičiaus apie lotyniškas ir 
bizantiškas — rytų apeigas.

• Naujas šventasis paskelbtas 
Romoje sausio 20 d. Tai Tėvas 
Vincentas Pallotti, italas, doIo- 
tiniečių vienuolijos Įsteigėjas, 
gyvenęs 19 š. Ta vienuolija da- 
bar'turi 3.000 kunigu ir 1.500 se
serų įvairiuose kraštuose; Įsteig
ta 1835 m. Popiežius Jonas 
XXIII, dalyvavęs kanonizacijos 
apeigose, palaiminės minia, tarė 
per mikrofoną: “Eikite, eikite i 
namus, nes šalta”.

• Polocke uždarytas vienuoly
nas, seniausias Gudijoje — šv. 
Eufrasinijos - Pradslavos. Poloc
ko kunigaikštytės Įsteigtas 1128 
m. Vienuolės išvaikytos.

• Religiniam lietuvių kongre
sui Niujorke 1964 m. pasaulinės 
parodos metu numatyta ši pro
grama: L. Katalikų Akademijos 
suvažiavimas, pagrindinė paskai
ta apie kenčiančią Bažnyčią Lie
tuvoje, liet, tretininkų kongre
sas. spaudos paroda, muzikų su
važiavimas, religinio meno ir ar
chitektūros paroda, jaunimo die
na, katalikų federacijos suvažia
vimas. Parodą apie persekioja
ma Bažnyčią Lietuvoje, dabar 
vykstančią Romoje, numatoma 
perkelti i Niujorką. Ji ypač pa
tiko vysk. F. Šheen.

Išvengta susikirtimo, nerasta sutarimo
%

JAV ir sovietų pasitarimai dėl t skelbė straipsnį “UŠ News and kymas ir net tuo metu, kai iš Ni- 
Kubųs. nūtraul^i. £asitarim4|ša- :Wprld:R^oH”,"š.jfe. sauso 14 d. 'paragųos laivais^ yežė 
lyš įteikė Jungtinėms Tautoms laidoje. Jame pateikia jis įsidė- tikrinė JAV* karinę pagalbų’.

“Mums aiškino: jūs turėsite 
aviacijos dangą. Jums ateis į pa
galbą JAV ir kitų laisvų tautų 
jūros kivynas ir sausumos ka- 

stovykla. Ji buvo ClA (Central riuomenė. Jūs negalit pralaimėt”.
“Mes nepralaimėjomė, bet bu

vome išduoti”.
. - _ . “Praslinkus trims kovu die- 

duogsnių nusistatymas ginklu rojo karo metu prancūzų pogrm- noms, mes vėl išgirdome tą patį 
užimti Kubą privertė Maskvą iš- **-*-:-— —----- = .......................................... ......
vežti dalį raketų. Įr sprausminių 
įaikintuvų. Dviejų ožių susirė
mimas išvengtas ant siauro ir 
silpno liepto, bet nuomonių skir
tumas nepašalintas. Sovietai ir 
toliau laiko Kuboje keliolika 
tūkstančių karių, 100 sprausmi
nių lėktuvų, 500 SA2 sviedinių 
ir 144 sviedinių pabūklus, pa
krančių apsaugos techniškus 
įrengimus, 350 vidutinių ir sun
kiųjų šarvuočių, 75 automatines 
ir 2000 lauko patrankų. Apie 
smulkiuosius ir paslėptus gink
lus bergždžia šnekėti. JAV yra 
užsimojusios padaryti išsamų sa
los apginklavimo patikrinimą. 
Kuba griežtai atkerta: mes nesu
tinkame būti tikrinamais ir rei
kalaujame, kad amerikiečių dali
niai pasitrauktų iš Guantanamo. 
Iškyla dešimtimis mažesnės 
svarbos klausimų, kurie taip pat 
palikti neišspręsti.

“Kovojantieji už laisvę > 
yra mūsų broliaF
Į Floridą* grįžo išpirkti belais

viai iš Kubos. Džiaugsmo ašaro
mis ir šūksniais ‘karas, karas” 
laukiantieji pasitiko išpirktuo
sius belaisvius ūž 53 mil. Veik 
tuo pat metu kalbėjo Fidel Cas
tro: “Imperialistai sutiko atsi
teisti mums už užpuolikų pada
rytus nuostolius”. JAV prezi
dentas priėmė sukilėlių vėliavą, 
kuri jo' žodžiais: “turės būti su
grąžinta laisvajai Havanai, ši 
brigada užsitarnavo žygiuoti 
priešakyje kovotojų, kaip strė
lė prieš lanką”. Ar šie žodžiai 
taps tikrove? Pažymėtina, kad 
ši brigada ne dėl savo kaltės su
kruvino vėliavą, kai puolimo 
metu pasijuto apleista, palikta 
savo likimui ir 20 mėnesių ne
laisvei.

Pažymėtini JAV prezidento 
žodžiai: “Visi kovojantieji už 
laisvę yra mūsų broliai ir jais 
bus iki jūsų šalis ir kiti kraštai 
bus laisvi”. Tik gaila, kad tie 
kovotojai nesuldukė reikiamos naujas" sritis 'i? 
paramos.

JAV Įtaigotų, padrąsintų ar 
net Įjungtų kovotojų dalis jau 
krito Lietuvoje, Ukrainoje, ry
tiniame Berlyne, Budapešte ir 
oagaliau Kuboje, Kiaulių Įlan
koje. Ar Vašingtonui tenka ko
kia nors atsakomybė už tokius 
žygius, kurie baigėsi “brolių” 
kraujo praliejimu? I ši klausimą 
leiskime atsakyti Manuel Pena
baz. teisininkui. Castfo kovų tal
kininkui, iš Kubos pabėgusiam Į 
Meksiką ir. vėliau Įsijungusiam 
i kovotojų eiles tėvynei išlais
vinti.

“Mes buvome apgauti” 
Tokia antrašte Penabaz pa-

raštą, kuriame išdėstomas jų nu- mėtinų duomenų. 1960 m. vasa- 
. . Gvatemaloje, Retalhuleu

vietovėje buvo Įkurdinta Trax 
meksikiečiams apmokyti karinė 

intelligence Agency) žinioje. Jos 
vadovas — saugumietis Frank 
Bender, vokietis, kovojęs pasta-

sistatymas atskirais klausimais. 
Kuba šiuo mėtų nėra tarptauti
nės įtampos priežastimi, bet ry
toj ja gali vėl tapti. Spalio pa
baigoj buvęs karo siautulio dru
gys dingo. JAV paskelbtoji blo
kada ir net kaikurių Vašingtono

dyje. Atskirų sričių žinovai te- balsą: žygiuokite ir laukite. Mes 
buvę vadinami vardais, Niek, negalime jums suteikti jokios 
Ray, Sam, pagal amerikiečių paramos”.
saugumietišką paprotį, nors įgu- •
1 • • V • • •los dalyviai žinojo jų biografi
jas. Kai Penabaz buvo priimtas 
į sukilimui paruošti stovyklą, 
buvo užtikrintas, kad JAV visais 
ginklais rems kubiečių sukilimą. 
Brigados vadovas pulk. Jose Pe
rez San Roman atspausdino 
tūkstančius atsišaukimų į kubie
čius.

Gerą nuotaiką pakeitė nusivy
limas. 1500 vyrų įsodinami į 
transportinius “Liberty” laivus, 
kuriais tremtiniai buvo vežami 
iš Europos Į JAV ir tris senus 
žvejybos laivus. Tai buvo “kari
nis laivynas”. Prieš pat išsikėli- 
mą į Kubą JAV prez. J. F. Ken
nedy užtikrina nesikišimą į Ku
bos vidaus reikalus, nors JAV 
bombonešiai iš Nikaraguos ką 
tik buvo pradėję Kubos puoli
mus. Prieš pat išsikėlimą dingo 
karo laivai. JAV “Swan” radijo 
siųstuvas, invazijos žygi pradė
jus, skelbė pasakiškus dalykus: 
sukilėliai vis tebežygiuoja, viso
je Kuboje sukilimas, Castro ka
riuomenė apsupta, Raul Castro 

. nusižudė ...
Tikrovė buvo visai kitokia. Ji 

buvo tragiška, nes sukilėliai bu
vo apgauti. Jokia JAV karinė pa4 
jėga neatėjo i pagalbą. Sukilėlių 
šauksmas radijo siųstuvais mal
daująs ugnies dangos, greitos 
paramos sulaukė tik atsako:

“Žygiuokite, žygiuokite 
ir laukite”
M. Penabaz Įžangoje rašo: 

“Iki aš būsiu gyvas, nepamiršiu 
tų žodžių. Jie sklido iš amerikie
čių laivo. Kalbėjo karininkas, 
kuris vadovavo 1500 vyrų 1961. 
IV. 17 žygiui, vykusiame Bahia 
de Cochinos — Kiaulių Įlankoje, 
šie vyrai ryžosi aukoti gyvybę iš
laisvinti šaliai iš barzdoto des
poto Fidel Cąstro”.

“Žygiuoti šaudyti. Užimti 
įjas sritis ir laukti”. Mums, 

išsikėlusiems iš laivpalaikių, žo
dis “laukti” reiškė: “Padėsime 
žygio metu”. Kai mes buvome 
kviečiami i stovyklą, kai vyko 
varginantis Gvatemaloje apmo-

Dirbtiniu dantų■ 4, U

atsipalaidavimo 
nereikia bijoti

Daugelis turinčių dirbtinius dantis yra paty
rę nemalonumų, kai plokštelė iškrenta, iš
slysta ar pradeda slankioti kaip tik negeru 
laiku. Negyvenkite baimėje, kad ir jum* toip 
neatsitiktų. Tik truputį uždulkinkite FASTEETH, 
šarminių miltelių (be rūgšties) ant jūsų dirb
tinių dantų. Jie geriau laikysis ir jūs daug 
patogiau jausitės. Neatsiras rūgščių. Dings 
"plokštelių kvapas". Reikalaukite FASTEETH 
kiekvienoje cheminių gaminių parduotuvėje.

Gen. Douglas MacArthuras -

KUR EINA TAUTOS FONDO LĖŠOS?
Tautos Fondo Atstovybė Kana

doj praneša visiems TF skyriams, 
4gąVbtiniartfs;o kur'jų nėra, apy
linkių valdyboms bei visiems lie
tuviams Kanadoje.

Artinasi visiems lietuviams 
brangi, per amžius nepamirštama, 
istorinė Vasario 16-tosios die
na, kai, nežiūrint žiaurios kaizerio' 
okupacijos Lietuvoje, saujelė pat
riotų pasirašė Lietuvos Nepri
klausomybės Aktą ir paskelbė jį 
visam pasauliui.

Bet neilgai džiaugėmės laisve 
ir nepriklausomybe. 1940-1944 

I m. Lietuvą užtvino viską naikinąs 
l raudonas maras iš rytų ir nuo ta-

da prasidėjo žiauriausia lietuvių

Castro buvo pasiruošęs bėgti
Kubos krizės metu Castro drą

siai kalbėjo, bet buvo pasiruošęs 
ir bėgti. Reikėjo tik amerikiečių 
karių pajudėjimo. Apie tai rašo 
buvęs Castro bičiulis M. Penabaz 
“US News and World Report”. 
Kai Castro persimetė komunistų 
pusėn, Penabaz pabėgo į JAV ir 
dalyvavo nesėkmingoj Kubos in
vazijoj. Be G. Galvos straipsnyje 
“Išvengta susikirtimo, nerasta su
tarimo” minimų dalykų įdomios 
ir šios detalės.

Invazijos dieną sukilėliai buvę 
nugabenti į Puerto Cabezas uos
tą, Nikaragvoje. Nustebinęs ame
rikiečių slaptosios žvalgybos su
mobilizuotas “laivynas”: keletas 
senoviškų laivų, kurie jau II D. 
karo metu buvo nebenaudojami, 
kiti pasenę žvejų laivai. Įgulas 
sudarė ispanai ir kubiečiai iš pre
kinio laivyno, kuriem be degtinės 
niekas daugiau nerūpėjo.

“Po trijų, kovos dienų, kai mes 
pusgyviai ir išalkę, kruvinom 
žaizdom, laukėme pagalbos, vėl 
išgirdome per radiją tą patį bal
są: “Mes negalime teikti jums jo
kios pagalbos”.

“Per tas 3 dienas mes per lau
ko radiją girdėjome pranešimus, 
kad invazija gerai vyksta, kad di
dėja sukilimai prieš Castro ir 
pan. Viskam tikėjom. Mus atvežę 
laivai su visa amunicija ir bran
giais elektroniniais prietaisais bu
vo paskandinti. Vėliau Castro iš
sitraukė tuos naujai išrastus su
sisiekimo aparatus ir šiandien jie 
yra žinomi visam komunistiniam 
pasauliui”. (Prieš tai buvo karinė 
paslaptis).

Brigados vadas San Roman ke
letą kartų per radiją šaukėsi ame
rikiečių aviacijos pagalbos. Atsa
kymas buvo tas pats: “Užimkit 
pozicijas ir laukit”. Pagaliau krei
pėmės i visą pasauli: “Padėkite 
Kubai! Jūsų pagalba reikalinga 
šiuo momentu”.

“Buvome apsupti Castro rusiš
kų tankų ir nuolat bombarduoja
mi. Castro milicija mus viršijo 40 
prieš 1 santykiu. Artėjant pasku
tinėm valandom, San Roman mal
davo per radiją: “Kur yra mums 
žadėta pagalba?” Atsakymas tas 
pats: “Mes negalime jums teikti 
pagalbos. Darykite ką išmanote”. 
Nebeišlaikęs pykčio San Roman 
per lauko radiją sušuko angliškai:

“O jūs, pone, esate ... kalės vai
kas!’:

Taip buvo išspręstas 1600 vyrų 
likimas, kurių daugelis žuvo, mi
rė nuo žaizdų ar kankinimų, kiti 
buvo paimti nelaisvėn.

Penabaz tęsia: “Daugelis sugrį
žusių belaisvių tyli. Jie turi gimi
nes Kuboje. Aš irgi turiu artimų
jų Kuboje, bet negaliu tylėti. Aš 
esu priverstas pasakoti teisybę, 
nes klaida, kokia buvo padaryta 
Bay of Pigs invazijos metu, negali 
būti pakartota jokios laisvo pa
saulio vyriausybės”.

“Ar buvo reikalingi $53 mil. 
belaisvių išlaisvinimui? Jų ne
reikėjo. Reikėjo tik daugiau pasi
ryžimo Kubos krizės metu. Cast
ro lėktuvas laukė pasiruošęs jį iš
gabenti iš Kubos tik amerikiečių 
kariams pajudėjus; Man ir mano 
draugams lieka neaišku: kodėl 
mes buvome apgauti, kai mažytė 
pagalba būtų sunaikinusi komu
nizmo lizdą šiame kontinente”.

Niujorkas. — Lietuvos Laisvės 
Komitetas savo prezidiumą per
rinko dar vieneriems metams. Jį 
sudaro: pirm. V. Sidzikauskas, 
sekr. dr. A. Trimakas ir ižd. M. 
Brakas.

_ _ I«ft>*« k0!-1
munizmo į‘ Vakarūs, d' šiftituš 
tūkstančių tėvynėje pasilikusius 
okupantas vežė į Sibirą katorgos 
darbams, badui ir išnaikinimui.

Kiekvienais metais lietuviai, 
gyveną laisvame pasaulyje, gau
siai dalyvauja Vasario 16 minėji
me ir ta proga duosniai aukoja 
Lietuvos laisvinimo reikalams.

Tautos Fondas prašo, kad viso
se apylinkėse Kanadoje būtų iš
kilmingai paminėta Vasario 16 
šventė, kad kiekvienas lietuvis 
pasistengtų ateiti į minėjimą ir 
paaukoti Tautos Fondui.

Visi Tautos Fondo įgaliotiniai, 
o kur jų nėra, apylinkės valdybos,, 
tvarkingai tesurenka aukas prie 
įėjimo i minėjimą, kur ant pa
ruoštų staliukų turėtų būti aukų 
lapai ir pakvitavimo ženklai su 
lietuvių pasais. Kiekvienas auko
tojas į aukų lapą įrašo savo pa
vardę ir paaukotą sumą, už ku
rią jis gauna pakvitavimo ženklų 
įklijavimui į turimą pasą; jei jo 
neturi, gauna pirmoj eilėj už savo 
auką pasą ir ženklus.

Nuo vasario iki birželio galo, 
kaip ir kasmet, visoje Kanadoje 
vykdomas TF aukų vajus; aukų 
rinkėjai su jų apylinkėje gyve
nančių lietuvių sąrašais rinks au
kas ir platins pasus bei ženklus, 
atsilankydami į kiekvieno lietu
vio namus, ypatingai pas tuos, ku
rie negalėjo dalyvauti Vasario 16 
minėjime ir dar TF neaukojo.

Tautos Fondo lėšos skiriamos 
išlaikyti tarnybai radijo žinioms 
iš Lietuvos kasdien rinkti, Eltos 
žinių biuleteniams penkiom kal
bom, kurie siuntinėjami viso pa
saulio spaudai kaip informacija 
apie dabartinę padėtį Lietuvoje. 
Taip pat tomis lėšomis išlaikomos 
trys radijo valandėlės žinioms į 
Lietuvą transliuoti; iš Madrido 
stoties, iš Romos ir iš Vatikano. 
Mūsų broliai ir sesės anapus ge
ležinės uždangos su dideliu sau 
pavojumi vis tik slaptai klauso 
lietuviško tiesos žodžio, kuris 
stiprina jų dvasią ir palaiko viltį 
Į šviesesnę ateitį.

TF Atstovybė Kanadoje

Raudonoji Kinija reikalauja 
raudonosios Rusijos žemių

Indijos sostinėje New Delhi 
turima žinių, kad sovietų ir Ki
nijos santykiai pašliję nevien dėl 
ideologinių nuomonių skirtumų, 
bet ir dėl Kinijos pretenzijų Į so
vietų teritoriją. Sovietų diploma
tai New Delhi sako, kad Kinija 
reiškianti didesnių pretenzijų i 
Rusijos, negu i Indijos teritoriją, 
tad galimas ginkluotas Sov. Są
jungos ir Kinijos susidūrimas dėl 
pasienio teritorijų. Įtampa dėl 
teritorinių pretenzijų yra per pa
staruosius mėnesius pasiekusi 
augščiausią laipsni.

Naujausiuose Pekingo žemėla
piuose reiškiama pretenzijų i 300 
klm. ilgio ruožą pagal Sinkiango 
provinciją. Sovietų diplomatai sa- b

ko, kad ikišiol niekad Kinija ne
pretendavusi į tą ruožą centri
nėje Azijoje.

Toliau kiniečių pretenzijos nu
kreiptos i Wacamo ir Illi slėnius, 
kurie 1881 m. caristinės Rusijos 
buvo oagrobti ir prijungti. Prie 
Mandžiūrijos sienos kiniečiai tarp 
kitko pretenduoja i 30 kv. kilo
metrų salą Amūro, ir Ussuri upių 
santakoje. Naujausiuose Kinijos 
žemėlapiuose sovietų pramonės 
miestas Chaburovskas Tolimuose 
Rytuose figūruoja kaip Kinijos 
nuosavybė.

Ateis laikas, kai Pekingas pa
reikš pretenzijų i Britų koloniją 
Hong Kongą ir Portugalu Makao' 

J. Gs.
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UOLA RAMIAJAME VANDENYNE
Paruošė VYT. KASTYTIS

Įvairūs 
siuntiniai į Lietuva, Latvija, 

Estija, Ukraina 
ir U.S.S.R.

IX . Siunčiame Jūsų sudarytos ir ap-IS IvunaaOS* paprastu ir oro postu draustus įvairius 
siuntinius. Turime pardavimui įvairiu medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS MA- 

SINAS, INVALIDAMS KĖDES, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.
Gyvena ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svorio 
siuntinius, bei užsakvmus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti mums 
paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą. Mūsų 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 vai. ryto iki

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

SKYRIAI:
105 Cannon St. E., Hamilton Ont. Tcl. JA. 8-6686, /

Ponia V. Juraitis. “ 7

SAVININKAI S. ir A. KALOZA

130.000
karo Sekančių trijų die- 
belaisvių. nų laikotarpy Kun- 

sane buvo išlaipinta 
7-oji pėstininkų divizija. Kartu su 
marinais ji apsupo Pietų Korėjos 
sostinę Seoulą. Aršiose kautynė
se Seoulas atsidūrė amerikiečių 
rankose.

Trylika komunistų divizijų, 
puolančių Pusano prietiltį, pra
dėjo jausti MacArthuro spaudimą 
ties Seoulu. Kieta ranka užgniau
žė jų tiekimo linijas. Iš ofenzy
vos komunistai buvo priversti 
pereiti i defenzyvą. Tuo tuojau 
pasinaudojo Pusaną gynę ameri
kiečių daliniai: rugsėjo- 28 d. 7-oji 
kavalerijos divizija persikėlė per 
Naktongo upę ir pradėjo veržtis 
Seoulo kryptimi. Per keletą die
nų ji lengvai įveikė 125 mylių 
atstumą, pasiekdama Seoulą už
ėmusios 7-tosios pėstininkų divi
zijos linijas. Tuo pačiu metu 8-oji 
armija taip pat išsiveržė iš Pusa
no prietilčio, komunistų divizijas 
suskaldydama į mažus dalinėlius. 
Nepraėjus net keturiom savaitėm 
nuo išsikėlimo Inchone, komu
nistų trylikos divizijų likučiai 
atsidūrė Jungtinių Tautų belais
viu stovyklose — už spygliuotų 
vielų 130.000 komunistų karo be
laisvių.

Pirmasis
nuomonių Juodžiausiomis Pu- 
skirtumas. sano prietilčio die

nomis, kai daugelis 
strategų buvo Įsitikinę, kad Pusa- 
io prietiltis tans antru Dunkir- 
ku, čiangkai-šekas pasisiūlė at
siųsti 30.000 savo kareivių iš For- 
mozos salos. JAV kongrese ir se-iRu, duuvuuuduu uuuuus u i<tu<n 
nate buvo pasigirdę balsų, kad ‘ skubius sprendimus. Kiekvienas

amerikiečiai padarė didelę klaidą 
nutraukdami paramą čiangkaiše- 
kui ir. tuo būdu padėdami komu
nistams ji išvyti iš Kinijos Į For- 
mozą. Gen. MacArthuras ištiesto
mis rankomis sutiko čiangkaiše- 
ko pasiūlymą. Jis netgi buvo nu
vykęs iš Tokijo i Formozą pasi
tarti su čiangkaišeku. Tačiau 
Trumano vyriausybė atmetė 
Čiangkaišeko siūlomą paramą. Ji 
bijojo užrūstinti komunistinę Ki
niją ir savo sąjungininkus — jų 
tarpe Britaniją, paskubėjusią su
teikti oficialų pripažinimą komu
nistinės Kinijos “liaudies respub
likai”. Britai pradėjo reikalauti, 
kad MacArthuras būtų atleistas iš 
Korėjos karo vado pareigų. Jiems 
nepatiko jo atvira draugystė su 
čiangkaišeku, galbūt perdau? jau 
primenanti jų pačių bereikalingo 
skubėjimo metu padarytą klaidą. 
Gen. MacArthurą karo vado pos
te išsaugojo jo karinis genialu
mas: net ir didžiausi kritikai po 
Inchono operacijos jo būstine To
kijo mieste užvertė sveikinimo 
telegramomis. Būtu buvę juokin
ga prieš visą pasauli, jeigu pre
zidentas Trumanas būtu pašalinęs 
gen. MacArthurą, kai jis išgelbė
jo amerikiečių ir Jungtinių Tau
tų garbę kovos lauke.

Gen. MacArthurui nepatiko 
Jungtinių Tautu neryžtingumas. 
Nors šios organizacijos nariu ka
rinė parama Korėjoje sudarė tik 
10%. sunkiausia kovos našta pa
likdama amerikiečiams, už žalio
jo konferencijų stalo jie dažnai 
mėgindavo eroti nirmuoju smui
ku, atidėliodami būtinus ir labai

karo vadas, sumušęs priešą, pa
prastai stengiasi neduoti jam lai
ko atsikvėpti. Gen. MacArthuro 
planams kelią pastojo 38-toji pa
ralelė, sudaranti sieną tarp Pietų 
ir šiaurės Korėjų. Jam reikėjo 
laukti specialaus JT leidimo šiai 
paralelei peržengti. Leidimas bu
vo duotas tik spalio 7 d., kai pa
galiau Jungtinės Tautos nutarė, 
kad vis dėlto būtina peržengti ne
lemtąją paralelę ir okupuoti vi
są šiaurės Korėją. Iki to laiko 
Šiaurės Korėjos divizijoms ant 
kulnų lipo tik nereikšmingi Pie
tų Korėjos kariuomenės dalinė- 
liai.

Konferencija
Wake saloje. Dėl Jungtinių 

Tautų neryž
tingumo buvo kalta kaikurių na
rių baimė, kad į karą gali įsijung
ti komunistinė Kinija. Matyda
mas nuolatinį gen. MacArthuro 
nepasitikėjimą šiuo politiniu žai
dimu, prez. Trumanas ryžosi spe
cialiai konferencijai Wake salo
je. Spalio 15 d. jis čia susitiko su 
gen. MacArthuru ir mėgino per
kalbėti, kad nekeltų savo balso 
prieš Jungtinių Tautų diktuoja
mus planus. Trumanas pareikala
vo, kad visoms savo kalboms ir 
visiems pareiškimams gen. Mac
Arthuras gautų oficialų Pentago
no pritarimą. Tai buvo aiškus 
cenzūros užkrovimas.

Trumanui labai rūpėjo komu
nistinės Kinijos laikysena.

— Kažin ar ji nemėgins pulti, 
kai mes peržengsime 38-tą para
lelę?

Gen. MacArthuras abejojo:
— Kiniečiai prie Yalu upės yra 

sutraukę virš 100.000 kariuome

nės. Tačiau jau praėjo dvi savai
tės nuo to laiko, kai jie paskel
bė ši grasinimą, ir jų kariuome
nė nė kojos nepajudino. Jų Įsto
jimas i karą pirmaisiais mėne
siais būtų turėjęs lemiamos reikš
mės. Dabar gi jis būtų gerokai 
pavėluotas. Mes esame pakanka
mai tvirti pastoti jiems kelią.

— Kaip su Sovietų Sąjunga? 
Ar ji neužsimanys ateiti i pagalbą 
šiaurės Korėjai?

— Sovietai turi tūkstantį lėktu
vų Sibire, šį tūkstanti jie galėtų 
padidinti dar dviem tūkstančiais, 
permesdami į Sibirą 5-tojo ir 7- 
tojo oro laivyno vienetus. Tačiau, 
man atrodo, jų lėktuvai kokybi
niu atžvilgiu neprilygsta mūsiš
kiams. Sibire sovietai neturi pa
kankamo skaičiaus pėstininkų. 
Jeigu jie norėtų įsivelti į karą 
Korėjoje, jiems tektų panaudoti 
kiniečių pėstininkus ir savo avia
ciją. Tokia kombinacija praktiš
kai yra neįmanoma dėl kalbų 
skirtumo: sovietų pilotai, neturė
dami gero ryšio su kiniečių pėsti
ninkais, savo bombomis rizikuotų 
apmėtyti kiniečių linijas ...

Prezidentas Trumanas užsimi
nė apie kaikurių politikų mėgini
mą kandidatu į prezidentus išsta
tyti gen. Eisenhoweri ar net ir 
patį MacArthurą.

MacArthuras nuramino Truma- 
ną:

— Pone prezidente, jeigu jums 
politinėje arenoje teks susitikti 
su karininku, žinokite, kad tuo 
karininku aš niekada nesutiksiu 
būti...

Prezidentas Trumanas pareiškė 
viltį, kad jis, išeidamas iš Baltųjų 
Rūmų, norėtų matyti taiką ir ra
mybę visame pasaulyje, čia gen. 
MacArthuras, ramindamas prezi
dentą, padarė tragiškai klaidingą 
pareiškimą:

— Atrodo, kad mūsų vyrukai 
Kalėdas galės švęsti namie, sa
vųjų tarpe, nes juk karas eina 
prie galo...

Amerikos doleriai 
Ispanijai

Per pastaruosius 10 metų Ispa
nija gavo iš JAV karinės pagal
bos už $445 milijonus. Be to, JA 
V-bės davė Ispanijos kariuomenei 
modernių ginklų, kurių vertė ne
įeina į minėtąją sumą.

Pekingo karas ir 
Maskvos taika

Naujų metų proga Pekingo 
laikraštyje buvo išspausdintas ve
damasis, nusakąs komunistinės 
Kinijos politiką. Svarbieji punk
tai: sugyvenimas tarp Rytų ir Va
karų yra neįsivaizduojamas be 
karo; atominis karas sunaikintų 
imperializmą, bet ne visą žmoni
ją; atominis nusiginklavimas bus 
Įmanomas tik tada, kai socialisti
nės tautos pralenks kapitalistus 
atominėje srityje; kelias Į pasau
lio taiką galimas tik palaikant re
voliucinius sąjūdžius Azijoje, Af
rikoje ir P. Amerikoje; nuomonė, 
kad komunizmas įsigalės be ko
vos, demokratiniu būdu, yra vi
suotinis Markso - Lenino idealų 
išdavimas.

Kitokiais žodžiais kalbėjo Ni
kita Chruščiovas Maskvoje, kelda
mas taurę:

“Komunistai laimės, bet jie lai
mės ne ginklais ar raketomis, o 
taikiu būdu — masių protu. Mes 
nenorime sunaikinti tai, ką esame 
pasiekę. Būkime realūs. Mūsų 
draugų (kiniečių) žadinamas “po
pierinis tigras” (JAV) turi atomi
nius dantis ... Taika ir nusigink
lavimas yra mūsų tikslai”.

Apie Sov. Sąjungos - Kinijos 
nesutikimus Chruščiovas pareiš
kė: “Skirtumų yra, bet jie yra tos 
oačios šeimos'nesutarimai. Vedy
biniame gyvenime tai© pat yra 
įvairių nesutarimų... Kai tik ka
pitalistai pradės kišti savo nosį į 
mūsų tarpą, mes kariausime kar
tu”. V. K.



3 psi. Tėviškės Žiburiai • 1963. I. 24. Nr. 4 (680)

Krikščionybė ir demokratija
ANTANAS RAMŪNAS

Į mano kalėdinį straipsnį “Tė
viškės žiburiuose” atsiliepė 
“Naujienos” kritišku straipsniu. 
Po to į “Naujienų” priekaištavi
mus net reagavo “Draugas”.

Savo straipsnyje kalbėjau apie 
krikščionybę kaip apie visuotinį 
Dievo tėviškumą ir visuotinį žmo
nių broliškumą, net ir pirštu, ro
dos, nieko nepaliesdamas. Todėl 
kažkaip keista, kad mano straips
nio mintys, kaip kad tos mirtinos 
strėlės, turėjo pataikyti stačiai — 
ir tai dar taip skaudžiai — į šir
dį!... Dar keisčiau, kad “Naujie
nų” žurnalistas paleidžia į darbą 
labai keistą priešreliginį žodyną, 
paimtą, sakytumei, kur nors iš 
Juozapo Džiugašvilio-Stalino raš
tų ar kultūrinių politrukų, bevi- 
tiškai kovojančių prieš religiją, 
lūpų. Dėlto turbut bijomasi ir sa
vo pavardę atskleisti.

Iki šiolei nieko nesu spaudoje 
puolęs, užgauliojęs ar tuščiai su 
kuo gįnčijęsis. Tai dariau iš pe
dagoginio nusistatymo. Tyla ne
būtinai reiškia silpnumą. Atvirkš
čiai: tyla gali reikšti savęs kont
rolę, susivaldymą ir, kas šiuo at
veju dar svarbiau, toleranciją, 
žmogaus problema susirūpinęs 
krikščionis ir demokratas kovoja 
prieš ateizmą, bet pripažįsta ir gi
na teisę būti ateistu, ateisto gai
lisi, už ateistą meldžiasi.

“Naujienų” žurnalistas ryžtasi 
mane “apšviesti”. Bet tokį nenau- 
jienišką “Naujienų” “apšvieti
mą” aš esu gavęs dar būdamas 
penktoj gimnazijos klasėj.

1. — Klysta oponentas, many
damas, jog demokratija tai tik

• viena iš vyriausybės ar politinės 
santvarkos formų. Demokratija 
tai gyvenimo kelias, tai gyveni
mo sąranga — ūkinė, socialinė,' 
kultūrinė, valstybinė, mokyklinė 
etc., tai vertybių sistema, atrem
ta į žmogaus asmenybės primatą 
bei jos amžiną vertę. Chronologiš
kai imant, pirmieji amžiną žmo
gaus asmenybės vertę iškėlė ne 
graikai, o žydai, atskleisdami an
tikiniam pasauliui monoteizmo tu
rinį ir prasmę. Demokratijos, ly
giai kaip ir krikščionybės, istori
ja giliai šaknyjasį monoteizmo is
torijoj.

Oponentas jieško pirminių de
mokratijos šaknų 5 a. prieš Kris
tų, užuot jų jieškojęs 15 a. prieš 
Kristų, būtent Sinajaus įvykyje 
ir Dekaloge, toje pirminėje "de
mokratijos chartoje, nustatančio
je pagrindinius žmonių santykius. 
Vadinasi, oponentas ėmė ir sude
gino. pelenais pavertė ištisą tūks
tantį metų demokratijos istorijoj!

2. — O jau su krikščionybe tai 
“Naujienų” žurnalistui visiškai 
nesiseka. Iš straipsnio nesimato, 
jog jis būtų skaitęs bent vieną 
rimtą knygą apie krikščionybės 
turinį, jos esmę, jos kilmę, jos 
raidą, jos visuotinę misiją pasau
lyje/ *

Klysta oponentas, manydamas, 
jog krikščionybė reiškia tiktai ti
kėjimą į antgamtinį pasaulį, tik-

tai tikėjimą i Dievą. Ne. Krikš
čionybė reiškia tikėjimą ir į gam
tinį ir į antgamtinį pasaulį, tikė
jimą ir į Dievą ir į žmogų. Be ti
kėjimo į žmogų nėra krikščiony
bės: krikščionybė atsiskleidžia 
ten, kur Dievas nužengia iki žmo
giškumo, kad žmogiškumas būtų 
išaugštintas iki dieviškumo (Deus 
homo factus ėst, ut homo Deus 
fieret). štai čia ir slypi didžioji 
Betlėjaus įvykio prasmė, apie ku
rią kalba mūsų įžymus prelatas 
M. Krupavičius (Krikščioniškoji 
Demokratija, Tėvynės Sargo Bib
lioteka, 1948, 59 p.).

3. — Klysta oponentas, many
damas, jog krikščionybė moko 
žmogų silpnumo. Ne silpnumo ji
nai žmogų moko, bet kaip tik at
virkščiai: stiprumo. Tatai aiškiai 
liudija katakombos, pralietas kan
kinių kraujas ir šventųjų aureo
lės.

4. — Klysta oponentas, many
damas, jog krikščionybė skelbia 
pasyvumą ir kuo greičiausią išsi- 
nešdinimą iš šio pasaulio. Kaip 
tik atvirkščiai: krikščionybė skel
bia visų dalykų atnaujinimą Kris
tuje, skelbia žmogaus, žmonijos ir 
visatos perkeitimą, skelbia didžią
ją viltį, tikėjimą ir meilę, prisikė
limą, amžiną renesansą, atgimi
mą, nemirtingumą. Jeigu būtų 
priešingai, tai negi būtų susiža
vėję krikščionybe tokie įžymūs 
kūrėjai bei minties ereliai kaip 
Goethe, Dostojevskis, Tolstojus, 
A. Mickevičius, O. Milašius, T. S. 
Eliot, H. Bergson, Gabriel Mar
cel etc.? Tegul “Naujienos” pra
veria duris ir langus ir tegul bent 
jau šiek tiek pravėdina savo inte
lektualinę atmosferą, vietoj nuolat 
svaidydamos pasaulin seniai at
gyventus laukinius kovos šūkius 
ir jieškodamos žmonijos priešų' 
ten, kur jų visiškai nėra. Bažny
čią yra nekoks baubas, ne civili
zacijos priešas, bet atvirkščiai: 
civilizacijos rūpestingoji globėja 
ir didžiausia žmonijos auklėtoja.

5. — Klysta oponentas, many
damas, jog krikščionybę priėmė 
pirmiausia pasaulio valdovai, o 
paskui jau ją užmetė vergams ir 
vargšams. Kokių pasaulio valdo
vų verčiami priėmė krikščionybę 
Kristaus apaštalai, kankiniai, iš
pažinėjai, nebesuskaitomos vergų 
ir vargšų masės? Kaip tik atvirkš
čiai. krikščionybė atėjo i pasauli 
ne iš viršaus, ne per valdovus, bet 
kaip nebesulaikomas revoliucinis 
masių sąjūdis, todėl prieš jį nie
kas negalėjo atsilaikyti, net- ir 
patys pasaulio valdovai.
' Beje, oponentas kalba apie 
Konstantiną ir, atrodo, yra užsi
mojęs iš peties vanoti viduram
žius. Tai daryti nepatartina, nes 
viduramžiuose slypi ne viena, o 
keletas stambių moderniosios de
mokratijos šaknų.

6. — Klysta oponentas, kildin
damas krikščionybės įtaką pasau
lyje iš politinės bei militarinės 
galybės. Kiek gi karinių divizijų 
panaudojo Jonas XXIII, įgyda-

Baltu Federacijos Winnipego skyriaus lietuvių tautinės parodėlės metu lietuviai su miesto bur
mistru. Iš dešinės į kairę: Baltų feder. Winnipego skyr. ir LB apyl. pirmininkas agr. J. Mali
nauskas, K. Pranevičius, Pranevičienė, miesto burmistras Stephan Juba, V. Zavadskienė, T. Ti- 
mermanienė, Baltų feder. ižd. T. Lukas ir H. Barkauskaitė. Nuotrauka N. Mileišio

mas pasaulyje populiarumą, ko
kio dar iki šiolei nė vienas po
piežius nėra turėjęs? Nėra nega
limas dalykas, jog, laikų perspek
tyvoje, Jono XXIII sušauktoji 
santaryba atrodys jeigu ne kaip 
pats svarbiausias, tai vienas iš 
svarbiausių XX a. įvykių. Kuria 
prasme? — Kaip pirmas lemian
tis žingsnis į visos žmonių gimi
nės dvasinę vienybę, i visuotinį 
Dievo tėviškumą ir visuotinį žmo
nių broliškumą.

7. — Iš viso, perskaičius mano 
oponento straipsnį, susidaro įspū
dis, jog jam yra nelaimingai su-

griuvęs visas jo religinio gyveni
mo pastatas. Žinoma, ne mano 
reikalas gilintis, kokie ten neaiš
kūs vėjai švilpia jo dūšios tamsio
se palėpėse. Bet neužmirština: 
religija yra vienas iš pačių pa
grindinių ir centrinių žmogaus 
gyvenimo veiksnių. Tiktai pasi
klausykite, ką šiuo klausimu sako 
vienas vadovaujančių šių dienų 
psichologų, žmogaus prigimties 
ir jos kelių žinovas, būtent Carl 
Gustav Jung:

“Per paskutiniuosius trisdešimt 
metų žmonės iš visų civilizuotų 
kraštų kreipiasi Į mane, prašyda-

mi patarimų. Aš gydžiau šimtus 
pacijentų, didesnė jų dalis buvo 
protestantai, mažesnė dalis — 
žydai ir nedaugiau kaip penki ti
kintys katalikai. Iš visų mano pa
cijentų neatsirado'nė vieno, ku
rio problema, galutinėje sąskaito
je, nesišaknytų nesugebėjime su
rasti religinės pasaulėžiūros. Ga
lima be abejojimo teigti, jog 
kiekvienas jų susirgo dėl to, kad 
prarado tai, ką duoda kiekvieno 
amžiaus gyvosios religijos ir jog 
nė vienas iš jų nebuvo pagydy
tas tol, kol vėl neatrado savo re
liginės pasaulėžiūros”.

Prieš šimtą metu

1863 metų sukilimas Lietuvoje
1963 m. sausio 22 d., pagal 
dabartini kalendorių, sueina 
100 metų sukaktis nuo di
džiojo Lietuvos sukilimo 
prieš rusų okupaciją. Ši su
kaktis verta dėmesio ir da
bartinėje Lietuvos būklėje.

Red.

Būta tai tikrai sunkių ir nera
miu laiku. I ramu, monotoniška 
Lietuvos gyvenimą pradėjo 
skverbtis pasauliniai įvykiai. 
Nors Lietuvos visuomeninis gyve
nimas, sakoma, slinkęs 100 metų 
pavėlavęs nuo Vakarų Europos, 
bet ne viena užsienietiška banga, 
perbėgusi per Europą, užgriūda
vo ir ant mūsų krašto.

Maskolių. valdžia 
Lietuvoje

Rusijos carai jau daugiau nei 
pusę šimto metų valdė Lietuvą. 
Visais būdais stengėsi neįsileisti 
Vakarų revoliucinės dvasios į sa
vo kraštą. Kartu su ekonomine 
pažanga krašte plito nacionalinės 
ir socialinės idėjos. Nepasisekus 
sukilimui 1831 m. išsivaduoti iš 
Rusijos jungo ir atstatyti Lenkų - 
Lietuvių valstybę, kraštas pajuto 
dar kietesnę rusų ranką.

Dalinimas buv. karalystės dva
rų rusų valdininkams ir dvarinin
kams, trėmimas prasikaltusiii į

Rusijos gilumą o jų vietoj apgy
vendinimas burliokais, sekvestra- 
vimas bažnytinių žemių, uždary
mas vienintelio Lietuvoj Vilniaus 
universiteto, įvedimas Rusijos tei
sinės santvarkos Lietuvoje, rusų p lu-
kariuomenės įgulų išskirstymas liau nuo didesnių miestų. Į Biržų 
krašte, “ispraunikų” sauvaliavi- girią vykta trimis kolonomis pro 
mas ir kyšininkavimas, visur ru- -Subačių. Kamajus, Skapiškį, Pan- 
sų kalbos kišimas ir pravoslavų dėlį, Papilę ir aplinkinius mies- 
tikėjimo propagavimas vertė vi- telius. Prie Medeikių km., Biržų 
sus gyventojų sluogsnius jungtis apskr., caro kariuomenės dalinys 

-bandė sukilėlius išsklaidyti, bet 
buvo priverstas atsitraukti. L. 
Sierauskas įsitvirtino miške. Ge
nerolas Ganeckis, atvykęs iš 
Anykščių su 3000 gvardijos šau
lių puolė sukilėlius prie Gudiš
kių. čia sukilėliai buvo sumušti 
ir išblaškyti. Z. Sierakauskas bu
vo sužeistas ir suimtas Kraštų 
dvare, vėliau pakartas Vilniuje 
kartu su K. Kalinausku ir kt. 
Kun. A. Mackevičiaus būrys į mū
šio vietą atvyko pavėlavęs. Jis su
rinko sužeistuosius, gurguolę ir 
pasislėpė girioj. Prie šniurkiškių 
sukilėliai vėl buvo rusų supami, 
bet daliai pavyko pasprukti. Ilgai 
jie klaidžiojo po Augštaitiją (Pa
nevėžio Žaliojoj girioj) ir Žemaiti

ją. persekiojami baudžiamųjų bū
rių. Užeinant šalčiams, rudenį, 
kun. Mackevičius sukilėlius pa
leido namo, žadėdamas juos vėl 

kai ir siuntė egzekucijos būrius pavasari sukviesti. Kelionėje i pa-
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HON. J. W. SPOONER

Lietuvos praeitis - mūšy žvaigždė
DR. J. ŽMUIDZINAS

Dabar vis pasigirsta tai Čia, tai 
ten patrijotinis skundas, jog vis 
daugiau atsiranda Lietuvos sūnų, 
kurie nesisemia stiprybės iš pra
eities, ja nesidomi, nors ji — pra
eitis — buvo ir tebėra mūsų tau
tinės gyvybės versmė, nors ji, 
kaip Betlėjaus žvaigždė, lietuvį 
vedė per didžiausias mūsų tautos 
sutemas, per jos vergijos pakalnę 
į laisvę, į nepriklausomybę, vedė 
į Sausio 15-ąją, t.y. į prieš 40 me
tų įvykusį gintaro pajūryje gyve
nančių mūsų brolių (Mažosios Lie
tuvos dalies) įsijungimą į laisvą ir 
nepriklausomą Lietuvos valstybę.

... Ir kai mes žvilgterėjame į 
tarp Nemuno ir Vyslos esančios 
Mažosios Lietuvos praeitį, mum 
visų pirma iškyla sąmonėje mūsų 
brolių prūsų tragedija, tas tikra
sis pirmapradis baltų žemėj ge
nocidas, įvykdytas , vokiečių kry
žiuočių, dėl kurių, lyg visos lietu
vių tautos neapykantą ir kerštą 
sukaupęs savyje poetas Juozas 
Tysliava kreipiasi savo testamen- 
tinėj poemoj “Tėve mūsų” į Vi
sagali, klausdamas, kur Jis “Di
džiosios Dienos slėnyj... padės 
tuos”,
“Kurie su kryžium rankose 
Pragaro ugnį buvo atėję skleisti? 
Ne, Viešpatie, — sako poetas, — 
Tu negalėsi jiem atleisti”.

Ogi virš 50 metų būvyje narsiai 
priešindamiesi teutonų invazijai, 
prūsai sudarė palankesnes sąly
gas lietuviams susiorganizuoti į 
stiprią valstybę ir kartu lėmė Ma
žosios Lietuvos ateitį.

Po to, prieš mūsų ąkis išeina 
visa Prūsų Lietuvos veikėjų, pat- 
rijotų, kovotojų galerija, be ku
rios kažin ar mes šiandie švęsta
me šį istorinį sukilimą, šį dviejų, 
pusės tūkstančio metų būvyje at-

skirtų, tautos dalių susijungimą. 
Joje matome: Maurą Pučą, “Nau
josios Lietuviškos Ceitungos” re
daktorių Mikelį Kiošį, pirmąjį 
mažlietuvių atstovą Reichstage 
Joną Smalakį, Prūsijos seimo, 
Landtago, narius kun. dr. Vilių 
Gaigalaitį ir Vilių Steputaitį, pat- 
rijarchą Martyną Jankų, Vydūną, 
Dovą Zaunių ir Mortą Zaunytę, 
Stikliorių, Simonaitį, Vilių Kal
vaitį, Jagomastą su Šeima, Ado
mą Braką ir daugelį kitų, argi čia 
suskaitytinų?

Reikšdami gilią pagarbą šiems 
veikėjams, kurie savo darbais vie
naip ar kitaip grindė kelią į Sau
sio 15-ąją, negalfm nepaminėti ir 
lietuvninkų dviejų didžiųjų kul
tūrininkų: Pilypo Ruigio ir Kris- , 
tijono Donelaičio.

Ruigys savo veikale, vokiečių 
kalba parašytam, apie lietuvių 
kalbą, pirmas iškėlė jos turtingu
mą, švelnumą ir grožį. Ir tam sa
vo teiginiui įrodyti, jis pirmą kar
tą raštijos istorijoje paskelbė 3 
lietuvių liaudies dainas, kurias 
didžiai įvertino įžymūs ano meto 
vokiečių rašytojai ir tuo davė 
pradžią didesniam susidomėjimui 
lietuvių tautosaka, poezija.

Ogi Donelaitis — kas mums?
— Tai didžiausias XVIII š. lietu
vių rašytojas ir mūsų grožinės li
teratūros pradininkas. Jisai savo 
“Metų” poema — tąja nesenstan
čia mūsų beletristikos Džokonda
— padėjo lietuvių grožinei litera
tūrai tvirtus pagrindus, lėmė jos 
tolimesnę raidą ir tuo pat stipri
no dvasinius saitus tarp abipus 
Nemuno gyvenančių brolių.

(Iš gen. Lietuvos konsulo dr. J. 
Žmuidzino kalbos Klaipėdos su
kilimo minėjime Toronte, 1963. 
I. 13).

batalijomis dalgininkų ir 1 bata- 
lijoną ginkluotų šautuvais (suki
lėliams trūko ginklų ir jų laukė iš 
Anglijos atsiunčiant į Palangos - 
Liepojos rajoną). Kad neįsiveltų 
i kautynes peranksti, laikytasi to-

Didelė propaganda, o rezultatai

PASKUTINIŲ dešimties metų laikotar
pyje Ontario provincija buvo vienas iš 
greičiausiai augančių rajonų pasaulyje. 
Greitas gyventojų prieauglis sukuria dau
gybę problemų, kurių nemenkiausia yra 
vietinių savivaldybių didėjantis sudėtin
gumas. Visi mes trokštame gyventi bend
ruomenėse. kurios yra patrauklios ir ga
biai bei taupiai tvarkomos. Municipalinių 
Reikalų Departamentas supranta, kad 
tam tikslui pasiekti yra būtina suteikti 
daugiau paramos bei vadovybės savival
dybėms. To pasėkoje šis Departamentas 
šiuo metu yra pagrindinai perorganizuo
jamas. •

Tam tikslui yra steigiamas Municipa
linių Finansų skyrius, kuris vadovaus stu
dijoms bei tyrinėjimams apie municipa
linių skolų pobūdžius bei linkmes, apie 
savivaldybių pajamas bei išlaidas ir pa
skolų kontrolės bei ilgalaikio finansavi
mo ir planavimo procedūras.
Plečiama taip pat ir Municipalinės Są
skaitybos bei Revizijos skyriaus veikla, 
kurion įeis praplėstas savivaldybių bei 
vietinių tarybų finansinių pranešimų pa
tikrinimas. Sis skyrius stengsis plačiau

įvesti ir suvienodintus sąskaitybos bei 
revizijų metodus visoje provincijoje.

Vietovių planavimo veikla praplečia
ma, įsteigiant: (1) atskirą regionalinių 
studijų bei tyrinėjimų poskyrį, kuris 
teiks pagrindinius duomenis bendruome
nių planavimui bei tobulinimui ir (2) 
įsteigiant kilnojamas įstaigas, kurių tiks
las bus padidinti technikinę paramą vie
tinėms planavimo taryboms ir paspartinti 
naujų planavimo tarybų organizavimą 
visoje provincijoje.

Kaip Municipalinių Reikalų Ministe- 
riui yra ir bus mano pareiga bei privile
gija, vadovauti bei kontroluoti šį besi
plečianti Departamentą, turint tik vieną 
tikslą savo mintyse — padidinti galimy
bes visų vietovių bendruomenėse turėti 
atsakingas vietines savivaldybes.

Minister of Municipal Affairs

ONTARIO

ONTARIO DEPARTMENT OF MUNICIPAL AFFAIRS
801 Boy Street Toronto

kovai prieš bendrą priešą.
Baudžiavos 
pasūnkėjimas

Įvedus Vakarų gubernijose Ru
sijos teisinę santvarką, sustiprėjo 
dvarininko valdžia: Neretai dvari
ninkas šaukėsi kazokų, kad pri
verstų baudžiauninkus paklusti 
jo užgaidoms. Ponas tebebuvo vi
so ko viešpats: Jis davė žemės, ją 
galėjo ir atimti. Jis teisė, jam rei
kėjo mokėti mokesčius, eiti lažą. 
Jis galėjo atiduoti į rekrūtus. Be 
pono leidimo negalėjai nei išsi
kelti, nei pereiti į kitą luomą; net 
vesti negalėjai be pono sutikimo.

Baudžiavos panaikinimas vis 
buvo atidėliojamas ir vilkinamas. 
Žmonių kantrybė nebeišlaikydavo 
ir pratrūkdavo viešu pasipriešini-! 
mu, padegimais, užmušimu. Ca
ras pasipriešinimą ponams laikė 
pasipriešinimu jo nustatytai tvar- 
i ■ ■ ' ' ‘ _ ■ " ’' ‘
plakti valstiečių rykštėmis, varė 
į katorgą arba. į Sibirą.

“Inventorių įvedimas” — visų 
dvaro žmonių ir dvarui prievoli
ninkų (baudžiauninkų) surašymas 
ir komplikuotas baudžiavos pa
naikinimo paskelbimas (be že 
mės) suerzino kaip šlėktas taip ir 
valstiečius ir abu luomai ryžosi 
savo teisių jieškoti ginklu. Suki
limui pritarė dvasininkija. Jam 
ruoštasi rimtai, kad prasidėjus 
suirutei ir visai Rusijai suliepsno
jus, būtų tikrai laimėta.

Sukilimo
pradžia

Paskelbus priverstinį rekrūtų 
ėmimą, vyrai ėmė bėgti į miškus 
ir slapstytis. Organizuoti sukilė
lių būreliai, orui atšilus, išėjo Į 
miškus. Šiame sukilime dalyvavo 
šlėktos-bajorai, gindami tėvynės 
ir savo teises, o valstiečiai ėjo 
kovoti už laisvę, žemę ir tikėji
mą; dvasininkai rėmė sukilimą, 
neatsilikdami nuo savo parapijie
čių, ragindami kovoti už “šventą 
viėrą”. Visi tikėjosi pagalbos iš 
užsienio; ginklų, savanorių ir mo
ralinės paramos. Sukilėliai naiki
no visa, kas rusiška: bylas, doku
mentus, traktierius, vijo stražni- 
kus, lupė ir korė nusikaltusius, 
degino išdavikų būstines.

Valstiečiai atsisakinėjo eiti la- 
ža, mokėti Činšą, klausyti dvari
ninkų ir vietinės vyriausybės. Su
sirinkę prie kaimo kryžiaus, pri
siekdavo nepaklusti jokiai val
džiai.

Svarbioji 
sukilimo eiga

Visa žiema ir pavasaris praėjo 
gandų, draugiškumo užtikrinimo 
ir priešo niekinimo nuotaikoj. 
1863 m. pavasarį Z. Sierakauskas, 
Rusijos armijos karininkas, atvy
ko iš Petrapilio į Šėtą ir perėmė 
sukilėliu vadovavimą. Krekena
vos miškuose sujungęs 500 vyrų, 
patraukė į Raguvą. Čia susitiko 
su rusu kariuomenės daliniu, ku
ri privertė netvarkingai pasi
traukti. Iš čia sukilėliai persikėlė 
į Karsakiškio ir Andrioniškio miš
kus. Čia Sierakauskas sudarė 8

prūsę jis buvo suimtas ir vėliau 
Kaune pakartas. Sukilėlių būta 
visur — ir Suvalkijoj ir Vilniaus 
krašte. Vietos vadai, pažindami 
apylinkes ir žmones, lengvai iš
vengdavo rusų kariuomenės skra
jojamųjų būrių.

Rusai bijojo 
dalgių

Visa vasara praėjo susidūri
muose su persekiojančiais kazo
kais. žuvus svarbiesiems sukili
mo vadams ir nesulaukus pagal
bos iš užjūrio, sukilimo banga, iš
siliejusi visu platumu, pradėjo 
slūgti. Generalgubernatorius Mu
ravjovas naudojo visas priemo-

(Nukelta j 7 psl.)
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Taip atrodė praėjusių Kalė
dų senis Vasario 16 gimnazi
joj. Šiuo metu jis telkia do
vanas iš viso laisvojo pasau
lio tautiečių. Mat, kalėdinių 
dovanų gimnazijai neužtenka 

•— jų reikia kiekvieną dieną.

mą, o atskiestas doros mokslas su 
vargu palaikytų dorą? Tokiais ir 
panašiais klausimais kreipiasi į 
kovojančios skandinavų bedievy
bės atstovą’ mūsų dienų tikėjimo 
•gynėjas, kurio balsas, anaiptol, 

šai išnyks "Europoje. Dirva" tam; taip garsiai neskamba, kaip pir- 
jau esanti gerai paruošta. ; mojo.

Jeigu nukrikščionėjimas lai- į Galima tyliai žavėtis konvertito 
mės ir apsisprendusi antikrikščio-i gyvu tikėjimu, tačiau kiekviena 
nybė užlies plačiąsias Europos i gynyba drauge yra jau silpnybės 
mases, bažnyčios bus uždarytos ir pripažinimas puolėjo atžvilgiu, 
paverstos muzėjais, pašalintas ti- Atidus dabarties dvasinės raidos 
kybos mokymas, prasidės pogro-! stebėtojas lengvai gali suminėti 
mai prieš tikinčiuosius, tai kitur aibę pavyzdžių, kaip krikščiony- 
pasaulyje atsiras vietų, kur kry- bė Vakaruose ginasi, o karingoji 
žius iš" naujo pakils. O jeigu jis bedievybė puola. Mato tatai ir 
būtu iš viso pasaulio išvytas, tada Chruščiovas. Jeigu staiga ligšio- 
prasidės katakombų pogrindžio linis sovietų religinės politikos 
kova. Tai kažkas, ko jokia galybė bėgis būtų perjungtas į naują ir, 
iš pasaulio neišguis ir neįstengs paviršutiniškai žiūrint, nuosaikes-

l nį. kažin ar būtų kuo džiaugtis
! , . •• • • ■» • i • i v v •

(Atkelta iš 1 psl.) 
mą”, nes buvo prileidžiama, kad 
vistiek išliks krikščioniškas bran
duolys. Tačiau nūdien padėtis 
tiek suradikalėjo, kad atsirado 
galimybė, jog tas branduolys vi-

paversti nieku.
Atbundantis puolimas

Tačiau ar Europa galės dvasiš
kai gyvuoti, jeigu bus sugriauti 
jos krikščioniškieji pamatai? Jei
gu pavyktų bedievybės propagan
dai ištrinti krikščionybę iš euro
pinės kultūros, kas gi iš jos bepa- 
liktų? Ar pati bedievių tauta ga
lėtų gyventi tokioje išvalytų prad
menų kultūroje, kur mokslo dik
tatūra išstumtų iš širdies tikėji

A. 4

tiems, kurie sielojasi krikščiony
bės pozicija?

Vašingtonas. —JAV Valstybės 
Dept. biuletenis skelbia, kad len
kų kilmės prof. Zbigniew Brze
zinski paskirtas to dep-to patarė
ju. Jis yra Columbia un-to Niu
jorke komunizmą tyrinėjančio in
stituto direktorius.

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 uz 
jūsų dolerį.

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

atnešti naudos — tojde 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
Spausdinama su Hon. Michael Starr, Darbo minislcrio, sutikimu

i i 1



Pavergtoje tevyneje

m

PED. LITUANISTIKOS INSTITU
TO, Čikagoje, išlaikymui Liet. Studen
tų “Kęstučio” korporacija, kuriai va
dovauja Pr. Urbutis, paskyrė $25, o 
lituanistas A. Dundulis — $40.

DARYBINĖ MOTINA
Kapsuko — Marijampolės gyvento* 

ja zLnščikietiė AldMUU susilaukusi

iati K'Sąva vaik|>, 
LušČikait'es itėsZ Aš nenorių ir ne
moku auginti savo vaiko...” Kazys 
Luščikas neblogai uždirba. Jie turi 
namą, karvę ir 60 arų sklypą. Vaikui 
netektų badauti, bet mama nenori 
keltis naktimis, skalbti, maitinti, 
rengti, o tėvui taip pat, atrodo, ge- 
riau negirdėti mažosios klyksmo ko
munistinėje santvarkoje pasistatydin
tuose namuose..

KASTUVAS IR
KASTUVO KOTAS
Vilkaviškio metalo dirbinių gamyk

la krautuves užverčia vilkaviškiečių 
pagamintais kastuvais. Kotus šiems 
kastuvams gamina Vilniaus faneros 
fabrikas. Vargas kastuvą ir kastuvo 
kotą nusipirkusiam piliečiui: “Vil
niečiai nudrožia ploną kotą, o vilka
viškiečiai gamina kastuvus su plačio
mis skylėmis tam kotui įstatyti. Nu
siperka pirkėjas kastuvą, nusiperka 
kotą ir ima sukti galvą — kaip čia 
dabar tą skylę užkišus? Užkalsi pleiš
tu —ir negražu ir netvirta. Užplaksi 
pačią skylę — irgi negražu ir netvir
ta. Ir svarsto: ka išmesti — kastuvą, 
ar kotą?...”

PJESIŲ KONKURSAS
Sovietinės Lietuvos ministerių ta

rybos valstybinio ęadijo ir televizijos . 
komitetas buvo pu^elb^s konkursą 
radijo ęjesėms "parašyti? Išnagrinėja- i 
s* 40 atsiustų pjesį#, komisija nerado, 
nei vienos, kurią galėtų įvertinti pir
mąja premija. Antroji premija buvo 
paskirta Remigijui Morkūnui už jo 
pjesę “Išsipildančiųjų linkėjimų ge
gutė”, trečioji — J. Mackoniui-Mac- 
kevičiui už radijo pjesę" “Anapus Al
pių — Šveicarija”.

ŠIRDIES TYRIMO 
LABORATORIJA 
Prie Kauno Medicinos instituto 

pradėjo veikti širdies kraujagyslių su
sirgimams tirti laboratorija, kuriai 
vadovauja docentas Jurgis Danys. 
Naujoji laboratorija žada spręsti ak
tualiausias širdies ir kraujagyslių su
sirgimo diagnozes ir gydymo proble
mas.

U
■ .
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Lietuviai pasaulyje
JA Valstybės

OHJO UET’ gydytojų dr-jos 
VALDYBĄ 1963 m. sudaro: pirm. V. 
Ramanauskas, vicep. D. Degesys, sekr. 
E. Lenkauskas, ižd. A. Marius ir v-bos 
narys II. Brazaitis.

NEWARKE, N.J., atremontuota liet, 
šv. Jurgio draugijos salė. Remonto 
darbai atsiėjo S10.000.

Tačiau dar liūdniau būna pirkėjui, 
kai jis nusiperka J. Greifenbergerio 
mašinų gamyklos Kaune pagamintą 
spyna. Su pridėtu raktu gali atrakinti 
šimtą spynų, bet nemėgink atrakinti 
tos, kurią pirkai, nes raktas jai ne
tiks, nors ir raktą ir spyną gamino 
ta pati gamykla ...

STREIKUOJANTI “VENTA”
Vilniaus elektros suvirinimo įrengi

mų gamykla gamina ir net į kitas res
publikas eksportuoja dulkių siurblį 
“Ventą”. Ukrainos miesto Vinicos 
gyventojai “Ventą” šitaip įvertina: 
“Surinko žmona dulkes vieną dieną, 
surinko kitą, būtų, tikriausiai, surin
kusi ir trečią, bet siurblys tik su
šnypštė ir nutilo, žiūriu — variklis 
perdegęs..Motoriuką tenka siųsti 
į Vilnių. Vinicos gyventojai, susitikę 
vienas kitą pašto įstaigoje, vietoje 
pasisveikinimo žodžių taria: “Tai, 
mat... pirkau dulkių siurblį “Ven
ta” ... Nesiurbia. Penkias minutes 
pasiurbė ir sustojo ..

St. Catharines lietuvių parapijos vaikų šventė su jų vadovais — mokytoja M. Gverzdiene ir mo
kyklos vedėjų Tėvu B. Mikalausku. OFM.

HAMILTON Ont

—vkst—

ŠALPOS FONDO komiteto metinis 
lėšų telkimo vajus — rinkliava davė 
gražius rezultatus. Aukos buvo renka
mas šiose vietovėse ir surinkta: 

$886.00 
40.00 
32.00 
25.00 
17.00 
15.00

Hamiltone 
Kitchener 
Stoney Creek 
Paris 
Preston 
Burlington

WINNIPEG, Man
BALTŲ FEDERACIJOS SKYRIUS 

1962 m. užbaigimui gruodžio 3 d. Hud
son’s Bay Company Auditorium suren
gė kavutę ir visų trijų tautybių paro
dėlę. Lietuviai, latviai ir estai atski
rai buvo išstatę savo tautinius išdirbi
nius ir kitas įvairenybes. Prie paro
dėlės veikė ir loterija. Parodėlę ap
lankė daugiau kaip 500 Įvairių tauty
bių asmenys. Svečiai buvo pavaišinti 
kavute, įvairiais namų darbo pyragai
čiais ir kartu pasigėrėjo visų trijų Pa
baltijo tautybių tautiniais išdirbiniais.

Iš vyriausybės atsilankė du parla
mento nariai, Winnipego miesto bur
mistras Stephan Juba, miesto tarėjai 
ir daugelis kitų svečių.

1962 m. Baltų fed. skyriui Wjnnipe- 
ge vadovavo agr. J. Malinauskas, kuris 
kartu yra ir KLB Winnipego apylinRes

davinėjo: S. Dielininkaitienė ir H. Bar- 
kaūskaitė. Kepures: G. Galinaitienė ir 
J. Barkauskaitė. K. Pranevičius N. Me
tų loterijai dovanojo kilnojamą me
talinį iškylų stalą. Loterijos bilietė
lius pardavinėjo EI. Kviętinskienė, lai
mėjo — Ant. Kvietinskas.

Sulaukus naujų metų, prisiminta A. 
Genio, V. Rutkausko ir A. Kvietinsko 
gimtadienis ir Vinco bei Elenos Januš
kų vedybinė sukaktis. Jiems visiems 
buvo pagrota po valsą. Kr.

Iš viso $1015.00
Tai atsiekta pasišventusių rinkėjų 

dėka, kurie nepagailėdami laiko lan
kė tautiečius prašydami aukų. Visiems 
rinkėjams reiškiame didelę pagarbą. 
Taip pat dėkojame visiems geriesiems 
tautiečiams, kurie suprasdami šalpos 
reikšmę tremtyje taip duosniai auko
jo. Pateikiame rinkėjų sąrašą pagal jų 
surinktas aukas:

V. Kežinaitis
B. Grajauskas

: O. Kačinskienė
A. Kaminskas

$101.50 
100.00 
67.00 
59.50

V. Leparskas
J. Tirkšlevičius
F. Urbaitis
P. Kažemėkas
A. Broga — iš Kitchener
J. Krištolaitis
D. Stukas
P. Kareckas
K. Žukauskas
F. Rimkus
D. Juškevičienė
T. Falkauskas—Ston. Creek
A. Pilipavičienė
A. Kuzmickąs — iš Paris
J. Gedrimienė
K. Lukoševičius
K. Mikšys
K. Simaitis
R. Zubrickas — iš Preston
A. Krakaitis—iš Burlington
A. Juozapavičius
P. ščegauskas
B. Asėlskis
A. Mingėla

52.50
51.50
50.00
40.00
40.00
40.00
39.00
36.00
35.00
34.00
32.00 
32.00 
27.00
25.00
24.00
23.00
19.00
18.00
17.00
15.00
14.00
12.00
6.00 
5.00

ruošto

SUDBURY, Ont
NAUJA VALDYBA. — 1963 m sau

sio 13 d. visuotinį KLB Sudburio apyl. 
susirinkimą atidarė pirm. St. Krivickas 
ir pakvietė pirmininkauti A. Jasiūną,

v-bos pirmininkas. Baltų f-jai iš eilės: 0 sekretoriauti M. Venskevičienę. Val- 
vadovaus estai, šio parengimo metu jvbos metini pranešima padarė pirm, 
skyriui liko $362 gryno pelno. Panaši si. Krivickas, o kontrolės komisijos 
kavutė — tautybių parodėlė Winnipe- — j Lukšys, kuris pranešime pasigė-kavutė — tautybių parodėlė Winnipe- — j Lukšys, kuris pranešime pasigė- 
ge ruošiama antri metai iš eilės. Per- r^j0 veiklumu, pavyzdinga tvarka ir 
ėmus vadovavimą agr. J. Malinauskui, į prašė visą valdybą pasilikti dar bent 
visi nesklandumai liko pašalinti ir tar- vieniems metams. Nesutikus teko eiti 
pusavio trintis tarp šių trijų broliškų prįe rinkimų. Iš senosios valdybos į 
tautų dingo. Tenka džiaugtis, kad naująją įėjo J, Kručas ir A. Juozapa- 
šios trys tautybės vis daugiau pasi- vičius. Pasiskirstė pareigomis: dau- 
reiškia svetimtaučių visuomenėje ir gausia balsų gavęs J. Lukšys — pirm., 
kelia aikštėn komunistų padarytas j Remeikis — sekr.v J. Kručas — pir- 
skriaudas šioms trims Pabaltijo tau- rnininko pavad. ir spaudos atstovas, A. 
toms- Kšt. : Juozapavičius — ižd., St. Tolvaišą —

I švietimo vadovas. Kandidatais liko: A.
VERTINGOS DOVANOS. Per Kusinskis ir P. Jutelis. Kontrolės ko- 

bažnyčios vidurį nuleistos 6 didelės : mįsijon išrinkti: Pr. Griškonis, A. Lau- 
porcelianinės, modernios lempos, ku-, cįus jr y Kriaučeliūnas. Kandidatais 
rias dovanoja Mykolo ir Marijos Ja- jjko g Semežienė ir I. Račinskienė.

prie rinkimų. Iš senosios valdybos i

Pasiskirstė pareigomis: dau-

Irene’s. Beauty Salon 
ber Shop. Šįmet jie 
grožio saiiono ir vyrų kirpyklos įstei
gimo sukaktį. Su džiaugsmu gali minė
ti tą sukaktį, nes jų darbas ir vargas 
atnešė gražių vaisių. Sudburyje persi
kėlė į naujas erdvesnes patalpas. Šian
dien jų įmonė yra didžiausia ir moder
niausia visame Sudburyje. Sąžiningu 
bei simpatingu patarnavimu susidarė 
gražią klijentūrą. Pas juos galima su
sikalbėti įvairiomis kalbomis. Moterų 
grožio salioną aptarnauja devynios pri
tyrusios plaukų stilistės, o vasario mė
nesį dar atvažiuoja, dirbti salionan du 
specialistai. Jau dveji metai kaip 
įsteigė Hamiltono miesto centre mo
derniausią ir didžiausią grožio salioną* 
bei vyrų kirpyklą. Krsp.

ir Charles Bar- 
švenčia moterų

ŠALPOS FONDO komiteto
lapkričio 17 d.šokių vakaro 1962

apyskaita:
Pajamos

* Išlaidos
Vakaro pelnas

H. šalpos Fondo k-tas

m.

$541.11
$427.16
$113.95

KAUKIŲ BALIUS, š.m. ruošiamas 
TFondo Hamiltono skyriaus valdybos, 
įvyks vasario 23 d., šeštadienį, prieš 
Užgavėnes. Hillcrest salėje. II aūgšte, 
510 Concession St.

Kviečiame kaukes ir visus Hamilto
no bei plačiųjų apylinkių lietuvius iš 
anksto susitvarkyti laiką ir pasiruošti 
kaukes, kad jame vis galėtumėte gau
siai dalyvauti. Kaukėms bus skiriamos 
stambios piniginės premijos. Bus ge
ra muzika ir visi kiti įvairumai. Ka
dangi prieš gavėnią paskutiniai šokiai, 
tai nepraleiskite progos gerai užsiga
vėti- Valdyba

nuškų šeima. Altoriaus apšvietimas 
irgi bus pertvarkytas, tam bus panau
dotos anksčiau gautos bažnyčios lem
poms pirkti aukos.

NAUJU METU SUTIKIMAS įvyko 
parapijos salėje. į kuri atsilankė ne
mažas skaičius svečių. Salę puošė: H. 
ir J. Barkauskaitės, Pov. Matveičiukas 
ir K. Mažeika, šeimininkavo: H. ir J. 
Barkauskaitės. Gėrimus pardavinėjo: 
Ę. Matveičiukas. Prie įėjimo: L. Čin- 
gaitė ir A. Dielininkaitis. Drabužinę 
tvarkė: A. ir V. Januškos. Gėles par-

Buvusieji vaidybos nariai pasižadėjo 
padėti naujajai valdybai ir už gražų 
veikimą praeitais metais susilaukė 
karštų publikos plojimų. Linkime ir 
naujajai valdybai geriausio pasiseki
mo.

V. LUMBIS Justino ir Birutės ves
tuvių puotoj pasakė jauniesiems gra
žią sveikinimo kalbą, kurios vestuvių 
dalyviai ilgai neužmirš.

KAZYS IR IRENA BAČIŪNAI, lie 
tuviškos veiklos dideli rėmėjai, prieš j 
dešimtį metų miesto centre įsteigė*

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

perkėlė 
i naujas patalpas — 

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

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

KUN. DR. J. TADARAUSKAS AV 
parapijos klebonas, paaukojo $100 ka
talikiškojo jaunimo žurnalui “Atei
tis”. Šią dovaną jis pažadėjo minėda
mas savo kunigystės 25 metų sukaktį. 
•Ateities” leidėjai nuoširdžiai dėko
ja gerbiamam Jubiliatui kun. dr. J. Ta- 
darauskui už tokią stambią dovaną žur
nalui.

ADOMAS OŽELIS, gyvenąs Filadel
fijoje, atšventė 110-tąjį gimtadienį. Su-I 
kaktuvininkas atvyko į JAV 1904 m. 
atitarnavęs caro armijoj. Karo tarny
bą jis atliko Petrapilyje, kur tekdavę 
ir caro Mikalojaus rūmus saugoti. Iš 
A. Oželio 19 vaikų tik 5 dar yra gyvi; 
žmona mirė 1945 m. Jis pats 1940 m. 
nustojo dirbti siuvėjų dirbtuvėje, bet 
iki paskutinio laiko vis dar buvo jud
rus ir sveikas, tik dabar kiek silpnes
nis. Prieš keletą metų Filadelfijos gy
dytojų draugija jį buvo paskelbusi 
sveiko gyvenimo pavyzdžiu.

GYDYTOJŲ KORPORACIJA “FRA- 
TERNITAS LITUANICA” savo meti
niame suvažiavime pasisakė prieš oku
panto peršamą kultūrinį bendradarbia
vimą esamomis sąlygomis. Moralinis 
ir materialinis Lietuvoje gyvenančių 
tautiečių rėmimas laiškais ir siunti
niais esanti išeivių pareiga.

Italija
KUN. A. BARONO PRIMICIJOS 

PAS SALEZIEČIUS. — A. Babonas 
buvo atvykęs Kastehiuovo įstaigon jau 
subrendęs jaunuolis 1953 m. pavasarį 
iš Anglijos. Išbuvo virš dvejų metų. 
Per tą laiką pasiruošė i Romos šv*. Ka
zimiero kolegiją seminarijos studi
joms. Prieš pat Kalėdas, kartu su ki
tais dviem draugais, buvo įšventintas 
i kunigus garsiojoje Laterano bazili
koje. Suprantama, kad jo mintis ir šir
dies troškimas dėl primicijų buvo — 

: važiuoti i Kasielnuovą. Toji Įstaiga 
jam — tėviškė, jos vyresnieji ir jau- 

: h ima s — lyg artimiausi giminės.
Ir nors, kaip visko reikalingas trem

tinys,priėmė labdaringos vokiečių <lr- 
i jos pakvietimą oficialias primicijas lai
kyti Miunchene, bet širdies primicijas 
rezervavo Kastelnuovui.

Palydėtas kun. V. Balčiūno ir kun. 
K. Dobrovolskio, buvo įstaigos sutik
tas su visu nuoširdumu. Iš Romos at
vykęs ir anų laikų įstaigos direktorius 
kun. J. Zeliauskas, kuris pasakė nuo
širdžiu džiaugsmu persunktą pamoks-. 
lą. Dijakonu patarnavo “SB” red. 
kun. Pr. Gavėnas, o subdijakonu — 
buvęs primicijanto mokslo draugas kl. 
M. Burba, taipgi jau arti prie kuni
gystės.

Sekė vaišinga ir pilna šeimos šili
mos agapė, jaunimo surengta akade
mija su įstaigos orkestro pasirodymais, 
dainomis, sveikinimais ir kalbomis. Iš
reikštas bendras džiaugsmas ir Įverti
nimas 
taigos

Mielam mūsų choristui J. PAULIUI, 
mirus jo mamytei Lietuvoje, 

reiškiame gilią užuojautą —

. Hamiltono parapijos choras

Nenuilstamam idėjos draugui

taip anksti atsiskyrus iš mūsų tarpo, 
valdybos narei Bronei Bujokienei ir šeimai 

reiškiame nuoširdžiausią užuojautą ir kartu liūdime —

Mielam Bičiuliui

a

Winnipeg© ateitininkai

jam, kaipo pirmam, kuris iš įs- 
auklėtinių pasiekė kunigystę.

Koresp.
KAZIMIERO LIET. KOLEGI-
ROMOJE gruodžio 15 d. buvo

ŠV.
JOJE
suruoštas pagerbimas kardinolui J. 
Pizzardo, kuris yra seminarijų ir un-tų 
kongregacijos prefektas. Buvo atžymė
ta jo 85 m. amžiaus ir 25 m. kardino- 
lavimo sukaktys. Jis yra didelis lietu
vių draugas.

PARAPIJOS CHORAS — nors vie-j 
na iš pirmųjų čia susikūrusių grupė. Į 
yra be atvangos įvairių aplinkybių i 

Į skriaudžiama. Jos veidai, kaip ir chor-! 
vedžiai, keitėsi, o pagal tai ir choro 
meninis lygis čia augo, čia krito. Apie 
savo ilgų metų veiklą, kiek ir kuo jiš

■ prisidėjo prie kultūrinio Hamiltono 
: kolonijos gyvenimo, savo dienyne ne-
■ turi nė mažiausios “špargalkos”,

po sunkios ligos nukeliavus amžinybėn.
Bronę Bujokienę. Mildutę ir Arūną 

skausmo dienose giliai užjaučiame ir dalinamės sielvartu — .

J. O. Demereckai
A. J. Kuncaičiai
S. J. Ramančiauskai
V. A. Rutkauskai
J. A. Cingai

Argentina
ARGENTINOS LIETUVIU BEND- 

RUOMENĖ gruodžio 16 d. Lietuvių sa
lėje paminėjo Lietuvos atgimimo dai
niaus ir poeto Maironio 100 metų nuo 
jo gimimo sukaktį. Minėjimą atidarė 
B-nės pirm. Ant. Balčiūnas. Apie Mai
ronio nuopelnus Lietuvai ir lietuvių 
tautai kalbėjo “Laiko” redaktorius 
kun. Aug. Steigvila. Po to buvo plati 
meninė programa. Radijo valandėlė 
“Lietuvos Aidai” davė ištisą piftvalan- 
dį Maironio pagerbimui.

Australija
“MENO DIENOS ADELAIDĖJE”— 

tokiu vardu leidinėlis išėjo Meno die
nų metu 1962 m. gruodžio 27-30 d. 
Adelaidėje. Meno šventėje, pasirodė 
Newcastle, Geelongo, Adelaidės, Mel
bourne, Sydney chorai, vad. muzikų: 
S. Žuko, M. Kymanto, V. Šimkaus, A. 
čeinos, K. Kavaliausko, šie chorai pa
sirodė atskirai ir bendrai. Taip pat 
buvo literatūros vakaras. Suvaidinta 
J. Griniaus “Gulbės giesmė” ir kome
dija “Slidus pusmilijonis”. Režisavo J^ 
Gučius ir Z. Kučinskas. Tuo pat metu _ 
įvyko ir Australijos krašto tarybos po
sėdis, Katalikų Federacijos konferen
cija bei kitų organizacijų suvažiavimai.

Paruošė Pr. AL

i
VAJUS TAUTOS NAMAMS 92 sa Į LN KINO TEATRE DELTA nuo šio 

jvaitėje davė didelę ir labai malonią ■ sekmadienio (dabar kino teatrai atda- 
staigmeną iš Brant f ordų. Ignas Mer- ri ir sekmadieniais) pradedami rodyti

Kaip ten bebūtų, choras vis dar turi kevičius, apsilankiusiam St. Bakšiui, du gražūs spalvoti filmai — “Helen of 
tą patį užsispyrimą ugdyti lietuvišką įteikė S1000 čekį LN paskolos serams Į Troy”; kuriame pagrindinį vaidmenį 
dainą išeivijoje, kuri eina kartu .su pirkti. Tuo būdu ši savaitė yra antroji atlieka lietuvis Jokūbas Šernas 
mūsų istorija. Dabar, kai visiškai atsi- iš eilės, kai gaunama lukoKuuuiv* 
palaidavom nuo pirmojo įspūdžio, kai į Bendra vajaus suma pasiekė $90.600. filmai ir atvykę seksime juos su di- 

w'i p. Ignui nuoširdžiausias! džiausiu susidomėjimu. Sk. St. 
ačiū už taip didelį pasitikėjimą. Gili; 
padėka Vyt. Peldžiui iš Paris. Ont., va
žinėjusiam savu automobiliu su St. 
Bakšiu, o p. Kuzmickams už LN atsto
vui nakvyne ir vaišes. J. širvinskas 
iš Brantfordo įteikė $1 auką už met- jau vyksta. Minėjimas įvyks vasario 
rasti. Nuoširdus ačiū!

ir 
kai gaunama po tūkstantinę. “Land of Pharaons”. Tai retai gražūs

“nauja šluota” jau įsisenėjo, galime ; Mielajam 
aiškiau žiūrėti į choro dienyno pirmuo- ačiū už 1

svaro 
svaro 
svaro 
svaro 
svaro

$15.90
$15.75
$18.00
$23.50
$26.90

cukraus,
ryžių, 1 svaras sūrio, 
rūkyto bekono, 
rūkyto kumpio, 
džiovintų vaisių. *

20
20
20
10
20

svarų 
svarų 
svarų 
svarų 
svarų

10 svarų cukraus
10 svarų miltų
10 svarų ryžių
10 svaru tauku.

. • ‘ _ //R) //

Gardaus maisto 
SIUNTINIAI 

Į USSR 
Pristatoma laike 2-3 savaičių. 

Pilnai garantuota, 
cukraus 
miltų 
ryžių 
sviesto 
taukų

nuoširdumą bei rūpestingumą B-nės

EAST. ROOM 297

Kad sėkmingiau praeitų Vasario 16 
minėjimas, St. Catharines B-nės v-ba 
dirba artimame kontakte su Wellan-

16 d. slovakų salėje, Page ir Welland 
gatvių sankryžoj. B-nės v-ba tam rei-

Niagara pusiasalis
VASARIO 16 paminėti pasiruošimas

Atsigaivinkite su

Parsineškite dezę 
MOLSON CANADIAN

lager beer 
šiandien

MOLSON’
INDEPENDENT BREWERS SINCE 1786

315

sius lapus, kuriems pradžią davė sol. 
į V. Verikaitis, perimdamas vesti mūsų 
Į chorą. Jame ligšiol kiekvienas choris
tas buvo atskiras sau vienetas, tik iš
orėje juos supo bendra idėja. Dabar 
choras yra sucementuotas stipriais 
draugiškumo, solidarumo bei organi
zaciniais saitais, kurie choro aktyvu
mą pakėlė visu šimtu nuošimčių. Be 
savo pagrindinio uždavinio, jis įsijun
gė plačiau ir į kitus kolonijos visuo
meninius reikalus. Ir mūsų liaudies 
dainos bei lietuviai kompozitoriai vėl 
grąžinti į repertuarą, iš kurio paskuti- 

• niu laiku mėgino išstumti svetimieji. 
■ žodžiu, nežiūrint kokiomis kritiškomis 
akimis bevartytume šiuos lapus, veltui 
bejieškotume, ką reiktų čia pataisyti.

Pirmieji šių metų uždaviniai: mišrus 
koncertas: sol. V .Verikaičio ir Hamil
tono parapijos choro koncertas vasario 
9 d., Vasario 16 minėjimai Delhi ir va
sario 17 d. Hamiltone. Choras stropiai 
ruošia St. Šimkaus kantatą “Atsisvei
kinimas su tėvyne”.

žengiant į 1963 metus, po šio, nors 
ir labai paviršutiniško žvilgsnio į pra
ėjusių poros metų Hamiltono parap. 
choro veiklą, belieka tik dar kartą 
padėkoti už visus rūpesčius, moralinę 
ir materialinę choro globa gerb. kun. 
dr. J. Tadarauskui ir palinkėti jam ge
riausios kloties.

Linkime asmeninės laimės bei pa
sisekimo darbe choro vadovui V. Ve- 
rikaičiui ir visiems choristams, o ypač 
jaunimui, kuris aktyviai dalyvauja 
chore. Dėkojame buvusiam choro se
niūnui Pauliui, įdėjusiam tiek širdies 
ir darbo bendriems choro reikalams, 
ir linkime sėkmės naujai choro valdy
bai bei jos pirm. A. Juozapavičiui.

A. Matulienė

VIENINTELIAI ŠOKIAI tarp Naujų kalui prašo visuomenės paramos. V-ba 
Metų ir Užgavėnių ruošiami LN v-bos yra numačiusi per minėjimą paruošti 
Hillcrest salėje. 510 Concession St. — turtingą loteriją. Greitu laiku lanky- 
ant kalno, šeštadienį, vasario 2 d. isime visus lietuvius ir maloniai prašo- 

’me prisidėti prie loterijos pinigais ir 
PADĖKA. — Reiškiu gilią padėką; daiktais. Į minėjimo ruošą įsijungė J. 

sunkioje ligoje gausiai mane lankiu- ■ čepOrįus Niagara Falls, Ont.; jis rū- 
siems. Taip pat dėkoju už dovanas ir;pįnsis loterija Niagara Falls mieste, 
gėles. ..................... I Be to, J. čeporius pirmas pasisiūlė

Dėkoju dr. O. Valaitienei už nepa- sumokėti B-nės nario mokesti. Nuošir- 
prastą rūpestingumą ir chirurgui dr. džiai dėkojame j. čeporiui už parodytą 
Kvikliui už sėkmingą operaciją. nuoširdumą bei rūpestingumą B-nės 

Didž. gerb. kun. dr. J. Tadarauskui, darfre 
savo dukrai Laimai ir žentui Justui; 
Kriaučiūnams, anūkei Rūtelei Kriau-;
čiūnaitei už maldas ir dovanėlę.

Dėkoju savo mamai S. Skripkienei. do g.nės v-ba. Wellandas yra pasiruo- 
serims Genei ir T.iiieiiai Skrinkn- ___ e-< __ ;__ _____seserims Genei ir Liucijai Skripku- 

tėms; seseriai ir švogeriui A. J. As- 
menavičiams. P. H. Sudikui, pp. Ko- 
chankams, V. Stanaitienei, pp. Ersti- 
kaičiams (Stoney Creek), pp. Kle
vams, pp. Kšivickams, L. Meškauskie
nei ir jos dukrai A. Stanaitienei, Ha
miltono LKM dr-jos valdybai, jos pir
mininkei p. Bakaitienei, sekr. G. Kaže- 
mėkienci už lankymą ligoninėje ir do
vana. valdybos narei O. Kačinskie
nei, gailestingajai seselei L. Bakai
ty t ei. S. Rickienei (Stoney Creek), p. 
Skaisticnei. Taip pat esu labai dėkin
ga savo vyrui už rūpestingumą ir lan
kymą.

Lieku visiems dėkinga —
S. Pakštienė, 

Jones Rd. R.R. 2, 
Fruitland, Ont.

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI $3.000, mor- 
gičiu paskolos iki 60% tūrio vertės. Nemokamas gyvybes ir 
paskolų draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. po pietų. 
r • Wniafe 5 vai. — 8 vai. vakaro.

Telefonas JA. 8-0511

šęs dalyvauti St. Catharines per minė
jimą Vasario 16, o st. cathariniečiai 
ruošiasi vykti į Wellanda, nes jų mi
nėjimas šios šventės įvyks savaite vė
liau, tai yra vasario 23 d. Abidvi B-nės 
dirbdamos išvien nugalės visus susida
riusius sunkumus. B-nės valdyba

KLB ŠALPOS FONDAS praneša, 
kad per BALFą numato pasiųsti dides
nį kiekį vyriškų drabužių į Lietuva. 
B-nės v-ba skubiai prašo adresų tų lie
tuvių, kuriems yra reikalinga para
ma Lietuvoje. Laikas yra trumpas ir 
terminuotas. Adresus v-ba priims iki 
vasario 10 d. St. Catharines gyveną ad
resus siųskite: J. šarapnickas, 56 Con
cord Ave.: P. Baronui, 99 Grass St.; P. 
Dauginai 47 Currie St. Niagara Falls 
mieste — siųskite adresus: St. Ulbinas, 
840 Willmott St. B-nės v-ba

Havana. — Metinis cukraus • 
! derlius Kuboje būdavo apie 6 
| mil. tonų. 1962 m. tegauta 4.1! 
j mil. tonų. Castro kaltina Įvairius' 
sabotažininkus, kurie padeginėjo! 
cukriniu nendrių laukus.

s34.00
1 svaras kavos pupelių 
1 svaras kakavos, 
1 svaras šokolado, 
2,/ž 
2’^ 
2’^ 
2z2 
2^2 

Household .
Special $34.00 
1 svaras kavos pupelių, 
10 svarų cukraus, 10 sv. miltų, 
10 svarų ryžiu, 
5 sv. rūkyto bekono, 
2f2 svaro aliejaus virimui, 
2l^z svaro rūkyto kumpio.
PRAŠYKITE MŪSŲ PILNO SĄ

RAŠO. KURIAME RASITE 
DAUGIAU SIUNTINIU PAČIŲ 

PASIRINKIMUI.

Siusk pinigus į 
SSSR

Tik GRAMERCY duoda jums:
• Pilną garantiją

Mes turime Bankų ir Apdrau- 
dos Departmaento leidimą ir 
bondyti iki $20.000.

• Geriausias pristatymas 
Nieko neatskaičiuojama. Maž
daug 10-14 dienų.

• Išmokama pilnai
• Pasirašyti kvitai

Tik mes vieni duodame pasi
rašytus gavėjo kvitus už visus 
persiuntimus.

Kursas: 9 rubliai už $10. Už pa- 
tamavima — iki $35 — $3.50. 
Virš $35 — 10%.

Specializuojasi nuo 1947 metų.

Shipping Co
118 EAST 28th STREET, 

NEW YORK I«, N.Y., USA.
Tel. MU. 9 0598.
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Dabarties religinis menas

Aš noriu mamai padėti
Mama Anė sušilusi, sagstyda- 

mosi apsiaustą, išbėgo iš darbo
vietės, bet autobusas jau buvo 
nuvažiavęs.

— Viešpatie, — galvojo Anė, 
— ką daryti? Stovėti tame šal
tyje dar apie dešimtį minučių? 
Laiko mažai tesutaupysiū, tik su
šalsiu ir dar penkioliką centų iš
leisiu ... Eisiu. — Ir skubiai 
ėmė eiti namų link. Ėjo zigza
gais iš gatvelės i gatvelę, kad tik 
arčiau, kad tik greičiau. Kai 
pasiekė namus, jai gėlė kaktą ir 
bevęik nebejuto nei rankų nei 
kojų-

— Ar pėsčia? — susirūpinęs 
paklausė vyras.

Anė tik linktelėjo galvą ir nu
siėmė apšerkšnijusius akinius.

— Vaikai, — tarė tėvas, — 
šliures mamai, greičiau! — Nu
vilko žmonai apsiaustą, pakabi
no ir ėmė švelniai trinti ir šildy
ti jos rankas.

— Mama, mes labai skanią va
karienę ruošiame, — šaukė iš 
virtuvės Rasytė.

— Tikiu, brangute, jūs visada 
skaniai išverdate. — Mama bu
vo beeinanti i virtuvę, bet Auš
relė, ją duryse sulaikė.

— Mamyte, mes pakankamai 
didelės. — Ji apkabino motiną, 
švelniai ją apsuko ir nulydėjo 
atgal į kambarį. — Sėsk ir ilsė
kis, — pati gi ir vėl dingo už 
virtuvės durų.

Po kelių minučių vakarienė 
buvo ant stalo ir visa šeima val
gė šnekučiuodama apie dienos 
išgyvenimus ir įvykius.

—- Skalbinius atvežė, ten už 
durų padėti, — įterpė Rasytė.

—Pati juos ten nunešei? — 
paklausė mama.

— Ne, tėtis nunešė.
— Tai šį vakarą, vaikeli, turi

me juos lyginti (prosyti).
— Gal galim palikti iki ryto

jaus?
— Ne, brangute, ryt aš turiu 

repeticiją ir tuoj po vakarienės 
išvažiuoju.

Rasytė nusiminė ir baigė val
gyti tylėdama.

Po vakarienės visos trys sku
biai sutvarkė virtuvę.

— Mama, — priėjo Rasytė 
prie motinos. — Aš susitariau su 
draugėmis eiti šį vakarą į čiuo
žyklą.

— Nieko nepadarysi, brangu
te, žinai, kad turime dirbti.

— Bet, mama, jos ateis ...
-— Tai kas, vaikeli, pasakysi, 

kad negali.
— Man gėda sakyti, kad ma

ma manęs neleidžia" Jos gali ei
ti kada tik nori ir kur tik nori, 
o mes, kaip šuniukai pririštos!

— Rasyte, — motina apkabi
no dukrelę. — Aš jau daug kar
tų sakiau, kad nelygintum savęs 
su jomis. Mes daug skurdžiau 
gyvename, negu jų tėvai.

— Bet jos, mama, to nesu

prastų, jei aš ir pasakyčiau. Jos 
juokiasi iš manęs!

— Aš manau, brangute, tai 
priklauso nuo to, kaip tu joms 
pasakytum.

Rasytė pakėlė galvutę ir aša
rotom akytėm žiūrėjo į motiną, 
kuri'tarė:

— Jos, aišku, mano nesveika
tos, mūsų vargo nesupras. Kai 
jos ateis, atsiprašyk ir pasakyk, 
kad iš skalbyklos atvežė drėgnus 
skalbinius, ir tu nori padėti sa
vo mamytei juos lyginti. Supran
ti? Ne aš neleidžiu, bet tu pati 
to nori.

Rasytė žiūrėjo į mamą plačiai 
atvertom akytėm.

— Taigi, dukra, — tęsė moti
na, — tikiu,-kad supratai. O da
bar, daryk, kaip tavo širdelė tau 
sakys.

— Tu dar leistum mane į 
čiuožyklą?

— Po viso, ką pasakiau, leis
čiau, jeigu tu tikrai pati to nori.

Anė pradėjo lyginti skalbi
nius. Širdyje gi buvo taip nera
mu. O kas, jei Rasytė išeis? Ne 
tai svarbu, kad sunkiau su skal
biniais, bet ar sugebėjo jos try
likos metelių dukrytė suprasti 
jųdviejų pasikalbėjimą?

Gatvėje pasigirdo mergaičių 
būrio klegesys ir net kelios ran
kos iš karto ėmė belsti į duris. 
Rasytė jas atidarė.

— Ei, tu dar neapsirengusi? 
— šaukė viena.

—- Greičiau, skubėk! — šaukė 
kita. -

— Atsiprašau, — tarė Rasytė 
rimtu tonu.

— Ką, neisi? Kodėl?
— Aš nežinojau, kad šiandien 

mūsų drėgnus skalbinius iš skal
byklos atveš.

— Ką tai turi bendro su čiuo
žykla? — nustebo draugės.

— Aš noriu padėti mamai 
juos sutvarkyti.

— O, come on! — protestavo 
draugės. — Don’t be silly!

— Aš ne silly! — kiek pakel
tu tonu atsakė Rasytė.—Aš n o - 
r i u padėti savo pavargusiai ma
mai ir padėsiu. Suprantate?

Mergaitės pasijuto kaip šaltu 
vandeniu perpiltos. Pakraipė 
galvas, patraukė pečius ir pa- 
klaususios ar Rasytė galės čiuož
ti rytoj, išsinešdino į gatvę.

Rasytė išdidi, pati savim pa
tenkinta, atėjo į virtuvę ir tarė:

— Dabar mano eilė, mamuk, 
tu eik ir ilsėkis.

Mama priglaudė Rasytę prie 
krūtinės:

— Mano brangi, Rasyte!...

pgsČ^i0tL4>ilinir^ų 
domėjimąsi religine tematika ir 
atkreipti tiek pasauliečių tiek už 
bažnyčių išvaizdą atsakingų dva
siškių dėmesį į religinės išraiškos 
problemas dabartinėje dailėje, 
Tėvai jėzuitai Regis kolegijoj To
ronte suruošė religinio meno pa
rodą. Plačios apimties parodoje 
dalyvaujančių dailininkų darbai

lydytos vielos “Lozorius”, austro 
L. Oesterle smulkūs maketai di- 

i desniems užsimojimams ir J. Ba- 
labai įvairūs kūrybiniu nusiteiki- į kio lydytų vario plokščių stambių 
mu ir nprdano npivofic mAninin: dimensijų abstraktas, matyt, tai

kpi gaįėtų būti neišsemiama kū-Į grafikos įdarbus, kurių du vię- 
rybinė vefsnie. Tačiatf vienintelis šėmoje dar** nferffatjfti. Piešinyje 
rimtesnis bandymas tėra J. Mor- ant šilko vaizduojamas “Konti- 
rosan triptikas, sugestijonuojąs nentų Viešpats”, keturiuose įvai- 
galimybes mūsų naujųjų bažny-irių rasių veiduose simbolizuojąs 
čių altoriams. Kristaus Vienumą visame pašau-

Skulptūroje minėtina R. Baird lyje. Didelio formato ir naujasis
% « J • > t £ T A _ J * » 1 V i I W ••stiklo nuospaudas “Madona”, 

ypač įdomus tuo, kad Valius pa
naudoja jo branginamas liaudiš
kas paukštelių figūrėles, sugru- 

inu u jjciuaug utŲguj meniniu,uiiueusijų avjuaMao, maivi, uai puotas irgi apie liaudišką Mado- 
lygio atžvilgiu. Vienas viltingas i progai užvardintas "Kanados kan- ną. Normaliai Valius šykštus 
reiškinys — tai išvengimas bažny- i kiniai”. spalvų pasirinkime; čia gi jis įve-
tinio meno krautuvėse prekiau-; Pastaruoju metu atsinaujinus da didelį spalvingumą ir jam ne- 
jamo tipo eksponatų, pernelyg! dėmesiui ir panaudojant naujas įprastus duslius spalvų derinius.

• » w w • v. J « •» .. X. • 1 • V •

mu ir perdaug nelygūs meninio

reiškinys — tai išvengimas bažny- i kiniai”, 
tinio meno krautuvėse prekiau-!

gausių bažnyčiose šiandieną. technikas, gerų pasekmių gauna

Parodos tapyboje vyrauja stili
zuotos, plokštiniu bei spalviniu 
atžvilgiu skaldytos figūros. Yra 
bandymų abstrakčiai reikšti reli
gines idėjas. Kaikurių nuomone, 
tiktai abstraktumu įmanoma iš
reikšti galutinę realybę. Iš tiesų, 
religinės išraiškos prasme, įspū
dingiausiu kūriniu kaip tik ir yra 
abstraktas. Visiškai juodo, ru
paus, tirštėjančio į žėrinčiai bal
tą ovalą paviršiaus Tėvo jėzuito 
O. Magnan tapinys teikia stiprų 
triumfo ir džiaugsmo jausmą. De
ja, daugumas kitų abstrakčių dar
bų meniškai persilpni reikšti bet- 
kokias idėjas.

Katalikų Bažnyčia yra nepa
prastai turtinga ženklais, simbo
liais, kurie dabartiniam dailinin-

Šį nuospaudą skiriame prie pačių 
meniškai vertingiausių darbų pa
rodoje, nors paveikslo religinės 
emocijos gal tiktai labiau pajau- 
čiamos pažįstančių lietuvių tau
todailės dvasią.

Atskirai paminėtini ir Clair 
Shoniker-Bričkienės biblinės te
matikos tapiniai, geru piešiniu ir

ma vitražuose. Reikia apgailes
tauti, kad parodoje teišstatyti du 
didesni vitražų pavyzdžiai, vienas 
jų J. Bakio, kuris storo skaldyto 
stiklo kompozicijos beveik simet
rinėje figūroje išreiškia “Septy
nis skausmus”. Bakis vitražais jau 
užsirekomendavo šv. Jono Kr. 
bažnyčioje Toronte; parodos dar- atokumą keliančiomis monochro- 
bas irgi panašaus darbo.

Didžiausio dėmesio parodoje 
turėtų sulaukti McCence liturgi
niai drabužiai. Kaipgi būtų džiu
gu ir prie mūsų lietuviškų altorių 
matyti tokius aprėdus: subtilių 
spalvų, tobulos formos, kukliom 
simbolių puošmenom, užuot, pa
gal Th. Merton, dažnai net vulga
riai sentimentalių paveikslų ant 
kunigo nugaros!

Telesforas Valius išstatė tris

matinėmis spalvomis išreiškian
tys universalią žmonijos tragiką.

Pupytės nuotykiai šaltą žiemą
Piešė Dalia Kvietytė

Iš kur tiek daug sniego?Pupyte, imk kastuvą ir nuva
lyk sniegą nuo šaligatvio.

Kultūrinėje veikloje
DAIL. VYT. RAULINAIČIO skulp Į DARIO NICODEMI “Gatvės vaiko” 

turos ir tapybos kūrinių paroda Cle spektaklis bus kartojamas Čikagoj sau- 
velande rengiama gegužės mėri. šio 26 d., 7 v.v. Jaunimo Centre. Scam-

Gerai žinojo
Grįžęs iš mokyklos sūnus pasi

gyrė tėvui:
— žinai, tėveli, šiandien aš vie

nintelis teisingai atsakiau į mo
kytojo klausimą?

— O ko gi jis klausė?
— Jis klausė, kas išmušė langą.

Wdlo..#
"Senis 

ai ne’jė 4xk, ' 
pisę maišo

— Pavargau. Toks sunkus kastu
vas!
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Užteks! Nuvaliau pusę šaligat
vio, nes Kalėdų senis nedaug 
dovanų atnešė.

Stasys Yla

Profesorius 
Mykolas Biržiška 
kančių c .
nuskaidrinta 
asmenybė

50.
Išvykus iš Lietuvos

Tremtyje, ypač Pabaltijo universitete, velionis ne tik 
buvo žinomas, bet ir matomas savo religine praktika tiek 
studentams, tiek profesūrai. Apie tai keletą pastebėjimų 
pateikė kun. R. Krasauskas, buvęs universitetinės Pinne- 
liergo stovyklos kapelionas. Pažintis su velioniu užsimez
gusi dar Hamburge, kai kunigas ten vykdavęs laikyti 
pamaldų studentams. Pamaldos buvusios vienoj univer
siteto auditorijoj. Profesorius su žmona ateidavę vieni iš 
pirmųjų ir pasilikdavę ilgėliau, kad galėtų sutikti kunigą 
ir su juo pasikalbėti. Taip pat ankstėliau ateidavę ir už- 
imdavę pirmąsias vietas Pinneberge. Nebuvo nelaukta, 
kad profesorius su žmona ateitų ir j studentų rekolek
cijas, kurių vesti buvo pakviestas T. Alf. Bernatonis, ka
pucinas. Po pirmosios konferencijos vakare, profesorius, 
išeidamas iš koplyčios, priėjęs ir paklausęs:

— Iš kur, kapelione, pakvietei toki rekolekcijų vedė
ją? Tai žmogus tartum iš kito pasaulio.

Koplyčia tą vakarą atrodė mistiškai. Žibėjo tik žva
kės nuo altoriaus. Kalbėtojas neįprastoj vienuolio uni
formoj, su barzda, kalbėjo nuo altoriaus — labai ramiai. 
Tą vakarą jo žodis tikrai buvo gražus ir tai profesoriui, 
matyt, padarė gilų įspūdį. Paskutinę dieną rekolekcijų 
vedėjas ir kapelionas išėjo klausyti išpažinčių — vienas 
vienoj koplyčios pusėj, antras - kitoj. Profesorius su žmo
na pasirinko išpažinčiai savąjį kapelioną.

Kapelionui tekdavę atsilankyti pas velionį ir ponią; 
atėjusiam visada buvę malonūs, gražiai priimdavę. Bu

vęs paprotys, kad profesoriai iš eilės kviesdavę kapelioną 
pietų sekmadieniais. Keletą sekmadienių tekę pietauti ir 
pas velionį; tada ateidavę ir kiti du broliai. Pradedant 
pietus Mykolai susikaupdavę ir persižegnodavę. 1948 m. 
buvusios bendros Kūčios, į kurias susirinkę apie 80 stu- 
dentii ir profesorių su šeimomis. Myk. Biržiška sėdėjęs 
prie pirmojo — iškilniingojo stalo. Maldos metu jis ir 
tada nesivaržė persižegnoti. Kartą velionis kalbėjęs stu
dentams apie šv. Kazimierą ir Mariją, cituodamas iš atsi
neštų kantičkų ir storų maldaknygių — “Šaltinių”. Vieną 
kartą ponia, girdint prof. Mykolui, reiškė savo susirū
pinimą dėl vyro brolių religinės būsenos, reikšdama vilti, 
jog ir jie kada nors susitvarkys.

Amerikoj — aktyvus parapijietis

Velionis su žmona ir dukros šeima, kaip žinia, įsikūrė 
Los Angelęs. Netrukus aplankė vietos lietuvių kleboną 
ir paprašė įrašyti jį į parapiją.

— Mielai, — atsakė klebonas, — tik su viena privile
gija, kad nuo finansinių pareigų esate atleistas.

Tai priminęs laidotuvių pamoksle, klebonas kalbėjo:
— Nuo to laiko, ar kas atveždavo ar ne, nežiūrint ilgo 

kelio, Profesorius visada būdavo bažnyčioj. Jisai savo 
ramumu ir laikysena priminė mokslininką Pasteur, kurį 
draugas, pamatęs su rožiniu rankoj, tarė: “Profesoriau, 
ar davatka tapai?” Pasteur jam ramiai atsakė: “Ne! Dar 
tebesu katalikas".

Kun. J. A. Kučingis, prašomas, pateikė laišku dar pa
pildomų dalykų.

— Profesorius Biržiška nuo pat atvykimo į Los An
geles aktyviai dalyvavo parapijos gyvenime. Keletą kartų 
per metus ėjo sakramentų. Savo ligos metu dviem atve
jais priėmė paskutinius sakramentus... Jį grįžti į tikėji
mą paskatino jo geras draugas ir jo pavyzdys — vysk. 
M. Reinys. Pas jį ir išpažintį atliko. Nutolimą nuo tikė
jimo priskyrė laiko dvasiai ir mokyklos įtakai... Savu 
laiku buvau profesorių raginęs parašyti savo pažiūras į 
gyvenimą. Jis tai priėmė rimtai, bet kiti darbai neleido 
jam to padaryti... Broliui Vaclovui minis, nevyko į lai
dotuves, kadangi turėjo būti sudeginamas. Labai rūpi
nosi savo vaikaičių (anūkų) religiniu auklėjimu. Mirus 
žentui K. Barauskui, jisai jiems tapo tikru tėvu ir moky

šiuo metu Kanadoje, aplamai 
paėmus, nebetenka nuogąstauti, 
kad dabartinė dailininku kūryba 
nebūtų priimtina bažnyčių staty
tojams. Betgi tebėra meniškai pa
jėgių dailininkų bei architektu 
parinkimo klausimas. Tai ir gali 
būti didžiausia kliūtis reikšmingo 
religinio meno išugdymui. Neuž
tenka atviros minties naujoms 
meno idėjoms — reikia didesnio 
tiek kunigų, tiek atsakingų pasau
liečių estetinio išsilavinimo ir kri
tinio jautrumo. Tėvai jėzuitai šia, 
kasmet ruošti žadama, paroda ei
na sveikintina edukacine bei tin
kama dailininkų paskatinimo 
linkmė.

Canadian Religious Art Today, 
Regis College, 3425 Bayview Av., 
Toronto. Sausio 8-31 d. Lanky
mo valandos: nuo pirmadienio iki 
šeštadienio 3 - 9 v.v., sekmadie
niais— 10 v.r. - 5 v. p.p. -

P. Alba

■PIANISTAS A. KWBEVKWS*. ifgfc ''“’“F ‘
pėnlcetos I meti? ,£ertr«kikos, / amerHnfe- 
•ių kviečiamas, vėl atvyksta koncer
tuoti į Detroitu. Vasario 3 d. Mercy 
College studentams jis duos pavyzdi
nį koncertą, parodant tikrąjį kelią į 
muzikos pedagogiką.

B. JANKAUSKAITĖ - PRAPUOLĖ- 
NIENĖ išvertė iš prancūzų kalbos ir 
paruošė spaudai “Sofijos nelaimes”. 
Tai įdomios ir vaiko pasaulį taikliai 
nagrinėjančios pasakaitės. Jos spaus
dinamos “Eglutėje”.

PROF. J. ŽILEVIČIAUS muzikolo
gijos archyve, Čikagoje, yra labai daug 
plokštelių, net pačios pirmosios, ku
rios buvo pagamintos 1904 m. Rygoje. 
Yra ir anais laikais plačiai Amerikoje 
vartoti muzikos roliukai. Didelę ar
chyvo dalį sudaro Amerikos lietuvių 
muzikinė veikla, pradedant 1879 m., 
kai į Ameriką atvyko pirmasis lietu
vis vargonininkas Bačkauskas. Archy
ve yra ir primityvusis skyrius, kuria
me yra surinktos gaidos, rašytos sa
vamokslių vargonininkų.

DAIL. K. ZAPKUS, turėjęs dvi sėk
mingas savo darbų parodas lietuvių 
ir amerikiečių tarpe, gavo stipendiją 
gilinti studijoms Europoje. Šiuo me
tu keliauja po įvairias* Europos vals
tybes, lankydamas mokslo ir meno ži
dinius. Jau apkeliavo 10 valstybių.

MARTYNAS MAŽVYDAS, pirmasis 
lietuviškosios knygos autorius, lietu
vių raštijos tėvas, Čikagoje bus mini
mas gegužės 11 d. Jo mirties 400 me
tų sukakties atminimą, kuris įvyks 
Jaunimo Centre, ruošia Pedagoginis 
Lituanistikos institutas. Ta proga iš
leidžiama atskiru fotografuotiniu leidi
niu ir pirmoji knyga su jos autoriaus 
gyvenimo aprašymu.

J. GLIAUDOS pirmąją “Draugo” 
premiją gavęs romanas “Namai ant 
smėlio” pasirodys anglų kalba. Sutar
tis su leidykla jau pasirašyta.

MUZ. JONAS BANYS, MIC, buvęs 
ilgametis Marianopolio mokykloje mu
zikos mokytojas, sulaukė 77 m. amž. 
Jis paruošė naują kompoziciją šv. 
Pranciškaus “Saulės giesmei”; sukūrė 
muziką keletai lietuviškų dainų ir bai
gia kompoziciją Mišių, kurias greičiau-

I šia pavadinsiąs Šiluvos Marjos Mi- 
‘ šiomis. Pr. A.

GUDIŠKŲ KNYGŲ TIRAŽAS. Sov. 
S-gos 1961 m. spaudos metraštyje pa
skelbta, kad per tuos metus sovietina- 
moję Gudijoje buvo išleista tiktai 437 
gudiškos knygos. Tais pačiais metais 
išleista 1197 knygos rusų kalba! Su
kaktuvininko Jankos Kupalos (gimė 
1882 m., nusižudė 1942 m.) veikalų 
rinkinys išleistas 3000 egz. tiražu. Tuo 
tarpu išeiviai gudai 1955 m. išleido 
to paties dainiaus rinkinį “Spadčyna” 
2000 egz. tiražu. Ogi Gudijoje priskai- 
toma net 20.000 bibliotekų ...

SOL. VIRGILIJUS NOREIKA Ry
gos operoje atliko Almavivos partiją 
Rosini operoje “Sevilijos kirpėjas”. 
Leningrado mažojo operos teatro sce
noje dainavo kitas pasižymėjęs lietuvis 
tenoras Valentinas Adamkevičius ir 
baritonas Jonas Stasiūnas. Abu atli
ko Otelio ir Jago vaidmenis Verdi 
operoje “Otelio”.

SAL. NĖRIES lyrikos rinktinė iš
leista Latvijoje.

1962 M. LIETUVOJE filmus žiūrėjo 
40 mil. žmonių arba vienas suaugęs 
žiūrovas aplankė daugiau kaip 20 ki
no filmų. Nusiskundžiama, kad Vilniu
je esą permažai kinų. Dabar jau nori
ma plačiu mastu bilietus iš anksto par
davinėti darbovietėse, gi įmonėse, įs
taigose rodyti dokumentinius filmus.

GUDŲ KUN. J. HERMANOVI- 
ČIAUS, MIC, atsiminimai išleidžiami 
Vokietijoje, Miunchene. Jie pavadin
ti “Kitaj - Sibir - Maskva”. Autorius tu
ri dabar jau 72 m. amžiaus ir gyvena 
gudų misijos centre Anglijoje.

LIETUVOJE IŠLEISTA “Lietuvių 
kalbotyros klausimu” penktoji knyga. 
Plačiausias darbas — V. Ambrazo stu
dija “Absoliutinis naudininkas 16-17 
amžių lietuvių kalbos paminkluose”, 
be to, paskelbta dar 10 straipsnių įvai
riais lietuvių dialektologijos, toponi
mikos ir leksikografijos klausimais.

VILNIAUS valst. dailės muzėjuje 
įvyko Lietuvos portreto paroda. Gruo
džio 26 d. buvo surengtas parodos eks
pozicijos aptarimas. Kalbėjo dailinin
kų s-gos pirm. J. Kuzminskis, o dailės 
istorikas V. Uloza pažymėjo, kad daili
ninkai savo darbuose vaizduoją “mąs
tantį, dideles problemas sprendžiantį 
žmogų”. E.

JUOKU RINKINYS
V

Tūkstantis šypsnių
— rinkinį švarių juokų, tinkamų 
ir viešam naudojimui —“Tūks
tantį šypsnių”.

Lygiai tūkstančio juokų rinki
nys nėra klasifikuotas. Jo medžia
gą galima būtų paskirstyti į ke
lias grupes. Bene geriausią juokų 
grupę sudaro šypsniai, liečia šių 

garsiuosius kalendorius, kuriuose' dienų Lietuvą. Dominuoja, žino- 
buve daug juokų. Vienu tarpu jo i ma, tiesioginė politinė satyra, ku- 
kalendorius ir vadinosi “Juoku: ri dabar net Lietuvoje galima, jei 
kalendorium”. Jakavičius leido ir f 
kitokios juoku literatūros — sa
tyros laikrašti, juokų, monologu, 
kunietų ir kitokių juokams skirtų 
leidiniu. Jakavičiaus tradicija vė
liau buvo tęsiama kitu. įšėlo vie
nas kitas juokų rinkinys. Vienas 
ar kitas satvros žurnalas nuolat 
gyvavo ir tebegyvuoja. Nežiūrint 
to, rimtesni juokai mūsų visuo
mene mažai tepasiekė. Savo pobū
viuose nuolat griebiamės žemo riose dažniausia kliūva moterims, 
Ivoio anekdotu, o kai reikia pa-' 
sakyti koki juoką viešai, tenka 
rimtai susirūpinti, kur ji surasti? 
Su tokiomis tad mintimis ir tenka 
sutikti Pr. Alšėno naująjį darbą

Nors lietuviai nėra niūrūs žmo- 
:s ir mėgstą ’ juokauti, tačiau 

juokams skirtos literatūros daug 
neturime. Vienas pagrindinių mū
sų juokų literatūros -rankiotoju 
buvo senesnių laikų knygų leidė
jas ir aktorius L. Jakavičius. Per 
kelis dešimtmečius jis leido savo

turima galvoje Stalinas. Gal įdo
miausi šioje grupėje yra tie juo-

nia, — su tavim pradžioje aš irgi tu
rėjau daug vargo” (225 p.).
Į šeimyninių juokų grupę reik

tų įrašyti ir tarptautinės minties 
medžiagą apie vaikus. Didžioji tų 
šypsnių dalis yra vykusiai pa
rinkta, pvz.:

“Motina: — Nusimazgok rankas, 
vaikeli, prieš užsidėdamas (užsivilk- 
damas? Red.) marškinius.

Sūnus: — Trumpom ar ilgom ran
kovėm bus marškiniai?”
Į trečią šypsnių grupę reiktų 

priskirti įvairius juokingus nuo- ‘, , J O . r . v J t pi loA.ll 11 L V diliu, o J LlUA-llljųLlo HUU
kai, kuriuose politinis momentas| tykius bei pasisakymus iš kasdie
nėra perdaug aštrus, kaip šitokis:

Svečias žiūri į Simano Daukanto 
paminklą, pastatytą Papilės aikštėje, 
ir klausia: “Ką jis rodo pirštu?” — 
“Jis sako, kad čia turgus buvo ir 
bus”. (38 psl.).
Antra stambi rinkinio juokų 

grupė yra šeimyninės temos, ku-

toju. Pats mokė juos poterių namuose, rūpinosi paruo
šimu sakramentams, atvežimu į' mokyklą.

Kančių nuskaidrinta asmenybė
Kun. J, A. Kučingiui teko būti pas profesorių, kai 

buvo pranešta apie tragišką žmonos mirti. Kunigas rašo:
— Profesorius šią žinią priėmė taip didvyriškai ir kar

tu su tokia rezignacija, kad aš pajutau, jog jame slepiasi 
didi siela.

Tas pats kunigas laidotuvių pamoksle kalbėjo:
— Prof. Mykolas buvo mūsų baisios tremties auka. 

Turint galvoj jo padėti ir amžių, atrodė, kad jisai galėjo 
palūžti. Tačiau jisai buvo skaidrus, išlaikydavo dvasios 
pusiausvyrą, darbingumą ir visada tikėjo gėrio pergale 
prieš blogį. Dievo Apvaizda, norėdama iš savo tarno pa
daryti tobulą kūrinį, siuntė jam dar daugiau nelaimių ir 
bandymų. Tragiška žmonos mirtis, netikėtas žento nete
kimas ir kiti šeimos vargai Hei nedatekliai nepalaužė 
profesoriaus dvasios. Jisai, lyg tas Senojo Testamento 
Jobas, kuris visko netekęs liko tačiau ištikimas savo 
Dievui

Po dviejų staiga ištikusių šeimos nelaimių, profesorių 
palietė trečioji, ir tada jis rašė kun. N. Pakalniui, su ku
riuo nuo 19-31 m. palaikė ryšį:

— Nepaprastai daug meldžiausi ir Dievas manęs ste
buklingai išklausė.

Vargiai kas išdrįs viešai pratarti, turint galvoj lietuvių 
atsargumą, kad prof. Mykolas Biržiška savo dienas baigė 
kaip šventasis. Gal atleis Bernardas Brazdžionis, jei paci
tuosiu jo laišką, rašytą rugsėjo 12 Pauliui Jurkui, gavęs 
šio sutikimą. Sis privatus balsas tebūna liudijimu vie
šumai: -

— Nepaprastai pergyvenau Mykolo Biržiškos mirtį. 
Gaila jo kaip patriarcho, kuris buvo gyvas nepriklauso 
mos Lietuvos simbolis, nepaprastai nuskaidrėjusi iki šven
tumo asmenybe. Kad būtų kas parašo apie jo paskuti
niuosius metus (ne paskutiniąsias dienas), turėtume gra
žiausią asmenybės paveikslą. Turėjo, kas valdo beletris
tinę plunksną, sekioti jo kiekvieną žingsnį, sekioti jo dar
bas. kalbas, pergyvenimus, sugy venimus su žmonėmis ir 
asmenišką Jobo kančią, — turėtume nuostabų šventos as
menybės paveikslą.

kaip pvz.:
“Dr. E. D. Simon, žinomas Londo

no gydytojas, ištyręs 500 pacienčių, 
surado, jog po vestuvių moterų bal
sas sustiprėja” (11 p.).

arba
“Bell, telefono išradėjas, ir Morse, 

telegrafo išradėjas, esą turėję neby
les žmonas ... Tik žmonės, kurių na
muose viešpatauja ramybė, gali at
likti tokius didelius darbus” (22 p. 

arba
“Poniutė bando išdresiruoti šunį, 

bet atrodo, kad iš to nieko nebus. 
Matydamas tai. vyras pastebi: “Pa
lik tą šunį ramybėje, jo visvien ne
išdresiruosi”. “Kodėl? — atrėžė po-

Mokslas dabar su
traukia hemoroidus 

be skausmo ir 
nepatogumo

Surastas vaistas, kuris palengvina 
skausmus bei niežėjimą ir sutraukia 

hemaroidus.
Toronto, Ont. (Specialiai) — Pirmą 
kartą mokslas atrado naują gydomą
ją priemonę sutraukti hemoroidus ir 
palengvinti skausmą bei niežėjimą. 
Tūkstančiams pagelbėjo Ši nebran-

ją priemonę sutrai____
palengvinti skausmą b< 
Tūkstančiams pagelbėja 
gi priemonė, privačiai savo namuo
se be jokio vargo ar nepatogumo.

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

Nuostabiausia— kad rezultatai bu
vo tokie, kad išgiję pareikšdavo: 
“Hemaroidai iš vis jau ne proble
ma!”.

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

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

vaistinėse — pinigų gražinimo ga
rantija.

mo gyvenimo. Ir šioje grupėje vy
rauja tikrai juokingos kasdienio 
gyvenimo nuotrupos, kaip pvz.:

“— Sveikinu gavus darbą. Tur būt 
jau seniai pažinojai savo dabartinį 
viršininką?—Taip, aš jį pažinau. Lai
mei, jis manęs iki šiam laikui nepa
žino” (24 p.).
Rinkinio dedikacijoje autorius 

rašo: “Tiems, kurie žemiškojo gy
venimo kelyje juoktis pamiršo ir 
kuriems sunki dalia liūdesiu lū
pas surakino”. Gana melancholi- 
nė dedikacija juokų rinkiniui. 
Ar rodo ši dedikacija paties auto
riaus nuotaikas ar ne — nesiima
me spręsti, tačiau pačiame rinki
nyje šioji. nuotaika visdėlto vie
nur kitur prasimuša. Tokios, tie
sa, negausios rinkinio vietos iš vi
so jau nėra šypsenos, bet visai ki
to žanro atkarpos. Kaip pavyzdį 
tokios ne į savo vietą patekusios 
medžiagos" galima būtų paminėti 
eleginį vaizdelį apie dr. Einštei
ną, grojanti smuiku Kalėdų nakti. 
(61 p.).

Jeigu jau kalbėti apie rinkinio 
trūkumus, tai pagrindinis jų — 
jau minėta sistematizaėijos bei 
klasifikacijos stoka. Tiesa, rinki
nio viduryje, 82 p., autorius lyg ir 
buvo užėjęs ant teisingo kelio, už
dedamas stambesnę antraštėlę 
“Humoras iš anapus”, tačiau vos 
po kelių puslapių jis tą reikalą 
pamiršta ir vėl ima dėti įvairią 
medžiagą. Stambiame 272 psl. 
rinkinyje be sistematizacijos ga
na sunku susigaudyti.

Viską susumavus, rinkinio tei
giamosios pusės žymiai pralenkia 
neigiamąsias. Tenka tik palinkė
ti, kad rinkinys plačiai pasklistų 
ir tuo “nušvarintų” mūsų privati
niu pobūviu humoristika.

Pr. Alšėnas, 1000 ŠYPSNIŲ, 
Juokų rinkinys. Immaculate leidi
nys ir spauda 1962 m. Sės. M. 
Kristinos aplankas, 272 psl. Kai-

A. R.

it

J—4807

At siųst a paminėti
J. Daumantas, Partizanai. Antras 

papildytas leidimas. Išleido I Laisvę 
fondas lietuviškai kultūrai ugdyti. 
Iliustracijos ir aplankas dail. Pr. La
pės. Spausdino “Draugo” spaustuvė, 
510 psl. Kaina $4.50.

Dan Kuraitis, Magiškuoju kilimu i 
Vilnių. Čikagos Liet. lit. draugijos lei
dinys. Spaudos darbą atliko “Naujie
nos”. 331 psl. Kaina $3.

Atgarsiai, nr. 11. Venezuelos lieti:- 
vių. savišalpos .Bendruomenės dvimėne- 
sinis leidinys.



Mann & Martel w.
REAL

2336 Bloor St. W.
BABY POINT
$16,900 pilna kaina, gražus rupių 

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

BLOOR — WINDERMERE
$3.900 įmokėti, 6 kambarių atskiras 

mūrinis namas su garažu. 2 mo
dernios virtuvės, alyvos šildymas, 

. dideli kambariai. Pilna kaina 
$17.500.

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

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

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

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

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

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

JANE — EILEEN
$2.900 įmokėti. Gražus mūrinis 7 

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

SWANSEA
$3.500 įmokėti. Visai arti Bloor, 6 

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

ANNETTE — RUNNYMEDE
10 kambarių dupleksas. Pilna kai

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

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
♦

SPORTINIŲ VARŽYBŲ 
KALENDORIUS

1. XIII-jų žaidynių plaukymo ir sta
lo teniso varžybos — 1963 m. kovo 
30-31 d., Detroite, Mich.

2. XIH-ju žaidynių krepšinio ir tink
linio varžybos — 1963 m. balandžio 
20-21 d. Clevelande, Ohio.

3. 1963 m. pabaltiečių krepšinio, 
tinklinio ir stalo teniso varžybos — 
1963 m. gegužės 4-5 d. Toronte, Ont. 
Rengia estai.

4. XIII-jų žaidynių lengvosios atle
tikos, lauko teniso ir futbolo varžybos 
— 1963 m. birželio 29-30 d. Niujorke, 
N.Y.

5. 1963 m. pabaltiečių lengvosios at
letikos, plaukymo, lauko teniso ir fut
bolo pirmenybės — 1963 m. liepos 20- 
21 d. Čikagoje, III., Rengia latviai.

Artimiausiu laiku bus nustatyta 
XIII-jų žaidynių šachmatų ir komandi
nių lauko teniso varžybų datos. Vyrų 
komandinės stalo teniso varžybos bus 
vykdomos atskirai nuo visų stalo teni
so varžybų. Data bus paskelbta vėliau.

FASK-tąs
HAMILTONO KOVO ŽINIOS

Kovo jauniai laimėjo draugiškas 
krepšinio rungtynes prieš Vyčio vyru 
komandą 53:49. Kovas: Meškauskas 26, 
Vinerskis 13, Blekaitis 8, Vindašius 4, 
Breichmanas 2, Bakaitis, Stosius.

Parapijų lygoj koviečiai iškovojo 
penktą iš eilės pergalę; St. Anthony’s 
komanda įveikė rezultatu 61:31.

A. G.
AUŠROS ŽINIOS

Šios savaitės rungtynės. Antradienį,
7 v.v., 23 Ferndale Ave. TLB lygoje 
Aušra Sr. žais su Tru Way; trečiadienį,
8 v.v., mūsų salėje Church lygoje Auš
ra I. žais su Grace; šeštadieni, 11.30 
v., Streetville, Ont., Aušra Juvl. žais 
su Trinity; sekmadieni, tuoj po pamal
dų, B-C lygos pusfinaliuose Aušra Sr. 
žais su Andys ir Tridents su latviais; 
po jų Aušra Jr. žais su latvių H. Jr. 
(lygos rungt.); taip pat sekmadienį, 1 
v. p.p., Loretto patalpose CYO lygo
je Aušra M. žais su St. Leos. Taip pat 
sekmadienį laukiame Hamiltono Kovo 
jaunių ir mergaičių krepšinio koman
dų. Rungtynės su jais būtų po jaunių 
B-C lygos rungtynių apie 5 v. p.p.

Praėjusios savaitės rungtynių rezul
tatai.. Church lygoje: Aušra I nugalė
jo St. Chris 75:56; Aušra J. nugalėjo 
St. Chris 39:29; Aušra B. nugalėjo šv. 
Jono B. 43:7 ir Aušra MB pralaimėjo 
šv. Jono MB 8:14; CYO lygoje: Aušra 
J. pralaimėjo šv. Jono 16:21 ir nugalė
jo Corpus Christi 28:23, Aušra M. pra

laimėjo Corpus Christi M 2:43. Bath
urst - College lygoje: Aušra J. nuga
lėjo latvių Y 66:62. Draugiškose rung
tynėse Aušra Sr. nugalėjo Tillsonbur- 
gą 84:65 ir Aušros jaunučiai B ir MB 
nugalėjo Hamiltono Kovo jaunučius 
31:20.

VYČIO ŽINIOS
Visuotiniame susirinkime, prie ne

gausaus susirinkusiųjų būrio išklau
syti valdybos pranešimai, aptarti eina
mieji reikalai ir išrinkta klubo valdy
ba ir revizijos komisija. Naujoji valdy
ba pareigomis pasiskirstė: pirm. J. 
Balsys, admnistr. J. Uogintas ir sporto 
vadovas A. Supronas. Rev. kom. suda
rė: H. Stepaitis, A. Sirutis. Gaila, kad 
tėvai, kurių vaikai sportuoja Vyčio 
prieglobstyje, neparodė pakankamo su
sidomėjimo klubo veikla.

Sakalo krepšininkai pr. ^šeštadienį 
Toronte draugiškose krepšinio rungty
nėse įveikė vytiečius 66:58. Žaidimas 
buvo apylygis, tačiau Sakalo krepši
ninkai buvo geresni mėtymuose, o vy- 
tiečiams trūko pasitikėjimo.

Stalo tenisininkai pr. savaitgalį da
lyvavo Toronto miesto turnyre laimė
dami keletą meisterysčių. Prieauglio 
klasėje A. Krašauskas berniukų grupė
je laimėjo I vietą. Sabaliauskaitė lai
mėjo mergaičių A klasės meisterystę, 
o Nešukaitytė — mergaičių B. Labai 
svarbią pergalę išsikovojo jaunoji Ne
šukaitytė suaugusių klasėje laimėjusi 
moterų B grupės meisterystę. šį sa
vaitgalį jaunieji stalo tenisininkai Ne
šukaitytė, Sabaliauskaitė ir Zabiela, 
vad. Pr. Gvildžio, vyksta į Ročesterį, 
kur dalyvaus vietinėse pirmenybėse.

Krepšinio pirmenybėse. Church ly
gos pirmenybėse berniukai D įveikė 
Aušrą 14:8, o berniukai C pralaimėjo 
7:43. CYO pirmenybėse mergaitės B 
įveikė Aušrą 21:16. TLB lygos pirme
nybėse vytietės pasiekė reikšmingą 
pergalę įveikdamos B-A krepšininkes 
44:37. Su šiuo laimėjimu vytietės vėl 
perėmė šios lygos pirmavimą. Nors ir 
pirmą kartą žaisdama gyvenime, O. Ra
dzevičienė sužaidė labai reikšmingą 
žaidimą, kuris pagyvino visą komandą 
ir atrodo bus reikšmingas ateičiai. Vi
sos pirmenybės artėja prie galo, o li
kusios rungtynės yra žaidžiamos nusi
stovėjusia tvarka: vyrai — pirmadie- 
dieniais Humberside m-loje, moterys— 
antradieniais Deer Park m-loje, mer
gaitės B — pirmadieniais Givins m-lo
je, berniukai -r— šeštadieniais St. Chris
topher salėje.

Mūsų rėmėjams S. Laurinavičiui, S. 
Grigaliūnui, A. Siručiui ir H. Stepai- 
čiui nuoširdžiai dėkojame. A. S.

Daugiau dėmesio lietuviškumui

Sporto atstovų suvažiavimo nutarimai
Visuotinis JAV ir Kanados sporto 

vienetų atstovų suvažiavimas Clevelan- 
dc savo nutarimuose kviečia liet, vi
suomenę daugiau remti savųjų vienetų 
sportinę veiklą, o sportininkams pri
mena daugiau dėmesio kreipti lietuviš
kajai veiklai. Suvažiavimas mano, kad 
reikalingas lietuviškas sporto laikraš
tis, išeinąs bent 8 kartus per metus. 
Visi sporto klubai raginami registruo
tis FASKe, nežiūrint ar jie dalyvauja 
varžybose, ar ne; vengti tarpusavio try
nimos! ir puoselėti draugišką bendra
darbiavimą; kultyvuoti naujas sporto 
šakas — šaudymą slidinėjimą ir kt.;

TORONTO, Ont
Br. Mackevičius, atsiliepdamas 

j“2iburių” b-vės prašymą aprū
pinti V. Vokietijos lietuvių vaikus 
maldaknygėmis “Dievo vaikas”, 
sutiko tam reikalui skirti $20.

Mokyt. J. Valiuliui, gavusiam 
mokytojo teises Kanadoje ir šiuo 
metu mokytojaujančiam šv. Ma
rijos mokykloje Toronte, buvo 
surengtas gražus priėmimas pa
gerbiant jį ir ponią. Ta proga jų 
bičiuliai sekmadienį užprašė pa
dėkos Mišias.

LIETUVIŲ NAMŲ PRANEŠIMAS
Alyvos tiekėjas Queen City Fuel Oil 

atlieka krosnių valymą ir visus patai
symus nemokamai (už darbą), o už 
įdėtas naujas dalis kainos yra tokios 
(skliausteliuose pažymėta kaina, jei 
pakeičiama sena dalis): Motor $35 
($25.25), Pumps $35 ($19.75), Relays 
$45.75 ($30), Nozzle $3, Nozzles adap
tors $1.65, Gate valves $5, Tank gauges 
$4.50, Vent alarms $4.50, Oil Filters 
$1.75 -$2, Electrodes $1.75, Thermo
stats $20 ($18), Fan Control $26.70 
($20), Transformers $24.80, Fan Belts 
$2.50, Humidifiers $22.50, Draft re
gulators $8.75, Rebuilt. Oil Burner 
$50-$55, Fire pots 75 gal. — $35, 
100 gal. — $45, Fire brick case $15, 
Baffles $15. Prie šių kainų pridedama 

■3% sales tax. Jei kas gaus tas dalis 
pigesne kaina kitoje b-vėje, niekas ne
draus ten nusipirkti, čia turiu pastebė
ti, kad iš mūsų klijentų sąrašo kele
tas buvo pasitraukę, bet pabandę aly-

glaudžiau bendradarbiauti su ŠALF- 
ASSS. Suvažiavimas pasiuntė protestą 
tarpt, olimpinio komiteto pirm. A. 
Brundage dėl neteisėto įjungimo Lie
tuvos sportininkų į Sov. Sąjungos rink
tinę.

Suvažiavimo nutarimai priimti 1962 
m. gruodžio 1-2 d., bet “Tž” redakci
joj gauti tik dabar — po pusantro mė
nesio. Rezoliucijose nematyti jokios 
užuominos apie lietuviškos terminolo
gijos vartojimą žaidynėse, ypač pra
nešimuose ir spaudoje. Kaikurie klu
bai vis dar laikosi angliškų terminų, 
kurie daugeliui nesuprantami.

Extra RealtylJLtd.
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161
Didžiausias pasirinkimas namu, farrnu, žemės sklypų, apartamentų, biznių.
JANE — ANNETTE, $2.000 įmokėti, 5 kambarių, atskiras, mūro banga- 

liukas, garažas, privatus įvažiavimas. Kaina $11.000.
INDIAN RD. — SUNNYSIDE, $3.000 Įmokėti, atskiras, mūro, po 5 kam

barius, tikras dupleksas. Dvi apšildymo krosnys ir 2 garažai. Privatus 
įvažiavimas. Kaina $21.000.

DUFFERIN — LAURENCE, $5.000 įmokėti, atskiras, mūrinis. 5 metų 
senumo, 10 kamb. bangaliukas, alyva vand. šildomas. Kaina $15.000.

BLOOR — PACIFIC, $400 įmokėti, 7 kambarių, 2 augštų namas. Skubus 
pardavimas. Kaina $10.000.

JIESKAU PIRKTI I MORGIC1Ų nuo $5.000 - $9.000. Turiu pardavimui ge
rą ūkį geroj vietoj.

Skubiai prašau skambinti man asmeniškai po darbo nuo 8-10 vai.

J. KUDABA Namų telefonas RU. 3-2105
Kreipkitės visais reikalais. Čia gausite rimtą ir sąžiningą patarimą.
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Viešųjų Toronto bibliotekų 
skaitytojų skaičius gerokai padi
dėjo. 1962 m. pabaigoj patikrini
mo dieną rasta 244.684 išduotos 
knygos. Per ištisus pr. metus su
augusiems buvo išduota 140.800 
knygų, t.y. 12% daugiau nei me
tais prieš tai; vaikams — išduota 
mažiau, nes miesto švietimo va
dyba išplėtė mokyklų bibliotekas. 
Viešosiose bibliotekose yra dir
bančių ir lietuvių.

B. Naujalis, baigęs atitinkamus 
natūralistų kursus bei atlikęs 
praktiką, atidarė sveikatos klini
ką — Health Clinic 474 Ronces
valles Avė.

Imigracijos ministeris Hon. R. 
A. Bell, gavęs per “TŽ” B. Armo- 
nienės knygą “Leave Your Tears 
in Moscow”, atsiuntė laišką, ku
riame rašo: “Labai dėkoju už 
knygos atsiuntimą ir užtikrinu 
Jus—skaitysiu ją su atsidėjimu”.

“Rodney Mercury” sausio 9 d. 
laiškų skyriuje atspaude Pr. Al- 
šėno ilgą rašinį “Twenty Years of 
Despair in Baltic States”. Tai at
sakydamas i paskelbtą “The West 
Lome Sun” ir “The Rodney Mer
cury” rašinį, kuriame tabakinin- 
kas St. Repšys kreivai ir propa- 
gandiškai informavo angliškai 
skaitančiąją visuomenę apie są
lygas okupuotoje Lietuvoje ir so-

va imti kitose bendrovėse nieko ge- kietojoje, kur jam ir jo žmonai, 
resnio negavo ir vėl pas mus sugrįžo. 
(Skelb.) P. Lelis, LN ūkio ved.

su paraudusių lietuvių delegacija 
neseniai teko lankytis.

Atostogos sniege ir juoke
Įdomias Kalėdų atostogas šiemet tu

rėjo grupė Toronto ir Hamiltono skau- 
tų-skaučių akademikų, ASS suruoštoje 
žiemos stovykloje prie Cadillac, Mich., 
apie 480 mylių nuo Detroito. Stovyk
la truko nuo gruodžio 27 d. iki sausio 
1 d. Dalyvavo apie 140 studentų-čių 
iš Čikagos, Detroito, CIevelando, Ur
banos, Ročesterio, Toronto ir Hamilto
no akademinių skautų skyrių. Kana
diečių grupę sudarė: J. Dailydaitė, A. 
Dailydė, J. Giedraitis, V. Kvedaras, V. 
Kubiliūtė, G. Rinkūnaitė, H. Steponai
tis, L. šopytė, L. Virbickaitė ir S. Vė- 
lyvytė.

Stovyklos programą galima suskirs
tyti į keturias dalis: rimtoji, iškilmin
goji, sportinė ir juokingoji. Rimtojoje 
programoje buvo sueigos, kurias tu
rėjo atskirai ASD ir Korp! Vytis. Jų 
metu buvo skyrių pranešimai ir bend
ros diskusijos apie stovyklinę ir aka
deminę veiklą. Iškilmingąją dalį suda
rė gruodžio 22 d. vidurnakčio sueiga, 
kurioje davė pasižadėjimą ir buvo pa-

kelti: J. Sakas iš Ročesterio — į sen
jorus, G. Rinkūnaitė, S. Vėlyvytė ir 
viena sesė iš Detroito — į tikrąsias 
nares. Sportinėj programoj — slidi
nėjimas puikiose augštumose kasdien 
nuo 9 v. ryto iki 4-5 vai. vakaro. Gra
žių įspūdžių paliko ir linksmoji dalis: 
juokų pilni laužai, muzika, dainos ir 
šokiai, čia pažymėtinai pasirodė CIe
velando skyrius su “Candid Camera”, 
V. Stropus ir J. Žukauskas su daino
mis, Detroitas (R. Griškelis ir A. Za- 
parackas) su slidinėto jų teismu. Links
mybių viršūnę sudarė N. Metų sutiki
mas, kurio metu pirmą kartą stovyk
laujantieji studentai buvo “pavaišinti” 
A. Dailydės išrastuoju nauju gėrimu 
— alaus, druskos ir muilo mišiniu, o 
naujokai atsilygino išmesdami “išradė
ją” į gilų pakalnių sniegą.

N. Metų dienos pavakaryje teko at
sisveikinti su žavingaisiais kalnais ir 
maloniais draugais. Besiskirstydami 
visi nutarė susitikti jubilėjinėje sto
vykloje, kuri įvyks šią vasarą Putna- 
me. S. ir G.

žinios
KULTŪRINIS STUDENTŲ POBŪ

VIS. — Toronto studentai, filisterių 
talkinami, sausio 19 d. Prisikėlimo ma
žojoj salėj surengė įdomų pobūvį, skir
tą “Lituanus” žurnalo vajaus užbaig- 
tuvėms. Be kviestinių svečių, susirin
ko apie 70 studentų iš Toronto ir Ro
česterio.-Dr. V. Vygantui, vyr. “Litua
nus” tvarkytojui iš Niujorko, buvo 
įteiktas $1.500 čekis torontiškio vajaus 
komiteto vardu. Dr. V. Vygantas pa
pasakojo apie anglų k. leidžiamo žur
nalo įtaką visame pasaulyje. Per 9 me
tus buvę išsiuntinėta 146.500 egz. Kas 
trys mėn. išsiunčiama po 7000 egz.; 
prenumeratorių — 1.200, Kanadoje tu
rima 265 adresai. Metams esą reikia 
apie $8.000. $i suma ikišiol surenka
ma per studentus. Žurnalo leidimas 
sunkėja, ir šiuo būdu jis galėsiąs išsi
laikyti dar 4-5 metus. Kanados duosni 
šiemetinė parama esąs geras pavyzdys 
ir kitiem kraštam. “Lituanus” tema 
dar kalbėjo: gen. kons. dr. J. Žmui- 
dzinas, perdavęs ir $25 vieno gerada
rio auką, PLB v-bos pirm. dr. J. Son
gaila, “Tž” red. kun. Pr. Gaida, stud, 
svečias iš Ročesterio. Vajaus k-to pirm. 
R. Gaižutis padėkojo visiems prisidė- 
jusiem prie sėkmingo vajaus. Dr. H. 
Nagys iš Montrealio beveik ištisą va
landą įdomiai kalbėjo apie pavasario 
motyvą lietuvių poezijoj. Originaliu 
būdu jis atskleidė studentams lietu
vių poezijos raidą nuo Donelaičio iki 
naujausių laikų. Pirmininkavęs pobū
viui archit. A. Banelis, padėkojo pobū
vio dalyviams bei vajaus rėmėjams. 
(Stud, vajaus komitetui daug talkino 
archit. A. Banelis, J. Karka ir kt.). 
Ilgokai užtrukusi pobūvio kultūrinė 
programa nedaug laiko bepaliko links
majai daliai. Bvs.

PRAĖJUSIAME “TŽ” nr. parašyta, 
kad ateitininkų susirinkimui pirminin
kavo R. Vaštokas, turi būti: Romas

METINIS STUDENTŲ BALIUS bu- 
vo numatytas ruošti Royal York vieš
buty vasario 16 d. Bet dėl LB valdybos 
nutarimo tą dieną neruošti šokių, yra 
atšauktas, atsakyta salė. J ieškoma sa
lė kitai dienai.

PRAĖJUSĮ PENKTADIENĮ studen
tų būstinėje buvo rodomas filmas iš 
kelionės po Europą: Italiją, Ispaniją, 
Monaco, Prancūziją ir Gibraltarą. Bu
vo spėta sukviesti tik 20 studentų. Stu
dentas keliautojas pasisiūlė rodyti fil
mą tik prieš porą dienų, todėl nebuvo 
suspėta pranešti visiems.

KONKURSAS. — Toronto 
nupirktoje stovyklavietėje 
salei pastatyti stov. fondo 
skelbia statybos projekto

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

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

Ats
Pr. KERBERIS

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

$2.000 įmokėti, Jane — Bloor rajo
ne, atskiras, mūrinis 8 kambar. per 

2 augštus namas, karšto van
dens alyvos šildymas, gara
žas ir privatus įvažiavimas. 
Pilna kaina $18.700. Lengvos 
išmokėjimo sąlygos. Skubus 
pardavimas.

Indian Rd. — Bloor, $1.500 įmokė
ti, 6 kambarių mūrinis na
mas, alyva šildomas, garažas.

Gladstone — Bloor. $2.500 įmokėti, 
9 kambarių atskiras mūrinis 
namas, 2 vonios, 2 virtuvės, 
naujas alyva šild., garažas.

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.

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.

Dovercourt — Bloor, $1.000 įmokė
ti. 8 kambarių mūrinis na
mas, 2 vonios, 2 virt., van
dens alyva šildymas, garažas, 
10 metų skola.

Jane — Bloor. $5.000 ar mažiau 
įmokėti, 5 kambarių atskiras 
bungalas, moderniška 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.

“Vyčio” klubui penkiolika metu
J. GUSTAINIS

Dažnai spaudoje skaitome apie mū
sų sportininkų rengiamas varžybas, 
sporto šventes, suvažiavimus, sporto 
skyriuje randame savaitinių rungtynių 
rezultatus bei svarbesnius įvykius, ta
čiau labai mažai arba nieko nežinome 
apie sporto klubų organizacinę veiklą, 
jų rūpesčius suburti, treniruoti, ap
rengti ir išlaikyti lietuvišku mūsų jau
nimą. Kartas nuo karto pasidžiaugiame 
ir didžiuojamės mūsų sportininkų švys
telėjimu iškovojus meisterio titulą vie
noje kitoje sporto šakoje provincijos 
ar Kanados mastu, betgi neįsivaizduo
jame kiek darbo, ištvermės ir valios 
reikia tam tikslui atsiekti- Gyvename 
krašte, kur fizinis jaunimo lavinimas 
pastatytas labai augštoje plotmėje ir 
sudaromos geros sąlygos sportuoti, to
dėl norint išlaikyti msų jaunimą lie
tuviškuose sporto klubuose yra sun
kus uždavinys, reikalaująs prityrusių 
sporto trenerių, vadovų ir nemažų fi
nansinių išteklių. Privalome visi įsisą
moninti, kad po lietuviškųjų švietimo 
institucijų, sporto klubai turi geriau
sią galimybę ir tuo pačiu pareigą iš
laikyti mūsų jaunimą lietuvišku, jeigu 
planingai su entuziazmu, padedant vi
siems tautiečiams yra dirbama.

IŠ MIŠKŲ IR KASYKLŲ
Toronto lietuvių sporto klubas ‘‘Vy

tis”, beveik nepastebimai dirbdamas 
mūsų jaunuomenės tarpe, šiais metais 
įžengia į 15 savo veiklos metus. 15 
metų organizaciniame gyvenime, tai 
nemažas laiko tarpas.

Atlikę darbo sutartis miškuose, ka
syklose, ūkiuose dauguma tautiečių 
patraukė į Torontą pastoviai įsikurti. 
Netrukus sportininkai ir sporto mėgė
jai sukruto organizuotis ir sudarė 
branduolį sporto klubui “Vytis”. Kiek
viena pradžia yra nelengva. Ir sporti
ninkams teko pakelti visus organizaci
nius sunkumus bei nedateklius, bet 
tvirtas noras turėti lietuvišką klubą 
padeda nugalėti visas kliūtis. Iškilių 
krepšininkų S. Mackevičiaus, M. Duliū- 
no, M. Ignatavičiaus, J. Žuko ir kitų 
žaidimas patraukė kluban gana gausų 
jaunųjų būrį. Įsteigiamos naujų spor
to šakų — tinklinio, futbolo, stalo ir 
lauko teniso, šachmatų sekcijos. Vi
sose sekcijose rungtyniaujama su 
tų miestų lietuvių komandomis ir 
mažu Įsijungiama į vietinį sporto 
venimą.

ki- 
pa- 
gy-

OILS LTD, 
Atstovas

H. ROžAITIS
Greitos kuro-atyvos pristatymas lt

Telefonas LE. 3-4901.

$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 vronia. 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 
kairia $72.000.

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

mas. Balkonai, “inter-eome” 
sistema ir visi kiti modernūs 
įrengimai. Virš $24.000 me
tinių pajamų. Labai 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.

PIRMOSIOS Š. AMERIKOS 
ŽAIDYNĖS
Norėdami artimiau bendrauti su lie

tuviais sportininkais, “Vyčio” nariai 
ėmėsi iniciatyvos ir pravedė pirmąsias 
Š.-Amerikos žaidynes Toronte 1951 m., 
kurios tapo gražia tradicija ir yra kas
met teberengiamos. Nesitenkindami 
kasmetinėmis lietuviškomis žaidynė
mis, vytiečiai, susitarę su artimesnių 
miestų Hamiltono, Niagara Falls, Ro
česterio, Detroito ir CIevelando krep
šinio komandomis, įsteigė mažąją 
krepšinio lygą, kurioje kas savaitę vie
ni su kitais rungtyniaudavo. Tai ne- 
bepakartojamas gražus lietuviško jau
nimo bendradarbiavimo pavyzdys. Tuo 
metu atsiekti ir gražūs sportiniai lai
mėjimai. P. Vaitonis, tuometinis “Vy
čio” narys, 1952 m. iškovoja Kanados 
šachmatų meisterio titulą. Talentinga
sis Pranas Gvildys tuo metu laimi To
ronto ir Ontario stalo teniso čempijo- 
natus. “Vyčio” krepšinio komanda pir
mauja Š. Amerikos lietuvių tarpe ir 
gražiai reiškiasi vietinio krepšinio pa
skiruose pasirodymuose. Futbolininkai 
stipriai užsirekomenduoja tiek lietuvių 
tiek ir kanadiečių varžybose dažnu at
veju laimėdami pirmaujančias vietas.

“Vyčio” sporto klubo “sielos” Anta
no Suprono pastangomis, pradedama 
kultyvuoti lengvoji atletika ir klubas 
patraukia daugiau merginų, kurios su
daro krepšinio, tinklinio ir stalo teni
so sekcijas.

GIMSTA KITI KLUBAI
Klubo veiklai augant, susidarė ne

mažas būrys jaunimo, kurio noras rim
tai sportuoti vadovybės nebuvo pilnai 
suprastas ir įgyvendintas; neturėta pa
kankamai salių ir tuo metu pajėgių 
vadovų, kurie jaunaisiais rūpintųsi. 
Blogos įtakos jaunimui darė dar ir ta 
aplinkybė, kad jis neturėjo progos 
rungtyniauti pajėgiausiose komandose, 
kuriose dar stipriai vyravo vyresnieji 
iškilūs žaidėjai. Nesugebėjimas pilnai 
įtraukti jaunimą į sportinį judėjimą, 
sudarė sąlygas įsisteigti antram spor
to klubui “Tauras”, kuris nepajėgęs 
plačiau pasireikšti, netrukus iširo. 
Tuomet Įsisteigė Prisikėlimo parapijos 
sporto klubas “Aušra”.

Laikui bėgant vyresnieji “Vyčio” 
sportininkai ėmė trauktis iš aktyviųjų 
narių tarpo, o jaunesnieji dar nebuvo 
pakankamai pajėgūs užimti jų vietas.

(Nukelta į 7 psl.)

Lietuvių skautų 
veikla

SKAUTŲ - ČIŲ STOVYKLAVIETĖS 
PASTATŲ 
skautų-čių 
virtuvei ir 
komitetas
konkursą. Konkurse gali dalyvauti vi
so pasaulio kampeliuose gyveną lietu
viai skautai-tės ir skautai architektai 
bei inžinieriai. Konkurso komisija su
sideda iš stov. fondo v-bos pirm. sk. v. 
v.sl. J. Stanionio,ps. dr. inž. A. Kul- 
pavičiaus, s. inž. P. Čeponio, Ramby- 
no ir Šatrijos tuntų tuntininkų ir To
ronto inž. skyriaus skirto nario.

Konkurso projektus prašome pri
siųsta iki balandžio 1 d.: Mr. J. Stanio- 
nis, 19 Glen Belle Cr., Toronto, Ont., 
Canada. Konkurso detalių prašome žiū
rėti š.m. ‘Skautų Aide” nr. 2.

Konkurso v-ba
SKAUTŲ BŪKLE sueigos vis dau

gėja. Pradedama priprasti prie tvarkos 
ir laiko. Jau nuo gruodžio 15 skautai 
turėjo 13 sueigu. o skautės — 4.

SKILTININKŲ KURSAI vyksta 
kiekvieną sekmadienį. Užsiregistravo 
14 berniukų, o klauso reguliariai 9.

Ateitininku žinios<-

FEDERACIJOS GEN. SEKR. dr. V. 
Vygantas, lankydamasis Toronte “Li
tuanus” reikalais, turėjo posėdį su 
moksleivių, studentų ir sendraugių 
valdybomis. Jis papasakojo apie^ Niu
jorko konferencijos svarbą ir paruo
šiamuosius darbus. Taip pat diskutuoti 
kaikurie veiklos klausimai.

SENDRAUGIŲ SUSIRINKIME bu
vo išrinkti atstovai Niujorko konfe- 
rencijon, kuri įvyks birželio 7-9 d. To
ronto sendraugiams atstovaus K. 
Manglicas ir V. Kolyčius.

K. MANGLICAS sendraugių susirin
kime skaitė paskaitą apie socialinę 
veiklą ir jos darbuotojus Kanadoje. 
Stud. Audronė Kuolaitė papasakojo 
apie studentų ideologinius kursus Či
kagoje Kalėdų atostogų metu. Valdy
bos pirm. V. Kolyčius kalbėjo apie 
“Ateities” vajų, Niujorko konferenci
ja ir kitus einamuosius reikalus.

JAUNUČIAI, MOKSLEIVIAI IR 
STUDENTAI ruošiasi ateitininkų 
šventei vasario 10 d. Duodantieji šven
tės metu Įžodi prieš tai ruošiasi išlai
kyti atitinkamus egzaminus.

VYR. MERGAIČIŲ AT-KIŲ susirin
kimas — šį sekmadienį, 4 vai. p.p. L. 
Vaikų Namuose — 57 Sylvan Ave. Vi
sos narės ir prijaučiančios kviečiamos 
dalyvauti.

JAUNUČIŲ MERGAIČIŲ AT-KIŲ 
susirinkimas — ši sekmadienį, 4 vai. 
p.p. L. Vaikų Namuose. Narėms daly
vavimas būtinas.

VYRESNIŲJŲ MOKSLEIVIŲ ateiti- 
ninku susirinkimas — sausio 27 d., 4 į 
vai. p.p. L. Vaiku Namuose.

JAUNUČIŲ IR JAUNESNIŲJŲ atei 
tininkų — berniukų susirinkimas — 
ši sekmadienį, 4 vai. p.p. Prisikėlimo 
muzikos salėje.

F. SENKUS REAL ESTATE Telefonas 533-4414
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

VYRIŠKU IR
MOTERIŠKŲ RŪBŲ
SIUVĖJAS priima užsakymus Ą !..«>
vyriškų ir moter. paltų ir kostiumų. A. DerCSneVICIUS
Parduodami vyriški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita.

1299 DŪNDAS STREET WEST, TORONTO. TEL. LE. 14432

A & B TAILORS

biznį nuosavame name.
Bloor St. W. Apie $3.000 įmokėti, 

daržovių ir vaisių krautuvė, 
apie $2.500 savaitinė apyvar-r 
ta. Puikus biznis, kas netingi 
dirbti.

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. Likeriu - dining room 
leidimas. Visi kambariai ap
statyti brangiais skandinaviš
kais baldais. Dėl pilnesnių 
informacijų, fotografijų bei 
įrengimų sąrašo, skambinki
te man dar šiandien.

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

Jane — Bloor, apie $20.000 įmokėti, \
4 krautuvės ir 4 butai, pui- S _
kus, atskiras mūrinis pasta- > J J? IIkCA
tas, gauna apie $11.400 meti- >
nės nuomos. Vienas atviras ? LE. 2-4404
morgičius balansui. ? Namų telefonas LE. 6-9165

PASITEIRAUKITE DĖL KITU NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Mohawk f urnilure
137 RONCESVALLES AVE.
Telefonas 537-1442
Atidaryta nuo 10 vai. ryto 
iki 10 vai. vakaro.

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

iki 9 vai. vakaro.

TIESIOG IŠ BALDŲ PARODOS 
1962 metu MODELIAI

yra išstatyti abiejose krautuvėse, 
nupirkti 5 fabrikų visi baldai

ir parduodami
labai nupigintomis kainomis.

Didelis pasirinkimas.

1

Geriausia proga įsigyti 
naujausios mados baldus.

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

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

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

Puikioj vietoj krautuvė
$28.000 pilna kaina, geni plytų su 

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

Dupleksas Dovercourt — 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 metiniu pajamų
$60.000 pilna kaina, apartamentas 

su nauja vandens šildymo siste-. 
ma. vakarinėj mieste dalyje, šo-' 
ninis įvažiavimas. labai geroj 
nuomavimui vietoj, nebūna lais
vas, $15.000 Įmokėti.

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

Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų • morgičių.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius

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

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

BLOOR — RUNNYMEDE.
$4.000 įmokėti, geru plytų atskiras 

namas. 6 dideli kambariai, nauja 
šildylmo 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, genj plytų, 6 kam

bariai, 2 moderniškos virtuvės. 1 
morgičius balansui, laina įvažia
vimui. naujai dekoruotas.
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DD C\C^ D 17QQ Real Estate
1 Limited
1064 Bloor St. W. Tel. LE. 4-9286

(prie Gladstone Ave.)

Skaitytojai pasisako
• *

DELHI, Ont 1863 m. sukilimas

Geriausia dovana visai šeimai, tai nuosavas namas!

BLOOR — HIGH PARK, 11 kamb., j 
atsk., gerų pi. namas. 4 kamb. 
pirmame augšte, 3 mod. virt., 
ideali vieta nuomavimui, garažas 
ir šoninis Įvaž. S5.000 įmok., vie
nas morgičius.

BERESFORD AVE. — ANNETTE. 
7 kamb., mūr., atsk., kampinis 
namas, tinkamas bizniui ir gyve
nimui. Did. kamb., alyva šild., I 
vieta garažui. Pigus ir geras pir- 
kin.. $2.000 įmok., prašo $13.900.

ROYAL YORK RD.—KINGSWAY, i 
5 kamb., mūr.', gražus bungalo- 
vas, centrinis planas, did. kamb., I 
vand. alyva šild., priv. ivaž., idea
li vieta. $3.000 įmok., parduos už 
$15.000.

RUNNYMEDE — ANNETTE, mū
rinis, 7 gražūs kamb. per du augš
tus, mod. virt., vand. alyva šild., 1 
4 kamb. pirmam augšte,’did. kie- į 
mas, garažas. $1.500 įmok., prašo
ma kaina $14.900. i

BABY POINT — JANE ST., 7 did. 
ir gražūs kamb. per du augštus, 
rupių pl., mod. statybos namas, 2 
Įrengti kamb. rūsyje, garažas su 
priv. įvaž., did. kiemas, vieta 
plauk, baseinui, retai pasitaikan
tis pirkinys. $5.000 imok., pard. 
už $23.900.

BLOOR — KEELE ST., 11 did. k., 
rupių pl., atsk., mod., originalus 
dupleksas, 6 kamb. pirmam augš- 
te. vand. alyva šild., privatus 
įvaž., 4 garažai, augštos nuoma
vimo pajamos, vienas morgičius, 
$5.000 imok., parduos už $24.500.

DUNDAS ST. W. — RONCESVAL
LES, žuvų prekyba — parduotuvė.

Moderniškai įrengtos patalpos, 
nepaprastai geras biznis. Savait. 
apyvarta $900; augštas pelno nuo
šimtis; 3 kamb. buto ir kraut, 
nuoma $170 mėn., 10-čiai metų 
nuomos sutartis. Suinteresuotus 
sav. sutinka išmokyti vesti biznį.

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

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

Wosaga Bėach, Stayner, Collingwood 
ir apylinkėse turime dižiausią pasirinkimą vasarnamių, farmų, gazolino 

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

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

Frederick F. MARTIN Namų: V. BUTRIM AS
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: Lietuviu Namai
1129 DUNDAS STREET WEST,
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE. 2-8723.

Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%. Už asmenines paskolas ima 
tik 8%, Už paskolas - morgičius — 7%. • Paskolos mirties ir in
validumo atveju apdraustos. • Visu 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 vak 30 min. iki 8 vsl. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penk- 
taciictiiais.

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

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

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS kilimus.

Automatinis eitMia varymas. Sutai
sau iširusius gains ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912.

VISU RŪŠIŲ AUTOMOBILIŲ
BODY TAISYMAS

Dundas Auto Bodv
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

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

naujus ir remontuoja senus pečius.

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

A. ČIŽIKAS

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.

17361/2 DUNDAS ST. W„ Toronto
Skambinti kiekvienu laiku LE. 2-7733

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND'SERVICE

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

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

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

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

VISI MASINU REMONTO DARBAI LIETUVIAMS ATLIEKAMI
PIGIAU LIETUVIŠKAME VJS. GARAŽE. Sav. V. STRIMAITIS

Automatinė transmisija pigiomis kainomis ir visi kiti taisymo 
darbai atliekami sąžiningai.
Garažo telefonas LE. 3-0631.

DARBAS GARANTUOTAS.
Namu telefonas 247-3418

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RUSIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

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

VISI KVIEČIAMI j pirmą kartą mū
sų apylinkėje rengiamą nuotaikingą 
ir linksmą ‘Zuikių Balių”, kuris įvyksATVIRAS LAIŠKAS 

LIETUVOS LANKYTOJAMS
Skaitau Vilniaus “Tiesa” lapkričio 

25 d. nr. 277 ir galvoju, kiek džiaugs
mo turėjo mūsų gimtasis kraštas Lie
tuva, kai aplankė svečiai iš Kanados!

; O be to, taip mieli ir artimi tie var
dai: Stasys Repšys, Pranutė Repšie
nė, Kazys Pempė, Aleksas Puzara.

Visi jie galvas nulenkė prie Pirčupio 
ir Panerių forto, palinkėjo atpildo Im- 
pulevičiui ir t.t. Dar primena, kad ma-> —  ------ - . —1
tė kaimą prašvitusi, net ir mūriniu l“nka sekmadieniais dirbti, tai pade-, d. Tėvų pranciškonų vienuolyno patai- 2- . , . . ‘ tie O L-ozl r-/*’aie ir tnn. . ~ _ ..pastatų; taip pat mate istorinius pa- ;---- ; .------- ---- 7 - 1
minkius, gerai tvarkomus, prižiūrimus. “a atsirasti dideliam lietuvių susibū- Va:kams Susirinko 60 vaiku dar Ka į tai aš jums atsakysiu? Pirmiau-! rime- kalba ir sava’ da,raisi g xa‘Aams' ^sinnko W vaikų dar 
šia nulenkite-galvas Rainiu miškelio ir nepažįstamus veidus, ir tuomet vie- aaugiau tėvų ir svečių, taip kad jau 
Pravieniškės kankiniams, nužudytiems! n^urri3s nemažėja. Kaltės jieskoti gal nebuvo vietos. Šventę atidarė Tėvas 

1 sovietų. Toliau pažvelkite į berželį svy-**e^tų kur kitur. ,B. Mikalauskas. OFM, pakviesdamas
Į ruonėlį, stovinti Lietuvos palaukėse ir Į Bet kai pasijunti lai-į m-su gražu atžalyną meno varžyboms,
paklauskite jį, ko liūdi? Sakote matėt J?ingas’ ka<Į esi tos dideles: D , ‘ 29' vaiįOVai muzikoie dai-
kaima prašvitusi ir istorinius pamink-1 hetuviskos seimos ir siela prisipildo / w ... '
lūs. Tu, Mielas Broli, juos aplankei J džiawSsmo, ir vienišumas nejaučiamas, noje, šokiuose, paišyboje ir net mo- 
bet jų pavadinimo nesakai. Kas tie per* visiškai, kai pasigirsta lietuviška gies-«derniško mokslo projektuose. Balsavo

’ mažoj koplyčioj. Ir vėl... tik mintimis j __________
ten, kur imliąją naktį buvo gieda- sausjo 26 d., šeštadieni, 7 v.v., Delhi 
ma gimtąja kalba. . . ...

Minty įstrigę TŽ” vedamojo min- lenkų sa,eje' Programoje: karšta zui- 
tys, kad vienišumu nusiskundžia tau- i Seras ir smagus orkestras, šo- 
tiečiai patys esą dėl to kalti, kad nesi-: kiai, bufetas ir pasilinksminimai, 
traukia arčiau didesnių centrų. Bet, 
deja, ir atsidūrus tam dideliam cent
re, vienišumo problema nevisais atve- j #
jais lengvai išsisprendžia. Nevisadaį St. Catharines, Ont. 
gali gauti darbą kur nori, ir tokiomis 1
valandomis, kokiomis nori. O jeigu dar • JAUNIMO VARŽYBOS. — Sausio 6

ma gimtąja kalba.
Minty įstrigę “TŽ” vedamojo min-

Rengia — Delhi šaulių būrys.

tis nekokia. O kad retkarčiais ir ten- ■ pOse |)UV0 suruo£ta įspūdinga pramo

..ŠYPSENOS..
"Vilnies” skaitytojas 

Lietuvoje
Vienas čikagietis, “Vilnies”, 

skaitytojas, buvo nuvažiavęs ap
lankyti savo giminių sovietų oku- 
puotoj Lietuvoj. Jam buvo teista 
keliauti autobusu. Kelionėje jis 
pradėjo kalbinti savo bendrake
leivę seną moteriškę:

— Pas mus Amerikoj batai 
brangūs. Geresni kainuoja kelias
dešimt dolerių.

— Geresni" batai, — atsiduso ; 
moteriškė. — Kitados mes Lietu
voje irgi turėjome. -

— Vietoj sviesto, kuris Ameri
koj brangus, mes turime vartoti

istoriniai paminklai ir kur jie yra? 
Juk visiems žinomi tie istoriniai gerai 
tvarkomi ir prižiūrimi paminklai. Spė
liot daug nereikia kas jie tokie. Tai iš
niekinti Dievo namai, geležinėmis 
štangomis ir spynomis užrakinti ir prie

Lietuvoje 
(Atkelta iš 3 psl.) 

nes, kad sukilimas neišsiplėstų 
visoj Rusijoj. (Buvo net išleistas 
Įsakymas, draudžiąs pirkti dal
gius). Išgavęs iš bajorų ir augšto- 
sios dvasiškijos raminančius atsi
šaukimus, kazokų baudžiamųjų 
burių egzekucijomis ir suiminėji- 
mais atstatė rusų valdžią krašte. 
Už savo žiaurumą užsitarnavo 
“Koriko” vardą. Muravjovas bu
vo priverstas daryti nuolaidas 
valstiečiams. Valstiečiai, gavę ne
tik laisvę, bet ir savo dirbtą žemę, 
aprimo. Dvaro Įtaka žmonėse kri
to. Bajorai, gelbėdami savo dva- . - 
rus nuo konfiskavimo, nusilenkė i margar,n4- . . .
carui. Sukilimo žaizda dar buvo į Margariną. — vėl atsiduso 
kruvina. Trėmimai ir tardymai Seniau mes taip

i tebėjo. Dar nuoširdžiau ir su Įsi-; Pat tureday°me margarino.
: jautimu skambėjo bažnyčiose — . Čikagietis skaityto- ?
! ‘nuo maro, bado, ugnies ir "karo ias neJeK°_ kantrybes: .

.. -J. .... ___ Ar me honrinto mano cmni-— Ar jūs bandote mane Šnipi
nėti? Aš esu komunistas! — susu
ko jis moteriškei.

— Komunistas! Seniau mes 
taip pat čia turėjome komunis
tų...

Hipnotizmas Vilniuje '
Vilniuje viename teatre hipno

tizuotojas demonstruoja savo su- ? 
gebėjimus. Pasikvietęs vieną žiū
rovą i sceną ir užmigdęs. sako: • ?

— Jūs, drauge, esate. Afrikoje. 
Baisus karštįs. Jus kankina troš
kulys.

Užhipnotizuotasis n u s i m eta 
švarką ir liežuviu vilgo sausas 
lūpas. Pažadintas — nieko nebe
atsimena.

Antrajam jis sako< kad esąs Si
bire ir drebąs nuo šalčio. Paga
liau i sceną ateina trečiasis sava
noris.

— Drauge, jūs esate Ameriko- 
ije,—sako hipnotizuotojas. — Jūs 
esate bedarbis, alkanas, neapsi-

— gelbėk mus Viešpatie!”.
“Aušros” metas

Po nenusisekusių bajorų vado
vaujamų sukilimų, kaimo žmonės 
ėmė geriau gyventi, leisti savo 
vaikus i mokslus. Spauda iš Prū
sų ėmė plisti i pirkutes. Kova vy
ko dėl spausdinto žodžio, lietui 
viškos mokyklos, valsčiaus. Prie
šas liko tas pąts — Įsibrovėlis 
maskolius, verčias priimti rusų 
kalbą, pravoslavų tikėjimą, imąs , 
vyrus caro tarnybon ir siunčiąs 1 
guldyti galvą i pasaulio galą, o ne 
už tėvų žemę.

Nepasitenkinimo jausmą prieš 
rusų kolonizmą per knygnešius 
kėlė “Aušra”, “Varpas”, “Tėvy
nės Sargas”. Kur anksčiau tik pa
vieniai vadai atstovavo tautos vil
tims, dabar atsirado būriai, ku
rie žinojo ko reikalauti ir ko siek
ti. Lietuviai ir “litvomanai” lau-L_ 
kė progos nusimesti rusų jungą. 
Lietuvių tauta, kaip ir kitos tau-

mė ar daina, palydima muzikos gar-: ;-jsį šventės dalvvisi. Pirmąja premi
sų, kai įvairiaspalviais, lyg I 
kais, tautiniais drabužiais. Apsitaisę 
jaunuoliai suka “malūnus”, pina "len
ciūgėlius" ir t.t. Bet... nelinksma, kai 
tokiam dideliam lietuvių centre matai

karališ- $4^ laimėjo Dalia ir Laimė Surbly

sienos užrašas saugojamos architektu- daug tušciii kėdžių. Gaila, kad 
ros. Tai jūsų matyti tie istoriniai pa
minklai, kurių tikrą pavadinimą jums! 
nepatogu buvo minėti, lygiai kaip ir 
“prašvitęs kaimas”, kuris purve ir 
skurde sunvkęs. C.
pusalkani žvelgė i Jus. Skaudus Jūsų J1. 11111 visa f tai atsibodo 
“tarybiškas sveikinimas”, kuris jau: 
nepirmas iš svečių Kanados lietuvių.

C
su artimieji nepasitiko ir neišlydėjo?; *n^tų 
Nejaugi iš tų prašvitusio kaimo mūri-; - - 
nių namų niekas Jūsų neišlydėjo ir 
nesutiko? Aš skaitau vyrų čia įdėtas ; 
pavardes, kurie Jus išlydėjo: visi tik 
iš komunistų partijos; giminių ir kai
mynų nebuvo. Skaudu, kad svečiai at-į 
stūmė juos, kurie nepriklauso komu
nistų partijai. Taip, mieli tautiečiai, 
kitaip ir būti negali. Ne Jūs rašėte 
straipsnį, bet jau parašytą Jums per-

tiek sunkaus darbo ir pasiaukojimo 
i įdeda programų rengėjai ir nevisų 
i pakankamai įvertinami. Ar gi rasime 
i tiek gražaus ir mūsų širdinis brangaus 

žmonės ir gyvuliai I televizijos programose? Tenka girdė- i.: u---------------------------------- get ar
I tai nėra jau viskas, ką mes dar turime 
■ ir ar nevertėtų visom jėgom paremti? 

O dabar norisi paklausti: kodėl Jfi- i Linkiu laimingų dar nesenų 1963 
“*■‘“1 visiems "Tėviškės žiburių” skai- 

i tytojams ir jų leidėjams.
Jūsų I. Kundrotienė

tos už dainavimą, antrąją — $30 — 
Birutė Bogušytė už muziką, trečią — 
$20 — Irena Grigaitė už eilėraštį ir 
ketvirtą — $10 — Vytas Paulionis už 
paišybą. Į komisiją balsams skaityti 
buvo pakviesti S. Šetkus, K. Šukienė 
ir S, Janušonis.

Pasibaigus meno varžyboms atvyko 
Trys Karaliai su maišais dovanų, ir 
įvairiausiais žaislais apdovanojo visus 
vaikus. Džiaugsmas neapsakomas. Tuo
jau sekė vaišės vaikams, tėvams ir sve
čiams. Ilgai vaikučiai atsimins šią 
jiems Tėvų pranciškonų suruoštą šven
tę. Korsp.

"Vyčio" klubui penkiolika metų
(Atkelta iš 6 psl.) 

LĖŠOS IR LAIMĖJIMAI 
Kiubo iždas taip pat išsisėmė, nes 

skaitė ir tik pasirašėte. Visas komu-1 pajamos iš vienintelio pajamų šaltinio 
ništu partijos centras Jus vedžiojo ten, — parengimų nepaprastai sumažėjo, 
ką jie patys mėgsta. Ir taip skubiai; Nežiūrint visų šių sunkuma “Vyčio” 
prabėgote pro berželį svyruonėlį, ku- vadovybė sugeba išlaikyti daugumą 
ris per amžius vargą liudys. i savo sporto sekcijų, registruodama kai-

Miela ir kaip širdžiai būtų džiugu, kurias jų silpnesnėse lygose. Nereikia 
kad lankytojai pasiryžtų pirmiausia tė- pamiršti, kad “Vytis” visu savo gyva- 
viškę aplankyti, pirmiausia gimines, vimo metu buvo ir yra daugiausia

taisyklingai žaisti stalo tenisą. Jo mo
kinės E. Sabaliauskaitė ir V. Nešukai- 
tytė jau spėjo tinkamai užsirekomen
duoti netik lietuvių, bet ir kanadiečių 
stalo tenisininkių tarpe. Su moterų 
krepšinio komanda sėkmingai dirba 
Juozas Balsys, o gana jauną vyrų ko
mandą treniruoja Pr. Gvildys. Dabar
tiniu metu “Vyčio” klubo valdybą su
daro S. Kasperavičiūtė - Baliūnienė, 
J. Budrys ir J. Balsys.

TRŪKSTA LĖŠŲ
Neskaitant didžiulio darbo ir pastan-

Vytis” visu savo gyva- 
viskę aplankyti, pirmiausia gimines, vimo metu buvo ir yra daugiausia 
artimuosius, o vėliau komunistus; tu-; sporto šakų kultyvuojąs ir geriausių; 
retų visų mintis išgirsti neaplenkiant pasekmių atsiekęs lietuviu sporto klu-: 
nė iš Sibiro sugrįžusiu Juk visi mes bas š. Amerikos žemyne. Ir sunkesniu kurias sudeda vadovai bei trene 
. ?. ?& Irusių.JUK Visi mes išviri cnrrfinin i nai, norėdami išlaikyti musu vaikustos pačios lietuves motinos užauginti, klubo ve.kios metu paskiri spcrtinn.- ( n tuviškuose klubuose vra dar nena- suurasti tik komu- kai ir komandos atsiekia pasigėrėtinu; netuviskuose Klubuose, jia aai nepa supi asu HK Komu _ „ t J prastai svarbi ir drauge sunki fmansi-

nė problema. Reikia nuomoti treniruo
tėms sales, įvairiausi mokesčiai daly-

luieiuvių Iduid, Adly u akus tau- - avvpnate lūšnoie fnę nnrpin nati ęavn rengęs, gyvenate lusnvje...tos, norėjo pati savo reiKaius Tuo mefU hipnotizuojamasis
• - - - - £ praveria vieną aki ir pro dantis

iškošia:
— Tik pabandyk mane paža

dinti, aš tau sprandą nusuksiu!...
Kaip banke

— Kas pastūmėjo jus atlikti tą 
piktadarybę?

— Kaip čia jums paaiškinus, 
ponas teisėjau? Turėčiau pasaky
ti, kad aš buvau tarytum bankas; 
norėjau uždirbti svetimais pini
gais.

— Todėl dabar pagyvenk ir tu 
kaip pinigas banke. Padėsiu tave 
metams už grotų.

Surinko Pr. Aišėnas

tvarkyti. Nenugalimas milžinas 
tautų pavergėjas — carizmas ėmė 
braškėti iš vidaus ir griuvo. De
ja, jis grižo ir vėl i senąsias sritis 
nauja forma, būtent, sovietinio 
imperializmo. Tai naujas milži
nas, kurio laukia 'didelis griuvi
mas. ' A. Kutelius

Pajieškoįimai
Kazimieras Pranskūnas, gyvenąs to

li nuo lietuvių kolonijų, norėtų susi- 
vaujant vietinėse lygų pirmenybėse,! rašinėti su lietuviais, kurie jį pažįsta 

‘ _ ------ -J arba gyveno Vokietijoje Kresbron am
i mas įvairiose lietuviškose varžybose,! Bodensee. Taip pat jis jieško Vlado 

s kelionės ir t.t. Lėšų telkimo klausimas ‘ Juškevičiaus. Rašyti: Mr. K. Pranskū- 
’ -V-t Y“..../ x- i “Vvčio” klubui sudaro daug sunkumu, i Box 22, Šie Amelie, Manitoba.:aideiai. Moterų krepšinio _ : a y , ________________________________

Neverskime visus i 
nistiškai, lygiai kaip ir komunisto ne- rezultatų. Pranas Gvildys 1958 m. tam* 
galime priversti būti krikščioniu, bet P* Kanados stalo teniso meisteriu.

i aplankykim visus ir išgirskim juos ir Į959 m. Sofija Kasperavičiūtė iškovo 
tik tada atvirai pašnekėkim apie vis- Ja Kanados moterų stalo teniso meis-j 
ką. Atvykėlė terės vardą. Ilgus metus “Vyčio" stalo i sportine, apranga, jrankia!, dalyvavi-

■ , . . teniso komanda š. Amerikos žaidynėse’ Red. autore neseniai yra at-
vykusi iš okupuotos Lietuvos ir gyve- į teniso 
na Europoje. ( komanda iš septynių susitikimų šešis

Į kartus yra laimėjusi pirmai? vietą Į DIDŽ. GERS. REDAKTORIAU. žaidynėse. Pagaliau ir pajėgiausiam Š.
j Sunkiau yra prisiruošti rašyti, kada; Amerikos klubui skirtoji min. S. Lozo- 
■ už lango tik ūžiantis miestas, o sniegu; raičio 
[ apkloti ir vakaro saulės spindulių

Pelnas iš parengimų ir nario mokestis j 
padengia labai mažą išlaidų dalį. Klu-; 
bo vadovybė nutarė verbuoti narius -: 
rėmėjus. Tam tikslui pagamintas dail. 

taurė laimėta penkis kartus! J . Ya*iaus, Projektuotas sidabrinis! 
, pu-i (nuo 1954 iki 1359 m. išskyrus 19551kakliukas, kuris sąteilnamas rėmėjui,^ 

! spalvinti kalnai like Yukone Eatono atiteko k?u»o nuosavybėn. MinJ aukojusiam nemanau SlO Nanai re- 
' P ? "S. Lozoraičio taurės gavimas aiškiai me>a' Pagnndnu klubo paja-;

uarodo "Vcčio" sportini oajėguma! salUnj. čia reikėtų paminėti kun. 
•vairiose snorto šakose. ‘ p- ^bab, kuris nemokamai duoda

* naudotis parapijos sale stalo tenisui,
LIETUVIU KALBA ; be to, kartas nuo karto paremia klubą
Noras išlaikyti ir plėsti klubo veiklą stipresne auka ar atlieka stambesnį

■ ateičiai paskatino atskirus narius im- klubui patarnavimą. Savo laiku, gel-; 
Į tis daugiau privatinės iniciatyvos. At-! bedamas sunkią klubo finansinę pade-i 

v. ^kreipiamas reikiamas dėmesys į jau- tį, E. Bumęisteris yra paaukojęs sta'm-; 
71 nuosius sportininkus ir pradedama ■ bią sumą pinigų. J. Strazdas daugelį 

juos treniruoti. Neužmirštama ir vie- kai tų yra materialiai ir moraliai page!-. 
nas svarbiausių momentu treniruočių bėjęs klubui. Tačiau didžiausios pagar-1 

Įmetu: kalbėti tik lietuviškai. Visi va- bos yra vertas Leonas Kirkilis, kuris Į 
• dovai ir treneriai vartoja lietuvių kai-; iš savo kuklių sutaupų jau nekartą yra Į 
j bą ir to reikalauja iš savo treniruoja- į nupirkęs klubo komandoms uniformas, 
mųjų narių. Griežtas reikalavimas nau- į futbolirtinkams batus, sviedinius ir tie- 

1 siogiai aukojęs pinigais.
Dabartiniu metu, kai reikia nuomo

ti daug salių mūsų vaikų treniruotėms, 
išlaidos smarkiai paaugo. Privalome 
visi atkreipti rimtą dėmesį, ypatingai 
tie, kurių vaikai yra klubo nariai, ir 
daugiau paremti klubą pinigais. Įsto
dami i “Vyčio” narius-rėmėjus,. mes 
labai palengvinsime darbą tiems, ku
rie rūpinasi per sportą išlaikyti mūsų ; 
vaikus lietuviškais.

žengiant i penkioliktuosius <rVyčio” 
veiklos metus linkime atsiekti gražių 
rezultatų sporto srityje, išlikti lietu
viais ir vėl pirmauti š. Amerikos spor
to klubų tarpe.

70 į pramonės 
vienose rankose

Domininkonų respublikoje 70 
% viso krašto pramonės ir preky
bos buvo privačiai kontroliuoja
ma diktatoriaus Trujillo. Dabar, 
išrinkus naują prezidentą, vy
riausybė pajuto nesanti pajėgi 
perimti visą pramonę savo žinion. 
Nenorima taip pat perleisti pra
monės vėl i privačias rankas. 
Naujai išrinktas prez. Juan Bosch 
kreipėsi i JAV. prašydamas eko- 
nominhi patarėjų, kurie padėtų 
vairuoti krašto pramonę — priva
tinę ir valdinę.

AP DRAUDA Ehu'i
RO. 6-0811 arba RO. 6-0832
PRANAS BARAUSKAS 
49 CAMEO CRES, REAR JANE PARK PLAZA, 
TORONTO 9, ONT. ' 
Commissioner for Taking Affidavits.

DR. E. ZUBRIENĖ

žaislų pasauly ir mano prisiminimuose, j 
! Įvairiaspalviai šventėms išsipuošęs ■ 
j miestas jau vėl pasikeitė į kasdienišką; 
i.drabužį, o gyvenimas įžygiavo į naujus i 
į 1933 metus. Prabėgo šventės, kurių! 
i metu vieni kitus sveikinome linkėdami 
laimės, pasikeitėme dovanomis, ne vie
nas geraširdis prisiminė savo ; 
mažiau laimingus tautiečius.
esančius. O .vargu ar buvo lietuvis, ku
ris nebūtų bent mintimis laužęs ir da
linęsis plotkele su tėvynėj pasiliku
siais, Sibiro vargstančiais, ar kitur gy
venimo bangų išblaškytais savaisiais, j

Praeitu penkių Kalėdų Berneliu Mi-
šiose teko būti tolimoj Kanados šiau- j d . sav ia kaIba ..v čio„. Huba išski. 
rej Yukone. Whitehorse katedroj >r; jš ug Amerikos Hetuvišku. 
tik mintimis atskristi ten, kur Ty-’- -- - - - - --
liąją naktį” giedama gi
Š.m. Kalėdos jau Toronte, bet dėl su
sidėjusių aplinkybių, didžiausiam nu
sivylimui, Bernelių Mišios — gretid 
mais esančio nelietuvių vienuolyno j

. ; . . jų klubų, kurie aplinkybių verčiami, 
imtąja ^a a. ^a^naj nusileidžia jaunuju norams.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

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

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

Dėmesio namu 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS 
Tel. LE. 7-2815

International 
Driving Schoo!

WALDI
859 COLLEGE ST.

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

PIJANINU
TECHNIKAS
A. BRICKUS atlieka Įvairius pija-

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

DR. J. MATUL1ONYTĖ
DANTŲ GYDYTOJA

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

Telefonas RO. 6-1372

šiuo metu klubo veikloje ypatingai 
!’ i stipriai pabrėžiamas jaunųjų paruoši- 

; mas. M. Duliūnas ir M. Ignatavičius tu- 
I ri 30-49 berniukų su kuriais dirba at- 
: skiromis grupėmis. Kalbant apie ber
niukų krepšinį, būtina paminėti J. Na- 
c-evičių. kurio kaip vedėjo ir globėjo 
pasišventimas juos surenkant, vežio
jant. aprengiant ir t.t. sunkiai isivaiz- 

i duojamas. Tai tyius, bet reikšmingas 
lietuvybei išlaikyti konkretaus darbo 
pavyzdys.

Mergaites treniruoja V. Balsienė ir 
J. Žukas, o vyresniųjų grupę — A. 
Supronas. Aktyviai sportuojančių mer
gaičių yra tarp 20-30. Pranas Gvildys? 
niekad nepavargstąs lietuviškojo spor- 

j to ugdytojas, subūręs nemažą skaičių 
j vaikų kelis kart per savaitę moko juos

George BEN, B,A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3. Ont. 
Telefonas LE. 4-8431

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W. 
Roe^i 107 

Telefonas EM. 6-4182
Toronte

LIETUVIO ADVOKATO 
IŠTAKIA

NEIMAN, SiSSETT
SEGUIN

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

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

ninq remonto darbus ir sustygavi- 
mus. Perka ir parduoda naudotus 
pljaninus. Telefonas EM. 4-8751.

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

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

Sav. Ant Paškevičių*

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kontraktorius

Visų rūšių elektros 
Įrengimai ir pataisymai.

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

DR. V. J. MEILUY1ENE 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

Kabineto telefonas LE. 4-4451
DR. P. MORRIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(į rytus nuo Dufferin St.)

DR. V. SADAUSKIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O.
Wiktoria BUKOWSKA, R.O.
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.

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

< j - * - - f ■ *-

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

Telef. WA. 1-3924

Dažai ir sienoms
raiGaJJ VAŠKAS, popierisi šepečial

r TERPENTINAS
SKY’S PAINT & WALLPAPER 

891 DUNDAS ST. WEST 
Tel. EM. 4-2715, Toronto, Ont.

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

DRAUDIMO IŠTAIGA
AL DŪDA

ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BEND* 
ROVES. DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE 
KANADOS PROVINCIJOSE. 10% NUOLAI
DA IMANT DRAUDIMĄ IS VIENOS 
KOMPANIJOS.

24 V AL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
NAMŲ

RO. 6-7132



SPAUDOS BALIUSMETINIS

įvyks vasario 2 d.. Prisikėlimo salėje

Rengėjai

BENNY FERRY orkestras. Smagūs šokiai.
Įvairių vertingų fantų LOTERIJA
Gaivinantis, neišsenkantis BUFETAS
Ryškesnieji baliaus momentai BUS FILMUOJAMI

Programoje:
• Kylanti žvaigždė solistė LIDIJA ŠUKYTĖ

■> \ : ■

Tai tradicinis skaitytojų, bendradarbių, 
talkininkų, rėmėjų, bičiulių ir visų 
tautiečių iš toli ir arti

Kad nebūtų spūsties, bilietų skaičius ribotas.
Bilietus iš anksto galima gauti “Tž” administracijoj; vėliau — prie įėjimo. 
Bilietai — $1.50, studentams — $1.00. Baliaus pradžia — 7.30 v.v.
Programos pradžia — 8.15 v.v.

^Baliuje dalyvausi - spaudos rėmėju būsi!

Visoj Amerikoj pagarsėjęs solistas VACLOVAS VERIKA1T1S 
Žymus aktorius • deklamatorius STEPAS RAMANAUSKAS 
Akompaniatorė — jauna muzikė DALIA SKRINSKAITĖ

Tėviškės Žiburiai • 1963. I. 24. Nr. 4 (680)

MONTREAL, Que

TORONTO Ont
Toronto kronika, studentų, skautų, ateitininkų žinios nukeltos i 6 p.

Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Galutinai paaiškėjus, kad 

šiais metais Vasario 16 priėmimą 
ruošia Lietuvos konsulatas, nuo 
tradicinio priėmimo minėtą die
ną šioje parapijoje šiais metais 
atsisakoma. Vasario 16 iškilmės 
parapijoje įvyks sekmadienį, va
sario 17 d.. 11 vai. pamaldose.17 d.. 11 vai. pamaldose.

f..., vaitę vizituojama šios 
lian Trail, Redford, 

ead iarmaduke. Constance
gatve 
Bovs 
ir Sunnyside.

— Šiais metais par. bažnyčioje 
bus teikiamas Sutvirtinimo sak
ramentas. Norima, kad minėtos 
iškilmės sutaptų pavasarį su ka
pinių lankymo diena, kad J.E. 
vyskupas ta pačia proga galėtų 
dalyvauti ir kapinių šventės iš
kilmėse.

— Katalikių moterų, šios par. 
skyriaus, sekmadienį rengtas 
linksmavakaris praėjo jaukioje 
nuotaikoje. Tenka tikėtis, kad ir 
daugiau tos rūšies pobūvių sek
madienių popietėmis bus sureng
ta par. salėje.

— K LB Toronto apylinkės val
dyba ir šį sekmadienį parapijos 
salėje, priiminės solidarumo įna
šų po kiekvienų pamaldų.

— Naujai išrinkta par. choro 
.valdyba pasiskirstė pareigomis: 
pirm. Ant. Elijošius, sekr. Audr. 
Eižinaitė ir ižd. Alv. Ramanaus
kienė. Dėkojame buvusiai choro 
valdybai ir linkime sėkmės nau-

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šį sekmadienį per visas Mi

šias T. klebono pranešimas apie 
1962 m. parapijos veiklą.

— Ir šį sekmadienį prie bažny
čios durų apylinkės valdyba pri
ims solidarumo įnašus, kviečia
me visus prisidėti.

— Imigrantams ir jų pastora
cijai paremti praėjusį sekmadienį 
specialioje rinkliavoje surinkta 
$101,86.

—. Praėjusį sekmadienį visuo
tinis KL Katalikių Moterų dr-jos 
Prisikėlimo par. skyrius svarstė 
praėjusių ir ateinančių metų 
veiklą ir išsirinko naują valdybą. 
Šia proga Prisikėlimo parapijos 
vadovybė buvusiai valdybai ir vi
sam skyriui giliai dėkoja už nu
veiktus darbus tautinėje, visuo
meninėje, parapijinėje ir 
tyvinėje srityje. Per pr. metus 
Prisikėlimo par. skyrius savo ty
lioje veikloje įvairiems šalpos rei- val klišiu l-nlnn-x? /cAfnrl mrslr•t-l-l o.i _

karita-

| PRISIKĖLIMO PARAPIJOS CHORAS
.kviečia visus Toronto tautiečius į 
TRADICINI GRANDIOZINĮ

! ŠOKIU V AK AR A
JIS ĮVYKS PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SALĖJE SAUSIO 26 D. 
Bus turtingas, bazaras, bufetas ir kitos staigmenos. 
Gros puikus modernusis Benny Ferry orkestras.

Pradžia šeštadieni 7.30 vai. vakaro. Įėjimas $1.50. fe * Choro valdyba

— Jaunimo choro repeticijos 
vyksta penktadieniais 6 v.v. ir 
šeštadieniais — po lietuvių mo
kyklos. Sekmadieniais 9.30 vai. 
pamaldų pamokslai taikomi jau
nimui.

— A.a. Vytautui Paškovičiui 
Lietuvoje mirus, velionies gimi
nėms nuoširdi užuojauta:

T. Placidas vienuolyno reikalais 
išvyksta į Detroitą. Grįš savaitės 
gafe. • i bos posėdis įvyks sausio 25 d

— Pirmosios Komunijos ir ti
kybos pamokos vaikams — šį sek
mad. po 10 vai. Mišių Vaikų Na
muose.

— Tikybos pamokos gimnazis
tams. grįžus T. Kornelijui, šį'sek
madienį vėl tęsiamos toliau. Ren-! 
karnasi į aktorių kambarius po 10;

kalams (šetad. mokyklai, liet, or-i . ___ _ __ __
ganizacijoms, siuntiniams į Suval- sekmad *2^30 vai p.p" 
kų trikampį, ligoniams, vargan ' E’ - ■ -
patekusiems ir t.t.) išleido virš tinimas"—ši sekVad’,7.30 V.v. 
$3.000. Dėkojame visų vardu, ku- inuzikos studijoje.
rie taip gausiai patyrė draugijos L___
duosnumą. Naujajai valdybai, ku- jamas pagerbimas iš Lietuvos ir

— Vaikų choro repeticija — ši

? Jaunimo sekmad. pasilinks.-

— Netolimoje ateityje planuo-

i P. ir V. JARAŠIŪNŲ SUKAKTIS 
Sausio 19 d. šv. Jono Kr. par. salėje, 

t dalyvaujant 290 bičiulių, senosios kar-

ri netrukus pasiskirstys pareigo
mis, linkime lygiai sėkmingos 
veiklos!

— Par. choro repeticijos — 
antrad. ir ketvirtad., 7.30 v.-v. Abi 
bendros.

— Montrealio AV par. choras 
pakviestas aplankyti Prisikėlimo 
parapiją. Laukiame choro su pa
saulietiška ir religine programa. 
Viešnagės data — gegužės 11 ir 
12 d. Iš anksto nuoširdžiai dėko
jame.

Toronto tarybos posėdis i
KLB Toronto apylinkės tary-į

7.30 V.v’ L. Namuose; H augšto >s ateiviai Povilas k 
salėje. 1129 Dundas St. W.

Darbotvarkė:
1. Posėdžio atidarymas.
2. Prezidiumo rinkimas,
3. Protokolo skaitymas.
4. Pranešimai: a. apylinkės val-l vuoto traukinio viršila. Praleidęs pir- 

dybos pirmininko, b. apylin- muosius metus Kanados miškų dar
kęs vaidybos iždininko.

5. Diskusijos dėl pranešimų.
6. PLB valdybos pirm. dr. J.

Songailos pranešimas Bend
ruomenės reikalu,

7. Vasario 16 minėjimo Toron
te informacija ir diskusijos,

8. Posėdžio uždarymas.
Rinktieji tarybos nariai ir To? 

ronto organizacijų atstovai jaus- 
kime pareigą dalyvauti retai šau
kiamuose tarybos posėdžiuose, 
kuriuose sprendžiami svarbūs 
mūsų kolonijos klausimai. .

Apylinkės valdyba

; nai atšventė savo 35 metų vedybinio 
į gyveninio sukakti. Abu kilę iš Biržų 
apskr., Joniškėlio vaisė.; atvyko i Ka
nadą 192S m. P. Jarašiūnas Lietuvoje 
buvo baigęs artilerijos mokomąją 
kuopą ir prieš išvažiuodamas buvo šar-

Šv. Kazimiero parapijos žinios
— Klebonas kun. dr. F. Jucevi

čius paskelbė metinę apyskaitą. 
Pajamų iš viso turėta $40.330,65; 
išlaidų—$38.921,96. Likutis ban
ke ir par. ižde gruodžio 31 d. — 
$1.408,69.

Praeitais metais buvo likę sko
lų $147.261,84 ir už 1956-1960 m. 
likusių nesumokėtų palūkanų 
$2.648,60. Taigi, viso skolų buvo 
likę $149.910,44. Atmokėjus ban
kui $13.000 ir užsilikusias palū
kanas $2.648,60, šiemet viso sko
lų atmokėta $15.648,60. Lieka 
dar skolų $134.261,84. (Smulkes
nė apyskaita bus atspausdinta vė
liau. Red.).

— Sausio 26 d. šv. Onos dr-ja 
ruošia didelę vakarienę, į kurią 
kviečiame visus parapijiečius at
silankyti.

Aušros Vartų parapijos žinios
—Naujasis klebonas K. Pečkys, 

S.J.. yra gimęs Lietuvoje, studi
javęs Olandijoj, kunigu įšventin
tas 1945 m. Su lietuviais dirbo 
Paryžiuje, Čikagoje, Montreatyje.

— Naujasis vikaras L. Zarem-

formuota ir liko išskirta. O daug 
kas būtų mielai išklausę paskai- 
tininkės ir svetimoj kalboj.

Montrealio lietuvių seimelio 
prezidiumo neoficialus pasirinki
mas savuoju oficiozu Montrealy- 
je leidžiamą “N. Lietuvą” dauge
liui montrealiečių atrodo nepa
tenkinamas, nes manoma, kad 
Toronte leidžiami ir Montreatyje 
gausiai skaitomi “T. žiburiai” ga
li reikšti tas pačias pretenzijas. 
Tam rodosi yra ir pagrindo, nes 
KLB yra abiejų šių laikraščių šė- 
rininkas, gi seimelis yra KLB pa
dalinys. Gal tas paaiškina ir la
bai jau kuklų dalyvių skaičių sei
melio rengiamuose minėjimuose 
ir pan. Pvz. Klaipėdos krašto mi- 
nėjiman atsilankė 70-80 asmenų. 
Nekaltinkim savosios visuome
nės abuojumu lietuviškiesiems 
reikalams, kai ji apie seimelio 
darbus gal nė nežino, nes nena- 
slantis, kad nevisi montrealiečiai 
oficiozą skaito.

$105.900 paskolų “Litas” išda
vė per pr. mėnesį. Paskolų parei
kalavimas,- sumažinus palūkanas

•v

ba, SJ, gimęs Augštaitijoje, stu-1 nekiln. turto paskoloms iki 6Mi 
dijavo V. Europoj, kunigu išven- %, labai padidėjo. Norintiems jasdijavo V. Europoj, kunigu įšven
tintas Romoj. Su lietuviais yra 
dirbęs P. Amerikoj ir JAV.

— Akademinis Sambūris AV 
salėje šį šeštadienį ruošia jaukų 
pobūvį su įdomia programa: frag
mentai B. Pūkelevičiūtės premi
juoto veikalo ‘Auksinė žaiss”.

gauti patariama, užsiregistruoti iš 
anksto.

Palūkanų sumažinimas už ne- 
kiln. turto paskolas skolininkų 
bus na lustas nuo ateinančio mėn. 
mokėjimu. Mat. kredito unijose 
palūkanos mokamos už pr. mėne
si, t.y. sausio mėn. mokamos už 
Gruodžio mėn. ir dali sausio mėn., 
žiūrint kada paskola paimta. Už
tat šio mėnesio mokėjimai dar te
bėra apskaičiuoti sena tvarka.

Jaunaisiais “Lito” nariais įsto-

buose, P. Jarašiūnas atvyko i Torontą 
1929 m. ir Įsijungė i liet, parapijos kū- 

! rimo darbą. Sudarytasis parapijai 
steigti komitetas iš Jarašiūno, Danie
liaus, Motiejūno, Čirūno ir Dermaičio 
vyskupijos leidimu atsikvietė iš JAV 
kun. Gervicką, kuris atidarė šv. Jono 
Kr. liet, parapiją Toronte pamaldomis 
šv. Pranciškaus parapijos salėje 1929 

į m. Verbų sekmadieni. Vėliau komite- 
: tas surinko aukų ir nupirko dabarti
nius (prieš remontą) bažnyčios pasta
tus. Trūko rūsio, kuri komiteto nariai 
ir kiti parapijiečiai, jų tarpe ir P. Ja- 

: rašiūnas, iškasė ir išmūrijo. Lėšoms 
: sutelkti buvo daromi ir vaidinimai, ku- 
‘ riuose P. J. vaidindavo. Panašiu talkos 
būdu buvo pastatyti ir klebonijos pa
statai.

Į ilgą laiką dirbęs pramonėje, P. Jara- i 
; šiūnas šiuo metu yra šv. Pranciškaus j

— Ši sekmadieni tuojau po 10 
vai. Mišių kviečiamas pasitarimas ' 
klebonijoje didžiaiame nesėdžiu 
kambaryje visų talkininkų busi
mojo mūsų narapiios b^’^ro

— Reiškiame nuoširdžią užuo
laidą notarui Juozui Bernotui ir 
visiems artimiesiems tėvo mirties jo: R. Ausūnas, P. Mališka, D.Ma- 
oroga.

— Nuoširdžiai dėkojame archi- Rašytinis. -J Rašytinis. A. Povila- 
tektui J. Ladygai. kuris aukojo i nis. K. Povilanis ir M. Povilams, 
mūsų parapijos reikalams $30. I Kviečiame stoti nariais ir senimą,

■ L-or? barfnic ionnimoc n^nr^lonbti
Kun. J. Borevičiaus. SJ. išlei«- 

tuvės. — AV par. komitetas, tal
kinamas šv. Onos dr-jos. vasario 
9 d.. šeštadienį, 7 v.v.. AV par. gos pobūvyje, kuris įvyko Queen 
salėje rengia kun. klebono J. Bo- Elizabeth viešbutyje, dalyvavo 
revičiaus, SJ. išleistuvių vakarie- apie 150 asmenų iš įvairių kredi
te. Visi tautiečiai maloniai kvie- to unijų Montrealyjė. “Litui” at- 
Čiami dalyvauti. Atskiri kvietimai stovavo P. Rudinskas.

tiška. R. Baršauskas. S. Gorys, S.

kad kartais laimimas nepralenktų 
senimo ir neperimtų banko.

Paskutiniame kredito unijų ty

čiami dalyvauti. Atskiri kvietimai 
nebus siuntinėjami. įėjimas 2.50 
dol.. moksleiviams ir vaikams — 
1 dol.

St. Baranausko - Baro koncer-

Lenkijos atvykusioms tautie
čiams. Šia proga pasitenkiname 
tik nuoširdžiu bendru, visų pasvei
kinimu! . ,

— Pirmoji Komunija šiais me
tais — gegužės 5 d.

— Kitos savaitės kalėdojimas:;
Algonquin Ave.. .Fermanagh Av., i 
Fern Ave.. Geoffrey Ave., High; Lietuvos gen. konsulas dr. J 
Park Blvd.. Roncesvalles Ave..1 Zmuidziiias, talkinamas KLB To 
Sunnyside Ave., Westminster; route 
Ave. \Vri°ht Ave. . ___ __ ______ . . . . _ .

— Pakrikštvta: Antano ir Ade-i 16 d., šeštadieni. 6-8 v.v. rengia ; mokykla,_kunoje nuo pat isikunmo,
J P-Jafa»’unui Padedant. ve,kia n mu-j prje Lietuvos sukaktis buvo nrisi- 

■ su sestad. mokykla. ... . .. minta pr. sekmadieni iškilmin-
gom pamaldom AV bažnyčioje ir 
tuoj po pamaldų par. salėje įvy
kusiu minėjimu. Paskaita skaitė 
“NL” red. J. Kardelis Lietuvos 
sienų nustatymo reikalingumo ____
klausimu. Meninėj daly pasirodė ženklą, o tikrumoje jis yra ligonis, ku- 
skautu vvčiu taut, šokių grupė, 
vad. J. Piečaičio, ir akt. L. Ba
rauskas. paskaitęs iš Donelaičio 
“Metų”. Minėjimą rengė jungti
nėm jėgom Montrealio liet, sei
melio prezidiumas ir M. Lietuvos 
Bičiulių dr-jos Montrealio sk.

Dr. A. Šidlauskaitė iš Otavos 
pr. šeštadienį NPM seserų vie
nuolyne skaitė angliškai visuo
menei paskaitą anglų kalba. Ap
gailestaujama, kad lietuviškoji vi
suomenė nebuvo apie paskaitą in-

_ ____ o apyl. valdybos. Nepriklau
įSOmvbės šventės proga, vasario •Pr- mokyklos rūmų prižiūrėtojas. Tai ? * ~ X v ~ ° ■ mnlrvVlo Litrinio nuo naf i<iVnrirnn

Jau pats laikas duoti pasiūly
mus dėl “Lito” įstatų pakeitmo, 
o tain pat pagalovti dėl kandidatų 
i valdomiupsius organus. Į v-bąe e a JAV VA* VA VA V VA ^^fe4feXfe«fe/*

tas. — Montrealio Katalikių Mo- bus renkami 3 nariai, i kreditu 
terų dr-ja kviečia visą Montrealio komisija 2 ir į revizijos komisi-
visuomenę jau iš anksto ruoštis
tam nenaprastam dainos vakarui
— solisto S. Baranausko - Baro

' koncertui v^s^rin 9.3 d. per tradi- realio spauda nematė reikalo koope- 
cini Užgavėnių balių. 'ruoti reklamuojant pirmąjį KLK Mo-

Į terų dr-jos globojamo ratelio susirin-
Klaipėdos krašto prijungimo r' - —=-----

ją 2 nariai.
ĮDOMI PASKAITA. — Nors Mont-

kimą šeimą liečiančiais klausimais, su
sirinkimą laikome pasisekusiu, nes so
ciologės P. L Lukoševičienės paskaita 
sutraukė daug moterų. Paskaita “Al
koholizmas”, pailiustruojant filmu, bu
vo labai puikiai paruošta ir sukėlė gy
vas ir Įdomias diskusijas.

Per paskaitą paaiškėjo, kad mes pra
tę žiūrėti i alkoholiką kaip i gėdos

Gavėninio paiapijos religi-|jgS Giedraičiu sūnus Benediktas' oficialų priėmimą Royal York 
nio koncerto programą š.m. atliks i Antanas, Mykolo ir Gražinos Ko-į viešbučio Ontario salėje. Kviečia-j L

zackių dukrelė Janina Marija, į mi dalyvauti Kanados valdžios Į auginę gražų vaikų būreli 
... . . ... . fl , Alekso ir Valentinos Grybų sūnus

Šios savaites pradžioje kleb. Robertas Aleksas. Vaclovo ir Ma-
; rijos Vaitkevičių dukrelė Rūta čiuliaiirlietuviai. Pastariejipra- 1 j Irena. Albino ir Normos Aliaus- t. . 7 ' ’ " * ■

. B;ku sūnus Ričardas Petras. Sveiki- Toronto apyl. prm. J. R. Simana- išnuomojamas II a. frontims kamba-
A. g njinai ir linkėjimai! Ivičin Q74 CoIIpcp St T.F 4-1274 'rys su bendra virtuve. Tel. 368-4189;

Fantai spaudos baliaus 
loterijai

Mūsų verslininkai visada yra 
jautrūs lietuviškiem reikalam. 
Kai prireikia paramos, lietuviš
kam laikraščiui, jie mielai ją tei
kia. Šiuo kartu pirmasis atsiliepė 
i kvetimą paaukoti fantų “TŽ” 
spaudos baliaus loterijai — žy
musis verslininkas J. Tumosa. Jis 
paskyrė dailų, nešiojamą radijo 
priimtuvą “Nord Mende" firmos, 
kuriai jis atstovauja visoje Ka
nadoje. Jis turi didelę radijo pri
imtuvų atstovybę Toronte 46 Col
ville Rd., Toronto 15. Ont. Kaip 
senas “Tž" rėmėjas, aplankė mū
sų įstaigą ir palinkėjo geros sėk
mės. Kovo 24 d. jis pakviestas da
lyvauti “Draugo” romano konkur
so premijos įteikime kaip mece
natas, paskyręs tani reikalui ’ įvarių tautų . 
$1000. Dėkojame J. Tumosui už! vienos lietuv 
paramą. — ------

Mohawk Furniture, Ltd,, lietu
vių bendrovė, spaudos baliaus lo
terijai paskyrė stalo lempą. Tai 
auganti baldų prekybos b-vė. tu
rinti Toronte dvi parduotuves: 
2448 Danforth Ave. ir 137 Ron- vičius. inz7"s' ’___

Ačiū duosniems kauskas (2 šėrus). S. Valatkienė:

Toronto katedros berniukų ir vy- į 
ru choras.

URSULEI KLEMK1ENEI Lietuvoje mirus.
jos sūnų Vlada. Adolfą ir Lietuvoj likusius 

Anuprą. Leoną, dukras Norbertą ir Vandą bei jų šeimas 
užjaučiame ir kartu liūdime —

Šmigelskių šeima
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Geram bičiuliui ALBINUI LAJUKUL
MOTINAI MIRUS, 

reiškiame gilią užuojautą.
Tebūnie lengva jai mielos Dzūkijos žemelė.

B. ir K. Kiaunės
A. ir J. Petrauskai

a

PADĖKĄ
Mirus mūsų brangiam vyrui ir tėvui

A. t A.
E L I G I J U I N A R U š I U L 

skausmo prislėgti nuoširdžiai dėkojame giminėms, visiems draugams, 
pažĮs' 
nin

*ns ir asmeninis, kurie lankė velioni ilgos ligos metu ligo- 
nno ji laiškais ir žodžiu guodė; kurie pagerbė velioni šv. 
išynni, prisiuntė gėlių, savo apsilankymu į koplyčią su juo 
>, karst* nešėjams, bei visiems palydėjusiems velionį į

•Ii padėka visiems pareiškusiems mums užuojautą žodžiu, 
spaudoje ar kuriuo nors būdu prisidėjusiems prie gilaus 

palengvinimo.

kapines.
Nik. 

laiškais 
liūdesio

Ypatinga padėka Prisikėlimo parapijos Tėvams pranciškonams ir 
broliukui už lankymą ligoninėje, šv. Mišių atlaikymą, rožinio kalbėjimą 
koplyčioje, palydėjimą i kapines; šv. Jono Kr. parapijos klebonui už 
lankymą ligoninėje, rūpesti ir paguodą.

Nuliūdę — žmona, sūnus ir duktė

PADĖKA
Mūsų brangiam vyrui ir tėveliui a.a. KAZIMIERUI ŠILININKUI 

mirus, nuoširdžiausiai dėkojame visiems jį lankiusiems ligoninėje jo 
ilgos ir sunkios ligos metu, o jam mirus atskubėjusiems mus sustiprinti 
moraliai ir paremti įvairiais būdais materialiai mūsų sunkiose dienose. 
Dėkojame visiems už suteiktą Velioniui betkokį patarnavimą palydint 
jį į amžino poilsio vietą, užprašytas šv. Mišias, atneštas gėles, o mums 
pareikštas užuojautas spaudoje, laiškais ir žodžiu.

Nuoširdi padėka oganizacijoms, dalyvavusioms bažnyčioje pamal
dose bei palydėjusioms Velionį į lietuviškąsias kapines, o mus, liku
sius dideliame skausme ir varge užjautusias bei gausiai sušelpusias.

Ypatingą padėką reiškiame Tėvams pranciškonams už paskutinius 
patarnavimus bažnyčioje ir kapinėse bei visokeriopą paramą, šv. Jono 
Kr. parap. kleb. kun. P. Ažubaliui už nuoširdų rūpinimąsi Velioniu 
ligoje ir mums visaip padėjusiam, N. Pr. Marijos seserims už maldas 
ir auką.

Pavesdami Velionies vėlę Viešpaties gailestingumui, liekame vi
siems nuoširdžiai dėkingi —

Žmona Ona, vaikai — Žibutė ir Vid^ntas

Povilas ir Emilija Jarašiūnai yra iš-! 
__ o__ ___  ___  ___ i — sūnus 

augšti pareigūnai. Toronto mies-! Vytautas dukterys Vanda ir Valerija, 
to atstovai, žymieji Lietuvos bi- kurie jau sukūre lietuviškas šeimas.

A. R.
šomi apsirūpinti kvietiniais pas

i vičiu 974 College St.. LE. 4-1274.' su bcndra virtuve. Tel. 368-4189; 
! : arti šv. Jono Kr. bažnyčios.i
■ rlS,1,?2'°„,S>-'ST<tVVS DARBAS rūkai., ir do„-
m. satS O 6 d.^posec. je uta e n„ krautuvėje mergaitei ar jaunesnio 
nuo s.m. balandžio 1 d. sumažinti amįjaus moteriai. Patyrimas nereika- 
procentus asmeninėms paskoloms jingas. TeL 241-7383. Skambinti po 
nuo 8% iki 7%% , nekilnojamo; 3 vai. p.p.
turto — mortgage — paskoloms-------------------------------- ---- -—
nuo 7% iki 6%%; padidinti pi*Q- AGENTAS reikalingas vienam ra- 
centus už indėlius nuo 4% iki 4
i/i%. Šis procentu pakeitimas tai- l‘ka. Parduodami jmonės kaina. Yra 
komas tik nariams, laikantiems 
indėlius arba jau turintiems pa
skolas ir tiems, kurie dar ateity
je naudosis minėtais “Paramos” 
kredito kooperatyvo patarnavi
mais. r Vedėjas

cesvales Avė. . 
mūsų rėmėjams.

Jei kas turėtų fantų spaudos 
baliaus loterijai, būkite malonūs 
paskambinti “TŽ” administracijai 
tel. 368-6813.

šv. Jono Pašaipiuos <lr-jos me
tiniame susirinkime išrinkta nau
joji valdyba pasiskirstė pareigo- 
mis: pirm. Pr. Motiejūnas, vice- 
pinn. J. Daunius, protokolų sekr. 
A. Stankus, finansų sekr. Vikt. 
Streitas ir ižd. J. Samulevičius.

jonui. Gaminiai išbandyti 34 m. prak-

Nereikia patyrimo ar apibrėžto amž. 
apsukriam asmeniui. Saugus investa
vimas. Asmeniškam pasitarimui skam
binkite EM. 3-7384, ar rašykite 941 
Dundas St. W., Toronto.

ris reikalingas užuojautos, supratimo 
ir gydymo pagalbos. Alkoholikas yra 
tas, kuris negali susilaikyti po 2-4 stik
liukų ir geria iki nusigėrimo. Alkoho
likas yra silpna asmenybė su giliais 
emociniais konfliktais. Žmogus, kuris 
nuoširdžiai nori pasveikti ir jieško gy
dytojo pagalbos, prsipažista esąs alko
holikas — mes neturėtume jo atstum
ti. bet užjausti. Alkoholizmo pasek
mės — skurdas.

Baigiant noriu padėkoti P. I. Luko
ševičienei už paskaitą ir dr. P. Lukoše
vičiui už prožektoriaus operavima.____

A. M.

PARDUODAMA dviguba lova “Conti-j 
neirtai” su matracu, geram stovy už 
S30 ir atskiras matracas už S15. Tel. į 

Freedom”. Iki šiol ta titulą turi LE- 5-1012. fe fe ,

li taut, šokių bei dainų festiva
lyje ir šiemet bus renkama “Miss

lietuvaitė R. žvmantaitė. Varžv-
boms yra jau užsirašiusios apie 50 į LlCtUVlŠko bo Idu 

merginų, bet nėra nė |
ivaitės. Paskutinė užsi- dirbtuve

rašymo data — sausio 25 d. Miss 
Freedom titulo laimėjimas, kaip 
parodė pernykščių metų prakti
ka, nemažai išgarsino Lietuvos i 
vardą.

LN šėrus Įsigijo: dr. A. Kulpa- i 
. Vaitekūnas, V. Rut-I

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

(“Atlantic’- rest.) ir R. Žiogarys. ■ BALTIC MOVERS 
Is VISO 1962 m. gauta 40 naujų SC-. pervežimas Toronte ir tolintomis i 
rų $905 sumai, kurią surinko P. Į distancijomis. Visas vežamas turtas ap- : 
Lclis — už $605 ir A. Statulevi- J 1 *•" !
čius — už $300. Dalis naujų šė- 
rininkų buvo įmokėję pasirašyda
mi pasižadėjimus.

Pabalticčni moterų s-gos lietu
vių sekcija išrinko naują valdy-* 
bą: pirm. S. Butkevičienė, vice-Į 
pirm. I. Kairienė, sekr. G. Tarvy-į 
dienė. Kadangi šiemet vadovavi
mo eilė tenka lietuvėms, S. But-j 
kevičienė vadovaus visų pabaltie- 
čių veiklai, o I. Kairienė — lietu
vių sekcijai. Vasario 4 d. numa-j 
tomas bendras nabaBiečiu mote-'

draustas. Važiuojam kas savaitę į 
Montrealj. Londoną, IVindsorą. Hamil 
tona. North Bav. Sudburi ir kitur.

30 FJEWSON ST., TORONTO 
Telefonas LE. 4-1403

M K

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

1212 Dundas St. W. Tel. LE. 2-954" 
J. BER2INSKAS 

Užsakymai priimami ir paštu.

TAUPYK IR SKOLINKIS 
SAVO KREDITO 
KOOPERATYVE

“LITAS”
Adresas: 1451 CRAWFORD 

BRIDGE AVE.. VERDUN. P. Q. 
Telefonas PO. 7-4280.

! Santaupos apdraustos vienam mili- 
■ jonui dolerių. Mirties ir invalidu

mo atvejais pagal turimą draudimo 
polisą santaupos iki $2000 išmoka- 

; mos dvigubai. Už santaupas moka- 
i ma 4,25*7. Už asmenines paskolas 

imama tik 7,6%. Už nekilnojamo 
; turto paskolas imama tik 6,5%. 

Pigus paskolų draudimas skolinto- 
j 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. 7-4280. 3907 Rosemount 
Blvd.: trečiadieniais ir penktadieniais nuo 3 iki 8 v. v. ir šeštadieniais 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

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. Moderniškas bungalovas. 2 metų 
senumo, su dideliu sodu, privatus įvažiavimas, prijungtas garažas.

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

BLOOR. PRIE HIGH PARK
7 kambarių, rauplėtų plytų namas, labai moderniškai įrengtas. 2 virtuvės 

ir 2vonios. 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- GARBENIUI.




