
COWuiA

oiim

ft’ \\

The Lights 
of Homeland 

Lithuanian Weekly 
Published by the :; ■ 

Lithuanian R.C. Cultural Society 
of Canada. .

Authorized as second class mail by 
the Post Office Department, Ottawa, 
and for payment of postage in cash.

Nr. 42 (614) TORONTO, Ontario 1961m- spalio (October) men. 19 d. Kaina 100

SAVAITRASTIS
Leidžia 

Kanados Lietuvių Katalikų 
Kultam Draugija.
941 Dundas St. ■ \. 

Toronto 3, Ont., Canada 
Telefonas 368-6813

Vilniaus Diena
JER. CICĖNAS, Kanada

Dažnas mūsų šia nd i e n pasakome, kad Vilnius yra grąžintas 
Lietuvai ir šios skaudžios dienos minėjimas nuėjo praeitin. Bet 
toli gražu taip nėra. Vilnių Sovietų Rusija grąžino Lietuvai, bet tik 
pati miestą. Jo teritoriją, apgyventą mūsų tautos dalies, prijungė 
prie Gudijos respublikos, kuri kenčia dvigubą vergiją. Be to, ir 
lenkai, būdami geresnėje padėtyje už mus, nerimsta savo kailyje. 
Jei šiandieninė Lenkija viešai nereiškia pretenzijų i Vilnių, tai 
jos išeivija plačiame laisvame pasaulyje, varo propagandą Vil
niaus krašto klausimu visomis galimomis priemonėmis: per radiją, 
spaudą, brošiūras, asmenines pažintis, kad suklaidintų pasaulio 
opiniją. Sakosi esą nuskriausti, Vilniaus kraštas atplėštas nuo 
Lenkijos teritorijos.

Mes tylime, į lenkų užmačias neatsakome, jokios informaci
jos pasauliui šiuo klausimu neteikiame, lenkų neteisėtų preten
zijų į mūsų sostinę Vilnių nedemaskuojame. Juk tyla tai sutikimo 
ženklas. Tai reiškia, kad mes pripažįstam lenkų užmačias, pripažįs
tam lenkam teisę į Vilnių ir jo sritį. Didžiosios valstybės į taikias 
tautas žiūri abejingai, pripažįsta teisę jėgai. Kas šaukia, kovoja, 
veržiasi jėga, tam pripažįsta teisę į jų pretenzijas taikiųjų tautų 
šąskaiton, kad užtikrintų sau ramybę. Taip gali atsitikti ir su 
mumis ateityje. Už tai mes būsime ir patys kalti.

Pavergtųjų veikėjai 
Paryžiuje

Spalio 18-20 d. Paryžiuje įvyks
ta nepaprasta Pavergtųjų Šeimo 
sesija. J o s darbų eilėje svarbiau
sią vietą užims Berlyno krizė ir 
Europos laisvės klausimas: Euro
pos apsijungimo ir sovietų pa
vergtosios Europos problema; pa
dėtis ir jos raida sovietų paverg
tuose kraštuose. ’L/

Sesijoje yra sutikę dalyvauti 
eilė Prancūzijos ir kitų Europos 
valstybių žymių politikų.

Lietuvos delėgaci j ą šiai sesi j ai 
sudaro: pirm. V. Sidzikauskas; 
nariai: prof. J, Baltrušaitis, V, 
Banaitis, dr. P. Karvelis, J. Lans- 
koronskis, A. Liutkus, kun. J. 
Petrošius. E: Turauskas, B. Vens- 
kuvienė.

Pakeliui iš Niujorko į Paryžių, 
V. Sidzikauskas drauge su kitais 
Pavergtųjų Seimo delegacijų pir
mininkais lankysis Londone ir 
Briuselyje, o po sesijos —Žene
voje. Bonnoje ir Dubline.

Savaitės įvykiai

Kor.
Dažnas mūsų pasako: tai vilniečių reikalas; tam jie vilniečiai, 

tam ir yra vilniečių sąjunga. Vilniečiai šį reikalą supranta kitaip. 
Vilniaus klausimas nėra joks vilniečių monopolis, negali priklau
syti vilniečiams ar kauniečiams, tai yra visos tautos reikalas. Vil
nius yra visos Lietuvos sostinė. Vilniaus krašte gyveną lietuviai 
yra mūsų sesės ir broliai. Mūsų visų šventa pareiga rodyti solida
rumą savo tautai kur jos nariai bebūtų: Vilniaus krašte, Suvalkijoje 
ar Mažojoje Lietuvoje. Visi esame lietuviai vienos motinos Lietu
vos vaikai. Tokie pasakymai vilniečiams yra skaudūs, neteisingi 
ir nepagrįsti. Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjunga yra sudaryta ne 
iš kokių ten Vilniaus krašto kunigaikščių ar bajorų, palikusių ten 
savo dvarus su baudžiauninkais, ir todėl turinčių kovoti už juos, 
kad atgautų teisę į tas nuosavybes. Į VKL S-gą yra susiorganizavę 
tie patys pilkieji tautiečiai iš Vilniaus krašto kaip ir visa Lietuvos 
išeivija, kuri išėjo protesto ženklan prieš pavergėją, gal tik su 
tuo skirtumu, kad jiems nebuvo lemta džiaugtis dvidešimtmečio 
laisve, kaip kitai tautos daliai. Vilniečiai lietuviai, per lenkų oku
pacijos dvidešimtmetį kovoję su lenkais, gerai pažino jų būdą ir 
kėslus, ir todėl -gyviau kelia Vilniaus klausimą, jį aktualina ir ža
dina į kovą kol dar nevėlu.

Rusai ir lenkai grasina mus išnaikinti ne tik iš Europos že
mėlapio kaip valstybę, bet ir išviso kaip tautą. Mūsų neryžtingu
mas kovai ir laikas, juo toliau juo labiau, naikina mus. Lietuviai, 
viena seniausių tautų Europoj, savo laiku buvusi net imperija nuo 
Baltijos iki Juodųjų jūrų, per savo ryžto netekimą šiandien pri
spausta prie Baltijos jūros neįstengia išbristi iš trijų milijonų 
gyventojų. Tuo tarpu vėliau atkeliavusios slavų veržlios tautos, 
daug mažesnės, užkariavo mūsų žemių plotus. Šiandieną jos išaugo 
i dideles ir galingas tautas po keliasdešimt milijonų gyventojų. 
Vilniečių tikslas — laikyti bendrą frontą prieš visus pavergėjus 
su visa tauta, atsimenant Laisvės varpo žodžius: “Tas nevertas 
laisvės, kas negina jos".

Siekdama šio tikslo drauge su visa lietuviškąja išeivija. Vil
niaus Krašto Lietuvių Sąjunga, kaip ir kiekvienais metais, rengia 
Vilniaus Dienos minėjimus. Tuo būdu ji primena sesėms ir bro
liams lietuviams išeivijoje tą dieną, kai mūsų kaimynė Lenkija 
gėdingai sulaužė Suvalkų sutartį ir iš pasalų užpuolė dar tik beat- 
sikuriantį mūsų kraštą bei užgrobė sostinę Vilnių. Ji taipgi prime
na, kad Vilniaus byla nėra baigta.

KAS
KANADOS ŪKIS 

nepakankamai greitai stiprėja, 
nesuorganizuoja užtektinai darbų, 
valdžia per mažai stengiasi krašto 
plėtimąsi suaktyvinti. Tokios iš
vados priėjo trys ekonomistai, ku
rie kalbėjo Kanados prekybinin
kų suvažiavime Halifakse. Krašto 
gamyba padidėja tik 2% kas me
tai. tuo tarpu mažiausia turėtų 
pakilti 4%. Pragyvenimo lygis 
esąs kritęs ir nieko nedaroma su
mažinti nedarbui. Kanados darbo 
jėga kas metai padidėja tik 150.- 
000 darbininkų, tačiau darbo jė
gos pareikalavimas dėl įvedamų 
mašinų kasmet mažėja.

RAUDONOSIOS
KINIJOS prekybos atstovai 

lankėsi Kanadoje ir tarėsi su įvai
riais valdžios pareigūnais dėl 
glaudesnių prekybos santykių už
mezgimo. Trylikos prekybininkų 
delegacija norėtų įsteigti Įvairias 
agentūras Kanadoje ir eksportuo
ti daugiau prekių į šį kraštą. Ki
nija taip pat norėtų pirkti dau- 

Vilniaūs Aušros Vartai, kuriuos lanko maldininkai ir turistai, : giau kviečių iš Kanados, tačiau 
nežiūrėdami sovietinių suvaržymų. I susiduria su valiutos sunkumais.

IŠEIVIJOS LENKAI APIE VILNIŲ

POLITINIUOSE UŽKULISIUOSE VERDA SMARKI KOVA. JAV 
prezidentas įsakė pasiųsti į Europą dar 10.000 kareivių. Savo karinį 
patarėją gen. M. D. Taylorą pasiuntė į P. Vietnamą tirti padėties, 
ar reikia ten pasiųsti kariuomenės komunistams sulaikyti. Vokie
čiams nuraminti JAV prezidentas siunčia laišką V. Vokietijos kanc
leriui Adenaueriui. Ką jis rašo tame laiške, žinių dar nėra. Bet 
spėjama, jis patikina Adenauerį, kad nuolaidų Berlyno klausimu 
nedarys ir rytinės Vokietijos nepripažins kaip nepriklausomos vals
tybės. Berlyne įtempimas didėja, nes žmonės iš ten bėga ir praeitą 
savaitę 9 buvo pašauti. Adenaueris, perskaitęs prezidento laišką pa
sakęs — “geras laiškas.

JAV SULAIKO PAGALBĄ LENKIJAI. Taip pat persvarstomas 
klausimas ir dėl šelpimo Jugo-< 
slavijos komunistinio režimo, ku
ris visur palaiko Maskvos koloni- 
nę ir imperialistinę užgrobimo 
politiką. Užtat didinama pagalba 
Pakistanui. Pakistanas yra tikras 
vakariečių draugas kovoje prieš 
komunizmą. Pasirašyta sutartis, 
kuri duos Pakistanui prekių už 
$621.000.000.

JAV ATMETĖ SOV.
SĄJUNGOS PASIŪLYMĄ 

dėl JT gen. sekretoriui iš anksto 
nustatysimos politikos, bet abi su
tarė dėl kandidato, būtent. Bur
iuos atstovo U Thant. Pastarajam 
bus paskirti keli vicesekretoriai, 
kurie drauge su gen. sekretorių 
sudarys lyg ir kabinetą.

JAV AMBASADORIUS
MASKVOJe Thompson gal

vojo palikti savo postą lapkričio 
ar gruodžio mėn. Prezidento pa
prašytas pasilieka dar ligi pavasa- j 
sario. Jis jau yra išbuvęs Maskvo
je daugiau kaip keturis metus.

Tim Buck- Ir jie pritars naujai 
komunistų partijos programai ir 
“•laimingai-’ ruso ir jo pavergtų 
tautų ateičiai.

PASAULIO ČIGONAI nuspren
dė steigti savo valstybę ir prašy
ti JT. kad duotų jiems vieną salą 
Atlanto ar Ramiajame vandeny-

■ ne. Jiems nusibodo gyventi kla
joklių gyvenimą ir nori gyventi 
sėsliai. Busimoji valstybė esą va
dinsis Romanestan.

SIRIJA, pasitraukusi iš Egipto 
nelaisvės, jau priimta į JT kaip 
101-ji valstybė.

ANGLIJOS KONSERVATO
RIŲ PARTIJOS metinė kon

ferencija, kurioje dalyvavo 4000 
delegatų didele dauguma patvir
tino savo vyriausybės vedamas 
derybas dėl Anglijos prisidėji- 

j mo prie Europos Bendrosios rin-
■ kos. Tą patį yra padariusi ir anks
čiau vykusi Darbo partijos kon-

Londono “Tydzien Polski-’ ir 
Toronto “Zwiazkowiec-’ 80 nr. 
paskelbė F r. To r u n czy k įspūdžius 
apie dabartinį Vilnių ir Lvivą. 
Korespondentė iš Paryžiaus nu
vyko į Sov. Sąjungą per Inturis-i 
to agentūrą, aplankė eilę miestų 
ir gavo leidimą į Vilnių. Tikėjosi 
rasti dar vieną sovietinį miestą su 
lietuviškais gatvių užrašais, tačiau 
konstatavo, kad Vilnius mažiau 
subolševikintas. Lenkų ji radusi 
20%.' nemažą skaičių žydų, bet 
pagrindą esą sudaro vietiniai ir 
apylinkių lietuviai. Nesą tokio ru
sų antplūdžio kaip Ukrainos mies
tuose. Vilniaus tradicingumas 
esąs 
nesą 
kaip 
miai 
rėdę 
daugiau inteligentiškų veidų. Ko-

ir respondente bwZisi ; 
r. ta Inturisto viesbutvū

stipriai jaučiamas. Mieste 
tokios gyventojų spūsties 

Sov. Sąjungoj. Žmonės žy- 
geriau bei skoningiau apsi- 
— europiškai. Matyti daug

NAUJO KANADOJE?
vo palikti Dievo valiai. Fed. val
džia nori kas vasarą pasiųsti ma
žiausia 200 žmonių ekspediciją 
šiaurėn, kuri tirtų neapgyventus 
plotus.

lamento narys P. Hellyer pareiš
kė, kad įvairiem kyšiam krimina
listų sindikatas išleidžia milžiniš
kas sumas.

LIBERALŲ NUO
KONSERVATORIŲ neskiria 

net 65% kanadiečių. Gallup vie
šosios nuomonės tyrinėtojai klau
sinėjo gyventojų, koks jų many
mu esąs skirtumas tarp liberalų 
ir konservatorių partijų politikos. 
Tik 35% bandė aiškinti partijų 
skirtumus. Iš jų 10% pasisakė, 
kad liberalai yra agresyviškesni 
ir labiau pažengę, kiti 8% tas žy- i 
mes priskyrė konservatoriams, 4 

SUSIRGIMAI DŽIOVA | cę galvoja, kad liberalai yra dar-1 
KANADOJE per paskutinius bininku ir vidurinės klasės par-Į 

15 metų žymiai sumažėjo, nors tija. ‘
šiuo metu sanatorijose gydosi _• _
8000 ligonių ir kiekvienais metais 
suserga 6000 kanadiečių. Mirtin
gumas nuo plaučių džiovos yra į buvusią CCF. nėra perdaug entu- 
palyginti gana mažas — tik 800 ziastiškai visuomenės sutinkama, 
kasmet. Jos narius sudaro dvi klasės: ku-

jai simpatizuoja mokėdami po 
K AN ADOS $2.50 nario mokesčio į metus ir iš

RANKAI PRANEŠA, kad pa- unijos nariai, kurie turi mokėti 
didėjo pinigų investavimas iš P. po 60 et. metams. Partija stengia- 
Amerikos kraštų, d ypatingai iš i si pritraukti ūkininkus ir kitas 
Venezuelos. Anksčiau tų kraštų grupes.
prekybininkai investuodavo dau- •

" giau savo pinigus JAV ir šveicari- KANADOS NEPRIKLAUSO- 
joje. Dabar, pasaulinės krizės me-1 MYBĖS ŠIMTMEČIUI pa
tu. jiem atrodo Kanados bankai Į minėti 1967 m. feder. valdžia yra 
saugesni, negu kitų kraštų. nutarusi išleisti $100 mil. Dalis 

• Į tos sumos bus panaudota provin-
MOKSLINIKŲ I J ■ " ’ ”

EKSPEDICIJOS Kanados. prie šimtmečio paminėjimo.
siaurėn žymiai padažnėjo. Iki šiol •
maža dėmesio buvo kreipiama į j - ONTARIO LIBERALŲ : Ų

QUEBECO PREMJERAS
Jean Lesage grižo iš Prancūzijos 
atnaujinęs kultūrinius ryšius su 
kraštu, kuris kalba ta pačia kalba. 
Paryžiuje buvo atidaryti Quebeco 
Namai, per kuriuos bus palaikomi 
įvairūs kultūriniai ryšiai. Lesa
ge, suinteresuotas prancūzų imi
grantų atvykimu Quebecan. įstei
gė Paryžiuje imigracijos įstaigą.

NAUJOJI DEMOKRATU
PARTIJA, pakeitusi iki šiol

Izasi apgyvendin- 
_____ ___ . ___ utyje “Neringa-’ 
—- pačiame miesto centre. Viešbu
tis esąs ultramodernus, skonin
gai ir net turtingai įrengtas. To
kio viešbučio ji nebuvo užtikusi 
Sov. Sąjungoj. Vadovu Inturistas 
paskyręs kažkokį meno laikraščio 
redaktorių, “simpatingą lietuvį’-, 
kuris mielai aprodęs įvairius •’len
kiškus istorinius paminklus’’. Bu
vęs objektyvus ir inteligentiškas. 
Sakęs, kad dabar lietuviai turį 
savo inteligentiją, netaip kaip se
naisiais lenkų laikais, kai kiekvie
nas lietuvis, išėjęs mokslą, sa
vaime tapdavęs lenku. Tai dėstęs 
be jokio pavydo kaip apie natū
ralų ištautėjimo vyksmą “dėl len
kiškos kultūros pranašumo”.

Aušros Vartai ir dabar sutrau
kia daug žmonių. 1940 m., kai 
bolševikai užėmė Vilnių, kažkuri 
senutė ištarusi: “Juk to jie ne
atims, tai amžina-’. Gatvėje ma
tyti klūpančių senučių, o A V kop

lyčioje — net uniformuotų karių.
Rasų kapinės prižiūrimos. Prie 

jų esančios mažosios kapinės, kur 
palaidota Pilsudskio širdis ir gru
pė lenkų karininkų. 1944 m. bu
vę ten palaidoti lenkai, žuvę ko- j 
vose už Vilnių. Vėlinių dienos 
vakare ’Rasų kapinėse esą sužiba 
tūkstančiai žvakių ir sudaro ne
paprastą reginį.

’’Susidariau įspūdį, kad lietu
viai tolerantingai žiūri į lenkiš
kumą ir tautinius lenkų pamink
lus. Man taipgi buvo sakyta, kad 
lietuvių - lenkų santykiai klostosi 
visiškai normaliai ir kad senieji 
priešingumai esą užmiršti, 
niuje išeina u.___ _ _.___
kalba-’. ■

Naujajai situacijai Vilniuje pa- 
rodė išskirtinio dėmesio ir lenkų 
išeivijos laikraščiai. Šiuo kartu 
jie savo komentarų nedavė, ta
čiau kitais atvejais yra pasisakę 
senąja šovinistine linkme.

KAI AMBASADORIAI SUSIREMIA 
SU POLICIJA...

Tai rekordinis metų skaičius’.
Maskvoje ambasadoriai ilgai ne- 
pabūna. * ' ~

MASKVOJE PRASIDĖJO
PARTIJOS KONFERENCI

JA. Rusijoj teigiama, kad 9 mi
lijonai komunistų ir 90 milijonų i savarankiškai bei jieškoti rinkų

pe jau yra nutartas. Anglijos pri- 
sidė jimas prie Fmropos yra tik lai
ko klausimas. Kanada ir kitos 
Commonwealtho valstybės turės 
padaryti iš to reikalingas išvadas 
ir savo ūkinius reikalus tvarkyti

Sov. Sąjungos piliečių “diskuta
vo" programos reikalus. Tie “mi
lijonai-’ buvo suvaryti į dirbtuvių 
mitingus ir buvo priversti išklau
syti partijos agitatoriškų kalbų. 
Propaganda juos padarė progra
mos “svarstyto jais’’.

ATOMINIŲ BOMBŲ
BANDYMAI rusų tęsiami to

liau: jau išsprogdinta 20 bombų. 
Vii- Nikita, gavęs daug laiškų dėl ban- 

dienraštis *lenku dymų sustabdymo, atsakė tai da
rąs, nes ir kiti, t.y. JAV stiprina 
savo karinį pajėgumą. N. Chruš
čiovas ir šiuo atveju panašus į 
vagį, kuris, sugautas bevagiant, 
teisinasi, esą, jei ne jis, kiti bū
tų pavogę.

R. BERLYNE MILICIJA
APŠAUDO BĖGLIUS. Į 9 

jaunuolius, bėgančius į Vakarus, 
paleido apie 300 šūvių. V. Berly
no policija tylėjo, nes ji yra ap
ginkluota tik pistoletais. Vokie
čiai. net ir gyvybe rizikuodami,

savo prekėms pas artimuosius 
kaimynus.

Paryžius. — Prez. de Gaulle 
pareiškė, kad jeigu prancūzai ne
nurims ir nesutiks su jo planais, 
jis paleis parlamentą ir Vėl pra
dės valdyti dekretais.

Visame pasaulyje nuskambėjo tai jam neleido tirti radijoaktyvi- bėga iš ‘gero gyvenimo”, 
muštynės kumštimis Amsterda- įnių spindulių įtaką žmogaus kū- i „ u-nnvAii:uikha 
me, Olandijoj, kur net pačiam ru-I nui. ‘ ‘ Į „
su ambasadoriui Ponomarenko Olandijos vvriausvbė nareika- .- , Av • su rtepa-hiivn ciiknivinta nncic ir ičtronV ir v anuijub v\iidUb.vue pdltlhd įj0 kgi-glmmi (jel sienų. Tik ne- buvo sukruvinta nosis ir ištrauk- javo du rusų ambasados tarnauto- k d h nnkiaucvs nati 
tos sagos is lietpalčio. ius Amsterdame išvvkti Kai Mas- U-, • m, , Dai PŲKiausjs pati

Snvurtu mnkslinink-ac AUkcioi r S ‘ Insie™am€; kū. n.ai .vias Himalajų kalnu viršūne Everes- oovietų moKsnmnKas Aleksiej kva pranese. kad Olandijos amba-! f __ j. •
Golub atvyko su ekskursija Olan- sadorius turi išvykti iš Sov. Są-|
dijon. Kartu buvo ir jo žmona, jungos, Olandijos vyriausybė pa- MASKVON ATVYKO ir Kana- 
Atradęs progą, mokslininkas ati- prašė išvažiuoti sovietų ambasa-tdos komunistų partijos atstovai, 
davė abiejų pasus olandų pareigu- dorių Ponomarenko. vadovaujami jų gen. sekretoriaus
nams ir paprašė politinės globos. 
Žmona betgi apsisprendė grįžti 
Sov. Sąjungom nes jos tėvai už
ima atsakingas tarnybas. Jai tad ! 
turėjo būti grąžintas pasas. Olan
dų pareigūnai betgi nesutiko ati
duoti paso, kol pati Golub žmo-; 
na nepareikš, kad ji savanoriškai 
nori grįžti Sov. Sąjungom Kai po
licija paprašė ją į savo įstaigos at
skirą kambarį prie aerodromo, 
kur jie galėtų vieni pasikalbėti, 
įsiveržė ir sovietų ambasados tar-i 
nautojai kartu su ambasadoriumi 
Ponomarenko Prasidėjo pešty-

Ar

CIVILINĖ MILICIJA.
kurios skaičius sieks 100.000, bus 
pradėta organizuoti Kanadoje 
lapkričio mėn. Reikia 2.700 in
struktorių. Visi bedarbiai bus ra
ginami stoti milicijon 6 savaičių 
apmokymui. įstoję galės gyven
ti namie, bet kiekvieną dieną tu
rės vykti į pamokas ir gaus $173 
mėn. Trečdalis viso apmokymo 
bus karinio pobūdžio, daugiausia 
laiko bus skiriama pirmajai pa
galbai atominio karo atveju,

TREČDALIS
KANADOS PLOTO (visas nes. Ambasadorius šaukė: 

plotas 3.845.774 kv. mylios) tėra jūs nežinote, kas aš esu?" Vėliau 
apgyventas. Iš apgyvento ploto 'jis grasino rimtomis išdavomis, 
tik 8% yra naudojami ūkiams, o 
visas kitas plotas yra niekieno ne
naudojamas

Buvo iškviestas į Hagą pas Olan
dijos premjerą ir čia buvo sutar
ta, kad Goiubo žmona galės grįž-| 
t i. jei sovietų ir olandu pareigū
nų akivaizdoj pareikš laisvai grįž
tanti. Kai žmona pagaliau pasisa
kė savanoriškai vykstanti i tėvy-1 
nę. olandų pareigūnai jai grąžino 
pasą. ■ '

Aleksiej Golub yra dar tik 35 
mineralais turtingą Kanados šiau-i atstovai ragina sudaryti komisiją Į liau Vokietija. Austrija ir kitos metų. Jis pareiškė seniai norėjęs' 
rę ir ten gyvenantieji eskimai bu-i kriminalistų veiklai ištirti. Par-i Europos valstybės pasitraukti į Vakarus, nes sovie-l

KANADOS DARBININKŲ 
ATLYGINIMAI stovi antro- 

ei jos vietovėm, prisidedančiom ie vietoje pasaulyje po JAV. ta
čiau ekonominio augimo atžvilgiu 
Kanada lieka dešimtoje vietoje. 
Pirmoje vietoje yra Japonija, to-!

Masinis kariuome
nės judėjimas
UŽ GELEŽINĖS UŽDANGOS
Atvykusieji iš anapus gelež. už

dangos pasakoja, kad Lenkijoj, 
Bulgarijoj, Rumunijoj, Čekoslo
vakijoj ir Rusijoj vyksta didelis 
kariuomenės judėjimas. Manoma, 
kad tai nėra metiniai manevrai, o 
Varšuvos sąjungos kraštų plano 
vykdymas, kuriam vadovauja so
vietų maršalas Grečko. Kariuo
menės judėjimas esąs nukreiptas 
į vakarus. Pvz. visos Lenkijos ry
šių tinklas — telefonas, telegra
fas ir pan., pavestas karinei vado
vybei. Daugiausia kariuomenės 
sutelkta Lenki jos-Vokietijos-Če- 
koslovakijos pasienyje. Lenkijoj 
pašaukta 50.00 atsarginių, Čeko
slovakijoj — 1928-1930 m. atsar
giniai. Iš Lietuvos irgi rašo laiš
kuose: “,.. dunda žemė, bet ne 
nuo griaustinio”.

Garsiojo Čiurlionio ansamblio vyru choras su vadovu inuz. A, Mikulskiu. Pilnoj sudėty choras kon
certuos Toronte spalio 28 ir Hamiltone — spalio 27.2iūr. 10 psl.
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KAIP LAIMĖJO; KOMUNISTINĖ REVOLIUCIJA KINIJOJE? Japonija - laukiantis Azijos milžinas

RELIGINIAME PASAULYJE

likusiais kraštais. Todėl Japonija 
labiau domisi JAV ir V. Europa, 
negu Azija. Vakarai tuo tarpu 
dar nežino, ką daryti su dinamiš
ku Japonijos ekonominiu augimu.

Japonijos politikai nėra tokie 
agresyvūs ir skrajoją su triukšmu 
po pasauli, kaip Ganos Nkrumah, 
Indijos Nehru, Indonezijos Su
karno ir kiti. Jų politikai retai 
patenka Į pasaulio spaudos ant
raštes ir iki šiol net nesistengė 
patekti.

Viskam tačiau prieina riba. 
Šiandien Japonijoje jau kyla bal
sų. kad tauta, kuri yra stipri ir 
taip greitai auganti, turi tarptau
tinėje plotmėje vaidinti didesnį 
vaidmenį.

Bet koki vaidmenį? Afrikos ir 
Azijos tautų blokas JT kratosi 
Japonijos vadovavimo. Vakarai 
giria Japoniją ir negaili gražiau
sių žodžių. tačiau pradeda nervin
tis. kai susiduria su ja pasauli
nėse rinkose.

Japonai žino, kad JT jų vaid
muo ir liks ribotas. Net jų kon
stitucija pasisako prieš karinių jė
gų panaudojimą JT reikalams. 
Ateis betgi Japonijos valanda ir 
vėl. -Dėl laiko ji nesijaudina.

munistų kovoti atominėm prie
monėm su kapitalistais. Kiniečiai, 
turėdami 700 milijonų gyventojų, 
su sovietų naujom teorijom nesu-

Japonijai atstovauti JT atvyko 
pats užsienio r. min. Zontaro Ko- 
saka, norėdamas pabrėžti stiprios 
Japonijos politini vaidmenį šių 

tinka, ir iš čia kyla pagrindinis dienų pasaulyje Aerodrome žur- 
skirtumas tarp Pekingo ir Mas
kvos. Kiniečių akim žiūrint, kon
fliktas tarp komunizmo ir kapi
talizmo yra toks pat ryškus kaip 
ir anksčiau. Tie, pavyzdžiui, nori 
remti tik tuos kraštus, kurie ga
rantuoja komunistinę pergalę; 
neutralieji, o ypatingai Nehru, 
Nkrumah ir Nasseris jų nedomi
na. Tuo tarpu rusai tą kompani
ją remia, tikėdami kad tokiu bū
du jie silpnina vakariečius. Kaip 
matome, kiniečiai pasiruošę pa
saulį stumti iki kritiško taško, po 
kurio gali ateiti žmonijos galas

Kinijos komunistinė revoliucini rrimnnK hai /.irom ja yra pačių kiniečių atsiekimas. GEKAKDAb BALC1UWA3 
Po 1927 m. Maskva mažai domėjo-1 —-----
si kiniečių komunistais dėl dviejų
priežasčių. Pirma, Stalino užsie-; tų partijos charakteris. Jie Įvyk- 
nio politika reikalavo silpnos Ki- dė revoliuciją, naudodami nė Ma
nijos, ir, antra, Maskva netikėjo, sinius metodus, kuriuos skleidė 
kad Kinija buvo pribrendusi ko- Marksas ir Maskva, bet pasinau- 
munizmui. Iš to išplaukė Stalino dodami tradiciniu valstiečių ne- 
panieka Kinijos komunistų parti- pasitenkinimu, kuris nekartą bu- 
jai. Pirmas išskaičiavimas išėjo vo panaudotas kaip politinis gink- 
Rusijos naudai, nes pagal Jaltos las Kinijos istorijoje besikeičiant 
susitarimą sovietai, be jokio pro- dinastijoms.
testo iš kiniečių pusės, išplėtė sa- " - -- . . .
vo teises Mandžūrijoje, o po Ant
ro Pasaulinio karo, susitarę su 
Komintangu, jie Įsitvirtino Išori
nėj Mongolijoj.

Tuo laiku kiniečių komunistai, 
vadovaujami Maotsetungo iš pa-

nalistų užklaustas ministeris at
sakė bendradarbiausiąs su kitų 
laisvų tautų delegatais. .'7

Tai reiškia, kad Japonija pa
rems vakariečius Berlyno deba
tuose, Raud. Kinijos Įsileidimo 
klausime, nusiginklavimo reika
luose ir visur kitur, kur laisvasis 
pasaulis susikirs su komunisti
niais kraštais.

Tačiau japonų politikai šiuo 
metu yra keistoje padėtyje ir jie 
patys nežino, koki vaidmenį pasi
rinkti. Japonija mato, kad kaiku- 
rios tautos, neturinčios jokios ka
rinės ar ekonominės jėgos, yra 
labiau Įtakingos už Japoniją.

Tuo tarpu Japonija su savo 90
•Į . i.j_. •.'■į; . • '■

Perėmę valdžią, komunistai el
gėsi kaip ir visi diktatoriniai są
jūdžiai, neparodydami jokio ori
ginalumo. Dvarponiai (dauguma 
jų turėjo labai mažus, kelių hek
tarų ūkius) ir senoji inteligentija 
buvo sunaikinti, ir tiems, kurie

• Pasaulinis Eucharistinis kon-l jo 75 tautybių studentų Pirmoj 
gresas 1964 m. Įvyks Bombey, Iri-j vietoj italai — 544, antroj—ame- 
dijoj. Tai bus 38-tasis iš eilės.! rikiečiai—446, trečioj ispanai— 
37-tasis kongresas Įvyko 1960 m. 380. Iš to universiteto yra buvę 
Miunchene, Bavarijoje.

• Raudonoji Kinija bandė ka
talikus atskelti nuo Romos. “Pat
riotinė” bažnyčia, vadovaujama 
komunistų, sunyko. Katalikai pa
siliko ištikimi šv. Sostui, nepri
sidėdami prie netikrų vyskupų ir 
kunigų. Bažnyčios mažai lanko
mos, nes katalikai bijo netikrų 
kunigų, neina nei išpažinties, nei 
kitų sakramentų.

• Burmistras žydas, Lord Ro
bert Briscoe, vadovavo katalikų 
maldininkams, vykstantiems į 
Liurdą. Briscoe yra Dublino mies
to burmistras, nuoširdus katalikų 
draugas.

• Caritas Canada, šiuo vardu 
sudaroma Katalikų šalpos Tary
ba Kanadoje. Steigiamasis susi
rinkimas įvyko spalio 13 d. Hali- 
fakse. Šią minti iškėlė Kanados 
vyskupai. Senosios šalpos organi
zacijos veiks Įprastu būdu.

• Tėvas Peyton, Įsteigėjas ir ve
dėjas rožinio kalbėjimo šeimose, 
atidarė skyrių Hollywoode. kur 
bus gaminami filmai ir ruošiamos 
programos radijui ir televizijai.

• Persekiojimai Vengrijoje pa
didėjo. Kaltinami vyskupai ir ku
nigai už nebendradarbiavimą su 
komunistine valdžia ir kvietimo 
atmetimą. Jau 700 dvasiškių su
imta.

• Rašytoja Chloe Gibson pareis- . surinkta S50 000
kė norinti pereiti i Katalikų Baž- į u, SV ta ^y-yOO. 
nyčią. Ji priklauso socialistų par- arl)ai bus pradėti ne _ _
tfjai ir dažnai puldavo Kataliku . ar°Pl^.r'sluni su Lenkijos kriks-i vo rankas. Kilęs is valstiečių ir

. .... . trt inon.mamn mhiiommi supratęs Kinijos praeities raidą,. ... - v .
jis pamatė, kad ne proletariatas, i zistuoti ten, kur seimos meilė 
bet prislėgti valstiečiai turės su-ivra -rmnaanc rvcvc
daryti pagrindini komunizmo' 
ginklą. Maskva toki galvojimą 
skaitė didžiausia herezija, bet 
šiandieną mes matome kas klydo 
ir kas buvo teisus. .

Iš Rusijos laikysenos kiniečių 
komunistų atžvilgiu ir Maotse
tungo rėmimosi valstiečiais iš
plaukia du svarbūs faktai, būtent, 
kiniečių komunistų nepriklauso
mumas nuo Maskvos, ir. antra, 
nacionalistinis kiniečiu komunis-

13 popiežių, 8 šventieji, 33 pa
laimintieji, 27 kardinolai, 470 
vyskupų.

• Ortodoksų konferencija Įvyko 
Graikijoj, Rhodes saloje. Dalyva
vo 12 bendruomenių iš 15 pagrin
dinių. Pirmininkavo 81 m. Nea-

lengvo plėtė savo valdžią Kinijo- yra patyrę komunistinę santvar- atominiame kare.
tx i nnn Šhin meili kinije. Iš mažų pradmenų 1927 m., ir 

po. sunkaus ir ilgo laiko tarpo, jie 
buvo Įsitvirtinę keliose provinci
jose, iš kurių jie tęsė nelygią ko
vą su čiangkaišeku. Net po pas
kutinio karo jų padėtis neatrodė

polio metropolitas Chryzostomas, I labai stipri. Maskva nerėmė jų 
sekretoriavo kitas Chryzostomas J ginklais, tik patarimais, kurių 
— Myron metropolitas, atstovam dauguma netiko Kinijos sąlygom, 
jąs Konstantinopolio patriarchui. tu0 tarpu amerikiečiai stipriai 
Konferencija turėjo paruošti dir- ramstė Komintangą moderniais 
va ortodoKsų vienybės sinodui, ginklais, pinigais ir prekėm .Bet 
kuriame dalyvaus patys patriar- gj paga]ba nebuvo efektinga, nes 
chai. foks sinodas bus istorinis dauguma iu atsidurdavo speku- įvy^pirm^pirinažd^tūks-lnanfu rankose ir iš ten patekda- 
tančio metų. Konferencijoj daly- vo į komunistu puse. Šios soe- 
vavęs Maskvos patriarcho Alek- j kuliacijos ironijos netenka aiš- 
siejaus atstovas arkiv. Nikode-; kinti 
mas aštrokai kaltino Romą už ko- i Galima save paklausti, kokiu gi 

būdu komunistai sugebėjo laimė
ti? Jiems, be abejonės, padėjo Ko- 
mintango vargai ir negalavimai, 
bet labiausiai prie to prisidėjo 
paties Maotsetungo valia, ištver
mė ir sugebėjimai.

MAOTSETUNGAS
Tradicinė komunistų pažiūra 

remiasi miestų proletariatu. Ir 
Rusijos revoliucijos pasisekimas,

nyčią. Ji priklauso socialistų par-

ką, bus aišku, kad su kaltaisiais 
nukentėjo ir nekaltieji. Tokia jau 
tironijos logika, šalia teroro pra
sidėjo pagrindinis Kinijos peror
ganizavimas. Įvesti pakeitimai yra 
Įdomūs, bet jie neįeina Į šio 
straipsnio ribas. Mus domina du 
klausimai; Pirma, ar sugebės ko
munizmas išsilaikyti Kinijoje, ir, 
antra,'kokie-bus jo santykiai su 
Sovietų Sąjunga bei kokia bus jo 
Įtaka likusiam pasauliui?

SUGRIUS KINIJOS 
KOMUNIZMAS*

Kiniečiai visada sugebėjo

lonizmą ir ginklavimosi palaiky
mą. Dalyvavę katalikų ir protes
tantų stebėtojai tai laiko Chruš
čiovo diktato ženklu.

• Arkiv. Makarios, Kipro pre
zidentas, paskelbė išdalinsiąs sa
vo arkivyskupijos žemes mažaže
miams išmokėtinai per ilgus me
tus. Kipro ortodoksų bendrijos 
nuosavybės siekia keliolika mili
jonų dolerių;

• JAV lenkai suplanavo pasta-! atrodė, patvirtino darbininkijos 
tydinti Vašingtone tautinę šyen-: lemiamą vaidmenį komunizmo ko- 
tovę - koplyčią, dedikuotą čen-i voje už valdžią. Tas principas bu- 
stakavos Marijai. Tam reikalui vo aklai pritaikytas Kinjoje, tol

Statybos kol Maotsetungas nepaėmė ko- 
darbai bus pradėti netrukus. Tai munistų partijos vadovavimo Į sa-

-reakcininke’’". “ 1000-.me™ juMlėjumi. kuris 
bus minimas 1966 m.

• Ispanų katalikybės didžioji

su
virškinti svetimus Įsibrovėlius. 
Ar nelaukia komunizmo toks pats 
likimas? Į ši klausimą, atrodo, 
reikėtų duoti neigiamą atsakymą. 
Praeityje Kinijos užkariautojai 
būdavo žemesnio kultūrinio lygio 
nei kiniečiai. Tie Įsiverždavo į 
kraštą, kuris turėjo pilnai išdirbi 
tą ir gyvenimui pritaikytą ideolo
giją, pagristą Konfucijaus moks
lu. Tuo tarpu komunizmas kilo ne 
iš išorės, bet iš vidaus, ir perėmė 
valdžią, kai Kinijoje tradicinės 
vertybės buvo beveik išstumtos 
respublikos laikotarpyje. Be to, 
komunistų Įvesti pakeitimai yra 
nukreipti prieš tradicinės šeimos 
sąvoką, ir netenka abejoti, kad jei 

i komunistams pavyks perdirbti 
šeimos pagrindą, jie bus sugrio
vę savo didžiausio priešo tvirto- 

jvę, nes kolektyvizmas negali eg-

Šiuo metu kiniečiai nėra stip
rūs ekonomiškai. Jų ginklų pajė
gumas, matuojant Amerikos ar 
Rusijos mastu, yra menkas, bet 
tai nereiškia, kad jie visada liks 
silpni. Rusai nėra akli. Jų laiky
sena Kinijos atžvilgiu aiškiai ro
do, baimę, kad kiniečiaineišslys- 
tų iš Maskvos politinės kontrolės.

Kinija, nežiūrint jos spalvos, 
sudarys dideli pavojų visai Azi- 
jai. Yra aišku, kad kolosas, turis 
700 milijonų žmonių, kurių skai
čius greitai auga, turės surasti pa
pildomas žemes, nes dabartinės 
sritys jų neišmaitins. Sov. Są
junga yra vienas varžtas, kitas 
varžtas yra laisvojo pasaulio ka
rinis ir ekonominis pajėgumas. 
Bet ar tie varžtai išlaikys augan
čią ir dinamišką Kiniją ateityje, 
jau kitas klausimas. Indi ja ir 
Pietryčių Azija yra gausiai apgy
ventos. Lieka Rusijos Sibiro sri
tys ir Australijos žemynas. Ten 
žmonių nedaug, ar nebus t ai natū
ralios Kinijos ekspansijos sritys? 
Ateitis parodys kuria kryptimi 
eis kiniečių užkariavimai, bet vie
nas dalykas yra aiškus, kad Rusi
jos tuštumos sudarys kiniečiams 

; didelę pagundą.

Bažnyčią kaip
“Dabar man atsivėrė akys, — ra- ' 
šo Gibson. “Randu, kad šiandien!
tik katalikybė yra vienintelė tvir- silpnybė — neįgyvendinimas so- 
tovė prieš baisų pasaulio mate- ■dalinio teisingumo. Pasak katali- 
rializmą”.

• Madagaskaras atšventė šimtą 
metų nuo katalikybės Įvedimo. 
1861 m. rugsėjo 24 d. i Madagas
karą atvyko pirmasis misijonie- 
rius Tėvas Webber, prancūzas. Iš 
5.600.000 gyv. šiandien vra 1.- 
126.000 katalikų.

• Popiežiaus universitetas Gre- 
gorianum Romoje 1961 m. turė-

kų akcijos laikraščio "Buletin'’, 
šalia didžiųjų nuosavybių tebe
vargsta daugybė bežemių. Laik
raštis cituoja Malagos vysk. Her
rera y Oria žodžius: “Gėdinga 
nūsų Ispanijos katalikybės silpny
bė — tai visiška socialinio atsa
kingumo stoka: tai tradicinis trū
kumas. kuriuo negali nusikratyti 
mūsų kraštas“.

IŠ PRAEITO KARO UŽRAŠU

Povandeniniai laivai Paruošė P. BRA-KAS

(Tęsinys iš pr. nr.) jos ir Islandijos. Su radarą pagal-

Buvo klaidinga vadinti mūsų 
laivus povandeniniais. Tiksliau 
būtų buvę vadinti paneriamaisiais 
laivais, nes iki 1943 m. mes visuo
met keliaudavome ir pasiekėm 
didžiausius laimėjimus plaukda
mi paviršiuje kaip ir kiti laivai. 
Mūsų povandeniniai ir buvo pa
statyti paviršiaus operacijoms. 
Nakties metu mums labai retai 
kada tekdavo panerti, nes tam
soje mūsų niekas negalėjo maty
ti. Dienos metu dėl savo mažu
mo visuomet kitus pirmiau pa
matydavome. Žinoma, ir panėrę

mil. gyventojų, su milžiniška pra
mone nevaidina tarptautinėje 
plotmėje jokio vaidmens ir jos 
balsas dažnai nebūna ar nenori 
būti išgirstas.

Japonai yra gana mandagūs ir 
dėlto didelio triukšmo nekelia, 
tačiau pradeda vis dąžniaų stebė
tis, kad pvz. prez. Nkrumah. ku
rio atstovaujama valstybė turi 
mažiau gyventojų už Tokijo, pa
saulio spaudoje vaidina didesni 
vaidmenį ir yra minimas kasdien. 
Apie Japonijos politikus nesigir
di nieko.

Priežasčių dėl to yra daug ir 
patys japonai jas žino.

Pirmiausia, Japonija turi mo
kėti politinę kainą už sąjungą su 
Vakarais. Sov. Sąjunga jau netu
ri vilties prisivilioti Japoniją i 
savo bloką ir palieka ramybėje, 
tuo tarpu Vakarai dėl Japonijos 
yra garantuoti, todėl irgi ja per
daug nebesirūpina.

Kita priežastis — Japonija ta
po vienišų kraštu. Būdama Azi
joje. ji praaugo Aziją. Šiuo metu 
Japonija yra ketvirta savo ekono
miniu pajėgumu valstybė visa’me 
pasaulyje. Ekonomiškai gi stip- dimas. aiškinimai apie taikingą 
rios valstybės yra labiau suinte- sovietų užsienio politiką, socializ- 
resuotos viena kita, negu kad atsi- mo pranašumą ir pan.

170.000 paskaitų
Latvijoje veikianti sąjunga po

litinių žinių ir mokslų skleidimui 
savo suvažiavime Rygoje paskel
bė savo veiklos duomenis. Per 
dvejis metus iš viso buvo skaityta 
170.000 paskaitų ir jų klausėsi 12 
mil. lankytojų (vidutiniškai 6 pa
skaitos kiekvienam Latvijos gy
ventojui), Siekiama kiekviename 
Latvijos kolchoze kas mėnesį 
skaityti po vieną ar dvi paskai
tas. Sąjunga turinti 12.000 narių, 
jų tarpe esama nemaža mokyklų 
mokomojo personalo. Paskaitose 
liečiamos temos: sovietinio patri- 
jotizmo skiepijimas, “buržuazinės 
ideologijos, revizionizmo“ atsklei-

Išviso S4.976.54

Tautos Fando Ka-
naaoje up 

j Pajamos:

SIvU I TO

! Iždo likutis 1961. I. 1 $1.593,10
Aukos TF atstovybių Kanadoje:

i 1. Toronto 1.800,00
2. Delhi apyl. 653,00
3. Edmontono 193,39
4. Vancouver 184,00
5. Windsoro 116,30
6. Winnipego 95,00
7. Fort William 94,50
8. London 78,25
9. Calgario apyl. . 41.00

10. Wellando 41.00
11. Otavos 32.50
12. Oakvillės 24,50
13. Pembroke 20,00
14. Calgario Liet. Dr-jos 5,00

$2.500,00
2.476.54

Išlaidos:
Išsiųsta Tautos Fondo Val
dybai Į Niujorką 
Likutis ižde 1961. X. 1.

yra augščiausias žmogaus ryšys 
šioje žemėje.

Yra betgi duomenų, kad ilgai
niui kinietiškas komunizmas 
Įgaus vis daugiau’nacionalistinių 
savybių. Tą kelią diktuoja tiek ki
niečių tautinis išmdumas, tiek jų 
neapykanta užsieniečiams. Ne
žiūrint visų teorinių išvedžioji
mų apie komunizmo tarptautini 
charakteri, užtenka tik žvilgterė
ti i Sovietų Sąjungos politiką, 
kad pastebėtume jos stiprų nacio
nalizmą. Nėra pagrindo galvoti, 
kad kiniečiai vra išimtis.

SANTYKIAI SU 
SOVIETU SĄJUNGĄ

Trumpai tariant, tie santykiai 
nėra geri. Medaus mėnuo, jei 
toks išviso buvo, labai greit pra
ėjo. ir karštoji meilė, pastatyta 
prieš politines realybes, greit nu
bluko. Spaudos polemika tarp 
Maskvos ir Pekingo aiškiai paro
dė pasauliui, jog šeimyniniai san
tykiai buvo Įtempti. Bet pagrin
dinis skirtumų išryškinimas Įvy
ko Bukarešto ir Maskvos konfe
rencijose 1960 m. Nors oficialūs 
komunikatai pabrėžė vienybę ko
munistinėje šeimoje, buvo aišku, 
kad rusams pavyko tą vienybę nu
pirkti tik už tam tikrą kainą — 
jie nusileido kiniečiams revoliu
cinio dinamizmo srityje.

Sov. Sąjunga, atominės bombos 
išradimo pasekmėje, buvo pri
versta pakeisti Lenino tezę, kad 
karas tarp kapitalizmo ir komu
nizmo yra neišvengiamas. Bijoda
mi totalinio karo atominiais 
ginklais, sovietai nutarė, kad Le
nino tezė paseno, ir kad nauja 
istorinė raida jau nebeverčia ko-

TORONTO NAMU

SAVININKAMS

Visas Toronto Hydro Electric sistemos personalas ir pagal 
sutarti dirbantieji Toronto Hydrui, kuriems yra leistina 
Įeiti i jūsų namus, yra aprūpinti ir turi nešioti visą darbo 
meta oficialu ženklą V • v <

ZoTSO/^Balansas $4.976,54
S.m. rinkliava dar nebaigta ir iki 

šiol centrui aukų neprisiuntė šios apy
linkės:

1. Montrealio
2. Hamiltono
3. Sudburio
4. Sault Ste. Marie
5. St. Catharines
6. Rodney
7. Lethbridge

TF atstovybė Kanadoje tiki, kad vi
sos atsilikusios apylinkės iki galo š.m. 
surinks joms įprastą sumą Tėvynės 
vadavimo reikalams, atsiųs ją centrui 
ir figūruos spaudoje skelbiamoje TF 
1961 m. apyskaitoje.

Ta proga TF atstovybė Kanadoje 
reiškia nuoširdžią padėką visiems TF 
Įgaliotiniams ir KLB apyl. valdyboms 
už jų darbą ir pasiaukojimą, organi
zuojant ir renkant aukas TF: taip pat 
dėkoja rinkėjams, kurie lankė lietuvių 
namus, prašydami aukų, o didžiausia 
padėka tenka visiems geros valios lie
tuviams. aukojusiems tam kilniam di
deliam reikalui — pavergtos Tėvynės 
laisvinimui! - TF Atšt. Kanadoje

jos ir Islandijos. Su radarą pagal- didelio atstumo veikianti radarą, 
ba ši plotą galėjo labai lengvai bet šis Įtaisas padėtį tik sušvel- 
sekti lėktuvai. Taip pat ir išplau- nino. Jo dėka Įstengėme saugiau 

pakrauti akumuliatorius, bet vis- 
tiek būdavome priverčiami grei
tai nerti gilyn į vandenį ir puoli
mo iniciatyva iš mūsų išslysdavo. 
Netekdavome greičio ir negalė
davome laisvai jieškoti priešo 
prekinių laivų. Buvo didelė lai
mė, jei kuriam iš povandeninių 
pavykdavo tik prisiartinti prie 
priešo vilkstinių.

Blogiausias laikas povandeni
niams atėjo, kai 1943 m. pradžio
je anglai pradėjo naudoti 9 cm 
bangos ilgio radarą, šio radaro 
bangų mūsų priešradariniai apa
ratai negalėjo pagauti. Padėtis 
pasidarė mums taip nuostolinga, 
kad Doenitžas buvo priverstas 
kuriam laikui sustabdyti betko- 
kias povandeninių laivų operaci
jas. Radaro specialistai gavo už
davinį surasti kovos būdą prieš 9 
cm radarą, bet jiems tik rugpjū
čio mėn. pavyko sukonstruoti du- 
plikatą panaudojant išimtas iš 
numuštų bombonešių radaro da
lis. Sėkmingomis priemonėmis 
kovai su 9 cm radaru povande- 
niai nebuvo aprūpinti iki pat ka-

kimas iš Prancūzijos bazių per 
Biskajos įlanką pasidarė sunkus, 
čia žūdavo kas antras laivas. Jei
gu povandeninis nakties metu iš
kildavo pakrauti akumuliatorių, 
tai buvo kaip ir žuvęs, nes dėl 
dyzelių ūžimo prisiartinančio lėk
tuvo garso nebuvo girdėti. Pas
kutiniu momentu paprastai lėk
tuvas. Įjungdavo stiprius prožek
torius ir apakindavo visą gynybą, 
jei ji dar būtų spėjus pasireikšti.

Tuo metu povandeniniams vie
nintelė išeitis beliko tik bandyti

BADGE EXPIRES

HYDRO!
DEG 31 51^

Iri]

(Dvigubai didesnis, negu nešiojamas is)

Viršuje yra parodomasis mėlynos, baltos ir auksinės spalvos 
ženklas nešiojamas skaitliuku tikrintojų ir kitų sistemos tar
nautojų, kuriems yra leistina patikrinti skaitliukus ir kitus 
elektros Įrengimus, naudotojų patalpose.

, ., , - j. pakrauti baterijas dienos metu,
galėjome išbūti beveik dvi die- Qeram orUi esant, visuomet lai-
nas ir nuplaukti apie 72 mylias. fouv0 galima pastebėti prisiar- 
Po to neišvengiamai pnvalejome tinanti le^ktuva Tačiau jei lėk. 
įskim. pakrauti akumuliatorius ir tuvas karta paStebėjo _ blogai, 
išvėdinti laivą. Tai paprastai bu-1 nes ĮUOjau prisišaukdavo kitus 
vo atliekama per dvi-tris valam lėktuvus ir laivus ir jie atidžiai 
das- . x. . . . . patruliuodavo visą vietovę 190

Atviroms, tiesioginėms pavir-. ^vliu lote IIgiausias lakas< ku. 
siaus kautynėms povandeninis vi-iri'povandeninis galėjo išbūti po 
siskai netiko, nes jo greitis paly-! vanKdeniu _ 24 vai. Per tą laika 
ginus su paviršiaus karo laivais jis lėjo nuplaukti tik 72 mv: 
buvo mažas ir povandenini buvo ]ias&NoJrom nenorom jam reikė- 
lengva nuskandinti. Užtekdavo j0 papiidytį ora įr akųmuliato-

Irius. Viršuje žvalgybiniai lėktų-!...«» .... „„
* * t* Į . 1 . j * vai ji vėl tuojau priversdavo pa- ro pabaigos.visokių vidaus įrengimų dažnu at-Į nerfj Kadangi geriausiu atveju v . . . . .

veju būdavo neįmanoma. ipkhivac ra 1 p in būti tik virš šim.i Kad raclaras povandeninių lai-Priešas gerai suprato, kad ge-110 mvliu gnuoįolv tai povandeni. vų nesurastų, buvo statomi nau- 
riausia vieta medžioti povandeni- niui mažai belikdavo laiko aku- i J°. ]a!va?’ ° sevn’eij aprūpina
mus vra prie jų bazių, nors karo mniiatorjn krovimui Antra kar i mi prietaisais — snorkeliais, ku- 
pradŽoje mūsų ginklai dar buvo! galėjo išbūti po van-
pakankamai pajėgūs mus apgin-iĮį lėktuvas paprastai toj vietoj 
ti. Su radaro atėjimu viskas pasi-;dar išmesdavo specialų plūdu-

ku buvo galima pastebėti prisiar-

jis galėjo nuplaukti tik 72 my-

keitė. Radaro bangos neina pagal 
žemės išlinkimą, kaip kad papras
tos radijo bangos, bet tiesiu ke
liu, kaip šviesa. Todėl juo a u gš- 
čiau radaro antena, juo gali to
liau matyti. Lėktuvų radaras ir 
tapo didžiausiu mūsų priešu. Da
bar nežiūrint ar tai buvo diena ar 
naktis, migla ar lietus lėktuvas 
galėjo mus pastebėti 95 mvlių 
atstume. Tiesa, radaras negalėjo 
mūsų surasti vandenyje, bet mes 
privalėjome laikas nuo laiko iš
kilti atsikvėpti, o ir panėrę ne
galėjome greitai plaukti.

deniu neribotą laiką.
1943 m. rudeni pradėta vartoti 

akustinė torpeda, kuri surasdavo 
taikinį pagal priešo laivo variklių 
garsą, ši torpeda anglams prida
rė nemaža nuostolių ir įgalino vo
kiečių povandeninius, kurį laiką 
gan sėkmingai gintis nuo perse
kiojančių laivu. Torpeda galėjo 
būti paleista netaikant iš pat gi
lumos. Britai gynėsi sustabdyda
mi kuriam laikui savo variklius 

___ ir vėliau mėtydami speckdits 
bėdavo grįžti atgal . Tik vėliau vo-Į triukšmą keliančias plūdes, bet 
kiečiai aprūpino povandeninius tokios plūdės sumažindavo kitų

riuojanti aparatą, kuris leisdavo 
radijo bangas ir pagal jas iš visų 
pusių i tą vietą skubėdavo lėktu
vai ir priešpovandeniniai laivai, 
šiuo kartu povandeninis galėjo 
po vandeniu išbūti tik kelias va
landas ir jo kova greitai pasibaig
davo.

šiame tarpsnyje vokiečiai pra
rado labai daug laivų. Jei povan
deninis pasiekdavo per Biskajos 
Įlanką Atlantą, retai kada suge-

Nauji Vokietijoj statvti povan- priešradariniu aparatu, kuris pa- jų aparatų veikimo tikslumą ri
denimai laivai Atlantą pasiekti dėtį šiek tiek palengvino, nes jo tokiu būdu gelbėdavo povandeni- 
galėjo tik plaukdami tarp Angli- pagalba galima buvo nustatyti iš niui. (Rus daugiau)

įvairus siuntiniai
‘ Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir U.S.S.R.

Siunčiame /SB D A ČTII sudarytus ir apdraustus Įvai-
paprastu ir u V rius siuntinius.

Turime pardavimui ivairių medžiagų ir kitų prekių.

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

Gyvena ne Toronte, prašėme savo sudarytus iki 17 svarų gryno svo
rio siuntimus, bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti 
mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.
U . Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

BALTIC EXPORTING CO.
849 College St., Toronto, Ont., Canada. Telefonas LE. 1-3098

105 Cannon St E., Hamilton, Ont. Tel. JA. 8-668O. Ponia V. Juraltis. 
94 Douglas St, Sudbury, Ont. Tel. OS. 3-5315. Ponia M. Venskevičienė. 
DARBO VALANDOS: pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 7 vai. vak. Šeštadieniais—nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak.

SAVININKAI 8. Ir A. KALOZA

&C56>

o*rRf^

(Natūralaus dydžio)

BADGE EXWS

HYDRO

Viršuje parodomasis mėlynos, baltos ir auksinės spalvos 
ženklas, plieno fone, nešiojamas vandens šildymo tarnautojų 
ir pagal sutarti dirbančiųjų Toronto Hydrui. siųstų atlikti 
darbą naudotojų patalpose.
Jeigu betkas sakytųsi esąs Toronto Hydro tarnautojas ar no
rėtų Toronto Hydro reikalais Įeiti i jūsų namus, turite prą? 
šyti parodyti ši oficialų ženklą, prieš Įleidžiant Į sayo namus.

Šis skelbimas spausdinamas jūsų apsaugai

TORONTO HYDRO - ELECTRIC SYSTEM
14 Carlton Street

GYVENKITEGERIAU NAUDODAMI ELEKTRA — 
SAUGU. ŠVARU, MODERNIŠKA
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KANADOS LIETUVIU RŪPESČIU VEIDRODIS
Svarbieji bruožai KLB Kr. V-bos pirm. Stp. Kęsgailas 
pranešimo Kr. Taryba i 1961. X. 7. Toronte

DIDŽIOJO BROLIO ŠEŠĖLY ŽIAURUSIS REŽIMAS”
ŠVIESAL KREIVA

Atsitiktinai į rankas pateko krašto, ne-
žurnaliūkštis 
m. kovo mėn.,

ątstovus: ar tie sovietiniai džen- AL. GIMANTAS

GYVUOJA 20 
APYLINKIŲ

Kaip ir ankstyvesniais metais, 
taip ir šiais Krašto Valdyba dau
giausia dėmesio kreipė į apylin
kių veiklą. Apylinkių skaičius per 
šiuos metus nei sumažėjo, nei pa
didėjo. Jų kaip buvo, taip ir yra 
— 20. Krašto Valdyba darė žygių 
įsteigti* dvi naujas apylinkes:!

vietos žmonės, kurie galėtų im- d.vJe Lietuvos okupacijos klausi- 
tis iniciatyvos apylinkėms organi- mą. Tokios peticijos, mūsų Poli- 

: zuoti. susirišta laiškais, pažadėta Komiteto paruoštos, buvo
bet kuriKraštoValdybos pagalba, išsiuntinėtos 88 valstybių delega- 
bet. deja, ten gyvenantieji tau-1 cijoms. Jas reikėjo 88 kartus per- 
tiečiai nesiryžo apylinkių organi- rašyti, nes negalima buvo siunti- 
zuoti dėl permažo vietovėse gvve- nėti atspausdinus šapirografu ar 
nančių tautiečių skaičiaus. Rei- i rotatoriumi. Peticijų nuorašai bu- 
kalas nėra dar galutinai palaido- v0 išsiuntinėti apylinkėms, o PL 
tas, tačiau didelių vilčių kaip irlB-nės valdyba jas išsiuntinėjo vi- 
nėra. Iš veikiančiu 20 apylinkių kraštų LB valdyboms, kartu 
vienos veikia labai gražiai, kitos pareikšdama Krašto Valdybai ir 
kiek silpniau. Silpniausiai, at rodo. Politiniam Komitetui už šį darbą 
sekasi Lethbridge apylinkei, nes 
darbams vietoje sumažėjus, dau
gelis mūsų tautiečių iš Leth
bridge išvažinėjo ir. jei reikalai 
nepagerės, teks artimiausiu lai
ku apylinkę perorganizuoti į se
niūniją.

PLANAI IR 
PADARINIAI

Norėdama pagelbėti apylinkių 
valdyboms Krašto Valdyba išdir
bo ir š.m. pradžioje apylinkėms 
išsiuntinėjo veiklos planą 1961-■ 
siems m. Plano paruošimas, svars- organizacijos veiklos esmė, tačiau 
tymas ir derinimas pareikalavo tenka Tamstoms pranešti, jog Kr. 
nemaža darbo valandų, tačiau, jau į Valdyba, nuo praeitos Kr. Tary- 
dabar. metams baigiantis, t e nka bos sesi j os. posėdžiavo 9 kartus, 
su gailesčiu suabejoti, ar jis pa- neskaitant kitų pasitarimų, ku- 
teisino Įdėtą darbą. Didžiausi apy- riuos iššaukdavo gyvenamo mo- 
linkių valdybų pasikeitimai vyks- mento skuboti reikalai.
ta sausio - balandžio mėn. Naujos Kiek liūdnesnėje padėtyje yra 
apylinkių valdybos nesigilina Į apylinkių lankymas. Jau praeitoje 

sesijoje darydamas pranešimą 
pažymėjau, jog Krašto Valdyba, 
nežiūrint nepatogios savo geogra
finės padėties, yra pasiryžusi pa
siųsti savo atstovus aplankyti, 
pagal išgalę, kiekvieną apylinkę, 
jei tik kuri jų pareikštų tam pa
geidavimą. Tą savo mintį Krašto 
Valdyba metų būvyje pakartojo 
spaudoje. Deja, nei viena apylin
kė į tai neatsiliepė. Priešingai, 
kai vienai apylinkei buvo pasiū
lyta, jog Krašto Valdybos atstovas

jog Krašto Valdybai šiems me
tams — nuo sesijos iki sesijos — 
neužteko 500 laiškams vokų. Kr. 
Valdyba ir š.m jokio samdomo 
tarnautojo neturėjo. Tik vienin
teliu atveju teko kreiptis į per
rašinėjimo biurą, kai 1960 m. 
spalio pabaigoje reikėjo siunti
nėti peticijas Jungtinių Tautų de
legacijų šefams, prašant iškelti 

Gshawoje ir Sarnia?Tuv? surasti Jungtinių Tautų pilnaties pose-

■ padėką; •
Krašto Valdyba, atstovaudama 

(Kanadoje gyvenantiems lietu
viams, nepraleido progos reaguo
ti i kiekvieną Įvyki, kuris lietė 
Lietuvos laisvinimą ar jos inte- 

I resų pažeidimą. Pvz. Lietuvos pa
siuntinybės Braziljoje uždarymą, 
prez. Kennedy pareiškimą Sov. 
Sąjungos sienų klausimu ir pan.

POSĖDŽIAI IR 
VIZITAI

Nors ne posėdžių skaičiuje yra

ta sausio - balandžio mėn. Naujos 
apylinkių valdybos nesigilina i 
anksčiau gautus iš Krašto Val
dybos aplinkraščius ar raštus, o 
savo veiklą rikiuoja pagal vietos 
ir laiko sąlygas. Todėl gana dide
lis skaičius apylinkių valdybų, iš
rinktų po veiklos plano gavimo, 
jo neskaitė ir, žinoma, negalėjo 
savo veikloje juo vadovautis. Tai 
pirmas šios rūšies bandymas mū
sų veikloje. Tačiau, tenka sekan
čiais metais vėi pagalvoti apie 
grįžimą prie praeitų metų siste
mos, kur kiekvienam konkrečiam . 
reikalui apylinkėms siunčiami į nori atsilankyti, nes toje apylin- 
priminimai ir paraginimai. Atro-J kėje buvo iškilusių ir kitų rei- _T ’ A . ■ 1 • 1 • ! 1 — —. 1 - - * • « 4- 1 V ▼ «

| nėra reikalo.
LIETUVIŲ DIENOS 

RUOŠA
■ ” • . - iPagal Tamstų nutarimą, ruo-

do. rezutlatai būtų kiek geresni, kalų, buvo gautas atsakymas, jog
VIRŠ 500 RAŠTŲ
Metų būvyje iškilo visa eilėj 

reikalų, kurių veiklos plane ne-' 
buvo galima numatyti. Teko apy-: . - ;
linkės informuoti atskirais aplink- šiant Lietuvių Dienas. Krašto Vai- Praeitoje sesijoje Tamstos pa- 
raščiais. Ju, nuo pereitos sesijos, dyba yra pusininke darbe, pelne įvedėte Krašto Valdybai pradėti 

, išsiuntinėta 15. Krašto Valdyba ir nuostolyje. Jei praeitais metais; prieš 4 metus įsteigto Geležinio 
dėjo visas pastangas, kad apylin- j Krašto Valdyba galėjo prisidėti Fondo veiklą. Kadangi Geležinio 
kės būtų laiku informuotos ir į i prie Lietuvių Dienos ruošimo To- Fondo pajamos tarp kitų yra nu- 
jų keliamus klausimus gautų lai-į route tik simboliškai, tai š.m. vi- matomos ir iš pomirtinių paliki- 
ku atsakymus. Krašto Valdyba siems Krašto Valdybos nariams mų. tai. Krašto Valdybai teko pir- 
raštų registracijos neveda. *Ta- teko aktyviai i Lietuvių Dienos miausia susirūpinti fondo įstatų

•c:vvtiirv«’’ 1Q«1 pasauliui šviesą, yra parūpinę 
• x ’ ’ ' i i Jan&us gyvuliniuose vagonuose,

_. . “ ^naPu^ ?J?lvo’jkuriais jų broliaiČsausakimšai su-
Dienose, buvo skirta dėmesio jau- ju: iuomu būtu pasekti, kiek ko- grūsti, buvo dešimtimis ir šimtais 
nimui. Nepatogi Montrealio geo-! • - ■ ■ ■ ■ - - -
grafinė padėtis neleido sutraukti 
tiek tautiečių, kiek jų suvažiuoja 
į Lietuvių Dienas, kai jos ruošia
mos Toronte ar Hamiltone. Teko 
išmokėti didžias sumas kelionės 
laidoms padengti.

VAIKU ŠVENTĖS
Pereitoje Krašto Tarybos sesi

joje buvo Tamstų pageidauta or
ganizuoti rajonines mokyklinio 
amžiaus vaikų šventes. Kadangi 
Kanados LK Kunigų Vienybės 
Valdyba rengė katalikų vaikų 
kongresą Delhi, Ont., vengiant kinti 
organizacinių varžybų. Bendruo- į “pranašumu” ir nevengti dažnes- 
menė nuo šio darbo susilaikė. Ta- nes tiesos praskleidimo, šia pras
čiau Krašto Valdyba ir toliau lie- me tad verta žvilgterėti i “Švy- 
ka tos nuomonės, jog panašios į turį”, viliantis, kad jo šviesa gal 
mokyklinio amžiaus vaikų šventės j jau daugiau nebebus kreiva. Gi 
.turėtų būti organizuojamos Ben-į tiesa yra brangesnė nei mūsų no- 
d r u o m e n ės ir kad j ose t u r ė t ų p a - ‘ x ' 
reigos dalyvauti visų tikybų vai
kučiai. Pagaliau čia jau Kultūros 
Fondo sritis ir aš plačiau prie to 
nesustosiu. Minimam katalikų 
vaikų kongrese dalyvavo Krašto 
Valdvbos atstovas Petras Lukoše
vičius, kuris ta pačia proga už
mezgė asmenini kontaktą su vie
tos apylinkės valdyba.

PARAMA NUSIPELNIUSIAM 
VEIKĖJUI

Vieną iš trijų šiapus geležinės 
uždangos esančių dar gyvų Nepri
klausomybės Paskelbimo Akto 
signatarų —prof. Steponą Kairį- 
Kaminską, 82 metų amžiaus, išti
ko skaudi nelaimė — po ilgesnės 
ligos amputuota koja. Kadangi 
jis neturi nei turto nei giminių, 
iškilo būtinas reikalas, kad ir Ka
nadoje gyveną lietuviai prie jo 
finansinės paramos prisidėtų. 
Krašto Valdyba iš savo lėšų šiam 
reikalui paskyrė S100 ir prašė 
apylinkes šiam reikalui parinkti 
aukų. Tenka džiaugtis, jog dau
guma apylinkių į šį mūsų kreipi
mąsi jautriai atsiliepė, rinklia
vas jau seniai užbaigė ir pilnai at
siskaitė. Tačiau yra dar apylinkių, 
kurios nei surinktų pinigų', nei 
aukų lapų Krašto Valdybai ne- 
prisiuntė. Prof. Kairiui-Kamins- 
kui remti komitetas' ragina grei
čiau atsiskaityti, todėl šia proga, 
dar kartą apylinkės yra prašomos, 
kurios iki šiol to nepadarė, tai pa
daryti nedelsiant. Finansinę šiuo 
reikalu apyskaitą Tamstoms pa
teiks Šalpos Fondas.

BENDRUOMENĖS 
ĮTEISINIMAS C

I f “ • ‘ ------ ’ • •• - I o* ~ **
munistinė spauda pažengė per po- tūkstančių gabenami iš Lietuvos i 
ra pastarųjų dešimtmečių. J

Karo ir pokario metai, pažymė- 
t ti Stalino, Malenkovo ir Chruščio
vo vardais, atnešė atmainų, kurios 
turėjo ryškiai atsispindėti spau
doje. Praeitin, lyg užmarštin, tu
rėjo nuslinkti 1941 m. tragiško
sios birželio dienos, partizanų su
kilimai, priverstinė "kolektyvi
zacija" ir bangos masinių depor
tacijų. kaip dainoj sakoma, už 
Uralo, žemės galo ... Ilgainiui 
juk žmogus privalėjo pats Įsiti- 

komunistinio gyvenimo

Neperseniausiai teko būti vie
name minėjime Publikos, jos 
tarpe nemažai jaunimo, susirin
ko pusėtinai. Kalbėtojas ir pasi
rinktoji tema beveik be priekaiš
to. Visi dideliu dėmesiu, godžiai , ___
gaudė kiekvieną pasakytą žodį. Į kalbėti* apie žiaurųjį režimą ”.

savotiškon padėtin pastatoma 
Prisiminęs nepriklausomos Lie- jiėms viša hepriklaūsonia Lietu

va. Galimi aiškinimai, bet vargu 
ar jie bus Įtikinami. Ar praeities 
klaidų kėlimu mes juos patrauk
sime pamilti jiems nepažįstam,i 

aišku, tautininkų valdymo me- ir tolimą tėvynę, tai jau ūidel’- 
tams. Kągi, faktų iš istorijos ne-j klausimas. Atsiminkime, jier. , 
ištrinsi. Kaikurios katalikiškojįo I demokratinis pradas iš pr?d:>> i 
jaunimo organizacijos negalės iš netiesiogiai, vėliau jau ir tiesi., 
savo dienoraščio ištrinti puslapių, giai. kalamas nuo pat mokyki. . 
liudijančių, kad joms buvo už
drausta legaliai veikti. Laikraš
čiai, kaikurie leidiniai, knygos, 
dar vis turės gilesni ar mažesni 
cenzūros ženklą. Mums, dabar 
gyvenantiems demokratiškuose 
kraštuose, kur pilietinė laisvė, 
spaudos, susirinkimų, organiza
vimosi laisvė puikiai tarpsta, tik 
jau su šypsena tenka prisiminti 
anas dienas, kurios visvien nela
bai suprantamos ir tiek. Bet tai 
tik viena pusė.

Antrojoje mes matome visai 
ką kita. Trumpas buvo tas ne
priklausomas gyvenimas, bet per 
tą laiką visos mūsų tautos buvo _____ .......... .............
atlikti milžiniški dalykai, pasiek-1 valstybės. Nejaugi imsi dabar ir 
ti dideli laimėjimai. Nemažą dalį įsu svetimuoju pradėsi t" • 
jų, ar kam patinka ar ne, visvien! bandysi “šviesti" jį. Kari 
tenka skirti tam laikotarpiui, kai įsa, galima buvo užtikti te 
prie valstybės vairo stovėjo taųti-! kad Pabaltijo valstybės ;n 
ninkai. Netiek jau daug rasime į tais buvo valdomos “šv?!’ 
pasaulyje kraštų, kur religinės j tokratinės sistemos ”, 
bendruomenės naudojasi valstybi- Lietuvių tauta gyvena šankių 
ne parama, globa, kur buvo ofi- į bandymų laikus. J ie ga l no t vi i 
cialįai švenčiamos religinės šven-j kritiški visam tautos išsdaiky i m :. 
tės, mokyklose religija buvo pri-įTokiu metu bartis tarpusavy. Iš
valoma ir t.t. Pripažinkime, ne- pinėti praktiškai užgijusias ir 
buvo tuo metu pilna demokrati- Į šiandien beveik be reikšmės žaiz- 
ja, bet. kai tą visą palygini su das. ar tik nebus pramoga ne lai- 
nacių ar dabar sovietiniu siautėji- į ku ir ne vietoje pradėta, šūkyje 
mu, toji Lietuvėlė, jos santvarka, "meilė Lietuvai, pagarba lietu- 
gyvenimas joje iškyla jaukiu j viui" tikrai tam nėra vietos. Tik 
šviesuliu. Vardan nepriklausomos tos meilės, tos pagarbos lietuvio 
Lietuvos simbolio ar nederėtų pa- lietuviui mums reikia dar dau- 
miršti patirtus skaudulius ar bent giau! Šiandien, bendrojoje kovo- 
palikti ryškesnį jų prisiminimą i je, reikalinga kiekviena lietuviš- 
toms dienoms, kai vėl tauta galės; ka ranka. Kai tikslas bus pasiek-

potvarkius ir patys šiandien žvel
gia su šypsena, kaip nėdemokfa- 
tiškus. nesutaikomus su visos tau• 
tos interesais.

Ir kai viešoje vieloje, girdint 
mūsų jaunimui, mes pradedame

I ūžurali?
Toliau autorius užjaučia ir 

amerikietį vadovą, kad tas perma- 
žai uždirbąs ir negalįs vesti, nes 
gaunąs tik 80 dol. į savaitę. Ką 
gi, atrodo, jautri ir plati ekskur
santo širdis. Visdėjto ji ribota: 
autorius nė nepabando palyginti, 
ką eilinis amerikietis tarnautojas 
gali nusipirkti už savo atlyginimą 
ir ką nusiperka sovietinis pirmū
nas už savąjį. Kodėl jis taip da
ro. nereikia didelės išminties at
spėti: juk. tiesą parašęs, jis tuo 
pačiu išsirašytų nemokamą ko
mandiruotę atostogų i .. Sibirą. 
Kitoj vietoj autorius pastebi ir 
prideda nuotrauką automobilio, 
ant kurio stogo sniego kupstas. 
Čia nevisai aišku, ar jis gaili, kad 
nenuvalytas sniegas gali įlaužti 
stogą ar kad automobilis aplamai 
yra paliktas gatvėje be apsaugos? 
Pastarasis faktas gali sukelti au
toriui ypatingai subtilių minčių. 
Sovietiniame “rojuje” mašinos 
nakčiai niekas nepalieka gatvėje 
vienos: sargas privalėtų joje mie
goti, idant savininkas neprarastų 
motoro, padangų ar ir visos maši
nėlės. Vagys ir anapus esą turi 
tuos pačius “buržuazinius polin
kius”.

5. UŽBAIGTI MIESTAI IR 
NEUŽBAIGTI MELAI

Išradingas autorius bando nu
stebinti skaitytoją tuo, jog pasi
genda dangoraižių:

“Aplamai. Amerikoje augšti tik 
miestų centrai, o už kelių žings
nių nuo centrinių gatvių praside
da karalystė tų namukų, kurių 
nesurasite propagandiniuose JAV 
valstybės departamento leidiniuo
se”. Čia jau psichoanalizė pra
verstų. Mat. pagal komunistini 
idealą, autorius norėtų matyti vi
sus gyventojus didžiuliuose pasta
tuose, kur būtų daug butelių iš 
dviejų kambarių ir virtuvės, skir
tų dviem šeimom sutalpinti, kad 
viena kitą galėtu saugoti nuo vad. _ _
antitarvbinės minties. Autoriui: laisvai ir netrukdomai kurti sava-; tas. jei tik dar nebūsime pavar- 
nė i galvą neateina, jog laisvojo i rankišką gyvenimą. Labai galimas gę. galėsime savajame namų kie- 
pasaulio žmogus bevelija turėti dalykas, kad ir tautinės srovės me aiškintis, iškelti vienų ir kitų 
atskirą vienos šeimos nameli, kur 
joks “didysis brolis” jo asmeninio 
bei šeiminio intymumo netrikdys.

Kadangi komunistinė doktrina 
i reikalauja, kad laisvasis pasaulis 
f mirtų, tai mirties ženklus Ameri-

Jie buvo gilūs ir puikūs.

tuvos dienas, kalbėtojas minėda
mas kaikur i uos faktus, neužmir
šo pabrėžti ir teiginį — "žiauru
sis režimas! ’’ Tai buvo taikyta.

stalgijos, o gal ir pasąmoninės 
kaltės, jog palikome savo tėvynę 
varge, graužimas. Toji tiesa pa
teisino pasirinktos tremties kelią 
prieš porą dešimtmečių, bet ar ji 
galioja dabar?

2. ENKAVEDISTINft 
AMERIKA

Kaip ir galima tikėtis, žurna
liūkšty rasime vadinamos bele
tristikos ir reportažų, niekinančių 
partizanus, “buržuazinius nacio
nalistus". amerikiečius, vokiečius 
ir kt. Si kartą sustosime tik ties 
vienu kelionės Įspūdžių tęsiniu — 
“Amerika iš arti”, parašytu Al
fonso Bieliausko.

Pirmas autoriaus rūpestis Niu
jorke yra tas. kad vienos lietuvės, 
likusios Lietuvoje, dovana, eks
kursantų atvežta į Ameriką jos se
seriai. gali būti neįteikta, nes:

"Amerikietė bijo, aš žinau, kad 
ji bijo kalbėtis su žmogumi iš Ta
rybų Sąjungos, ir draugas M. (au
toriaus bendrakeleivis) žino. Jis 
visai nepyksta ant tos moterėlės. 
Jis tik nenori tą paketą vežiotis 
po visas Valstijas”. ■

. Sunku tikėti, kad autorius bū
tų tiek pažengęs psiehotirie kryp
timi. jog jaustų sovietinę atmos
ferą — gyventojo baimę kalbė
tis su svetimšaliais 
Amerikoje. Ne. čia nereikia psi- 
hiatro. Autorius, dižr prieš išva
žiuodamas i Ameriką, puikiai ži- i 
nojo. kad reikės meluoti ir šmeiž-i 
ti vad. kapitalistinius kraštus, nes Į 
taip yra priimta pas "didįjį ^ro- 1 ■ . suranda .-užbaiaJ
Ii”. Tuo būdu gal bent iš dalies!^6 aulorlus r,.slLa ?.a uzba & 
ir nrievarta okuouotoi tėvvnėi at-:tuose estuose . Esą jie nepaste- JP a a pi OLOJ L n J HAio Aio ctotxrhu Voi foruhinioino 
rodys normalesne ...

3. LAIMĖ — BE SKOLŲ 
IR BE NAMU

Kiek toliau autorius skundžia-; - ..... .- v,. v
si. kad “iškraipomas ...' nuolat^Pllnl VJSJ. laikraščiai; •laimingiausi pasaulyje žmones .
gražėjančios resDublikos veidas”.i P.ne+S. d®s\mt: ^^t. tnsde-: Per tris savaites jis visur vazme- 
^l intnvnio nėm naHorhn nAm isimt ir keturiasdešimt metų. Bet jęs ir niekur nematęs alkano ki- 
bražilku’ miestuose, nėra to nu-! rezultatai‘- Pal>ginus su iliuzijų mečio. Jis kaltino Vakarų zurna-

— laisvoje i

suolo, jis gana giliai pasiekia ir 
paveikia ne vien tik vietinio, bet 
ir mūsų jaunimo vidų. Nenuosta-’ 
bu buvo kartą išgirsti \iei.o įa\:- 
nuolio pastabą (išklausius kalbė
tojo pastabas apię praeiti k 'ne
mokėjote patys tvarkytis, to ver
ti ir buvote!’’

Neperdažniausiai didžiojoje 
spaudoje nuskamba nepriklauso
mos Lietuvos vardas, bet jau ne
kartą teko matyti ar tai ana 
tais Lietuvoje viešėjusių u. 
laikraštininkų ar di|)l<>n'.a; 
reiškimus, kad tie kraštai 
tuva. Latvija. Estija - pri 
ra buvo demokratiškai vai

S lliV- 
denio

s ka-

linus 
S !Ut> 
>s a u

: žmonės dabar jau visai kitaip į Į gerąsias ir blogąsias, savybes, 
anuos praeitus dalykus žvelgia.; šiandien gi juk turime žymiai 
gal į kaikuriuos administracinius svarbesnių problemų.

Garsus kariškis -naivus politikas
Maršalas Montgomery, grižda- 

bėję čia statybų, kai tarybiniame mas iš kelionės po Raud. Kiniją.
i krašte— pilna kranų, ekskavato-; sustojo Toronte ir papasakojo 
: rių ir t.t. Ir vėl vėl mes skaitome i žurnalistams apie “stebuklingą” 
i tą pačią giesmę apie šviesią ir lai- į kraštą — kornunistinę Kiniją. 
; minga ateiti, kurios miglų buvo į Anot jo. kiniečiai šiandien yra

rasiu regisiracijus neveaa. ia- tcrvv anivviai i uitmviu a oraznxu nuėstuose, nera tu uu-i < ,v. - '• j 1 • , . , j r
čiau,' kad sudaryti šioki toki vaiz- ruošos darbą Įsijungti. Joje, dau- j Įregistravimu Kanados valdžios skurusio, bankuose užstatvto kai- z9dziais- V1f dar menkučiai. Gyve- listus, kurie skleidžia gandus apie 
da. galėčiau pasakvti tik tiek,‘giau negu ligšiolinėse Lietuvių' (Nukelta Į 8 psl.) mo. kuri paliko mūsų giminės ir kinta ir anapus, n mes Kiniją ir apie badą. Kai zurnalis-

” r ____ noyictanii kitadnc RvvUp i Am? trokštume. kad jis sparčiau page- tai norėjo paklausti apie repor-
ii dlWlu • fiks-čn, beveik viskas tie^-ir; rėtų. Deja. “Švyturio" kreiva I tažus tų. kurie ten gyveno, Mont-

bankete Kinijoje Montgomery 
“išsprendė" viso pasaulio proble
mas vienu sakiniu: “Visų tautų 
karinės pajėgos privalo pasitrauk
ti i savo tautines teritorijas". Bu
vęs garsus maršalas nepaaiškino, 
ką jis skaito tautinėmis teritori
jomis. Ar Tibetą jis laiko Kinijos 
teritorija ir Pabaltijo valstybes 
Sov. Sąjunga? V. K.

I
Lengva patogu žiemą

Medvilninioi

MtK-61

Kai trumpos apatinės kelnaitės ir be 
rankovių marškinukai nebeteikia reikia
mos apsaugos nuo žiemos oro, išmėgin
kite Penmans RIB KNIT medvilninius 
baltinius. Jie suteikia ekstra apsaugą 
žiemai — nėra persunkus ar perlengvi 
— kaip tik pritaikinti - lūsu švelnių žie
mų orui. Pagaminti iš lengvos augštos 
kokybės medvilnės. Penmans 
lieka patogūs ir išlaiko .. 
po pakartotiniu skalbiu ų

baltiniai

Rib Knit 
baltiniai 

berniukams, jaunuoliams ir suaugusiems trumpomis 
rankovėmis, "Crew-Neck" viršumi su elastiško juos
mens kelnaitėmis, taipgi kombinetės su trumpomis 

. . rankovėmis.
ŽIŪRĖKITE PENMANS ŽENKLO

riba'" Čia bovpik vkkac tip«a- ir 1 rėtlĮ- Deja, “Švyturio" kreiva tažus tų. kurie ten gyveno, Mont- 
i dabar lietuviai darban vra varomi |viesa tebedemonstruoja melu pa-: gomery nudavė klausimo negir- 
Ipriverstiniais savanoriais i sveti-.detnSl? ?kr0^' ^uri ?al.ir ^uda'TJs- Apie Maotsetungą jis pareis- 
mu kraštu plėšinines žemes ar g^Wbes laisves; ir tiesosjke. kad tai nepaprastas žmogus 
priverčiamojo darbo stovyklas:i Pazangai be s^buklo. tik tai pa-;šiame pilkų žmonių amžiuje - 
nėra nė išskirtinu “bražilku” i reikalautų ne dešimčių, betsimtų ( great guy . .

Imiestnose. nes dauguma namu?mctl? kaitos- A Mst 1 Jam suruoštame išleistuvių
kur negyvena sovietinis elitas, i 
netaisomi ruošiasi susigiminiuoti 
su “brazilkomis”. žinoma, nėra 
nuosavo ar Įskolinto kaimo, nes i 
viską užgrobė valstybinis kapita- ■ 
lizinas. O agitatoriams aišku, jog 
laimė yra “galima" ir be skolų ir 
be namų. Tik propaganda nesako, i 

j ar ta pati laimė yra ir be maisto. Į 
I aprangos ir kt.

4. SOVIETINIAI 
DŽENTELMENAI

Traukiny iš Niujorko Į Vašing- Į 
toną esą vienas ekskursantų —j 
"kino opęratorius Leonas Tautri-j 
mas — džentelmenas” — užlei- i 
džia vagone vietą prie lango sim-1 
patiškai negrei. Į tai kitas ameri-i 
kietis bendrakeleivis esą štai kaip 

, reaguoja: . ?
— Misteri, gal Europoje tai ir į 

priimta — užleisti juodukui vie
tą. — sako jis sausai. — Bet ne j 
Jungtinėse Amerikos Valstijose, j 
ria kiti papročiai. I

Deja, sovietinis mandagumas ir 
I gera širdis Niujorko valstijoj, at- 
I rodo, turėjo pasireikšti tik ant 
propogandinio popieriaus. Tokių 
papročių, kaip žinoma, yra pieti
nėse valstijose, bet ne šiaurėje: 

[čia tikrai niekas negalėjo duoti 
į pastabos mandagiam užsieniečiui, 
netgi ^oVifetiniam piliečiui iš už 
geležinės uždangos, kurios žmo- 

| nių daiig&nas dar pilnai nepažįs
ta. Beje, būtų gera truputi dau- 

' giau pažinti tą gerąją širdį ir jos

Dažai ir sienoms 
popieris!

Vaiko*, fepežtai, terpenfiMt.
Skv’s Paint & Wallpaper 

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

Niujorkas. —■ Indijos atstovas 
JT išaiškino, kad kolonizmas yra 
tik ten, kur baltieji pavergia, arba 
išnaudoja juodąją rasę. Rusiško 
kolonizmo nesą, nes ten visur bal
tieji. o jeigu baltieji pavergia bal
tuosius. tai “ką padarysi" ...

Prieš pirkdami naujau 
vandens šildytuvą^ ar keisdami 

savo sena^ paskambinkit
Toronto Hydro

Jei jūs gyvenate Toronte ar Leaside

Štai kodėl: nėra jokių p a s 1 ė p t ų mo
kesčių. kai jūs Įrengiate savo 

name Toronto Hydro pastovios kainos vandens 
šildvma. * r •f ■■■■*■* • • •

Jūs nieko neperkate
TrtyriR-
JOKIO mokesčio už Įrengimą
JOKIO išlaikymu mokesčio
JOKIŲ nuošimčių
JOKIO pridedamo kuro mokesčio

Kas mėnuo mokate žemą pastovu mokestį. Ši kaina 
niekada nesikeičia, neturint kiek šilto vandens 
sunaudosite.
Tai yra v i e n i n t ei ė kaina. Tai yra vi s a kaina. 
Ir turėsite šilto vandens tiek, kiek jums reikia — 
nereikės laukti — saugiai, švariai, be sprogimo 
pavojaus. '

JEI GYVENATE TORONTE AR LEA 
SIDE, PRIEŠ PERKANT AR KEIČIANT 
VANDENS ŠILDYTUVĄ. NAUDINGA 
PASKAMBINTI TORONTO HYDRO.

TORONTO HYDRO-ELKTRIC SYSTEM 
israSt**'"------------------------- Elek,'° Noudokif. i,
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Pavergtoje tėvynėje
SKULPT. PETRAS RIMŠA mirė 

Kaune spalio 2 d. Išgarsėjo savo 
skulptūromis, bareljefais ir medaliais. 
Jo darbų turi ir užsienio muzėjai. Gi
mė 1881 m lapkričio 23 d. Pastarai
siais metais jau beveik nematė. Jo Su
kurtos gausios skulptūros išliko popu
liarios iki šių dienų.

KUN. TEODORAS JAKUBAUSKAS 
mirė rugsėjo 22 d. nuo širdies smūgio. 
Palaidotas Kaltinėnuose, savo tėviškė
je, kur buvo gimęs 1911 m. lapkričio 
9. Mirė Šilutėje, kur buvo nuvažiavęs 
aplankyti giminių. Nęprikl. Lietuvoj 
buvo Telšių vyskupijos jaunimo direk
torių, bolševikų okupacijoj 8 metus 
išbuvo Sibire.

KUN. PAULIUS LAGYS mirė Krc 
tingoje. '

TURTINGIAUSIAS MEDELYNAS
Alytaus miškų ūkis turi turtingiau

sią savo rūšimis medelyną visoje Lie
tuvoje. Čia auga 700 rūšių skirtingų 
medžių ir krūmų. Beveik pusė mede
lyno augalų dar nėra pilnai aklimati
zuoti. Neturi jie ir lietuviškų vardų. 
Tai daugiausia ateiviai iš šiaurės. Vi
durio Europos kalnų, Kanados, Nan- 
kingo, Miuncheno, Berlyno ir Stock- 
holmo botanikos sodų. Jų tarpe yra 
uosiąlapis klevas — margais ir gelto
nais lapais, auksinis šermukšnis, net ir 
pačiame vidurvasaryje turįs auksinės 
spalvos geltonus lapus, sidabrinės eg
lės ir dešimt skirtingų rūšių ąžuolų. 
Medelynui vadovauja Alytaus miškų 
ūkio direkt. Stasys Tuminauskas.

OPERA VILNIAUS TELEVIZIJOJ
Vilniaus televizija žiūrovams davė 

(j. Puccini vienaveiksmės operos — 
“Skraistė” premjerą. Pagrindinius 
vaidmenis dainavo M., Aleškevičiųtė, 
T. Slankauskaitė. Z. Tervydis, VI. Usi- 
nas. Operą režisavo solistė V. Miksai- 
tė. Grojo Valstybinio akademinio ope
ros ir baleto teatro orkestras.

NEVĖŽIS SUJUNGIAMAS 
SU ŠVENTĄJA

Kėdainiuose statomas chemijos kom
binatas pareikalaus daugiau vandens, 
negu jo galima būtų gauti iš Nevėžio. 
Vandens paklausai patenkinti ties Ka
varsku kasamas kanalas, kuris Šventą
ją sujungs su Nevėžio augštupiu. Šven

tosios vanduo į kanalą bus perkeltas 
siurblių pagalba. Iš Kavarsko jis tiesia 
20 km. linija tekės į Traupį. Atlikęs 
savo paskirtį kombinate, vanduo bus 
pompuojamas į specialų pastatą susi
dariusioms rūgštims neutralizuoti ir 
nukreipiamas į 50 ha dirbtinį ežerą, 
o iš čia, nusistojus neutralizavimo pro
cese susidariusioms druskoms, vėl bus 
paleistas į Nevėžį.

ŠIMTAMEČIAI LIETUVOJE
1959 m. pravestame gyventojų sura

šinėjime Lietuvoje buvo užregistruo
tas 451 asmuo sulaukęs šimto ir dau
giau metų amžiaus. Šimtui tūkstančių 
Lietuvos gyventojų tenka 17 šimtame
čių. Jų dauguma gyvena kaimuose.

PALEMONE ATREMONTUOTAS
NAMELIS, kuriame gyveno ir kū

rė nela i m i ngoa j i poetė Salomėja Nė
ris. Jis šiandien elektrinės užtvankos 
dėka yra atsidūręs ant Kauno jūros 
kranto, Artimiausiu laiku namelyje 
numatoma įrengti S. Nėries memoria
linį muzėjų. > —vkst—

— Maskvos valst. konservatorijos 
m ažo j o j e sa 1 ė j e vargonų muzikos kon
certą atliko Leopoldas Digrys.

— Vilniaus radijas pranešė, kad lie
tuviai kompozitoriai savo kūriniais ap
dainuoja koichozi ninku, darbininkų 
darbą, “gražų turtingą kolūkinį gyveni
mą”. Tai vaizduojanti Gaižausko ope
retė “Ramunėlė”. Komp. Juzeliūnas 
parašė “Afrikos etiudus” simfoniniam 
orkestrui.

— Vilniaus radijas paminėjo “Odi
sėjos” vertėjo Jeronimo Ralio 85 m. 
sukaktį,

— Vasarą daugiau kaip 1.700 Vil
niaus un-to studentų Lietuvos kolcho
zuose statė ūkinius pastatus, talkino 
nuimant derlių ir šienpiūtės darbuose. 
Pvz., Tauragės rajono “Lenino keliu” 
kolchoze Vilniaus filologai pastatę 
puikią veršidę, suruošę koncertų, pri
skaitė paskaitų.

— Spalio 2 d. į sovietų respublikas, 
daugiausia į Rusų Federacijos respub
liką, gastrolių išvyko K. Kavecko “nu
sipelnęs choras” ir solistai —K. Šilga- 
lis, A. Repšytė ir L. Maskonienė. Lie
tuvos menininkai lankysis Kuibyševe, 
Orenburge. Kazanėje, Gorkyje, Mins
ke ir kt. miestuose. ' E.

NIAGAROS PUSIASALIS

šeštadienį, spalio 21 d.,
naujoje slovakų salėje, 1406 Barton St. E., ruošiamas 
pirmasis Hamiltono parapijos choro

ŠOKIŲ VAKARAS
su trumpa programa, geru orkestru, užkandžių bufetu, gėrimais 
ir turtinga loterija. Pradžia 7.30 vai. vak.
MALONIAI KVIEČIAME visus Hamiltono ir apylinkių lietuvius 
atsilankyti. Rengėjai)

Lietuviai pasaulyje

HAMILTON
AV PARAPIJOS ŽINIOS

Rekolekcijos prasidės spalio 22 d., 
sckmadięnį, kurias praves žinomas 
pamokslininkas Tėvas dr. T. žiūrai
tis; OP, iš JAV. Per visas šv. Mišias 
pa sa k y s pa m o k si us. o 7 vai. vakare 
bus pirmoji rekolekcijų konferencija. 
Domininkonų ordinas yra pamoksli
ninkų ordinas, todėl tikimės, kad šm. 
išgirsime gražių pamokslų. Sv. reko
lekcijas užbaigsime 40 valandų atlai
dais spalio 29 d. Kristaus Karaliaus 
šventėje. Labai prašau visus parapijie- 
čius uoliai ir nuoširdžiai dalyvauti šio
se susikaupimo valandose. Klebonas

V. Motiejaus Valančiaus šešt. mo
kykla gražiai veikia. Yra virš 200 mo
kinių su dešimt mokytojų. S.m. kaip 
ir anskčiau vadovauja labai prityręs ir 
pasiaukojęs mokyklos vedėjas Jonas 
Mikšys.

Parapijos salė, kuri buvo prieš ke
letą savaičių dviejų anglų kilmės ber
niukų padegta, šiuo metu gražiai atre
montuota ir jau įvairios orgnizącijos 
naudojasi ja nemokamai.

Parapijos kleboną aplankė prel. L. 
Tulaba iš Romos. Ta pačia proga sve
čias pasakė labai gražų pamokslą ir 
atlaike šv. Mišias. Visų organizacijų .j 
pirmininkai su žmonomis surengė jam : 
prapijos klebonijoje gražu priėmimą.

P. J.

t

te

Lina Virbickaitė

Ontario
čiai, kurie tą dieną sutiktų asvo dar
bą paaukoti LN, prašomi skambinti 
reikalų vedėjui Ad. Dalangauskui tarp 
6 ir 8 vai. vak. Darbo dienai pasi- 

r baigus, visi talkininkai bus ten pat pa
vaišinti alučiu ir užkandžiais.

“ČIURLIONIS” IR “GRANDINĖ- 
LĖ” —- tai gražiausias ir didžiausias 
koncertas ši sezoną Hamiltone! Jis 
įvyks sekmadien, spalio 29 d., 3 vai. 
po p. Liet. Namuose. Būtinai atsives 
kime jaunimą. Pakvietimus prašome 
įsigyti iš anksto, rašant St. Bakšiui, 
38 Stanley, Ave., Hamilton, Ont. Jų 
kaina $3, $2 50, $2. Moksleiviams pu
sė kainos arba balkone 50 c.

LIET. KNYGOS METAI. — 1964 m. 
sukaks šimtmetis nuo liet, spaudos 
draudimo pradžios. Šiam įvykiui at- 

■fe žymėti St. Bakšys pradeda knygų pla- 
Hk tinimą po namus, kurį planuoja tęsti 

3 metus. Kaip prisimename, jis mūsų 
^■ spaudos atgavimo 50 m. sukaktį atžy- 
m mėjo irgi panašiu būdu. Prieš 7 metus 

j 3-jų metų laikotarpyje St. Bakšys iš
platino apie 2000 liet, knygų už $5000.

i Kviečiame visus tautiečius ir ši karta
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS minėjij tokią pat meil* Sava^į

mas rengiamas lapkričio 4 d. Knights į ’ 
of Columbus salėje. Paskaitą skaitys! KANADOS LIETUVIŲ KUNIGU 
svečias iš Roėesterio pulk. Pr. Sala- SUVAŽIAVIMAS numatomas šaukti 
džius, o meninę programos dalį išpil-! lapkričio mėn. Hamiltone AV pąra- 
dys Roėesterio choras, ved. J. Ado-; pi jos naujoje klebonijoje, globojant 
maičio. Po programos — pasilinksmi- j tos parapijos klebonui kun. dr. J. Ta- 
nimas, grojant Benni Ferri orkestrui, darauskui.

ŽURN. S. NARKELIONAITĖ at-' 

JA Valstybės
BALfas rūgėjo mto. turėjo - 

pajamų ir $3853 išlaidų. Per paskuti
nius tris mnėesius buvo gauta $13.448 
ir išelista $14.827. Pusę išlaidų sudarė 
parama liet, gimnazijoms ir mokyk
loms. -\-

Per tris mėn. išsiųsta 150 individua
lių siuntų daugiausia į Lenkiją. Į Lie
tuvą pasiųsta 30 siuntinių.

Iš JAV žemės ūkio dept. gauta 30.- 
000 svarų pupų, 85.500 sv. kvietinių 
miltų, pieno miltelių ir pažadėta 60 - 
000 sv. riebalų. Trūksta tik pinigų vi
sas šias gėrybes sutvarkyti.

Iš V. Vokietijos gauta 966 lietuvių 
adresai, kurie paskutiniu laiku kaip 
vokiečiai atvyko į V Vokietiją iš Sov. 
Sąjungos. Jiems ypač trūksta lietuviš
kos spaudos. Nei BALFas, nei leidėjai 
nėra pajėgūs jiems nemokamai knygas 
bei laikraščius siuntinėti. Jei atsirastų 
geradarių, BALFas mielai tarpinin
kautu. Adresas: 105 Grand St., Brook
lyn 11. N.Y.. USA.

V. SIDZIKAUSKAS, LLK pirm., iš
vyko į Europą dalyvauti Pavergtųjų 
Tautų Seimo sesijoj Paryžiuje, be to. 
lankysis Londone, Briuselyje ir Bon- 
noje. Grįš apie lapkričio mėn. pradžią.

LIETUVOS GATVĖ. Granada Hills, i gimes 1883 m. gegužės 13 
prabangus Los Angeles priemiestis, čiuose, Vilniaus krašte.

V. ZLOTKIENĖ, sena ateivė Ame
rikon. 1960 m. lankiusi pavergtą Lie-

šaukimą straipsnį į paraudonėjusius 
Amerikos lietuvius, kurie lankėsi oku
puotoje Lietuvoje. Atsišaukime tarp 
kita ko sakoma: “Broli ir sese lietuvi! 
Buvai tėvų žemėje, daug ką pamatei, 
nors gal tau ir buvo stengtasi nerodyti, 
dabar, grįžęs į didžių laisvių kraštą, 
drąsiai pasipurtyk ir pasijusi, kad esi 
laisvas nuo betkokių raudonųjų prie
tarų, sudraskęs per daugelį metų pan
čiotus tavo smegenų siūlus . .

KUN. PR. AUKŠTIKALNIS, T. jė
zuitų kolegijos profesorius, mirė Wor
cester, Mass., rugsėjo 23 d. Velionis 
buvo gimęs 1899 m. gegužės 1 d. Ame
rikoje.

TEIS S. STANAITIS, čikagietis, ne
seniai buvo sunkiai sužeistas automo
bilio nelaimėj. Jo automobilis pasly
dęs ant statybininkų palikto šlapio 
molio, atsitrenkė į stulpą. Nukentėjęs 
buvo atrastas be sąmonės ir nuvežtas 
į ligoninę. Po kurio laiko sąmonę at
gavo, bet konstatuota sulaužyta nosis 
ir daug žaizdų.

FL. VALEIKA, bu v. Lietuvos ka
riuomenės kapelmeisteris, mirė rug
sėjo 21 d. Christian Welfare ligoninė
je, East St. Louis, III. Velionis buvo

I d. Gervė-

DVI NAUJOS MOKYTOJOS —
Garsi yra Hamiltono lietuvių koloni-į 
ja savo darbais mūsų tėvynės laisvini- Į 
•mo kelyje. Ir reikia pripažinti, kad vyksta i Hamiltoną lapkričio 5 d.: pa- 
prie to darbo prisidedą netik vyresnės 
kartos atstovai, bet tąip pat jaunimas, 
užaugęs jau už Lietuvos ribų, gal 
kartais nesuprastas vyresnio amžiaus 
asmenų, tačiau viename darbe — lie
tuvybės išlaikyme — žengdamas koją 
kojon su jais.

susilaukė Lithuania Drive. Joje lietu
vių nėra. Tai padaryta didelėmis žurn. 
Algirdo Gustaičio pastangomis.

INŽ. BR. BUDGINAS, buvęs nacių 
kacetininkas ir žymus lietuvių veikė
jas, jau yra skaitęs eilę paskaitų ame
rikiečiams, kuriose nurodoma, jog 
amerikiečiai Pabaltijį galėtų naudoti 
kaip ginklą politinėje ofenzyvoje prieš ; 6 *avo 3ŪX)CO pupų, kurias davė Ame- 
Maskvą.

ST. BUTKUS, Lietuvos 1
nės savanoris kūrėjas ir “Kario” red. 
pavad. atsiuntė Pasaulio Lietuvių Ar
chyvui savo penkis medalius, prie či

A.A. ADV. J. BATAKTO 
šventinimas Hucttcnfcldo 
įvyko spalio 15 d. Šventinimo apeigas 
atliko T. Alf. Bernatonis.

VOKIETIJOS LIETUVIAI iš BAL

rikos vyriausybė.

į“! Argentina

paminklo 
kapinėse

DR. M. IZ. ZUBAUSKAITĖ, sėkmin- 
__________ _ ____  _______ _ gai užbaigusi Buenos Aires universite- 
vilinių drabužių rozetes, Lietuvos ka-' to odontologijos fakultetą daktarės 
riu maldaknygę, Lietuvos popierinių ; laipsniu. Berisso mieste atidarė dantų 
bei metalinių pinigų.______________ • gydymo kabinetą.

ARCH. DR. S. KUDOKAS, daugiau į
10 metų su šeima išgyveno Clevelan 
de. Prieš pusantrų metų Sofija Kudo 
kienė su sūnum Jurgiu persikėlė į W

Kolumbija
LIETUVIŠKAS RADIJO PUSVA-

KONCERTUOS ‘VARPO” CHORAS, j konstituciją su prašymu inkorporuoti 
—43-jų m. neprikl. Lietuvos karinome-; oficialiu vardu “The Canadian Lithua- 
nės atsikūrimo sukakties minėjimą ; riian Veterans Association “Ramovė”, 
ruošia Niagaros pusiasalio ramovėnų kaip lietuvių kilmės atsargos karių 
skyrius lapkričio 25 d. 6.30 vai. vak. kultūrinės savišalpos organizaciją . 
slovakų salėje, Welland-Page gt. kam- LEIDŽIAMOS KNYGOS. — Vytau- 
Pe‘ ?*neS-’ dieną ra- p garbeį įr 550 metų Žalgirio mū-
moyieciai maloniai prašo kitas orgam- :šio sukakties atzymėjimui dr. J. Jur- 
zacijas jokių parengimų nedaryti ir‘gėlos ^Tannenberg” knyga anglų kal- 
dalyvauti šiame minėjime. Programa ;^a ^leista ramovėnų pastangomis 1960 
numatyta trumpa, bet drūta, sui pa- m. čikagojė. vien Niagaros pus. skvr. 
skaita ir menine dalim. Meninę dali uz- \ išpIatino 40 €gz už ta knvga yra gau. 
pildjti yra prasytas Toronto Lietu\iųj namj gražūs padėkos laiškai: Kanados ! 
Choras Varpas , Po minėjimo — su- Legijono. St. Catharines miesto vieš. < 
buximas. bufetas iiyšokiai Lapkričio bibliotekos ir feder. parlamento atsto- 
26 d. 10 vai. ryto (/5 Rolls Ayey St. vo Arthur Maloney, kuris savo laiške 
Cathtannes, Ont.). pamaldos uz zu\ u-jra^0 §ja gražią knygą su malonumu 
.sius ir žūstančius kovotojus del. Lietu- skaį^ąs įr prašo perduoti jo sveikini- 
\os laisves. 'mus visiems Niagaros pusiasalio lie-

SUDIEV NAIDUŠKEVIČIUL — tuviams. 1962 m. pradžioj ruošiamasi 
Rugsėjo 12 d. išvykstant Pranui Nai- j išleisti Liet. Vet. S-gos “Ramovė” Pjr- 
duškevieiui iš Wellando į JAV nuola-ūmasis Dešimtmetis 1950-1960, kurio 
tiniam apsigyvenimui. West Haven. ■ kaįna S7.50. Užsisakiusiems iki 1961 
Conn., skyriaus valdybos nariai buvo Ąn. XII. 30 d. pavardės bus atspausdin- 
nuvykę iš St. Catharines atsisveikinti, i įos minėtoje knygoje kaip garbės pre- 
Jis buvo vyriausiu mūsų skyriaus na- numeralorių. Vėliau knyga kainuos 
riu ir buvusiu skyriaus vėliavnešiu, sa-|$8.50 ir numatoma atspausdinti tik 
vanoriu-kūrėju, Nepriklausomybės ko- j 700 egz. Kas norėtų įsigyti tą knygą, 
vų dalyviu. Ta proga buvo įteikta jam j prašomi kreiptis i skyr. iždininką: 
kukli Niagaros pusiasalio ramovėnųJ k, Galdikas, 49 Kernahan St., St. Ca- 
skyr. dovana pulk. O. L rbono “Žalgi- • tharines, Ont., Canada, arba cv ižd,: 
rio mūšis” ir palinkėta ramaus gyve- j Tumas, 4518 So. Talman Avė., Chi- 
nimo dėdės Šamo žemėje iki sugrąžini-j cago 32, III., USA. Knyga bus naudin- 
mo nepriklausomybės Lietuvai. j ga mūsų priaugančioms kartoms. Ji

“RAMOVĖS” ĮTEISINIMAS. — i bus istoriniu dokumentu, liudijančiu 
Rugsėjo 18 d. skyr. valdyba pasirašė iri lietuvių karių išeivijoje darbą, sieki- 
išsiunte per advokato M. Martin įstai- i mus ir troškimus okupacijų metais.

,gą Ontario vyriausybei organizacijos j Skyriaus valdyba

Aldona Meškauskaitė-Stanaitienė

Taupyk ir skolinkis 
koo pe ra t i n i a me 

bankelyje "Talka"
IŠDUODAMOS ASMENINĖS PA
SKOLOS iki $3.000, morgičių pa
skolos iki 50% turto vertės. Nemo
kamas gyvybės draudimas. PILNAS 
ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

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

20 KING STREET EAST, ROOM 13. • Telefonas JA. 7-5575.

darys pranešimą iš savo paskutinio at- j Havana. — Kubos pYez. Dorti- 
silahkymo Lietuvoj ir parodys filmą CqS grižo iš kelionių po Rusija ir 
dabartinio Vilniaus ir Kauno. •• • k .

DRAMOS TEATRAS “AUKURAS” 
turėjo savo visuotinį susirinkimą, ku
riame išrinko naują valdybą: teatro 
adm. K. Baronas, sekret. A. Mingė- - , - _ .
la, ižd. A. Stasevičius ir technikinis Goulart bus tik figūra, tačiau 
ved. A. Daiangauskas. Po “šykštuo- šiandien jis visagalis valdovas ir 
lio” premjeros, “Aukuras” gruodžio Častro garbintojas. Savo asistentu 
10 d. statys ^Sniego karalaitę”, kurio-; pasirinko žinomą komunistą, 
je Įjungta yra daug Hamiltono jauni- jaučiama suirutė. Komu-

nistai džiaugiasi.

„JRaud. Kiniją ir pareiškė, kad so- 
„ cialistiniai kraštai nupirks Ku- 

bos cukraus net 5 mil. tonų.
Brazilija. — Manyta, kad prez.

SĮ kartą, malonu yra pristatyti du 
pavyzdžius iš Hamiltono kolonijos, pa
sidžiaugti kartu atsiektais laimėjimais 
moksle — Toronto Teachers College 
baigimo proga.

Lina Virbickaitė ir Aldona Meškaus- 
kaitė - Stanaitienė yra užaugusios jau 
už Lietuvos ribų, pradžios mokyklą 
lankiusios Vokietijoje. Atvykusios į 
Hamiltoną, Lina ir Aldona, pradžios ' 
mokslą tęsė toliau ir, ji baigusios, įsto
jo į Hamiltono katedros gimnaziją.

Įskiepytos tėvų meilės savam kraštui 
ir kalbai, jos aktyviai Įsijungė į jauni
mo organizacijų eiles, dalyvaudamos 
sporto, tautinių šokių, skautų, ateiti
ninkų ir kt. jaunimo sambūriuose. Ir 
reikia džiaugtfs, kad stipri anglicizmo 
banga, jų neužliejo, nes abidvi jaunos 
mokytojos, be jokių svetimtautiškų 
priemaišų puikiai kalba lietuviškai.

Mokytojų kolegijos baigimo proga 
aktyvias mūsų jaunimo organizacijų 
dalyves tenka nuoširdžiai sveikinti, ti
kint, kad jos bus šviesiu pavyzdžiu ne 
tik Hamiltono lietuvių kolonijai, bet ir 
visai tremčiai, visai priaugančiai kar
tai Kanadoje. K. B.

mo-aktorių. Gastrolėms hamiltoniečius 
pakvietė lapkričio 18 d. Delhi LB ir 
sausio 20 d. Roeesteriš. K. B. '

VAJUS TAUTOS NAMAMS 26 toje 
savaitėje parodė tą pačią įtampą, duo
damas S900, o nuo jo pradžios pasie- ( 
k ė S32.700. Šį kartą malonu padėkoti 
tautiečiams iš tolimųjų vietovių, ku- f 
rie netik žodžiais, bet ir realiu veiks- ■ 
mu atėjo hamiltoniečiams i talką. Nau- ‘ 
jais nariais su $100 Įstojo kųn. dr. J: 
Gutauskas, Delhi liet, parapijos kle
bonas: rašytojas J. Vaičeliūnas iš Sud- i, 
būrio, Ont., davęs mums dvi labai Įdo-; 
mias knygas “Žymieji karo vadai” ir į 
“Antrasis Pasaulinis karas”, įstojo su 
$200: inž. P. Lelis iš Toronto ir Vyt. 
Paškauskas irgi iš Toronto po $100.'

Iš Windsoro nariu su $100 gavome 
Ad. Butavičių. P. Butavičienė, dantų 
gyd. šiuo metu energingai pirminin
kauja apyl. valdybai.

Iš hamil ton iečių nauju nariu Įstojo 
J. Butkevičius ir po antrą šimtinę pri
dėjo J. G. ir L. P.

Visiems LN v-bos vardu nuoširdžiau
sias ačiū!

Mažinama skola už LN sklypą. Spa
lio 2 d. Komercijos bankui atiduota 
$1000 skolos ir dar liko $16.000.

PAKEISTI LN BIUDŽETINIAI ME 
TAI. — LN v-ba. vykdydama visuo
tinio 1960. 7. 31. susirinkimo nutari
mą. kreipėsi į Ontario Mokesčių de
partamentą, prašydama pakeisti LN 
apyskaitinius metus. Toks leidimas 
jau gautas. Tuo būdu tretieji LN biu
džetiniai metai, prasidėję 1960 m. ge- 

; gūžės 1 d., turės 20 mėn. ir baigsis 
1961 m. gruodžio 31 d. AtStyjc jie 
sutaps su kalendoriniais metais.

KVIEČIAMA TALKA LN^KLYPUI 
TVARKYTI. — Si šcštadiepį^spalio 
21 d., 10 vai. ryto bus pradėti sklypo 
tvarkymo darbai talkos būdu. Tautie

„ 4 ... , . . ... ,. LANDIS, perduodamas per silpna ra-Sacramento Cahf kur p.rko dideli, dijo Bolivariana stolI< nustojo veikes 
motel. Arch S. Kudokas. del prade-> Xun Tamošiūnui pasisekė gauti pus- 
tų statybų Clevelande. buvo užsilikęs į valandį Der ž miausia MedeHno radijo 
iki rudens. Dabar ir jis išsikelia Pas; stQti ..Radio Slmfoma- kiekvieną šeš- 
seimą. ■ tadįenį nuo 9 ikt 9.30 vai. v. Progra-

ST. JAKŠTAS centriniame Niujor- j ma duodama 15 min. ispaniškai ir 15 
ko pašte laimėjo “darbščiausio tarnau- j mįn. lietuviškai.
tojo” premiją. j ŽUVO VACLOVAS TRAKIMAS, gy-

“KARIO” bendradarbiui dail. Jur-įvenes Roldanillo miestelyje. Valle de
gini Juodžiui, sulaukusiam 50 m. am-, partamente. Jis dirbo kaip traktoristas 
žiaus, buvo surengtas bičiuliškas pa-, kalnuotose vietose ir, traktoriui pasly- ' 
gerbimas. Vaišės įvyko Valaičio Ar-. dus. nusirito nuo kalno. Liko sunkioje 
lington restorane, Brooklyne. i padėtyje žmona su dviem vaikais.

Kompartijos suvažiavimas

VIEŠA A. SNIEČKAUS IŠPAŽINTIS
Rugsėjo pabaigoje Vilniuje Įvyko mybėn Įmonių ir organizacijų vadovus, kolūkiuose ir tarybiniuose ūkiuose. 

Lietuvos komunistų partijos 13-tas su- nuolaidžiaujančius sukčiams ir perėjų- Tačiau komjaunimas i partijos uždavi-
važiaivmas. Skaitant vadovaujančių pa
vardes, į akis krinta LKP (b) “lietuviš
kumas”: Baukovas, Grigorjevas, Jev- 
genjevas, Kozlovas, Lebedevas. Make- • 
vas, Meščeriakovas, Morozas, Noviko
vas. Počiupaila, Položencevas. Popovas, 

' Strelcovas, Šinkarenko, Jekaterince- 
i vas, Mogilevcevas, Belianinas. Fedoro- 
l vičius, Ivanovas, Martinovas, Čisteko- 
vas. Gončarenko, Kolesnikovas, Molo- 
tokas, Mozgovas ... Lietuvos komunis
tų partija aiškiai skęsta importuotų iš 
“plačiosios tėvynės” rusu jūroje. L . ... .

Plojimu buvo sutiktas ir patvirtintas J.aj.°n±..L°
Sov. Sąjungos komunistų partijos prog
ramos projektas ir jos naujieji Įstatai. 
Tačiau dėmesio centre buvo LKP (b) 
pirmojo sekret. A. Sniečkaus praneši
mas, kuri galima būtų pavadinti vieša 
nesėkmių išpažintimi.

GAMYBINIAI TRŪKUMAI
Labiausiai A. Sniečkų kankina pro- 

dukcinės bėdos: ‘Dar daug pramonės 
Įmonių neįvykdo bendrosios produkci
jos išleidimo, darbo našumo kėlimo, 
produkcijos savikainos sumažinimo ir 
santaupų planų”. Pagarbinęs elektro
nines skaičiavimo mašinas, elektros 
skaitiklius, “Drobės”, “Litekso” ir 
“Verpsto” audinius, A. Sniečkus nusi
skundžia: “Tačiau iš kaikurių įmonių 
nepriimta dalis prekių dėl jų blogos 
kokybės. Daug skundų yra dėl “Ne
ries” gamyklos išleidžiamų žemės ūkio 
mašinų kokybės. Partiniai ir ūkiniai

nams ...’
KOMUNISTINIAI KUMETYNAI
Pataikaudamas Nikitai Kremliuje, 

A. Sniečkus, peržvelgdamas žemės 
ūkio klausimus, giria, nors ir blogo- į 
mis oro sąlygomis, kaikuriuose kol
ūkiuose ir tarybiniuose ūkiuose išau
gintus kukurūzus. Jis tiki, jog spe- į 
cialistai ateityje išras tokią kukurūzų 
rūšį, kuri augs net ir blogiausiose oro 
sąlygose. Šalia kukurūzų pradedamos 1 

į garbinti pašarinės pupos. Priežastis — i

irius žiūri pro pirštus: “Neretai kom
jaunimo auklėjamasis darbas gamy
boje, Įstaigose, mokyklose dar yra for
malaus pobūdžio. Komjaunimas dar 
nepakankamai sutelkia savo pastangas 

Į auklėjant jaunimą darbo procese, dau
gelis komjaunuolių kartais patys ne
rodo pavyzdžio gamybinėje veikloje. 
Nepakankamai ryžtingai kovojama su 
praeities atgyvenomis, kurios dar pa- 

isireiškia tam tikros jaunimo dalies 
, tarpe .,.” Praeities atgyvenomis A.
Sniečkus, be abejonės, laiko religinės 
ir tautinės minties apraiškas. Šie jo žo
džiai liudija, kad nevisas Lietuvos jau- 

; nimas žavisi Kremliaus diktatūra. Įdo
miai skamba A. Sniečkaus prasitari- 
mas, kad 81% kolūkių pirmininkų ir 

| net 88% tarybinių ūkių direktorių yra 
komunistai. Taigi, grobstymui kol
ūkiuose ir nuostoliams tarybiniuose 
ūkiuose vadovauja partijos išrinktieji.

ukių ir tarybinių ūkių vadovų aiškina, 
kad blogi rezultatai gyvulininkystėj bu-' 
vo dėl pašarų stokos praeitą žiemą__ J
Kolūkiai ir tarybiniai ūkiai kasmet tu
ri daug nuostolių, parduodami neimi-' 
tusius ir sulysusius gyvulius”.

Dideli dėmesį A. Sniečkus skiria ko
munistinių kumetynų Įkūrimui. Vien
kiemių likvidavimu labiausiai pasižy
mėjo Klaipėdos, Kapsuko. Šiaulių, Rie
tavo ir Kauno rajonai: “Kolūkinių gy
venviečių statyba duos ne tik ekonomi
ni, bet ir politinį efektą, padės spar-

: čiau vystyti kolūkius .,Politiniu 
efektu, atrodo, suprantama griežtesnė 
kolūkiečių kontrolė. Tačiau ir kolūkiai 
serga ta pačia liga, kaip ir pramonės; sipažista, kad tai nėra pirmasis šūkis 
Įmonės: “Dėl blogo organizacinio dar- i koVą: “Dar 1949 m. LKP(b) VI su- 
bo daugelyje kolūkių nebuvo reikia- važiavime buvo iškeltas uždavinys ri
mai kovojama už gamybinių-finansinių sj§kai demaskuoti buržuazinės nacio-

KOVA SU RELIGIJA
IR TAUTIŠKUMU

A. Sniečkus skelbia griežtą kovą re
ligijai ir tautiškumui, kas, žinoma, ro
do, kad religija ir tautinė dvasia tebe
rusena žmonių širdyse. Jis taipogi pri-

10 metu sukakties proga darome didelę nuolaidą visoms prekėms.
Daug daiktų yra tik po vieną >- už pusę kainos. Didelė nuolaida Sealy mat
racamsir dar dovanai graži antklodė tik

Pasirinkite savo ma lonumui visiška i naują

SEALY POSTUREPEDIC

Mainome senus 
naudotus baldus ir 
.. ’ - ' matracus,

įvertindami juos 
augšta kaina.

Princess Posturepedic’
Lulls you to sleep on a luxury 
layer of foam ... Gives the 
healthful support you need with 
amazing DUROLIFE1 COIL 
construction. The smart new 
cover to match this totally new
* ‘lullaby touch ” is Pamper-Pink. 
Button-free top, of course.

IMm| fantaM stmt pct $79^^i ■
FwH or twm

. The comfortably firm
Standard Posturepedic\$79.50

Duodame d ideles nuola idas perkant na u j us.

JU MOHAWK Furniture Ltd.
2446-8 DANFORTH AVENUE, TORONTO • Tel. OX. 94444, OX. 94224 • Krautuvė atdara nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro

mai kovojama už gamybinių-finansinių
planų įvykdymą. Neretai pasitaiko ne- nalistinės ideologijos šaknis, maitinan- 

. . .......— .. -......— ūkiškumo nesaikingumų naudojantį £ias nūdieni lietuvių nacionalizmą ir
organai blogai kovoja už produkcijos ‘ lėšas, atsakingų asmenų piktnaudžia- plačiai naudojamas užsienio imperialis- 

- - • vimo faktų. Reikiamai nekovojamą su tų agentu — buržuaziniu nacionalistu
grobstymais ir išeikvojimais. Eilėje _ kovai prieš Lietuvos liaudį...” 
kolūkių revizijos komisijos ir vietiniai; Tuometinis A. Sniečkaus šūkis i kovą 
vadovaujantieji organai reikiamai ne- davė juokingus rezultatus: “Kaikurie 
kontroliuoja kolūkių valdybų ir vado- draugai buvo tos nuomonės, kad lietu
vi! veiklos...” Negeriau laikosi ir ta- viškojo buržuazinio nacionalizmo šak- 
rybiniai ūkiai — dauguma praeitus nų demaskavimas yra neaktualus rei- 
ūk’niiis metus užbaigė su dideliais nuo- kalas, kuris neturi nieko bendro su 

socialistinės statybos uždaviniais. Kiti
• idealizavo lietuviškąjį XIX amžiaus 
pabaigos ir XX amžiaus pradžios bur-

’ žuazini nacionalini judėjimą. Nekritiš- 
1 kai sekdami lietuviškosios buržuazijos 

apologetų pėdomis, jie i pirmą vietą 
kėlė liberalinės lietuvių buržuazijos 
veikėjus ir ideologus, vaidinusius va
dovaujanti vaidmenį “Aušros” ir “Var
po” laikraščiuose. Pasireiškė tenden
cija paskelbti šiuos veikėjus demokra
tais ir netgi revoliucionieriais ...” Dar 
toliau nuėjo J. Jurginis Lietuvos TSR 
istorijos vadovėlyje ir istorijos skaity
muose: “Vadovėlis parašytas nesire
miant marksistiniii-lcnininiii istorinio 
proceso periodizavimu, daromos nuo
laidos buržuaziniam objektyvizmui.

! pasireiškia praeities idealizavimas. 
Knyga parašyta be reikiamo ryšio su 
kitu TSRS tautų ir pirmoje eilėje ni
šų tautos išsivadavimo kovų istonja...”

♦ Nuo 1949 m. iki 1962 m. ilgokas lai
ko tarpas. Jeigu šiandien vyriausias 
Lietuvos poli t rūkas vėl ragina komu
nistus į kovą su “buržuaziniu naciona-

, lizmu”. matyt, laisvos ir nepriklauso
mos Lietuvos idėjos sovietinis komu
nizmas neįstengia užslopinti lietuvio 
širdyje.

kokybės pagerinimą. Reikia paremti 
patriotinę Maskvos darbo žmonių ini
ciatyvą padidinti gaminių garantinio 
eksploatavimo laiką. Būtina visur su
stiprinti kovą už Įmonės ženklo garbe, 
už gamybos kultūros pakėlimą ir broko 
pašalinimą, o brokdarius traukti griež
tom atsakomybėn . . .” Išvardinęs per 
pustrečių metų pastatytas Įmones ir 
pastatus, A. Sniečkus prisipažįsta, 
kad jis nėra patenkintas statybininkų 
darbais: “Eilėje statybinių organizaci
jų neįvykdomi gamybiniai planai, lai
ku neužbaigiami objektai, būna bloga 
darbų kokybė ir brangi statyba, ncpil- 
nutinai panaudojama statybinė tech
nika. Nepatenkinamai statomi gyvena
mieji namai. Per likusj iki metų pabai
gos laikotarpį reikia kuo labiau paspar
tinti gyvenamų namų statybą...”

Nepatinka A. Sniečkui ir iš “plačio
sios tėvynės” Į Lietuvą atgabentas 
grobstymų sportas: “Kaikuriosę Įmonė
se ir statybose dar dažnai būna netei
singa pažiūrą i darba, išeikvojimų, so-1trūkumų vis dar yra visuomeninio 
cialistinės nuosavybės grobstymų. maitinimo Įmonių darbe. Neretai pasi- 
Stambiu materialiniu vertybių grobs fajko ka(j blogai paruošiami valgiai, 
lynui buvo eilėje lengvosios, maisto. >enia aptarnavimo kultūra. Nepakan» 
mėsos ir pieno pramonės Įmonių. LK kamaj visuomeniniu maitinimu aprū- 
P(b) (K \H plenumas. Įvykęs š.m. p|namj pramonės Įmonių ir ypač tary- 
birželio mėnesi, pareikalavo, kad par- ukiu darbuotojai, moksleiviai, 
tiniai komitetai. Liaudies ūkio tary- paiygjnti augšta patiekalu kaina...” 
ba, ministerijos, žinybos, o taip pat Vi
daus reik, ministerijos, teismo ir pro- 65.000 KOMUNISTŲ
k u ratu ros organai sustiprintų kovą su Lietuvos kom. partijos eilėse yra 
išeikvojimais ir grobstymais, be pąsi- 64.674 nariai. Komjaunimo organiza- 
gailėjimo atskleistų ir griežtai baustų cijai priklauso 150.000 jaunuolių, 
kaltininkus, traukto: griciton atsako- • Komjaunimo skyriai įsteigti visuose

stoliais...”
AMERIKĄ BESIVEJANT . . .
Priminęs, kad Sov. Sąjunga yra už

planavusi augščiausią gyvenimo lygį 
pasaulyje. A. Sniečkus prisipažįsta, 
jog iki to lygio vis dar labai tolimas 
kelias Lietuvos gyventojams: “Dar ne- 
pilnutinai tenkinami gyventojų porei
kiai atskirų rūšių drabužiams, medvil
niniams ir vilnoniams audinams, ava^ 
lynei, trikotažui, baldams ir kaiku- 
rioms kt. prekėms. Nemaža pretenzijų 
vartotojai reiškia dėl gaminamų pre
kių kokybės, spalvų ir fasonu ...” Ne
gali šiandieninė Lietuva pasigirti net
gi ir laimėjimais maisto srityje: “Dide-

V. Kastytis
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Žiemąruoštis vasarai

REFORMUOTI JAUNIMO VASAROS STOVYKLAS?
PREZIDENTAS VALSTYBĖS 
ANT VULKANO BRIAUNOS

Vadovų atsakymai į "TŽ" anketa Tęsinys iš praėjusio nr.

— Ar pavyksta išlaikyti stovyk- nerimti individai, kurie paprastai 
los drausmę ir kuriom priemo- kiekvienoje stovykloje atsiranda 
nėm? Kas daugiausia sunkina ir savo pavyzdžiu gadina kitus, 
drausmės palaikymą ir kas leng
vina? ?•'

T. Paulius, OFM: — Stovykloje 
drausmės palaikymas priklauso: 
1. nuo vadovų sugebėjimo ir no
ro drausmę išlaikyti; 2. stovykla
vietės izoliavimo nuo pašalinių 
asmenų lankymosi; 3. stovyklau
tojų amžiaus skirtumo: jei sto
vyklautojai yra visi maždaug to 
paties amžiaus, stovykloje draus
mę palaikyti yra labai lengva, bet 
jei amžius svyruoja nuo 7 iki 17 
metų, neišvengiamai atsiranda 
“herojai”, norį pasirodyti prieš 
mažuosius, ypač jei stovykla yra 
mišri. - c . ■

Vyt. Skrinskas: — Stovyklos 
drausmę lengviausia išlaikyti, jei 
stovyklautojai yra vienos organi
zacijos nariai.

T. Rafaelis, OFM: — Drausmę 
išlaikyti galima nesunkiai. Ma
žesniems užtenka griežto vadovo 
žodžio. Didesnieji labiau paklus
ta tėviškam bei draugiškam žo
džiui. Drausmės palaikymą sun
kina susidariusios vadinamos

apie liet, vasaros stovyklas ir jtj 
vadovus. Per laiškus ir vaikams 
namo grižus — domėtis stovyk 
loję jų patirtais įspūdžiais, prog 
rainomis ir 1.1.

Sesuo Paulė: — Sunku būtu 
apibūdinti tėvų vaidmenį stovyk
lai. Daugiau jis yra netiesioginis 
pageidavimų forma pareiškiamas 
pa vienių tėvų. Stovy klos vadovy
bė juos persvarsto ir arba priima 
arba ne. Taip kaikurių tėvų pagei
davimu buvo įvestos uniformos 
Kita netiesioginė įtaka, tai tėvų 
vertinimas pačios stovyklos, geri 
atsiliepimai veikia ir stovyklauto 
jas ir susidaro darnūs santykiai 
su vadovybe.

M. Chainauskas: — Tėvai iš
siųsdami vaikus į stovyklą, turi 
pilnai pasitikėti stovyklos vado 
vybe. Jų pareiga tą pasitikėjimą 
įskiepyti vaikams. Materialinė

Nuo pirmos dienos tokie vyrukai 
turi būti griežtai suimti ir papras
tai jų “didvyriškumas” tuojau pa
sibaigia. Stovyklos vadovybėms 
nepatariu skųsti vaikus tėvams! 
arba stovyklaujančius iš stovyk
los pašalinti. Jaunimo auklėjimas 
yra pats pagrindinis stovyklos 
tikslas.

— Koks yra ir koks turėtų bū
ti tėvų vaidmuo vasaros stovyk
lose?

Kun. dr. Ign. Urbonas: — Tė
vų pareiga yra sudaryti vaikams 
sąlygas ir padaryti įtakos, kad jie 
į stovyklas atvyktų. Patikrinti 
vaiko elgesį stovykloje ir nekal
tinti visada stovyklos vadovy
bės visada ginant savo vaiką. 
Patikrinti, ką vaikas vežasi į sto- 
literatūraVZ visos^^gemblinnno” IPa§alba iš tėv4 pusės visai stovyk- 
literatūra, visos gembii _ > lai yra sveikintina, bet visokie 
aSTm^^^^ i skanum-vnai Pavieniams asme-
aparatai moksleivių ai Kų sto jk nirns neturetu būti įnešami i sto- 
lose yra netolęraojami. Taip pat kl ■ ■
tėvai turėtų neleisti savo vaikų ■ J • •
m o k s 1 e i v i ų vykti į stovyklą — Kokios turėtų būti pagrindi- 
savais ir jų vairuojamais automo- nės stovyklų programos gairės?

spaudžiama, vengia betkokių ašt
resnių pasisakymų prieš komunis
tus, nors komunistinė spauda Suo
mijoje puola vakariečius ir giria 
sovietinį “rojų”. Įvairūs ansamb
liai, artistai ir delegacijos nuolat 
lankosi Suomijoje ir iš rytų, jau
čiamas nuolatinis spaudimas. Gal 
to spaudimo išdavoje šiandien 
Suomijos parlamente iš 200 vie
tų komunistai turi net 50.

Dabartinis prezidentas atsto
vauja žemdirbių partijai, kuri 
parlamente turi tik 47 vietas. Jis 
buvo dažnai kritikuojamas už per- 
glaudžius ryšius su rytais. Jo da
bartinė kelionė užsienin gal dau- 

Toronte (čia dalyvavo United giau yra prestižui pakelti, nes 
Church pamaldose). ■ ? j rinkimai bus sausio mėn. Prieš

Šiandieninė Suomija yra vie- tai jis aplankė Švediją, Daniją, 
nintelė maža valstybė Sov. Sąjun-1 Norvegiją, Angliją, Austriją ir 
gos pasienyje, išlaikanti neutralu- Sov. Sąjungą net 3 kartus. C 
tną .Aišku. to neutra lu m ovarda n 
tenka daryti nuolaidų “rytiniam 
kaimynui”, kaip suomiai sako, ta
čiau jie kitos išeities neturi.

Dabartinis prez. Kekkonnen yra 
mėgstamas Vakarų, o Chruščio
vas irgi jį norėtų matyti vėl per
rinktu 1962 m. komunistai Suo
mijos reikalais ypatingai domisi 
ir šiuo metu Suomijoje yra gana 
stipri komunistų partija. Taikos

“gengės”. Lengvina — draugiš- biliais. Pavojus jų gyvybei ant Ar ligšiolinės programos nė 
kūmo ir susipratimo dvasia tarp j kelių ir stovykloje buvimas auto- perdaug visur vienodos, spėjusi

mobilio sudaro “problemą”. įkyrėti stovyklautojams?
Vyt. Skrinskas: — Tėvai turi Kun. B. Pacevičius: — Stovyk- 

i . los gairės nėra vienodos ir jos ne
ini, transportu ir būtinai vadovus gajį būti vienodos, nes kiekviena 
įspėti nurodyti apie vaiko sa- st0Vykia turi savitus tikslus. Su- 
vumus, sveikatą. prantama. pagrindinės programos

Lankantis stovykloje — pasiti- gairės turėtų būti šios: religingu- 
kėti stovyklos vadovais, teirautis mas ir lietuviškumas. Patyrę va- 
apie vaiką: sveikatą, elgesį ir t.t. dovąi programą turi keisti kas- 
Neardyti nustatytos dienotvarkės dien. vpač laužu, linksmavakariu. 
ir prisidėti pagal visas išgales Paulius OFM. Paliekant 
prie stovyklos darbotvarkės vyk- , . V raullus’ M — Liekant 
dvmo net padedant vadovams,' kiekvienai organizacijai savo spe- 
pavedant viena kita programos at'mus sWMU tikslus, progra- 
uunkta " ' mos ir dienotvarkes turėtu apim-

KVU.U urausmes SLUvva.ose saau- T. Rafaelis, OFM: - Paaiškim ti: ti2ilŠ POikį, .tautini, religinį 
tai problemų neturi, nes stovyk-! ti stovyklos naudą vaikams, bet i įr moralini auklėjimą, savarankis- 
lošė gyvenama atskirai skiltimis; ne gąsdinti: “Jei nebūsi geras, i Kum3 ir susiKiausymą.
išrinktas skiltininkas — to paties atiduosiu tave į stovyklą!” Tėvai ! T. Rafaelis, OFM: — Kad prog-

vadovų ir stovyklautojų.
E. F. Daniliūnas: —- Drausmę . .

labai lengva palaikyti, kai vaikas rūpintis savo yaikų inventoriu- 
mėgsta stovyklą ir bijo būti iš 
jos išmestas. Priešingu atveju tu
rėti tikrai drausmingą stovyklą 
beveik neįmanoma: vaikas daro 
bloga tuo tikslu, kad jį išmestų iš 
stovyklos.

Kun. B. Pacevičius: — Jei va
dovai sugebės psichologiškai įeiti 
į stovyklautojų sielas, įgys pasiti
kėjimą, simpatiją, lengvai draus
mės klausimas išsispręs.

V. Kasniūnas: — Dėl palaiky- 
kymo drausmės stovyklose skau-

SS

“Tik Suomija, ta didvyrių tau- 
, parodė pasauliui, ką laisvas 
nogus gali padaryti. Suomija 
įsipeinė visam pasauliui, su
jaudama klaidingas iliuzijas 
įie raud. armijos stiprybę tų 
Jlių savaičių didvyriškose kovo- 
”,— taip kalbėjo Churchillis 
J40 m. sausio 20 d.
Tos tautos prezidentas L’rho 

ekkonen lankosi Kanadoje ir 
XV. Visur sutinkamas su di
liausiu iškilmingumu.Jis sveiki- 
)kanadiečius 4 mil. suomių var
ai r lankė didesnes suomių ko- 
nijas Sudbury, Port Artliure,

Nėra abejonės, kad visų suo
mių simpatijos krypsta į Vaka
rus, tačiau jie žino ir dažnai pa
reiškia, kad konflikto atveju Va
karai už juos nekovotų. Kaip pa
vyzdį jie duoda Vengriją ir užtat 
jų neutralumas yra gana realus. 

I Kaip jie patys sako, gyvenant ant 
vulkano briaunos nesinori, kad iš
siveržusi lava visus užpiltų.

I Prez. Kekkonnen Kanadoje iš- 
sutartimi komunistų partija kraš- buvo 6 dienas ir spalio 16 d. iš- 
te turėjo būti legalizuota. Denio- vyko į JAV, kur viešės dvi savai- 
kratinė Suomijos spauda, sovietų tęs. V. K.

Lenkų generolas Anders Vašingtone
Prez. Kennedy priėmė gen An

ders, atskridusi iš Londono ir at
stovaujantį lyg ir neprikl. Lenki
jos valdžiai, kurios betgi nepri
pažįsta prez. Zaleskis irgi reziduo
jąs Londone ir nenorįs pasitrauk
ti iš prez. pareigų, nors pagal kon
stituciją, lenkų tvirtinimu, turė
jęs pasitraukti. Pasikalbėjimas 
užtruko 35 min. Generolas išdėstė 
prezidentui vadovaujančių lenkų 

i nusistatymą įvairiais politiniais 
-------  ----- sius planus. Bet kol tų planuotojų; klausimais ir pabrėžė būtinumą 

kartus paskutinių trijų metų lai- mintys taps tikrove, gali praeiti < 
nemaža metu.

EDVARDAS ŠULAITIS

S. Narkeliūnaitė. kuri kelis

kotarpyje turėjo progos pralaužti 
geležinę uždangą, lankysis Čika
goje. padarys pranešimą ir paro-

JAV ir kt. valstybėms pripažinti 
Oderio-Neissės liniją galutine 
Lenkijos vakarų siena. Be to, gen. 
Anders aplankė JAV jungtinio 
štabo viršininką gen. Lemnitzerį, 
kurį pažįsta iš kovų meto Italijoj. 
Šiuo ir visais kitais vizitais gen. 
Anders įtaigoja įtakinguosius pa
reigūnus remti Oderio-Neissės 
sienos pripažinimą. Ir Britanijos 
darbiečių partija savo paskutinia
me suvažiavime pripažino tą sie
na ne be lenku įtakos. 4* *■' *>

SUIMT! LENKŲ RAŠYTOJAI - 
KORNACKI IR RUDZINSKA

i ir kvalifikuotų vadovų, svarbu; ’’Lietuva ivoi metų vasarą — bei lietuviams. Dabar šie viene- Varšuvoj suimtas marksistinis > kompromituojančius pasikalbėji- 
; išlaikyti proporciją tarp rimtų ir i taip vadinsis ši Liet, žurnalistų ta j .-au Dra(jeda vvsti ir mažėti ir} rašytojas už rašymą anoniminių mus su Bierutu ir Bermanu. Jo

įsrinktas skiltimnkas — to paties i atiduosiu tave į stovyklą! 1 evai' i. nataeiis, ur m: — Kad prog- goję, padarys pranešimą ir paro- yra nemaža senų lietuvišku or- 
amžiaus sumanesnis skautas — turėtų visuomet pritarti stovyk- ramos paįvairėtų, reikia turėti dys filmą iš savo kelionės Lietu- ganiZacijų ar. klubų. kurie yra nu- ’ 
viską sklandžiai praveda. Skautai los nuostatams, programai ir va-} daugiau materialinių priemonių voje. } veike didelius darbus Lietuvai *
yra paklusnūs, gerbia vyresniuo- dovų sprendimams, o ne prisidė-} ir kvalifikuotų vadovų. Svarbu “Lietuva 1961 metų vasarą"— • ■ •• ■ • ~ ■
sius ir paruoštas žiemos metu jis' ti prie vaikų ir kritikuoti. ~
žino, ko jis nori iš stovyklos ir ko T. Paulius, OFM: — Didžiau-' pramoginių užsiėmimų.
stovyklos vadovybė bei kiti jo: šią pagalbą, kurios stovyklos va- i 
broliai nori iš jo. } dovybė iš tėvų laukia — nelanky-

Kun. dr. Ign. Urbonas: — Man ti vaikų kasdien ir neprašyti lei- 
žinomose at-kų moksl; stovyklo-} dimo išsivesti iš stovyklas. Per
se drausmė yra išlaikoma. Jos' dėtas tėvų rūpestis netik nelei- 
laipsnis priklauso nuo vadovybės į džia vaikui įsijungti į stovyklos 
— kurioje stovykloje geresnė, ge-! gyvenimą, bet ir ardo visą sto
resnė ir drausmė. Priemonės: ne- vykios tvarką ir drausmę. Stovyk- 
priėmimas abiturientų į moks- lose reikėtų įvesti lankymo va- 
leivių stovyklas (jie jau priklau- landas ir tos turėtų būti labai ri- . , .

botos, kaip kad yra praktikuoja-} Fd0 patyrimo laipsnio, o su tuo

i bute atsilankė milicija, padarė
Vyt. Skrinskas: — Skautų pro

grama taikoma pagal skautų pa
tirtį ir jų sugebėjimus. Programa 
nėra vienoda, kasmet keičiama ir 
reikia manyti, skautams įdomi.

V. Kasniūnas: — Mūsų stovyk
lų programos yra surištos su pa
tyrimų laipsniais, taip kad skau
tas metai iš metų siekia augštes-

so studentų stovykloms!); geri va
dovai ir įdomi programa. Stovyk
loje nėra to vadinamo “laisvalai
kio", t.v. nieko neveikimo!

Sesuo Paulė: — Atrodo, kad 
mūsų mergaičių stovyklose pa
vyksta visai gerai drausmę išlai
kyti. Esame išdirbusios taškų sis
temą, kuri veikia mergaičių sa
vigarbos jausmą — kuris būre
lis bus garbės būrelis. Lengvina 
drausmę išlaikyti ir tai. kad mer
gaitės mėgsta stovyklą, dažnai 
pačios iš tėvų išsiprašo i stovyk
lą atvažiuoti, todėl pagąsdinimas, 
kad gali būti namo išsiųsta pa
lengvina drausmės problemas. 
Taip pat, jeigu kurios stovyklau
tojos nenori įsitraukti į progra
mą, pasiūloma tėvams atsiimti. 
Be to. daugiau kaip pusė stovyk
lautojų grįžta iš metų į metus; 
jos jau žino stovyklos tvarką, yra 
patenkintos ir revoliucijų nekelia. 
Pasitaiko mergaičių, kurios išsto- 
vyklauja net iki 10 vasarų. (Pir
moji Putname mergaičių stovykla 
1944 m.).

M. Chainauskas: — Drausmės 
išlaikymą sunkina vienas ar du į vai turėtų tik teigiamai atsiliepti}

ma vietinėse stovyklose.
Kun. B. Pacevičius: — Tėvelių 

perdažnas lankymasis labai nei
giamai veikia stovyklautojų nuo
taiką. Labai dažnai savaitės me
tu vaikai būna paklusnūs ir pa
tenkinti. bet tėvelių pasirodymas 
savaitgalį įneša į jų nuotaiką kon- 
traversijos. Būna atsitikimų, kad 
vaikas, pamatęs tėvelius, nenori 
nuo jų skirtis ir nebaigęs pilnos 
savaitės su tėveliais išvyksta na
mo. Toks išvykimas — stovyklo
je žaizda, kuri greit užkrečia 
kitus.

V. Kasniūnas: — Rengiant 
skautų stovyklas, tėvai daug pa
deda. Daug kur jie parūpina su
sisiekimo priemones, mažesnie
siems skautams padeda įsikurti.

ir stovyklavimo programa kei
čiasi.

M. Chainauskas: — Programos 
negali būti visur vienodos, taip 
kaip nėra vienodi organizaciniai 
tisklai. Kadangi jos yra skirtin
gos, todėl stovyklautojams nega
li būti atsibodę.

Kun. dr. Ign. Urbonas: — Pro
gramų pagrindinės gairės moksl. 
at-kų stovyklose; malda, teori
niai pašnekesiai ir sportas — ma-

• S-gos Čikagos sk. programa apie „aĮ ^t netrukus daugelis pasi- laišku valdžios ir partijos parei
siu dienų gyvenimą Lietuvoje.; |rauks iš gvvuju tarpo } <mnams Dar nrieš nastaraii kara
Panašiu programų Čikagoje yra vienas tokiu šenuiu lietuvišku ‘a S' a es pasta ąjj. a ą 
buvę ir anksčiau,Jos visos buvo dagoje y(a Keistučio^J,s Prausė radikahnei rašytojų 
gausiai lankomos. Ypatingai daug - klubas” kuris šiemet minės savo gruPei- palinkusiai y kairę. Su ra- 
publikos susilaukė J, Stuko pra- auksįnį jubilėju Ta proga netru-! s-vtoJa Bogusevska įsteigė są- 
nešimas apie Lietuvą praėjusiais j.us bus surengtas sukaktuvinis i jūdį “Priemiestis”. Po karo pa- 
metais. Tikimasi, jog ir S. Narke-; minėjimas ir pobūvis Iaikė glaudžius ryšius su kompar-
liūnaitės įspūdžiai ir filmas iš tė-1 §is kiubas vadinasi’ pašalpiniu, $os veikėjais, ypač Bierutu ir
vynės sutrauks tūkstantine minia. anksčiau jis neapsiribodavo 'Bermanu- Dabartinėms Lenkuos

^2- vien tik pašaluos teikimu savo val^va!Ps. Kėrnacki ėmė siunti- išleistas Paryžiuje. Taipgi ji kal-
nariams Klubo nariai domėjosi netl laiskus su tam tikrais reika- tmama priėmusi asmenį is Pary-
drama daina ir kitais dalvkais. Pavirnais’ grasindamas paskelbti i žiaus su kažkokiu rankraščiu..

laikė glaudžius ryšius su kompar-

valdovams

kratą, konfiskavo dienoraštį, ku
riame buvo sužymėti įvairūs pasi
kalbėjimai su partijos veikėjais, 
ir suėmė patį rašytoją. Taipgi li
ko suimta rašytoja H. Rudzinska, 
“Kreivo kelio” rašytojų klubo se
kretorė. Esą ji palaikiusi įtartinus 
ryšius su Paryžiumi — rašiusi 
mokslinį darba, kuris turėjo būti

riaus-Girėno salė.

LB Čikagos apygardos valdyba ribose buvo sudarytas dramos 
spalio mėn. yra paskelbusi spau-; ratelis ir choras, kurie pasirody-, 
dos mėnesiu. Atsišaukime sako- davo klubo parengimuose bei ki-r 
ma; “LB Čikagos apygardos vai- 1P organizacijų ruošiamose prog-: 

' dyba, tikėdama, kad lietuviškas ramose. Taip pat nemaža jis yra , 
'spausdintas žodis yra vienas iš nuveikęs labdaros srityje ir paau- 
: pagrindinių faktorių lietuvybei k9Ks nemaža pinigu lietuviš- 
r judinti ir kelti, norėdama pabrėž- j kiems reikalams.
ti spaudos reikšmę ir paraginti Klubo savišalpos reikalams bu- 

! pirkti ar prenumeruoti laikraš- vo išmokėta daugiausia pinigų, 
čius. skelbia lietuviškos spaudos ^er metų įnirusiųjų narių sei-ę 

nau— visada pasiliks tos pačios, mėnesį. Knygos bus platinamos rndms bei kitiems įgaliotiems as-į 
bet jų pravedimas galėtų ir tu- LB apylinkių ir bus stengiamasi i menims išmokėta $266.334.45. 
retų keistis, visada padarant skaitytojams patarnauti, knygą!pašalpoms ligose $92.846.60, lai- 
jas patrauklesnes ir įdomesnes.' pasiūlant vietoje”. dojimo išlaidoms $16 024.95.
Be esamų sporto šakų, vakarinių Ta proga yra rengiami du lite- Šiuo metu klubo eilės beveik 
programų, laužų ir t.t. reikėtų i ratūros vakarai: spalio 15 d. 4 vai. kas saveitė retėja ir nemaža jo 
dar praplėsti sporto rūšis: irklą- p.p. Jaunimo centre ir spalio 29 narių iškeliauja amžinajam poil- 

. . . v j vimu, regatomis, vandens ski, jo- d. 4 vai. p.p. B. Pakšto salėje. sįui. Kas suskaičiuos šio ar kitų
lanko stovyklose rengiamas šven- dinėjimu. šaudvmu iš indėnu lan- Pastarasis yra skiriamas grynai vienetų darbus, kada jau jie tė
tės. o laužo metu įsijungia į ben- ku įr t.t. ' ‘ humoristinei literatūrai ir po jo bus tik istorijos puslapiuose?
drą darną. Tėvų bendravimas su _ p indinės bus šokiai. Po pirmojo buvo ati-j
stovyklų vadovybėmis yra nuo- ^suo rauie. ragnnun es> ęnandnc narnHa !
širdus 0 iuk nereikia užmiršti : stovyklų programos gaires turėtų aa^1 a .ne.L ,spau9.°s Par,oda- Sofiia Barčus - Bartkienė atsi-!, j •• j ,• re v- • m. 1 ’i būti labiau nritaikvtos stovvklau- Prisimindami lietuviškos spau-1 sonJa naicus rsariKienc aisikad didžioji dalis pačių tėvų jau- aiSP Turėtu turėti‘aišku : d<>s kryžiaus kelius, caristinės Ru- ^kyre su šiuo pasauliu spalio 9 d. 
nysteje yra išgyvenę skautavima. dlI1£lul- l uieiu iuicu okunaciins metais ir dabar i Ji buvo populiarios lietuviu kal-' F F DaniHūnas- Abu tė-1 tlks1^' ko n<>rima stovyklos pa- sijos OKupacijos metais ir daoar radijftKn™amos vedėia'Pro-t. r. vaninunas. — adų te-, ,. . ... . t;ksia tevyneje visai suvaržyta rašyta '■Da raaiJ° programos veaeja.rro

gaioa pasieku, nes pagai imsią laisvėie gyvendami "ir laisva i srama buvo labai mėgiama lietu-! • parenkama medžiaga, priemones :zoaLjaisveje gyvendami ir laisvą ęPmnn ateiviu ii ia
------------------------------------------- ir metodai Anie nrogramu vie- spaud4 skaitydami, ją remkime ir -vp?c a*e!vlH- ir meiouai. zvpie piugiainų vie t .• nauiai s k:nv? neši ai s“ vede apie 30 metu kiekvieną die-

nodumą nieko negalėčiau pasaky-1 jaPK!meTna,Jais Knygnešes . — j . valanda (nirmadieniais dvi ti Dažniau man atrodo kad mo- kviečia Liet. Bendruomene i lie- na po vaianaą (pirmadieniais avi u. uazmau man airoao, Kaa mo tuviškos snaudos olatinimo darba valandas) su lietuviška muzika, notomja jaučiama del to. kad aviškos spaudos platinimo darbą. hpi nraneši-
kaip tik neturima aiškių progra-' 
mų ir vadovybei paliekama tik 
kaip nors užimti vaikus.

E. F. Daniliūnas: — Programų 
. įvairumas — labai svarbus daly- 
jkas. Kiekvienais metais turėtų 
būti kas nors naujo. Sportas ir tikrųjų šiuo metu yra tapęs lietu- sada jautriais žodžiais reaguoda- 
žaidimai — vaikų yra labiausiai viškųjų parengimų centru. Jau vo i savo tautiečiu įvairius užsi- 
mėgiami. Liet, dainos ir šokiai, dabar negalima rasti savaitgalio, moiimus. laimes bei nelaimes. Ji 

niekada neatsisakydavo nemoka
mai radijo bangomis paskelbti 
apie lietuviškus parengimus. Ji 
buvo moteris, kurios Čikagos ir 
visos Amerikos lietuviai pasiges.;

S. Barčus buvo gimusi Lietuvo-! 
je. Užvenčio miestelyje. Šiaulių 
apskr. Amerikon atvyko prieš 57 i 
metus. Paskutiniu metu ji ilges- 

■>’ laika negalavo ir gulėjo ligoni
nėje Radijo programoj ją pava-} 
davo duktė Aldona Dapkienė ir} 
žentas Feliksas Daukus. Taip pat 
su oolitinėmis žiniomis kasdien 
pasirodydavo Balys Brazdžionis.

Dar neseniai šių eilučių auto-' 
riui teko proga matvti Sofiją Bar
čus ir girdėti radijo bangomis. 
Vra sunku įsivaizduoti, jog šian
dien jos nėra mūsų tarpe.

Amžiną atilsį mirusiajai. nuo-

Prasideda spalio 20 d., penktadienį

Vaizduojanti valdžios spaudimą arba | 
Krikščionių Bažnyčia Rylų Vokietijoje!

Pilnas įtampos filmas apie šių laikų 
sąžinės bandymus Berlyne ir Rytų Vo- 

. kietijoje.
LOUIS d« ROCHEMONT ASSOCIATES

present

Produced by Drrected by
Lothar Wolff Stuart Rosenberg

HIGH DRAMA!”—..—.-.

THE YEAR’S 10 BEST!

AN AUTHENTIC ANO TRUE STORY 
BEHIND THE BRANDENBURG GATE

SCARBORO 
960 Kingston Rd. 

ODEON 
1473 Queen St. W.

OAKWOOD
Oakwood & St. flair 

PARK 
mi Ywge St.

Danforth & Broadview 
KINGSWAY 

3030 Bloor SL W.

JŪS GAUSITE

NEMOKAMAI 
elektrinę 
antklode. 

(s29.95 vertės)

JEI PIRKSITE

dainomis. žiniomis bei praneši-į
*** . ; mais pasiekdama tūkstančius Či- Į
Stasio Pilkos rečitalis spalio 8 ka^os ir tolimesnių apylinkių lie-'

d. Jaunimo centre praėjo sėk- tuvių. ' '
mingai. Dieną prieš tai ten pat Sofija Barčus buvo maloni mo- 
įvyko muz. J. Bertulio sukakčių teris. gal būt žinomiausia čika- 
minėjimas. Jaunimo centras iš- gos lietuvių moterų tarpe. Ji vi-}

ELEKTRINI,
SKALBINIŲ

DŽIOVINTUVĄ

sumaniai pravesti, irgi jiems įdo- kur nebūtų bent dviejų didesnių 
mūs ir naudingi. Vaidinimų pa- parengimų. y *
grindan aš imčau liet pasakas, 
atitinkamai jas pritaikęs vietos 
sąlygoms ir į jas įnešęs kuo dau- 

jgiausia juokingo elemento. Tai 
būtų gal nenuobodu žiūrėti ir bū
tų šioks toks ryšys su Lietuva. 
Svarbu dienotvarkės neperkrau
ti. nes priešingų atveju vaikai 
pervargsta ir jiems viskas pasi
daro neįdomų. Reikia palikti ir 
jų pačių nuožiūrai laiko. Tai pa
siteisins. nes prisidės prie sto
vyklų pamėgimo Svarbu nepa
miršti viena: vaikai nenori būti 
pasyviais programų stebėtojais, 
bet jie nori jose patys aktyviai 
dalyvauti: kaip vaidintojai, šokė
jai. sportininkai, dainininkai 

|ir U- 
1 (Bus daugiau)

Spalio 15 d. čia įvyko Vilniaus 
Dienos minėjimas; spalio 22 d. 
šaukiama Čikagos Lietuvių Tary
bos konferencija spalio 29 — ma
dų paroda. lapkričio 11 d — 
BALFo vakarienė, lapkričio 12 
— L. vyčių choro koncertas, lap
kričio 25 Čiurlionio 50 m. 
mirties skakties minėjimas ir kt

Tėvų jėzuitų Jaunimo Namai 
arba Centras šiuo metu yra tokia 
vieta, be kurios sunku būtų apsi
eiti. Žinoma, didžiajai Čikagai jie 
yra mažoki ir jų salė nėra labai 
talpi, bet jie bent iš dalies užpil
do tą spragą, kuri čia buvo jau- 
čiama.

Čikagos Lietuvių Namų įsigiji
mo komitetas ir toliau posėdžiau
ja. ant popieriaus daro gražiau- širdi užuojauta jos artimiesiems!

per
“SUNSHINE įPIGIAL’’ 
nuo spalio 14 iki lapkričio 30 

pas betkurį pardavėją, 
kuris yra išstatęs 

"SUNSHINE SPECIAL"



TBTI6KBS ŽIBURIAI

“Garbė Dievui” giesmyno palydui 
pasirodžius KUN. B. PACEVIČIUS

Meilė mokslui įkvėpiama

Nr. 42 (614)1961. X. 19.

nereikalingos, labai klysta, čia 
baigusiam mokslus ir su geru ku
rios modernios kalbos žinojimu 
kelias atviras i Įvairiausias ga
limybes. Gal kaikas galvoja, kad 
vaikui yra pakankamai sunku iš
mokt dvi būtinas kalbas: anglų ir 
lietuvių. Specialistai jums pasa- 

__ ________ _______ __ kys, kad mažas vaikas gali leng- 
jis staiga 16-17 "metų susidomėtų kos pamokas, bet lietuviškai mo- vai išmokt ir naudot iš karto ma- 
knygom, mokslu. Tada jau jokie Ikyklai laiko nebelieka. Lietuviš- 
įrodinėjimai nei samprotavimai' ka mokykla yra mūsų vaikų auk- 
nepadės._____________________ Įėjime didžiausia pagalbininkė.

Teisybė, mūsų beveik visos Sakau pagalbininkė, nes jei tėvai 
mergaitės šoka baletą, berniukai vaikus nuveda į mokyklą tik ta- 
skambina pianinu, žodžiu, “kul- da, kai tie jau nei žodžio lietuviš- 
tūrinasi”. Bet ištikrųjų dauguma kai nebemoka i

VAŠKAI, MOKSLAS, PIANINAS IR TĖVAIi

Muz. kun. K. Senkus, reto tama, šių dienų poezija, ypač 
darbštumo ir energijos žmogus,! kraštutiniųjų mooernistų, ne
savo vardą įamžino lietuviškos lanksti kompozicijai, sunkiau su- 
giesmės istorijoj. Prisimename vokiama choristams, bet leidžiant 
tremtyje jo išleistą giesmynėlį naująjį giesmyną, ši klausimą bet- 
“Giedanti Bažnyčia”, kurs buvo kokia kaina reikėjo išspręsti, kad 
tarsi pragiedrulis mūsų naujojo į giesmė būtų apvalyta nuo senųjų 
gyvenimo. Gaila, kad jo laida jau nevykusių liekanų, žodžiuose bū- 
yra išsekusi. Kun. K. Senkus ne- į tų jaučiamas skambumas, esteti- 
sitenkino savo pirmuoju darbu, i ka ir prasmė. Tik žvilgterėkime į 
bet kruopščiai rinko medžiagą,1 senovės psalmes: kiek ten rasime 
taisė, harmonizavo ir pats kūrė, į grožio ir prasmės! Ta pati dvasia 
nes jo planuose buvo užmegztas atsispindi ir Bažnyčios viešosios 
giesmynas, kurs apimtų visas mū- maldos himnuose. Vadinasi, se- 
sų religinio giedojimo sritis. Tuo novės žmogus sugebėjo išreikšti 
būdu autorius užpildė mūsų baž-: Viešpačiui savo troškimus maldo- 
nytinio gyvenimo vieną didžiųjų ! je tokia patrauklia forma, kuria 
spragų. I šiandien gali tik stebėtis moder-

Vartant giesmyno “Palydo" la- nusis žmogus.
pūs, sekant melodijas, stebint' , T •<;
muzikinius kirčius, transponaci- j giesmyne, tai išleidimas velyki-1 Čia prieš trisdešimt' metų 
jas ir patį giesmių tekstą, susida- i nės rezurekcijos apeigų, sujungtų mokslo taip pat nereikėjo, kad 
ro įspūdis, jog giesmyno autorius su giesmėmis ir maldomis. Tradi- taptum turtingu. Daugumas net 
atliko šį darbą gana individualiai J cinė rezurekcija mums palikta čionykščių žmonių mano, kad ir 
nedaug tardamasis su tos rūšies kaip privilegija; be jos tikintis ■ dabar, jei būsi apsukrus, tai šia- 
specialistais. kurie neabejotinai į lietuvis nejaustų velykinės nuo- me krašte praturtėsi ir be moks- 
būtu padėję išvengti kaikuiiu ne- taikos, juoba, kad šiose apeigose lo. Deja, dabar padėtis pasikei- 
tikslumu ir pati giesmvna būtu tiek daug prasmės ir grožio. Ko-' tė. Jau ir čia be augštojo mokslo 

': k i a mistinė nuotaika suskamba g re i t nega lesi net namų pa rd avi- 
prisikėlimo metu giesmė;"Gloria nėt. Daug tėvų to nemato. Juo la- 
tibi Trinitas” ir ją jungianti psal- biau to nemato jaunimas. Galvo- 
mė. Tiesa, visa tai rastume to pa-; ja: jei tėvas nėjęs šiame krašte 
ties autoriaus giesmynėlyje “Gie-į jokių mokslų ir dar kaip reikiant 
danti Bažnyčia”, tačiau gaila, kad angliškai nesusikalbėdamas “ge- 

prantamas“^ paTeisfnamargies-^etas ka?,jĮ.beturi. Velykinės tra- rai” gyvena tai juo geriau gyven
iniu perteikimas žemesnėj tonaci- i dlclJ0S. įslaikymui reikia, kad re- siu as jo vaikas. Dar blogiau jei 
ioi' tačiau to i oačioi tonaciioi iu zurekcijos apeigos su giesmėmis tėvas baigė augstąjj mokslą Lie- 
h^Annn^virn^ IviXm^ hal būtl! išleistos atskiru leidiniu. tuvoje ir Čia neišsimušė į savo 

HVdiic antrinu Autorius išleidžia ir tradicinę ar kitą profesiją ir dirba fabrike, 
balsu dažnai pasitaikanti gaida i Je^s Sirdl®s htaniją. kun buvo vaikas galvoja: Štai, kas is to 
nrrnplvff wma Npahpintinarir tebera giedama lietuviškose pa-: mokslo? Mano tėvas mokvtas ir 
chorvedžiai tam tikrą ‘dali giesmių i rapijose Vieton jos jis duoda dvi nieko 
turės transponuoti, norėdami iš.įūtamjas savos kompozicijos. Ga- 
vengti perdaug žemų gaidų ant?' ima su ^uo sutikti, kad musų 
riesiems balsams.

Paties autoriaus kūryba yra 
daugiau ar mažiau gręgorinio gie
dojimo įtakoje. Gregorinis giedo
jimas — unisonas laisvajame rit
me labiausiai atitinkąs žmogaus 
dvasios veržimuisi augštyn, savo 
švelniu melodingumu sutampa su 
bažnytinio gyvenimo mistika bei 
religine nuotaika. Tuose rėmuose' 
autorius jieškojo sprendimo sa
vajai kūrybai. Tai naujas įnašas, 
kuris laikui bėgant pakeistų liau
dies melodijas. Suprantama, dau
geliui chorvedžių autoriaus kūry
ba bus svetima ir atrodys, kad jai; 
trūksta melodingumo, tačiau rei
kia tikėtis, jog ateityje ji pakeisi 
daugelį giesmių nežinomų auto
rių, kurių melodijos nevisada ati
tinka Bažnyčios dvasią.

Nevisose giesmėse autoriui pa
vyko išspręsti muzikinio kirčio 
vietą. O tai labai svarbu, nes nuo 
teisingo kirčio priklauso skambu
mas. estetika ir žodžių taisyklin
gumas. Kaikuriose bažnyčiose dar 
ir šiandien pvz. Marijos litanija 
giedama klaidingai kirčiuojant 
daugelį žodžių, kurie keistai 
skamba kiekvieno ausyse. Netei
singa kirčio vieta šiandien jau 
niekuo negali būti pateisinama, 
ypač naujose giesmėse.

Naujame giesmyne turėjo būti; 
vengiama nukalta poezija, kuri 
savaime giesmių turinį nupigina, 
nes dažniausiai vietoj turinio ran
damas tik beprasmis rimas. Pvz. 
toks žodžių nukalimas padėkos 
giesmę padaro neįdomią ir net 
vaikiškai keistą: “Amžinasis Vi
sagali. mes aukojam kiek tik ga
lim ... Mes maldaujam, Jėzau

Apie vaikus šnekam, apie vai- ’ pats: "soap operas” ir cowboys, džiautų namuose ir dietos laiky- 
kus rašom, vaikams gyvenam iri Žmogaus kultūra prasįįęda sujtis nereiktų, nereikalingi svarai 
vistiek vaikai eina ne i 
kaip mes norėtumėm matyti.

Pirmiausia, prieš pasmerkdami 
mūsų vaikus ir jaunimą dėl jų ne- 
sidomėjimo mokslu, neturėjimą 
jokių kilnesnių ambicijų ar sie
kimų, turim konstatuoti faktą, 
kad dauguma iš mūsų, jei būtų 
gimę šiuo laiku ir šiose sąlygose, 
elgtųsi visiškai taip pat, kaip jų 
vaikai dabar elgiasi.

Tiek Lietuvoj, tiek visoj Euro
poj mokslas buvo daugumai vie
nintelis kelias iš skurdo į geresni 
gyvenimą Tai buvo labai konkre- 

______ o_ ; t is tikslas, kurį galėjo perprasti ir 
Vienas ° stambesnių trūkumų: didžiausio mužiko vaikas.

: Čia prieš trisdešimt metų

gyvenam iri žmogai
tais keliais, | meilė knygai. Jei iš m: 

meilės neiskiepysi, nelauk} kad
tos f nukristų savaime. ...j .ž'-

Dabar vaikas turi šokio, muzi-

žiausiai tris kalbas
Taip, bet pianinas yra statuso 

simbolis ir todėl mes visi perkam 
pianinus. : j

Kas iš mažens bendraus su sa-' 
i7i tėvu bet kokius vo vaikais ir stengsis jų palinki-1 zz -•* . i mnc iv novu c- cnnrnof iv iencTr^xrt Išoka ir skambina nė todėl, kad pamokymus atsako ’ drop dead", ■ mus ir norus suprast ir isugdyt. i 

jie tam turi gabumu, ar kokios i iš tokiu vaiku jau ir lietuviška tanĮ nereikės dejuot, kad vaikas
t wax . / . • . ., . . . i i i* • • . ‘ . . i i . niPL-iin nPcidAnu Inaudos, bet tam, kad, patenkinta 

mamos ambicijas. Jei kaimynės* 
mergaitė šoka, tai ir mano būti
nai turi šokti, jei vienos skambi
na, tai ir kitos. Tos dvi “kultūri
nės” sritys pasidarė tiesiog ma
mų kažkokia obsesija.

Ar jau visi vaikai tari būt šo
kėjai ir muzikantai tik todėl, kad 
mama taip nori? Ar negeriau bū
tų vietoj vertus vaiką šokti ir 
skambint pirma jį sup'ažindint su 
gera muzika, su baletu ir padėt

mokykla niekoi nebepadarys. Kul-j n*e^u0 nesidomi. ?|
tūringumas ir lietuviškumas su- Dar neteko girdėt, kad tikrai 
rišti tampriais ryšiais. Juo žmo- kultūringu tėvu vaikai būtu hie-

ir visko kas svetima. Tik kultūrin- tėvų vaikai nueina pačiais blo
gas žmogus supras ir Įvertins vi
sas tas vertybes, kurias mes gau- turtingas lar net diplomuotas!). 
nam iš savo tautos, savo bendruo- tas būtinai ir kultūringas. Ir mū-

/ . . . . į sų jaunimo tarpe matom pati gra-
inteJŽ!5TCrams!iik reiMa sten?Isąmoningiausia jaunimą 
tis tais interesais susidomėt ir ne-; klIus^ls kultunn^ seimų, kur te

padarę populiaresni.
Pirmiausia, autorius ruošė gi e s 

miu repertuarą bendrajam bažny 
čios giedojimui. įjungti tikinčiuo
sius i giedojimą — vienas gražiau
sių uždavinių. Tuo būdu būtų su
prantamas ir pateisinamas gies-į

sams mažiau tikslus, nes antrųjų i

žodžiu, mokslas nebegali viliot. 
kaip materialinė vertybė. Reikia

• tradicinė Jėzaus širdies litanija sugebėt parodyti ir Įskiepy!, kad 
j yra skolinys, bet savo bažnyti- mokslas yra kultūrinė vertybė, be 
niam repertuare mes turime ir ’ 
daugiau skolinių, kurie sutapo 

įsu mūsų religine nuotaika ir ne
lengva vienu šuoliu visa tai pa-

i keisti. Sveikintinas dalykas, kai 
į sudaromos pasirinkimo sąlygos, 
į tačiau reikia abejoti ar naujosios 
taip greit prigys. Gi tradicinės li
tanijos nebuvimas visada sudarys

■ giesmyne spragą.
Šiuos trūkumus galėtume pava

dinti mažu neapdairumu: nuo jų 
giesmyno vertė nesumažės. Au- 

j toriui’ teisingai pirklauso pagarba 
i ir dėkingumas už jo didi darbą, niausiai tėvų ir vaikų skonis

Jaunas pastorius (Michael Gwyn) 
p ginusiais keliais, bet nebūtinai kas susirūpinęs stebi kaip komunistų 

, vadovaujami jaunuoliai d e m o n st - 
Iruoja gatvėje. Vaizdelis iš drama
tinio filmo “Question 7” gamin
to Louis de Rochemont bendro
vės. Šis filmas laimėjo tarptauti
nę katalikų premiją. (Žiūr. skelbi
mą 5 psl.).jam pamėgt ir Įvertint meno ap- sistengt vaiko tempt ant savo ivas ir motina yra sąmoningi lie-

raiškas? Jei jau mamytė labai 
mėgsta baletą ar piano muziką, 
tai daug naudingiau višąiš atžvil
giais būtų jai pačiai mokytis 
skambint ir šokt. Pirma, kainuotų 
pigiau, išmokus galėtų pati savo 
du ar tris vaikus pramokyt nemo
kamai. Įgautų vaikų akyse dau
giau autoriteto, na. ir nenuobo-

kurpalio. Kodėl, pvz., nenupirkt j tuviai, aktyviai dalyvauja lietu- 
vaikui mikroskopą ar kitokį Iran- viskam gyvenime. Jis kilęs iš tė-
ki vietoj pianino, ypač jei' tėvas 
yra daktaras ar kitos rūšies spe
cial ist a s ir vaikui galėtų parodyt 
neišpasakytas žaidimo ir mokslo 
galimybes? Kodėl dabar taip iš
ėjo iš mados mokyt vaikus sveti
mų kalbų? Jei kas mano, kad jos

ivų, kurie dirba, siekia mokslo, 
profesijos ar betkokio kultūringo 
pašalinio užsiėmimo, o ne prilim
pa visam vakarui prie tęlevi?ijos __ ____  -
grįžę iš fabriko. Parodykim vai-[ per metus. Vien visokiem vitami- 
kams pavyzdį ir vaikai patys seks į nam, kurių nereikia, išleidžiama 
iš paskos. Bima | 500 mil. dol.

Vašingtonas. — Amerikos gy
dytojų sąjunga paskelbė, kad ne
reikalingiem reklamuojamiem 
vaistam JAV išleidžia 1 bil dol.

kurios joks šių dienų žmogus ne
gali apsieiti.

Kiek gi mes patys esam kultū
ringi. kad sugebėtumėm tai pada
ryti? Kiek tėvų eina kartu su sa-: 
vo vaikais i bibliotekas, kiek tė-Į 
vų perskaito savo vaikams “Žibu-' 
relių” skyrių mūsų laikrašty, kiek [ 
tėvų nusiveda savo vaikus i kon- Į 
certą. baletą, meno galeriją, mu- 
zėjų ar pan.? Kiek gi pagaliau už- 
suka televizijos stotį, kuri trans- ■ 
liuoja koncertą, baletą ar kitą 
kurią geresnę programą? Daž-

tas

Bernardo Žukausko atsiminimai

mielas, aplankyki mūsų sielas, jaunas buvo.

Tai gabaus jaunuolio idealisto Žukausku nesutikti, kad jei 
atsiminimai iš 1914-1919 m. Ru- __j_______ .

sijoj. Tame laikotarpyje Bernar- 1919 m. būtų įkūręs tarybinę Lie- į 
das Žukauskas buvo gimnazistas, 
bet per savo organizacinius gabu
mus buvo pryšakinis vekėjas atei
tininkų ir krikščionių demokratų 
tarpe. Jam teko veikti kun. A. 
Krupavičiaus vadovybėje greta 
tokių studentų kaip L. Bistro, 
Eliziejaus Draugelio ir kitų. Ši
tokiam jaunimui teko, grįžus iš 
Rusijos, perimti lietuviu liaudies 

į vadovavimą. Antikinėje Romos 
! respublikoje oficialūs politikai 
turėjo būti ne jaunesni, kaip 60 
metų: Lietuvos respublikos po
litikai vadovavo jaunimas (20-30 
metų). Grįžus i Lietuvą. B. Žu
kauskui neteko ministeriauti, 
kaip L. Bistrui, M. Krupavičiui. 
EI. Draugeliui, turbūt, dėlto, kad 
B. Žukauskas nenorėjo, o gal per

ne ■ 
ateitininkai, tai V, Kapsukas jau ■

tuva ir vertes lietuvius tikėti, kad 
Rusija esanti jų tėvynė.

B. Žukausko atsiminimai, nors 
juose pasitaiko gramatinių klai
dų, skaitomi lengvai. Jo knyga 
Įdomi ne vien istorikams, bet ir 
ateitininkų ideologijos skaityto
jams; ji Įkvepia meilės patrijoti- 
niam entuziazmui ir herojizmui.

J. Gs.
Bernardas Žukauskas, I-jo PA
SAULINIO KARO TREMTYJE. 
Atsiminimų pluoštas. Lietuvių 
krikščionių demokratų studijų 
klubų leidinys. 136 psl. 1961 
m. (Galima gauti: Pr. Povilai
tis. 843 So. Tray Str. Evergreen 
Park 42, Illinois).

ten buveinę susikurki ir mus mei
lėje subarki". Aišku, čia jokios 
poetinės estetikos nei žodžiuose, 
nei ritme nėra: figūruoja tik be
prasmis rimas, kuris giesmę pa
daro atstumiančią tiek chorve
džiui. tiek choristams. Deja, to
kios nevykusios eilėdaros užtin
kama ir kitose giesmėse. Supran-

Ar jas ketinate 
vykti į Europa?
KĄ NORS
ATSIKVIESTI?
Dėl pilnų informacijų, be jo
kio įsipareigojimo, paskambin
kite ar susisiekite su
HENRY MOOS—viešu notaru

KENNEDY
Travel Bureau Ltd.

296 QUEEN ST; W.
Telefonas EM. 2-3226 ?

Įsteigtas 1926 m.

Autoriaus atsiminimai rodo, 
kad jo būta karšto lietuvio patri- 
joto, karšto ateitininko ir karšto, 
nesvyruojančio krikščionies de
mokrato. B. Žukauskui, kaip ir ki- 

j tiems pryšakiniams ateitininkų ir 
krikščionių demokratų veikėjams 
grėsė represijos iŠ caristinės ir iš 
komunistinės valdžios: daug iš jų 
buvo suimta: M. Krupavičius bu
vo už akių nuteistas mirti. B. Žu
kauskui teko ne vieną kartą rizi
kingas pareigas atlikti. Ši knyga 
primena lietuviui skaitytojui he
rojišką mūsų jaunimo laikotarpį, 
besirengiant kurti nepriklausomą 
Lietuvą krikščioniškais ir demo
kratiškais pagrindais.

Kalbamieji atsiminimai para
šyti objektyviai ir su meile atei
tininkų ideologijai. Lietuvai, 
krikščionių demokratų partijai ir 

' jos vadovams, ypač M, Krupavi
čiui. Autorius cituoja M, Krupa
vičiaus posakį 'Rusija mums ne 
tėvynė: leiskim jai griūti be mū
sų pagalbos". Prisimenant iš Ru
sijos repatrijavusių ateitininkų 
veiklą Lietuvos respubliką ku
riant ir ją ginant, negalima su B.

Geriausias siuntinių kelias į Lietuvą
Baltic International Mail Parcel Service
(Seniausią lietuviška bendrovė Anglijoje).
421 HACKNEY ROAD. LONDON, E. 2. LONDON. ENGLAND.

SIUNČIAME I LIETUVĄ. RUSIJĄ.
SIBIRĄ IR KITAS VALSTYBES:

Medžiaga*:, oda. avalynę, maista. gatavus drabužius, siuvamas 
maitinas, akordeonus ir visa kita. Mes garantuojame, kad 
mūsų kainos yra žemiausios. Greitas ir sąžiningas patarna
vimas. ■■

KIEKVIENO SIUNTINIO PRISTATYMAS GARANTUOTAS

Redakcijai atsiųsta
Ignas Končius, žemaičio šnekos, II 

dalis. Nidos Knygų Klubo leidinys Nr. 
34, 1961, Atspaude Nida Press, 1-2 
Ladbroke Gardens, London. W. 11, 
239 psl.' Kaina: nariams — minkštais 
viršeliais SI, kietais — SI.50; nena- 
riams — minkštais virš. — S1.50. kie
tais----S2,

Moteris, Nr. 3(24), liepa - rugsėjis, 
1961. Turiny: A. Rinkūnas, Jaunosios 
kartos lietuviškojo ir tautinio auklė
jimo artimiausios problemos; E. če- 
kienė. Verta išlikti lietuviu ir didi 
garbė juo būti; kun. dr. J. Matusas, 
Karžygė moteris Punioje; A. Aukštai- 
tė. Sparnai už laisvę; Pr. Pauliukonis, 
Lietuvė moteris kovoje už tautos iš
likimą: G. Vaičiūnaitė - Paliųlienė. Mū
sų šeimos; K. dr. J. Matusas, Nuo kada 
Lietuvoje gėlės, sodai ir daržai?: Irena 
Lukoševičienė, Socialinė globa, kaip 
profesija; H. E. Bates, Karstų dirbėjas 
ir kt. žurnalas gausiai iliustruotas ir 
gražiai išleistas. 37 psl. Vieno egz. 
kaina 75 et.

Gaudeamus, studentų at-kų s-gos in
formacinis leidinys. 1961 m. spalio 
mėn. Nr.

§v. Pranciškaus Varpelis, 1961 m. 
spalio mėn. Nr. 10.

Mūsų Vytis, 1961 m. Nr. 4, dvimė- 
nesinis skautiškos minties žurnalas. 
Turiny: Dalė Koklytė. Visuotinumo 
pradmens Putino lyrikoj: V. Černius. 
Keletas minčių skautiškuoju auklėji
mu. ir kt. :į • :į.

Budžiu. 1961 m. 4( 1) nr. Mūsų Vy
čio priedas. Lietuvių skaučių seserijos 
leid įnėl is skaučių vadovėms;

.w*vm

KANADOS TAUPYMO LAKŠTAI LABAI 
MĖGIAMI dėl savo nepaprastų savybių:

• Jų savininkais gali būti visi (net ir vaikai) 
ligi $10.000 sumos naujojoje laidoje.

PRAEITAIS METAIS DAUGIAU NEI 
MILIJONAS KANADIEČIU šiuo saugiu būdu 

sutaupė netoli vieno bilijono dolerių.

PADĖTI KANADIEČIAMS TAUPYTI.
Kanados vyriausybė kiekvienais metais suteikia 

progą šio krašto gyventojams padidinti 
savo santaupas, perkant Kanados 

Taupymo Lakštus.

WADA

• Juos labai lengva Įsigyti grynais arba 
mėnesiniais imokėjimais betkuriame banke, 

pas Įgaliotus investacijų prekybininkus, 
birios tarpininkus, 

trestų bei skolinimo bendrovėse 
arba pagal jūsų darbovietės algų

■ ■■■"’T:-;:j taupymo planą.
• Jie gaunami vienetais nuo $50 ligi $5000.

• Už juos mokami dividendai metiniais 
kuponais: 414% pirmaisiais metais. 4’A% 

už kiekvienus sekančius šešis metus ir 
5% už kiekvienus paskutinius tris metus.

• Juos galima iškeisti grynais betkuriuo metu, 
bet kuriame banke už pilną jų vertę, 

plius procentus.

Empire State Building Niujor
ke neseniai parduotas už 65 mil. 
dol : buvo statytas kanadiečių: 
inžinierius — vyr. darbų prižiū
rėtojas iš Newmarket, General 
Contractors iš Hamiltono, o plie
no darbas atliktas indėnų rezer
vato iš Brantfordo, Ont.

PIRKITE NAUJUS

CANADA SAVINGS BONDS
yKANADAI!- ■
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MOKYKLOS PROTIŠKAI 
ATSIEKUSIEMS VAIKAMS G, Lane KULTŪROS IR

KNYGŲ 
PASAULYJE

Protiniai atsilikimai Kanadoje damas tam tikriems savanoriams 
sudaro sveikatos problemą. Jie auklėtojams.
pasitaiko kiekvienoj rasėj ir kiek- Atsitikusiems vaikams inokyk- 
viename luome. Iš šimto vaikų los turi jau ir praplėstas progra- 
trys būna atsilikę. mas net ir vasaros stovyklas. Jos

Tai gali atsitikti nuo smegenų: tokiems vaikams duona progos ■ 
Sužeidimo gimstant arba ir vė- pabendrauti.
liau. Būna atvejų, kad gimsta taip Atitinkamai lavinant, trys ket- į 
vadinami mongoloidai. Labai re- virtadaliai pasiekia bent dalinio j 
tai tai paveldima, taip kad tėvų savarankiškumo ir pajėgia pra-1 
kaltės čia yra labai mažai ir jų gyventi. Sėkmingiausios yra taip 
kaltinimai yra be pagrindo. ■ vadinamos darbo klasės — Shel-į ------ ------------ -■ - —

Mokslo ir nauju lengvatų dė-itered Workshop. Čia mokoma pa- tus mokytojavęs Mananopolio kolegi
ška nei viena Kanados šeima, tu- prastų kasdieninių darbų ir 
rinti protiškai atsilikusi vaiką, nė-Išlekiama gerų rezultatų. Jie iia,3^^ Tikimasi. kad 
ra paliekama viena kovoti su šia mokosi prisegti lapelius prie pre- tame laikraštyje atsiras žinių ir iš lie 
nelaime. Atsitikęs vaikutis gali! kių, ką nors pakuoti, pagelbėti tuvi 
būti išlavintas taip, kaip anksty- Raudonajam Kryžiui mažais dar- 
vesnės kartos nė negalvojo. Ir re- heliais, padirbti mažmožių parda- 
zultatas ateičiai nėra jau toks tra- vimui ir pan. 
giškas.

Šie visi pasikeitimai yra pradi
ninkų darbas. Daugiausia tai bu
vo tėvai, kurie atsidūrę despera
cijoj, tarėsi kas daryti ir suorga
nizavo “Association for Retarded 
Children”. Kirkland Lake, Regi
noje ir Toronte pradėjo veikti 
mažos mokyklėlės, daugiausia 
bažnyčių rūsiuose, šiandien be
veik kiekviename mieste ir mies
telyje yra tam tikros Įstaigos su 
gerai išlavintais žmonėmis, be
sirūpinančiais vietos atsitikusiais 
vaikais.

Mokyklos atsitikusiems vaikams 
rūpinasi tokiais vaikais nuo 5-6 
metų ir pačios už labai mažą atly
ginimą parūpina susisiekimo prie
mones. Pvz. Torontas ėmė prak
tikuoti darželių programas ir ma
no jas plėsti; Guelpho mieste vie
ną dieną į savaitę vaikas atiduo-

Či-SPAUDOS MĖNUO, paskelbtas 
kagoj. Ta proga surengta ir liet. spau
dos paroda, kurioje yra ir Kanadoj iš
leistų leidinių. Parodą suorganizavo J. 
Vaidelys, kuris savo gyvenime yra su
rengęs jau 15 panašių parodų.

ALG. MITKUS, bostoniškis, 5 me-

’ A. BRAZIS IR P. BIČKIENĖ dal-i o t . .... .. . . „
nuos Liet. Vyčių ehoro koncerte lap- .Sovietai, atsilygindami uz Pran- 
kričio 12 d. Jaunimo namuose, Čikagoj.

LIET. STUD, S-GOS centro v-ba pa
siskirstė pareigomis: Arvydas Rimas
— pirm., Rima Kašubaitė
Birutė Cicėnąitė — sekret., Jonas Vai
čiulis —ižd., Rūta Kviklytė ir Algirdas 
Saulis— spaudos vedėjai, Jūra 
liušytė — ryšių palaikytoja.

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ 
tro v-bos pirm, adresas: Jonas

ių gyvenimo.
E. TUMIENĖ, University of South

ern California ir Immaculate Heart 
Recinos mieste lie dirba vv-!Gollege profesore’ Pakviesta dėst^i neginos mieste jie aiioa yy pasaulinę HteratQra Los Angeles Coun- 

nausybes įstaigose. Viena tokia ,v Art institute 
mergaitė dirba švietimo ministe- y . . .
rijoj, kur surenka korespondenci- G- VELIČKA parašė naują vaidini- 
niu pamoku atsakymus. Ji tai at- kurį kętma statyti Los Angeles 
lieka su ypatingu rūpestingumu Mažosios Lietuvos b.cmliai.
ir yra finansiškai visiškai nepri- sYDNEJAUS teatras Australi- 
klausoma. joj .pastatė “Hamletą”, kuriame svar-

Didesnės organizacijos jautė blausią rolę atliko lietuvis Helmutas 
pradėtų darbų svarbą ir įsteigė Bakaitis-
mokyklines ligonines — Hospi- vyt. ' Petronis, Riodežaneiro 
tai Schools, kurios parūpina ir mieste turi didelę spaustuvę, kurios 
patalpas ir apmokymą atsiliku- vertė siekia 50 mil, kruzeirų. Jis gu- 
siems vaikams. Jos yra nedidelio! bernatoriaus buvo apdovanotas "Ca- 
rnactn Ha t n^r.inčia vaiko nnrmo. rioca” Sarbės Piliedio diplomu. Vyt.

Petronis Brazilijoje yra pasižymėjęs 
kaip duosnus aukotojas labdarybei. Jo

masto, bet paruošia vaiką norma
liam gyvenimui.

Šeimos, turinčios tokius vaikus, brolis" gyvena čikagofe.
tesikreipia i “Association for Re-■ “ ._ .
tarded Children” i nrovineinės VYT’ ALANT0 romanas "Tarp dvie- taraea unnaren , į provincines j gyvenim .. jau išverstas i anglu 
arba federacines valdžios įstaigas. kalba ir greitu laiku bus aiiduotas 
Adresas: Canadian Associatibn I spausdintj jam duotas pavadinimas 
for Retarted Children, 317 Ave- -why the iron Wolf howls" — Kodėl 
nue Rd., Toronto 7, Ont. C.Sc. Geležinis Vilkas staugia?

MENONITAI KOVOJA UŽ SAVITA GYVENIMĄ
V 4,

Menonitai, kaip religinė bend- į pasmerkti sunykimui. Taip pat į miegoti palapinėse ir po vežimais 
ruomenė, pasirodė Šveicarijoje atėmimas privilegijos netarnauti iki pirmosios lūšnelės pradėjo 
16 a. Vėliau pasklido po kitus Eu- kariuomenėje 1873 m. vertė siųs- keisti aplinkumą. Pirmasis rūpes- 
ropos kraštus: Prancūziją, Olan-’ti atstovus i Kanadą. Jokūbas tis buvo ne pastogė, bet žemė, 
diją, Vokietiją ir Rusiją. Dėl kai-! Schantz, Ontario menonitas, pa-: kuri turėjo juos maitinti.
kurių savo pažiūrų buvo nemėgia- dėjo delegatams susitarti su Ka- Pirmuosius pionierius sekė ki
mi Bažnyčios ir valstybės atsto- nados valdžia dėl žemės plotų per- ti, kurie Įsikūrė vak. Red River 
vų, todėl dažnai turėjo keliauti ir leidimo Manitoboj, kad ten savaip pusėje. Kanada naujiesierns atei- 
jieškotis naujos tėvynės. Menoni-i galėtų kurtis ir tvarkytis. Fede- viams jautė dideli dėkingumą, 
tų emigracija i š. Ameriką prasi-j racinės ir provincinės valdžios Į nes jie atsivežė patirtį ir sugebė- 
dėjo 1683 m. Vak. Kanadą jų j naujieji ateiviai buvo sutikti iš-įjimą naikinti stepių žoles, tręšti 
pirmtakai pasiekė praeito šimt-! skėstomis rankomis. gerai laukus ir skleidė tikrą pio-
mečio pabaigoj. Manitoboj ir Sa-i p;rmflęiQ ri-inpęti<! _ nierišką ištvermės dvasią. Ūžda-
skatchewane menonitų gyvena p b ; rą kaimo aplinką, kurio centrą
virš 50.000. Jau tris kartus sąži- '■ Tada Manitoba buvo dar neap- sudarė sava bažnyčia, teikianti 
hės konfliktas vertė kaikuriuos gyventa, siautė didelė ekonominė; netik religinį, bet ir bendruome-

ra kaimo aplinką, kurio centrą

cūzijos parodą Maskvoje, Pary
žiuje buvo surengę savo. Paroda 
turėjo ir lietuviškų eksponatų, 
turinčių ryšio su Lietuva ir lietu
viškais kūrėjais, bet jie taip buvo 
išmėtyti Įvairiuose skyriuose, kad 
eilinis lankytojas negalėjo susi
daryti jokio vaizdo apie Lietuvą 

• ar lietuvių pasirodymą. Kaip 
įprasta sovietams, visur buvo gau
su diagramų, vaizduojančių būsi
mą pažangą ir nemaža propagan
dos.

Iš lietuvišku leidiniu matėsi A. 
Čipilio ir S Pupeikio elemento
rius “Saulutė” ir įvairūs mokslei
vių medžio darbai. Mažam ekrane 

. . . . [buvo rodomi filmai apie įvairias
D. SANTARAITĖ baigė medicinos j So v. Sąjungos tautas ju tarpe ir 

technikos akademiją ir gavo laborato-i - - ■ —
rijos bei Rentgeno technikės diplo
mus. Jau turi savo darbui pasiūlymų.

JONAS ČĖSNA iš Omahos paskyrė 
romano konkursui tūkstantį dolerių. 
Taigi, š.m. ir "Dirva” skelbs romano 
konkursą. Premijos įteikimas bus 
1962 m. “Dirvos” metinėj šventėj.

J. Cėsna kilęs iš Gižų valsč., Vilka
viškio ap. Lietuvoje buvo Švietimo ir 
Vid. reikalų min-jų pareigūnas. Turi 
apie 50 m. amž., viengungis. Ameri
koje gyvena nuo 1950 m. Visą laiką 
dirba fabrike.

RAŠYTOJO A. ŠKĖMOS Raštų Išlei
dimo Fondui įnašus prisiuntė: Dalia ir 
Algimantas Mackai — $100, Kostas 
Ostrauskas $10, Antanas Rūkas $5. 
Lietuviškoji visuomenė yra maloniai 
kviečiama įsijungti į Fondą savo įna
šais ir padėti išteisti Antano Škėmos 
kūryba. Fondo adresas; Dr. J. Valai
tis, 2547 W. 45th St., Chicago 32, III.

LIETUVOS VYČIAI yra pasiryžę 
po visą Ameriką statyti lietuviškus 
kryžius. Newark vyčiai jau pradeda 
darbą. Komitetas sudarytas šv. Trejy
bės liet, parap.; vadovauja Jokūbas 
Stukas, Lietuvos atsiminimų radijo 
direktorius.

POETUI J. MIKUCKIUI, gyv. Bal- 
timorėje, rugsėjo 20 d. suėjo 70 m- 
Poetas pradėjo reikštis dar 1907 m. 
Lietuvoje. Pirmas jo eilėraščių rinki
nys “Auštant” išėjo 1912 m. Kaikurie 
J Mikuckio eilėraščiai yrą virtę dai
nomis, kaip “žvaigždė, kuri jaunystėj 
mano”, “Sunkaus gyvenimo drąugu- 

-že.” ir kt.
PROF. K. PAKŠTO portretų yra pa-: 

gaminęs foto menininkas Vyt. Maže
lis, 422 Menahan St,. Brooklyn - Ridge-! 
wood. N.Y., USA.

GED. MARGAITIS, bostoniškis, bai-! 
gęs Kennebunkporto Tėvų pranciško-i 
nu gimnaziją gerais pažymiais, įstojo 
Bostono un-tan. Jis dalyvauja Bostono

yicep.,

Gai-

cen- 
Rač- 

kauskas, 5725 South Artesian, Chica
go, Ill., USA. MAS CV sekretorijato: 
Danutė Kraučeliūnaitė, 6240 South 
Fairfield, Chicago, 111., USA.

T. J. KUBILIUS, SJ, Jaunimo Cent
ro direktorius, pradėjo pasikalbėjimų 
eilę jaunimo reikalais per Margučio 
radijo valandą.

Sovietų paroda - lietuviški eksponatai
dies pasaka “Saulės vaduotojas”, 
kita prancūzų kalba “Au pays du 
Niemen”.

Paveikslų tarpe užkampyje pa
kabintas A. Stoškaus vitražas “La 
patrie paisible”; V. Jurkūno gra
fika “Aš būsiu karvių melžėja” ir 
“Jūratė ir Kastytis”. Buvo B. 
Dvariono, sportininko R Tamu
lio ir Vilniaus Gedimino pilies 
nuotraukos.

Propagandai ant atskiro staliu
ko stovėjo ir kelios rusiškos bei 
latviškos maldaknygės. Aplamai, 
paroda turėjo mažą pasisekimą ir 
be kom. partijos ir sindikatų su
organizuotų ekskursijų ją nedaug 
kas lankė.

• Giliausiai Į jūrą buvo nusileis
ta 1960 m. sausio 23 d. 37.800 pė
dų — virš 7 mylių. Tai atliko JA 
V-hių laivyno Įeit. Don Walsh ir 
Jacques Piccard. Ramiajame van- 

___ denyne. Spaudimas vandenyno 
lietuvių kalba buvo vien tik liau- dugne buvo 16.883 sv, i kv. coli.

apie Lietuvą. Filmai trumpi; vaiz
dai ir siužetai nuolat keitėsi. Sta
tybos skyriuje matėsi lietuviško 
stiliaus Vilniaus naujo viešbučio 
••.Neringa” nuotrauka. Iš knygų

Pasiekė 40 m y I i ų 
augštį
Amerikiečių lakūnas m a j. Bob 

White su eksperimentiniu lėktu
vu X-15 pakilo iki 40 mylių augš- 
čio, kurį pasiekė ne nuo žemės, 
bet atsikabinęs nuo kito didelio 
lėktuvo. Bandymų svarbiausias 
tikslas buvo grįžimas su lėktuvu 
iš beorės erdvės i tirštą žemės 
atmosferą. Nors kabinos langai ir 
sutrūkinėjo, bet lėktuvas bandy
mą išlaikė. Lakūnas laimingai nu: 
sileido į savo bazę. Susidūrus sų 
oro trintimi, lėktuvo išlaukine sie
nų temperatūra pasiekė 900 laips
nių Fahrenheito. Pagal apskai
čiavimus, galėjo siekti iki 1200 
laipsnių. Bandymas Įrodė, kad 
ateities erdvių laivui nebus dide
lių sunkumų sugrįžti i žemę.

• Cigaretės, kurioms uždegti 
nereikės dektuko, yra rengiamasi 
paleisti i rinką JAV. Pakaks ci
garetę pabraukti i cigarečių dė
žutės kraštą ir cigaretė užsidegs.

menonitus iš Kanados iškeliauti, krizė ūkiniame gyvenime dėl su- Į nini rvši, svetimose ir nesvetin-' bet. tautinių šokių sambūryje ir liet. 
. trikušios kailių prekybos. Politiš- gos'e aplinkybėse, jie labai pamė- i parapijos chore.

kai padėtis irgi neatrodė gėrės- go. šeštais metais po naujakuriui LIETUVIU GIMNAZIJON, Tėvu 
1921 m. menonitų grupės pali-1nė. Jaunoj provincijoj siautė di- atvykimo vienoj ir kitoj Red Ri-1 pranciškonų vedamon. iš Bostono šie 

ko ūkius Manitoboj, nes negalėjo; dėlė kova tarp prancūzų ir anglo- ver pusėje ju skaičius jau siekė 
sutikti su mokyklų reforma, kad saksų dėl pirmavimo. Quebeco 6000.
jų vaikams būtų privalomos lan-i prancūzai bandė net siųsti ūki- .... . .
kyti valdžios išlaikomos pradžios!ninkus, kad galėtų sustiprinti sa- Iškeliauti ar pasiduoti? 
mokyklos. Vėliau, prieš II D. ka-: vas kolonijas Winnipege. Iš kitos: Menonitų vienkiemiuose, kurie 
rą, jau didesnis skaičius senųjų į pusės Manitoba! grėsė pavojus per 90 metų paliko gilioj užmarš-

Iškeliauja P. Amerikon kai padėtis irgi neatrodė gėrės- g0. šeštais metais po naujakurių

met įstojo, 5 lietuviai: į pirmą klasę 
j — 2, antrą «— 1 ir į ketvirtą — 2.

“GARSAS”, Liet. Kat. Susivieniji-! 
į mo Amerikoje organas, kuris nuo spa-. 

■į lio mėn. leidžiamas vieną kartą į mė- 
--------------------- ---------------------------------------... a -j nesi, spausdinamas T. pranciškonų 

menonitų išvyko iš Manitobos ii būti prijungtai prie JAV. Stambi;ty pionierių dienas, daug kas pa-' spaustuvėje Brooklyne. Red. M. Zu- 
Paragvajų. Po to 1948 m. seke dalis prekybos kaip tik ir buvo sikeitė. Palengva, bet nesulaiko- jus ir administracija palieka Wilkes- 
vel kita jųjų kelionė. Juos vertė į palaikoma su didžiuoju kaimynu, mai, civilizacija ir “modernaus” Barre, Pa.
iškeliauti konfliktas tarp savo pa-Į Pagaliau kruvini susirėmimai; gyvenimo itaka skverbėsi i meno-! j pyragas gw Liubecke Vokie 
žiūrų ir kanadiškos civilizacijos. | su pusindėmais irgi neteikė sau- nitu tarpa. Dalis ju su tuo apsi-!tijoje Pasaulio Liet Archyvui atsiuntė 
Dabar vėl ketvirtą syki istorija | gurno, provincijos gyventojams, prato. Kiti, tvirtai tikintieji, bai-’454 svarų dėžę istorinės' medžiagos:

vo būtinas, nes transkontinenti-: ruomenės suirimo ir lėto nariu! čių, rankdarbių gautų iš Lietuvos ir kt. 
Ka°nfdle nrSiriL0??^ i - j - Nekrikščionišką”: BIULETENIS Bostono liet. šv. Pet-
Kanadą pravedimas lauke darbų , aplinką. Vaikai pradėjo nuo tėvų ro parapijoj išeina kas savaite. Jo jau 
pradžios. Tik aprūpinus vak. pro- : šalintis, vis daugiau sueiti ir ben- išėjo 600-tasis nr. Per trumpą laiką tos 
vincijas geležinkelio linija, buvo drauti su bendraamžiais kitų mo- parapijos parapijiečiai mokyklos rei- 

... - * kalams sudėjo S750,50.
Kultūra - i

. .... i B- VAIČJURGYTĖ, bostonietė, dar
INeziurint visų pastangų, islai- tik 10 metų amžiaus, jau perskaičiusi

pasikartoja. Dalis ištikimųjų sa-1 Vienok ūkininkų Įkurdinimas bu- minosi dėl savo religinės bend- balfo bylų, Įvairių knygų, laikraš
vo religinei sektai apsisprendė 
palikti pietinę Manitoba ir Sa
skatchewan^ ir kurti naują tėvy
nę Bolivijoje; Jų delegacija Bo
livijoje tariasi su vyriausybe dėl 
vietos ir sutikimo, kad menonitai 
galėtų laisvai savo religiją prakti
kuoti ir vaikus privačiose mokyk
lose auklėti.

Menonitų protėviai paliko pie
tinę Rusiją ir atvyko i ši kraštą 
dėl tų pačių priežasčių: nesu
griaunamas Įsitikinimas, kad nu
tolimas nuo tikėjimo dėsnių gali 
juos, kaip religinę bendruomenę;

nio geležinkelio iš Ontario i vak. i pasklidimo i 
Kanadą pravedimas laukė darbų ! aplinką. Vaikai pradėjo nuo tėvų

galima tikėtis išsilaikyti. kvklu. kurios buvo svetimos ir
Menonitai neatvyko tuščiomis, nepriimtinos menonitams savo 

Pirmieji jų pirkiniai Winnipege. auklėjimo sistema, 
kuris tada dar neperženge kaimo ] 
didumo, buvo sutikti tiesiog su kyti, irimo procesas vyko ir to- ioo lietuviškų knygų. Ji gera dekla- 
sensacija: mokėjo iš Rusijos atsi- i liau. Reikėjo apsispręsti už pasi- muotoja, gera mokinė, dabar mokosi 
vežtomis auksinėmis monetomis. I likimą esamose sąlygose ar kraus- lituanistinės mokyklos 6 skyriuje. 
Reikėjo didelio pasiryžimo meno- tymąsi i kita krašta. kuriame jie! dr j Grinius “Dirvoje” spalio 2 
nitų naujakuriams pradėti ap- vėl taip galėtų gyventi, kaip jų ti- d. n r. paskelbė ilgoka st ra i ps n i apie 
dirbti vak, Kanados stepes. Teko kėjimas liepia ir jų senoliai ver- Šv. Kazimiero kolegiją Romoje. Auto-

APLANKYKITE SAVO TĖVYNE!

tesi. Šimtai menonitų nutarė ant- rius gana'kritiškai pasisako prieš da- 
ra kelia pasirinkti. Jie nori nau-:bart'nę tvarka. Kodėl esą nemokomi 
ja gvvėnima pradėti Botivijoi.!tokie lietuviams kunigams reika,ingi 
būdami tikri, kad atsiskvrę nuo ^k*-,kaiP ,ie^ kalba bei litera- 
pasaulio kenksmingų jtaku galės pu skelbiama, jog gaudami kunigiš. 
laisvai savo tikėjimą išpažinti ir )-us šventinimus, kolegijos auklėtiniai 
tradicijas išlaikyti. Si ryžtinga gy- j įrašydinami į Lietuvos vyskupijas. Iš- 
venimo odisėja rodo, kad tikėji
mo tvirtumas esti galingesnis už 
meilę žemei, kur jie gimė ir ku
rią jų protėviai neišpasakytame 
skurde ir varge dirbo bei padarė 
derlingą. St. R.

VYKITE PATOGIAI IR KOMFORTIŠKAI ŽINOMU ' Ateities laivas

M. S. B STORY
Gdynia America Line laivu, iš Kanados uostų i Southamptoną, 
Kopenhaga ir Gdynia Baltijos pakraštyje (Lenkijoje)/ ir iš tenKopenhagą ir Gdynia Baltijos pakraštyje (Lenkijoje), ir iš 

traukiniu ar autobusu i visas Rytu Europos dalis.
Batory — tai modernus, be dėmelės švarus laivas, su nepa
prastai gražiai išpuoštais svečių kambariais ir patogiomis 

; erdviomis kabinomis. Jūs pasidžiaugsite šiltu draugiškumu.
tradiciniais puikiais valgiais ir mandagiu patarnavimu, sie

kiančiu patenkinti keleivius ir jiems padėti.

KALĖDŲ ŠVENČIŲ KELIONĖ iš 
QUEBECO - gruodžio mėn. 5 d.
Ankstesni kelionė iš Montrealio — lapkričio mėn. 7 d.

Dėl rezervavimo ir informacijų pasitarkite su savo 
vietiniu kelionių agentu arba ; ’

GDYNIA AMERICA LINE
ŽŽt' Biy Street > Toronto !, Canada

Vokiečių inž. Fritz Luft, dabar 
gyvenąs Edmontone, Kanadoje, 
yra paruošęs planus ateities kelei
viniam laivui, kuris keleivius per 
Atlantą pervežtų už $35. F. Luft 
yra patyręs laivų statyboje ir yra 
užpatentavęs nevieną naują iš
radimą.

Jo “ateities' laivo statyba kai
nuotų apie $50 mil. ir galėtų pa- 
mti 7.500 keleivių. Laivas nejaus
tų jokio siūbavimo ir būtų nenu
skandinamas. Jam būtų nepavo
jingos jokios audros, ledo kalnai 
ar susidūrimai su kitais laivais. 
Kuro laivui nereikėtų. Varomąją 
jėgą iki virš 100 jūros mylių per 
vai. imtų iš jūros bangavimo. Juo 
jūra aūdringesnė, juo galėtų 
sparčiau plaukti. Planai yra tiek 
pažengę, kad jau galima statyti 
modelį, bet projektui įgyvendinti 
dar neatsiranda suinteresuotų in
vestuotojų.

kelia jis ten ir daugiau pastabų, vertų 
dėmesio, tik jos derėjo pirma iškelti 
atsakinguose kolegijos sluogsniuose.

RYGOS LIETUVIU CHORAS “AUŠ
RA” buvo suorganizuotas pries 80 me
lų. Organizatorių buvo poetas Juozas 
Miliauskas-Miglovara. Jis mirė Šiau
liuose 1937 m.

VILNIAUS VALST. GROŽINĖS LI
TERATŪROS leidykla išleido eilėraš
čių apie “tarybinį” gyvenimą rinkinį, 
pavadintą 'Tave širdyje nešioju”; iš
spausdinti -S. Neries. V. Valsiūnienes, 
Ę. Mieželaičio. A. Venclovos ir kitų 
poetų eilėraščiai.

LIETUVOS MOKSLO AKADEMIJA 
išleido straipsnių rinkinio “Literatū
ra ir kalba” 5-jį tomą, suredaguotą 
prof. K. Korsako. E.

VALST. GROŽ. LITERATŪROS lei
dykla Lietuvoje išleido: V. Kadaičio 
“Pagrindinė kryptis" — kritika ir pub- 
licisitka, 259 psl.: JAV gyv. F. Bonos- 
kio “Stebuklingasis papartis", roma
nas, vertė J. Subatavičius; P. Holba- 
cho “Kišeninė teologija", 195 psl. su 
iliustr. Valst. politinės ir mokslinės 
literatūros leidykla išleido; “TSRS — 
JAV", skaičiai ir faktai. 132 psl. su 
iliustr.; E. žemaičio “XX amžiaus in
kvizitoriai”. 83 psl.

, SKULPT. J. MIKĖNO
MONOGRAFIJA jau išleista. Teks

tą paruošė dailės kritikas St. Budrys. 
Leidiny yra 49 darbų reprodukcijos. 
Išleido Vralst. polit. ir mokslinės lite
ratūros leidykla.

KVADRATINĖS PĖDOS

LABIAUSIAI APSAUGOTAS
PASAULYJE

PLOTAS

Šanku patikėti, tačiau vis dar yra nemažai žmonių, kurie Įsiti
kinę, kad saugiausia vieta pasaulyje laikyti vertybes, yra savo 
namų slaptas kampelis. Tačiau šimtai kitų žmonių yra suradę 
geresni būdą ir dabar naudoja Toronto-Dominion banko “Safety 
Deposit Boxęs” (saugaus pasinaudojimo dėžutes).

Toronto-Dominion “Safety Deposit” dėžutė (jų yra įvairiausių 
dydžių) suteikia patikimiausią apsaugą tokiom vertybėm, kaip 
nuosavybės dokumentai, ipotekos dokumentai, draudimo poli
sai, akcijos bei bonai, brangenybes ir kiti Įvairūs smulkūs 
daiktai, kurių nebūtų Įmanoma pakeisti jiems dingus, juos 
sunaikinus arba pavogus.

Kiekviena “Safety Deposit” dėžutė faktiškai yra nedegama 
spintelė nedegamoje spintoje. Jos laikomos didžiausio saugumo 
nedegamuose rūsiuose, kuriuos matome kiekviename Toronto - 
Dominion banko skyriuje. Vertybės yra dvigubai saugios, ka
dangi kiekviena “Safety Deposit” dėžutė turi po du raktus . .., 
vienas klijentui ir antras — bankui. Atidaryti dėžutę reikalinga 
abiejų raktų. Kaip matome, priešingai daugumos nuomonei, 
banko personalas “Safety Deposit” dėžutės atidaryti negali. 
Tikrumoje, jei pamestumete savo raktą, dėžutę reikėtų pragręž
ti. kad ją atidarius, po to reikėtų Įstatyti naują spyną ir išduoti 
naujų raktų komplektą.

“Safety Deposit” dėžučių sistemos saugume žymią rolę atlie
ką ir privatumas. Banko klijentams yra parūpintos specialios 
kabinos. kuriose jie gali patikrinti savo dėžučių turini.

Išnuomoti “Safety Deposit” dėžutę yra lengva ir pigu. Nuo
mos mokestis atsieina pigiau nei du centai už dieną.

ŽODIS APIE “T-D” SAUGOJIMO PATARNAVIMA

šio banko “Safekeeping” patarnavimo prasmę nusako pats 
pavadinimas. Jei kas nors planuoja kuriam nors laikui išvykti 
iš savo namų, jis gali susitarti su betkurio Toronto-Dominion 
banko skyriaus vedėju palikti apsaugai banko nedegamose spin
tose savo vertybinius daiktus, kaip bonus, sidabrinius daiktus, 
paveikslus, meno kūrinius ir 1.1. Apsaugos patarnavimo mokestis 
nustatomas pagal vertybių saugojimo laiką.

“Safety Deposit” dėžutės ir saugojimas yra tik du iš daugelio 
patogių Toronto-Dominion patarnavimų. Prašome aplankyti vie
tinio Toronto-Dominion banko skyriaus vedėją, kuris su malo
numu jums smulkiai papasakos apie visus. Įsitikinkite patys, 
kad.. . i.etilam

MES IŠSISKIRIAME SAVO ŽMONĖMIS

THE TORONTO-DOMINION
BANKAS. KURIS ŽIŪRI I ATEITĮ

BANK

K-5428
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$1.200 įmokėti, 6 dideli kambariai, 
2 virtuvės, kietos grindys, nauja 
dujų krosnis, tuojau galima užimti. 
Pilna kaina $11.900.

Jane • East Drive • 
$1.500 įmokėti, naujas mūrinis 7 
kambarių moderniškas namas, 4 
miegamųjų, dviejų augštų, alyva 
apšildomas, aliumininiai antri lan
gai, privatus įvažiavimas, arti su
sisiekimo ir krautuvių. Pilna kaina 
$16.632. Geras morgičius. Su di
desniu $3.000 įmokėjimu vienas 
morgičius balansui $87 mėnesiui.

• Jane - Annette
$2.500 įmokėti, 7 didelių kambarių, 
atskiras mūrinis namas su garažu ir 
vieta kitai mašinai. Kvadratinis 
planas. Nauja krosnis. Geros išsi- 
mokėjimo sąlygos, arti susisiekimo 
ir krautuvių. Pilna kaina $16.700.

Swansea — arti Bloor 
$3.000 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas su garažu ir privačiu įvažia
vimu, moderniška virtuvė, alyva 
apšildomas, gerai sutvarkytas rū
sys. Viena skola balansui.

• Tel. RO. 2-8255
■:' Jan^ Annette ‘

$3.000 įmokėti, 5 kambarių mūrinis 
bangalo su garažu, didelė moder
niška virtuvė, gražus kiemas, du
jom apšildomas, nauja krosnis. Su 
didesniu įmokėjimu viena skola ba
lansui. Tuojau galima užimti.

Baby - Jane
$11.9000 pilna kaina. Mūrinis 6 
kambarių namas, 6 metų senumo, 
privatus įvažiavimas, tuojau gali
mai užimti. Viena skola balansui — 
$50 mėnesiui įskaitant ir procentus.

Oakwood - St. Clair
Originalus dupleksas, $8.000 įmokė
ti, gražių plytų, atskiras, mūrinis 
namas su privačiu įvažiavimu ir 
dviem garažais. 12 didelių kamba
rių, moderniškos virtuvės ir vonios, 
vandeniu alyva apšildomas, arti su
sisiekimo. Viršutinis butas išnuo
motas už $125 mėnesiui.

Maisto produktų krautuvė J
. . su namu

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

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.
..................................................................................................................i.........mMm—

SPORTAS
VYČIO ŽINIOS

Stalo teniso treniruotės šv. Jono Kr. 
par. salėje dabar vyksta sekančia tvar
ka: pirmadieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 6 vai. vak. Kadangi antradienio 
vakarais toje pat salėje vyksta choro 
repeticijos, treniruotės nukeltos į pir
madienį. Stalo teniso pratybos vai
kams šeštadieniais vyksta anksčiau 
skelbta tvarka tuoj po šeštadieni
nės mokyklos stalo teniso klubo patal
pose. "

Komandinėse miesto pirmenybėse 
dalyvaus 3 Vyčio komandos — I gru
pėj, II ir IV grupėj. Daug vilčių tei
kia pirmos grupės sustiprinta koman
da.

Krepšinio pirmoji treniruotė įvyks 
šį penktadienį St. Christopher salėje. 
Visiems vykstantiems į Ročesterį da
lyvavimas būtinas. Tikslus treniruo
tės laikas bus paskelbtas vėliau.

Pirmas pirmenybių rungtynes žais 
Vyčio krepšininkės B-A lygoje su lat
vėmis. Ir šiais metais šioje lygoje ža
dama gerai pasirodyti, tuo labiau tu- 
rint sustiprintą komandą.

. Vyčio jaunosios krepšininkės šiais 
metais žais CYO lygos jaunųjų klasė
je.

Vyrai pirmenybėse dalyvauti nenu
mato ir pasitenkins tik draugiškomis 
rungtynėmis. Š.m. vytiečiai turės kele
tą naujų žaidikų, kurių pajėgumas iš
ryškės vėliau.

Visuotinis klubo susirinkimas įvyks 
spalio 29 d. 4 vai. Liet. Namuose. Su
sirinkimo metu bus išrinkti atstovai

sporto darbuotojų suvažiavimui.
Ročesterio išvykos dienotvarkė: 11 

vai. pusryčiai parapijos salėje — 555 
H udson A ve.; 12.30—6 vai. krepšinio, 
tinklinio ir stalo teniso rungtynės Ro
chester Turners patalpose — 1550 
Clinton Ave. N.; 7.30 vai. v. parapi- 
jos salėje programa, šokiai ir bufetas. 
Programos daly teks pamatyti Saka
las - Vytis mergaičių krepšinio rung
tynių filmą, o taip pat ir kaikurias 
rungtynes iš Toronte įvykusių žaidy
nių. į šias sportines žaidynes įtraukti 
Ročesterio ukrainiečių tinklininkai, 
tinklininkės ir Kodak stalo tenisinin
kai. Visiems vykstantiems prašoma įsi
dėmėti šią dienotvarkę ir patariama 
išvykti apie 6 vai. ryto.

Mūsų rėmėjai dr. A. Valadkai nuo
širdžiai dėkojame. A. S.

AUSROS .ŽINIOS
Spalio 29 dsekmadienį, tuoj po 

pamaldų šaukiamas visuotinis Aušros 
sporto klubo ir tėvų-rėmėjų susirinki
mas, kuriame bus išrinkta nauja klubo 
valdyba ir atstovai ŠAL sporto klubų 
atstovų ir sporto darbuotojų suvažia
vimui bei aptarti einamieji reikalai. 
Visi klubo ir tėvų-rėmėjų būrelio na
riai prašomi dalyvauti.

Krepšinio ir stalo teniso treniruo
tės vyksta kiek v ieną antradien i, tre
čiadienį ir ketvirtadienį nuo 4 vai. p.p. 
iki 9.30 vai. vak.

Sį sekmadienį tuoj po pamaldų nu
matomos sezono atidarymo draugiškos 
krepšinio rungtynės.

KANADOS LIETUVIU RŪPESČIU VEIDRODIS
(Atkelta iš 3 psl.)

Įstaigose. Pradėjus ŠĮ reikalą aiš
kintis, pasirodė, jog ir Kanados 
Lietuvių Bendruomenė nėra re
gistruota. O pagal Geležinio Fon
do statutą, Fondas yra Bendruo
menės padalinys. Tada teko pra
dėti pirmiausia nuo pačios Ben
druomenės formalaus Įteisinimo, 
nes norint padaryti vaiko metri
kaciją, reikia pirmiausia turėti 
tėvų metrikus. Krašto Valdybos 
pavedimu, adv. Mileris šią for
maliąją Bendruomenės, o kartu 
ir Geležinio Fondo, Įregistravi
mo porcedūrą sutvarkė ir dabar 
visas reikalas yra Otavoje, iš kur 
šiomis dienomis jau laukiamas 
“charteris”.

PASTABOS DEL
DAINŲ ŠVENTĖS

JAV ir Kanados Lietuvių Dainų 
Šventės Čikagoje, kitais metais 
ten pat Įvykstančio Kultūros Kon
greso, tautinių šokių šventės, 
švietimo bei kultūrinio bendra
darbiavimo ir kitiems klausi
mams išsiaiškinti, š.m. balandžio 
29 d. Toronte Kanados Krašto 
Valdybos iniciatyva buvo sukvies
tas bendras posėdis, kuriame da
lyvavo: PLB Valdyba, JAV Ben
druomenės Centro Valdyba, JAV 
Kultūros Fondas, Kanados Krašto 
Valdyba ir Kanados Kultūros 
Fondas. Šis posėdis buvo naudin
gas ne tik abiejų kraštų Bend
ruomenių Valdyboms, bet ir PLB 
Valdybai. Jame sudaryta koordi
nacinė švietimo Komisija, kurios 
pirm, išrinktas Kanados Kultūros 
Fondo pirm. Tėvas J. Borevičius. 
SJ. Posėdžio išlaidas Krašto Val
dyba dengė lygiomis dalimis su 
PLB Valdyba.

Š.m. liepos 2 d. Čikagoje Įvy
kusioje JAV ir Kanados Lietuvių 
Dainų šventėje man teko atsto
vauti Kanados Lietuvių Bendruo
mene. Gaila, kad iš Kanados dalv- 
vavo tik vienas Toronto “Varpo” 
choras, kurio nugabenimui i Čika
gą teko ir Krašto Valdybai prisi
dėti $100. Apie Dainų šventės 
pasisekimus ir trūkumus buvo 
daug rašyta spaudoje, todėl aš čia 
to nekartosiu. Pasitenkinsiu tik 
dviem pastabom, kurios tiesiogiai 
liečia mus. Jei oficialiai ši šventė 
buvo ruošiama JAV ir Kanados 
lietuvių vardu, tai visur, kur bu
vo giedami Lietuvos ir JAV him
nai, turėjo būti giedamas ir Ka
nados himnas, nes Kanada nėra 
viena iš 50 žvaigždžių JAV vėlia
voje. Antra, kai man, kaip Kana
dos Krašto Valdybos pirmininkui, 
buvo organizatorių skirta kalbė
ti prie atkurto tremtyje „ žuvu
sioms už Lietuvos Laisvę pamink
lo prie Jaunimo Centro, kur bu
vo susirinkusi tūkstantinė minia, 
nebuvo parūpinta nei paprasčiau-

pastabėlės ateičiai, kad nesikar- 
totų.

AUTOMOBILIAI
IR LAIKRAŠČIAI

Kasmet dėkojame Kanados lie
tuviškai spaudai — redaktoriams 
ir leidėjams už nuoširdų bend
ruomeninių idėjų populiarinimą. 
Noriu aš tai padaryti ir dabar. 
Tačiau padėkos jiems neužtenka. 
Finansiniai jie vos vos verčiasi. 
Kai jau prasigyvenome ir namus 
Įsigijome ir automobiliais važinė
jame, lietuviškam laikraščiui už
siprenumeruoti nevisiems pinigų 
beužtenka. O norime, kad tie 
laikraščiai būtų bendruome
ninių idėjų garsiakalbiai. Bet 
kaip jie jais gali būti, jei tautie
čių namų durys yra jiems uždary
tos. Todėl Krašto Valdyba 1960 
m. gruodžio 29 d. aplinkraščiu 
Nr. 13 paskelbė sausio mėnesi 
lietuviškos spaudos platinimo mė
nesiu. Mažesnės kolonijos gana 
jautriai Į tai atsiliepė ir beldės Į 
tas. duris, kurios buvo lietuviš
kam laikraščiui uždarytos. Deja, 
to negalima pasakyti apie dides- 
niąsias mūsų tautiečių kolonijas. 
Nemažas skaičius jų pasitenkino 
tik aplinkraščio perskaitymu.

DUOSNIOS IR
NEDUOSNIOS APYLINKĖS

Pagrindinės Krašto Valdybos

Delhi - Tillsonbi
PARENGIMAI. — Po vasaros dar

bų, laimingai nuėmus tabako derlių, 
atsiranda daugiau parengimų. Spalio 
7 d. lenkų salėje LK Moterų Dr-jOs 
Delhi skyriaus valdyba turėjo pirmą 
ši rudeni parengimą, kurio pelną sky
rė spaudos reikalams. Gauta apie $200 
pelno. Skyriaus pirm. D. Norkienė.

Sekantis parengimas dar spalio mė
nesi bus KLB Delhi apyl. valdybos — 
taip vadinamas solidarumo vakaras. 
Jo- tikslas — surinkti pinigų solida
rumo Įnašui. Apylinkei vadovauja ži
nomas visuomenininkas St. Jakubickas.

Gruodžio 2 d. Įvyks šv. Kazimiero 
parapijos metinis parengimas vengrų 
salėje. Jo tikslas — gauti pinigų su
mokėti $500 vietos vyskupijos bend
riesiems reikalams — bažnyčių, ligo
ninių, mokyklų, senelių prieglaudų sta
tybai. Tokia suma uždėta šv. Kazimie
ro parapijai, kurios 90% skirs parapi
jos skolai sumažinti.

PARAPIJOS LANKYMAS numato
ma pradėti gruodžio mėn. pradžioje. 
1961 m. spalio 5 d. parapijos komite
to posėdyje priimtas nutarimas ir š.m. 
lankant parapijiečius priimti savano
riškas aukas šiems tikslams: pabaigti 
mokėti skolą vyskupijai (jos dar yra 
S1200), sumokėti uždėtą normą bend
riesiems vyskupijos reikalams, jei iš 
parapijos parengimo nebus gauta S500 
pelno, sudaryti pinigų užpirkti klebo
niją, nes senoji parapija pavasari sta
tys sau naują ir senąją galės parduoti 
šv. Kazimiero parapijai.

VYSKUPIJOS SURAŠYMAS. — Nuo

pajamos surenkamo apylinkėse 
solidarumo Įnašo 40%, iš kurių 
15% tenka dar persiųsti PLB 
Valdybai. Yra apylinkių, kurios 
suprasdamos ir įvertindamos Kr. 
Valdybos darbą ir tam darbui lė
šų reikalingumą, skiria ne tik 40 
% surinkto solidarumo Įnašo, bet 
žymiai daugiau pridėdamos iš sa
vo . kasos. Kaip pavyzdi norėčiau 
nurodyti Delhi apylinkę, kuri, ne
būdama taip jau gausi nariais. 
Krašto Valdybai praeitais metais 
(nuo sesijos iki sesijos) prisiuntė 
$75 ir šiais metais $100. Tačiau 
yra apylinkių, kurios solidarumo 
Įnašo visai nerenka arba surin
kusios visus pinigus pasilieka sa
vo ižde. Pvz. praeitais metais 8 
apylinkės Krašto Valdybai nepri- 
siuntė nei vieno cento. Š.m. to
kių apylinkių irgi net 7. Tokiai 
padėčiai esant. Krašto Valdyba, 
nors ir laikydamasi didžiausio 
taupumo, vargiai ateinančiais me
tais bepajėgs Įvykdyti jai uždeda
mus Įpareigojimus.

Baigdamas ši savo pranešimą, 
noriu Krašto Valydbos vardu nuo
širdžiai padėkoti PLB Valdybai 
už teiktą pagalbą mūsų veikloje. 
Ypač nuoširdus padėkos žodis pri
klauso apylinkių valdyboms už 
darnu bendrkdarbiavima.

irgo apylinkėje
dono vyskupijoje bus vykdomas vi
sų namų, butų, ūkių lankymas sura
šant visus katalikus, atrandant nuto
lusius nuo Bažnyčios, pažymint jokiai 
tikybai nepriklausančius. Vienoje Van- 
couverio arkivyskupijoje buvo rasta 
darant toki surašymą 55.000 apmiru
sių katalikų. Surašymo darbą dirbs 
apie 15.000 asmenų. Tautinės parapi
jos yra prašomos duoti pagalbą terito
rinėms parapijoms. Lapkričio 5 d. skel
biama “atviros bažnyčios” diena. Visi 
nepriklausą jokiai tikybai yra kvie
čiami atlankyti artimiausią katalikų 
bažnyčią. Vėliau jiems bus steigiami 
kiekvienoje parapijoje informaciniai 
kursai, kur jie susipažins su kat. ti
kėjimu. Apmirusieji katalikai bus ban
doma atgaivinti, juos patraukiant ar
čiau religinio bei parapinio gyvenimo.

PAMALDOS už a.a. kun. Kazimiero 
Rickaus vėlę įvyko spalio 7 d. West 
Lome bažnyčioje. Jas suorganizavo 
apylinkės lietuviai, prisiminę uolų ir. 
rūpestingą savo buvusį kapelioną. Pa
maldas atlaikė kun. dr. J. Gutauskas, 
šv. Kazimiero parapijos klebonas Del
hi, Ont.

WEST LORNE - RODNEY apyl. lie 
tuviams prieškalėdinės pamaldos įvyks 
gruodžio 17 d., sekmadienį, 5 vai. po 
pietų. Atvyks, kaip kas metai, bent 
du kunigai lietuviai pravesti prieš di
džiąsias šventes susikaupimo.

ŠEŠTADIENINE MOKYKLA apyl 
lietuvių vaikams veikia Delhi, Ont., šv.

TORONTO
Ligoniai: Womens ligoninėje 

gydosi sol A. Sčepavičienė; šv. 
Juozapo ligoninėje po operacijų 
gydosi: E. Merkelienė, Tamošaus
kienė, A. Buteikienė, Kačiulienė; 
E. Basalykienė, N. Kušlikienė: 
108 kambaryje jau septyni mė
nesiai gydosi Betkus. Iš Mercy li
goninės į šv. Juozapo ligoninę 
perkeltas Stasys Vaitiekūnas — 
Stanley White.

Gener. ligoninėje jau kuris lai
kas gydosi E. Narušis ir K. Staus- 
kienė.

Doctors ligoninėje po operaci
jos gydosi Z. Zigmantienė iš Port 
Credit. Weston sanatorijoje — St. 
Dargis. Christian Lodge senelių 
prieglaudoje apsigyveno 91 m. 
amž. Kazimieras Ivanauskas.

Ta ut ų f estival is į-
rengiamas spalio 18-19 d.d. Casa 
Loma. Išstatyti Kanados ir Įvai
rių tautinių grupių rankdarbiai; 
suorganizuotas kabaretas su ati
tinkama programa. Rengėjas — 
Canadian Save the Children fon
das; kuris tuo būdu tikisi sutelk
ti $60.00 - 75.000. Lėšos bus pa
naudotos Įvairių- kraštų vargin
giems vaikams.

Investacijos sekcija 
veikia kiekvieną penktadieni nuo 
8 vai. v. Liet. Namuose ir duoda 
labai naudingų ir reikalingų ži
nių iš ekonominio gyvenimo.

Sąjunga “Verslas”
Regina Rastauskaitė, ištekėju

si už “Globe a. Mail” šeštad. lai
dos redaktoriaus Colin McCul- 
lugh, šiuo metu atostogauja drau
ge su vyru Britanijoj ir Prancū
zijoj.

ELENA SABALIAUSKAITE — 
nauja Kanados ir Vidurio Kanados 

stalo teniso meisterė
1961 m. Kanados parodos stalo teni

so varžybose E. Sabaliauskaitė išsiko
vojo visos Kanados jaunių (ligi 18 m. 
amž.) stalo teniso meisterės vardą. 
Atsimenant jos amžių — 14 m. ir tai, 
jog dalyvavimas varžybose nebuvo ap
ribotas vien kanadietėms, jos perga
lė darosi dar ryškesnė.

Elenutė §. Amerikos lietuvaičių 
tarpe jau senokai žinoma. 1961 m. Š. 
Amerikos lietuvių žaidynėse, moterų 
klasėje, ji laimėjo antrą vietą. Tų pa
čių žaidynių metu žaisdama Vyčio mo
terų komandoje, ji su savo pergalėmis 
prisidėjo prie komandinio meisterio 
vardo išsikovojimo.

Kanados parodos metu ji žiūro
vams pademonstravo jau subrendusios 
žaidėjos klasę ir neblogą žaidimo tech
niką. Finalinėse rungtynėse jos at
kaklumas ir užsispyrimas nulėmė jai 
meisterystę. Įtemptoje penkių setų 
kovoje ji paklupdė stiprią 18 m. ame
rikietę iš Vašingtono, D.C., Daną 
Chaimson.

Negalima praeiti pro šalį nepami
nėjus ir buv. Kanados meisterio Prano 
Gvildžio, įdėjusio tiek brangaus laiko 
ir pastangų Elenutės treniravimui. 
Kun. kleb. P. Ažubalio parama (treni
ruočių salė) taipogi minėtina.

Džiugu, jog jaunutė Elenutė ne
snaudžia ant pergalės laurų. 1961. X. 
11., Niagara Falls, Ont., vykusiose 
centrinės Kanados stalo teniso pirme
nybėse Elenutė jau rungėsi senjorių 
B klasėje ir baigminėse rungtynėse 
laimėjo prieš Toronto Tomkins (21-15, 
21-16; 21-19) ir tapo šios klasės meiste- 
re. J. B.

jSt. Prakapas ir Br. Kalinaus
kaitė susituokė pr. šeštadieni šv. 
Jono Kr. bažnyčioje. Specialiai 
tai iškilmei buvo atskridęs brolis 
T. A. Prakapas, OFM, iš Kenne- 
bunkporto, kur jis dirba kaip gim
nazijos mokytojas. Dalyvavo keli 
kunigai ir nemažas būrys bičiulių. 
Jauki vestuvinė puota buvo iškel
ta jaunojo nuosavuose namuose. 
Jaunavedžiai gavo daug dovanų 
ir sveikinimų.

Mohawk b-vė, turinti baldų 
parduotuvę Danforth Ave., ple
čia savo veiklą; numato steigti 
naują skyrių Roncesvalles gt. su 
praplėsta apimtimi. B-vę sudaro: 
J. Aukštaitis, F. Mockus ir A. 
Draugelis.

Pigiausia atostogauti 
Ispanijoj

Pranešime iš Ispanijos nurodo
ma, kad dolerio kursas šiuo me
tu tik 60 pezetų, o geri pietūs 15- 
20 pz.. tramvajus 1 pz. Pabaltie- 
čiams yra suorganizuotas specia
lus pensijonas, vad. A. Szwen- 
dowski, buv. Rygos žurnalisto. 
Adresas: Isidoro Perez Latorre, 
Habitaciones Economicas En 
Sala. 11—3a c.o. A. Szwendows- 
ki, Valencia, Spain. (Sklb.).

Pa j ieškoj ima i
VINCO IR ANTANO LUKAUSKŲ, 

g. Žvirblių k., Gargždų valse., Kretin
gos apskr., jieško pažįstaini Vokieti
joje palaidotų giminių kapų išpirkimo 
reikalu, žinantieji prašomi pranešti: 
St. Dačkus, 60 Oakmount Rd., Toron 
to 9, Ont., Canada.

STASYS VIČIUS, s. Leono, gimęs 
1904 m. Notėnų km., Kertingos apsk. 
Apie 1947 m. atvykęs į Kanadą. Jis 
ar apie jo likimą žinantieji labai pra
šomi parašyti Vyt. Žumbakiui, 104-66, 
114th St., Richmond Hill 19, L.L, New 
York, USA.

šio garsiakalbio. Tai tik mažos spalio 29 iki lapkričio 5 d. visoje Lon-

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
TH<lHan<a^ Iw;irinkiinas namq. fannu, žemės sklypu, apartamentų, biznių.

Duodamos 5% paskolos perkantiems namus.
$2.000 įmokėti, 98 akrai žemės, 10 akrų miško. 8 kamb. mūro namas, van

duo, elektra, 70 m. nuo Toronto. Prašoma kaina $8.500.
S1.000 įmokėti, 170 geros darbams žemės, per ūkį bėga nedidelė upė, 100 

-m.:
$2.000 įmokėti. 500 akru žemės, miško, ežeras į kurį įbėga upė, 6 kamb. 

namas, geras susisiekimas. 135 m. nuo Toronto. į šiaurę nuo Minden 
apylinkės Galima Įrengti vasarvietę, žuvavimas. medžioklė Kaina $5.000.

18 akru žemės: namas, kabinos - katidžiai. biznio vieta, netoli Toronto. 
Kaina $9.000.

BLOOR — JANE, $10.000, 4 butų apartamentas ir 4 garažai Kaina $28.000.
BLOOR — ARMADALE, skubus, pigus ir geras pardavimas. $8.000 įmo

kėti, gražių rauplėtų plytų atskiras 2 augštų. 7 kambarių, pirmame augš- 
te 4 kambariai. 2 mod. virt., vand. alyva apšild.. rūsys augštas. geleži
niai balkiai. 2 prausyklos, garažas, privatus įvažiavimas, gražus kiemas, 
prie gero susisiekimo. Kaina $19.900.

RONCESVALLES HIGH PARK, $5.000 įmokėti, 3 batų apartamentas.

J. KUDABA Namų telefonas RU. 3*2105
Kreipkitės visais reikalais i EXTRA Realty Ltd. Čia ekstra patarnavimas

Kazimiero parapijos salėje. Spalio 7 
d. išrinktas gausus mokyklos tėvų ko
mitetas.

METINES REKOLEKCIJAS prieš 
Velykas, pradedant Kančios sekmadie
niu ir baigiant Verbų sekmadieniu, š. 
m. sutiko pravesti T. Jonas Kubilius, 
SJ, Montrealio AV parapijos steigėjas 
ir jos pirmasis klebonas, šiuo metu 
Jaunimo Namų direktorius Čikagoje.

MODERNIAUSIAS APYLINKES
VIEŠBUTIS Simcoe, Ont., priklauso 
Juozui ir O. Dumšams. Viešbutis tik 
šią vasarą pradėjo veikti, čia prieš 
kiek laiko įvyko jaukios ir gražios iš
leistuvės Vyt. Dambrauskui, kuris, Ka
nados kariuomenės tarnyboje persikė
lė dirbti j Calgary, Alta. Išleistuves iš
kėlė jo tėveliai p. Dambrauskai.

DIDĖJA SUSIDOMĖJIMAS TABA
KO ORIAIS. — Vis daugiau mūsų tau
tiečių nori įsigyti ūkių, nes tame vers
le užtikrintas ramus ir pelningas gy
venimas. Esant š.m. ilgam ir grabam 
rudeniui tabako derlius laimingai nu

imtas. . L ?/;'

ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI

• NAMŲ '
. ■ • MAŠINŲ

• SVEIKATOS ir
• GYVYBĖS

Tel. CL. 1-4864
BALYS MASKELIŪNAS

International 
Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST.

Telefonas LE. 2-5461
Mokome su standartinėmis. au. 
tematinėmis transmisijomis ir 
Volksvvagenais.
1 vai. važiavimo ir teorijos pa
mokos nemokamai.

Namus, sklypus, ūkius, vasarvietes, verslo įmones p *7
perkant ar parduodant Jums mielai patarnaus iVVZb /■•OIOI

ST. DARGIS, J. MATULIONIS, F. SENKUS
F. SENKUS, Real Estate, 1717 Bloor St W. Toronto 9, (prie Parkside Dr.) 
RETA PROGA: 100 akenų ūkis. 8 mylios i vakarus nuo Wasaga Beach. 
10 akerių geros daržų žemės, 20 akerių kalėdinių eglučių, 40 akęrių ganyk
lų. Geras 6 kamb. namas. Visi patogumai. Garaž. Darž., tvart, Įmok. $2.900.

PARDUODAMAS TADAKO ŪKIS
150 akrų su tabako sodinimo teise 47 V2 akruose. 7 džiovyk
los. 2 šiltadaržiai. 1 pakavimui daržinė ir gyvuliams tvar- 
tas, 2 gyvenami namai su vonios kambariais, geras mašinų 
sąstatas. Visi pastatai gerame stovyje. Kaina $98.000.
mažas Įmokėjimas.:
A. PUZARA. R.R. 2. RODNEY. Ont. Tel. Rodney 124.T.3.

TELEVIZIJOS ANTENOS
2 E NIA U S10 MIS K A IN O M IS Antenos nao 3I7M 
Televizijos bokštai nuo S45.00. Garantuotas darbas ir vaizdas 
kanaluose 2, 4. 6. 7. 9, 11.
Skambinti: LE. 6-4004 iki 10 vai. vak. Leonui BIELSKIUI.

r^CMOLKAN
. V. RKAL’i'ESTATŠ'^r T,-. 
a,-. ■ '.

REALTORS
527 Bloor St. W Tel. LE. 2-4404

Perkant ar parduodant betkokį nekilnojamą turtą, kreipkitės 
į šią gerai žinomą firmą.

Didelis pasirinkimas gyvenamų namu, į vairaus dydžio apar
tamentų, biznių, farmų sklypų etc. 
Sąžiningas ir skubus patarnavimas.

Geriausias morgičių gavimas bei sudarymas visame Toronte.
DUNDAS — DOVERCOURT 

5400 įmokėti, 6 kambarių namas. 
Vienas atviras morgičius 10 metų, 
mokamas tik $300 metams ar ma
žiau. Pilna kaina $6.500.

RONCESVALLES AVĖ — 
DUNDAS

$2.000 įmokėti, 6 kamb. atskiras mū
rinis namas, 2 vonios, 2 virtuvės, 
kvadratinis planas, garažas, pilna 
kaina tik 14.500. V

EVELYN — ANNETTE
$3.000 įmokėti, 9 kamb. atskiras 
gražus mūrinis namas, kvadratinis 
planas, vandens alyvos šildymas, 
garažas, gražus didžiulis kiemas, 
pilna kaina $17.500, labai geras pir
kinys. Seimininkas iškeltas iš To
ronto. Turi būti skubiai parduotas.

RUNNYMEDE — BLOOR
53.500 įmokėti ar mažiau, 5 kamb. 
atskiras mūrinis namas, vandens 
alyvos šildymas, garažas, viena 10 
m. atv. skola. Pilna kaina $13.500.

BERESFORD AVE. — BLOOR 
$5.000 įmokėti, 7 kamb. atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 
aaujas šildymas, garažas, didelis 
kiemas, namas be skolų.

PARKDALE
$4.000 įmokėti, 10 didelių kamb. . 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 
naujas šildymas, 2 virtuvės, 4 kam
bariai pirmame augšte, didelis kie
mas, skubus pardavimas. Pilna kai
na S15.500 ir vienas atv. morgičius.

INDIAN RD. — BLOOR 
DUPLEKSAS

$5.000 įmokėti, 13 kamb. atskiras 
mūrinis namas, naujas vand. alyvos 
šildymas, 6 kamb. pirmame augšte, 
užbaigtas recreation kamb. rūsyje, 
dvig. gar. geras nuom., puiki vieta.

SWANSEA
56.500 įmokėti, puikus 5 kamb. bun- 
galo, centrinis planas, pusiau baig
tas recreation kamb. Aluminiaus 
langai ir durys, garažas su priva
čiu įvažiavimu, 17 m. atvira skola.

JANE — ANNETTE 
TRIPLEKSAS

$10.000 Įmok., 14 kamb.. 5 m. senu
mo. vand. alyva šild.. šon. ivažiav.

RŪKALŲ KRAUTUVĖ
$6.700 pilna kaina, lietuvių rajone, 
savait. apyv. maždaug S900, labai 
žema nuoma, geresnės vietos nie
kuomet nerasite.

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

$2.900 įmokėti, High Park rajone, 
atskiras mūrinis 9 kambarių 
namas. Dvi ultra-modernios 
virtuvės, Garažas ir šoninis 
įvažiavimas. Viena atvira sko
la balansui lengvom sąlygom.

$6.000 įmokėti, Bloor - Jane rajone, 
puikus 5 kambarių bungalo- 
vas. Pilnai įrengtas 3 kamba: 
rių butas rūsyje. Garažas ir 
privatus įvažiavimas. Labai 
didelis gražus kiemas. Pilna 
kaina tik $18.900. .•

$8.000 Įmokėti arba mažiau, 3 metų 
senumo dviejų šeimų na
mas — dupleksas. Dvigubas 
garažas ir privatus įvažiavi
mas. Pilna kaina $27.000.

$9.000 įmokėti, High Park rajone, 
visai naujas 8 kambarių per 
du augštus namas. Dvi mo
dernios vonios. Pilnai išbaigi 
ti du kambariai rūsyje. Gara
žas su privačiu įvažiavimu. 
Pilna kaina $28.000.

$3.500 Įmokėti. Naujas ypatingai di
delių kambarių bungalovas 
tarp Islington - Kipling. Dvi
gubas garažas ir privatus įva
žiavimas. Pilna kaina S21.900.

$6.000 Įmokėti, Bloor - Brock rajo
ne, dviejų šeimų mūrinis at
skiras namas — dupleksas. 
Karšto vandens alyvos šildy
mas. Didelis kiemas, 4 gara
žai. Labai arti Bloor gatvės. 
Pilna kaina S21.500.

100 akrų farma prie Barrie, 6 kam
barių gyvenamas namas ir ki
ti pastatai geram stovyje. 
Traktorius ir kiti padargai. 
Pilna kaina S8.900. Mažas 
įmokėjimas,

$18.500 pilna kaina. Didelė 255 ak
rų farma ant ežero kranto. 
Visi pastatai labai geram sto
vy. Labai tinkama pieno ar 
mėsinių gyvulių ūkiui. Da
bartinė savininkė - našlė no
ri skubiai parduoti. Prašo 
apie S5.000 įmokėti.

Be to, turime labai dideli pasirin
kimą įvairaus dydžio apartmcnti- 
nių namų.

J. RUKŠA
LE. 2-4404

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

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

ED. KONDRATAS 
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ 

siuvėjas
1113 DUNDAS STREET WEST • TORONTO • TEL. LE. 3-54M 

Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų kostiumams bei paltams.

WALLY’S GARAGE
PERSIKĖLĖ iš 5 Robert St. Į N A U J A S P A T A L P A S 

726 Lansdowne Avė. Tel. L E. 3-0631 
(Tarp Bloor ir Dupont)

Visi mašinų remonto darbai lietuviams atliekami PIGIAU 
lietuviškame WALLY’S GARAGE. Sav. VI. Tarvydas.

Automatinė transmisija pigiomis kainomis, išorės taisymas (Body 
repair), dažymas ir visi kiti taisymo darbai atliekami sąžiningai. 

Darbas garantuotas.
726 Lansdown Ave. Tel.: darbe LE. 3-0631, namuose RO, 3-2445

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. <Pr*e Lansdowne Ave.)

Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450
Namu telefonas BE. 3-5996

4.

BUNGALOW SWANSEA—BLOOR 
$15.900, mūrinis, visi dideli kamba- 
riąi. alyvos šildymas, geram stovy
je, garažas prie šoninio įvažiavimo.

DUPLEKSAS
$2.000 Įmokėti, mūrinis, atskiras. 2 
modernios virtuvės, 2 vonios kam
bariai, apšildomas alyva, gražus so
das. garažas, viršutinis augštas iš
nuomotas, savininkas turi parduo
ti, nes yra pirkęs kitą nuosavybę.

RESTORANAS, KABINOS, 
VASARNAMIAI

5 mylios nuo Toronto, Port Credit 
rajone. 3 atskiros kabinos. 3 dvigu
bos kabinos, 4 kambarių vasarna
mis, užkandinėje 12 sėdimų vietų, 
apyvarta apie $800 per savaitę. Pui 
ki vieta pristatyti motelio vienetu

l KIS NETOLI ST A YNER, 
WASAGOS KURORTO

S 15.000 pilna kaina, prie pagrindi
nio plento, 82 akrai apdirbamos že 
mės. 7 kamb. mūrinis namas, 3 
kluonai, arti mokyklų, nuosavybe 
be ipotekos, anglai savininkai.

NETOLI PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS

S3.500, atskiras 8 kambarių, dviejų 
augštų mūrinis namas, šildomas aly
va — karštu vandeniu, 2 modernios 
virtuvės, 2 pilni vonios kambariai, 
garažas, idealus dviem šeimom. 
RONCESVALLES — GFOFFREY 
$13.900, plytinis, 6 dideli kamba
riai. alyvos šildymas, dvigubas ga
ražas. dabar neapgyventas, arti Ron
cesvalles.

GROŽIO SALIONO PASTATAS 
IR BIZNIS

$25.000, Bloor - Runnymede. plyti
nis. gerai įsikūręs biznis, karšto 
vandens šildymas alyva, moderni 
krautuvė su 4 kamb. butu, dvigu
bas garažas, nuolatiniai klijentąi 
tuoj pat atneša pelną. .■ 

NUOSAVYBE INVESTAVIMUI 
$26.500, mūrinė krautuvė su 2 bu 
tais po 5 kamb . pajamos virš $3.600 
per įlietus, krautuve ir 1 butas iš
nuomoti pagal sutartį, 1 bute mėne
siniai nuomininkai.

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 
J. Girdvainis . ■ '
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PETERS -WILES
REALTORS LTD.

1190 Weston Rd. (prie Eglinton Ave.) 
Telefonas RO. 2-1191

JANE — BABY POINT 
$1.509 įmok., 5 kamb. mūr. punga- 
lovas. Dvigubas garažas, šoninis 
įvaž. Skubus pardavimas.

SUNNYSIDE AVE. — GARDEN 
$2.000 įmok., 7 kamb. mūr. 2 virt., 
2 vonios, geras nuomavimui. 10 me
tų morgiėius. Parduos už $14.000.

HIGH PARK BLVD. — 
RONCESVALLES

$3.000 įmok., 10 kamb. per 3 augš- 
tus, mūr. atsk., 3 virt., 2 vonios, 
dvig. garažas, namas be skolų. Pra
šo $18.500 Vertas pamatyti.

BLOOR — RUNNYMEDE 
$3.500 įmok., 7 kamb. mūr.^ per du 
augštus, 2 mod. virtuvės, 2 vonios, 
tinka dviem šeimom. Arti Bloor, 2 
garažai. Namas be skolų. Skubus 
pardavimas.

KEELE ST. — EGUNTON 
$3.500 įmok., 10 kamb. originalus 
dupleksas. Viskas atskirai — du po 
5 kamb. butai. Namas be skolų. Tes
tamentinis parci. Prašo S 18.500.

BLOOR — DURIE ST. 
$3.500 įmok., 6 kamb. mūr.. mod. 
virt., alyva šild., vieta garažui. Vie
nas morgičius 10-čiai metų.

SWANSEA — BLOOR
$4.000 įmok., 5 kamb., mod. bun- 
galovas. Garažas ir šoninis įvaž. 
Galima tuoj užimli.

BLOOR — LANSDOWNE
$4.000 įmok., už auto mašinų re
monto dirbtuvę su visais modemiš
kais įrengimais (Auto Body Shop). 
10-čiai metų nuoma su pirkimo tei
se. Savai, pajamos $4.000. Prašoma 
kaina $7.000.

HIGH PRK. AVE. — BLOOR
$8.000 Įmok., 7 kamb. per du augš- 
tus. rupių pl..atsk., mod. statybos. 
Labai švarus iš lauko ir vidaus, 
vand. alyva šild. Platus šoninis įva- 
žiav., garažas. Vertas apžiūrėti.

BLOOR — SWANSEA
$10-15.000 įmok., 5 butų aparta
mentas, graži vieta, geras nuoma
vimui, augštos pajamos. Geras in
vestavimas. Prašo S42.000.

BLOOR — QUEBEC
S7.000 Įmok., 10 did. kamb., mūr., 
atsk.. geras išplanavimas, 3 mod. 
virt., vand. alyva šild. Vienas mor- 
gičius. Yra garažas.

S. JOKŪBAITIS
Nuoširdus ir sąžiningas patarna vimes.

Telef. RO. 2-1191. Namu RO. 6-0417

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

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

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

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

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

TAUPYK IR SKOLINKIS
Toronto Lietuviu Kredito

v

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 invalidumo atveju 

apdraustos. • Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje.

DARBO VALANDOS: pirmadieniais ir penktadieniais nuo 10 vai. ryto ligi 
I va!, p.p. ir vakarais nuo 5.30 ligi 9 vai. vak.: antradieniais nuo 10 vai. ry- 
:<j ligi 1 vai. p.p. ir vakare nuo 7 vai. ligi 9 vai. v,; trečiadieniais ir ket

virtadieniais nuo 10 vai. ryto ligi 1 vai. p.p.

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

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

148 WESTMINSTER AVE Telefonas LE. 2-5191

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

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

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

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

1076'/2 BLOOR ST. W., Toronto
Po 7 vai. vak. skambinti RO. 9-9392

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

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

(prie Dufferin)

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

VISŲ RŪSIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS 

Dundas Auto Body 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

Sav. Ant. Paškevičius

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

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

Skambinkite LE. 3-4912. 24

J. BARAKAUSKAS
Elektros 

kontrąktoriųs
Visų rūšių elektros 

įrengimai ir pataisymai.
TeL RO. 7-9947 

Hnmberview Rd., Toronto.

VYRIŠKŲ IR QillXTOiOC 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ OlU V V|vlO

A. Beresnevičius
Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų. 

AugšČiausios klasės darbas, žemos kainos.
1299 DUNDAS STREET WEST. TORONTO.

■ THetilW'IR-"

Anglai nepažįsta savo karalienės
Tokia yra tradicija, kad ang- sitarnauja karalienės prestižui,' dėjo moteris, Elzbieta tapo visų i “■ apylinkės lietuviams įvyks 

lai karališkosios šeimos, o ypač kai ji išsitraukia iš rankinuko iš dėmesio centre ir apsuko galvas 22 d : sekmad‘^’
valdančiojo asmens, viešai nekri- j anksto mašinėle parašytą kalbelę, net ir seniams: visi ją adoravo, jai ’ ’J *
tikuoja. Bet, iš kitos pusės, dėlto i kurią vietos vyresnybė atsako smilkė, tačiau karalienė dėl to ne- Cumberland gatvės • 1 
mažai pažįsta savo valdovų gyve-į irgi iš anksto parašytu tekstu, 
nimą. Šiomis dienomis Londonei Knygos autorius nieko net

OTTAWA, Ont.
LIETUVIŠKOS PAMALDOS visiems

ŠYPSENOS
KĄ DUOSIT VARGŠAMS?
Labdarybės vajaus aukų rinkė

jas, radęs lošiančius proferansą, 
ėmė įkyriai prašyti aukų varg
šams. Į lošėjų atsikalbinėjimus 
nekreipė dėmesio ir vis maldavo. 
Vienas lošėjų atsistojo ir taip rė
žė kumštimi, kad aukų rinkėjas 
parkrito su įlaužtu žandu. Atsi
peikėjęs atsistojo ir tarė:

— Tai ką davėt, davėt man, o 
ką duosit vargšams?

Susigėdę lošėjai sumetė stam
bią sumą.

Atminimas
— Jei esi draugas, paskolink 

man šimtą dolerių.
— Aš matau, kad tu dėvi ant 

piršto brangų žiedą, duok jį kaip 
užstatą.

— Negaliu, nes tai mano moti
nos atminimas.

— O mano pinigai — mano tė
vo atminimas . . .

Uolus žvejotojas
— Pone prižiūrėtojau, leiskir 

man sugauti šiame prūde kelias 
žuveles. Gal tai nebus nusikalti-

— Ne, tamsta, tai nebus nusi
kaltimas. bet stebuklas, nes žuvų 

• šiame prūde visiškai nėra ...
Tas pats pagrindas

. — Jūs turite giminiu?> 
. -— Taip, du pusbroliu.

— O kuo jie užsiima?
— Vienas dainininkas, kitas 

girtuoklis.
— Aha ... vadinasi, abiejų pa

grindas yra gerklė...
KANDIDATAI I 
POLICININKUS
Windsoro policijos vadovybe 

buvo nustebinta kandidatų žinio
mis. Policijos šefas Carl Farrow 
pareiškė, jog kaikurie kandidatų 
į policijos kadetus, egzaminų ra- 

^šomuosiuose Įrašė:
— Texas yra Kanados sostinė. 

! — Į Kanados pajūrio provinci- 
turi eiti su likusiais batais pagal ■ jas įeina ir Kalifornija.

i nurodytą adresą į parduotuvę su — Kanados didžiausios upės: 
patarnautojais ir čie neskubant Detroit ir Thames.

i prisitaikinti kitus, bet jau reikia i — Kanados populiarusis gyvu- 
primokėti 20% batų kainos. i lys — liūtas (vietoj bebro).

v y. x r. .......¥ — A v . .. . ... ... ... ... .. _ . i iš Cumberland gatvės,mažai pažįsta savo valdovų gyve-į irgi is anksto parašytu tekstu. pasimetė ir mokėjo išlaikyti sau
nimą. Šiomis dienomis Londone Knygos autorius nieko neturi ką. Reikia, kad šis populiarumas DEMONSTRACIJOS įvyko prie so- 
pasirodė Sir Charles Petrie kny- prikišti karalienei dėl viduramžių ^išliktų ir toliau. O tam Sir Char- ambasados dėl pradėtų atomi- 
ga “Siu dienu Britanijos monar- pompos, kuria apsupama karalie- les ir siūlo tam tikru atmainų ka- ™ų bandymų. Daugumoje tai buvo stu-

ropos kraštų. Pro ambasadą pravažia
vo apie 40 automobilių su plakatais, 
iškeliančiais sovietų kėslus užvaldyti 
pasaulį. Vietos gyventojai yra labai 
pasipiktinę sovietų veidmainiškumu.

GYVENTOJU SKAIČIUS Otavoje 
padidėjo iki 418.399 su priemiesčiais. 
Taip praneša Dominion Bureau of Sta
tistics po paskutinio 1961 m. gyven
tojų surašinėjimo. įsidėmėtina, kad 
1956 m. buvo tik 345.460 Otavos mies
te.

PAKRIKŠTYTA: Juozo ir Ketės Am- 

nuoširdžiai sveikiname, o mažytei lin- 
kime Dievo palaimos. Krikšto apeigas 
atliko kun. dr. V. Skilandžiūnas.

JUOZAS IR ALĖ MORKŪNAI nu
pirko “Supertest” gazolino stotį. Nau
jiesiems verslininkams linkime sėk
mės, o mieliems tautiečiams: savi pas 
savus!

VYT. RADŽIUS susituokęs su Vita
lija Danute Keibaite gyvens Otavoje. 
Jauniesiems linkime Dievo palaimos.'

F. NAGY, buvęs Vengrijos min. 
pirm., spalio 6 d. Otavoje PET vardu 
įteikė J. Diefenbakeriui garbės raštą i 
už jo pastangas keliant pavergtųjų rei
kalus Jungtinėse Tautose. <

chija”, kuri sukėlė didelio susi- nė didžiųjų iškilmių proga. Dargi , ralienės santykiuose su savo pa- 
domėjimo ir ginčų karalienės pa- pripažįsta, kad tai yra didieji mo- valdiniais. . -1 Sav.
valdinių tarpe. Manoma, kad ją j narchijos institucijos šulai, ta-j 
atidžiai perskaitys ir karališkoji j čiau apgailestauja, kad toji pom-į 
šeima. Autorius, žinomas politi- pa rezervuota tik sostinei. Kara-| • Sovietų Sąjunga pasirašėsu- 
nių problemų žinovas, rašo ypač lienė, vizituojanti kitus savo im- tartį su Prancūzija importuoti 3 
apie karalienę Elzbietą, tą gražią perijos miestus, esą turėtų įva- milijonus bonkų Dior kvepalų, 
ir jauną ponią, apie kurią laikraš- žiuoti karališku vežimu, lydimu Jei tos bonkos butų ir labai didė
liai rašo kasdien, kurios atvaizdą uniformuotų raitų palydovų, lės, kiekviena rusė gautų tik po 
mato pašto ženkluose, mokyklų ir Kraštui karalienė galėtų patikti vieną lašą kvepalų, 
valdžios Įstaigų salėse, kuri tačiau ir tokia išorine forma. Toliau pa-, , Ppr opsu č m
tautai yra didi Nežinomoji. Nors aiškina, kad jei karalienės judo- mėnesiu«; kiekviena diena Ontario 

(provincijoje automobilių nelai-!
^iau tauta beveik nieko nežino suose sąrašuose, tačiau ji mokan-i buvo užmušti 2 5 asmenys i brozų dukrelė Diana Birutė. Tėvelius apie .jos asmenybę, jos idėjas ir j ti mokesčius nuo savo nejudomo- Į!^^^^^^^1^:1 • - ■ - - - - -■
jos galvojimo būdą. turto ir kasmet-iždas gauna"ę

Sir Charles Petrie mano, kad apie milijoną svarų sterlingų, nes 1 v v
pačios karalienės naudai reikėtų [ Anglijos karalienė turi didelius I 
sulaužyti tradicinę tylą. Esą nie- turtus ir yra turtingiausia pašau- ! 
kas nereikalauja, kad ji viešai iš-. lyje moteris. Iš to seka, kad Ang- 
dėstytų savo pažiūras ginčytinais' lijai monarchija nieko nekaštuo- 
ar jautriais klausimais, pvz. apie ja ir klausia autorius, ko laukia 
atominę bombą ar apie privati- parlamentas ir nepaskiria metinės 
nės pramonės suvalstybinimą, ne- sumos Kento kunigaikštytei ir jos 
kalbant jau apie knygą "Lady i dukrai Marinai, kurios neturi ki- 
Chatteley meilužis”, tačiau tautai: tų pajamų ir yra išlaikomos kara- 
būtų naudinga žinoti, ką karalie- lienės privačiomis lėšomis. Esą 
nė mano apie anglų rašytojus ir " ' " ‘
teatralus. Būtų naudinga, jei ka-' 
ralienė palaikytų ryšius su tautos ■ 
intelektualinio gyvenimo atsto
vais. Dabartinių anglų rašytojų į 
didesnė dalis yra respublikonai 
ir i monarchiją žiūri su nepasiti
kėjimu bei panieka. Bet toks jų 
nusistatymas galbūt kyla iš to, < 
kad jie niekad neturi progos, kaip 
tai yra su generolais, admirolais 
ar didžiaisiais pramonininkais, 
susitikti tiesiogiai su Royal Fa
mily. nebent jie priklausytų augs-i 
tajai aristokratijai ar užimtų 
augštą vietą politikoje. Gaila, ra-Į 
šo Sir Charles, kad teisingai ar 
neteisingai karališkoji šeima yra'

jos laikas nuo laiko parduoda sa
vo šeimos brangenybes.

Sir Charles yra tikras, kad ka
rališkoji šeima nežino, kiek ji 
krašte yra populiari, tačiau ko
dėl, kai viešai pasirodo, ji yra to
kia rezervuota? Niekas nereika
lauja. kad karalienė šauktų spau
dos atstovų konferencijas, tačiau 
jei Buckingham© rūmai laiks nuo 
laiko atidarytų savo vartus ir žur
nalistams, iš to būtų naudos vi
siems. Autorius prileidžia, kad 
dėl to nėra kalta karalienė, bet 
kalti jos patarėjai. Pagaliau ati
davęs pagarbą karalienės kuklu
mui. Sir Charles sako, kad pirmai- 

sudariusi nuomonę, kad ji yra la- ■ siais valdymo metais, gal dėl to, 
bai ribotų pažiūrų ir retai paima kad jau seniai Britanijos soste sė- 
knygą i raknas. Tai rimtas trūku
mas. kuris .galima pataisyti labai 
lengvai, su mažomis pastangomis.

Autorius iškelia ir kitas ano
malijas: esą tiesiog juokinga, kad 
vedybiškai išsiskyrę asmenys pri
vačiai gali pietauti su karaliene, 
tačiau tie patys asmenys negali 
dalyvauti oficialiuose priėmimuo
se. nes ištuoka, pagal dvaro pro
tokolą, yra neišdildoma dėmė. Iš
kelia ir kitą paradoksą: paskuti
nio karo metu ištuoktiniai kari
ninkai negalėjo dalyvauti me
džioklėse Windsoro pilyje. Išeina 
taip, kad nelaimingas karininkas, 
kurio šeimos reikalai gal ir be jo 
kaltės susipainiojo, galėjo ir tu-

Sudbury, Ont
KVX. L. KEMESIS, Manitouwadge 

parapijos klebonas, kurį laiką gydę
sis ligoninėj, išvyko į JAV stiprinti 
sveikatos geresniame klimate.

SKELBIMAS NR. 1
JAU METAS PAGAVOTI APIE 

KALĖDINĖS DOVANAS, kurias 
siusime savo artimiesiems anapus 
geležinės uždangos.

Lietuviškos firmos Anglijoje at
stovas A. Kusinskis siūlo pasinaudo
ti nauju ir gana plačiu įvairių pre
kių katalogu bei greitu patarnavi
mu.

NUO ADATOS IKI “SINGER” 
SIUVIMO MASINOS ARBA DVIRA
ČIO galite užsakyti tiesiai iš Europos 
sandėlių. Kainos nupigintos! Per- 
siunčįu ir pačių klijentų sudarytus 
siuntinius.

Tokių siuntinių papildymui pas 
atstovą galima gauti kaikurių pre
kių, kurios Lietuvoje yra labai pa
geidaujamos.

Pristatymas garantuotas.
Dėl kainoraščių ir informacijų 

kreiptis: 61 Front St., Apt. 3. Tel. 
4-1605.

LONDON, Ont

i 
b Į 
> r

Kor.

BATŲ AUTOMATAI
Niujorke yra atidaromi batų 

pardavimo automatai. Juose pir
kėjas gali pirkti batus daug pi
giau, bet pinigus reikia sumokėti 
iš anksto. Prisitaikinti batus duo
dama tik viena minutė. Jei per ši 
laiką pirkėjas nespėja batų grą
žinti i automatą, kitos poros pri 
sitaikymui jau negali gauti. Tada 
t ■ . ....................

i nurodytą adresą i parduotuvę su

Automobilių, namų, vasarnamių, sveikatos, 
gyvybės, pensijų ir kt. IlĮ /• f /01J.

LEONAS POCIUS grižo iš ligoninės. roji Dievo Motina pasirūpina jos am 
po automobiliio nelaimės ir sveiksta žinąja globa... anapus karsto... 
namuose. Jam buvo įlaužti trys šon- D. E.
kauliai, truputį sužeistas inkstas ir c a v i •
stiklais sužalota galva. Nelaimė ivyko ~eS į
Londone prie Emerv ir Edward gt. valdybos suruošti rugsėjo 2o d. rudens . 
kampo, koi automobiliu važiavusi mo- sezono atidarymo sokun praėjo su pa-.

I Draudimai arba RO. 6-0832
P. Barausko Agentūra

49 Cameo Cres., Toronto 9.

teris nesustojo prie pagrindinės gat- s.sėk.mu. Nors *r mažoje l.etuvių ko-], 
vės. nors to ir reikalavo ženklalentė. -ornjoje susmnko apie 80 dalyvių .r. 
Ten pat ant kampo stovėjo ir Dieno d^e S6d pelno. Buvo paimta labai gra-p 

‘ zi sale, kuri susirinkusiems padare r 
i gražų įspūdį ir prisidėjo prie bendros j 
; nuotaikos pakėlimo. ■

šiemet apyl. v-bai energingai vado-;
, vauja J. Butkus. Be įprastinių apyl. I 

rėjo žudvti karaliaus priešus, bet terš apvnaujė mašina irgi sudaužyta.: vaidybos darbų, jis įvedė vieną naujo-į 
J r - i ve — biuletenio leidimą, kuriame duo-:

mušė priekini, automobilio stiklą.-bet’' Yisas kolonijos žinihs. Biuletenis; 
liko nesužeistos, nors jis dėvėjo taut^ sutlktaf daug;

- iu Prlsldeda prie kolonijos lietuviškos i

sunkvežimis. Visos trys mašinos su 
puolė į vieną krūvą ir rezultate: su 
daužyta apie 90 pilnų pieno bonkų 
McGregor mašina, kurioje buvo ir L 
Pocius, atiduota į geležies laužą, mo-

negalėjo būti pakviestas nušauti L. P. susidūrimo momentu galva iš 
fazano. .J1

Sir Charles mano, kad Anglijo-:akys 
je, kur ištuokos yra taip dažnos, Pkinius-k“rie kat^ palaikymo,
yra tiesiog absurdas laikytis senu cHtl^Ttik^nprki’ri'o^antaki ano^?1ir SU Ankstyvesnės v-bos iškelta Liet. Na- 
laikų etiketo ir nepnsitaikyti nau- raižė salva Mašinu vairuotojai liko mų is^mmo minus dabartinėje^valdy- 
Jiems laikams. Autorius pataria nesužeisti. Nelaimė ’ ivvko rugsėjo 15 bojo rado dideli pritarimą. J. Butkus 

..................  ’ i visu atsidėjimu jiesko būdų siam su-
1 manymui įgyvendinti. Didžiausia kliū- 
jtis — permažas lietuvių skaičius — 
vos apie 100 dirbančiųjų.

Gruodžio 2 d., šeštadienį, apyl. v-ba 
planuoja netik Londono, bet ir pla
čiųjų apylinkių lietuvių sąskrydį. Pa
kviestas liet, orkestras iš Čikagos. Vie 
tiniai lietuviai maloniai prašomi šiam 
savaitgaliui pasikviesti savo gimines

• ar pažįstamus iš Toronto, Hamiltono 
Linkime sužeistajam tautiečiui greit ir kitd tolimesnių vietovių.

nasveikti i Londono lietuviai remia netik vie-
p ’ | tos tautinius reikalus, bet taipgi pri-

A.A. NIJOLEI MAČYTEI šv. Petro | sideda ir prie kitų lietuviškų pastan- 
kapinėse pastatytas gražus paminklas. ■ gų Įgyvendinimo. Čia veikia Džiambo- 
Rugsėjo 23 d. ji pašventino kun. J. ■ rėš fondas, tiksliai ir sąžiningai veda- 
Danielius, dalyvaujant nemažam bū- mas p. Gudelio. Hamiltono Liet. Na
riui vietos lietuvių, keliolikai jos mai iš Londono ir jo apylinkių jau yra 
draugių ir viršininkių iš šv. Juozapo gavę apie $4000 ir dar daug tautiečių 
ligoninės gail. seserų mokyklos. A.a. 
Nijolės viršininkėms vienuolėms pa
tarus ir tėvams esant irgi tos pačios 
nuomonės, paminklui parinkta šv. Mer
gelės Marijos statula, nes velionė sky- 

įrė ypatingą dėmesį jos garbinimui.
Kapą puošė ne tik paminklas, bet ir 

daug gėlių, suneštų skautų ir kt. lie
tuvių Tėvų puokštė -— 19 rožių: a.a. 
Nijolė paliko juos vos 19 metų sulau
kusi. A.a. Mačytės draugė vyr. skilt. 
Vida čcgytė. padedama kitų skaučių, 
nupynė gražų vainiką iš lauko gėlių, 
kurias velionė taip mėgo. Visais rei-' 
kalais tėvams padėjo rūpintis Londono j 
skautai. i

Mačių šeima nuoširdžiai dėkoja vi
siems. padejbsiems didžiosios jų šei
mos nelaimės metu, o ypač aukoto
jams. kurių dėka ir šis paminklas ga
lėjo būt i pastatytas.

Kai saulutė linksmai šypsosis ir kai 
. naktis bus rami. . 7 mėnesiena ... ar 
ir kai vėjas stūgaus Įtūžęs ir audra! 
medžius lenks prie žemės... visa-' 
da .,. Marijos statula budės prie tau. 

Iriosios lietuvaitės ir pavyzdingos skau
tės a.a, Nijolės Mačytės kapo, o pati 
Nijolė visada liks gyva šios kartos 
Londoną lietuvių mintyse. Tegul ge-,

karalienei, kad ji. monarchijos d. rytą, kai visi skubėjo į darbą, 
naudai, vengtų sudaryti kraštui Minėtoji moteris miesto judėjimo 
įspūdį, kad tik kilmingojo titulas tvarkytojų traukiama teisman. Byla, 
ar didelis turtas sudaro privilegi-i bus svarstoma spalio 27 d. Jos nelai- 
ją bendrauti su karališkuoju dva- me irsi labai didelė: vynu susirgus.; 
ru. Ragina karaliene pasekti Pasistengė gauti darbą ir yji beskubę- 
Edinburgo kunigaikščiu, Elzbie- 
tos vyru, kuris dažnai improvizuo-;
ja Savo kalbas ir pasako Įdomių laidas, McGregor gavo kitą automobi-

dama sudaužė savo automobilį, kuriam 
atrodo, neturėjo nė draudimo. Be to 
ji turės dengti ir kitas nelaimės iš-[

minčių. Niekas nereikalauja, te- ii iš draudimo. Įstaigos, 
šia autorius, kad Elzbieta impro
vizuotų sosto kalbas, kurios vi
sada yra parašomos ministerio 
pirmininko, bet yra daug kitų 
kuklesnių progų, kaip mokyklų ar 
ligoninių atidarymas, kur nepa-1

Jane Photo Supply
317 JANE ST., TORONTO 9

Aiškina nuotraukas. Nuomoja foto 
reikmenis. Parduoda foto aparatus, 

filmus ir kitus reikmenis.
ATSTOVAS

Vyt. Bu be lis
Lietuviams didelė nuolaida.

Versi o t ei. R O. 2-2213 
Buto — RO. 6-3135.

Will-Do Cartage 
Ba Id ų perveži ma s 

mieste, prieinama kaina.
Visi baldai apdrausti.

Broliai SODONIAI.

121 GE A?:: ST.. Toronto

Tek LE. 4-8390

OILS LTD. 
Atstovai

H. ROžAITIS
Greitot kuro-olyvos pristatymoi 

'■f: pvtvmrrlwm.

Dr. E. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

Dr.V.J.Meiluvienė
DANTŲ GYDYTOJA

282 RONCESVALLES AVE.
(prie Geoffrey)

Tel. LE. 5-7025

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

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
artimoje ateityje planuoja prisidėti.
Linkime londoniečiams ištvermės.

Sk. St.

Dr. J. Matulionytė
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele) 
Priėmimo valandos: pirmadieniais 
ir trečiadieniais nuo 2-9 vai. vak., 
antradieniais, ketvirtadieniais ir 
penkt ad ieni a i s nuo 9-5.30 vai. vak.

TEL. RO. 6-1372

SEGUIN
Advokatai — Notarai

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

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

W.A.LENCKI, 
; B.A., L.L.B. 
TEISININKAS — - 

ADVOKATAS - NOTARAS 
100 ADELAIDE ST. W.

Rocsn 107 
Telefonas EM. 6-4182 

Toronto

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W.

Telefonas LE. 4-8431

ŠILDYMO KONTRĄKTORIŲS
VISŲ RCŠIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

507 Dovercourt Rd.r Toronto. LE. 4-6123
•^^•ANT. JUOZAPAITIS

Taisomi RADIO IR TV aparatai 
patefonai, teiprekorderiai importuoti ir vietiniai. Darbas atliekamas prity- 
rnsfo specialisto garantuotai. F . NOR V YD A S .

Skambinti bet kada LE. 5-6007

Dr. V. Sadauskienė
DANTŲ GYDYTOJA

129 GRENADIER RD.
(2-ras namas nuo Roncesval- 

les), Toronto.

Telefonas LE. 1-4250
-Priėmimo valandos: nuo 9-12 
ir 3-8 vai. vak. (pagal susi
tarimą).

Kabinetas: LE. 4-4451
Dr. P. MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

1082 BLOOR W., Toronto 4. 
(j rytus nuo Dufferin St.)

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

(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.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie dai
nai sukelia galvos skaudėjimg ir ner
vingumų. Kolba slavų kolbomis.

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

NAMŲ. AUTO. VASARVIEČIŲ, KOMERCINIAI.
ATSAKOMYBES. APIPILSIMO, TRANSPORTO, BONOS IR PAN.

DRAUDIMO ĮSTAIGA
AL DŪDA

24 VAL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
NAMŲ

RO. 6-7132
ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BENDROVES.

DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE KANADOS PROVINCIJOSE. 
10% NUOLAIDA IMANT DRAUDIMĄ IS VIENOS KOMPANIJOS.
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DIDELI KONCERTĄ
Čiurlionio Ansamblis ir “Grandinėlė” Toronte
spalio 28 d., šeštadienį, 7.30 vai. vak. punktualiai, Central Technical
School auditorijoje, 275 Lippincott St. - Harbord į rytus nuo Bathurst

"(į^imasiš Harbord St.), duos naujos programos
Liaudies dainos, tautiniai šokiai, lietųyiški instrumentai - kanklės.

Įėjimas: Si..50, $i.00, S2.50 ir S3.00. Moksleivijai 50c specialiai paskirtose ’ Visi lietuviai iš toli ir arti mielai kviečiami ir laukiami. Bus puiki proga pa-
vietose! Norintieji pasirinkti geresnes vietas, kurios yra numeruotos, gali simatyti ir išgirsti šį nepaprastą koncertą!
įsigyti bilietus dovanų krautuvėje “DAINA” 974 College St. (prie Dovercourt
Rd.>. Telefonas LE. 4-1274. Liet. Radijo Programa “Tėvynės Prisiminimai”

TORONTO, Ont
. Jono Kr. parapijos žinios

-Parapijos vajaus reikalu pra
ėjusį sekmadieni Įvyko parapijos 
vyrų susirinkimas, kuriame daly
vavo arti šimto asmenų. Sudary
ta vajui vadovauti organai, ku
riems' sutiko vadovauti vyr. va
dovas dr. Ant. Pacevičius, padėjė
jai — J. Matulionis ir A. Rinkū- 
nas. Sekantis sudarytų komisijų 
susirinkimas Įvyks ši ketvirtadie- 

y ni 7.30 vai. vak.
Tuo pačiu laiku kitose patalpo

se Įvyko moterų susirinkimas. 
Jame parapijos moterys sutiko 
paruošti parapijos bendrus pie
tus. kurie Įvyks spalio 29 d., Kris
taus Karaliaus šventėje, tuoj po 
11 vai. pamaldų parapijos salėje. 
Norint galimai mažiau padaryti 
išlaidų su vykdomu vajumi, Įvai
riems raštinės darbams vajaus 
metu sutiko talkinti V. StaškevL 
čiūtė ir V. Anskytė.

— Šį sekmadieni yra Misijų 
diena. Meldžiamės už krikščiony
bės misijonierius visame pasau
lyje. Misijų dieną daroma specia
li rinkliava, kuri persiunčiama 
misijų ištaigoms.

— Gyvojo Rožančiaus narių su
sirinkimas Įvyks ši sekmadieni po

Toronto Lietuviu Namu dešimtmetis 1951 - 1961

D ŠIMTMEČIO MINĖJIMAS-BALIUS
PROGRAMOJE: Minėjimo aktas ir sveikinimai. Meninę dalį iš
pildys sol. J. Sriubiškienė ir muz. St. Gailevičiaus vedamas vyrų 
kvartetas. Apatinėje salėje — šokiai, viršutinėse salėse bufetas 
su gėrimais ir užka ndžiais. G ros‘ Oly inpia ” or kęst r as.

Kviečiame visus Liet. Namų narius su savo svečiais skaitlingai 
atsilankyti. Visi nariai prie Įėjimo gans nemokamai Liet. Namų 
dešimtmečio leidini. Įėjimas $1.50. Pradžia 7.30 vai. vakaro.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šiokiadieniais rožinis kalba

mas po 8 vai. Mišių, o sekmadie
niais po 9 vai. Mišių. Negalį ateiti 
į bažnyčią kviečiami jį kalbėti na
mie, jei Įmanoma, kartu visa šei
ma.

— Parapijos suaugusių choro 
bendra repeticija bus pirmadienį 
ir ketvirtadienį 7.30 vai. vak. mu
zikos studijoje.

— Parapijos vaikučių choro re
peticija bus penktadieni 6 vai. v. 
ir sekmadieni 2.30 vai. p.p.

— ši šeštadieni, 8 vai. ryto lai
komos M. ir E. Matušaičių užpra
šytos šv. Mišios už a.a. Barborą 
Maculevičienę. Artimieji ir pa
žįstami kviečiami dalyvauti.

— Ši sekmadieni, kuris vad. 
Misijų sekmadieniu, Mišių metu 
daroma antra speciali vyskupijos 
Įsakyta rinkliava misijoms pa
remti. Prašoma nors ir kuklios! 
aukos.

— Katechetinės pamokos ne
katalikiškų mokyklų mokiniams 
pradedamos ši sekmadieni po 10 į 
vai. Mišių. Gimnazistai renkasi į piją H2 ’vyrų reikėtų aplankyti 
aktorių kambarius po scena, oj maždaug po 12 šeimų, bet jei rin-

:pradžios mokyklų mokiniai — Įikėjų skaičius pašoktų iki 200, 
muzikos studiją. Pamokas dėstys' kiekvienam vyrui tektų aplanky-

S pa I i o 21 diena, šeštad i en į 
Liętuviy Namuose įvyks

TLN valdyba

MONTREAL Que.
NP seselių bazaras artėja; visi Įėjime, kuris apardė jo sveikatą, 

montrealiečiai kviečiami paremti . Po karo jis studijavo T. jėzuitų 
jų darbą savoje kolonijoje prisi- i fakultete Liuvene ir daug dirbo 
dedant nuoširdžia auka prie šio su lietuviais angliakasiais. Geros 
tradicinio metinio parengimo.! sveikatos naujose pareigose!
Prašome neatsisakyti skirti mažą Milda Bilevičiūtė susituokė su 
auką, kai aplankys aukų rinkėjai,! italu Angelo Ruffo. Draugės jai 

i arba prašom pristatyti aukas tie- buvo surengusios priešvedybinę 
šiai i vienuolyną. Nelaukime pas- staigmeną.
kutinės dienos, nes rengėjai turi Jonė Mikouytė ruošiasi tuoktis 
iš anksto viską paruošti, kad ba- su prancūzu. Jos sesuo Vanda ir 
žaras būtų kiek galint sėkminges- draugės suruošė priešvedybines 

I nis. Atsiminkime, kad seselės yra ■ vaišes. .' .
reikalingos mūsų paramos. jei no-1. Aukojo A V bažnyčios remon- 

Į rime kad jų darbas būtų sėkmin- i tui: $30 — O. Naikeiienė; $20 -y 
i gas mūsų kolonijoje. Seselės turi, P. Janušką, A. jocas;
įtik labai negausų rėmėjų būreli; Šveikauskas, P. Adamonis, Vyt. 
tad kiekvienas yra kviečiamas pri- Zubas, Pr. Montvila, Br. Bagdžiū- 
sidėti prie seselių rėmėjų būre- .nas, Pr. Givis, V. E. Effertai, B. 
lio. Bazaras įvyks lapkričio 12 d. Daoust, E. Mitchell. V. Naikelis. 
vienuolyno patalpose, A V sekmadienio rinkliava —

Rėmėjų būrelis $165, berniukų sutanoms —
Sportininkų parengimas T K. Pečkys. SJ, iš Čikagos at-i10\v naraniios metinė vakarie- 

Lapkričio 11 d., sportininkų su- įVyj-0 į parapija dirbti pašto- n/_ lankričio 18 cl
™»rsmsalėriegreneiami SLAPk:rad5!i> darb° J1? S. Mo?LŪ»ahė ir A. V. Radze-
S,°V5go)foSg 13 Bilieto - S SUSitU0Pke ,ČV b,aŽnyČL°je'
$1.50; galima Įsigyti pas platinto- Verfun’i! salėje. Taigi £ ^gyVe"5 B1»«hWton, Ntu-
jus. Bus gera proga pasimatyti su jarbas jam pažįstamas, juoba, kad j p Adenomai išvvko Euro-.jr p e j? s . poJ. E- ^XTeksteija

Vvra dirbės su lietuviais. Jis dau- \ ...i i _ s. Narkeliunaite. kuri šią va-
JČtUllUUlU 4LL-IYU JUUltld xxviuidu 4w*v***J** . • i i

Pr. sekmauieni šv. Jono Kr. rekolekcijas. Geriausios sėkmės sąrą lankėsi J_.ietuvoje, ^ Nepirkl. 
parapijos salėje Įvyko moksl. į naujame bare! 
ateitininkų susirinkimas. Dalyva
vo per trisdešimt narių, kurių 
daugelis naujai Įstoję. Vadovavo 
Violeta Akelaity tė, Laimutė 
Dambrauskaitė ir Kastytis Stri
maitis. Naujai perrinktos berniu
kų ir mergaičių valdybos ir. na
riai paskirstyti penketukais. "Bu-1 
vo nutarta daryti iškilmingą nau-' 
jųjų ateitininkų priėmimą gruo-; 
džio 8 d. Jonas Govėdas paskam-:

ir t.t. Visus vyrus, kurie aktyviai) 
galėtų prisidėti prie šio vajaus, j 
maloniai prašomi atvykti. Juo) 
bus daugiau rinkėjų, juo bus 
lengvesnis ir greitesnis darbas: 
pvz., norint aplankyti visą para-

Liet. Namų dešimtmečio 
minėjimas

Prieš 10 metų Toronto lietuviai 
parodė reikiamą susiklausymą ir 
Įsteigė Liet. Namus. Tada neturė
jome nei puošnių bažnyčių, nei 
didesnių saIių kaip dabar turime. 
Senųjų ateivių vargais pastatyta 
šv. Jono Kr. bažnytėlė su maža sa
le negalėjo patenkinti nei mūsų

9 30 vai Damaldu šios na maldos pa'r‘ kuni§ai ir seselės. Tėveliai ti tik po 6.7 šeimas. Mieli vyrai.! dvasiniu, nei kultūrinių reikalų*, j.au vai. pamatau, bios pamaiaos nra6nrn; ąavn innnimiii anip šias --- x--- ; 1OS1 ™
— už mirusius draugijos narius.

— Parlamentaras Arthur Ma
loney pranešė klebonui, kad jam 
tarpininkaujant galima gauti

prašomi savo jaunimui apie sias vį$į esate maloniai prašomi prisi- 1951 m. gruodžio mėn. visuome- 
pamokas pranešti ir atidžiai sek-: jėti. Parapija laukia jūsų pagal- nės susirinkime, ukrainiečių salė
ti, kad jos būtų uoliai lankomos. , bos Visiems į darbą jau įsijungu-1 je, pirmininkavęs veikėjas J. Jo-

— Kitą savaitę parapijos kuni-!siems _ gili padėka. 
.-v , . , - v - . . gai baigs lankyti likusius para- ;

prieš Kalėdų šventes paste laiki-jpijįe^įus Etobicoke ir Islington) Vyr. moksleivių mergaičių ..v..
nio darbo. Norintieji minėtų dar-; priemiesčiuose; be to, mieste jie ateitininkių susirinkimas įvyks: me, bet mūsų jėgos buvo perma- 
bu prašomi užsiregistruoti klebo- į iankyS šias gatves: Ellis Ave., EI- spalio 22 d*. 5 vai. p.p. Liet. Vai- žos ir mes nepajėgėme. Visi Ži
nijoje galimai greičiau. • Įįs Park Rd,, Grenadier Heights, i kų Namuose ]57 Sylvan Ave. Vi- nome, kad mums reikalingos lie-
--Šeimoje prie vieno 2 metų! Kennedy Ave., Kennedy Park į sos narės kviečiamos dalyvauti. tuviškosbažnvčiosirLietuviuNa- 

vaikucio reikalingamoteris; saly- >Rd, RUnnvmede Rd .ir Woodside " *
gos: $100. butas ir maistas. Tei- ĄVe ) Jaun. moksleivių mergaičių
rautis klebonijoje. . . — Pasiruošimai vajui eina prie ateitininkių susirinkimas Įvyks

y ■_ Dėkojame geradarei Vero- galo. Praėjusi sekmadieni darbin- spalio 22 d. 4 vai. p.p. Liet. Vai
nikai Steponaitienei, sv. Jono Kr. game vvru susirinkime Vajaus ak- kų Namuose. Laukiamos ir kvie- 
parapijai paaukojusiai gražias tyvių talkininku skaičius pašoko čiamos visos mergaitės ir neateiti- 
žvakides prie Aušros Vartų Mari- fx2; iki vajaus pradžios tiki- ninkės įsijungti ir susirinkimuo- 
jos altoriaus. ... masi ju turėti apie 200. Šią savai- se dalyvauti nuo 8-12 metų.

— Šią savaitę par. kunigai vizi-Įtę antradieni, i vajaus talką Įsi- ,, _ ...
tuoja Baby Point ir Jane - Dun-) jungja par moterys, telefonuoda-j , W v ■>
das rajone gyvenančius lietuvius. mos ir atsiklausdamos kiekvienos! Pradedamos sPaįį? ?9 d' Vadcų 

Sutuokta: Stasys Prakapas ir; šeimos, ar dalyvaus iškilmingoje ^.a™uose ^.u2 P’E‘. .°"
Bronislava Kalinauskaitė. vajaus’ atidarymo vakarienėje.)PieJese gaįdalyvauti visos lietu-

I Vakarienė bus nemokama ir jos iva?^ n?° ..lsos”l®r’
LK Moterų Dr-jos šv. Jono Kr. metu jokios aukos nebus renka- gades, kurios lankys sias P°Pie- 

parap. skyriaus ’ mos. Salės puošimu, maisto su-! es’ dalyvauti Kalėdų eglu-
nariu susirinkimas - arbatėlė pra- pirkimu ir paruošimu bei patar-1 mergaitės*™0*6 Lauklamos sos 
eita sekmadieni praėjo gražioje! navimu vaišių metu rūpinasi par.; §a ’ 
nuotaikoje. Draugijos narė vJY^’^ovau>mi Paf- B ąžaras
Aleknavičienė naoasakoio iš sa-! j0S- Vakane1nqes metu meninę) Lapkričio 25 d. Prisikėlimo pa- 
Aleknavičiene papasakojo is sa į programą išpildys par. vaikų ir ran natalnose ruošiamas bazaras 
vo keliones įspūdžių Punske, kur suaugusių chorai. Taip pat tiki-| v^J Na£lu skoloms sumažinti, 
savo tėviškėje virš mėnesio viešė- masi, kad į vaišes atsilankys J.E. Galintieji padaryti fantų ar jau 
jo pas savo tėvus ir gimines. E. i Toronto arkivyskupas. ! turintieji malonėkite juos nešti
Girėnienė papasakojo apie gra-: Sekantis ir paskutinis vajaus: tiesiai i V. Namus 57 Svlvan Avė. 
žiąją Floridą, kur su savo šeima reikalu vyrų susirinkimas bus šį ' LVN rėmėjai
praleido atostogas. Draugijos na- sekmadienį, 6.30 vai. vak. par. sa-, 
rėse nutarė aktyviai Įsijungti i Įėję. Bus informuojama ir prak- Studentų Skautų Sąjungos 
parapijos vajų ir paruošti Kris- tiškai parodoma kaip atliekamas Toronto skyrius spalio 7, 8 ir 9 d. 
taus Karaliaus šventėje parapijos į rinkėjų darbas: kaip lankomi na- p. Matoliūno puikiame sklype 
agape. i mai, kaip priimami pasižadėjimai, prie šilto Erie ežero suruošė ru-

n i dens stovyklą, kuri puikiai pasi- 
■ sekė. Viso užsiregistravo 41 sto-

kubynas pasakė: “Mes, senieji 
) ateiviai labai norėjome Įsigyti 
šiuos namus, kur dabar susirinko-

žos ir mes nepajėgėme. Visi ži-

mai. Dabar jūs, naujieji ateiviai, 
viršijate mūsų pajėgas. Jūs turi-

atvykstančiais sportininkais.
Rengėjai

Jaunučių at-kų sueiga gely lietuvių kolonijų yra vedęs

parapijai paaukojusiai

jos altoriaus.

Bronislava Kalinauskaitė.

parap. skyriaus

Dėkojame už dalyvavimą A. t A. B. ŠALTMIRO laido
tuvėse. lankymą ligoje ir koplyčioje, užprašytas šv. Mišias, 
gėles bei parodytą pagarbą: Toronto kūrėjams - savanoriams 
bei visiems bičiuliams ir pažįstamiems, šv. Jono Kr. parapi
jos gerbiamiems kunigams už palaidojimą, mieliems Tė
vams pranciškonams už pastovų lankymą ligoninėje.

Žmona, dukros, sūnūs, 
anūkai ir žentai

Estonian Export - Import Company

16. DUKES PLACE LONDON, E C. 3, ENGLAND

Mūsų dovanų skyrius turi didelę siuntinių pasiūlą i LIETUVĄ:
— 1961 m, gamybos angliškų vilnonių medžiagų;
— visokio maisto dėžutėse ir skardinėse.

Mes nebesiunčia me nepopuliariu 'standartiniu siuntinių". Maisto 
siuntiniams už £25 ($75) ar virš duodame nuolaidą. Pri- 
siunčiame kwiMfeaSQus. ’ ? “ , .

M U S V A TS T O V A I :
Montrealyjc —• Mr. M. Tiivel. 1830 Lincoln Avenue, Apartm. 9;
Melbourne — Mr. G. Keir. 145 Porter Rd., W—Heidelberg, Vic.

Pcr keletą nastarujų metų daiiS siuntiniu buvo siunčiama j Pabaltijo 
valstybes. Jų vienintelis tikslas buvo pagelbėti giminėms ir draugams. 
Tam įsisteigė visa eilė sandėlių ir įstaigų. Daugelis įstaigų sėkmingai tar
navo ir tebetarnauja šiam tikslui, bet kaikurios apvylė mūsų pasitikėjimą 
ir nesugebėjo suprasti mūsų reikalų.

Gnipė esto, kurie išstudijavo šią pagalbos tarnybą, jaučeiasi tikrai žiną, 
ko Pabaltijo žmonės stokoja ir kaip jiems patarnauti.

Musu naujai atidarytas dovanų siuntinių skyrius yra tvarkomas estų 
ir yra vien tik jn nuosavybė. Mūsų pagrindinis tikslas — parūpinti geros 

/■kokybės prekes žemiausiomrs kainėmis.
Prašykite ir mes prisiusime jums katalogus ir nuodugnius paaiškini 

mus apie mūsų jstaigos apimtį.

Lietuvos” laikraščio pakviesta, 
AV par. salėje pasidalino su 

T. J. Aranauskas. SJ, ilgus me- montrealiečiais savo kelionės Įs- 
tus dirbęs AV parapijoj, pasiliko pūdžiais. Paklausyti žurnalistės ir 
dirbti Čikagoj T. jėzuitų namuo- pasižiūrėti jos padarytų filmų su
se. kur jis ilgesni laiką buvojo, sirinko virš 300 žmonių. Džiugu 
Montrealiečiai ilgai ji atsimins buvo matyti ypatingai daug jau- 
kaip uolų, kantrų, paslaugų ir.nimc. Susirinkusieji nebuvo ap- 

i nuoširdų kunigą. Karo metu jam vilti. Gerai paruoštas S. Narkeliū- 
’) teko kuri laiką pasėdėti nacių ka- naitės skaitomas reportažas užtru- 

ko apie 1* 2 vai. žurnalistė lankė
si Vilniuje, Kaune. Trakuose ir 

B. Vaškelis, bendradarbiaująs savo tėviškėje. Būdama vilnietė 
. " ..’ ii' lankydama jai artimas vietas,

?• riam laikui išvyko Filadelfijon. žurnalistė smulkmeniškai galėjo

vo disertacijai apie Jurgio Baltru-' tais iki ašarų. Po to sekė filmai— 
šaičio kūrybą. Vieną mokslinį dar- i taip pat Įdomūs,
!bą ta tema B. Vaškelis jau yra) Mačiusiam J. Stuko filmus ir 

valdyba savo posėdyje spalio 9 parašęs, studijuodamas Toronto girdėjusiam jo pranešimą, S. Nar- 
d. nutarė suruošti lapkričio 4 d. un-te. Duoti pluoštą žinių apie J.' keliūnaitės filmai ir reportažas 

mą. Meninę programą žada suda- jęs “TŽ”. Tuo tarpu Toronte jo Laisvai buvo susitikusi gausybę 
ryti iš mūsų jaunimo talentų. Be pasigenda organizacijos, kuriose draugų ir pažįstamų, tad jos Įs- 
to, suplanuota suruošti advento jis dirbo. pūdžiai atrodo gana' tikslūs. Lin-
metu Toronto lietuvio teismą ir j f e ketina, kad ir kitos lietuviu kolo-
tuo būdu išryškinti išeivijos lie- '"P- galėtų S. Narkeliūnaitę iš-
tuvio teigiamas ir neigiamas pu- 1 DyaXkhstė narei-onūs ^irsti- ’v’

- ! V tarptautinė prekybos mugė
P Vvtas Mikėnas sekret — Aud- Show Mart PatalPose pasibaigė 
™?Kuo t " žd Stefa Vė-ųP’1-. *0 <lęPira,a karta joje da- 
ivvvtė. korespondentas - Dona- Uvvaujanti Sov. Sąjunga tsejo su 
t’^'ętnnkiię didžiausia pompa: is 75.000 kv.

■ Nauioii valdvba nustatė metu Pėdl-1 ,nu^ei skirto Ploto sovietai proS. kurtinį ttrS Sto HaHjai '‘Sc^toDa' 

t^^S^me^ne^duostoe’ Pakistanui. Meksikai ir ke- 
te.Visų planų mes; neisdupsime, ]Jiii Afrilrną kra5tn Vqkfvh4ą 
bet pirmasis susibūrimas bus at-: 

,. , . . einanti mėnesi. Studentai, sekite)
ahma u^isakyh ir visus i ikraščiuS. ' Valdvba

Gražuolių konkurse, kuri or
ganizavo tautinių grupių paroda 
baigiamajame baliuje Palace 
Pier, dalyvavo 16 kandidačių. Iš
rinkta Anda Grikis, latvaitė. 13 
m., lankanti Humberside Collegi- kiais, balalaikom, kaviaru ir t.t.

-v-

te daugiau energijos ir pasiryži- nianinu Liliia Rizaitė na-' • >S .e S’ 1De”ar?«arDiauJ?smo Imkimės visi bendrai ir sta- ^7? Piamnu.’. , p.a į TZ ir kituose laikraščiuose, ku-
— — — T — . .. , . , W • riam laikui išvyko Filadelfijon. iU1 saicjv

Po oficialios programos buvo zai- kur radoreikalingos literatūros sa-; viską papasakoti ir įsijausti kar- 
jai išmoktu ateitininkų himnu. P.

VI. Putvio šaulių kuopos

tykime Liet. Namus”.
Neužilgo LN Toronte buvo Įsi

gyti-
Prisiminti to meto mūsų dvasi

niam pakilimui ir vieningumui 
L N valdyba spalio 21 d. ruošia 
savo namuose dešimtmečio mi-

; vyklautojas, kurių 25 buvo SSS 
nariai. Svečių sulaukėm iš Detroi- 
to ir Hamiltono.

i Programą išpildė patys SSS To- 
i ronto skyriaus nariai. Pulk. J.
Giedraitis dėl sveikatos priežas
čių negalėjo atvykti numatytai pa- 

į skaitai. Apie dailininką M. K. 
i Čiurlionį skaitė t.n. Sigita Rama- 
į nauskienė. ASS ideologiją aiški
no se n j. K. A u gu st i n a vi či u s, ir 

į apie psichines ligas skaitė paskai- 
i tą medicinos studentė t.n. Gra
žina Girdauskaitė. Taip pat prog
ramoje tilpo keli posėdžiai, vie-1 

i name iš jų buvo išrinkta nauja
Toronto SSS skyr. valdyba, ku
rios pirmininku tapo senj. K. Dei- 
nora. Nebuvo pasitenkinta vien 
tik paskaitom ir diskusijom, die
nos kaitroje keli sportininkai net 
ežere maudytis išdrįso.

Šeštadienio naktį, po laužo, iš
kilmingoj sueigoj buvo pakelti i! 
senjorus Korp! Vytis junjorai — 
K. Augustinavičius. G. Beresnevi
čius — abu iš Toronto ir Riman- 
tas Griškelis iš Detroito.

t: < A. P. D.

nėjimą - balių. Po trumpos ofi- Prisikėlimo par. salėje parengi- > Baltrušaiti autorius yra pažade- paliko žymiai lengvesni Įspūdi.
dalios dalies ir sveikinimų bus 
išpildyta meninė programa. Po to 
bus vaišės ir šokiai.

Visi LN dalininkai ir svečiai 
kviečiami gausiai dalyvauti ir pri
sidėti prie Toronto LN dešmtme- 
čio paminėjimo. P. L.

Evangelikų dešimtmetis
Lapkričio 4 ir 5-d.d. liet, evan

gelikų liuteronių parapija Toron
te ruošia savo dešimtmečio veik
los minėjimą.

Lapkričio 4 d., šeštadienio va
kare 7 vai. rengiama iškilminga 
vakarienė St. George bažnyčios 
salėje 410 College St., kurioje 
dalyvaus kunigai, kviesti organi
zacijų atstovai, parapijiečiai, sve
čiai. Vakarienės metu bus nu
šviesta parapijos veikla ir praves
ta atitinkama programa. Norin
tieji vakarienėje dalyvauti prašo
mi kreiptis pas J. Usvaltą, 75 Eve- . 
lyn Avė., Toronto 9, Ont. Tel. RO. P Virkučįui, p. Vaičiūnui ir p. Užu- 
2-5019. -•* -.... ...*

Dešimtmečio iškilmingos pa
maldos Įvyks sekmadieni, lapkri
čio 5 d. 1 vai. p.p. Išganytojo liu
teronių parapijos bažnyčioje 1691 
Bloor St. W. ir Indian Rd. kam
pas. Jas atlaikys vic. sen. kunigas 
A. Trakis ir sup. kunigas S. Neį
manąs. Taryba

LN šėrų ir alyvos vajus
Spalio pirmoje pusėje LN Še

rus Įsigijo Hamiltono: LN pirm. 
St. Bakšys ir J. Žiurinskas. Aly
vą per LN užsisakė: J. Matulai
tis, A. Masionis, J. Žėkas, Z. Do
bilas. S. Treigys, A. Čeponis, K. 
Zabiela. V. Vaitkus. Amber In
vestment. P. Matulevičius, P. 
Stuoka. T. Daly, dr. J. Urbaitis. 
J. Vaškevičius, J. Budrevičius, 
Ch. Janston, Pr. Bastys, S. Mi
niota ir K. Kalendra.

Alyvos krosniai Sugedus ar su
stojus prašoma skambinti tiesiai 
i alyvos tiekimo b-vę LE. 7-2661' 
betkuriuo laiku.

sės. v
ŠV. JONO KR. PARAPIJOS
KNYGYNAS veikia sekmadieniais 

po pamaldų. Knygyne rasite naujausių i 
ir seniau išleistų lietuviškų knygų. į 
žurnalų, vadovėlių, plokštelių, jų tar-' 
pe Montrealio Dramos teatro išleistą į 
puikią pasakų plokštelę vaikams “žir
ginėliai”, ir gražiausių lietuviškų ka
lėdinių sveikinimų. Perkant knygų už 
S10 ar daugiau duodama 10% nuo
laida.

Knygyne g; ‘"
lietuviškus, kanadietiškus ir ameri-' 
kietiškus žurnalus bei laikraščius, tuo 
sutaupysite sau vargo ir pinigų. V.A.

Padėka
Norime tarti nuoširdų padėkos žodį 

mūsų mieliems bičiuliams: p. Čiurliui,

i letui Afrikos kraštų. Valstybės, 
'• kurios pavėlavo, kaip JAV, Ja-

i ponija. Izraelis nebegalėjo daly- 
: vauti dėl patalpų stokos. Daugu
mas dalyvaujančių kraštų pasiten
kino išstatydami meniškus rank
darbius ir smulkias liuksusines 
prekes, sovietai gi savąją dali už
pildė Įvairiausiom mašinom, iran-

piui už nuoširdų talkinima sutvarkant
L. Vaikų Namų kiemą. j^te mokyklą.

Teatlygina Jums Viešpats už Jūsų '
gerumą.

Nek. Pr. Svč, M. Marijos seserys

Išnuomojamas kambarys vienam as
meniui su maistu ar be maisto. Indian 
Rd. — Howard Park rajone. Tel. 
7674014.

Išnuomojami pirmame augšte du kam
bariai, virtuvė ir atskiras vonios kam
barys. 215 Indian Rd. Cr. RO. 6-5857.

Lietu viską baldu
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baidai ir ap 
traukiami seni pi"ia kaina. P. Lu 
bys. Tel. WA. 2-7981. Namu AM. 
1-0537.

PIJANINŲ 
technikas

A. BRIČKUS atlieka įvairius 
pijaninų remonto dorbus ir 
sustygavimus. Tel. LĘ. 7-3782.

“Latvija Amerika” laikraštis 
i Toronte mini savo gyvavimo d e- 
Išimtmetį. Nauju redaktorių pasi- 
! rašo Aleksandrs Kundrats.

>4K

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

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

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenlrą ir (vairią reikmenų krautuvėn

1212 bundas St W. Tel. LE. 2-9547 
J. BERŽINSKAS 

Užsakymai priimami ir paštu.

savo Kredito Kooperatyve "LITAS"
SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS. PASKOLOS LENGVAI IR 

GREITAI DUODAMOS BETKOKIAM GERAM TIKSLUI.
BANKAS VEIKIA: šiokiadieniais 1451 Crawford Bridge Ave., Verdun — 
pirmadieniais nuo 10 iki 1 vai. ir nuo 7 iki 8 vai., trečiadieniais ir penkta
dieniais nuo 7 iki 8 vai. Sekmadieniais Aušros Vartų parapijos salėje nuo 
10 vai. 30 min. iki 1 vai. .

Visais paskolų reikalais kreiptis pas ved. padėjėja 
PR. RUDINSKĄ tel. HU. 1-2957.

Pirm. J. Bernotas, AV. 8-3111; • Vedėjas D. Jurkus, PO. 7-4280

AL GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

1611 Bloor St. W. To’onto, Ont. 
Telefonai: LE. 6-2738. LE. 6-2664

BROCK — QUEEN. $1.000 įmokėti, balansas $12.000 per 13 metų,: moder-; 
nišk^s. 2 virtuvės, nepereinami kambariai, nauja apšildymo sistema,

BATHURST -^ BLOOR. S2.500 įmokėti, balansas S13.000 per 10 metu.
R kambariai su visais baldais, vandeniu alyva apšildomas, “Estate* 
pardavimas.

RUNNYMEOE BLOOR $0.000 įmokėti, balansas $14 500 ?>er 10 metų.
7 kambariai, nrie pat Bloor, vandeniu šildomas, platus įvažiavimas, mo
demiškas. gražus namas.

SIX POINT — BLOOR. $10.000 įmokėti, bahns^s $11 500 per 10 metų.
Specialiai statytas buncalow nisvs oilnai užbaigtas, aeram rezid. rajone.

KRAUTUVE — BLOOR — BUNDAS. $5.000 imnkėti, balansas $17.500.
M^H^rn’škai pastatytas, nlius du butai, geroi vietoj

TRIPLEKSAS — ORIGANALUS. $10.000 įmokėti, balansas $22000. 17 
kambariu, balkonai, vienu metu senumo, ęems nuomos, geležiniai laip
tai. virtuvės su visais įrengimais: pečiai, šaldytuvai ir kt. Aliumininiai 
langai. J-.,..- Z-

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




