
VISKES
Nr. 43 (615) Kaina 10<

KINUOS DELEGATAI viešai

Kristaus karalystė
PROF. ANTANAS RAMŪNAS

8SII

01J-W-------------- -
The Lights 

of Homeland 
Lithuanian Weekly 

Published by the 
Lithuanian R.C. Cultural Society 

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

TORONTO, Ontario 1961 m. spalio (October) men. 26 d.

Kristaus Karaliaus šventė galėtų ir turėtų but i mūsų tau
tiečiams kilnaus susitelkimo ir gilaus susimąstymo momentas. Įsi
gilinę ir Įsijautę i šios šventės prasmę, sugebėsime užbrėžti savo 
veikimui ir savo gyvenimui aiškią ir nepakeičiamą krypti.

Audringų XX amžiaus Įvykių akivaizdoje krikščionis nėturėtų 
išsigąsti ar būti išblokštas. Mūsų tikėjimas liudija gėrio visuotinę 
ir galutinę pergalę prieš blogi. Mįslingai mūsų planetos istorijai 
vadovauja ne neronai, atilos ir džengischanai. t.y. ne fizinės jėgos 
atstovai, bet Kristus, pasaulio Atpirkėjas, mirties pergalėtojas 
ir pilnutinio amžino gyveninio nešėjas. "Man duota visa valdžia 
danguje ir žemėje ...” (Mat. 28. 19).

Tie. kurie mano, kad Kristus miega ir nesirūpina nūdienio 
pasaulio likimu, galėtų pasiskaityti sekančią šv. Rašto vietą:

.. Po to jis Įžengė Į laivelį, ir jo mokytiniai sekė ji. Bet 
štai jūroje pakilo taip didelė audra, jog laivelis buvo bangų api
piltas; o jis miegojo. Jo mokytiniai priėjo prie jo ir pažadino ji, 
sakydami: Viešpatie, gelbėk mus, žūname. Jėzus jiems tarė: Ko
dėl esate bailūs jūs, žmonės menko tikėjimo? Po to atsikėlęs jis 
sudraudė vėjus ir jūrą, ir pasidarė didelė tyla, o žmonės stebėjosi 
ir sakė: Kas gi jis y ra. kad vėjai ir jūra jo klauso?” (Mat. 8. 23-27).

Iš Kristaus sekėjų bei mokinių baimės ir Kristaus padaryto 
stebuklo galėtų ir turėtų pasimokyti šių dienų nelaimingas žmo
gus ir žmonija.

RAKETOS 
SAUGOJA 
DANIJĄ

Europos karinė apsauga pa
staruoju metu gerokai sustiprin-

i i a: Su st ip r i nimo planuose žymi
i vieta skirta Danijai, kuri sovietų
i puolimo atveju pakliūtų i pirmą
ją ugnį. Pagal Š. Atlanto s-gos 
planą, trys Danijos šarvuočių bri

gados padidinamos iki penkių.
Bornholmo salos gynybos grupė 

: taipgi sustiprinama. Sostinę Ko
penhagą saugoja jau 36 raketi- i ševikų bloke. Rusija pasivys 
niai priešlėktuviniai pabūklai NI Ameriką jau 1970 m. Niekas tam 
\E tipo. Jų ugnis dengia visą Da- netiki, bet tai daroma vidaus po- 

! nijos teritoriją. Priešlėktuvinės '
apsaugos punktai Įrengiami Juet- 

: lando saloje ir Baltijos pakran-
i .ėse. Visi Įrengimai yra naujausio 
tūpo. gaminti JAV, bet aptarnau
jami pačių danų. Vienas batalijo- 
_ias jau paruoštas aptarnauti ra-
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Savaitės įvykiai
DIDŽIAUSIAS SAVAITĖS ĮVYKIS BUVO RUSIJOS KOMUNIS

TU PARTIJOS 22-asis KONGRESAS. Jame Chruščiovas kalbėjo du 
kartu: bendros polit ikos ir p rogramosrei kalu. Pažade jo išsprog
dinti50 megatonų bambą ir gal Įvykdė. Tai sukėlė viso pasaulio 
opiniją; visi siunčia protesto telegramas, kad raudonasis diktatorius 
nenunuodytų pasaulio be karo. JT Kanados delegacijai pasiūlius, 
priimta prieš bombos sprogdinimą rezoliucija. Dėl Berlyno paža
dėjo. kad š.m. jis dar nepasirašys sutarties su rytine Vokietija nors 
pačios sutarties klausimo neatšaukė. Iškilo viešumon nesutarinras su 
raudonąja Kinija. Chruščiovas puolė Albaniją, bet netiesiogiai bu
vo taikyta Kinijai. Manoma, kad Albanija nebegalės pasilikti bol-

Prieš kuri lajką mūsų spaudoje pasirodė dvi Įsidėmėtinos kny
gos. būtent. Išblokštasis žmogus (1951) ir Žmonijos likimas šv. Jo
no apreiškimo knygoje. Pastaroji knyga galėtų būti trumpai pava
dinta: Išblokštoji žmonija. Po Jakšto-Dambrausko traktato apie 
tikėjimą ir mokslą yra tai dvi nuodugniausios knygos mūsų reli- 
ginėje-filosofinęje literatūroje. Šios dvi knygos turėtų būti kiek
vieno lietuvio bibliotekoje: jos pateikia puikią Įžvalgą i žmonijos 
egzistencijos gelmes ir viršūnes. Šių dienų žmogus ir šių dienų 
žmonija yra du išblokštieji, du klajoja benamiai, žmogus nesuran
da kelio į žmoniją, ir žmonija nesuranda kelio i žmogų, nes abu 
nesuranda kelio i Dievą, i Kristų, i Bažnyčią, kelio į Kristaus 
Karalystę. . r

Kristaus Karalystė, būdama visuotinis Dievo tėviškumas ir vi
suotinis žmonių broliškumas, žymi žmogaus ir žmonijos kelią i 
Dievą, o per tai — žmogaus kelią i žmoniją ir žmonijos kelią i 
žmogų.

Dievo karalystės, t.y. Kristaus ir jo Bažnyčios, problema, iš
reiškia žmogaus ir žmonijos problemų visumą.

“Jieškokite visų pirma Dievo karalystės ir jos teisybės, o visa 
kita bus jums pridėta” (Mat. 6. 33) ..

Valdovas, kurio viešpatija pagrista kryžiumi
Skulpt. Dagys “ Šv. Monikos dievnamis Toronte

Nuotrauka J. Pilipavičiaus

Laiškas iš Pietų Amerikos

KYLA NAUJAS PAVOJUS BRAZILIJOJE
Kairusis prezidentas - tikrasis valdovas © Karininkai 
nerimsta © Vyskupai perspėja
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Šių dienų žmogus ir žmonija, užmiršę savo dievišką kilmę. 
Įgimti ir paskirti, yra tapę nelaimingais, klajojančiais benamiais. 
Didelės, galingos ir Įtakingos žemės tautos yra daugiau pasinešu- 
sios i militarinę ekspansiją ir pasaulio užkariavimą, o ne Į augš- 
tesnes žmogaus egzistencijos bei paskirties jieškojimą. Tad ant 
mažųjų tautų pečių užgrius didelių kultūrinių bei dvasinių užda
vinių našta. Bet ar ne tas pats yra buvę praeityje? Romos gene
rolai bei’imperatoriai .užkariavo pasauli, bet kelius i antikinio 
žmogaus ir antikinės žmonijos apšvietimą bei dvasini atsinauji
nimą paruošė dvi mažos tautos — graikai ir žydai. Romėnų galy
bė žlugo, bet negęstanti Atėnų ir Betlėjaus šviesa, pramušusi 
erdve ir laiką, iki šiai dienai nepaliaujamai srovena pasauliui, 
nuvalydama, nuskaidrindama širdis, apšviesdama protus, išjudin
dama valias, atkurdama sąžines.

Atėnai ir Betlėjaus šviesa atskleidžia kelią i žmogaus ir žmo
nijos egzistencijos gelmes ir viršūnes.

Iš to, kas pasakyta, aiškėja, kur yra mūsų likimo, mūsų pa
šaukimo. mūsų pasisekimo ar mūsų nepasisekimo keliai ir pa
slaptys praeityje, dabartyje ir ateityje.

RUSAI APSISKANDALINO
INDONEZIJOJE su savo statybo
mis. Prieš dvejus metus jie apsi
ėmė nutiesti Indonezijoje naujų 
kelių ir pataisyti esamus. Dabar 
Indonezijos armija turėjo karo 
manevrus ir kaip tik ant naujai 
pastatytų kelių, kurie, tankams 
riedant, prasmego į balas. Tokių 
keliu buvo sutarta nutiesti už 
S100.000.000.

DANIJOS DIPLOMATAS
P. BANG-JENSEN, buvo mano
ma, pats nusišovė. Kaip JT tar
nautojas jis vedė tardymus dėl 
Vengrijos pabėgėlių ir atsisakė iš
duoti liudininkų sąrašus; už tai 
buvo atleistas ir vėliau rastas Niu
jorko parke negyvas. Dabar JAV 
senato pakomisė nustatė, kad jis 
buvo nužudytas ir tik vėliau at
vilktas į parką. Kurie sutramdė 
Vengrijos laisvės sukilimą, pasi
rūpino nužudyti ir ši Danijos dip
lomatą. 1

GANOS DIKTATORIUS
NKRUMAH pasiuntė i Rusiją 400 
vyrų, kuriuos bolševikai turi pa
ruošti karininkais. Amerika Ga-

litikos sumetimais — malšinti pa
vergtų žmonių ir tautų nepasiten
kinimui. Chruščiovo kalba truku
si 6V2 vai. studijuotina visiems, 
kurie nori suprasti bolševikines 
šunybes. Jis dar kartą puolė “an- 
ti-partijos grupę”, į kurią Įeina 

; celiniam pabūklui, iššaunančiam stalininkai: Malenkovas, Moloto- 
| Honest John raketą, kuri gali pa- vas, Kaganovičius. Vorošilovas, 

iiekti taikini už.40 km. Antras j Bulganinas, Šepilovas. Sovietinės 
panašus vienetas irgi jau ruošia-) spaudos nuomone, jie nebegalėsią 
nasf Viena tokia raketa kainuo- būti partijos nariais.
ja S10.000. Ji laikoma tradicinės
rtilerijos dalimi. Be to, danų ka-, —- 
iuomenė yra gavusi sunkiųjų ■ išėjo ginti Albanijos ir rado pri- 
ankų ir prieštankinių raketų, tarimo net ir europiečių partijų 

Nauji ginklai numatyti ir 20.000 tarpe. Kinijos premjeras Čuen- 
pėstininkų daliniams,-kurių pajė- lai pagerbė Staliną kaipo “didi 
gumą papildo 60.000 savanorių marksistą-leninistą”. Albanijoje 
šaulių. ijau dabar dirba daug raudonųjų

į kiniečių įvairių ekspertų, tuo tar- 
) pu rusai visi iš ten išvaryti.

VOKIETIJOS KANCLERIS — 
ADENAUERIS. Taip yra susitar
ta krikščionių demokratų partijos 
su laisvaisiais demokratais, kurie 
pradžioje buvo prieš Adenauerį. 
L. demokratai Sųvia iš 1.8 5 m L 
nisterių portfelius. Jie taipgi pa
reikalavo pakeisti užsienio r. min. 
v. Brentano. Socialdemokratai pa
silieka opozicijoj.

PIRMASIS VOKIEČIŲ

laikė.
PRANCŪZIJOS KOMUNISTŲ 

. . - siiiena oouziciiui. PARTIJA dėl Rusijos nutarimo
----- - r------ . .. —.. ——,— —...... — — — 'nai laukuose rengia partizanus _ f vkJyti atominiu bombų sprogi- 

lart atsiradimu prezidentūroje iš- mas lik simbolinis prezidentas Ii-i pagal geriausius kubiečių ir kinų PIRMASIS VOKIEČIŲ ' skyla, Dideli nesutarimai
pavyzdžius . Pastebima, jog. pa- POVANDENINIS nuleistas jū- vyksta ir “taikos sąjūdy”, kuris 
dėtis vra ypač rimta skurdžiose ron 2945 m jiems buv0 uždraus-? Ugi šiol buvo remiamas”daugiau- 
ukinmkų zonose ir siūlo neatide- ta statvtį pov jajvus Laivas vra! šia paraudusių veikėjų. Penki to- 
liojant pravesti tose srityse ze-; moderį}-ka. iFengtas 350 tonu/i kie veikėjai, kurie buvo pirmose 

skurstantiems padėti, kad komu
nistai savo agitacijai neturėtų

i’u’i ir Gou- kapituliavus:

kyla vis daugiau atsakingų balsų ko faktiškuoju valstybės šefu, b: 
apie komunistini pavojų Brazdi- juo pagal naująją konstituciją tu
joje. Su kariuomenės, aviacijos ir rėjęs būti ministeris pirmininkas' 
laivyno vadų nusileidimu civilinio Tancredo Neves tapo klusniu 
karo išvengta, bent tuo tarpu, bet Goulart politikos vykdytoju. Pir- j 
komunizmo pavojus lieka didės- miausia. jie pasistengė pakeisti į 
nis negu kada nors. Naujoji par- arba atleisti sau pavojingus kariš-: -
ląmentinė sistema beveik dar ne- kius. o dabar tyliai skuba pareng- į taip palankios dirvos. Dokumen- 
veikia. ir faktiškasis šalies valdo- t i plebiscitą atstatyti senajai kon- 
vas tebėra prezidentas Goulart su; stitucijai. atseit, vadinamajai pre
savo neaiškiais patarėjais, kurių zidentinei sistemai. Lygiagrečiai 
tarpe yra kraštutinių kairiųjų. * rengiamas kelias Quadros griži- 
kaip Rio Grande do Sul guberna-į mui. 
torius Leonei Brizola. daugiausiai Parlamentas apatiškas, kariuo- 
padėjęs krizės metu savo gimi- menės ir apskritai kariškųjų pajė- 
naičiui Įkopti i prezidento postą.! gų augštieji kadrai dezorganizuo- 

RUOŠIAMASI NAUJAI I Jami.ir demoralizuojami, viąuo- 
KONSTITUCIJAI ' mene sumišimo ir laukimo laiko-

r i i u i- * i ! tarpyje. infliacija ir skurdas ne- IuxzL’A L-rk ir Kiiizn cfolinin fiL-otic *7v y . J

Vincento Scherer, dėl kurio kri
zės metu buvo paskleista gandų, 
esą, jis remia gubernatorių Brizo-

• Jvyko ko ir buv0 Sahma tikėtis, į mažeja. 0 tokia būkle vikriai nau-1 infiltraciją vadinamuose “demo- 
_ dojasi komunistinis ir visas jiems kratinės rezistencijos” centruose,

KAS NAUJO KANADOJE? talkinantis elementas.
GINKLUOJAMI 

KOMUNISTAI
Tai savaime aliarmuoja* FEDERACINĖ Į ATOMINIAMS ; gabenti i North Bay iš JAV slap-:

VALDŽIA Įieško priemonių! SPROGIMAMS SEKTI Kana- tai. kad nesukeltų taikos šalinin- kingesniuosius stebėtoius<ir<"

1965 m. sudaryti Įvairius projek
tus vienam milijonui naujų dar
bininkų. Jeigiis tas pavyktų, be
darbių skaičius sumažėtų iki mi
nimumo.

atsa- 
ir vai-

viskas vokiečių gamybos. Norve- rolėse, iš sąjūdžio išstojo, 
gai pareiškė noro pirkti^15 pana
šių laivų. Kaina - .' 

...... , lijono dol. vienetui.tą pasirase kardinolai; Jaime de J
Barros Camara, Rio de Janeiro ! JAV KRAŠTO APSAUGOS
arkivyskupas; Carlos de Vascon-. MINISTERS pavad. Gilpatrick
celos Mota, Sao Paulo arkivyskib ! ... . . i---- v
pas ir Augusto Aivaro da Šilva,) Pareiske- Amerika esanti taip jr tik trečioj vietoj Rusija. Mano- 
Bahia arkivyskupas. ginkluota, kad jei kas drįstų pra- ma, kad Amerika su Europa ras

Porto Alegre arkiv. Alfredo ^ėti karą, būtų sunaikintas. Kalba būdus susitarti, ir Rusija liks nu- 
Vincento Scherer, dėl kurio kri-1 Vašingtone labai vertinama. stumta visai į užpakalį.

- BRITANIJA po kelių mėnesių
— du su puse mi- j,us įstojusi Į Europos Bendrąją 

rinką. Įstos ir kitos šešios valsty-
• bės. Tai bus didžiausia sąjunga, 
kuri turės Įtakos ir politine ir ka
rine prasme. Po jos eis Amerika

IŠEIVIJOS LENKAI 
ORGANIZUOJA KARIUOMENE?

-t . *1 * I J * • /•• • .. . 11 1 z • • *■ r> 1 x 1* INI 11 wjCoHl U volUo oIvUvIUįuc II Vdl* INorima iki i da irenge seismografinius įtaisusj kų demonstracijų. Raketos gali ruotojus. Buvęs laivyno ministe-'

kurie Rio Grande do Sul zonoje 
žaibo greitumu krizės metu buvo 
suorganizuoti. “Negalime supras- 

Į ti. sako arki v. Scherer, kodėl kai- 
kurie valdžios žmonės yra palan
kūs šiems agitacijos sąjūdžiams,

Ryšium su Įtempta pasaulio vakariečiai sąjungininkai atsisa- 
būkie lenkuose vėl atgijo mintis kytų susitarimų su sovietais dėl 
organizuoti savo kariuomenę, ku- Lenkijos, padarytų Teherane, Jal- 
ri dalyvautų galimame kare su toj ir Potsdame; b. jeigu vaka- 
sovietais. Galimas dalykas, ši riečiai są-kai pripažintų Lenkijos

KANADIEČIAI IR
AMERIKIEČIAI daugiausia 

serga širdies ligomis. Pagal pa
saulio sveikatos organizacijos 
duomenis, net 40ro miršta tarp 
45 ir 65 m. amžiaus dėl Įvairių 
širdies ligų. Japonijoje ir Pran- 
cūzijoje tokio amžiaus grupėje 
mirtingumas dėl širdies negalavi
mu vra žemiausias — 1' r.

400 myliu plote nuo šiaurės aši-i turėti ir atominius užtaisus. Kita i iTndniirnlT Heek VnimtaTnž tai Tu v’rs^ subversyvine mo- klausimą yra palietęs ir lenkų Įta- respublikos vyriausybę Londone 
galio. Visoje Kanadoje vra 16!Bomarcu bazė bus Quebec prov. kad?s_vo lim^die’ blpagaJ KmlJos ir Kubos i kingasis gen. Anders, lankydama- teisėta ir priimtų Į JT; c. jeigu
panašių stočių, kurios pagauna | ‘ • Į„a? Sa. ,?„„ !’ Pavyzdzius • • • -cic V^n<rtA>M> noc n.w KonnMv vakariorim nrinaSWn nrlor5«’ _

kiekvieną Sov. Sąjungos atomini) KANADAI VARDĄ 
sprogimą. davė prancūzu keliautojas —1 v . v . . ‘ . «. T . i jtimnai, muoubv, ctt.ii ji ja ji a ;

4 • .B? zeS atradėjas Jackues Car- komuniznio grėsmėje; kad kaikas i
k nnztnrrm j • i • P’61*’. ^535 m. jis buvo Huron-Iio- nauios vvriausvbės bendradar-!

PROTESTAS JT del sovietų quois indėnų vado pakviestas į
atominių sprogdinimų rado prita-; kaimą dabartiniame Quebece. In- 
rimą kitose tautose ir bus svars-Jdėnų vadas vartojo žodi “Kanat- 
tomas pilnaties posėdyje. ta”, kuris reiškė indėnų namelių

• i kaimą. Cartier manė, kad jis kal
ba apie visą kraštą ir užrašė savo

KANADOS PREKYBOS
ATSTOVYBIŲ skaičius padi

dinamas dvigubai. 24 prekybos 
misijos Įsikurs Europoje P. Ame
rikoje. Azijoje ir Australijoje, 
kad padidintų Kanados eksportą.

i . i • '-r--------’••• sis Vašingtone pas prez. Kennedy; vakariečiai pripažintu Oderio' -
nio pioga susikviestiems sve- eI1<ilRl-.pixF . ir Otavoje — pas premjerą J. Die- Neissės liniją vakarine Lenkijos

nau- C-a,1‘v kull“_i-aiPe bpV0 ^a j i iftuviai fenbakeri. To niekas neskelbia, siena ir Rygos sutartimi 1921 m.
rininkai. pasakė, esą Brazilija ra J , tačiau iš lenkų spaudos matyti, nustatytas rytines seinas. Paga-

. . . . , . j Ir pasaulio lietuviams negali kad klausimas yra svarstomas po- liau tame londoniškės vvriausv-
is naujos vynausyoes oenctraciar- nerūpėti P. Amerikos milžino liki-(^ litiniuose lenku išeivijos sluogs- bės pranešime-pabrėžiama, kad 
biauja su Komunistais. Kad komu-!mas Brazilijoje dar tebėra per niuose. Antai londoniškė lenku asmuo ar asmenys, kurie imasi 
mstai visoje salyje ginKluojarni ir; 30.000 mūsų tautiečių. Ten ir mū- respublikos vyriausybė skelbia. veikti saVo iniciatyva, nepaisvda- 
rengiami perversmui, kad Porto ;sų diplomatinių įstaigų likimas sąlygas, kuriomis lenkiškos ka- mi teisėtos vvriausybės, bus'lai- 
Aiegre ir kitur Dio Grande do bu! galutinai dar neišspręstas. Antra. Į riuomenės organizavimas galėtų komi partizanais, veikiančiais sa
kmes metu komunistiniam bei, jei Brazilija su savo 70 milijonų^ būti jos pradėtas, būtent: a. jeigii vo atsakomvbe.
anarchistiniam gaivalui išdalinti j (pagai naujausius statistinius duo- 
ginklai nebuvo grąžinti ir kad tie. menis 70.528.526) gyventojų, savo F 
ginldai "kurią dieną lies gerų bra- > geografiniu plotu ir dar neapskai-i 
ziliečių kraują . čiuojamais žemės turtais, nelai-

Pažymėtina, jog admirolas Sil- meį kristų i komunizmo bedugnę. 
_ . _ _ . _ .. . . A _ vio Heck iš visų trijų ministerių neišvengiamai paliestu ir kaimv-i SUVAŽIAVIMAS kariškių labiausiai priešinosi Gou-; njniu galiu padėti. O tarp Brazi-

........... , . _ .... Lapkričio 15 d. 10 vai.
X^n\^iaTIDnLini\Li l̂iU'rl^ šaukiamas Kmados Liet. Katalikų Brazilijon. Įvyko atvirkščiai.. . venarna maždaug tiek, kiek Bra- [ nuomenės: 50.000 rusų. 10.000 raketas sovietM gamybos

REIKALAUJA Įzilijoje. ' Į lenkų, nežinomą skaičių čekoslo-' Stockhoimas. — švedu žinio-
ŽEMĖS REFORMOS Bet apie Argentinos ir Urugva- vakų ir visas komunistinės R, Vo- mis. apie Budapeštą ir Berlyną

, Apie padėti prabilo Katalikų jaus politinius sūkurius ir mūsų kietijos karines pajėgas — išviso sovietai Įrengė priešlėktuvinių ra- 
Bažnyčios vadovybė. Trys kardi- Įtautiečių gyvenimą abiejuose La 300.000. Tie patys rusų daliniai ketu lizdus. Tas darbas ypač su- 
nolai ir daugelis vyskupu įteikė; Platos krantuose, tikimės, bus dar prieš porą savaičių buvo matyti stiprintai tęsiamas paskutiniu

SOVIETŲ
AMBASADA Otavoje atsisa- užrašuose “Kanatta”. Iš to, ma

ke priimti Kanados protestą dėl noma, atsirado Canada, 
rengiamo 50 megatonų atominės 

įbombos sprogdinimo. Ambasada |Z||kJK'll
pareiškė, kad tai esąs "vidaus po- IvUNICjŲ
litikos reikalas”. - - - -- - -

SOVIETŲ KARIUOMENĖS 
MAN E VR Al VOKI ETI JOJ E

KANADOS
Prie pat vakariečių pozicijų so- prieštankinius pabūklus, artileri-

' šeimos nariai Dominikonų res- Kunigu Vienybės suvažiavimas 
publikoje. Paskutiniu laiku prasi- Aušros Vartų parapijos kleboni- 

KANADISKI dėjo Įvairūs neramumai, kurie ga- jOje Hamiltone, 58 Dundurn St.
ŽURNALAI pergyvena krizę h priversti prie Trujillo sūnaus North. Suvažiavimą globoja šios 

dėl mažo tiražo ir nepakankamoJ atsistatydinimo. parapijos klebonas kun. dr. J. Ta-
skelbimu skaičiaus. Iš visu Kana- -.y H ? ■' ..-■.—-..-.r- . • .■-.■■.f
doje pardu<xiamu mėnesinių ir sa- MONTREAL1O . Visi kunigai kviečiami suvažia- Goulartui labai reikšmingą ir progų si tą parašyti atskirai. K.
vaitinių žurnalų tik vienas ketvir-Į GYDYTOJAS dr. J. Stern- ¥1111V Tau„, 11VO 7 ** ***~*«"*«»
tadalis snausdinamas Kanadoj. ki- : berg pareiškė, kad išrastos tab- biu klausimu aptarti 

kybininkus. kurie skelbiasi ame-'spirti radijo aktyviems spindu- 
rikiniuose žurnaluose. Tam yra liąms. Jos betgi veikia tik trumpą 
sudaryta vadinama O'Leary komi- laiką, 
sija, kurios rekomendacijas par
lamentas svarstys ateinančioje se
sijoje.

Kunigų Vienybės suvažiavimas

i Maskvos srityje. Manevrams va- metu. T .ir
dovauja sovietų maršalas Konje- Vašingtonas. — JA\ pardavė 
vas. Ju tikslas — pademonstruoti Jugoslavijai 135 sprausminius 

____________ | Londonas. — Anglijoje kaskart vakariečiams komunistinio bloko; lėktuvus Sutartis buvo padaryta 
priežastys dėl akivaizdaus Castro- ■ daugiau kalbama apie Macmilla- vienybę ir karini pajėgumą Ry- dar E^enhoweno Jaikais^ Ju go- 

apie tai. kaip organizuojami rau- je. atrodo, liktų Jain MacLeod, lizvota 50.000 atsarginiu, o vyr. kėlė tnukšmo

Turime in- servatorių eilėse^ ir turisJ pasise- kė. kad Lenkijos “liaudies armi- kūnai, prieš kuriuos gali tekti ka- 
ja” turi moderniuosius ginklus— da nors kariauti.

MONTREALIO _____ __
GYDYTOJAS dr. J. Stern- vime dalyvauti, nes yra eilė svar- Įspėjantį memorandumą. Jame

* Valdyba nu°širdumu ir susirūpinimu
,j iškeliami faktai ir svarstomos jų I

komunizmo pavojaus Brazilijoje, no galimą pasitraukimą. Jo vieto- šium su tuo Lenkijoje buvo mobi- slavų lakūnų apmokymas JAV su- 
apie tai. kaip organizuojami rau- je. atrodo, liktų Jain MacLeod, liz^ota 50.000 atsarginiu, o vyr. kėlė triukšmo. Daugelis karinm- 
donieii partizanai. Dokumente;47 m. amžiaus, pasižymėjęs kon- politrukas gen. Jęruzelski pareiš- k,^
tarp kitko sakoma:
formuoti, kad raudonieji agitato- kimą darbininkų tarpe.

JAV. Norima suvaržyti pre- Tėtes, kurios Įgalins žmones atsi-

Čiurlionio Ansamblio 
koncertas Toronte — spalio 
28. Hamiltone—snalio 29 d..

PRIEŠLĖKTUVINIAI RAKĖ- ne 27 kaip per klaidą buvo 
TINTAI PABŪKLAI Bomarc-B at i paskelbta pr. “TZ” nr.
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LIETUVOS PRAMONĖ

bebokime lengvabūdžiai
AL. GIMANTAS

Mūsų gyvenamoje apl i n ko j e t ū- f uOti, teatlieka ■ tą ži no m o j e foto 
no visa eilė savotiškų pavojų. Jei j 
paseksime vietinių laikraščių kro
nikas, su pasibaisėjimu skaitysi
me Įvairių nusikaltimų aprašy
mus, jų motyvus, vykdymo bū
dus, žiaurumus, o neretais atve-, 
jais ir nešvankumus. Praeitais 
metais, mėnesi laiko praleidus ju
ry teisėjų sudėty, su tais nusikal
timais teko susipažinti dar arčiau 
ir išgirsti tokius nusikaltėlių me
todus, kurie išvis negali pasirody
ti laikraščių puslapiuose. Tenka ? 
apgailestauti, kad ir mūsų tau
tiečių jau yra nukentėjusių eilėse.

SKAUDI PAMOKA
Kaip vienas būdingesnių, tebū

na sekantis tikras atsitikimas, iš
gyventas vienos lietuvių šeimos, 
šio kontinento didmiestyje. Jauna i 
vedusių pora. Laimingi, paten-į 
kinti, džiaugiasi gražiu ir sveiku 
kūdikiu. Tą dieną, kaip ir papras
tai, vyras išvykęs tarnybon. Na
muose viena jauna motina su kū
dikiu. Kaip žinia, vaikučiui gi
mus. paštu atsiunčiami Įvairūs 
sveikinimai, Įvairių verslo vietų 
pranešimai, siūlymai savųjų pa
tarnavimų ir pan. Taigi nereti 
Įvairūs neprašyti svečiai ir prie 
durų. Vienas siūlo tą, kitas kitą, 
o dažniausįąi durų skambučius 
spaudinėją Įvairūs fotografai. Sal
džiais žodžiais, draugiška šypsena

Kompartijos suvažiavime, rug
sėjo 27-29 d.d., jos pirmasis sek
retorius Antanas Sniečkus, anks
čiau kodilavęs Josifą Visirionovi- 
čių Džiugašvili - Staliną, pasako 
daug tiesos. Jis kalbos pradžioje 
teisingai tvirtina: “Lietuvos kom
partija — vienas iš TSKP būrių 

atėjo Įdsąvo XIII suvažiavimą 
glaudžiai susitelkusi apie lenini 
partijos Centro Komitetą”. Lietu
voje esanti kompartija vykdo ne 
lietuvių tautos, bet rusų valią. Jei 
lietuvių tauta savo valia Įvestų 
betkurią santvarką, jei ji būtų 
savo krašto šeimininke, svetur gy
veną lietuviai rastų bendrą kalbą 
su savo broliais. Iki Lietuva bus 
po ruso padu, iki Lietuvoje esan
ti kompartija bus svetimos galy
bės agentu, mes nerasime tiesio
ginės šnektos. ; yg z

PRAMDNBS - 
AUGIMAS

\ Mes neneigiame pranešėjo 
tvirtinimo, kad per pastaruosius 
30 mėn. viršplaninė Lietuvos ga
myba siekė 15 bil. rublių. Prane
šėjui patikime, kad pramonės ga-

Suomijoj įšventintas pirmasis kunigas
Helsinkio vyskupas Guillaume 

Cobben Marijos vardo bažnyčio
je rugsėjo 3 d. suteikė kunigys
tės šventimus suomiui dominin
konui T. Martti Voutilainen Ta* 
buvo nepaprastas Įvykis Suomijos 
katalikų istorijoje, nes nuo refor
macijos pradžios iki dabar Suo
mijoje nebuvo Įšventinta nė vieno 
kunigo. Tiesa, du kiti suomiai, 
Wilfried von Chriesterson ir 
Adolphe Carling. kunigystės 
šventinius buvo gavę daug anks
čiau, bet jie abu buvo įšventinti 
^ųžsiehyje;o!i;:į.j/.

Prieš reformaciją, t.y. XV š., 
Katalikų Bažnyčia Suomijoje bu
vo stipri ir veikli. Suomiai turėjo

studijoje. Jei pagaliau kuriam 
svetimajam reikalinga pasikalbė
ti kokiu rimtu reikalu, jis visad 
ras būdą apie save pranešti paš
tu ar telefonu ir tada jau galima 
spręsti, ar toks siūlytojas galimas 
įsileisti ar ne. Jau nekartą tautie
čiai yra Įsitikinę, kad perkant prie 
durų pasiūlytas prekes, yra daug 
galimybių likti apgautam arba ge-; 
rokai permokėti, čia vargiai kas 
nepatinkamą prekę priims atgal 
ar pinigus grąžins. Tie Įvairūs du
rų klabintojai neretai atstovauja ’ 
nesamoms bendrovėms, fikty- j t 
vioms krautuvėms, studijoms ar, myba prašokusi planus, žymiai pa- 
sandėliams. Nepasitikėkime jais, j didėjusi metalo ir elektros ener- 
nors ir labai saldūs ir Įtikinami gijos gamyba. Pripažįstame che- 
jų žodžiai būtų. Jie tam paruošti i mijos pramonės augimą, naujos 
ir išmokyti. pramonės Įkūrimą, gerinimą.

Spekuliuoti savuoju saugumu 
tikrai neverta ir nereikalinga. 
Nėra nieko juokingo, kai prie kai- 
kurių durų pastebi prie skambu
čio prikaltą iškabėlę, sakančią, 
kad čia nepageidaujami jokie par
davinėtojai. fotografai, agentai, 
siūlytojai. Tai nėra joks neman- dėsto apie koloninę tvarką ir jos 
dagumas, bot tik paprasčiausia sunaikinimą. Ar.A. Sniečkui bei 
savisauga ir rimti durų varstyto-!jo bendrams neateina mintis Į 
jai t urėtų patys tai suprasti. galvą, kad sovietai Įdeda kapitalą

Į pramonės Įkūrimą, 
lengvosios pramonės spartinimą 
bei plėtimą. Bet kas visais šiais 
Įrengimais ir pramonės pažanga 
naudojasi? Lietuviai ar vadovau
jantis vyresnysis “brolis” — rusų 
tauta? Kompartijos spauda bei ra
dijas su dideliu pasipiktinimu

KOMUNIZMAS GRĮŽTA I KONGĄ
Prieš 15 mėn. išmesti iš Kongo

ir pigiais pasiūlymais prašosi leis-. komunistai pamažu vėl pradeda 
Ii padaryti vieną kitą naujagimio l grįžti ir. atrodo. ŠĮ kartą niekas 
nuotrauką. Įkyrėjo tie visi landūs i jų nebeišvarys. Kai pulk. Mobu- 
lankytojai. Pagaliau jaunoji moti-i tu paėmė valdžią, įsakė išsikraus- 
na Įsileidžia vieną.’Tepadaro tąsitvti visom komunistinėm atsto- 
nuotraukas, vis jau bus mielas i vvbėm. Rusu, čeku, lenku ir R. 
prisiminimas. Fotografas, padaręs į: Vokietijos ambasados Leopold- 
eilę nuotraukų, dėmėsi nukreipia: villefe vėl atidaromos ir tu kraš- 
Į kūdikio, motiną. Girai, ji esanti ^ų technikai ir'visokie patarėjai 
labai patraukli moteris, turinti vėl būriais atvyksta Į kraštą.
puikią figūrą, o Čia, lyg tyčia, jis 
su kitu partneriu labai artimu lai- Pradedama nuo spaudos. Pasi

rodė naujas laikraštis “Le Ma-

necticut Thomas Dodd senate pa
reiškė;

“Niekas negali užginčyti, kad 
vicepremjeras Gizenga yra Pra
hoje paruoštas komunistas. Nie
kas nepaneigs, kad vidaus r. min.. 
kurio žinioje yra visa policija. 
Christophe Gbęnye nėra komunis- 

Uas. taip pat paruoštas Prahoje. 
Į Teisingumo min. Remy Mwam- 
ba yra Gizengos paskirtas. Taip 
turime koalicinę vyriausybę, ku
rioje vicepremjeras, teisingumo 
min.. krašto apsaugos min., am
basadorius JJ ir Katangos admi
nistratorius yra arba komunistai

Lietuvoje — okupuotoje kolonijo-! mi, kad jie pinigus^ švaisto sa- 
je, siekdami sau naudos, bet naiviems feodaliniams likučiams at- 
Lietuvos gerovės? Kompartiečiai kurti. Išvada aiški — kas leistina 
atvirai šneka apie pramonės ga- rusui, draudžiama lietuviui, 
mybos padidėjimą, bet laiko pa- Leiskime kompartijos sekreto- 
slaptimi kur dingsta pagamintos riui baigti liudytojo žodi: “Staty- 
prekės? Lietuvių tautą peni pagy- binės pramonės vystymas ir staty- 
roinis, bet nepatenkina jos esmi- binių medžiagų gamyba vis dar 
nių poreikių. atsilieka nuo kapitalinės gamybos

Pranešėjas pamini, kad per augimo Ypač trūksta gelžbetoni- 
dvejus metus buvo padaryta 60.- nių gaminių, dengimo ir izoliaci- 
000 išradimų bei patobulinimų, nių medžiagų ...” 
Šis įvykis šneka apie lietuvių tau-; kiekvienam aišku iš komparti
jos, o ne kompartijos pajėgumą. 'jossekretoriausliudijimo.kadne- 
Jei lietuvių tauta būtų savo kraš- turėdamas medžiagų, namo nepa- . .
to šeimininkė, ji parodytų savo statysi. Jei statyba neįvykdoma 600 parapijų ir 6 vienuolynus, 
pajėgumą kurti. Kai vietinė kom- dėl statybinių medžiagų trūkumo, 
partija bando tautos nuopelnus! kalta ne lietuvių tauta, bet vieti-! potvarkiu, visame krašte buvo 
savintis, siūlau jai laisvosios ir! nė kompartija, ruso pavaldinė, 
kompartijos valdomos Vokietijos! Ji daug žadėjo, bet ir pramonės 
ūkinę pažangą Sugretinti. Rytinė i srityje maža ištesėjo. Nuo karo 
Vokietija— DDR — vis planuo- pabaigos praslinko 16 metų. Per 
ja, plyšauja, kai vakarinė šiame tą laikotarpi ji permažai rūpino- 
pokario tarpsnyje net 400% pra- si Lietuvos supramoninimu, bet 
lenkė pirmąją ūkio srityje. ypač gyventojų reikalavimų ten

kinimu. Kompartija giriasi pra
monės augimu, bet nuolat prime
na, kad pramonės gaminių reika-

švedu karaliaus Gustavo Vazos

lenkė pirmąją ūkio srityje.
NESĖKMĖ KRAŠTA

PRAMONINANT
Pranešėjas giriasi, kad gerą javiniai nepatenkinami. Kur gi

iu atidaro didelę foto atelje, j kurįame perdėm propaguo- 
jiems reikėsią totogemsKų mode-. janla komuni^nyt linija. Prieš ke- 
lių, kūnų-dSW.s,t^ls Vino, gal irjie{a mėnesių nebuvo jokio komu- 
Hollywooda gales pasiekti; tad arįnistinio leidinio; dabar jau plin- 
jaunoji ponia nieko pries neture-; .. . . ..
tų, jei, jis padarytų ir keletą jos
nuotraukų? žinoma, čia jau būti
nas ir maudymosi kostiumas.

Mūsų tautietė, tokių viliojančių
žodžių užkerėta, užmiršusi netik į ę
paprastą atsargumą, bet ir savi-į - 
garbą, patikėjo nepažįstamojo žo-! 
džiams ir nuskubėjo Į kitą kam-1 
bari persirengti. Vos tik ji spėjo

' fai^Po^l'nralvmn'maldavbmi vienytis* Tuo metu Maskvos (Gizenga. kuris gali su komunis- lą liaudies ūkiui daro nėsaikingu-

sišalino. bet ką turėjo pergyventi j valazią^ Leopoldeillėje ir tapo yi- 
naivioji moteris, gali suprasti “ TA'!Zi- 1
kiekvienas.

NETURĖTI REIKALU
SU NEPAŽĮSTAMAIS
Šis pavyzdys parodo, kad

vardą turi elektroninės skaičiavi
mo mašinos; elektros skaitikliai 
ir neprikl. Lietuvoje Įkurtos Įmo
nės — “Drobė”, "Liteksas” ir ki
tos. Apsigręžęs nurodo, kad Liau
dies ūkio taryba, ministerijos ir 
žinybos sistemingai neįvykdo 
techniškųjų planų, Įmonės ne- 
Įvykdančios gamybos planų, dar
bo našumas esąs neganėtinas, 
pramonės savikaina peraugšta ir 
nedaromos santaupos. Komunistų; 
vadovaujamoji pramonė iki šio! 
meto nepajėgia pagerinti gaminių, 
kokybės ir sustabdyti blogų pre
kių tiekimą rinkai. Pranešėjas { 
tvirtina: “Tačiau iš kaikurių imo-; 
nių nepriimta dalis prekių dėl jų! 
blogos kokybės. Daug skundų yra j 
dėl “Neries” gamvklos išleidžia- •

je” nekartą rašyta: liūdnos isto- į
rijos apie minėtos įmonės kulia- pokštelio platformele buvo pra- 
niasias mašinas kurios nekulian-■ ^sta -‘ uzPakall 11 ten pntvirtm- niasiab masinas, Kurios neKUiian i . vnkipein kpfnrvam?-
čios ir nežiūrint eilės žygių, netai- Į ^s °Ta -SS1S 0 fe<? < Re/U. +; 
somos, nors “Neries" dirbtuvė Lėktuvams taip pat dar t - 
vra įsipareigojusi sutartimi atsa.i ^ome dvi dvtvamzdes 2 cm pa
kuti ui parduidamu masinu trū-: akeles ir naujus gerus: kulko- 

'kuinus ’ ' ’ svaiazius. Apsaugai bokštelis bu
vo aptvertas plieno plokštėmis.

ATSILIKIMAS Į kurios teikė pilną apsaugą nuo
STATYBOJE kulkosvaidžiu kulku. bet lėktuvai

Pranešėjas giriasi idėto kapita- ^1?.^ Patr?nkė>s: Ta?iau už 
lo padidėjimu pramonėje. Šiais pJokscių musų žmones jautėsi sau- 
metais gamybon Įdėtasis kapita-' 
las jau pasfekė planuotą 1965 m. 
Apie kapitalo Įdėjimo išdavas leis

dingsta prekės? Jos patenka ten, 
kur Įsako vyresnysis “brolis” — 
rusas. J am mažiausia terūpi Lie
tuvos. kaip kolonijos, gerovė.

i vest a liuterionų tiky ba, o visos 
kitos uždraustos. Tik 1781 m. ka
ralius Gustavas III grąžino tikė
jimu i ■ laisvę. ■ ■ ■

1917 m. atgavusi nepriklauso
mybę, Suomija pripažino lygybę 
visoms tikyboms, nors liuteroniz- 
mas paliko oficialia valstybės re
ligija. Katalikų buvo išlikę tik 
apie 300. irtų pačių dauguma bu
vo rusai ar lenkai. Reikėjo peror
ganizuoti K. Bažnyčios veiklą. 
1920 m. Suomijoje buvo Įkurtas 
apaštališkasis vikariatas, aptar
naujamas olandų kunigų vienuo-

Povandeniniai laivai
(Tęsinys iš pr. nr.)

KOVA SU
LĖKTUVAIS

Pagaliau mūsų stovėjimo laikas 
uoste pasibaigė ir mums buvo pa
skirtas specialus uždavinys. Šį

kulkosvaidžiu kulku, bet lėktuvai

ta visokios brošiūros.
Padėtis ypatingai pasikeitė po 

Hammarskjoeldo mirties. JAV ir 
JT kariuomenę prarado betkokį 
.autoritetą ir Maskva yra pasiryžu
si, žūt būt. Kongą padaryti savo 

Į operacine baze visai Afrikai.
Kodėl padėtis taip pasikeitė? 

JAV ir JT siekė suvienyto Kon
go ir pradėjo spausti Katangą

giau. Prie viso'to dar buvo Įtaisy
ta priešlėktuvinė sirena. Jos myg
tukas ’ stovėjo šalia pavojaus 
skambučio mygtuko ir buvo rizi
kinga ji paspausti. Nuo to pri-

cepremjeru. JAV tą posūki paste
bėjo ir stengiasi Kongą išgelbėti. 
Amerikiečių populiarumą išlai
ko sustiprinta materialinė pagal
ba. ypač maisto gaminiai. Bando
ma perkalbėti premjerą Adoulą.

? 1 * _ '• *1 a - T* * • į

Pačiose JAV atsiranda vis dau
giau balsų, kurie pasisako prieš 
tolimesnį paramos teikimą Kon- 
gui. nes jis jau prarastas. Įtakin- 

krautuvėje; jei reikia nusifotogra- gas demokratų senatorius iš Con-

nie-
kad nereikia atidaryti durų nepa-; kad nepasiduotų Gizengos linijai 
žįstamiems, ypač vakare arba kai 
moteris likusi namuose be vyriš
kos apsaugos. Jokių pirkinių prie 
durų. Jei ko reikia tenusiperka

lių Katalikų gyvenimas atgijo, 
tačiau neilgam. i 930-1933 m. eko
nominė krizė ir 1939-1940 m. suo
mių-rusų karas gerokai pakenkė 
beatsikuriančiai K. Bažnyčiai, 
ypač netekimas dviejų parapijų 
Karelijoje.

šiuo met u iš 41 2 mil. gyv. tik 
2.250 yra katalikai, kurių daugu- ę 
ma gyvena Helsinkyje. Kiti — iš
siskirstę t rijose parapijose: Tur
ku, Tampere ir Jyvaskyla. Nedi
delis skaičius katalikų gyvena iš
simėtę visame krašte. Suomijos 
katalikus aptarnauja 20 olandų 
kunigų 1950 m. prancūzai domi
ninkonai Helsinkyje Įsteigė kata
likų informacijos centrą ir pradė
jo leisti suomiu ir švedų kalbom 
žurnalą “Documenta'. Neseniai 
amerikietės vienuolės Įsikūrė Hel
sinkyje katalikišką mokyklą - - 
vienintelę visoje Suomijoje! Joje 
mokosi virš 400 vaiku.

Vienintelis Suomijos vyskupas. 
G u ii laimio Cobben, gyvena Hel
sinkyje. Jam priklauso visi Suo
mijos katalikai. Vyskupas suma
niai vadovaudamas moka palaiky
ti draugiškus santykius ir su Suo
mijos valdžia. Iš skandinavų Suo
mija yra vienintelė valstybė pa
laikanti diplomatinius ryšius su 
Šventuoju Sostu.

T. Rainelis Šakalys. OEM

Paruošė P. B R A-K AS

(Nuo tokio negausaus priešo mes bombas, žinoma, jis galėjo tapti 
buvome dar saugūs, bet greitu lai- pats daug greičiau numuštas, bet 

: ku pasirodys ju ir daugiau, o gal ir tada buvo mums pavojus. Lėk- 
atsiras ir naikintojas, kuris savo tuvas tyčia ar netyčia ir nušautas 
15 cm pabūklais iš saugaus atstu- galėjo ant mūsų užkristi ir mus 
mo mus kaip žvirblius iššaudys. ! nuskandinti. Reikėjo rizikuoti ir

Abu lėktuvai dabar suko ratus. į griebtis gudrybės. Kapitonas isa- 
ir mes taip pat sukinėjomės steng- kė visiems skubiai eiti žemyn; pa- 
damiesi būti i juos užpakaliu, nes likdamas lik vieną pabūklininką, 
iš tos pusės galėjome geriausiai pasislėpusi už keturvamzdžio pa- 
gintis. Bedarydami staigius ir būklo. Planas pavyko. Kapitonas, 
greitus judesius, mes nejučiomis pradaręs dangti ir užsidėjęs šal- 
pasiskleidėme perdaug. I 
du povandeniniai galėjo g 
giai panerti, jei trečias liktų pa
viršiuje ir juos pridengtų. Žino
ma. jam jau maža liktų vilties iš
sigelbėti.

Mūsų flotilės vadas dabar sig-
■ nalizavo:
Į — Panerti, kai tik pasitaikys 
patogus momentas!

Vos spėję jam atsakyti, pama-

bet dar mą. stebėjo, kaip “Liberator” vėl 
gan sau- pasuko užskridimui. Mūsų geriau-.

: sias šaulys pasislėpęs laukė, kol 
lėktuvas prisiartino iki 2000 met
ru. tada paleido seriją ir pataikė i 
kairi sparną. Lėktuvas pasuko ša
lin. o pabūklininkas šoko i vidų.

Į Dabar buvo porga ir mes nėrėme, 
i-Kad būtume saugūs nuo lėktuvo 
bombų, mums reikėjo pasiekti 25 
jūros sieksnių gylį. Laikas taip 

tėm. kad jo laivo užpakalis jau palengva ėjo besekant gylio ro- 
pradeda kilti i viršų. Stebėjom diklę. 15 ... 20 sieksnių. Aštrūs 
kaip •■Sunderland” darė užskridi- sprogimai, lyg kas botagu kirstų! 
mą. Kai nusileido iki 30 pėdų. Iš visų vietų pranešimai, kad vis- 
augščio. atidarėme ugnį. Nors dėl kas tvarkoj. Dėkui Dievui! 
didelio nuotolio mūsų sviediniai Beliko tik grįžti namo. Sekan- 
jo nepasiekė, jis automatiškai pa- čia dieną sulaukėme aviacijos pa
kilo. bet pastebėjęs, kad mes per- rainos ir laimingai po kelių dienų 
toli, ramiausiai vėl nusileido ir te- pasiekėme bazę, bet apie trečią 
sė užskridimą. Šaudėme kaip pa-; povandeninį nesigirdėjo nieko, 
mišę. bet veltui. Flotilės vado lai- Tik po karo belaisvių stovykloje 
vo užpakalis dar kyšojo iš van- sutikau to laivo kapitoną, kuris 
dens. kai “Sunderland” iš mažo papasakojo kas atsitiko. Praslin- 
augščio numetė keturias bombas, kits dvidešimt minučių po mūsų 
Keturi pataikymai, keturi van- panorimo, prisistatė net šelioli- 
dens purslai. Jiems išsisklaidžius, ka lėktuvu, o netrukus ir trys nai- 
jūra užsivėrė virš dar vieno vo- kinio j ai. Tada viskas užsibaigė
kiečių karo laivo ir virš visos jo 
Įgulos.

Mums nebeliko išeities. Su
skambėjo aliarmo skambutis, ir 
mes šokom per bokštelio angą že
myn. Kapitonas, uždarydamas 
dangti, dar kartą apsidairė. “Li
berator” suko užskridimui. Aki
mirksniu vėl atsiradom viršuj.

— Laukti iki 3.000 metru! , . _ _ _ .
Pradėjus šaudyti, priešąs vėl' deniniai buvo pradėti apginkluoti 

nusuko šalin. Kad turėtume ge-1 sunkesniais priešlėktuviniais pa
ras šaudymo pasekmes, mums j būklais. kurie galėjo lėktuvus jąi- 
reikėjo lėktuvą prisileisti iki kyti tolimesniame atstume ir tuo 
2.000 metrų, o tada lėktuvui jau turėti laiko panerti betkuriuo mo- 
būtų pervėlu sukti šalin, nes besi- meniu. <Bus daugiau)
sukdamas būtų tapęs mums labai -----
geru taikiniu. Jam būtų belikę Niujorkas. — JT fondas kari- 
tęsti puolimą iki galo, stengiantis nėm operacijom išsibaigė. Konge 
išaudyti visą mūsų priešlėktuvi- karines pajėgas išlaikyti begali su 
nės apsaugos tarnybą ir numesti turimais ištekliais tik dvi savaites.

arba pirmaeilio komunisto Gizen- ■ kime A Sniečkui paliudyti: "Ta- 
gos patikėtiniai”. čiau eilėje statybinių organizaci- -

Anksčiau atrodė padėtis sunor- jų neįvykdomi gamybiniai planai, k ause, *an'° likimas. Pavojausj 
malėjusi ir JT misija beveik at- laiku neužbaigiami darbai, būna my§tuk? paspaudus, laivas stn- 
likta. Dabar ta padėtis atrodo ne-! bloga darbų kokybė ir brangi sta- magalviais nerdavo žemyn, o oro 
aiški. Katangos provincija dar tyba. nepilnai panaudojama staty- Pav?Jaus mygtukas reiske, kad 

dalimi, JT binė technika. Nepakankamai sta- i gmsimes prieslekt™ 
negali ori- tomi evvenamieii namai. Kanita-Mais- Pa§a]- mstiukcijas, jei lėktu

vas pastebėtas toliau kaip 5000 
metrų, privalėjome panerti, bet 
jei arčiau — pasilikti paviršiuje 
ir gintis, nes laiko būtų permaža 
panerti. Nėrimo atveju lėktuvas 
turėtų pakankamai laiko prisiar
tinti ir numesti bombas. Doenitz 
galvojo, kad taip apginkluotiems.; 
kaip dabar buvom, vienas lėktu
vas mažai ką galėjo padaryti — 
lengvai nuo jo atsigintume. Todėl 
būdami keli povandeniniai kartu, 
galėjom visai drąsiai lėktuvų ne
sibijoti, nes jie dažniausiai patru
liuodavo pavieniai. Mūsų nelai
mei. kaip matysime toliau, jo ap
skaičiavimai šį kartą buvo klai
dingi.

Išplaukus iš uosto, prie mūsų 
prisijungė dar du laivai ir taip 
grupėje patraukėme per Biskajos 
įlanką. Būdami atviroje jūroje- 
bandėme ginklus ir jie mums at
rodė gan patikimi. Kiekvienas lai
vas galėjo šaudyti serijomis iš aš- 
tuonių priešlėktuvinių 2 cm 
vamzdžių ir gero skaičiaus dvigu
bų kulkosvaidžių.

Po kelių dienų mes pirmieji 
pastebėjome lėktuvą. Jis buvo 
10.000 metrų nuotolyje, taip kad 
visi'turėjome pakankamai laiko 
panerti. Kaip sutarta, mes pamo
savome geltona vėliavėle ir pra
dėjome nėrimą, bet kiti du po- 

I vandeniniai, nei lėktuvo, nei mū
sų vėliavėlės nepastebėjo. Tada 
lėktuvui ‘'Sunderland” prisiarti
nus pamosavome raudona vėlia
vėle ir atidarėme ugnį, bet mūsų 
draugai ir dabar dar jo nepastebė
jo. Jie buvo užsiėmę bandomai
siais pratimais, ir manė, kad ir 
mes tik bandydami savo ginklus 
šaudome. Laimei lėktuvas pasi
rinko mus pirmus. Pradėjus ma
žiems pilkiems kamuoliukams 
sproginėti aplinkui, jis pasuko at
gal ir skrido aplink tris laivus ne
arčiau kaip 4000 metrų, t.y. tru
puti toliau nei mes galėjome su 
savo ginklais jį pasiekti, bet per- 
arti. kad galėtume panerti. Pui
kiai nujautėme, kas atsitiks, nes 
Anglijos krantai nebuvo toli. Taip 
ir buvo Tuojau pasirodė kitas 
lėktuvas. ŠĮ kartą “Liberator” ti« 
po. Jis bandė pulti laivą, vado
vaujamą vyriausio laipsniu kapi

tono. kuris ir skaitėsi mūsų trijų 
i povandeniniu flotilės vadu, Lai- 

i’ vas lėktuvą lengvai nuvijo šalin.

likta. Dabar ta padėtis atrodo ne-

gretai netaps Kongo , 
kariuomenė jėga jau negali pri- tomi gyvenamieji namai. Kapita- 
versti prisijungti prie kitų pro- linėje statyboje pasitaiko, netei- 
vincijų. Nesusivienijusiame Kon- singo planavimo. Neretai lėšos iš- 
ge iškils Maskvos inspiruojamas skaidomos daugeliui objektų, ža-

tu pagalba prisijungti turtingą j mai kapitalinėje statyboje. Kar- 
Kątangos provinciją. į tais lėšos buvo nepateisinamai pa-

Koalicinėje vyriausybėje jau- naudojamos atstatyti pamink- 
čiama “neutralumo” linija, kuri. lams. neturintiems istorinės ar ar- 
aišku. yra prieš vakariečius, chitektūrinės-meninės reikšmės". 
Premjeras Adoniu yra Ganos Mes patikime visiems t virti ni- 
prez. Nkrūmah šalininkas ir.sim-imams, išskyrus pastarąjį, nes jis 
patikas. Taigi komunistų pozici-! buvo pakartotas nusiklausius 
jos tvirtėja. Juo ilgiau Katangos. ankstesni N. S. Chruščiovo kalti- 
problema liks neišspręsta, juo ko- i:-*....:-—- r>—- 
munistams geriau. Visi vakarie
čių atstovai pripažįsta faktą, kad 
Kongas vėl grįžta i tą pati chao
są. koks buvo I960 m. V. K.

nfmą lietuviams. Rusai galėjo at
kurti ir cerkveles, kurios karo 
metu buvo sunaikintos, nes jos 
buvusios “istorinės”.. Lietuviai 
buvo N. S. Chruščiovo grūmoja-

NEBĖK skersai gatvės.

Kur nėra šaligatvių, eik PRIEŠAIS atva
žiuojančius automobilius.

Pažiūrėk Į ABI PUSES prieš eidamas per 
; .

Nevaikščiok PRO TARPĄ pastatytų au- 
tomobiliu. v- ‘ '
Važiuok dviračiu ATSARGIAI. Stebėk 
ženklus ir signalus.
Žaisk SAI GIO.IE VIETOJE, nuošaliai nuo 
automobilių judėjimo.

ONTARIO DEPARTMENT OF TRANSPORT 
Hon. H. L. Rowntree. Q.C. A. G. MącNąb, Deputy Minister

W £
Mokykite vaikus 
sauga us eis mo taisyklių

Eismo saugumas yra kiekvieno pareiga: policininko, 
vairuotojo ir tėvų. Prisidėkite prie eismo saugumo 
mokydami vaikus namuose saugumo taisyklių. Kar
tokite su jais dažnai ir balsiai šias taisykles:

dens purslai. Jiems išsisklaidžius, ka lėktuvu, o netrukus ir trys nai- 
Tada viskas užsibaigė 

gan greitai. Povandeninis nuėjo 
i dugną, o iš Įgulos išsigelbėjo tik 

: penki asmenys.
Doenitzas galvojo, kad lėktuvai.

. pastebėję povandeninį. neabejoti
nai puls, tačiau jie pasirinko kitą 
labai lengvą išeiti. Užtikus povan- 

. denini paviršiuje, pakako jiems 
tik neleisti jam panerti, kol at
vyks daugiau jėgų. Vėliau povan-

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

Siunčiame PAČTI I Jūsų sudarytus ir apdraustus ivai-
paprastu ir Vf IW r /A3 I w rius siuntinius.

Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitu prekių.

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

Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svo
rio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti 
mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

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

105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. Tel. JA. 8-6686. Ponia V. Jnraitis. 
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 S. Ir A. KAI.CZA
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Ziemq ruoštis vasarai

REFORMUOTI JAUNIMO VASAROS STOVYKLAS?
Vadovų atsakymai į "TŽ" anketų _

MAŽO SESERŲ BŪRIO DIDELI DARBAI

Motinėlė Augusta Sereikytė. šiuo

koplyčia, Įsigyta spaustuvė: Ka-l 
nadojė— Toronte ir Montreal}'-; 
je pastatyti lietuvių vaikų namai.1 

Tai gražus ir dideli darbai at-! 
likti tų. savo tautai visas jėgas! 
atiduodančių, seselių. Ir, ačiū 
Dievui, yra dar žmonių: kurie su
pranta ir Įvertina to pasišventimo 
reikšmę. Yra dar nemažai matė- 
rialiai remiančių jų statybas, yra 
levų, kurie siunčia savo vaikus į 
jų lietuviškus darželius ir paaug
les mergaites Į jų bendrabuti ar i 
garsiąsias Putnumo lietuviškas 
stovyklas. A?

Bet liūdnas ir gal net tragiškas 
reikalas yra tas. kad tiek mažai 
paša u k i •: i: i, tiek mažai merginų 
Stoja Į tą vieninteli visame lais
vame pasaulyje vienuolyną, kur 
kalbama ir meldžiamasi tik lietu
viškai. Seselių didžiausias rūpes
tis ir troškimas, kad galimai dau
giau lietuvaičių papildytų jų eiles.

Tokie milžiniški lietuviško dar
bo barai, o kas juos ai liks. jei ne
ims naujų jėgų! Mes pasauliečiai i 
dažnai paskęstame asmeniškuose! 
reikaluose ir rūpesčiuose: Nekal
tai Pradėtosios Marijos kongrega
cijos seserys gyvena tiktai Dievui'

Drąsi kova už 
tikėjimą
Komunistinės Lenkijos milici

ja, vykdydama valdžios Įsakymą
Tęsinys iš praėjusio nr. ■ uždaryti kaikurias kunigų semi- 

. - .. ...... ..... ... : i narijas, atvyko Į Torunės miestą
; uždėti antspaudų ant vietinės se
minarijos durų. Jau anksčiau da
lis to pastato, priklausančio re- 
demptoristų vienuolijai buvo už
daryta. Kažkas, pastebėjęs mili
cininkus. ėmė skambinti bažny
čios varpais. Netoli dirbę žmonės 
prie naujos bažnyčios statybos su
bėgo prie seminarijos durų, prie 
Jų prisidėjo dar daugiau asmenų 
ir sukliudė durų antspaudavimą. 
Buvo iššaukta daugiau milicijos, 
bet žmonių susirinko apie 1000, ir 
teko šauktis milicijos rezervų

Įėjimą, neš jaunimas auklėjimo mai, kaip pvz. rateliai su dainom, 
neturi vietos mokyklose. | lietuvių kalbos konkursai tiek

Sesuo Paulė: — Ar auklėjama- skaitymo, tiek deklamavimo. Bu
sts elementas gali būti iš betko tų naudinga stovykloje ruošti mū- 
išjungtas? Kiekviena minutė, sų didžiųjų veikėjų minėjimus, 
kiekviena patirtis žmogų formuo
ja ir tuo pačiu auklėja, tik nevi- 
sada teigiama kryptimi. Todėl 
stovyklos turi būti kreipiamos i 
t e i g i a m ą a u k 1 ė j i m ą . Pra
mogos taip pat yra auklėjimo 
priemonė ir dar, gal būt, sėkmin
gesnės nei paskaitos. Pramogos 
negali būti iš stovyklų programų mielai kalba lietuviškai net ir tie. įvyko susirėmimas, 
išjungtos, bet jos turi būti Įjung-’’ 
tos kaip auklėjimo veiksnys. j

T. Paulius, OFM: — Negalime 
stovyklų paversti grynai mokyk
lom, iš kurių jaunimas tik ką iš
ėjo, bet negalime jaunimo palik
ti ir visiškai jų valiai. Stovyklos 
tikslas turi būti auklėjimas ir for
mavimas nesužlugdant vaikuose 
atostogų dvasios bei atmosferos;

T. Rafaelis, OFM: — Abu tiks
lai turėtų eiti greta, bet, turint 
galvoje, kad jaunimas i stovyklas 
vyksta daugiau poilsio ir pramo
gų tikslais, reiktų duoti jiems pa
kankamai sveikų pramogų.

V. Kasniūnas: — Skautų sto
vyklose pramogos ir auklėjimas 

į pravedamas žaidimo formomis.
M. Chainauskas ir E. F. Dani

liūnas pabrėžia, kad stovyklos tu
rėtų būti liet, auklėjimo bei stu
dijinio pobūdžio, bet tai turi būti 
atsiekta per žaidimus, dainas, lau- 

įžų programas bei pasirodymus. 
: Auklėjimas —- tikslas, pramogos
— priemonė.

į Kun. dr. Ign. Urbonas: — Vien 
renkamai" jiems skirta pramoginei stovyklai - gaila lai- i

■ ko, pinigų ir pastangų. Tam yra Į 
gegužinės ir išvykos.

Ar dar lietuvių kalbos varto
jimas Įmanomas stovyklose ir ar! 
jaunimas pramoksta jos stovyk- 

remiantis gamtos buvimu ir t.t. Javimo Jn\tu? gurios priemonės 
Mano manymu, stovyklautojus tam Padeda ,r kunM reikeilJ ,m*! 
geriau nuteiktų kiekvieną dieną 
Mišioms duodama intencija, su
rišta su Lietuva ir prieš Mišias 
pranešama (tas pas mus buvo da-: 
romą): antra: dieną baigiant mes
ti minti dienos užbaigimui ir se
kančios dienos pradėjimui.

Kim. dr. Ign. Crbonas: — Re-! 
Ilginės stovyklų programos ver-. 
tinti negaliu, nes aš pats per eilę 
metų ją moksl, at-kų stovykloms 
paruošiu, todėl man būtų labai 
Įdomu išgirsti nuomones ir suges
tijas šiuo klausimu iš kitų. Mes 
turime moksl. at-kų sotvyklose: į 
Mišias, pamokslėli, vakaro mal-į 
dą. religinę dieną su vakaro pro-j 
cesija prie kovotojų už Lietuvą! 
kapo. Religinė tema pamoksle- i 
liams ir relig. pašnekesiams kiek-; 
vienais ..metais yra pakeičiama, ! 
Bandžiau nubraukti pamokslėlius i 
ir jų vietoje duoti religinius pa-i 
šnekesius dienos programoje. I 
Jaunučiams — tik du kartu Mi-’ 
šios savaitėje. Aišku ir religinėje i 
programoje galima ir reikėtų kai- į 
ką keisti ir 
ti. bet čia. kaip minėjau — noriu tuvių B-nės Krašto Valdyba ir kai- l netik lietuvybės klausimus, bet ir j rinės Kongregacijos paskirti, vie

— Kaip vertinate dabartinę 
stovyklų religinę - moralinę pro- 

? gramą? * ;? ę T y? ' į- j-
T. Paulius. OFM: — Religinė 

- moralinė programa yra patenki
nama. Pageidautina, kad vyresnio 
amžiaus jaunimas turėtų progos 
asmeniškai pasikalbėti su stovyk- 
ItĮ kapelionais! Tam progos turė
tų btni sudarytos, kad nereikėtų 
jų jieškoii.

Kun. B. Pacevičius: — Religi
nė bei moralinė padėtis šiuo me
tustovyklose gana graži. Zino- 
»ia. ir čia reiktų jieškoti naujų 
metodų, kad jaunimas butų leng
viau Įsąmoninamas.

E. F. Daniliūnas: -- Religinė - 
moralinė stovyklų programa, ma
nau, yra tinkama, tačiau, tiesio
giai su šiuo klausimu arčiau ne
susipažinęs. tad nedrįstu plačiau 
išsitarti. . ž.. ■

Sesuo Paulė: — Mano suprati
mu, yra didelis skirtumas tarp 
reiiginės - moralinės programos 
ir stovyklose sutinkamos prakti
kos. Kaikada trūksta stovyklose 
krikščioniškų principų kasdieni
niu problemų sprendime, krikš
čioniškos nuolaikos, ir todėl sto
vyklose reiškiasi atsinešta beprin- 
cipiškumo dvasia.

M. Chainauskas: —- Religinė, 
programa yra būtina kiekvienai 
stovyklai.

Kasniūnas: — Stovvklu re
liginę - moralinę programą nu
stato dvasios vadovai — kunigai.; 
Reikia pasidžiaugti, kad dažniau- : 
šiai kunigai stovyklauja kartu su 

• skautais ir dauguma jų, būdami 
patys patyi... 
programą praveda labai gražiai, 

■ sumaniai.
Vyt. Skrinskas: — Džiaugiuosi 

ps. T. Kuibiu, SJ. kuris moka 
skautams Įkvėpti Dievo buvimą

Įtraukiant visą stovyklą Į progra
mą. Jaunuolis turi didžiuotis sa
vo praeitimi, užtai reikia tą pra
eiti jam atskleisti patraukliu bū
du.

T. Rafaelis, OFM: — Visi žino
me, kad savo tarpe jaunimas lie
tuviškai nebekalba. Su vadovais

kurie silpnai moka. Labai padeda Lenkijoje didėja Įtampa del ti- 
lietuvių kalbai išmokti ir ja kai- kybos persekiojimo. Gyventojus 
bėti lietuviškos dainos, žaidimai ir ' • • • •
vaidinimėliai, taip pat dažnas va- _ ______
dovų kontaktas su stovyklauto- lyje vietų *buvo Įsteigti katecheti- 
jais. Nuolatinis barimas, grasini- niai punktai be valdžios leidinio, 
mąi ar net bausmės dar labiau nu- Kaikur Įie valdžios pareigūnu te
stato. jaunimą ] 
kalbą.

T. Paulius. OFM: —' Kiekvie
nais n i et a i s vaikai kalba vis blo
giau lietuviškai. Su mažom išim
tim, juo vyresnio amžiaus jauni
mas, juo sunkiau prisiverčia kal
bėti lietuviškai. Stovyklose gali
ma atsiekti, kad vaikai viešai kal
bėtų lietuviškai, bet yra praktiš- 

psl.)

gerokai Įjautrino uždraudimas 
dėstyti tikvbą mokyklose. Dauge-

(Nukelta j

l-ries Jieiuvių lęruojami. o kaikur liko uždaryti . ., . „ .
dėl "netinkamų patalpų". Pats da- metu vyriausia n.I’.M. seserų vir
ba r: ini.s Lenkijos šefas W. Gomul-' nuolijos -y y'j
ka pareiškė Prancūzijos dienraš
čio "Le Monde” korespondentui šiemet sukanka 25-ri metai, kai 
H. Beuve-Mery: “Religija yra gi- Nekaltai Pradėtosios Marijos kon- 
liai Įsišaknijusi didžiojoj mūsų gregacijos narės: sės. Aloyza, sės. 
tautos daly ... sunku pasakyti. Apolonija, sės. Augustina, sės. 
kaip ilgai tikėjimas Lenkijoj lai- Konsolata ir sės. Tarcizija, kun. 
kysis — tikriausiai dešimtis me-

i tų, o gal ir ilgiau”.6

Sesuo Kristina Ramanauskaitė iš 
Hamiltono ir sės. Anėilė Lukoše- 
vičiūtė iš Montrealio Įžadų metu 
1961. 8. 15. N.P.M. vienuolyno 
koplyčioje Putliame Conn.

tis?
Kun. B. Pacevičius: — Viena I 

pagrindinių sąlygų — stovyklos; 
turi būti lietuviškos. Reikia Įti-i 
kinti jaunimą, kad lietuvis su lie-' 
tuviu kalba tik lietuviškai. Reikia .i 
sekt, nuolatos budėt ir Įspėt; pa-! 
lengva stovyklautojai patys pra-į 
deda vienas kitą Įspėt ir palaips-i 

' niui nuotaika lietuvė  ja. Aš net į 
nematyčiau reikalo stovyklas; 
ruoši, jei kapituliuotume prieš 
svetimą kalbą. Lietuvišką nuotai-; 
ką palaiko lietuviškos dainos isto- ■ 
vykia turi būti dainuojanti), lietu-! 

i viski pašnekesiai, lietuviški žaidi-:

$8?

N.P.M. vienuolijos keturios naujos narės prie vienuolyno Putna
me. JAV. Iš kairės i dešinę: sės. Ančilė iš .Montrealio, sės. Auš
relė Gataveckaivė iš Toronto. Marytė Saulaitytė iš Watcrburio ir 
sės. Kristina iš Hamiltono. Dvi viduriniosios priimtos i vienuoly
ną 1961. 8. 14.

A p g a i S ė t i nas konfliktas

AUSTRALIJOS LIETUVIU VĖŽYS - NESUTARIMAS
Viešas kapelionų pareiškimas visuomenei
Dėl ilgai besitęsiančių nenor-1 apylinkių v-bų norų. Tačiau Kr, i Australijos lietuviai katalikai ka. 

r naujus būdus taikin- maiių santykių su Australijos Lie- V-ba savo veiklos sritimi laikanti pelionai yra popiežiaus Konsisto 
noriu tuvių B-nės Krašto Valdyba ir kai- l netik lietuvybės klausimus, bet ir j rinės Kongregac1™ -—i-—*;

jii išgirsti iš kitų. Aplamai. moksL kuriomis apylinkių valdybomis,' religinio auklėjimo ir švietimo tos vyskupų priimti ir įgalioti 
at kų stovyklose, stovyklautojai Australijos lietuvių kolonijose be-! sritį.. vykdyti religinę misiją Australi-
religine programa domisi, prak- sidarbuoją lietuviai kunigai: P. ‘ Pareiškime nurodomi raštai, jos liet, katalikų tarpe, todėl kas
tikuoja ir labai veikliai dalyvauja Butkus, dr. P. Bačinskas, P. Vase- kuriais KV prašiusi kapelionus, priskiria sau teisę kunigus kriti- 
(liskusijose. duodami jiems rūpi-i ris. J. Kungys ir S. Gaidelis. SJJkad jie praneštų jai. tarp kitų kuoti. tas neteisėtai save iškelia
mų klausimų. Labai įdomiai se- “Tėviškės Aidų” liepos 29 d. nr. klausimų, ir apie lietuvių moralę bažnytinėje srityje augščiau už
ka jiems atskirai berniukams ir paskelbė ilgą, motyvuotą,, viešą kiekvieno kapeliono aptarnauja- kunigus, neteisėtai Įsiveržia Į Baž- 
atskirai mergaitėms duodamus pareiškimą, kurio santrauką čia moj kolonijoj: prašiusi daryti baž-j nyeios autoriteto sritį ir nusikals- 
pašnekesius. į pateikiame. į nyčiose rinkliavas bendruomenės į ta ketvirtajam Dievo Įsakymui.

— Ar Jūsų nuomone, stovyklos Pradžioje pabrėžiama, jog tarp reikalams ir pinigus siųsti KV. i reikalaujančiam gerbti, klausyti 
turėtų būti pramoginio ar auk- Australijos lietuvių katalikų ka- Pareiškime pabrėžiama, jog ir mylėti teisėtą bažnytini autori- 
lėjančio bei studijinio pobūdžio? pelionų ir ALB Krašto. Valdybos moralinės būklės apyskaita ir baž-1 tetą. į

Vyt. Skrinskas: — Stovyklos tu- nuo seniai vyksta susikirtimai. Pa- nytinės rinkliavos yra grynai baž-, Sekančioji klaida, daranti daug 
ri būti lietuviškumo, darbštumo, grindinė susikirtimų priežastis — nytinio autoriteto sritys. žalos tikėjimo grynumui išlaiky-;

■ -solidarumo, bendruomeninio auk- kompetencijos arba darbo srities Toliau pareiškime sakoma, jog ti. tai klaidingas indiferentizmo

sritį. j vykdyti religinę misiją Australi-

lYViiouidlrt 11 PVP. laidoja. .

dr. Navicko kviečiamos, iš Lietu-Į 
vos atvyko Amerikon padėti Tė- ■ 
vams marijonams Marianapolyje. 
Jos negalvojo čia pasilikti. Atli-J 
kusios savo misiją, rengėsi grįžti 
atgal, bet prasidėjęs II D. karas į 
uždarė Europon kelius.

Nuostabūs Dievo planai! Kas 
i galėjo tada pagalvoti, kad anais 
įtolimais 1936 m. siunčiamos Ame
rikon seserys yra lietuvių tautai 
siunčiamas paramos branduolys 
tam laikui, kai ateis Lietuvos gy
venimo tragiškiausieji metai..,' 
Gražiai apie tai išsireikšta š.m. 
"Kibirkštėlėse": "Tų penkių N. 
Pradėtosios Marijos seserų atvy
kimas buvo tarsi naujo diego per- 

. sodinimas saugesnėn žemėn, kad 
į jis augtų, žydėtų ir neštų gerą vai
sių. Be tų pirmųjų penkių ir kitų, 
kurios jas sekė, šiandien nebūtų 

. šios lietuviškos salos šiame lais
vame krašte: senukai nesidžiaug
tų lietuviškos atmosferos poilsio 
namais, vaikučiai darželiuose ne- 

; žaistų lietuviškų žaidimų". Nors 
tie žodžiai rašyti jaunos stovyk
lautojos Putname. bet jie yra la
bai rimti ir suglaustai nusako tą. 
dideli vaidmenį, kurį šis grynai 
lietuviškas vienuolynas atlieka, ir 
mūsų išeivių gyvenime.

Karo audrų sūkury, kaip ir ki 
ti išeiviai, iš Lietuvos pasitraukė šią kongregacija ir pamatysime.

1 ir. atvykusios Amerikon, prisijun- kad joje yra didelė viltis visiems, 
fgė prie pirmųjų dar keliolika se- kurię dar sielojasi savo tautos rei- 
serų. šis būrelis karts nuo karto, i kalais, 
bet labai pamažu padidėja viena į 
kita išeive lietuvaite.

Nuo pat pirmųjų seserų atvyki
mo iki praėjusių metų šiam būre
liui sėkmingai vadovavo energin
ga ir sumani Motina Aloyza. Per 
tuos dvidešimtį su viršum metų 
jai pavyko daug geros valios žmo
nių suburti i 
rijos seserų kongregacijos rėmė
jus. Su jų pagalba buvo nupirkti 
dveji namai Thompsone. Conn, ir 
paversti lietuvių senelių globos 
namais. Įsigyta Putname sodyba 
su bendrabučiu lietuvėms moks
leivėms ir studentėms, pastatyta' krašte!

srityje augščiau už — ■ ---------

i Torontietė Aušrelė Gataveckaitė.
i neseniai Įstojusi i N.P.M. vicnuo-

tautai. Padėkime joms, jjja. su savo tėveliais ir giminė- 
kad jos galėtų mums kuo daugiau ,n'js Putnam vienuolyno sodyboje.

i-.padėti. Susipažinkime arčiau su ‘ ' . .

Pekingas. — Kinų komunistų 
laikraštis rašo, kad kiniečiai at
rado Ameriką net 1000 metų 
prieš Kolumbą. Budistų vienuo
liai nuvykę i Meksiką 5 š. pro 
Aleutu salas ir Aliaska. Kolum
bas — 1492 m.

Stockliolmas. — švedų istori- 
kas-dantistas dr. Sten Forshvud

Kongregacijos vadovybės ir rė
mėjų artimiausios ateities planai 
yra šie: pastatyti kongregacijos 
Steigėjo arkiv. Matulaičio vardo 
didžiulius senelių namus ir naują 
mergaičių stovyk lą.

Šie didžiuliai užsimojimai dau
giausia kris ant Motinos Augustos [pareiškė, kad pagal jo tyrimus 

perėmusios Napoleonas buvo nunuodytas. Jis 
išleido knygą “Kas nužudė Napo
leoną". kurioje įtikinėja, kad Na
poleonas buvo išlėto nuodijamas 
arseniku. Glasgovo universitete 
tiriant Napoleono plaukus, buvo 
atrastas plaukuose didelis kiekis 
arseniko.

Pradėtosios Ma- ■ pečių, nuo pernai 
kongregacijos vadovavimą.

Sėkmės ir Dievo palaimos jai 
ir visoms seselėms, šiais metais 
žengiančioms i antrąjį šimtmečio 
ketvirti ir besidarbuojančioms 
Lietuvos gerovei šiame laisvame

ti. tai klaidingas indiferentizmo

Prieš pirkdami naaja 
vandens šildytuvą^ ar keisdami

lėjimo mokykla.. klausimas.
Kun. B. Pacevičius: — Stovyk-i Esą. kapelionai, laikydamiesi 

los turėtų būti ir pramoginio ir Kat. B-čios mokslo, tvarkėsi savo 
auklėjančio pobūdžio. Visu stro- bažnytinėje veikloje nepriklauso- 
pumu reikia kreipti dėmesį i auk-1 mai nuo Kr. V-bos ar kaikurių

Estonian Export - Import Company

Estolrust Lid.
1, 6. DI KES 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 nebesiunčiame nepopuliarių “standartinių siuntinių". Maisto 
siuntiniams už £25 ($75) ar virš duodame 214% nuolaidą. Pri- 

; siunčiame kainoraščius, y
MUS V ATSTOVAI: ■

Montrealyje — Mr. M. Tiivcl. 1830 Lincoln Avenue. Apartm. 9: 
Melbourne — Mr, G. Keir, 145 Porter Rd.. W—Heidelberg. Vic.

•

Per keletą pastarųjų metų daug siuntinių buvo siunčiama j Pabaltijo 
vėlstyhcs .Jų vienintelis tikslas buvo pagelbėti giminėms ir draugams. 
Tam įsisteice visa eile -andėlių ir įstaigų Daugelis įstaigų sėkmingai tar
navo ir tebetarnauja šiam tikslui: bet kaikurios apvylė musų pasitikėjimą 
ir nesugebėjo suprasti musų reikalų.?

♦ Grupė estu, kurie išstudijavo šią pagalbos tarnybą, jaučiasi tikrai žiną, 
ko Pabaltijo žninnės stokoja ir kaip jiems patarnauti.

Musu naujai atidarstas dovanu siuntinių skyrius yra tvarkomas estų 
ir yra vien tik jų nuosavybė. Mūsų pagrindinis tikslas — parūpinti geros 
kokybės prekės žemiausiomis kainomis,

Drašskife ir nies prisiusime jums katalogus ir nuodugnius paaiškini
mus -apie miisų įstaigos' apimtį. . .

. jau aštunti metai tarp Australijos 
liet. kat. kunigų sekretoriato, ku
rio vadovu yra kun. P. Butkus ir 
K V nėra oficialių santykių, nes. 
be kita ko. Krašto Valdyba atsi
sakiusi atitaisyti vienam kapelio
nui “Mūsų pastogėje" padarytą 
moralinę skriaudą, atšaukti pa- 
skelbtą šmeižtą.

Į KV. nepaisydama nuolatinio

arba neutralumo bei tolerancijos 
žodžiti naudojimas ir aiškinimas,: 
nes. esą: i

“Tiesa yra tiesa, arba jos nėra.: 
Dievą tikime arba netikime. Tar-i 
pinių formų čia nėra ir negali bū
ti. Dievo ir tiesos atžvilgiu indife
rentizmas yra tik bandymas neti
kėjimą ir tiesos neigimą paslėpti ■ 
po nevietoj ir netinkama prasme

savo sena^ paskambinkit
T or onto Hydro

Jei jūs gyvenate Toronte ar Lcasidc
kapelionų protesto prieš jos kiši- i 
mąsi i bažnytinę ir religinę sritis, 
visą laiką leidusi ir tebeleidžianti 
"Mūsų pastogėje" spausdinti 
straipsnius, nesuderinamus su ka
talikų tikyba, liečiančius religinį 

i gyvenimą, katalikų tikybos dog
mas, parapijų reikalus, katalikiš
kas organizacijas, parapijų na- 

j mus. tautines koplyčias, katalikų 
kapines. Kat. B-čią. katalikišką 

j spaudą ir t.t. Šiuo metu. esą. kal
tinami ir puolami jau visi Austra
lijoje gyveną liet. kat. kapelionai. 
Tai ir buvusi pagrindinė priežas
tis paskelbt i šį atvirą pareiškimą.

Kapelionai pagrindine klaida 
skaito “Mūsų Pastogėje" skelbia
mą tvirtinimą, jog Kat. B-čia esąs 
skirtingas dalykas nuo kapelionu 
ir kad “kapelionų veiklos kritika 
— nėra tikybos kritiką", \ isi

vartojamu indiferentizmo žo
džiu”.

Tolerancija reiškianti pakenti
mą. Mes. esą. pakenčiame kokį 
nors blogi, kai jis yra susijęs su 
gėriu. Taip mes pakenčiame ser
gančio šauksmą iš meilės ligoniui.

Tolerancija, kaip ir indiferen
tizmas negalimi pritaikinti tiesai 
ir Dievui, kurių priėmimas ir ti
kėjimas - griežta pareiga. Žmo
gus turi "tiesą ne toleruoti, bet 
priimti. Dievą jis turi garbinti ir 
tikėti, ne pakęsti".

"Mūsų Pastogėje", esą. reika
laujama toleruoti tikybines klai
das. taip vadinamų “kitokių pa
žiūrų" nusistatymų, čia toleranci
ja esanti ne kas kita, tik gudriai 
užmaskuotas tikėjimo principų 
griovimas. Mes gailimės klystan-

i . (Nukelta j 6 psl.)

Štai kodėl: nėra jokių paslėptu mo
kesčių. kai jūs Įrengiate savo 

name Toronto Hydro pastovios kainos vandens 
šil-ymą.

Jus nieko neperkate
Tai yra:
JOKIO mokesčio už Įrengimą
JOKIO išlaikymo mokesčio
JOKIU nuošimčių
JOKIO pridedamo kuro mokesčio

E N U S
GĖLĖS VISOKIOMS PROGOMS — vestuvėms, 

gimtadieniams, laidotuvėms ir t.t.
Pristatome i namus. Kalbame lietuviškai.
Tel. LE. 1-4645, po 6 v. v. tcl. LE. 3-4037 

231 RONCESVALLES AVĖ.

JEI GYVENATE TORONTE AR LF.A. 
SIDE. PRIEŠ PERKANT AR KEIČIANT 
VANDENS ŠILDYTUVĄ. NAUDINGA 
PASKAMBINTI TORONTO HYDRO.

Kas mėnuo mokate žemą pastovų mokesti. Si kaina 
niekada nesikeičia, nežiūrint kiek šilto vandens 
sunaudosite.
Tai yra vien i n te 1 č kaina. Tai yra v i s a kaina. 
Ir turėsite šilto vandens tiek, kiek jums reikia — 
nereikės laukti — saugiai, švariai, be sprogimo 
pavojau^.

TORONTO HYDRO-ELECTRIC SYSTEM
.ay----------------------------Ekk*™ Naudokite i,

i

I
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Pavergtoje tėvynėje
DIRBTI UŽ KITUS? Į

“Literatūros ir meno” bendradarbis' 
T. Zaleckis duoda labai charakteringą 
pasikalbėj.mą su kolūkiečiais: “O kaip 
sekasi su darbais? — paprastai paklau- j 
siu — Nepergeriausiai, — lakoniškai t 
atsakė jis. Aš nustebau: laukuose, ro-j 
dės , tvarka . . — Ko gi čia stebėtis? i 
— ėmė aiškinti jis. — Nespėjam. Aš i 
vėl nustebau Paprašiau paaiškinti. Jis Į 
tęsė 
brigada dirbti O paskui sėdi ir laukia 
pavėlavusių. Valandą, dvi, ir dar ilgiau 
sėd: ir laukia, kul visi iš brigados su
sirink;. Kodėl? klausiu Šėiminin- darni komunistų sukurtai visuomeninei 
ke neiškenčia: — —______ ~
nenori už kitus dirbti! Darbadienį už 
ta dieną visiems vienodą užrašys! —

Hamilton, Ont
AR ATVYKSIME? - Čiurlionio an- 

;amb!is, diriguojamas muz. Mikulskio, 
turis gražią ur didingu praeitį, beveik 
po 10 m. pertraukos atvyksta į Hamil 
toną ir šį sekmadienį, spalio 29 d., 3 
vai. p.p. duos įspūdingą koncertą Liet. 
Namuose. Kartu atvyksta ir solistė Ą. 
Steinpužienė ir solistas V. Verikaitis,

Šis koncertas yra tikrai retas ir ver-

Štai 10 valandą ryto susirenka

KAUNUI NEUŽTENKA
DARŽOVIŲ

Kauno vaisių daržovių prekyba taip 
susidomėjusi svaiginamųjų gėrimų 
pardavinėjimu, kad savo krautuvių*
rūsiuose nesuranda vietos daržovėms tas mūsų visų dėmesio, todėl nepra 
patalpinti. Mat, tenai sukrautos dėžės i leiskime retos progos. Ir mūsų jauni- 
alkoholinių gėrimų. Kai Kauno apyLįmas su malonumu jo klausysis. Kad 
kolūkiai pagal pasirašytas sutartis at
gabena daržoves, vaisių-daržovių pre
kyba atsisako jas priimti. Supykę kol
ūkiečiai kopūstais, agurkais, burokė
liais ir morkomis šeria kolūkio gyvu-

kuo daugiau jo susirinktų, rengėjai 
moksleiviams įėjimą nupigino iki mi
nimumo — 50 et.

LN V-BOS POSĖDIS spalio 13 d. p.
liūs, o Kauno gyventojai, nepriklausv- Naruševičiaus viešbučio salėje turėjo 

. i 24 dalyvius Jame --dalyvavo arch. dr.
Todėl, kad niekas1 gyvulininkystei, kartais daržovių ne- A Kulpajičius iš Toronto. Pagrindimu 

mato ištisas savaites. Kauno vaisių-dar- Punktu buvo TN statybos planavimas. , . . > , . i . . , , . i'-ll-j T Mibalann u- *>rz»r» Ha* -Azovių prekybos uzpirkejai labai megs-
Kėista tvarka jūsų kolūkyje. — nusi- važinėti į pietines respublikas, nes 
stebiu. — Mūsų? —. vėl prabyla šei- juk kelionę apmoką prekybos organi- 
mininkas. — Ne tik mūsų. Čia visur žacija. Iš pietų į Kauną atkeliauja to- 
laip”. j nos tokių daržovių, kurių apstu pa

Lapkričio ųiėn. 4 d. ruošiamas
KARIUOMENĖS ŠVENTES

MINĖJIMAS-ŠOKIAI , 
U 'j'7 TĄ '■ ’ ’’ y. ■ U'-- r ■■■ T-■; ’ ... ■

Knights of Columbus salėje.
Pradžia 7 vai. vak.

PROGRAMOJE — ROČESTERIO LIET. CHORAS. 
/ VEIKS BUFETAS, LOTERIJA.

Kviečiame visus atsilankyti.
Hamiltono apylinkės valdyba

ČIURLIONIO ANSAMBLIS 
ir sol. A. Stempužienė ir V. Verikaitis 

Hamiltone.

MALONIAI KVIEČIAME VISUS TAUTIEČIUS ATVYKTI į

; W u..;- ■

Čiurlionio 
ansamblio 

KONCERTĄ, 
kuris Įvyks LIETUVI U NAMUOSE, HAMILTONE.

. 1292 King Street East,

sekmadienį, 1961 m. spalio 29 d.
Koncerto pelnas skiriamas Tautos Namams Hamiltone.

Pradžia 3 vai. po pietų. :

Hamiltono Lietuvių Namų valdyba

Lietuviai pasaulyjev-ba po J. Mikelėno ir arch, dr, A. 
Culnavičiaus pranešimų išsamiai išdis

kutavo visus kilusius klausimus ir nu-' 
Į tarė savo ankstyvesnį sprendimą skelb

ti TN projektui paruošti konkursą, pa-į 
i naikinti Iš arch. dr. A. Kulpavičiaus 
pranešimo paaiškėjo, kad planų su- 

J darymui ekonomiškiausias ir praktiš
kiausias kelias — samdyti architektą 
privačiu susitarimu Ką pasirinkti, LN 
v-ba svąrstys sekančiuose posėdžiuose.

Rengiamam koncertui v-bos nariai

j nūs tokių daržovių, kurių apstu pa- 
| kalinęs kolūkiuose. Kai jos išsibaigia, 
Kaupas jaučia aiškų daržovių Indą, 
nes kolūkiai savo daržovės jau būna 

Kavalis skundžiasi: sušėrę gyvuliams... -
PRADĖJO NAUJĄ SEZONĄ 

Akademinis operos ir baleto teatras 
naująjį sezoną pradėjo Ch. Gounod ir svečiai nutarė idėti daug darbo, kad 
operos “Romeo ir Julija” pastatymu, kuo daugiau tautiečių atsilankytų. 
Spektaklį režisavo J; Grybauskas, de- Posėdžio d a 1 y v i a m s ypatingai pakilią 
ko ’aci jas piešė J. J ankus. chorineiste- nuotai ką sudarė arch įtekto praneši

mas. Dr. A. Kulpavičius pažymėjo, 
kad hamiltoniečių siekiami pasistaty
ti TN planuojamos apimties, kainuo
sią apie S300.000 ir jis tikįs, kad si gra
ži ir tvirta lietuviška bendruomenė sa
vo užsibrėžtą tikslą atsieks.

Dr. A. Kulpavičiui už dalyvavimą 
posėdyje ir A. Naruševičiui už salę pa
dėkojo LN pirm. St. Bakšys.

TAUTOS NAMUS ateinančiais me
tais. atrodo, pastatysime. Jų finansavF 
mui vedamas vajus 27-toje savaitėje 
davė S800. o nuo vajaus pradžios — 
$33.500. Malonu padėkoti didelei LN 
rėmėjai P. Sadauskaitė iš Toronto, 
įnešusiai trečią šimtinę! Su giliu dė
kingumu minime hamiltoniečius, pa
skyrusius po S100 savojo tautinio ir 
kultūrinio židinio statybai: tai gerie
ji VI. Jąsinevičius, Arn. Žemaitis, G. 
Repčienė, Alb. Repčys, mažoji Vida 
Kamaitytė (ačiū jos tėveliams), J. Ei- 
dukaitis. jnr. (irgi nuoširdi padėka jo

SOVIETINIAI ŠOFERIAI 
VILNIUJE

Kolūkietis J.
“Atvykęs iš kaimo, aš stovėjau su ba
gažu užmiestinėje autobusų stotyje. 
Prie manes priėjo šeforis ir primygti
nai įkalbinėjo važiuoti jo automobiliu. 
Pagaliau sutikau. Taksi pajudėjo, bet 
šoferis taksometro neįjungė. Tada aš 
paklausiau, kiek kainuos, kelionė į 
Dzeržinskio gatvę. Jis pasakė dvigu
bai didesnę kainą. Nesutikau. Tada šo
feris atidarė duris ir beveik jėga iš- į' 
stūmė mane iš mašinos. Kaip vėliau | 
sužinojau, tai buvo Vilniaus taksomo- . 
torų parko šoferi s G. Gončarenka ...” .

JUOKDARIAI BROKDARIAI

r»s — J. Dautartas, dirigentas — V. 
Viržonis. Pagrindinius vaidmenis dai
navo 1. Yliene ir G. Krasauskaitė — 
Julija. V. česas ir V. Noreika — 
meo, J. Stasicūnas, L Muraška, V. 
backis, P Balčiūtė.

Ro-
Ru-

JA Valstybės
i PAMINĖTAS 25 METŲ JUBILĖ 

JUS. — Spalio 15 d. Putname, NP Ma
rijos kongregacijos seselių vienuolyne 
įvyko 25 m. sukakties nuo vienuolyno 
įsikūrimo JAV minėjimas. Iškilmingas 
pamaldas atlaikė prel. Pr. Juras, pa
mokslą pasakė kun. dr. V. Cukuras, 
nušviesdamas arkv. Jurgio Matulaičio 
gyvosios katalikų dvasios mintis.

Po pamaldų vienuolyno salėje įvy- 
ko iškila pietūs,'

‘ ? I dvasiškiui dalyvavo dr St. Bučkis. T. J.
Už gausius loterijos fantus didelė Liauba, OFM, kun. V. Paulauskas, kun..........

padėka tenka apylinkės valdybai, Liet. prof. St. Yla, dr. J. Leimonas. prel. P. kursuose.
Namų Fondui, bankeliui “Talka”, atei-‘ Ragažinskas, prof. A. Vasaitis, p. Sau-, IŠKILMINGAI PALAIDOTA SOFI-

PREL. L. TVLABA, sv. Kazimiero 
kolegijos rektorius Romoje, dalyvavęs 
LK Akademijos suvažiavime, aplankęs 
visą eilę liet, kolonijų grižo i Roma.

KL. A. GIRDVILUI Čikagos un tas 
įteikė magistro diplomą. Jis yra 60 m. 
amžiaus. Tai vienišas pagyvenęs žmo
gus, kurio žmona ir duktė likusios Lie
tuvoj. Jis gi čia nebėgo į smuklę, bet 
studijavo ir siekė mokslo laipsnio . . .

DR. V. SRI OGIENE, gyv. Aurora, 
III., šiais metais dirbs pilną laiką/ko
legijoje, kaip “European studies” pro
fesorė. Dr. Sruogienė taipgi regulia
riai dėsto Augšt. lituanistikos pedag.

“MORALIAI SUSIDĖVĖJĘ”
Kauno pieno kombinato kieme riog- 

Vilniaus męįsto įmonės per pusmetį sp krūva labai įmantrių prietaisų. Jų 
dėl b'oko turėjo 362.000 rb. nuostolio, j tarpe du brangūs generatoriai ir net 
“Beržo” baldų fabrike 36.3% visos ga- geologams skirta artezinių šulinių grę- 
mybos buvo rasta su dideliais defek-, žimo mašina, gaįinti pasiekti 650 met
rais. Elektrinio suvirinimo įrengimų rų gylį. Kas pusmetį kombinato vy- 
gamykloje išbrokuota 10% “Ventos” : riąusias mechanikas K. Rutkauskas ne- 
sn-bb’i. Odos-°aląnWijos kombinate . naudojamų mašinų sąrašą siunčia Mė; 
pripažinta netinkamais vartojimui 14 sos ir pieno pramonės valdybai. Užuot 

galanterijos dirbinių. atsiėmusi kombinatui nereikalingas
! mašinas ir jas panaudojusi ten, kur jų 

“STEBUKLAI” VIEKŠNIUOSE ; pasigendama, valdyba delsia keletą 
Viekšniuose spėjo išgarsėti Viera metų, o paskui įsako nurašyti į nuo- 

Vasičeva — vaikų darželio vedėja. Ji stolius pagal naują komunistinį prin- 
ina:sto produktus darželiui sugeba su- cipą — kaip “moraliai susidėvėju- 
pirkli iš jau mirusių žmonių, o šie sias” . . . Nemuno laivininkystės valdy- 
ant sąskaitos padeda paraša. Kiauši- bai priklausančioje Kauno laivų re
nius, sviestą ir pieną Vięrąi taip pat monto gamykloje ’ moralaus susidė- 
pardavinėja ir niekada negimę žmonės; vėjinio” laukia pokariniais metais už 
Jie taipogi deda parašą ant sąskaitos, gryną auksą iš Anglijos pirkta elekt- 
Tikrąją šių neišpasakytų “stebuklų” 
priežastį nesunku nuvokti — užuot 
pirkusi produktus darželiui, išradin
goji Viera Vasičeva numirusių ar net 
niekada negimusių žmonių vardu išsi
rašo sau sąskaitas, jas sega i bylą, o 
pinigus krauna į savo kišenę . . .

ros stotis, galintį duoti šviesos dviem 
tūkstančiam lempų ir įstengtų aptar
nauti mažesni miestelį arba didesnį 
kolūki ,.. -vkst-

šio adr. — 38 Stanley Ave., Hamilton, bei jų tėveliams. 
Ont. arba skambinti jam JA. 9-4662.

ATVYKO IŠ VOKIETIJOS. — Der i\amų ruimui, uaiiKeuui laiKa , aiei- v*-, r. ( rnbniuviA ovrri-
20 d į HaSoną atryki ZTuosD^ tininkams. E. Gugienei už originalią ląitienė ir kt._Raštu sveikino min. J. Į ja BARČUS. - Spalio 12 d dar lai- 
vaitienės sesuo Vincentina Alaunienė 
su vyru Mečiu ir 2 vaikais. Pagyvenę 
apie mėnesį Hamiltone ir negavę dar
bų, išvyko į Simcoe, Ont. pas J. Gu- 
dinska, kuris turi tabako ūki.

Sk. St.
TAUTŲ FESTIVALIS. — Jungtinių j

auka — 5 litu moneta, p. Sakavičiams Kajeckas, JAV Liet. Bendruomenė, Į 
ir kitiems. $F rinkliava tęsis iki lap. Katalikų Federacija, At-kų Federaci- j
kričio 18 d. ir bus baigta šokių vakaru.1 jn, T. Marijonų kongregacija, Tėvai

jėzuitai, prel. Krupavičius ir visa ei
lė kitų.

AUSROS VARTŲ par. bažnyčia, Či
kagoje, 2327 W. 23rd Place, yra Tėvų 
marijonų žinioje; jai vadovauja lietu
viai kunigai marijonai. Lentoj užrašas: 
“Our Lady of VILNA”.

Hamiltono šFondas
NUOŠIRDI PADĖKA

Jau šeštus metus baigiu sunkiose 
__ ___T LN v-bos pirm, pareigose. Kiek ši.ma- 

Tautų org-ja ruošia tautų pasirodvma no laisva valia pasiimtas tautinis dar- 
spalio 28 d. 8 vai. vak. Delta Collegi-yra dvasiškai sunkus — nėra žo- 
ate auditorijoje 1284 Main St. E. Kai-J ^ių tam pilnai išreikšti. Turint tai j ~Worcester Mass ku 
bės imigracijos ministerė E. L. Fair- mintyje bus lengviau suprasti kokią r Klta bazn- cia> orce ę ' x s ” 
clough ir bus 12 tautų pasirodymai: didele pagarbą ir padėką jaučiu tiems 
chorai, taut, šokiai ir muzika. Daly- tautiečiams, kurie, paprašyti man pa- 
viai bus pavaišinti kava ir kiekviena dėti, mielai atideda savo reikalus į 
tautybė savais valgiais — skanumy- sali ir prašymo paklauso, 
na is. Įėjimas suaugusiems S L vai- r v —
kams 50 et. Pelnas skiriamas JT org- - 
« Sbboj.m.en.s vaikams atsilika-i ginimo „ei „l tauto, LX reikalai, 

a siuose kraštuose, karo naslaiciams ir j1 - - - .
v* ■■ ■ ■ * į r\an T iptuviti stalui vadovaus L Škrio- 1^ — ^1- Jonikas ir J. Steiblys. Už w ~ ....Nežiūrint 5 metų intensyvaus darbo E E t m rasą sulietuvinti,
ir didėlių atsiektų rezultatų, dar ne- į 
maža hamiltoniečių netiki, kad TN už i 
5300,000 atsistos. Vietoje abejonių siū-j 
lyčiau pereiti prie realaus veiksmo: j 
siųsti pinigus Šerams pirkti St. Bak-

dotuvių eisenai neatvykus šimtai jau 
laukė Čikagos lietuvių kapinėse pas
kutinio atsisveikinimo prie jos bendra
keleivio Augusto Barčus kapo, kuris 
ten užgesęs prieš pustrečių metų, kaip 
Amerikos karys, Dariaus ir Girėno pos
to narys. Aidint “Avė Maria” per gar
sintuvus, atvyksta laidotuvių didžiau
sia eilė. 'Išsirikiuoja Dariaus ir Girėno 
vieneto narės, nešdamos Amerikos ir 
Lietuvos vėliavas. Kapinės niekad ne
matė tiek žmonių kaip tą dieną. Juodų 
karstanešių eilė padeda ant duobės 
blizgantį karstą. Kalbėjo: Vai. Šimkus, 
Dan Kuraitis, dr. J. Adomavičius: K. 
Brazdžionytė uždėjo paskutines baltas 
rožes ir lietuviškas rūtas. Aidint gedu
lo muzikai nuslenka į negrįžtamą am-

: rios klebonu yra prelatas Vasys, taip
gi pavadinta: “Our Lady of WILNA” ir 
bažnyčios mūro kampe iš lauko pusės 
turi užrašą: -‘Lietuviška Mokslaini 

Paskutinių trijų savaičių laikotarpy- Vartl- Parak\ij.es. A.D.
įe su savo automobiliu neimdami atlv- _ .. Tr. , ,, LJonas BerUsius “Vienybėje prašo

! i Dpihi — Pr Raavc >'OskviL bažnyčių pavadinimus pakeisti į -Our j žinybę visų mylima amžinai užgesusi
‘ Lady of Vilnius” ir anąjį darkytą už- Sofija Barčus... Burmistras Daley at-

--- ------- —,—w raša sulietuvinti | siuntė šeimai užuojautos telegrama. ;kutė. o tautinei parodėlei K. Mikšys, j Tams y suteiktą LN pagalbą prašau r - z,k.rR, ir j dwžvm>. (Matėsi seselės kazimierietės. laikraš- 
! Trečiadieni, spalio 25 d. 11 vai. ryto.! priimti mano gilią ir nuos!rdzią pade- AL. ZAKAKKA IK J. DAVZV AK . amerikie-
per Hamiltono TV stoti CHCH—H i k4- Jūsų St. Bakšys, LN v-bos p-kas DIENI:, vyčių veikėjai, vienenų me-; - " "

j L. Skripkutė parodys lietuviškų keps-
• nių gaminimą. Neužmirškime pažiū
rėti. V.

i čiai. B. Brazdžionis

ST. CATHARINES, Ont
ATVYKSTA ŽYMUS SVEČIAS. — ko, numatoma suorganizuoti net aštuo- 

Spalio 29 d. St. Catharines iškilmingai 
Karaliaus šventė.

i tų laikotarpyje parašė po 100 laiškų
I į vairiais Lietuvos reikalais.
I JAV LIETUVIŲ FONDO organiza

NEINA MOKYKLON. — Jau visas 'cinėms ir techninėms išlaidoms pa-
mėnuo kaip veikia šeštad. mokykla, dengti aukojo: dr. A. Razma S100, dr. Misijos direktorius ir LB
bet vis dar yra vaikų, kurie jos nelan- Į f. Kaunas $50, dr. A. ir B. čiuriai $20. j Krašto V-bos pirm., paskutiniuosius du 
ko. Jeigu kas dar nežinojo, turėtų pra- dr. R. Sidrys S50, Dr. V. Tauras $10, mėnesius lankė Prancūzijos lietuviu 

kolonijas.

WELLAND, Ont Prancūzija
KUN. J. PETROŠIUS, Prancūzijos

LIETUVOS KOMPOZITORIŲ
SĄJUNGOJE neseniai buvo aptar

tas K. Kavecko naujausias kūrinys — 
muzikinė poema “Keturi” < S. Nėries i švenčiama Kristau
žodžiai) solistui, chorui ir simfoniniam . 10 vai. įvyks pamaldos, o po to minė- 
orkestrui. Kūrini išpildė autorius ir, yimas bei koncertinė dalis, 
vaisi, filharmonijos solistė A. Surdo- 
kaitė-

Paskaitai atvyksta iš Toronto J. Ma
tulionis. kurio paskaitos bei praneši
mai visados visų yra klausomi su dide
liu įdomumu ir atidumu. Šį sykį žy
mus svečias kalbės paminėtos dienos 
‘cma. o taip pat aktualiaisiais šių die
nų lietuvių reikalais.

Po paskaitos įvyks koncertinė da
lis. kuria išpildys viešnia iš Buffalo— 

Sakavičienė.
Tikimasi, kad šis naujas ir stiprus

ŠALPOS FONDO bankete, spalio 7 Į 
d., dalyvavo apie 50 svečių, kurių tar-

: pe turėjome ypatingą svečią iš Mont-'
i realio, KLB šalpos Fondo pirm. L dėti vaikučius leisti į šeštad. mokyklą J. Kuprionis $10, J. Vaineikis S10.
; Mališką. Dėkojame jam už atsilanky- ^a5 penktadienį p. Žinaičių name, 311 į t JUST VAŠKYS, OFM, yra liet. ■
į ma ir pasakytą šiltą žodį. Wallace S. St., Welland. Mokyklos ve- pranciškonu vienuolijos pašaukimu di- Ai IQ'f'FA I i iri

Atidarymo žodi tare Hamilton ŠF dejas ir mokytojas, kuris rūpinasi ir Į rektorius. Jis lanko liet, kolonijas, m o- i u
pirm. J. PJeinys, apibūdindamas šio kitais reikalais yra T. B. Mikalauskas, kyklas, organizacijų susirinkimus vi- 
banketo tikslą ir iškeldamas mūsų ii- OFM. 1 sur kalbėdamas anie būtina reikalą ryžo išleisti atskiri

Į^amečio darbuotojo, buv, ŠF pirm. J. VASARIO 16 MINĖJIMAS Įvyks . naujų kandidatų vienuolijai/ T ‘

n i u noru grand ine.
APYL. VALDYBAI PASISEKĖ. ;

Tautos šventės parengimas davė virš 
S200 pelno. Tai bene pirmas apyl. ir- . 
tori joje atsitikimas. Tikimės —ne j ______ __ ___________
paskutinis. Tepavirsta Tautos šventė Giedraičio nuopelnus. Po to kalbėjo ;$2 Hagar St., Slovak Hall. Welland./" 

Kai bus viskas 
valdyba numačiusi sušaukti visų org- ; 
jų atstovų posėdį. Be- to, valdyba yra 
numačiusi rinkti loterijai fantus. Ta: 
pačia proga bus renkamas ir solidaru
mo mokestis. Tenka apgailestauti, kad 
labai maža dalis moka solidarumo mo
kestį. Tai stabdo Krašto Valdybos dar
bą. nes ji kitų pajamų šaltinio neturi. 
Solidarumo mokestį rinks: Port Col- 
borne ir apyl. — B. Jackevičius: Wel-

A. čepukas ir M. Šal-

ADELAIDĖJE keli aukotojai pasi- 
ą Adelaidės “Tėviš

kės Aidų” numerį.
aivvaN nau, .veuauu. Į DR p į)AUŽVARDIS su žmona ■ MYKOLAS ŠUTAS. buvęs Sydnejaus 

parengta, apylinkes I Ho 6 d dalyvavo konsulariniame' tramvajaus konduktorius, laimėjo by-

apsirengus? tautinis Uam i tramvajų ir mašinai pajudėjus 
be duoto signalo, buvo jam nupjautos

■ abi kojos. Teismas M. Šutui priteisė 
i iš Commisionėr for Government Trans
port £28.000. Šutas yra 37 m. amž. 
Jo brolis 
ninkas ,o 

: dijuoja.
į MAKT, 
gyv. Geelonge. tiesė 
vamzdžius septyniolikos pėdų gylyje:

i štaigiai atskilus žemės sluogsniui nuo 
paviršiaus, buvo palaidotas užgriuvu- 

' sios žemės. Po 20 min. atkasus, buvo

metiniu bendruomenės parengimu! klebonas kun. dr. J. Tadarauskas, apyl.
B-nė juk turi labai daug išlaidų! Į v-bos pirm. A. Juozapavičius.

Įdomiausia tai, kad šį parengimą! Hamiltono ŠF dėkoja visiems prisi- 
apyl. valdyba pasiryžo atlikti pati per-! dėjusiems prie sėkmingo banketo, o 
gyvenusi didele krize: pasitraukė vai-‘ ypač klebonui kun. dr. J. Tadaraus- 
dybos pirmininkas. Kiti nariai nepa-' kui už leidimą nemokamai pasinaudoti 
kriko, bet persiorganizavo ir gražiai ’ naujai išdekoruota parapijos sale. Nuo- 
pasuko gero veikimo linkme. Net To- širdžiai dėkojame mielai šeimininkei

M. Siulienei, kuri be jokio atlyginimo 
tiek daug darbo r triūso idėjo, paruoš-

Gaila tik kad valdybos kadencija dama tokią šaunią vakarienę. Dėkoja- 
baigiasi. Tikėsimės, kad vėl St. Ca-Įme programos išpildytojams — mūsų land ir apyl. - 
tharines be vargo išsirinks, kaip vL j jauniesiems Margaritai ir Rimui Kle- čiūnas.

SI . CATHARINES BENDRE OME- sad nauja valdyba. Valdvboje pabūti » vams ir jų tėveliams pp. Klevams, p.
NĖ PASIRUOŠUSI. — St. Catharines

! LB specialiame susirinkime buvo nu-
■ balsavusi vienbalsiai suruošti sekan
čią Lietuvių Dieną, jei Windsoras ja 
ruošti atsisakytų. Dabar jau žinoma, 
kad Windsoras neatsisakė ir kitais me
tais ruoš IX-ją LD. Malonu, kad mūsų 
nedidelė apylinkė, pasirodo, nevengia 
iddelių darbų, kai tam ateina laikas.

SKAUTAI BEI JŲ RĖMĖJAI čia su
; judo- įsteigti tautinių šokių grupę. Sa-

DAINOS PARTIJAI GARBINTI
Lietuvos liaudies meno rūmai So v. 

Sąjungos komunistų partijos XXIII 
suvažiavimui pagarbinti išleido lietu
vių kompozitorių dainų rinkini: “Par
tijai —mūsų daina”. Rinkinyje yra
19 chorams skirtų dainų, jų tarpe V. E. 
Laurušo “Lenino vėliavos”, J. Švedo: 
“Apie Leniną”, K. Kavecko “Su parti- į parengimas parapijos salėje sutrauks 
jos vėliava”, J. Juzeliūno “Daina apie Į gausų mūsų Niagaros pusiasalio lie- 
partiją”, J. Gaižausko “Po jos šlovinga ; tuvių skaičių, 
vėliūva”, V. Barausko “Lenino var
das”. Iš šio partijos. Lenino vardu ir! 
raudonųjų vėliavų miško savo pavadi-j 
nimu išsiskiria E. -Balsio daina — 
“Baltijos lašeli, tyras gintarėli”, ku 
riai tekstą su kūrė poetas K. 
kas. Galbūt dėlto ir leidinio 
tas A. Vyži n tas jai nepagaili 
žodžių: “įdomi šio kūrinio 
kalba, liaudiškos intonacijos, puikūs 
poeto žodžiai. Reikia manyti, ši daina 
susilauks šilto įvertinimo ir susido
mėjimo”.

Kubilins 
recenzen 
pagyrimo 
muzikinė

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame 

bankelyje "Talką"
IŠDUODAMOS ASMENINĖS PA- 
SKOLOS iki S3.000, morgkių pa
skolos iki 50% turto vertės. Nemo
kamas gvvvbės 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.

kriko, bet persiorganizavo ir gražiai

ornto atstovų suvažiavime gerai pasi
rodė pasiųsdama net du narius.

LAIŠKAS IŠ KANADOS VYRIAU- 
— tai tautos sargyboje pastovėti ir re- Milerytei. V. Beniušiui, A. Pauliui. SYBES. — Tragiškai žuvus JT gen
ias lietuvis čia nuo šių pareigų nusisu- jaunųjų šokėjų grupės vad. V. Subat- sekr. D- Hammarskjoeldui, apylinkės 
ka. Ratas • nikaitei ir visoms jaunosioms šokėjoms valdyba pasiuntė Kanados min* pirm.

į laišką, kad JT gen. sekret. būtų pa- 
^NT’T“ A A O *> rinktas asmuo, palankus Vakarams.
W i i AVY Aa vili* Gautas toks atsakymas: “On behalf of

r a i • x>„ tthe Prime Minister I thank you forRAMUNA RAMuNAITĖ, prof. A. keisti i The Boy Scouts World Bu-
Ramūno duktė baigė du fakultetu: reau. Kanados skautų vadovai svarsto n d enneprn nf thJ i ithi^nian 
gamtos ir humanitarinių. Kanados: projektą pakeisti uniformą atsisakant Presscd the concern of the L.thuaman 
UNESCO komisijos buvo išrinkta vyk-] trumpų kelnaičių. Britanijoj jau leista 
ti Indijon. Ateinanti pavasari išvyksta .skautams virš 15 metų nešioti ilgas 
Europon studijuoti psichologijos. kelnes.

,v>r DD t VAc Piiffrvis —t; KANADOS TARPT. ANTIBOLSEVIANT PRANAS RAMŪNAS tret, me- Is _ ABN sųorganiza-
ta. studijuoja mzmenjos mokslus Ota- v a prieš demonstrantus

; vos ir Carletono un-tuose. i^bi^Lniversities Campaign for
PASAULIO SKAUTŲ BIURAS turi; Nuclear 'Disarmament ir prieš sovietų 

savo įstaigą 77 Metcalfe St. Biuro di-; pasiuntinybę ryšium su sovietų atomi- 
rektorius;—i gen. D. C. Sprąy? ank^t nįų bombų sprogdinimais. ABN^pa- 
čiau buvęs Kanados skautų vyr. vado*] skleidė Kanados un-tuose ir visame

• vas. Tarptautinėj skautų atstovų kon- krašte atsišaukimų, kuriuose demas- 
ferencijoj Lisabonoj nutartą buvusį kubjama prokomunistinės tendencijos 
vardą Tarptautinis skautų biuras pa- augščiau minėtų organizacijų. J. K.

visame

-Canad. Federation, Welland Branch, 
in the selection of a successor to Mr. 
Dag Hammarskjoeld.

Having noted your views on this 
matter, Mr. Diefenbaker directed that 
a copy of your letter be referred for 
the information of his colleague, thfc 
Secretary 
fairs”.

SERGA:
naitis ir J.
pasveikti’

LANGIŲ ŠEIMĄ, gyv. St. Cathari
nes, Ont., jos dukrelei tragiškai žuvus, 
Welland apylinkės valdyba ir Bend
ruomenė nuoširdžiai užjaučia. š.

baliu je Congress viešbutyje. J. Dauž-: ^ensingtono priemiestyje, lipant 
vardienė buvo
drabužiais: ‘“Chicago Daily News” įsi
dėjo jos nuotrauką.

V. BERNATAVIČIENĖ rugsėjo mė- 7 
nėšio pabaigoje atvyko is Vilniaus ir 
apsigyveno pas dukterį Daugvilienę 
Čikagoje.

DR. M. ŽEMAITIENĖ spalio 6 d. iš
skrido į pavergtą Lietuvą. Pakeliui su
stos Paryžiuje, Amsterdame. Helsinky
je, Leningrade ir Rygoje. Vilniuje iš- 
būsianti apie 10 dienų.

INŽ. P. BURNEIKA, čikagietis,
Chryslerio firmos įgaliotinis, apsigy-: jau mires. Nelaimė ivyko rugpj' 18 d. 
veno Argentinoje.........  CA.NBERROJE, Australijos sostinė-

P. ŠLEINYS, teisininkas, gyv. Čika- Į je lietuvių yra apie 200. Jie visi “bai
goje, sunkiai serga. tarankiai” — dirba ištaigose arba vers-

MOKYT. VAL. ALKAITIENĖ, 48 iuose.
m. amž., mirė Clevelande. Velionė
Amerikoj išgyveno apie 10 m. Palai- i irnHijn 
dota spalio 7 d. Kalvarijos kapinėse iš iL/I JaJ
šv. Jurgio par. bažnyčios. JOANA PROSCEVIČIENĖ, Vlados

DR. J. MISEVIČIUS, buvęs “Vieny-; Brazaitienės motina, mirė spalio 1 d. 
bės” bendrovės direktorius, mirė spa- Medelyne, Kolumbijoje. Velionės vy- 
lio 2 d. Velionis buvo gydytojas Brook-ras. dr. F. Proscevičius, dirba vienoje 
lyne. . • . j Medelyno ligoninėje.

i—iwwii ihiiį—^Iii^

Vytautas — žinomas krepši- 
antras brolis — Valins stu-

ANSKAITIS, 30 m. amž., 
vandentiekio

of State of External. Aft

Aldona Kutkienė, A. Pra- 
Paužuolis. Linkime greitai

10 metų sukakties proga darome didelę nuolaidą visoms prekėms 
Daug daiktų yra tik po vieną - už pusę kainos, 
racams ir dar dovanai graži antklodė tik šią

Didelė nuolaida 
savaitę, .'7 • ' .'' • ■ ?U ■

Pasirinkite savo malonumui visiškai nauja ■■i

SEALY POSTUREPEDIC

Mainome senus 
naudotus baldus ir 

matracus, 
įvertindami juos 

augšta kaina.

MWir*| 
•Mr

wy wi*

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

Vitctag famtefofl sime pro $7950
Full or tw»H tiro

The comfortably firm
Standard Posturepedic* $79.50

>•'. M>W» 3*CWh
NO* CN
va;tr£$s without

.SW#:

Duodame dideles nuolaidas perkant naujus.

S MOHAWK Furniture Ltd.
2446-8 DANFORTH AVENUE, TORONTO • Tel. OX. 9-4444, OX. 9-4224 • Krautuvė atdara nuo 9 vai. ryto Iki 9 vai. vakaro

SUDBURY, Ont.
VACLOVAS STEPŠYS per praėju

sių metų atostogas aplankė Lenkiją 
ir ten lietuviškajame Suvalkų trikam
pyje susirado sau lietuvaitę, su kurią 
susimetrikavo ir spalio 3 d. sulaukė 
pas save. i •?

’ Dar prieš bažnytines jungtuves lie- 
j tuviai vyrai, organizuojami J. Petrėno 

ir A. Mazaičio Surengė Vaclovui VI. 
Kriaučeliūno namuose pagerbtuves. 
Organizatoriai, surinkę visų 30 vyrų, 
dalyvavusių pagerbtuvėse, parašus ant 
specialiai paruoštos kortelės su pini
gine dovaną įteikė šeiminio gyvenimo 
prisiminimui.

Bendruomenės vardu sveikino pirm. 
A. Raškevičius, nevedusių vyrų — K. 
Rimas ir kt„ o vėliau pristatytas ir 
“gyvnašlių” atstovas labai linksmai 
tarė keletą žodžių.

Tą patį vakarą, tuo pačiu laiku lie
tuvės moterys jo būsimajai žmonelei 
Stf. ir J. Petrėnų namuose irgi suruo
šė pagerbtuves. Jas organizavo St. Pet- 
rėnienė. Mazaiticnė, St. Semežienė ir 
A Pranskunienė. J. Kr.

SKELBIMAS NR. 1
IVAIRUS DOVANŲ SIUNTT- 

NIAI I ANAPUS!
Darbas atliekamas greit ir są

žiningai.
Visus patarnavimas Jums atliks 

A. Kusinskis, 61 Front St., Apt- 3, 
tel. 4-1605.

nailonu sustiprinta is 
kulnimis ir pirštais

darbo kojinių
jos ilgiau laiko už kitas

Jos tikrai laikys ilgiau — la
bai patogios—labai vertingos 
penmans darbU; Roji
nes. Yra jų įvairių rūšių ir 
svorių, tinkamų kiekvienam 
darbui — tai geriausias pirki
nys bet kokių kainų grupėje.

TAIP PAT APATINIAI — VIRŠUTINIAI RŪBAI
GARSŪS NUO 1868 METŲ WS94

Parak/ij.es
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MIRTINGŲJŲ UŽUOMINOS
Apie H. Nagio "Mėlyna sniegą'7
Apie šį autorių yra nemažai pa-1 kūdikio kalba. Tiesa, dėl stokos 

rašyta L. Enciklopedijoje, kurio-! kalbinių priemonių, rišančių at- 
Įe yra aptarta ir jo kūryba iki skiras mintis ir vaizdus. “Mėlyno 
“Mėlynojo sniego”. Gi pastarasis1 sniego” poezija yra apysunkiai 
jo veikalas lietuvių spaudoje ap- perprantama, o neįgudusiam 
tariamas: modernus klasikas, iš- J skaitytojui dažnai ir simbolika 
radingas stilistas, minties poetas, nelengvai suvokiama. Betgi kartą 
modernios poezijos pradininkas šį Gordijaus mazgą perkirtus, 
r 1.1. prieš akis išnyra visai nemįslin-

Tų kelių aptarimų pakanka Įsi- gas poezijos statinys. Antai, sun- 
dkinti, jog H. Nagio esama neeili- ku būtų surasti kitą poetą, kuris 
nio poeto savo kartoje. Į šią pir- taip išradingai ir vaizdingai iŠ- 
maujančiųjų padėti ji irikiuoja reikštų šiurpų mirties pergyveni
me tik jo kūrybinis vaizdingumas.1 mą. kaip jis yra išreikštas Pasto- 
kuriuo jis nusako savo minti ir ralėje ir Imago mortis Arba vėl, 
pergyvenimą, bet ir individualu-1 kiek daug ir nuostabios kūrybinės 
mas formos išlaisvintos iš tradi
cinės kūrybos rutinos, kuri, anot 
modernaus meno žinovų, reiškia 
ne ką kitą, kaip meno senatvę, su
stingimą ir nepajėgimą išsiveržti 
iš užburto kūrybos rato.

Čikagoje mirė daug lietuviški; laikraščiy 
75 metai pirmiesiems lietuvių ; 
leidimams Edvardas šl’laitis

galios sutelkta kad ir Devynių 
žemės veidų skyriuje. Tiesa, kny
goje vietomis galima užtikti reto
rinio dvelksmo (Penki neparašyti 
laiškai) ir perilgų’ nuotolių tarp 

iš užburto kūrybos rato. ' atskirų vaizdų (Piešiniai ant snie-
Kasdienybės žmogui, Įsigilinu-' go ir... pelenų), tačiau ir šių vaiz

dų kalba yra, tarytum, varpo 
skambėjimas, kurio kiekvienas 
dūžis vis kitokis, vis savaip sul
tingas, vis kitaip suvirpantis jaus
mų gelmėje. Ir jeigu tuos atski
rus varpo dūžius autorius būtų 
suliedinęs i vieną galingą varpo 
gaudėsi, tai “Mėlyno sniego” po
ezija būtų tapusi dar atviresnė 
skaitytojui. Bet tada vargu, ar H. 
Nagiui būtų buvęs prisegtas mo
dernaus kūrėjo ženklas.

šiam i pastarąją prielaidą, paaiš
kėja, jog tradiciniam menui ne
leistina kūrybiniame gyvenime 
Įsišaknyti. Jis turis mirti ir savo 
vietą užleisti naujai meno tradici
jai. kuri pradedanti kurtis, sena
jai dar tebegyvenant pačioj savo 
didybėj. Tik tokiu būdu gali bū
ti padauginti ir praturtinti netik 
meno, bet ir apskritai dvasinės 
kultūros klodai.

Vargu, ar kas šią prielaidą iš
drįstų radikaliai neigti. Juk viso
se gyvenimo srityse Įvyksta su
akmenėjimas, jei nauji impulsai 
ir naujos galios nepašalina iš gy
venimo stingimo priežasčių.

Ir visdėlto anas žmogus, nors 
jis būtų ir neeilinio išsilavinimo. 
N agio knygos su meile neskaitys. 
Irtai ne dėlto, kad j is nebūtų po
ezijos mėgėjas, bet kaip tik dėlto, 
jog jis yra tradicijos žmogus, ku
ris i tradiciją nežiūri, kaip i su
stingimo ženklą. Jam tradicija yra 
šventovė, kurią stato ištisos žmo
nių kartos. Vadinasi, tradicija, il
gų amžių tėkmėje savyje sutel
kusi pačius rinktiniausius tiesos 
aspektus, turi būti vis tobulinama 
ir gaivinama, bet nemarinama. 
Be to, Į tradicijos šventovės sta
tybą negali patekti ir nedera kai
šioti pigios vertės statybinės me
džiagos, idant nenukentėtų jos. 
didybė ir tikrasis jos veidas. To
kiu būdu tradicija, būdama tur
tinga ir vis dar turtinama, kūry
boje taps didele galia, o ne suak
menėjimo ženklu.

Modernusis gi menas, kuriam i 
priskiriamas ir “Mėlynas snie
gas”, tradicinio meno kūrybą nei
gia, o jei neneigia, tai bent ap
nuogina, atmesdamas tuos ele
mentus, kurie, kaip tradicinio me
no mėgėjui atrodo, meną apskri
tai Įprasmina, jo turini bei išraiš
ką pagilina ir kūrėjo dvasinio pa
saulio gelmę bei jo kūrybinę tie
są nuoširdžiau ir suprantamiau 
išsakydina. Tokią, ar panašią kū
rybos sampratą ignoruojant, tarp 
kūrėjo ir visuomenės Įvyksta kon
fliktas, kuriame pralaimi abu- kū
rėjas nepajėgia priversti žiūrovo, 
klausytojo ar skaitytojo su juo 
nukilti Į mažąjį jo kūrybos pa
sauli ir jame pasilieka vienišas, 
o visuomenė nepatiria džiaugsmo, 
kuri teikia menas, šitokį tad at
veji, kai vienas nedomina, o ki
tas nesidomi, reiktų skaityti tik
ruoju dvasiniu sustingimu, ir šio 
sustingimo priežasčių veikiau rei
kėtų jieškoti modernizme, o ne 
tradicijoje.

Mano, kaip skaitytojo, manymu 
dail. Algirdo Kurausko viršelis, 
titulinio puslapio ir skyrių vinje
tės yra žymiai modernesnės, kaip 
pats Nagio veikalas. Jos yra puų 
kios kompoziciniu atžvilgiu, bet 
nebylios idėjos, formos ir išraiš-i 
koš atžvilgiais. Dėl to jos nelabai 
atitinka knygos autoriaus kūry-1 
bine minti. A. KalniusV • * •

Lg36 m. išėjo pirmasis lietuvių 
laikraštis Čikagoje: “Želmuo” — 
mėnesinis nepriklausomas laik
raštis, redaguotas ir leistas J. Gri
niaus. Išėjo tik 4 numeriai.

Apie ši ir kitus senesniuosius 
Čikagos liet, laikraščius daug duo
menų duoda 1942 m. Čikagoje iš
leista knyga “Bibliography of Fo
reign Language Newspapers and 
Periodicals Published in Chica
go” ši knyga mini net 83 lietu
viškų periodinių leidinių pavadi
nimus. 'Tokiu būdu lietuviai savo' 
periodinių leidinių gausumu kny
goje yra pirmaujančių eilėse kitų 
tautų tarpe.

Daugumas iš minėtoje knygoje 
sužymėtų leidinių jau yra sustoję; 
dalis jų yra ėję tik trumpą laiką. 
Savo pobūdži u t i e leidiniai apėmė 
plačią skalę. Savo vardais — jie 
Įvairūs ir nekasdieniški.

i Kas šiandien žino apie “Burti
ninką” mėnesini leidinį, ėjusi 
1925-1926 m., redaguotą ir leistą 
J. Žilinsko arba "Dievo rykštę”— 
mėnesini satyros žurnalą, leistą 
1912 m. ir redaguotą dr. A. Kara
liaus? '

Norite kitų pavadinimų? Štai 
jie: “Galvočius”, liberališkas mė
nesinis žurnalas, redaguotas ir 
leistas dr. A. Montvido 1914 m.; 
“Dagys” — mėnesinis humoro 
laikraštis, redaguotas J. Šeškevi
čiaus, leistas 1909-1910 m.; “Ere
lis” — satyros laikraštis, redaguo
tas A. Šimkaus.

Kaip matome, nemaža leidinių 
buvo skirta humorui ir satyrai. 
Taip pat pažymėtinai daug leidi
nių buvo priešreliginių, laisvama
niškų arba net anarchistinių. 
“Ragana”—buvo mėnesinis prieš-

religinis laikraštis, ėjęs 1903 m. 
Jo redaktoriumi ir leidėju buvo 
A. Gedminas. “Šake” vadinosi 
mėnesinis priešreliginis laikraš
tis, ėjęs 1913-1916 ir 1926-1923 
m. JĮ redagavo d r. A. Karalius ir 
A. Montvidas.

Anarchistų mėnesiniu laikraš
čiu knygoje yra Įvardintas “Lais
voji žmonija”, redaguotas ir leis
tas J Laukio, 1911-1913 m. Kitas 
Įdomų vardą turintis laikraštis — 
•‘Meilė ir šeimyna”, ėjesl920- 
1922 m. (1919-1920 m. leistas ‘‘Pa- 
jieškojimų” žurnalo vardu). Ši 
laikraštį redagavo ir leido dr. A. 
Margeris.

Knygoje sužymėta dalis ir tų 
leidinių, kurie eina dar iki šiai 
dienai—“Draugas”, “Naujienos”, 
"Sandara”, “Vilnis” ir kiti. Joje 
nėra tų periodinių leidinių, kurie 
yra ėję per paskutinį dvidešimt
meti Čikagoj e. Tokiu čia buvo ma
žiausia apie 40. Vieni jų ėjo ar 
eina ilgesni laiką* o kiti — sus to
jo tuoj po pasirodymo. Įdomu, 
kas tokius leidinius suskaičiuos, 
sužymės ir paskelbs? Galbūt ir 
vėl reikės laukti amerikiečių kny- 
gos, iš kurios patirtume apie lie
tuviškus leidinius.

Mums yra Įdomus ir malonus 
faktas, jog Čikagos lietuvių spau
da mini 75 metų sukaktį. Tai il
gokas laiko tarpas.

KULTŪROS IR
KNYGŲ
PASAULYJE

PL BENDRUOMENES Jaunimo Dra
mos konkurso komisija spalio 11 d. 
pasiskirstė pareigomis: pirm. Ant. Rū
kas, sekret. C. Grincevičius, Alg. Mac
kus. Alg. Dikinis ir Al. Baronas — na
riai. Konkursui atsiųsta 15 veikalų.

JAU DEŠIMTS METU, kai lietuviai 
Tėvai pranciškonai įsikūrė Brookylne 
ir ten suorganizavo liet, spaudos cent
rą. Jie ten dabar turi gerą spaustuvę, 
leidžia dukart per savaitę “Darbinin
ką”, kultūros žurnalą “Aidus” ir “Var
pelį”. Išleidžia ir knygų. Įsikūrimo su
kaktįrengiamasi paminėti vakariene 
su menine programa.

LABIAUSIAI PERKAMOS LIET. 
KNYGOS Amerikoj: dr. J. Girniaus 
““Tauta ir tautinė ištikimybė”, Vyt. 
Mačernio “Poezija“. B. Brazdžionio 
poezijos rinktinė “Vidudienio sodai“. 
Pr. Naujokaičio “Įlūžę tiltai”. Ilgo 
grojimo plokštelės — Čiurlionio an
samblio “Mes dainuojam” ir Alice Ste
phens sukaktuvinė plokštelė.

“NIDOS” knygų klubas Lon d one iš
siuntinėjo prenumeratoriams Igno 
Končiaus “Žemaičių šnekos" II dalį. 
Tai jau 34-tas klubo leidinys. Toliau 
numatomos išleisti: Irenos Joerg "Lai
mės jieškotojai”, novelių rinkinys; P, 
Andriušio "Daina iš kito galo”, felje
tonai; J. Gliaudės “Ikaro sonata”, ro
manas apie didįjį dail. Čiurlionį; M. 
Biržiškos "Dėl mūsų sostinės” II d.; 
P. Orintaitės “Daubiškės inteligentai”, 
romanas; M. Vaitkaus “Su Minija į 
Baltiją”, atsiminimų tomas.

RUGSĖJO “ATEITIS” išėjo 32 psl., 
vietoj iki šiol buv. 24 psl. Gražus vir
šelis, gausu iliustracijų.

LIET. KULT. FONDAS Melbourne, 
Australijoje, surengė paskaitų ciklą. 
Tarp rugs. 9 ir spalio 21 d. buvo skai
tytos šios paskaitos: L Tamošaitienės, 
B.A., “Senoji indoeuropiečių kalba”; 
Z. Budrikio “Darvinizmas” ir V. ŽižiO 
"Lietuvių senovė naujų iškasenų švie
soje”.

ANT P. AUGIAUS kapo pa
statytas pa m i n k 1 as. J u oda m granite 
iškalta vėlionk-s graviūra “.Malda”, pa
rinkta dail. T. Valiaus. Akmens darbui 
piešinį paruošė dail. J. Daugvila.

KL. JURGELIONIS, senosios kartos i 
poetas, gyv Riverside, Calif., turi iš
vertęs garsaus persų rašytojo Omaro 
“Rubajat”. Tai pirmasis toks platus 
anos persų garsenybės vertimas į liet, 
kalba. Kl. Jurgelionis yra gimęs 1886.

ANTRASIS PASAULINIS KARAS’ 
J. Vaiėeliūno susilaukia vis didesnio 
susidomėjimo. St. Bakšys Hamiltone 
užsisakė net 50 egz. ir dar to paties 
autoriaus “Žymieji karo vadai’* 10 
egz., kurias spaudos metais pasiryžęs 
išplatinti.

DŪDA, Čikagoje, uoliai remia ir 
platina antikomunistinę literatūrą ang
lų k. Tie leidiniai parašyti amerikie
čiams nelabai tenusivokiantiems apie 
komunizmo grėsmę.

RAŠYTOJO A. ŠKĖMOS Raštų Išlei
dimo Fondui įnašus prisiuntė Vygan
tas Valaitis $100, V. Fred $10, Galinda 
ir Daiva Šilingaitės $5. Fondo adresas: 
Dr. J. Valaitis. 2547 W. 45th St, Chi
cago 32, 111. .

KUN. DR. V CUKURAS dėsto lie 
tuvių kalbą Annhurst kolegijoje. Pil
nas kursas apima 8 semestrus. Dėsto
ma liet, kalbos istorija, tautosaka, li
teratūra nuo jos užuomazgos ligi šių 
dienų rašytojų.

užskaitė 6 semest- 
kursa kaip pilnai 
kalbos bakalauro

— pareiškė dėka- 
yra gy voji kalba ir ji pilnai

LOYOLOS UN TAS persikėlusiai 
studentei iš Annhurst kolegijos, So. 
Woodstock, Conn., 
n; lietuvių kalbos 
tinkantį svetimos 
laipsniui įgyti.

“Lietuvių kalba. 
nas;
atsveria betkokią kitą svetimą kalbą. 
Negali būti jokios kliūties, kad mes 
jos neužskaitysime”.

MAŽOJI DAINŲ ŠVENTA vėl bus 
Čikagoje ateinantį pavasarį, kai Vargo
nininkų s-gą minės savo veikimo 50 
metų sukaktį. Programoje dalyvauti 
yra pakviesti visi Čikagos chorai. Ben
dram chorui diriguoti nutarta kviesti 
muz. B. Budriūną.

DR. ANT. BUTKUS, dirbąs agrono- 
minės chemijos srityje N. Zelandijoje, 
spalio 8 d. atvyko į JAV dalyvauti 
Water Pollution Control Federation 
konferencijoje Milwaukee. Wise.

I) K. S. A N KU DAS, Bal t i mores gydy
tojas, šeštadieninei liet. mokyklai įsi
pareigojo kasmet skirti po $300 moki
niu lietuviškiems darbam premijuoti.

P. AMERIKOS LIET. KONGRESO 
ATGARSIAI. — Pernai Argentinoje 
Įvykusiame 1 P. Amerikos liet, kon
grese K. Čibiro referatas apie P. Ame
rikoje gyvenančių lietuvių įnašą į Lie
tuvos laisvinimo darbą dabar pasirodė 
ispanų kalba leidžiamame žurnale “Ke- 
vista Baltica” nr. 8. Kongreso proga K. 
Čibiras Buenos Airesė skaitė dar dvi 
paskaitas argentiniečiams: dienraščio 
“Critica” salėje apie M. K. Čiurlionį 
ir demokratų konservatorių centre 
apie sovietinį kolonizmą Lietuvoje. 
Pirmąją paskaitą su iliustracijomis at
spausdino Montevideo dienraštis “EI 
Bien Publico" savo kultūriniame prie
de, antroji ėjo per du žurnalo “Dina- 
mica Sočiai*’ numerius Buenos Airese, 
kur buvo išleistas dar ir brošiūros for
ma: “La ągresion y ei colonialisme so- 
vieticos en Lituania”.

Į modernių rašytojų eilę H. Na
gi Įstatė gabūs meno kritikai bei 
recenzentai. Betgi nevienam, nors 
ir konservatyviam, skaitytojui at
rodo ji esant arba labai nuosaikų 
modernistą, arba modernų klasi
ką, kaip K. Bradūnas sako, arba 
dar kitokį. Tik jokiu būdu ne to
ki, kokių ypač esama tapyboje, 
kur dėl kūrybinio sąmyšio darbas 
tampa miglotas, arba prakalba

TRYS LEPŪNAI PAGYRŪNAI
šios knygos turini sudaro ketu- dabartinėje Lietuvoje, bet ir išei- 

rios eiliuotos pasakos: Kniaukutis. vijoje.
ir Kukutis, Darbštuolė pelė. Vii-i Šia proga tenka “TŽ” skaity- 
kas klastininkas ir Trys lepūnai tojams priminti, kad Sonė Pipi- 
pagyrūnai. Visose pasakose vei- raitė-Tomarienė yra JAV lietu- 
kėjais eina daugiausia gyvuliai, i vaite, Čikagos gyventoja, o jos 
kuriuos poetė Tomarienė verčia “Trys lepūnai pagyrūnai” išleis- 
elgtis ir kalbėti žmonių kalba, o ti okupuotoje Lietuvoje. Kaikas 
dailininkė Demkutė kaikur apren- yra šiuo Tomarienės žygiu pasi- 
gia juos žmonių drabužiais, pvz. piktinęs, bet skaitytojai šioje kny- 
ožka pavaizduota su sijonu, o pelė; goję neras nieko piktinančio. Lei- 
su sijonėliu ir priejuostėle. dinys yra puikus vaikų literatū- 

“Darbštuolė pelė” taip sueiliuo- ros kūrinys ir nieko daugiau. Ga- 
ta, jog prašyte prašosi ne skaito- , lėtų Tomarienė ir daugiau tokių 
ma, o vaikiškai dainuojama, pvz. savo kūriniu leisti per Vilnių, nes 

okupuotos Lietuvos vaikų litera
tūra nevisada Įkinkoma i politinės 
! propagandos vežimą. Todėl daug 
: lietuvių išeivių užsisako kaikurias 
■ knygas vaikams iš Lietuvos.

J. Gobis
S. Tomarienė "TRYS LEPŪNAI; 
PAGYRŪNAI”. B. Demkutės j 
iliustracijos. Išleido Valstybinė! 
grožinės literatūros leidykla Vil
niuje. 1961 m.

Opa opapa
Sėjo žirni su pupa.
Išpureno žemę juodą
Ten minkštai paguldė juodu.
Savo žirnį su pupa
Kaip lovytėn, opapa.
Ši knyga kaip savo turiniu bei 

poetiška forma, taip ir iliustraci
jomis yra puikus indėlis Į lietuvių 
vaikų literatūrą: ji yra rekomen
duotina mažiems vaikams nevien

Kaip parinkti jaunuoliams profesijas? i
I 

tavoj. Kaune, mes turėjome tyri-. 
mų laboratoriją, kuriai vadovavo 
dr. Lazersonas ir prof. Šimkus, i

Vokietijoj, o ypač Amerikoj šie: 
tyrimų metodai yra pažengę labai 
toli. Kaip Kanadoj, taip ir JAV 
net ir darbą gaunant reikia atlikti 
Įvairius tyrimus. Psichologijos 
mokslo tyrimai tam daug padeda.

Toronte profesijos pasirinkimo 
reikalu galima kreiptis: Psycho
logical Service Centre. 200 St. 
Clair Ave. W., tel. WA. 1-4270.

Šiame psichologijos centre ty
rimai atliekami per 1 dieną ir už
ima P/2 vai. čia Įeina Įvairūs pa
sikalbėjimai su keliais specialis
tais ir įvairūs rašomieji darbai. 
Žinoma, psichologiniai tyrimai vi
su 100% dar neatspėja jaunuolio 
palinkimų, gabumų ir būsimos 
profesijos, bet teikia daug nau
dingų patarimų, 
orientuotis.

Jaunuoliams susirasti save iri 
nuspręsti kokia profesija geriau-; 
šiai tinka yra didelė problema.; 
Daugelis jau iš vaikystės dienų 
žino, kad jis bus daktaras, “kle
bonas”. inžinierius, mokytojas, 
bet daug yra jau 13 klasėj jau
nuolių, kurie negali apsispręsti 
kokią profesiją pasirinkti. Dažnai 
tėvai pataria ir paruošia iš anks
to vaiką kokioj profesijoj jų vai-i 
kas turėtų būti. Deja, dažnai pa
tartoj profesijoj vaikas neturi ga
bumų. Sakysime, būsimas inžinie
rius turi būti gabus matematikoj.

Jei jaunuolis paklausys “pata
rėjų” ir stos studijuoti ne savon 
sritin, abi pusės — ir tėvai ir vai
kai — turės daug susitrukdymų.

Tat patartina iš anksto pasitik
rinti, ką vaikas mėgsta ir kam ge
riausiai tinka. Tam čia padės pro- 
fesiografiniai tyrimai. Jau ir Lie-

a.

TAUPYKITE DALYKAMS KURIŲ JŪS GEIDŽIATE!
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naujas namas

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

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
★ Puokštės nuotakoms bei j/a irioms kitoms progoms — 

europietiškome ir konodiškame stiliuje.
★ {vairiausių rūiių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
★ Mes turime gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

padedančiu
K. ’ PADĖTI KANADIEČIAMS TAUPYTI, 

Kanados vyriausybė kiekvienais me-
trestų bei skolinimo bendrovėse arba 
pagal jūsų darbovietės algų taupymo

Geriausias siuntiniu kelias j Lietuva
Baltic International Mail Parcel Service
(Seniausia lietuviška bendrovė Anglijoje).
421 HACKNEY ROAD, LONDON, E. 2. LONDON, ENGLAND.

SIUNČIAME | LIETUVĄ. RUSIJĄ, 
SIBIRĄ IR KITAS VALSTYBES: M

Medžiagas, oda, avalynę, maista, gatavus drabužius, siuvamas 
mašinas, akordeonus ir visa kita. Mes garantuojame, kad 

z mūsų kainus yra iwfawiw. CręitM ir sąiiBingsspatarna-
• ■ iHliuu, .

KIEKVIENO SIUNTINIO PRISTATYMAS GARANTUOTAS

Redakcijai atsiųsta
Knysų IzCntyna. Nr. 3 (123). birže- 

lis-rugpjūtis, 1961 m. Lietuviu biblio
grafinės tarnybos biuletenis. Leidžia 
Vytautas Saulius. 49-72 psl.

Eglutė, 1961 m. spalio mėn. Nr. 8. 
31 psl. Leidžia Lietuvių Kultūros Insti
tutas. Adresas: Immaculate Concep
tion Convent, R.F.D. 2, Putnam, Con.

Estonia, 1961 m. Anglų kalba leidi
nys apie Estiją kaip nepriklausomą 
valstybę ir kaip sovietų koloniją. Išlei
do Committee for a free Estonia, New 

! York, 56 psL ;

Ontario Fish and Wildlife Review, 
Vol. I, No. 2, Fall, 1961. Išleido Onta
rio Dept, of Lands and Forests 28 psl. 

Į East and West, No. 32, 1961. '125- 
148 psl.

Ąntonianum 1961. Lietuvai pranciš
konų gimnazijos leidinys anglų ir lie
tuvių kalba. Didelio formato, daug 
iliustracijų, vaizduojančių gimnazijos 
darbą.

Bendradarbis. Nekaltai Pradėtosios 
švč M. Marijos Seserų vienuolijos lei
dinys. Putnam, Conn., 1961 m., nr. 1.

tais suteikia progą šio krašto gyvento
jams padidinti savo santaupas, perkant 
Kanados Taupymo Lakštus.

PRAEITAIS METAIS DAUGIAU NEI 
MILIJONAS KANADIEČIU šiuo sau
giu būdu sutaupė netoli vieno bilijono 
dolerių.

KANADOS TAUPYMO LAKŠTAI LA
BAI MĖGIAMI dėl savo nepaprastų 
savybių:

• Juos labai lengva Įsigyti grynais ar
ba mėnesiniais imokėjimais betkuria- 
me banke, pas įgaliotus investacijų 
prekybininkus, biržos tarpininkus.

planą.

• Jie gaunami vienetais nuo $50. ligi
$5000. .

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

• Už juos mokami dividendai metiniais
kuponais: 414% pirmaisiais metais, 
4 vi % už kiekvienus sekančius šešis 
metus ir 5% už kiekvienus paskutinius 
tris metus. t • ‘
• Juos galima iškeisti grynais betku- 
riuo metų, betkuriame banke už pilną 
jų vertę, plius procentus.

PIRKITE NAUJUS

CANADA SAVINGS BONDS
NAUDA JUMS — NAUDA KANADAI!

i



6 PSL. TĖVIŠKES ŽIBURIAI

Mann & Martel ua. SPORTAS Padėkime tėvynės 
atstovams!

VYČIO ŽINIOS ’ mos pradėti lapkričio 5 d., Siame se-
Ročesterio išvykos pasekmės. Vyčio ‘ zone Aušros 8 krepšinio ir 2 stalo te- 

krepšininkai pralaimėjo Sakalui 76:45, niso komandos dalyvaus Toronto mies- 
bet vytietės įveikė Sakalo krepšininkes to lygose.
------- ------------- ----- --------Krepšinio ir stalo teniso treniruotės 
lyvavo ir 4 ukrainiečių komandos, vie- vyksta kiekvieną antradienį, trečiadie- 
nintelę pergalę pasiekė tinklininkai 
laimėję pirmą susitikimą 2:1 prieš uk
rainiečių Plast komandą. Tinklįninkės 
pralaimėjo pirmąjį-susitikimą 2:1 ir
gi prieš to paties vardo komandą. Per
galės tinklinyje išsikovojo Sakalo tjnk- 
lininkės ir ukrainiečių Sum vyrai. Sta
lo teniso rungtynėse su Ročesterio Ko
dak komanda, kurioje žaidžia ir keli 
Sakalo žaidėjai, vytieciai pelnė perga
lę 6:4 pasekme. Vyčio komandoje žai
dė; Gvildys 2, Nešukaitis 1, Vaiče 
kauskas 2, Radzevičius. Be to, laimė
tas vienas dvejetas. Kodak komandoje 
geriausiai žaidė Kazakevičius ir Ma
čiulis. Vyrų krepšinį žaidė: Sakalas — 
Grėbliūnas 22, Lelis 4, Malašauskas 15, 
Choromanskis 4, Vosylius 4, Lubes 19, 
Janušauskas 8, Sabai; Vytis — Preik- 
šaitis 3, Gvildys 4, Švažas 17, Baliū- 
nas, Kasperavičius 2, Šileika 8, Jurce- 
vičius 4, Bersėnas 7. Moterų krepšinį 
žaidė: Vytis — Kasperavičiūtė 1, Uo- 
gintaitė 4, Jonynaitė, Simonaitytė 6, 
Žolpytė, Balsienė 13, Supronaitė, Ra
dzevičienė 8, Žėkaitė; Sakalas — Z. Jo
nušaitė 9, Staškevičiūtė, D. Jonušaitė 
8, Choromanskytė, Vosyliūtė, Morkū- 
naitė, Slapelyltė 2. Vitkutė.

Vytieciai nuoširdžiai dėkingi Sakalo 
sportininkams už nuoširdžią draugystę 
ir vaišingą priėmimą. Tikėkimės, kad 
abiejų klubų sportininkai turės ir dau
giau tokių nuotaikingų susitikimų.

Stalo teniso treniruotės, dar kartą 
primename, vyksta pagal naują tvar
karaštį: pirmadieniais ir ketvirtadie
niais nuo 6 v. v. šv. Jono Kr. parapijos 
salėje ir šeštadieniais tuoj po mokyk-* 
los stalo teniso klube.
Visuotiniame susirinkime, kuris įvyks 

spalio 29 d. 4 vaL p.p. Liet. Namuose, 
bus renkama valdyba 1962 m. ir taip 
pat atstovai sporto darbuotojų suva
žiavimui. Visų narių dalyvavimas bū
tinas. . .

Naujojo FASK-to rinkimų paskuti J 
nioji data yra spalio 28 d. Primename 
visiems nariams atlikti savo pareigą ir 
dalyvauti balsavime, nes nuo naujojo 
FASK-to pareis visas mūsų sportinės 
veikimas. Praeitą Šeštadienį gauta iš 
Clevelando apylinkės kandidatų rinki
minis atsišaukimas, išdėstąs 14 uždavi-1 Kaune tarp Kauno Žalgirio ir Maskvos 

Sesuo Paulė- — Mes savo sto- - r-;.'- . nių? kuriuos numato atlikti tie kandi- Trud. _________ _____
vlsuUvart°J3- Lietūviskos da^ Tai labai sveikintinas dalykas kaunįetes rezultatu 11:4. Nereikia už- 

ir žinosime už ką pasisakyti.
AUŠROS ŽINIOS 

Visuotinis Aušros klubo ir tėvų-rė-

2336 Bloor St. W.
Swansea - 

$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. (teras 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.

TOK S

. Tel. RO. 2-8255
Jane • Annette

$3.000 įmokėti, 5 kambarių mūrinis 
bangai o su garažu, didele 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
ma 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, modemiškos virtuvės ir vonios, 
vandeniu alyva apšildomas, arti su
sisiekimo. Viršutinis butas išnuo
motas už $125 mėnesiui.

Maisto produktų krautuvė 
su namu

S3.500 Įmokėti, G 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.

Reformuoti jaunimo vasaros stovyklas?
(Atkelta iš 3 psl.) 

kai neįmanoma, kad jie ištisai var
totų lietuvių kalbą. Stovyklose 
pramoksta lietuviškai kalbėti, 
ypač kurie paprastai namuose 
kalba kita kalba. Turime pavyz
džių, kad parvykę į namus ■'su
draudžia'’ net savo tėvelius už 
“žydiškų” žodžių vartojimą. Pa
skaitėlės apie lietuvių kalbos kil
mę, apie savo gimtosios kalbos 
vartojimą, nuolatinė kontrolė vy
resniųjų ir taktiškos bausmės pa
deda vaikams “prisimint” kad 
“Lietuviais esame mes gimę, lie
tuviais turime ir būt...”

vykiose vartojame lietuvių kalbą, 
nors dažnai stovyklautojos tarp 
savęs kalba angliškai. Atrodo, kad 
lietuvių kalbos pramoksta, nes 
yra priverstos pasitempti lietuvių 
kalba kalbėdamos su vadovybe ir 
vadovybei girdint tarp savęs. Lie-

32:21. Tinklinio varžybose, kuriose da-

lio reikalavimo, rėkimo, barimo, 
baudimo,

M. Chainauskas: — Lietuvių 
kalbos vartojimas yra silpnokas 
stovyklos pradžioje, bet pabaigo
je yra stiprus ... Baudos už ang
lų kalbos vartojimą stovyklose ne
turėtų būti praktikuojamos.

E. F. Daniliūnas: — Liet, kal
bos vartojimas yra Įmanomas: a) 
kai stovyklos yra vaikų mėgia
mos, b) kai tuo reikalu yra griež
ta ir vieninga stovyklos vadovybės 
linija, c) kai ir šiame krašte išau
gusieji jaunuoliai - vadovai moka 
gerai lietuviškai ir patys tą kalbą I

stovyklos laikraštėlis ir konkursai 
tam ateina i talką. Pvz. kas per vi
są dieną nepasako nė vieno saki
nio angliškai, gauna dovaną. Laik
raštėliai. tiek stovykliniai, tiek ir i 
periodiniai turėtų būti taikomi ne ’ 
vyresniosios kartos, ne redakto-

AŠ.

MIELI BROLIAI SKAUTAI, 
VADOVAI, TĖVELIAI IR 

BIČIULAI,

LSB Jamborės Fondo skyriaus pini
ginis vajus jau prasidėjo. JF skyriaus 

nį, ir ketvirtadienį. Žaidėjai yra pra- tikslas — sutelkti kuo daugiau būti- 
šomi laikytis savo grupei nustatyto tre- niausiu lėšų liet skautų reprezentaci- 
niruočių laiko. jai kitų tautų skautų tarpe. Mes repre

zentuojame ne tiktai išeivijoje esan
čius skautus, bet ir mūsų brolius pali
kusius tėvynėje.

Šios vasaros metu keli skautai aka
demikai iš Vokietijos JF skyriaus lė 
šomis bus pasiųsti į Witan, Gilwell 
Parke Londone į pasaulio akademikų 
skautų sąskrydį ir ten atstovaus lietu
viams skautams. Į Tarptautinio 
Skautų Biuro konferenciją Lisabonoje 
JF skyriaus lėšomis taip pat buvo pa
siųstas vienas skautininkas iš Vokieti
jos. Anglijos liet, skautai buvo parem
ti jiems atliekant reprezentacinius lie
tuvių skautų žygius anglų skautų tar
pe. LSB Tarptautinio skyriaus konfe
rencijų, memorandumų kitų tautų 
skautų vadovybėms ir kiti veiksmai 
taip pat pareikalavo nemaža lėšų. Jam-

Sportas Lietuvoje
Lietuviai gerai pasirodė Sov. Sąjun

gos akademinio irklavimo pirmenybė 
se Ukrainoje, Kiivb mieste. Kaip ir 
buvo laukta, dviviete valtimi Z. Jukna 
ir A. Bagdonavičius iškovojo aukso 
medalį, tačiau vyrų aštuonviete valti
mi iškovotas aukso medalis lietuviams 
buvo tikra staigmena. Dviejų tūkstan
čių metrų distanciją lietuviai atplau
kė 5:58J laiku. Tai jau tarptautinės 
klasės rezultatas. Aštuonviete valtimi 
plaukė: A. Mikšys, C. Jucys, V. Brie
dis, P. Korla, P. Liutkaitis, A. Bagdo
navičius, Z. Jukna, R. Vaitkevičius. 
Vairavo G. Morkus.

Komandinėse Sov. Sąjungos dviračių boree’s Fondo ištekliai jau labai su- 
lenktynėse 100 km. distanciją laimėjo 
Dinamo ketvertukas. Jį sudarė du es
tai, vienas latvis ir lietuvis Juozas Gra
bauskas. Jų laikas 2:24,47.

Spartako stalo teniso pirmenybėse, 
Sevastopolyje Lietuvos stalo tenisinin
kai Aldona Kondrotaitė ir Vytautas 
Vaidžiulis tapo absoliučiais nugalėto
jais, taizyra laimėjo pirmąsias vietas 
visose grupėse. Si pergalė rodo, kad 
Lietuvos stalo tenisas yra labai pajė
gus ir turi daug žadančio prieauglio.

Be B. Kalėdienės, kuri šiuo metu 
ypatingų rezultatų neatsiekia, į tarp
tautinę jieties metimo klasę Įstojo ant
ra lietuvaitė gerai žionmo A. Vietrino 
auklėtinė Aldona Stančįūtė numetusi 
jietį 53,18 metrus.

Gruzijoje vyko Sov. Sąjungos leng
vosios atletikos pirmenybės. Pirmąją 
dieną Algimantas Baltušnikas numetęs 
diską 57,93 metrus tapo Sov. Sąjungos 
čėmpijonu. Trečią vietą disko’metime 
gavo Vytautas Jaras numetęs 56,25 m. 
Tose pat varžybose Adolfas Varanaus- 
kas numetęs rutuli 17.75 metro užėmė 
Sov. Sąjungoje antrą vietą.

Į Moterų mažojo rankinio rungtynėse

mažėjo ir mes stengiamės kiek galima 
daugiau sutelkti lėšų. Todėl kreipiuos 
į Jus, mieli broliai, sesės, vadovai, 
tėveliai ir bičiuliai prašydamas Jūsų 
finansinės paramos, kad galėtume, kur 
tiktai galima, kelti daromas skriaudas 
netiktai mūsų lietuviams skautams, 
bet ir mūsų tėvynei.

Greitu laiku Jus aplankys, jeigu dar 
neaplankė, JF skyriaus įgaliotiniai ar 
skautų vadovai su aukų lapais prašyda
mi pagelbėti JF. Taip pat kaikuriuos 
Jūsų pasieks individualūs laiškai iš JF 
skyriaus. Visus labai prašau neatsisa
kyti ir savo auka prisidėti.

Visiems aukotojams JF skyriaus var
du nuoširdžiai dėkoju.

Petras Molis, JFS vedėjas

maskvietės smarkiai sumušė

miršti, kad kaunietės yra labai pajė
gios rankinio žaidėjos ir šis pralaimė
jimas, sporto komentatorių nuomone,

mėju būrelio susirinkimas, dėl ivyks- -vra •’'odymas. kad šiais metais ši spor- 
..........  . ‘ to saka jau gana išpopuliarėjo ir Sov.

nukeliamas i kita sekmadieni. Sąjungoje atsiranda žymiai daugiau
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REALTORS

W. Tel. LE. 2-4404
Perkant ar parduodant betkoki nckiliiojanią turtą, kreipkitės 

j šią gerai žinomą firmą.
Didelis pasirinkimas j?yvcnanni naniu. Įvairaus (lydžio apar- 

tamriiiu, biznių, farmų sklypu etc. 
Sąžiningas ir skubus jtalarnaviinas.

Geriausias morgiČių gavimas bei sudarymas visame Toronte.
RONCESVALLES AVE — 
DUNDAS

52.000 įmokėti, 6 kamb. atskiras mū
rinis namas, 2 vonios, 2 virtuvės, 
kvadratinis planas, garažas, pilna 
kaina tik 14.500. 7

EVELYN — ANNETTE
S3.000 į mokėti, 9 kamb. atskiras 
gražus mūrinis namas, kvadratinis 
planas, vandens alyvos šildymas, 
garažas, gražus didžiulis kiemas, 
pilna kaina $17.500, labai geras pir
kinys. Šeimininkas iškeltas iš To
ronto. Turi būti skubiai parduotas.

RUNNYMEDE — BLOOR
S3.500 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 
įaujas šildymas, garažas, 
kiemas, namas be skolų.

planas, 
didelis

PARKDALE
S4.000 įmokėti, 10 didelių

• V, - V V 1 COaiIVoaUo Adi IUD, lie iUUdMU*
tuviskų meninių pi ogi amų paruo-; rįu vaiku skoniui. Priešingu i 
simas, laikraštėlio redagavimas ir • • . ... =>. .i
jo perskaitymas taip pat padeda. 
Turime ir atskiras lietuvių kalbos 
pamokas. Mes savo stovyklose sta
tome uždavinį — sukurti lietuviš
ką aplinką ir nuotaiką, kad mer
gaitės ją pamiltų ir. išėjusios iš 
stovyklos, labiau domėtųsi visu 
tuo. kas lietuviška. Bandome ne 
tiek pulti tai. kas angliška, bet 
kelti tai. kas lietuviška. Pvz. atžy
mime tą stovyklautoją, kuri visur 
stengiasi (net vadovybei “negir
dint”) kalbėti lietuviškai.

Vyt. Skrinskas: — Lietuvių kal
bos vartojimas būtinas, Įmano
mas ir svarbiausias reikalas. Jau
nimas netik pramoksta, bet iš
moksta lietuviškai kalbėti. (Pvz. 
du berniukai išmoko lietuviškai 
kalbėti — suprasti). Padeda: dai
na, nuolatinė priežiūra didesnių- 
jų-vyresniųjų. darbas tik su ma
žais būreliais 5-7, kurių vienas vy
resnysis ir kuris kalba tik lietuviš
kai. nuolatinis užsiėmimas.

V. Kasniūnas: — Man teko ste
bėti pačius jauniausius skautus - 
vilkiukus pravedant laužus. Pra
džioje dainuoja lietuviškai, o visa 
kita vyksta anglų kalba. Kitą kar
tą visi pasirodymai lietuvių kalba 
su mišiniu, bet tarpusavy tylūs 
pasitarimai dėl pasirodymo — 
angliškai. Galiausiai, jie viso lau- i 
žo metu kalbėjosi, tarėsi, pasiro
dymus pravedė tik lietuvių kalba. 
Kai po to pasibaigė laužas, jie vi
si. rodos, lyg vienos jėgos su
kaupti pakilo, ir šūkaudami 
krykštaudami bėgo pas broli sto
vyklos viršininką pasidžiaugti, pa
sisakyti, kad visas laužas buvo, 
pravestas lietuvių kalba.

Žinoma, kitą rytą, po vėliavos 
pakėlimo, jje visų stovyklautojų 
akyse buvo išaugsiinti.

Norint visko galima pasiekti.1 
tik reikia sugebėti visą tai gražiai 
pravesti, kad nebūtų jaučiama di-' 
delio spaudimo, bet pasiryžimas 
ką nors Įvykdyti išaugtų be dide-

atveju jie jų neskaito. Griže iš 
stovyklų vaikai noriau šneka lie
tuviškai, dainuoja lietuviškas dai
nas ir t.t.

Kun. dr. Ign. Urbonas: — Lie
tuvių kalbos vartojimas stovyklo
se dar yra Įmanomas. -Oficialiai 
tik lietuvių kalba ir yra vartoja
ma. Didėja privatus tarp savęs 
pasikalbėjimas anglų kalba. Sto
vyklautojai daug pramoksta lietu
vių kalbos. Stovyklos pabaigoje 
visada yra lietuvių kalbos varto
jimas stipresnis. Priemonės var
totinos visos: nuoširdumas, draus
mė. vadovybė ir puiki lituanistinė 
programa, ypatingai geras meno - 
dainų vadovas.

Prieš 10 metų prasidėjus sto
vykloms Amerikoje, maniau, kad 
gal jau po 5 metų nebus galima 
rengti lietuviškų stovyklų, o da
bar. mano nustebimui, net jaunu
čiai. t y. pradžios mokyklos vai
kai. at-kų stovyklose turi puikius 
literatūros vakarus! ... Taigi, dar 
viskas yra verta mūsų pastangų!

(Bus daugiau)

ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI

• NAMŲ
• MASINU
• SVEIKATOS ir
• GYVYBES

Tel. CL. 1-4864
BALYS MASKELIŪNAS

Dažai ir sienoms 
po pi e r is!

Veikos, šepečiai, terpentinas.
Skv’s Paint & Wallpaper

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

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, 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,
$1.000 įmokėti, 170 geros darbams žemės, per ūkį bėga nedidelė upė, 100 

m. nuo Toronto. Prašo $7.000.
$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, žuvaviinas. medžioklė Kaina $5.000.

18 akrų žemės: namas, kabinos • katidžiai, biznio vieta, netoli Toronto. 
,y:Kainą. $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 butų apartamentas,

J. KUDABA Namų telefonas RU, 3-2105
Kreipkitės visais reikalais į EXTRA Realty Ltd. čia ekstra patarnavimas.

tančios iškilmingos parapijos vaka- ?aKa jau gana išpopuliarėjo ir sov. 
rienės, nukeliamas i kita sekmadieni, Sąjungoje atsiranda daugiau
lapkričio 5 d " * i stiprių komandų. Atrodo, kad lietuvai-

Draugiškose krepšinio rungtynėse'tėms i)US sunku išlaikyti ligi šiol tu- 
Aušra nugalėjo estus 56:55. Žaidė: A.jrėtus šios sP°rt0 531:05 cempijonatus. 
Žaliauskas; J. Bukšaitis, A. Jankaus
kas 16, R. Burdulis 6. E. Rigby 21, A. je turėjo du susitikimus su vietos pa- 
Klimas. R. Juozaitis 4, J. Laurinavi- jėgiausiais boksininkais. Abu susitiki- 

; .. L. .. mus laimėjo lietuviai rezultatu 6:4.
lygos rungtynės yra numato- G.

Estijos Kalevo boksininkai Lietuve-

čučius 5 ir R. Kačinskas 4.
B-C

Australijos lietuviu vėžys

WINDSOR, Ont.
RADIJO KLUBO PARENGIMAS. — 

Detroito ir Windsoro Lietuvių Radijo 
Klubas šeštadienį, spalio 28 d., 6 vai. • 
vak, naujojoje slovakų salėje, 2120] 
Byng Rd. rudens sezono atidarymui ; 
ruošia linksmavakarį. Salė yra neto-1 
Ii didžiosios sankryžos Tecumseh ir. 
Walker Rd., tik du maži blokai nuo į 
Walker Rd. i vakarus — kampas Te- j 
čumseh Rd. ir Byng Rd.

Ir šiame bendrame vakare gausiai 
susirinks lietuviai smagiai praleisti 
laiką, pasigrožėti programa, kuri bus 
išpildyta žinomų meninių pajėgų. Mū
sų šių dienų aktualijas perduos humo
ristas A. Pesys ir radijo programos ve
dėjas J. Kriščiūnas.

Detroito, Windsoro ir apylinkių lie
tuvius Radijo klubo programų lietu-1 
viskas žodis, daina ir muzika aplanko ' 
kiekvieną sekmadieni. Radijo pusva-j 
land is yra transliuojamas iš WCHB 
stoties banga 1440. Spalio mėn. trans
liacijų laikas: 5,15-545: lapkričio — 
4.45-5.15; gruodžio — 4.30-5 vai. po
piet, P. J.

___ , _ kamb. 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 
naujas šildymas, 2 virtuvės, 4 kam
bariai pirmame augšte, didelis kie
mas. skubus pardavimas. Pilna kai
na S 15.500 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
$6.500 įmokėti, puikus 5 kamb. bun- 
galo, centrinis planas, pusiau baig
tas recreation kamb. Aluininiaus 
langai ir durys, garažas su priva
čiu įvažiavimu, 17 m. atvira skola.

JANE — ANNETTE 
TRIPLEKSAS

S10.000 Įmok., 14 kamb.. 5 m. senu
mo, vand. alyva šild., šon. ivažiav.

RŪKALŲ KRAUTUVE
S6.700 pilna kaina, lietuvių rajone, 
savait. apyv. maždaug S900. labai 
žema nuoma, geresnės vietos nie
kuomet nerasite.

P. KERBERIS
Darbo telefonas LE. 24404 
Namų telefonas LE. 5-1584

(Atkelta iš 3 psl.)
bet nedarome ir nedarysime v •

hidžiamo laikraščio pavyzdys, pri
vedęs bendruomenę prie dabarti
nės suirutės.

Krašto Valdyba galinti lengvai 
bendruomenės gyvenimą atstatyti 
i normalią padėti, apribodama sa
vo veiklą tik lietuvybės, kovos už statyti "Karolio tetą ___
Lietuvos laisvę ir bendruomenės 3 komediją, lapkričio 4 d. 8 v-ai. v 
organizacine sritimis ir palenkda-'305 Queens Ave. Public Library salėje

CIU
nuolaidų katalikų tiesų ir princi
pų srityje ir visomis jėgomis ko
vosime su jų žalinga Įtaka tikin
tiesiems.

Pagaliau, dar suminima klaida 
— tautos ir bendruomenės iškėli
mas i augščiausias vertybes, tvir
tinant, kad tauta esanti augštesnė 
už betkurią pasaulėžiūrą, i kurią 
priskiriama ir tikyba, tariant: 
jog: “Bendruomenė yra augščiau- 
sia institucija”.

Tai esąs klaidingas ir perdėtas 
nacizmo atgaivinimas, atnešęs1 lijos lietuvius katalikus šiais žo- 
tiek daug žalos pasauliui. Todėl į džiais: “Mieli Australijos lietuviai 
“mes atmetame nacizmą, kaip; katalikai! Mūsų širdis seniai spau- 
Bažnyčios pasmerktą grįžimą į dė čia išdėstyti rūpesčiai. Mes 
stabmeldystę ir nusižengimą pir- kentėjom ir bandėm kantriomis 
majam Dievo įsakymui”. derybomis su A LB Krašto Valdy-

Taipogi klaidingas ir demokra- ba taikiai išspręsti iškylančius 
tijos supratimas esąs skleidžia- sunkumus, vengdami betkokių

..................Mūsų Pastogės” viešų pareiškimu, kad tuo mažin- 
; tume ir taip įsisiūbavusius ginčus.
Mūsų pastangos buvo nesėkmin- j 
gos’k

“šiuo savo pirmuoju tokios rū
šies pareiškimu mes jums plačiai 
išdėstėme svarbesniuosius mus 
liečiančius klausimus ir nurodė
me jų sprendimui Katalikų Baž-! 
nyčios minti. Mes prašome jusj 
priimti šį mūsų pareiškimą nuo-; 
širdžiai, be užsigavimo, kaip savo; 

i tiesioginių bažnytinių autoritetui 
i muTlaisve, lygybe ir teise pagrįs- pamokymus, reikalingus mūsų 
■tų Įstatymų klausanti bendruo-bendro gyvenimo dvasiai atgaivin- 
rnenė. ! ti ir sustiprinti”. Pr. Alš.

Klaidingas esąs ir spaudos lais
vės supratimas, kuriuo teigiama, 
kad šioje pasaulio dalyje kiekvie-1 
nas turis teisę neribotai laisvai 
reikšti savo nuomonę.

Praktikoje neribota laisvė Kr. 
Valdybos buvusi taikoma dau- 

, giausia tik jos nuomonę palaikan
tiems straipsnių autoriams, kurie 
galėjo ląisvąi skelbti, kas jiems 
patiko apie kapelionus, religiją, 
katalikiškas organizacijas pagal 
seniai atgyvenusi dėsni: cuius re
gio eius religio — kieno valdžia, 
to ir tikyba. Krašto Valdybos kri
tika. jeigu ji kokiu nors būdu ga

ilėjo patekti į viešumą, buvo ir 
i yra vadinama bendruomenės ar
dymu. griovimu, nusikaltimu 
prieš bendruomene, nors demo
kratinė santvarka valdžios kriti-

i ką leidžia.
Kur vedanti neribota laisvė 

i reikšti nuomones spaudoje ir ben- 
į druomenės susirinkimuose, esą. 
i geriausiai rodo Krašto Valdybos

mas kaikurių 
straipsnių autorių, pasireiškiąs 
tuo. kad sudaromas klaidingas Įs
pūdis, jog to krašto demokarti- 
nėje pažangos santvarkoje jau ne
begalioja moraliniai įstatymai ir 
žmogus esąs laisvas elgtis taip, 

I kaip jam patinka.
Demokratija tikrumoje nesanti 

beistatyminė anarchija, bet są
moningų žmonių, laisvai susibū
rusių Įvairių institucijų, politinių 
junginių bei draugijų, teisingu-1

LONDON, Onf.
ĮDOMUS VAIDINIMAS. — Skautai į 

pakvietė ir Detroito dramos mėgėjų' 
sambūris, vadov. Z. Arlauskaitės-Mik- i 
Šienės, sutiko atvykti į Londoną ir pa-

— T. Brandon i

ma savo spaudą lietuvybės ir 
krikščioniškos doros kryptimi.

Toliau pareiškime nurodoma 
eilė faktų, kur nepagristai buvo 
kaltinami kapelionai ir daromi 
jiems neužtarnauti užmetimai.

Pagaliau kreipiamasi i Austra-

Pelnas skiriamas Londono ir jo apy
linkės lietuvių vaikų eglutei ir dova
nėlėms. V. Gudelis

Paj ieškojimą i
STASYS VICIUS, s. Leono, gimęs 

1904 m. Notėnų km.. Kretingos apskr. 
Apie 1947 m. atvykęs i 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.

International 
Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST. 

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

F. SENKUS Real Estate RO. 7-8131
Namus, sklypus, ūkius, vasarvietes, verslo įmones perkant ar parduodant

Jums mielai patarnaus ST. DARGIS, J. MATULIONIS, F. SENKUS.
DĖMESIO! Swansea rajone prie Bloor. 6 kamb. atsk., gerame stovy, moder
niškas mūro namas. Garaž; Gražus sklyp. Geros išsimok. sąl. Įmok. $1.400,

PARDUODAMAS TABAKO ŪKIS
150 akru su tabako sodinimo teise 47*/^ akruose. 7 džiovyk
los. 2 šiltadaržiai, 1 pakavimui daržinė ir gyvuliams tvar
tas, į gyvenami namai su vonios kambariais, geras mašinų 
sąstatas. Visi pastatai gerame stovyje. Kaina $98.000, 
mažas Į mokėjimas.
A. Pl ZARA. R.R 2. RODNEY. Ont. Tel. Rodney 124.T.3.

TELEVIZIJOS ANTENOS
ŽEMIAUSI OMIS K AIN OMIS. Antenes nao $17 jt, 
Televizijos bokštai nuo $45.00. Garantuotas darbas ir vaizdas 
kanaluose 2, 4, 0, 7, 9. 11.
Skambinti: LE. M<M»4 iki 10 vai vsk. l*onui BIELSKIUI.

$2.900 įmokėti. High Park rajone, 
atskiras mūrinis 9 kambarių 
n amas D vi u 11 r a 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.

$8.0C0 įmokėti arba mažiau, 3 metų 
senumo dviejų šeimų, na
mas — dupleksas. Dvigubas 
garažas ir privalus 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 išbaig
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 $21.900.

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

100 akru farma prie Barrie, 6 kam
barių gyvenamas namas ir k i
ti pastatai 

s-Traktorius ir 
Pilna kaina 
Į mokėjimas.

$18.500 pilna kaina.

geram stovyje, 
kiti padargai. 

$8.900. Mažas

Didelė 255 ak
rų fąrma 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.

PASITEIRAUKITE DĖL
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

Be to, turime labai dideli pasirin
kimą Įvairaus dydžio apartmėnti- 
nių namų.

J. RUKŠA
LE. 2-4404

Namų telefonas LE, 6-9165
KITU NUOSAVYBIŲ.

ED. KONDRATAS 
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ 

siuvėjas
1113 DUNDAS STREET WEST • TORONTO • TEL. EI3 5451 

Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų kostiumams bei paltams.

WALLY’S GARAGE
P E R SI K Ė L Ė iš 5 Robert St. i N A U J A S P A T A L P A S

726 Lansdowne Ave. Tel. LE. 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. (prie i^nsdowne Ave.) 

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

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

t 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 nuosavybe.

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 

ŪKIS NETOLI STAYNER,
WASAGOS KURORTO

S15.000 pilna kaina, prie pagrindi
nio plento, 82 akrai apdirbamos že
mės, 7 kamb. mūrinis namas. 3 
kluonai, arti mokyklų, nuosavybė 
be ipotekos, anglai savininkai.
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

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.
RONCESV ALLES — GFOFFREY 

$13.900, plytinis. 6 dideli kamba
riai, alyvos šildymas. dvigubas ga
ražas. dabar neapgyventas, arti Ron- 
cesvallės.

GROŽIO SALIONO PASTATAS 
IR BIZNIS

$25.000. Bloor - Runnymcde. plyti
nis. gerai įsikūręs biznis, karšto 
vandens šildymas alyva, moderni 
krautuvė su 4 kamb. butu, dvigu
bas garažas, nuolatiniai klijentai 
tuoi pat atneša pelną.;

NUOSAVYBE INVESTAVIMUI 
$26.500, mūrinė krautuvė su 2 hu
tais po 5 kamb. pajamos virš $3.600 
per metus, krautuvė ir 1 butas iš
nuomoti pagal sutarti. 1 bute mėpo- 
siniai nuomininkai.
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PETERS - WILES
R E ALTO R S L T D

1190 Weston Rd. (prie Eglinton Avė.) 
Telefonas

JANE — BABY POINT
$1.500 Įmok., 5 kamb. mūr. bunga- 
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 morgičius. Parduos už $14.000.

HIGH PARK BLVD. — 
RONCESVALLES

$3.000 imok., 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. — EGLINTON 
$3.500 įmok., 10 kamb. originalus 
dupleksas. Viskas atskirai — du po 
5 kamb. butai. Namas be skolų. Tes
tamentinis pard. Prašo $18.500.

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

Čikagos lietuviu vaizdai ir vargai

RO. 2-1191
SWANSEA — BLOOR

$4.000 Įmok., 5 kamb.. mod. bun- 
ęalovas. Garažas ir šoninis įvaž. 
Galima tuoj užimti.

BLOOR — LANSDOWNE
$4.000 Įmok., už auto mašinų re
monto dirbtuvę su visais moderniš
kais įrengimais (Auto Body Shop). 
10-čiai metų nuoma su pirkimo tei
se. Sa va i. pa j a mos $4.000. Pra šo m a 
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, 
\ and. alyva šild. Platus šoninis įva- 
žiav., garažas. Vertas apžiūrėti.

BLOOR — SWANSEA
S10-15.000 įmok.. 5 butu aparta- 
mentas, graži vieta, geras nuoma
vimui. augštos pajamos. Geras 
vestavimas. Prašo $42.000.

Atgarsiai dėl Ii Dainų šventės 
“slaptojo” komiteto, kurio egzis
tencija buvo išvilkta dienos švie
son vieno tikrojo šios šventės ko
miteto nario, dar nenutyla. Visuo
menėje kilo nemažas susijaudini
mas dėl šio įvykio, bet nei tikra
sis Dainų šventės komitetas, nei 
šios šventės rengėjai — Lietuvių 
Bendruomenė oar nedavė oficia
lių paaiškinimų, nors jau praėjo 
daug laiko nuo šio nemalonaus 
reikalo iškėlimo viešumon.

Įvairioje spaudoje dėl šio daly
ko yra tilpę nemaža pasisakymų, 
daugiausia neigiamai. Pagal juos 
išeina, kad čia neskanią košę virę 
kaikurie tikrojo komiteto nariai 
ir LB pareigūnai. Šio reikalo iš
kėlėjams jie buvo grasinę įvairio
mis ^bausmėmis”, jeigu šie pa
skelbs jų “darbelius” viešumai.

EDVARDAS ŠULAITIS
iš Worcesterio. Mass . Victoria 
Leone iš Čikagos, Natalija Šatū- 
nas iš Čikagos. Mary Druktenis iš 
Cicero. A. Lukaitienė iš West
ville, Ill. -

Ši moterų organizacija, kaip ir 
kitos senosios Amerikos organiza
cijos, gaila, nebeturi jokio prie
auglio. Taip pat ir naujųjų atei
vių joje beveik negalima rasti. 
Tuo tarpu buvo pristeigta įvairių 
naujųjų ateivių moterų vienetų, 
kuriuos visus yra sunku suskai
čiuoti.

in-

BI.OOR — QUEBEC 
$7.000 įmok., 10 did. kamb.. mūr., 
atsk., geras išplanavimas, 3 mod. 
virt., vand. alyva šild. Vienas mor- 
giėius. Yra garažas.

S. JOKŪBAITIS
Nuoširdus ir sąžiningas patarnavimas.

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

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

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

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

• Frederick F. MARTIN - Namu: V. BUTRIM AS
Real Estate 139 Fourth St. E.

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

Sofijos Barčus laidotuvės sukė
lė nemažo triukšmo. Atsitiko taip, 
jog vyskupas dėl neišaikintų prie
žasčių uždraudė šios moters palai
kus atlydėti bažnyčion. kaip kad 
pradžioje buvo numatyta. Nežiū
rint to, kad toki leidimą buvo da
vęs parapijos klebonas prel. J. 
Paškauskas, jis turėjo vėliau sa
vo nuomonę pakeisti, nes gavo 
skirtingą potvarkį “iš viršaus”.

Nemaža katalikų veikėjų, suži
noję apie tokį patvarkymą, krei
pėsi į vyskupiją ir norėjo išsiaiš
kinti reikalą, tačiau jų pastangos 
nebuvo sėkmingos. Tik dr. Ona 
Vaškėvičiūtė gavo progą pakalbė
ti su pačiu Čikagos kardinolu, ku
ris leido karstą atvežti prie baž
nyčios. Tačiau velionės artimie
ji tokia “nuolaida” nepasinau
dojo.

Sofija Barčus po sunkių vargų

Didžiausia JAV liet, moterų or
ganizacija — Amerikos Lietuvių 
Katalikių Moterų Sąjunga spalio 
12-15 d.d. Čikagoje turėjo savo 
29-jį seimą.

ši organizacija apjungia 75 
kuopas įvairiuose JAV miestuo
se ir turi apie 2.500 narių. Ji yra 
pašalpinio pobūdžio (narėms duo
da pašalpas ligos ir mirties atve
ju), bet taip pat turi ir apšvietos 
skyrių (kasmet duoda po dvi sti
pendijas narių vaikams ir kt ). 
Leidžia ir savo žurnalą “Moterų 
Dirvą”,

Suvažiavime dalyvavo apie 50 
delegačių iš įvairių kuopų ir cent- prieš mirtį ir po mirties buvo pa
re. Naujon centro valdybon buvo j laidota Lietuvių Tautinėse kapi- 
išrinktos: Elzbieta Paurazienė iš | nėse. Ją į amžino poilsio vietą pa- 
Detroito, pirm., Anna Slazas iš I lydėjo rekordinis tautiečių skai- 
Westwille. Ill., Marcelė Watkins čius.

TAUPYK IR SKOLINKIS
Toronto Lietuviu Kredito
Kooperatyve ”PARAMA"

širdingai dėkojame J. ir N. Kisieliams. P. ir S. Pajuo- 
džiams. E. ir T. Byrams lankiusiems A. t A. STASĮ GRIMA- 
LAUSKĄ Victorijos ligoninėje. Taip pat širdingas ačiū tim- 
minsiečiams, torontiečiams ir visiems kitiems atvažiavusiems 
palydėti velioni i amžino poilsio vietą šv, Petro kapines 
Londone.

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

Marija Grimalauskienė ir Aušrotai

Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%. Už asmenines paskolas ima tik 3%. 
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 
1 vai. p.p. ir vakarais nuo 5.30 ligi 9 vai. vak.;-antradieniais nuo 10 vai. ry
to ligi 1 vai: p.p.~ ir vakare nuo 7 vai. ligi O 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 
tais»j 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.

ŲNRRA stovyklų užkulisiai
žydų valstybės sukūrimas ir Rašydamas apie išvietintųjų 

masinė imigracija ypač iš Vokie- stovyklas, gėn. Morgan pastebi, 
tijos DP stovyklų yra pateikiama kad neretai stovykloms skirtas 
pasauliui kaip spontaniškas visų maistas ir kiti produktai UNRRA 
žydų tautybės asmenų entuziaz- tarnautojų būdavę parduodama 
mas. Tokią nuomonę gali kiek- vokiečiams ar išvežami į juodąją 
vienas susidaryti paskaitęs ameri- rinką Paryžiun, 
kiečio rašytojo Leon Uris knygą 
“Exodus”. Tai yra patriotiniais j a .*• • «• •
motyvais parašyta Izraelio valsty-i AntIKOlDUniStiniO 
bės įsikūrimo istorija. Joje dvie-j l/AHAkacnc
jose vietose užkliūva ir lietuvių!j'“'™”*”' *"9■ ©59®
savisaugos batalijonų kariai, ku-i 
j ‘
Varšuvos getto.

Priešingai rašo naujai išleisto
je knygoje britų generolas, buvęs 
UNRRA direktorius Vokietijoje. 
Sir Fr. Morgan. Pasak jo, žydų 
sionistai labai išnaudoję UNRRA 
organizaciją, jos globoje sukūrę
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nizaciją, gerokai pasipelniusia. • buvo pasiūlyta sudaryti pagalbinę 
Stovyklose buvę ruošiami kovo-' komisiją, kurion įėjo senatoriai ir 
tojai prieš britų mandatą Pales-' kongreso nariai: Dirksen. Dood. 
tinoje. Daugelis žydų būtų miė-; Feighan ir Jood. J. K.
liau emigravę į JAV ar kitur, bet: 
sionistų agentų buvę priversti 
vykti į Palestiną. Gen. Morgan 
Įžiūri, kad sionistams padėjo tarp-; 
tautinis komunizmas, kuris nore-į 
jo susilpninti anglų įtaką strate-j 
giniuose Art. Rytuose.

Žydų valstybės sukūrimas ir

Br.

TORONTO, Ont
Nauji liet, studentai t

šįmet į Toronto un-tą įstojo: V. 
Anskytė į humanit. fakultetą, R. 
Bleizgytė į mokyt, kolegiją, A. Ja- 
kimavičiūtė į mokyt, kolegiją, B. 
Dambrauskaitė — m. k., Jasiūnai- 
tė — h. f., I Kuniutytė — h. f., R. 
Karka—odontologijos f , A Kuo- 
laitė — h. f, R. Račinskas — h.f., 
A. Lingytė — medicinos f.. S Ma
sionis — technikos f., D. Pacevi- 
čiūtė — medicinos f , 2. Stanči- 
kaitė — h.f., V. Tamulaitytė — 
fizin. terapijos kursą, S. Vėlyvytė 
— humanit. fakultetą.

Šiemet į Toronto universitetą 
labai sunku buvo patekti. Iš 6500 
kandidatų priimta tik 3500. Vi
suose fakultetuose buvo reikalau
ti augšti pažymiai. J. K.

Vai. Sibulis iš Forth Wiliam, 
Ont., atvyko į Torontą ir čia keti
na apsigyventi. Jis yra senosios 
kartos ateivis, bet gyvai dalyvau
ja visuomeninėj veikloj ir kiek 
galėdamas padeda organizuojant 
parodas, susirinkimus ir t.t.

"Toronto moterys". — Tokiu 
vardu Janine Mokrzycki atidarė 
portretų parodą our Seasons Mo
tor Hotel. Ji truks iki lapkričio 
12 d.

Aleksandras Gričenko, garsus 
ukrainiečių tapytojas, atidarė sa
vo kūrinių parodą W a. W Art 
Gallery 1071 Bathurst St. Ji už
truks iki lapkričio 18 d. Lanky
mo valandos nuo antradienio iki 
šeštadienio: 10 - 8.

Paminėtas LN dešimtmetis
Praeitą šeštadienį LN dešimt

mečio minėjimas praėjo su dide
liu pasisekimu. Dalyvavo virš 200 
žmonių. Iškilmes pradėjo pirm. 
St. Banelis, pakvietęs į garbės 
prezidiumą LN steigime nusipel
niusius asmenis — buv. LN Fon
do ir pirmos valdybos narius: J. 
Strazdą, K. Dalindą, J. Jokubyną, 
J. Karką, inž. A. Šalkauskį, A. 
Margį, O. Indrelienę. J. Jagėlą, E. 
Jurkevičienę.

Trumpai nupasakojęs LN reikš- ■ 
mę mūsų kolonijos gyvenime,! 
pirm, kvietė visus neužmiršti LN. < 

Sveikindamas “Paramos” vice- 
pirm. ir buv. Fondo v-bos pirm, j 
J. Strazdas pabrėžė LN ir "Para
mos" tikslų bendrumą ir kiek pla- Į. 
čiau palietė LN ekonomini vaid-; 
meni ir jų finansinio išsilaikymo 
galimybes.. Vietos B-nės vardu : 
sveikino apyl. pirm. St. Juozapa-į 
vičius. “Varpo" choro vardu A. 
Medelis ir SLA kuopos vardu O. 
Indrelienė. Visos šios organizaci
jos yra artimai su LN susijusios.

Meninę dali išpildė muz. St. I 
Gailevičiaus vedamas vyrų kvar-J 
tetas, padainavęs 5 dainas. Solistė ? 
J. Sriubiškienė padainavo 3 melo- i 
dingas dainas ir publikai pakarto-; 
tinai kviečiant— dar dvi.

Po meninės dalies publika pa- ■

mais pasižymi Little Cinema Ave
nue Rd. Šiuo metu ten rodomas 
švedų Bergman filmas “The Ma
gician”. ■

Mažesniuose kino teatruose dar 
eina vertas dėmesio “Hoodlum 
Priest”.

Visai šeimai, su vaikais, tinka
mas filmas, jau metus laiko einąs 
Toronte —- “Windjammer” Eglin- 
ton kjno teatre. V. K.

ŠYPSENOS
Kodėl neatsiliepia?

Pirmą kartą motina vesdamasi 
mažą mergaitę į bažnyčią jai aiš
kina. kad reikia laikytis ramiai, 
kad bažnyčia yra Dievo namai, 
kad juose Dievas gyvena ir viską 
mato ir girdi. Kai tik per Mišias 
sužvango skambutis, kiek palū
kėjusi mergaitė sako:

— Mamyte, kodėl Dievas, jei 
viską girdi, neatsiliepia telefo
nui?1 Filmas “Question 7” 

dabar rodomas keliuose Toronto 
kino teatruose yra vienas geriau
sių šias metais. Jis nėra gal taip 
ištaigingai pastatytas, kaip kaiku
rie šiemetiniai amerikiečių fil
mai, bet yra labai svarus savo te
mos gilumu. Jame pavaizduotas 
tikras šių dienų gyvenimas už ge
ležinės uždangos Rytų Vokietijo
je. Filmas suktas V. Vokietijos 
Moelln miestelyje, kur viskas šia 
proga buvo taip pertvarkyta, lyg 
jis būtų rytų zonos miestelis Os- 
terstadt. Pagrindinį vaidmenį turi 
pastoriaus Gottfried sūnus, kuris, 
kad sau geresnę ateitį užsitikrin-r ; _ 
tu, pradeda bendrauti su komu- _J
?ist,a>,Greitai betgi pamato, kad! __ Todėl, ’kad namtsos^ aš turiu 
jo kiekvienas žodis, kiekvienas d : Z, - 
judesys komunistų propagandos I(ta 1 Yieną 1 ’1 lL 1 ’” * 
yra gudriai išnaudojamas prieš jo 
tėvą pastorių ir prieš tikėjimą. 
Susipratęs negerai darąs, pabėga į į 
Vakarus. Dėl sūnaus pabėgimo priekin!
tėvas ir jo vadovaujama parapija Varšuvos tramvajuje, 
pradedama dar smarkiau perse- —Liaudięs Lenkijoj' 
kioti. Filme atsispindi didvyriško nu. tik draugai. — paste

— Tramvajuje nėra d: 
atsiliepia kitas. Dran

i mobiliais važinėja.

Mokykloje
. — Kas arčiau — mėnulis ar 

Afrika? — mokvtojas klausia

— Žinoma, mėnulis. Mes ji na- 
tome net naktį, o Afrikos ir die- 
nos metu nematyti ...

— Kiek bus penki ir vienas? — 
mokytojas klausia mokinį.

Mokinys nesugebėjo atsakyti. 
Tada mokytojas nu t ar j padėt i 
jam.

— Įsivaizduok, kad aš tau da- 
viau-penkis triiišius o iriskui pri- 

, dėjau dar vieną Kiek Iu turėsi

Tramvajuje nėra ...
Ponai, prašau p'sislinkti

' šū k! e Ii k ė r k :; ik t (>ri us

pradedama dar smarkiau perse-

pasip.riešinimo idėja. Už tai fil- keleivių, 
mui buvo duota tarpt, katalikų 
premija Italijoj. Br.

po-

li luto

10761/2 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
tas.-

VLSŲ 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. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912.

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kontraktorius

Visų rūšių elektros 
įrengimai ir pataisymai.

Tel RO. 7-9947 
24 H umberview Rd., Toronto.

VYRIŠKŲ IR Qt-nXrmCIQ 
' MOTERIŠKŲ RŪBŲ □ 1 U V V |

Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų.
Augščiausios klasės darbas. Žemos kainos.
1299 DUNDAS STREET WEST. TORONTO.

Telefonas LE. 1-1432.

Dr. J. Matulionytė
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele)
Priėmimo valandos: pirmadieniais 
ir trečiadieniais nuo 2-9 vai. vak.. 
antradieniais, ketvirtadieniais ir 
penktadieniais nuo 9-5.30 vai. vak.

TEL. RO. 6-1372

Bendras verslas
Į : Teko nugirsti, kad 
verslo bendrininką at leidai.

■ imdamas jo dalį.
— Ja. atleidau. Perdaug sukda-

, vo klientus.
— O dabar?
— Dabar vienas ta darba atlie

ku.

savo
per-

Dr. V. Sadauskienė
DANTŲ GYDYTOJA 

129 GRENADIER RD.
(2-r a s namas nuo Roncesval- 

les), Toronto.

Automobilių^ namų, vasarnamių, sveika 
gj’vybės, pensijų ir kt. “ RO. 6-0811

Draudimą arba RO. 6-0832
| P. Barausko Agentūra

49 Cameo Cres., Toronto 9.

Telefonas LE. 1-4259
Priėmimo valandos: nuo 9-12 
ir 3-8 vai. vak. (pagal susi
tarimą).

o ._ ___ : t Vašingtone Įvyko Pasaulinio į siskirstė į viršutines sales, kur bu- ■
rie esą kartu su vokiečiais saugoję Antikomunistinio komiteto kon- vo paruošti vaišių stalai. Apati-

ferencija. Joje dalyvavo pats JAV i nėję salėje vyko šokiai, grojant i 
prez. J. F. Kennedy. Buvo svars-; lietuviškam “Olimpijos” orkest- 
tyta sušaukti Pasaulinį Antikomu-j rui.
nistinį kongresą. Sudaryta paren- > Minėjimas praėjo gražiai: val- 
giamoji komisija, kurion įėjo: ■ dyba džiaugėsi gautu neblogu pėl- * 
Kersten. Feighan. Stetzko. ABN nu — apie §400. o LN gali di- 
pirni., dr. J. P. Laurens iš Pietų džiuotis drąsiai peržengę antro

plačią tarptautinę vertelgų orga-j Amerikos. Iš amerikiečių pusės dešimtmečio slenksti.

Jone Photo Supply
317 JANE ST., TORONTO 9

Aiškina nuotraukas. Nuomoja foto 
reikmenis. Parduoda foto aparatus, 

filmus ir kitus reikmenis.
ATSTOVAS

Vyt. Bubelis
Lietuviams didelė nuolaida.

Verslo tel. RO. 2-2213 
yBnta •— RO,

Will-Do Cartage 
Baldu perveži mas 

mieste, prieinama kaina.
Visi baldai apdrausti.

Broliai SODOMAI.

12 i G£ACE ST.. Toronto

Tel. LE. 4-8390

ir

OILS LTD. 
Atttovot

H. ROžAITIS
Greitas Icuro-elyvoi perstatymai 

po ta m avimai 
TeMoftas LE. 3-4908.

W. A. LENCKI

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Ąr jūs ketinate 
vykt i Į Europą? 
. AR .
KA NORS £3'4
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.

- Etninės spaudos klubas 
turėjo pirmąjį susirinkimą po va
saros sezono Jis įvyko O’Keef's

i rūmuose. Šeimininkai susirinku
sius gražiai priėmė — davė netik

i erdvias patalpas, bet ir gausiai 
! vaišino. Dalyvavo apie 30 asmenų 
į nuo 28 laikraščių, jų tarpe ir “T 
i ž" atstovas. Pirmininkaujant “To- 
j rontoer Zeitung" red. K. J. Baier, 
buvo aptartas klubo dešimtmečio 
minėjimas, bendro informacinio

i leidinio reikalai, naujų narių 
i kvietimas, narių dalyvavimas kon
servatorių konvencijoj ir premje- 
ro J. Diefenbakerio priėmime. 
Min. Al. Grossmanas kalbėjo te
ma: “Kaip išrenkamas partijos 
vadas”. Baigdamas sus-mą pirm, 
pabrėžė reikalą stipriau kovoti su 
komunistine įtaka Kanadoj.

NAUJI FILMAI
Iš vertingesnių šiuo metu filmų 

reikėtų pažymėti Toronte ir ki
tose Kanados vietovėse pradeda
mą rodyti religinį filmą “King of 
Kings”.

Besidomintiems žydų istorija ir 
jų persekiojimais galima regulia-

• ria kaina pamatyti “Exodus”. 
Anksčiau tam filmui buvo pakel
tos kainos. Dabar Toronte rodo
mas Imperial kino teatre.

Mėgstą europinius filmus galė-
■ tų sekti Toronte Christie kino te
atrą. šiuo metu ten rodomas pran
cūziškas filmas “Le Trou’—Duo-

Rinktiniais užsienietiškais fil-

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RŪŠIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

507 Dovercourt Rd., Toronto. LE. 4-6123
- r' - : ■ ANT. JVOZARtfTB

Taisomi RADIO IR TV aparatai
pa tef ona i, tetprekorderiai importueti ir vietiniai. Darbas atliekam as prity
rusio specialisto garantuotai. F. NORVYDAS.

Skambinti bet kddb LE. 5-6W7

Dr. E. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

Dr.V.J. Meiluvienė
DANTŲ GYDYTOJA

282 RONCESVALLES AVĖ.
(prie Geoffrey)

Tel. LE 5-7025

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

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

George BEN, B 
ADVOKATAS-NOTARAS 

7;;?
j-';/

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont.
Telefonas LE. 4-8431

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

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

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

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

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 6 v.v.

Akių specialistas

Pritoiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimo ir ner' 
vingumq. Kalba slovų kalbomis.

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

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

DRAUDIMO ĮSTAIGA
AL DŪDA

24 VAL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
NAMŲ

RO. 6-7132
ATSTOVAUJAMOS 27 DR AUDIMO BENDROJ ES.

DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE KANADOS PROVINCIJOSE. 
10% NUOLAIDA IMANT DRAUDIMĄ Iš VIENOS KOMPANIJOS.
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Čiurlionio Ansamblis ir sol.: A. Stempužienė, V. Verikaitis Toronte
šį šeštadienį, spalio 28 d., 7.30 vai. vak. punktualiai, Central Tech
nical School auditorijoje, 275 Lippincott St. Harbord, pusė bloko į 
rytus nuo Bathurst (įėjimas iš Harbord St.) duos visų laukiamą DIDEL

VISI MALONIAI KVIEČIAMI koncerte ir priėmimo baliuje skaitlingai 
dalyvauti. • •• '

Liet. Radijo Programa “Tėvynės Prisiminimai**
Bilietai po $1.50, $2.00, $2.50 ir $3.00. Moksleivijai 50 et. specialiai paskirtose 
vietose, iš anksto gaunami dovanų ir plokštelių krautuvėje “Daina”, 974 Col
lege St. (prie Dovėrcourt Rd.) ir prie įėjimo/ Tel. LE. 4-1274: *

Tuoj po koncerto. Catholic Information Centre salėje, 830 Bathurst St. (kam
pas Bloor ir Bathurst) įvyks iškilmingas čiurlionječių priėmimas - susipažini
mas su šokiais, muzika ir geru bufetu. Jėjimas $1.00.

TORONTO, Ont.
Sv. Jono Kr. parapijos žinios 1 Prisikėlimo parapijos žinios
— Kristaus Karaliaus sekma-;

dieni visu iškilmingumu pager
biamas visatos Valdovas. Po šv. 
Mišių — malda i Kristų Karalių. 
Tikintieji kviečiami ta proga pri
imti šv. Komuniją. Kviečiamas 
ypač jaunimas. Pamaldos sekma
dieni — pagal standartini laiką. . ——- -

— Tuoj po 11 vai pamaldų pa-Į liet, katalikams, kurie nepriklau-
rapijos salėje Įvyks bendri para- so jokiai liet, parapijai, išsiunti- 
pijos pusryčiai,'kuriuos ruošia pa- ' nėti kvietimai i vajui atidaryti va- 
rapijos moterys. Dalyvaus svečias karienę ir taip pat išsiųstas laiš- 
iš arkivyskupijos kurijos. Iškil-J kas, dar kartą apibūdinąs svar- 
mių metu dalyviai bus išsamiai blausius vajaus reikalus. Kurie 
supažindinami su vykdomu finan- dėl netikslaus adresa ar kt. prie
šiniu vajumi. Visi lietuviai, lan- žasčių iki šiol minėtų laiškų ne
ką šv. Jono Kr. parapijos bažny- u"*" s J
čią, labai kviečiami kuo gausiau
siai iškilmėse dalyvauti. Gyveni
me yra momentų, o vienas iš jų 
kaip tik ir bus šis, kada visi turi
me parodyti šaltą galvojimą, iš
mintį ir gerą valią..

— --- Pirmieji vajaus rezultatai
yra geri. Jau gana gražus skai
čius minėtus pasižadėjimus yra 
padarę. Dar kartą primenama, 
kad pasižadėjimai yra laisvi: nie
kas negali versti vienokią ar kito
kią sumą pasirašyti. Tai priklauso 
grynai nuo aukotojo sąžinės ir su
pratimo savo pareigos paremti 
parapiją.

— Visų Šventųjų ir mirusiųjų'
prisiminimo pamaldos* bažnyčio-; 
jo Įvyks lapkričio 1 d.. Vis'd Šven- _ __________ _______
tųjų šventėje, 7.30 vai. vakare. sekmadieni, po Sumos par. sa-

— Šią savaitę, pagal galimy- jgS scenoje — gener. repeticija, 
bes, bus lankoma Weston ir Maloniai prašome visus choristus 
Downsview rajone gyveną lietu- repeticijose dalyvauti, net ir re- 
viai. Ryšium su parapijos vajumi, peticijose negalėjusiu reguliariai 
parapijiečių lankymas dar dvi sa- iankvti. Iškilmingos' vakarienės 
vaites gerokai trukdysis. J metu choristai turės rezervuotas

— Dėkojame dail. Telesforui vįetas. Pirmadienį po Kristaus 
Valiui už paruošimą projekto nau- ■ Karaliaus Šventės visi choristai 
jai monstrancijai, kuris išryškina kviečiami bendrai repeticijai pa-! 
mūsų tautinius motyvus: stihzuo- kartoti Vėliniu repertuaro, 
ti kryžiai. Gedimino stulpų imi-j _ Par vaikučiu choro ti. 
tacija, rūtų motyvai. Monstranci-; cija _ šį penktadieni, 6 vai. vak. 
ja užsakoma Europoje. Jos finan- , muzjkos studijoje, ši sęįcmadieni, 
savimu rūpinasi keletas gerada-; x val p p. (ne 2 30!) salės scenoje

~ k- —gener. repeticija. Vakare 5.30
. .77 Par .gaJinia uzs^^styuoti vaj visi choristai uniformuoti su-į T .... v
aikimam darbui paste. Registruo- sirenka muzikos studija dal j Lapkričio 2o d. LV Namų rė
tis klebonijoje nedelsiant, kad są-: ti ičkiiminpns vaiauc vakarip- meJai ruošia bazarą L. Vaikų Na- 
rašai atitinkamoms įstaigoms ga- a nrnarammp Pn nacirndvmn!1111! skoloms sumažinti. Prašomi 
limai greičiau butų issiųsti. scenoje vaikučiai grįžta i muzi-i?r kviečiami visi lietuviai savo

• prie šio gražaus tikslo prisidėti. 
{Visas dovanas prašome nešti tie- 
i šiai pas seseles — 57 Sylvan Ave. 
■ Iš anksto visiems dėkojame.
i LVN rėmėjai
; Vasario 16 gimnazijai 
{pasiųsta 107-to rėmėjų būrelio

Mieli parapijiečiai! Dar kar
tą visus maloniai kviečiame da
lyvauti iškilmingo je vajaus ati
darymo vakarienėje, kuri bus 
šį sekmadienį, spalio 29 d., 6 
vai. vak., parapijos salėje.
— Visiems parapijiečiams ir

būtų gavę, prašomi paskambinti 
parapijos raštinėm

— Ši sekmadieni — Kristaus 
Karaliaus šventė. Minėjimas bus 
sujungtas su vakaro iškilmėmis. 
Vyrų agapė prijungiama prie iš
kilmingos vakarienės. Visi vyrų 
draugijos nariai ir visi parapijos 
vyrai, metinės šventės proga, ma- j 
loniai raginami gausiai eiti šv. 
Komunijos. Išpažintys bus klau-- 
somos ne tik sekmadieni per visas 
Mišias, bet ir šeštadieni nuo 6 iki 
8 vai. vak. šeštad. vakare išpa
žinčių klausyti pagelbės 1 ar 2 
svečiai kunigai. 6.15 vai., jei bus 
didesnis vyrų būrys, bus trumpas 
žodelis ir palaiminimas.

— Par. choro bendra repetici
ja — ketvirtadieni 7.30 vai. vak.

Kariuomenės minėjimas
43-jų metų nepriklausomos Lie

tuvos kariuomenės atsikūrimo su
kakties minėjimą ruošia: LK kū
rėjai - savanoriai, šaulių Putvio 
kuopa ir Lietuvių atsargos karių 
s-ga lapkirčio 26 d. 5 vai. vak. 
Prisikėlimo parapijos salėje.

P r ogr a m oj — Jono Matulionio i galima, gėlėmis. K urių artimieji 
paskaita ir meninė dalis, kuriai ten palaidoti, prašomi kapus pa- 
išpildyti pakviestas “Varpo” cho- tvarkyti iš anksto. Kapinių lau
ras ir taut, šokių grupė. 2 kymo dienai du kapai pasipuoš

Tą pačią dieną 10 v. ryto abie- naujais antkapiais: J. Zalatorio ir 
jose lietuvių bažnyčiose pamal- P. Ruibienės. Pastarasis antkapis 
dos už žuvusius ir žūstančius ko- šiomis dienomis atvežamas iš Ci- 
voje dėl Lietuvos laisvės.

Išvakarėse, lapkričio 25 d. 7.30 
vai. vak., šv. Jono Kr. par. salėje 
— tradicinis kūrėjų - savanorių 
subuvimas su bufetu ir šokiais.

Rengėjai

Kapinių lankymas | J. Matulionis šią savaitę daly-
Vėlinių dienos proga, lapkričio Į vauja konesrvatorių partijos kon- 

5 d., sekmadieni, 3 vai. p.p. To- • 
ronto lietuvių kapinėse įvyks mi
rusiųjų prisiminimas: maldos, pa
mokslas ir kitos apeigos. Visi lie
tuviškose kapinėse kapai tą dieną 
papuošiami žvakutėmis ir, kiek

tvarkyti iš anksto. Kapinių 1 a n-

kagos. Ji pagamino skult. R. Mo- 
zoliauskas. ;

P. M a t ui ion ic nė iš vy ko Wo
mens ligoninėn sveikatos tyri
mams. Ten dirba dr. A. Uzupienė.

Idėjos draugus
inž. A L G Į A X K U D A V I č I V

ir
NERĮ KAROSAITĘ, 

sukūrusius ateitininkišką šeimos židinį, 
sveikina ir linki laimingo gyvenimo

Toronto ateitininkai sendraugiai

Atsukti laikrodį 
vieną vai. atgal šio sekmadienio— 
spalio 29 — rytą 2 vai. Nuo šio 
momento grįžtama į standartinį 
laiką.

Mergaičių popietė
Įvyks ši sekmadieni, spalio 29 d. 
4 vai. p.p. LV Namuose. Kviečia
mos visos mergaitės tose popie
tėse dalyvauti. Popiečių metų, 
tarp Įvairių kitų užsiėmimų bus 
ruošiamasi ir Kalėdų eglutės pro
gramai, kuri įvyks gruodžio 17 d.

“Dainos” 'susirinkimas 
turėjęs Įvykti spalio 29 d. pas na
rę J. Kulikauskienę, nukeliamas 
i lapkričio 5 d. Visos narės prašo
mos tai Įsidėmėti ir gausiai daly
vauti bei pasikviesti savo bičiules. 
Adresas: 32 Statler Ave. Važiuo
ti Bloor St. W. iki Shaver South. 
Tel. BE. 3-9692. Valdyba

Bazaras

Mokyt. St. Liuimienė sutiko 
dirbti lietuvių šeštad. mokykloje 
kaip lietuvių k. mokytoja. Lietu
voje ji yra baigusi pedag. institu
tą ir kuri laiką mokytojavusi.

Dr. M. Ramūnienč iš Otavos 
yra pakviesta skaityti paskaitą 
Prisikėlimo par. katalikių moterų 
dr-jos rengiamame susirinkime. 
Paskaitininke žada atvykti antroj 
lapkričio mėn. pusėj.

Sol. Janina Liustikaitė 
prieš septynis mėnesius išvykusi 
i Vokietiją gastrolėms, sugrįžo į 
Torontą. Dainininkė sėkmingai 
davė 16 koncertų Įvairiuose mies
tuose, kurių klausė beveik visi Vo
kietijoje gyveną lietuviai ir gau
si vokiečių publika.

Koncertams akompanavo muz. 
St. Gailevičius, o taip pat ir vo
kiečiai pianistai. Kelis kartus dai
nininkė dainavo Miunchene “Bay- 
erische Rundfunk” radijofone.

Sol. J. Liustikaitės telefonas: 
781-1995.

- Praėjusį sekmadieni 11 vai. 'k sįudija vaišėms.
pamaldas laike ir misim sekma- v. . ...... .
dienio pamokslą pasakė iš Ne- R^inis bažnyčioje sekma- 
wark, JAV. svečias kun. P. Toto- dieniais kalbamas po 9 vai. Mi- 
raifis, kuris Į Torontą buvo atvy-Į^b.0 šiokiadieniais - po 8 vai. 
kęs savo giminių jungtuvėms. į Alisių.

— Sutuokta: Algimantas J. An- — Praėjusi sekmadieni prade- 
kudavičius ir Neris S. Karosaitė. t°s religijos pamokos nekatalikiš

kas mokyklas lankantiems moki-.. ,.. , . .
Dail. T. Valius nuo šio rudens niams ir bus dėstomos kiekvieną: Įnašai — $160. Aukojo: J. Ber- 

Toronto Central Technical School Į sekmadieni po 10 vai. Mišių. Gim- senas ir T. Valius po $10; K. Mo
dų kartus i savaitę vakarais dėsto1 nazistai renkasi i aktorių kamba- tušis ir H. Pupeikaitė-Mello po 
meno dalykus. Pernai centrinėje: rius, o pradžios mokyklos moki- $6;^kun. Pr. Gaida $5; J. Senkus

Dalinda ir V. Sonda po $3: V. Ba- 
čėnas, A. Kantvvdas ir J. Mockus

bibliotekoje dailininkas buvo su-,niai — i muzikos studiją.
ruošęs savo kūrinių parodą. Nuo — Praėjusia savaite išsiuntinė
to laiko jis yra sukūręs eilę nau- ti Vėliniu Mišių novėnai laiškai, 
jų dalykų.

Pašaukimu iškilmės
C

Pageidaują prie šių sudėtinių Mi- $2’ IJPmd
į šių prisidėti, maloniai prašomi 
intencijas grąžinti iki šio mėn. pa-

“Paramos” atstovai — J. Matu
lionis, J. Strazdas, P. Šernas ir V. 
Užupis pr. šeštadieni aplankė liet, 
mokyklos klases ir paaiškino apie 
taupymą. Mokiniai tuo yra susi
domėję ir daugelis jų pasiryžę tu
rėti savo sąskaitas “Paramoje”. 
Jų Įnašai galės būti priimami per 
mokykla.

MONTREAL, Que.
Keturiasdešimtės atlaidai A V užbaigtas per 4 metus. Praeitą 

bažnyčioje Įvyks Kristaus Kara
liaus šventės proga. Atlaidai pra- visus turimus planus. Pramatytos 
sideda penktadienio rytą ir baig- 3 linijos 21 *4 mylių ilgio. Dalis 
sis sekmadienį. Atlaidų tvarka; požeminio, kuris turės paryžietiš- 
švč. Sakramentas bus išstatytas Ką Metro vardą, eis jau esančio- 
per šv. Mišias 8 vai. ryto iki vaka- mis traukinio bėgių linijomis, ki
rmių pamaldų — 8 vai. vak. Va- ta dalis eis dabartiniu tuneliu, bet 
dovaus T. K. Pečkys. SJ. didžioji dalis teks kasti. Skelbia- 

... .. .... ... , . . ma. kad statvbos darbai nesutruk-
. AV parapijoj metine vakariene dvs gatviu ‘ judėjimo. Užbaigus 
jvyks lapkričio 2o d. Visi prašomi poieminiu traukiniu galės 
tą dieną rezervuoti šiai šventei ir * - •
prisidėti prie ruošiamos loterijos, 
informacijas vakarienės reikalais 
teikia Tėvas klebonas.

AV bažnyčioje pr. sekmadieni j vienas moderniausių pasaulyje; 
į..... ________ _ ' ... /.......

, v. - ! danga. Bus panaudota visa lig-

i vencijoj kaip vienas delegatų nuo 
savo apylinkės. Jis taipgi gavo 
kredencialus kaip liet, spaudos 
atstovas.

Mirė Lietuvoje M. Tamulaitie- 
nės motina a.a. Sinkevičienė.

“TŽ” ir šeimos bičiuliai reiš
kia gilią užuojautą.

Kun. P. Totoraitis iš Newark, 
JAV, lankėsi Toronte. Ta proga 
sutvarkė “TŽ” prenumeratą. Jis ' 
yra senas laikraščio skaitytojas.

KLK Moterų dr-jos C. Valdyba 
buvo susirinkusi posėdžio, kuria
me aptarė žurnalo “Moteris” ir 
bendrosios veiklos reikalus. Red. 
Iz. Matusevičiūtė referavo skai
tytojų anketos duomenis, kurie 
bus naudingi tolimesniam “Mo
ters” leidimui. Taipgi buvo svars- _ ____ _____ _______
tyti prieškalėdinės šalpos reika-iJ. Leleckienė. A. Mockus ir O.'oqq ir miegas mano apsieiti be

kol kas negalint dalyvauti veik- $5. 
loj, jos pareigas laikinai eina vi- Į 
cepirm. D. Bražienė.

Šaunios vestuvės
Praėjusi šeštadieni šv. Jono Kr. 

liet, bažnyčioje susituokė inž. Al
gimantas Ankudavičius ir Neris 
Karosaitė. Giedojo par. jaunimo 
choras ir sol. V. Verikaitis. Abu 
jaunavedžiai neseniai yra baigę 
Toronto un-tą. Inž. A. Ankudavi
čius aktyviai reiškiasi lietuvių 
bendruomeniniame gyvenime, at- 
kų judėjime, lietuviškoje mokyk
loje ir kt. N. Karosaitė puikiai 
baigė humanit. mokslus BA laips
niu. Paskutiniuoju laiku užėmė 
atsakingą vietą prekyboje.

Vestuvės buvo didelės — da
lyvavo apie 150 asmenų. Gauta 
daug sveikinimų, vienas net iš 
Lietuvos. Povestuvinei kelionei 
jaunavedžiai išvyko Floridos link. 
Grįžę i Kanadą apsgyvens Kings- 
tone, kur inžinierius turi atsakin- i 
gą valdišką darbą. .
Išnuomojamas butas iš 2 kambarių ir 
virtuvės su baldais ir šaldytuvu. 2037 nas, 

prie Howard Park? dalykus, 1960; J. Kaškelis, Komu-Į
I nizmas be kaukės, 1954: A. Rū-’

savaitę miesto valdyba paskelbė

; daugiau ar mažiau pasinaudoti 
apie 1.000.000 Montrealio ir prie
miesčių gyventojų. norinčių pa
siekti miesto centrą. Metro bus

par. reikalams surinkta $172,30. | vagonai turės ratus su gumine
- Į danga. Bus panaudota visa lig- 

Aukojo AV bažnyčios remon-: ^-0}jnė požeminių traukinių sta- 
^l^J- Jagminas, į ybos patirtis. Kainuos $150.000.-

lai. Pirmininkei A. Sungailienei1 Rugienytė po $10, V. Glaveckas,-.nokesčių pakėlime. Truputis sta- 
. k. I’istikos pasaulyje yra 33 požemi-.

-Ho trauki’io tinklai; ilgiausią 
pasibaigė J turi Londonas — 53 my-

Statybos darbininkų streikas
i užtrukęs 11 dienų, pasiuctigc. > ; . .r
Streikas buvo Įtraukęs apie 30.- ,ias: -^°ntrealis su savo _1 mylia 
000 darbininkų ir buvo sustabdęs )US aštuntoj vietoj.
visas statybas. Darbininkai laimė-: Heritage do France — Prancū- 
jp augštesnį atlyginimą ir kaiku-. zj,es iobjs 1748 š. dailininkų pa- 
riljOs soc a s^ draiitt. us ■ ■ Į rodą atidarvta Montreal Museum 
žymėtiną, kad visuotinis statybi- Fine Arts ir truks iki lapkri- 
ninkų. streikas Įvyko simpatizuo- gio 16 d. Iš čia ji bus perkelta i 
jant nuo rugpjūčio 1 d. streikuo- • QUebeca. Otavą: Torontą pasieks 
jantiems skardininkams. Dėl už- ateinančiu metu vasario 16 d. Pa- 
sitęsusio skardininkų streiko su- rotioje išsfatvta 41 dailininko 86 
sitrukdė kaikurių statybų užbaigi- darbai ir apima 1610-1760 m. pe
nias. Prasidėjus mokslo metams rijoda. Paveikslai skolinti iš 
keletas naujų mokyklų negalėjo Louvre, muzėju Anglijoj. JAV, 
laiku pradėti darbo. ! Kanadoj. Švedi’*"1’ ’r privačių as-

Požeminis traukinys, apie kuri; menų, kurių skaičiuje yra karalie- 
kalbama jau nuo 1910 m., bus 'nė Elzbieta II. Skelbiama, kad tai 
pradėtas statyti dar šiemet ir bus: didžiausia prancūzų dailininkų

Į paroda kada nors rengta užsieny.
Pažymėtina, kad Paryžiuje bu- 

Liet, knygos viešojoj ! vo atidaryti Quebeco Namai, pro- 
bibliotekoj vincinės Quebeco valdžios remia-

Viešoji bibloiteka 115 Queen mas kultūrinis centras. Tad Herit- 
St. W. turi visą eilę liet, leidinių, age de France yra lyg ir kultūri- 
Pastaruoju metu Įsigijo: Pr. Aisė- nis prancūzų - kanadiečių bendra- 

, Maži žodžiai apie didelius j darbiavimas su senąja tėvyne.

Padėka 
Mieliems bičiuliams, suruošusiems 

Į ir P. Lelis po $4: J. Strazdas, K. mums priešvestuvinį pokilį - staigmė- 
na, sveikinusiems mus ta proga ir gau
siai apdovanojusiems kasdienos reik
menimis, nuoširdžiai dėkojame.

Labai malonu žinoti, kad tiek daug 
ir tokių nuoširdžių draugų ir bičiulių 
esama ... Ačiū!

Jūsų Liudas ir Lilli Medeliai

po $1. Rugsėjo mėn. buvo pasiųs
ta gimnazijai $50, bet būrelio na-

Praeitą sekmadienį 3 vai. p.p.. baieos Novenos Mišios bus laiko- ri4 jautrumas, atsiliepiant i gim- 
Toronto arkivyskupijos katedro- 77° lank^ naujos direktoriaus laišką vėl
je įvyko iškilmingos pamaldos, - ' ‘ .„„e.,
kuriose dalyvavo po vienuolika 
mergaičių iš kiekvienos parapi
jos. Vyskupas Marocco kalbėjo 
pašaukimo klausimu ir pavyzdin
giausias parapijos mergaites ap-
dovanojo specialiais- atžymėji- mos s^os gatvės: Humber Crest 
m§is. paruoštais Serra klubo. To- Blvd.. Ostend Ave. ir Varsity Rd. 
kį atžymėjimą gavo šv. Jono Kr. su aplinkinėmis gatvėmis.
m§is.

Dundas St. W. 
Tel. LE. 3-5248. 
PARDUODAMAS MŪRINIS NAMAS pJĮŽalotieji^G. Orwell. Gyvu-; 
labai žema kaina Scarboro rajone. < 
kambariai, 6 metu senumo. įmokėti! Mano atsiminimai, 1957. Lietuvių 
tik S800. Namas pirktas už !
Parduodamas už S12.000. NHA 5% leidiniais akina vadovvbe — For- 
morgičius. Taip pat parduodami gera- eįgn Litterature Collection skv- į 
me stovy baldai kartu su namu ar at- riu _ parūpinti ju daugiau.
skirai. Tel. AM. 5-8045. ‘
PARDUODAMAS moteriškas kailiu T ’
paltas už $150. Tel. ro. 94497. .Toronte, aidzuusio Kanadoje.i 

_ tarnautojų streikas, prasidėjęs i 
; prieš pusę metų, dar nepasibaigė.! 
į Viešbučio vadovybė atleido 900' 
streikuojančiųjų ir jų vieton pri-; 
ėmė naujus darbininkus. Unija: 
kreipėsi i teismą, kuris pripažino, i 
kad viešbutis neprasižengė istaty- į 
mui atleisdamas streikuojančius. 
Unijos dėl to protestuoja. Dauge
lis suvažiavimų ir konvencijų, ku
rios vykdavo Royal York viešbu
tyje, dabar ruošiamos kituose 
miestuose. Streikuojantieji ne
gauna nei darbo apdraudos išmo
kų, kurias pagal Įstatymą turėtų 
gauti, jei darbovietė, nežiūrint’ 
streiko, dirba 75% pajėgumu: 
verčiasi tik unijos parama.

Lietuviška baldu v 
dirbtuvė

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

6 lių ūkis; V. Mingaila-Tumėnas.1 Lietuviai SOCiallS- 
-1111UACVL ; i'iuiiv uiumiAJiunui. u. w •

Š14.500.'domėjimasis bibliotekos Įsigytais! fy konrCrOftCIlOŠ©
Spalio 23-27 d. Romoje Įvyksta 

septintasis Socialistų Internacio
nalo kongresas. Ten pat spalio 20- 
21 d. šaukiamas ir Vid. ir Rytų 
Europos Socialistų Unijos vienuo
liktoji konferencija. Abiejų orga
nizacijų posėdžiuose dalyvauja 
lietuvių atstovai. LSDP delegatai 
— J. Glcniža iš.Vokietijos, ir J. 
Vilčinskas iš D. Britanijos. E.

PIJANINŲ 
technikas

A. BRIČKUS atlieka Įvairius 
pijaninų remonto dorbus ir 
sustygavimus. Tel. LE. 7-3782.

DISTRICT ESTATE BROKERS
177 Sherbrooke St. W. VI 2-8501 
Pastatai-žemė Draudimas-Paskolos

Maisto krautuvė (išskyrus alų ir 
šviežia mėsa) Verdune. lietuviams 
gerai žinoma savo produktais ir pel
ningumu. Inventorius $9.000. pre
kės S4.000, apyvarta savait. $1.200. 
Parduodama už $14.000.

P. Adamonis, RA. 2-2472.vai rvto įgalino pasiųsti dali Įnašų.
*. .’ . ............................. I būrelį įstojo nariais: kun. Pr.- Šiais metais mirusių pristoti- Ga-įda ir Rl įalinda Laukiama 

nimas Vėlimų proga bus trecia- ■ daugiau nariu
dienio vakare, lapkričio 1 d. ; g Būrelio vad. P. Lelis

— Kita savaite bus kalėdoja-'
Šerų ir alyvos vajus

Praeitą savaitę LN šėrų Įsigijo: 
Pr. Augaitis ir A. Karlis (latvių 
kilmės).

Alyvą per LN užsisakė: J. Moc-, 
kevičius. F. Puidokas. D. Kaunai-' 
tė. J. Kaunaitė, J. Aukštakalnis., 
J. česėkas ir St. Jankauskas. Viso' 
dabar turime 65 alyvos užsakyto
jus. Tikimasi iki metų galo pa
siekti 100.

B-vė Queen City Fuel Oil, kuri 
Įtiekia mums alyvą, yra netoli LN 
-Dundas-Shaw kampas — ir at
vykusioms i “Paramos” banką pa
togu apsimokėti alyvos sąskaitas 
nepridedant nei cento. Nuo lap
kričio 1 iki balandžio 1 d. Queen 
City Fuel raštinė atidaryta kas
dien iki 11 vai. vak : tik šeštadie
niais iki 5 vai. vak. Kai atsitinka 
koks šildymo sutrikimas, reikia 
paskambinti tel LE. 7-2661 ir 
b-vė atsiųs mechaniką, kuris vis
ką pataisys nemokamai tik jei 
bus Įdėtos naujos dalys, reikės sa
vikaina primokėti. P. L.

— Susituokusius Liudą ir Otili-parap. jaunimo choro narė Žibu
tė Stat kutė, o Prisikėlimo par.— ją Medelius nuoširdžiai sveikina- 
Aušra Marija Sapijonytė. Laimė- me ir linkime laimingo gyvenimo, 
tojas ir jų tėvelius nuoširdžiai 
sveikiname. B. P.

— Pakrikštyta; Antano ir- Ire
nos Kilinskų sūnus — Timotie
jus Dovydas; Jono ir Almos Jūrė-

I ' ’ . . . • a • ▲ • TSv. Jono Kr. parapijos knygyne gautai j sūnus — Kęstutis Juozapas. 
Juozo Girniaus "Tauta ir tautinė isti Tėvelius nuoširdžiai sveikiname, 
kimyhe kaina.S3AQ A. Giedriaus ;Uz-! vaikučiams linkime Dievo pa.
burti keliai . dail. Stancikaites ihust- , . - r
puota pasakų knyga, kaina S3.95: Pra- aimos-
no Naujokaičio “Ilūžę tiltai’, romanas,į Sesuo Viktorija Kcblinskaitė iš 
kaina S2.S0: Als Gustaičio "Lietuva putnam. JAV. atvvko i Torontą 
n“^,^SkaiS\2w ° Ift'tvm vaiku darželyje

Didelis pasirinkimas nauju kalėdiniu i Geriausios sėkmės su mažaisiais!
sveikinimų j Sesuo Jonė po operacijos jaučiasi

Užsakyti paštu: 180 Gienholmc Avė., gerai, bet dar pakankamai nesu- 
Toronto 10. I stiprėjo, kad galėtų grįžti i darbą.

TORONTO MIESTAS — VIEŠAS PRANEŠIMAS

Grįžtama į standartinį laiką 
SEKMADIENĮ, spalio 29 d., 1961.

Remiantis Miesto Tarybos nutarimu, buvo paskelbta gyventojams 
laikytis dienos šviesos taupvmo laiko nuo balandžio 30 iki spalio 
29. 1961; dabar gyventojai prašomi atsukti laikrodžius vieną va- 
landą';atgaT^7iV\W;.rx

SEKMADIENĮ. ŠIO MENESIO 29 DIENĄ,
VALANDĄ NAKTIES. .

o NATHAN PHILLIPS, Q,c.
Spalio 13. 1961 Burmistras

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaite Į 
Montreal!. Londoną. Windsors. Hamil
toną. North Bav, Sudbnri ir kitur.

30 DEWSON ST„ TORONTO 
Telefonas LE. 4-1403

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

1212 bundas St W. Tel. LE. 2-9547 
J. BERŽINSKAS

Užsakvmai priimami ir paštu.

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

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

Cigarečių kartonas _ ŠjįSfL už $3.09
Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reikalingumo daik
tų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai užeikite j MARGIS 
DRUG STORE. Jei jūs turite bet kokią problemą, paskambinkite mums.

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

ir kt.. juos gali gauti pas mus su ZS'r NUOLAIDA.
GREITAS MOTORIZUOTA&-PRISTATYMAS NEMOKAM AI vis \ DIEN A 

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
piČlfOC IroilMAC —■ Nylon seamless — reg. SI.00 para JVlOreriSKOS KOI I nes —speciali nuolaida—2 poros už S1.00

TA U PY K I R S K O LINK I S 
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., tročiadieniaiš 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. padėjėją 
PR. RUDINSKĄ tel. HU. 1-2957.

Pirm, ji Bernotas,.. AV^- Sr31Įl;.- Vedėjas D. Jū’-kus, PO. 7-4280

AL GARBENS
REAL ESTATE

Kanados. Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

161T Bloor St. W. Toronto, Orit. 
Telefonai: LE. 6-2738. LE. 6-2664

Vakarais — IIV. 9-1543.
BROCK — QUEEN. Sl.000 įmokėti, balansas $12.000 per !3 metų, moder- 

n:škas. 2 virtuvės, nepereinami kambariai, nauja apšildymo sistema,

BATHURST — BLOOR. S2 590 įmokėti, balansas $13.000 per 10 metų.
8 kambariai su visais baldais, vandeniu alyva apšildomas. “Estate" 

■ pardavimas.
RUNNYMEDE — BLOOR. S6.000 įmokėti, balansas $14 500 nėr 10 metų.

7 kambariai, nrie oat Bloor, vandeniu šildomas, platus įvažiavimas, mo- 
^gražus

SIX POINT — BLOOR. $10.000 imokėti. balansas $11.500 per 10 metą.
Snec’alia’ statytas bungalow, rnsvs pilnai užbaigtas gernm rezid. rajone.

KRAUTUVEBLOOR — DUNDAS. $5.000 imokMi. balansas $17.500. 
Moderniškai pastatytas, plius du butai, geroj vietoj.

TRIPLEKSAS — ORIGANALUS. $10.000 įmokėti, balansas $22 000 17 
kambariu, balkonai, vieno metu senumo, geros nuomos, geležiniai laip
tai. virtuvės su visais įrengimais: pečiai, šaldytuvai ir kt. Aliumininiai 
langai. .

Pas mus randasi dane natriai registruotu pardavimų H»«rh Park ir Parkdale 
rajonuose. Dėl informacija skambinkite A. GARBENIUI.




