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Vėlinės
Ruduo, šnara ant žemės pageltę lapai, blaškomi vėjo. Ruduo 

skelbia mirties viešpatavimą gamtoje ir tartum sako: ir tavo, 
žmogaus, dienos suskaitytos, ir tu žengi i rudeni, į mirtį . . . žo
džiu^ gamtoje viešpataujanti rudens nuotaika byloja mums, kad 
viskas šioje žemėje baigiasi. Ta nuotaika pasinaudoja Bažnyčia 
ir savo švenčių eilėn Įterpia mirusių paminėjimą, kad tą dieną 
ypatingai atsimintume mūsų širdžiai brangiausius mirusius. Šią 
dieną, gyviau negu betkada, motina prisimena mirties išplėštus 
vaikus, vaikai — tėvus, tautiečiai — žuvusius už tautos laisvę ir 
nepriklausomybę, mirusius kalėjimuose, koncentracijos stovyklo
se ar ištrėmime už tikėjimą, tėvynę, palikusius savo kaulus sveti
moje žemėje, žodžiu — tai diena visiems įnirusiems pagerbti, už 
juos pasimelsti, patiems labiau susikaupti.

Lietuvoje buvo susidaręs gražus paprotys Vėlinių dieną pa
puošti, aplankyti brangių asmenų kapus, tą vietą, kur kūnas rado 
amžinąjį poilsi, tą žemes kupstelį, kuris pridengė brangiuosius 
asmenis. Ir pasipuošdavo Lietuvos kapai paskutinėmis rudens gė
lėmis, o vakarui atėjus sužibdavo ant kapų tūkstančiai žvakelių. 
Kapai tarsi atgydavo ir prakalbėdavo, kad su mirtimi dar neviskas 
baigiasi, kad žmogus nevisas įniršta, išnyksta. Ypačiai būdavo gra
žiai papuošiami ir gausiai lankomi kapai žymių tautos ir valstybės 
vyrų, kurie visą savo gyvenimą buvo paaukoję savo tautai, jos 
laisvei, gerovei; kapai karių, žinomų ir nežinomų, kurie sudėjo 
pačią didžiausią —. savo gyvybės auką, kad kiti galėtų laisvai gy
venti ir ta laisve naudotis. Ant vieno karių kapų paminklo buvo 
Įrašyti prasmingi žodžiai: ‘‘Mes mirėme, kad jūs būtumėte laisvi 
ir gyvi”. Jų auką Įvertindami ir jų didvyriškumą prisimindami 
laisvi lietuviai susikaupdavo prie karių kapų, o lūpos šnibždėdavo: 
“Amžinąjį atilsį suteik jiems, Viešpatie”.

Kauno gyventojai šią dieną rinkdavosi į Karo Muzėjaus so
delį prie Nežinomojo Kareivio kapo — to simbolio visų tų, kurie 
be vardo atidavė savo gyvybę už krašto laisvę ir geresnę jo ateitį. 
Juos sutelkdavo prie paminklo ir kapo liepsnojančiame aukure 
įrašyti žodžiai: “Redde. quod debes” (Atiduok, ką privalai). Gyvie
ji įnirusiems daug ką privalo: meilę, pagarbą, pasiryžimą jais sek
ti, juos nepamiršti, už juos melstis.

Šiandien, kai Lietuvos žemę, geriausių jos sūnų krauju su
laistytą, mindžioja žiaurus okupantas, kuriam nieko nėra švento, 
kuris ciniškai tyčiojasi iš kilniausių žmogaus jausmų, net ir am
žino poilsio vieta. — kapai daugelyje vietų išniekinti, ar net su 
žeme sulyginti. Nėra nė Nežinomojo Kareivio kapo Karo Muzė- 
jaus sodelyje. Bet užtat Lietuvos žemėje šimtai naujų nežinomų 
didvyrių kapų, kuriuos okupantas ypačiai naikina, kad nė ženklo 
neliktų, kur jie paguldė savo galvą už Lietuvos laisvę. Nežinomi 
kapai nė tų lietuvių, kurie išblaškyti po plačius Rusijos plotus, 
neužsitarnavo nė paprasto kapo ir ant jo medinio kryželio. O ir 
ant daugelio dar regimų kapų šiandien nėra jau kam atnešti gėlės 
ar žvakelės. Vėlinių diena yra baisi okupantui, nes šią dieną labiau 
negu betkada suliepsnoja lietuvio širdyje meilė mirusiems didvy
riams ir jų idealui, o bent mintimis susirišant su jais, stiprėja ryž
tas sekti jų pavyzdžiu. Tie. kurie užslopino ir užgniaužė Lietuvos 
laisvę, nenori net kad lietuvis apie ją galvotų, prisimintų didvyrių 
aukas laisvės vardu sudėtas.
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Savaitės įvykiai

Žmogaus laisvė šiandien tokia-j 
me pačiame pavojuje, kaip tam-! 
siausiais žmonijos laikais. Siau-į 
bingiausia priespauda yra ten. 
kur diktatūra žengia drauge su 
ateizmu. Tokias mintis pareiškė

J . GRIKI S
Mūsų. specialus 

korespondentas Švedijoje

. VOKIETIJOS AMBASADORIUS VAŠINGTONE VV. G. GREWE 
irėjo ilgą pasikalbėjimą B. Rūmuose su prez. Kennedy ir jo arti* 
taisiais patarėjais. Vokiečiai smarkiai susirūpinę Amerikos politi
cs pasikeitimu, kurį jie įžiūri kaikuriuose ženkluose. Pvz.,Ameri- 
as atstovai susilaiko minėję abiejų Vokietijų — Rytų ir Vakarų — 
įsivienijimą. Amerika randa reikalo teisintis, kad esmėje niekas 
^pasikeitė ir kad ji pripažįsta Vakarų Vokietiją kaip "vokiečių 
uitos reprezentantę”. Taip pat buvo paliesta pastraipa kalbos, 
asakytos JT posėdy, apie “Sovietų Sąjungos istorini rūpesti“. Pre- 
dentas tvirtino, esą “tuo nereikia rūpintis”, tai nebuvęs rimtas 
asiūlymas, susijęs su dabartine krize. Ką jis norėjo tuo pasakyti

dabar nepaaiškėjo. Kennedy®----------- ----------------------- -—-
.’riausybė laiko Vokietijos pa
likimą Europos Bendrojoj rin- 
jj ir Atlanto S-goj Europos ker- 
niu akmeniu.
Šie Baltųjų Rūmų raminimai 

akiečių nepatenkino. Numato- 
la. kad artimoje ateity Į Ameri- 
ą atvažiuos pats Adenaueris.
RUSAI IŠSPROGDINO

ATOMINĘ BOMBĄ apie 50 
tegatonų stiprumo. Buvo nia
uta, kad tai žemės drebėjimas, 

„ et tai nepasitvirtino. Dar stip
resnė bomba — Stalino kūno pa
šalinimas iš Raud. aikštės mau- 
zolėjaus. Taip nusileido “saulė”, 
kurią dievino suklaidinti komu
nistai.

RAUD. KINUOS
PREMJERAS čuenlai staiganėii dar vieną įdomią “Dagens. ___________ ______

Nyheter dienraščio pastabą. Iš paliko Maskvoj posėdžiaujantį 
visų galimų konfliktų ryšium su komunistu partijos kongresą ir 
Berlyno krize vakariečiai; girdi, išvyko namo 
labiausiai bijo tautinio sukilimo I n 
R. Vokietijoje, nes ... tuo būdu

švedų rašytojas Harry Martins-į to patĮarė išvadas j Iš Vakaru i išaiškėių jų visiškas bejėgišku- 
son Stockholme rotušės salėje mi-‘nebeliko ko lai: Kokio norš'mas. Laikraštis pritaria, kad su- 
nint Vengrijos laisvės sukilimo saVosios būkjės pagerinimo gali | kilimas tik pareikalautų nėreika- 
penktąsias metines. ma siekti tik viešpataujančios' aufcM- Todėl vokiečiai ra-

Pavojus, — tęsė kalbėtojas. — santvarkos rėmuose. C
toks didelis, jog nebeliko pras-i pa|S kalbėtojas yra buvęs smar- S

penktąsias metines.
ginami laikytis ‘‘ramiai ir protin
gai”. Tokia laikysena, žinoma.

JT SOVIETAI PRALAIMĖJO
kai buvo balsuojama Kanados 

pasiūlyta rezoliucija sulaikyti 
Rusijos atominius sprogdinimus. 
Už rezoliuciją balsavo 87 valsty
bės. 11 prieš. Rusų atstovas Ca- 
rapkin pareiškė, kad rusai savo 
programą vistiek vykdys. Jau yra 
išsprogdinta 25 bombos.

ALBANIJA savo politiką de
rina prie Raud. Kinijos, kuri ma
no, kad reikia laikytis griežtesnės 
politikos. Jugoslavija atskilo nuo 
Maskvos dėl priešingų motyvų. 
Jos vienintelis draugas yra Kini
ja, ir Albanija negali tikėtis iŠ • 
Vakarų jokios pagalbos.

TURKIJOJ parlamento rinki
muose nei viena partija negavo 
daugumos. Revoliucinė partija, 
vadovaujama sukilėlių vado gen. 
Gurselio, yra viena iš keturių, 
Įėjusių i parlamentą. Tuo tarpu 
nustumtoji partija, kurios vadu 
buvo pakartasis Menderes, gavo 
nedaug mažiay balsU. /Vienybė” 
Įvyko tik vėl pradėjus spausti 
kariuomenės štabui. Tokiu būdu 
gen. Gursel tapo išrinktas valsty
bės prezidentu.

POPIEŽIUI JONUI XXIII 
sukanka 80 m. lapkričio 25 d.

Jis yra gimęs 1881 m. Sotto ii - 
..wuie viecoveje Italijoje. Popie
žių išrinktas 1958 m. spalio 28 
d., vainikuotas — lapkričio 4 d. 
Visos šios sukaktys minimos lap
kričio 4 arba 5 d. Kanados kata
likių vyskupai yra paskelbę spe
cialų laišką. Tikinčiųjų rinkliavos 
šia proga skiriamos popiežiaus 
labdarai, naujiems studentų na
mams Romoje, naujam dievna- 
miui Romos priemiesty ir Vati
kano atstovybės namams Otavoj.

Nikita tik aerodro- 
e ji pasivijo ir išlydėjo. Tai 

reiškia, kad komunistų partijoje 
vienybės nėra. Konferencijoje 
labai puolami statininkai — Mo
lotovas, Malenkovas. Kaganovi- 
čius. Atrodo, jiems bus keliama 
byla teisme. Nikitą tvirtina, kad 
partija turi turėti vieną centrą— 
Maskvą. Kiniečiai gi siūlo dvi sos
tines — Maskvą ir Pekingą. Ant
ras nesutarimas su Kinija — dėl 
Ni.’/.cs smatogijos. kuri esanti

toks didelis, jog nebeliko pras- _____ ______
mės bijotis. Jokia žmogiška bai- kus"komunistaTi949~m. patekęs ' nereiškia, jog vakariečiai turėtų 
mė jau nebegali perviršyti šio nemalonėn ir iš kalėjimo išleis-! kada nors “morališkai” pripažin- 
pavojaus. Žmonija pasiekė tašką, tas įjję p0 gtaiin0 mirties. Veik- ^i pavergtųjų politinę bei asme- 
kur visai nauju būdu galima i"v- ? ('-'’••vaves VcnrFriios laisvos — --i-;—-
ti drąsos. Tai buvo vienintelis vii- sukilimė, šiuo metu gyvena Lon- 
ties blykstelėjimas niūriai pa- (j0ne j0 knyga apie Chruščiovą 
vaizduotoje padėtyje, kurioj atsi-1 Vakaruose palankiai sutikta ir iš- 
j „..i.„ |eista keiįOmis kalbomis. Todėl

verta atpasakoti kaikurias jo 
mintis.

LAISVĖ VĖŽIO 
ŽINGSNIU?

Esą per pirmąjį “atolydi”, tuo
jau po Stalino mirties, R. Euro
poj buvo laukiama revoliucinių 
pasikeitimų ir dramatiško išsi
laisvinimo. Tuos lūkesčius galu
tinai sužlugdęs Vengrijos sukili
mo patyrimas, kai. sovietams Įsi
kišus. Vakarų galybės ir JT nuo 
intervencijos susilaikė. Dabar vi
sos viltys esančios sudėtos i pa
laipsnišką santvarkos pasikeiti
mą. Tose viltyse atsispindi ir re
zignacija ir lūkestis.

Savo tvirtinimą vengrų rašyto
jas remia kaikuriais ženklais Šov. 
Sąjungoje, kaip abuojumas gry
nai ideologijos ar politikos klau
simams. didesnis dėmesys pavie-

kur visai nauju būdu galima i"v- ninę nelaisvę ...
“KALBA MASKVA — 

KLAUSO PASAULIS”
Defetistinės nuotaikos reiškia

si tik pavergtųjų atžvigliu. Ten, 
kur pavojus tiesiogiai paliečia sa
vąjį kailį, nėra kalbos pasiduoti. 
Turiu mintyje sovietinius bran
duolinius sprogdinimus. Ypač 
paskutinysis stambus sprogdini
mas Siaurės ledyniuotame vande
nyne sukėlė smarkią pasipiktini
mo ir protestų audrą Švedijoje, 
lygiai kaip kituose skandinavų 
kraštuose. Ką gi, savotiškai pil
dosi triukšmingas XXII kompar
tijos suvažiavimo išreklamuotas 
šūkis: “Kalba Maskva, o klauso 
visas pasaulis ...”

Pirmąją suvažiavimo savaitę 
per abi pavergtosios Lietuvos vi
durinių bangų programas prisi
klausiau ir aš pats kaip niekad. 
Kilometrinės kalbos ir “heroji
nė” muzika — viskas iš “plačio
sios tėvynės” širdies. Vienas nau
jas šlageris mane galutinai ap- 

nio žmogaus gyvenimui, nevengi-j kvietė. C ituoju: “Rosija. Rosija, 
mas kritikuoti oficialios linijos; R°sija« rodina maja! ”... 
šalutinės reikšmės dalykuose irj ---- —
pan. Čekų ir lenkų dailiojoje Ii- ...
teratūroje vis daugiau pabrėžia- J. . , ,, ...
ma individo toisė savitai tvarkvtu bėgimo Amsterdame suvaržytas sestame balsavime, nugalėjęs po- 
savo gvveniiną be nurodvmu iš turistū išvykimas iš Sov. Sąjun- i puliarų teisingumo min. Kelso 
šalies. ' ’ * gos. Grupė turistų buvo sulaiky-; Roberts.

.Nesiimu spręsti kiek itikinan*■ piieš pat isskrendant i Bary-. įmint galvoje, kad Ontario 
iti yra ši argumentacija kas jojeVisos ekskursijos Į Vakarus f provincija yra turtingiausia Ka- 
Idaiioian nnsvoria- blaivus tikro- atidėtos dviem mėnesiam. i nadoje, premjero postą galima 
vės vertinimas ar savotiškais no-• Braha. — Nors Sov. Sąjunga laikyti svarbiausiu po Kanados 
rais paremtas galvojimas? Krito; t>'li dėl Nasserio. tačiau satelitai' ministers pirmininko. Pasitrau- 
i akis, jog labai panašiai padėti iau Pradeda jį vadinti Vidurinių kiąs L. Frost išbuvo premjeru

KUBOS-JAV PREKYBA džia pradės dalinti pieno milte- ^“^tis “Dagens Nyheter” ‘ i niu laiku prai

labaiTen, kur kapai dar nesunaikinti, jų vaizdas šiandien 
liūdnas. Pakrypę jų vartai, poeto žodžiais, tarsi sako: 

Mes regėjom — daug nuvyto čia vainikų, 
Mes regėjom — prakeliavo daug pro mus, 
Mes regėjom, kaip jų žemės sapnas nyko 
Ir kaip rado jie Čia amžinus namus.
Mes girdėjom — verksmą kūdikio nekalto, 
Mes girdėjom — rauda mylinčiu širdžių. 
Mes girdėjom — duslūs dūžiai naktį šaltą 
Ir raudojimas nualpusių žvaigždžių ...

Dygsta lietuvių kapai visose pasaulio šalyse. Kiekvienas ne
sulaikomai einame į tą visų mirtingųjų buveinę. Kol gyvename, 
lankydami mirusiųjų kapus, mokomės suprasti tikrąją gyvenimo 
verte, o susikaupę ties artimųjų ir nežinomųjų asmenų kapais, 
išreiškiame mūsų tikėjimą i sielos nemarumą, i gyvųjų ir mi
rusiųjų bendravimą. Tad bent Vėlinių dieną, atsiplėšdami nuo 
kasdienybės, bent mintimis pabendraudami su mirusiais, mes 
stipriai tikime, kad jie yra gyvi pas Viešpati, visokios gyvybės 
davėją. Vėlinės mums primena ir galutinio prisikėlimo tiesą, nes 
mirštame, tam, kad keltumės amžinajam laimingam gyvenimui.

Dr. J. Sav.

dūrė pasaulis, prieš penkerius; 
metus bejėgiškai stebėjęs Veng
rijos laisvės tragediją.

Kitas kalbėtojas, vengrų rašy
tojas George Paloczi - Horvath, 
pastebėjo, kad tautos laisvės il
gesio neįmanoma nuslopinti: jis 
reiškiasi net sunkiausioje ir klas
tingiausioje priespaudoje.

Tyli eisena su liepsnojančiais 
deglais vakaro prieblandoje Įs
pūdingai simbolizavo negęstančią 
visų pavergtųjų tautų vilti, bet 
drauge ir gėdingą tylą, kuri supa 
jų bylą dar laisve besidžiaugian
čioje pasaulio dalyje.

RYTAI IR VAKARAI

Jau minėtas vengrų rašytojas 
Paloczi - Horvath kitoje kalboje 
Įdomiai aptarė esamą padėtį. Ry
tų ir Vakarų politikai esą vienu 
klausimu pilnai sutaria: R. Euro
pos tautų sukilimas nepageidau
jamas. Tiek Maskvai, tiek Va
šingtonu: tatai atrodo grėsmė pa
saulio taikai. R. Europos tautos

KAS NAUJO KANADOJE?
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perminkšta.
BERLYNE rusų ir vokiečių 

tankai buvo išvesti i gatves prie 
abipusės sienos. Vakariečiai tu
ri teisę laisvai vykti į R. Berly
ną pagal ankstyvesni susitarimą, 
bet vokiečių milicija ėmė kliudy
ti. Tada amerikiečiai atsiuntė 
tankus prie perėjimo punkto. Tą 
pati padarė rusai. Šiuo metu tan
kai nuo sienos vėl atitraukti.

NAUJASIS ONTARIO PREMJERAS
Ontario konservatorių partijos 

triukšminga konvencija iš 7 kan
didatų išrinko John P. Robarts, 
buvusi prov. švietimo ministeri. 
savo partijos vadu. Tai jaunas, 
energingas, sumanus ir apdairus 
politikas. Dabartinis Ontario pro
vincijos premjeras Leslie Frost 
netrukus perduos savo postą nau
jam partijos vadui.

Konservatorių konvencija bu
vo gana triukšminga, primenan- 

iti amerikiečių partijų konvenci
jas. Laimėtoją buvo sunku atspė- 

Maskva. — Po Al. Golubo pa- į ti ir John P. Robarts laimėjo tik

MIN. PIRMININKAS ikarą. Darbininkai esą priešinasi!nežinojimas kaip praleisti laisva-
J. DIEFENBAKERIS lankė- karui ir visoje Kanadoje mato- laiki. 

si Japonijoje, kur buvo priimtas mi šūkiai: “Nekariausime dėl 
labai svetingai. Japonai prašo, j Berlyno”. Kiti du Tim Buck pa- 
kad Kanada panaikintų importo! lydovai kanadiečiai taip pat pasi- 
suvaržymus. Į Japoniją š.m. eks- rodė Maskvos televizijoje, 
portuota prekių už $200 mil., tuo 
tarpu iš Japonijos Kanada pirko ■ 
tik už $100 mil. eina per Kanada. JAV nutrau- liu atsargas naujagimiams ir ki

kus prekybos ryšius su Kuba, pri-. tiems vaikams. Federacinė vai-. buvo'rat^Skte^vaiždavims 
vatus verslininkai parduoda ivai-ldzia turi atsargoje bl mil. svarų ąnv;p«jn;ai cafAiif-»i aaiofn 

suvažiavimas Kingstone vien- rias prekes per Kanadą. JAV 1 pieno miltelių ihnti kiai<vinfi ii '’toHii
balsiai priėmė rezohucna. reika- prekybos min. pareiškė, kad s.m. t 1
laujančią tautinio Kanados him- iš JAV per Kanadą Kubai par-;
no. kuris esą turėtų būti “O Ca-: iuota maisto ir vaistų net už $20 
nada”. • mil. o iš Kubos tuo pačiu keliu

SVEI KATOS MIN ISTERIJA
Otavoje pareiškė, kad jeigu 

: nuo atominiu bandymų būtų ap- } . 
krėstas šviežias pienas, tai val-'ar)tarė ir ...______ i”. Nasseris paskuti-; net 12 metų. Ontario provincija

. niu laiku prarado komunistu ma- vra viena iš konservatorių parti-
Vbnįrijojr^k^laiferaščfo, Jonę. Įjos tvirtovių. Provincijos parla-

STUDENTĘ FEDERACIJOS

į mil. o iš Kubos tuo pačiu keliu 
įvežta tabako, vaisių ir daržovių" 
net už $30 mil. Reikalas tiriamas.

institutas apklausinė jo gyven- Kanada palaikooficialiuspreky- 
t o jus: kuri partija laimės ateinan- binius ryšiussu Kuba.
čius federacinės valdžios rinki- •
mus? 42% apklaustųjų pasisakė
už liberalūs ir 31% už konserva
torius 17r
ir 10% — už kitas partijas.

VIEŠOSIOS NUOMONĖS

: šiandien dar tebekalbama anie I 
f “išlaisvinimą''. tai turi m a galy o-l 

r'l je. jog tokio išlaisvinimo forma
IŠTEKLIAI RYTOJUI —
Resources for Tomorrow

mk’o vardo konferencija įvyko turi' būti totalistinės sistemos su- 
Montrealyje, kur dalyvavo ivai- ^jų^jimas iš vidaus. “Tai rea- 

W T°‘ etinis vertinimas, bendras vi- 
7-^meS^t^r soms vakarietiškųjų galybių vv- 

_ai nėra pakankamai išnaudoja- riail<;vhpms“ Prileiskime. Tiktai nėra pakankamai išnaudoja- Juusvbėn^” Prileiskime7 7^ 
ir st’nku natikėti. jog toki nusistaty*min. pirm. J. Diefenbakeris.

KANADOS PORTUGAI V

TEISINGUMO MINISTERIS
D. Fulton paruošė planą kovoti I

- ncapsiprendusių su didėjančiais jaunuolių nusikalu
‘imais. Pagal statistiką. 1951 m.1
iš 1000 jaunuolių tarp 16 ir 19 rimas deportuoti Portugalijon jų |‘t^moLv^-dir kkį *iai Į metu tik 7 turėdavo.reikalų su tautietis H,xlc Brito Corręia bū-v^i^u

| vimus.
BIJO VOKIEČIU

SUKILIMO

ma Vakarai nasiskolino iš paverg- 
♦ųjų tautų Labiau tikėtina, jos 

vnMi’r« ’T»c . „a; i j kurie panašiais žodžiais ap-iK ITr.TA. _’eikia. kad no- pavergtųjų padėti, neliek

KANADOS KOMUNISTU
VADAS Tim Buck buvo iš- policija, tuo tarpu 1960 m. kalė- tų paliktas Kanadoje, nes jis esąs 

vykęs Maskvon i kompartijos, jimuose net 14% visu kalinių; Salazaro priešas ir grąžinimo at- 
kongrėsą ir savo kalboje ten pa- yra jaunuoliai nesuėję 21 m. am- , vejų jam gresia kalėjimas ar mir- 
reiškė, kad Kanados imperialistai , žiaus. Pagrindine jaunuolių nu--tis. Minėtas portugalas gyvena 
yra pasiruošę Kanadą Įstumti i sikaltimų priežastimi laikomas Kanadoje nuo 1957 m. ; Kaip ten bebūtų, reikia pami-j Naujosiose Panevėžio kapinėse

mente yra 98 nariai, kurių net 71 
yra konservatoriai.

Naujasis konservatorių parti
jos vadas ir premjeras yra 44 m. 
amžiaus ir pasiryžęs tęsti L. Fros- 
to politiką, gal tik su didesne 
energija. Iš profesijos jis yra ad
vokatas, gimęs Albertoje, bet vė
liau visą laiką gyvenęs Londo
ne? Ont. Yra vedęs, turi 4 vaikus 
ir yra anglikonų tikybos.

Daugelis jaunu konservatorių 
norėjo matyti išrinktu jauną 40 
m. R. Macaūlev. o vyresnieji kie
tą oolitika Kelso Roberts. J. P. 
Robarts išrinkimui daug prisidė
jo nartijos Įtakingo šulo. Toron
to Metro pirm. F. Gardiner pa
rama.

Kongas. — 1000 kinie
čiu ūkininkų organ’’“'’•'i bandė 
ne dėmi siena ir pasiekti laisvę, 
tačiau tik 100 tepasakė ’'ritu te* 
ritdriio. Kiti buvo arba iššaudyti 
sargybinių, arba pagauti policijos 
šunų.
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LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIS
Laimės {ieškotojai Colorado
dykumose . . . Kelionės įspūdžiai

Nusistatymas prieš Amerikos mas yra vienas komunistų parti- 
prezidentą. kaip kataliką, suma-' jos tikslų Amerikoje, pareiškė ad- 
žėjo. Gallup viešosios nuomonės ; mirolas F. Stump. Kiti du tikslai 
instituto direktorius po aštuonių j yra: pulti visas prieškomunistines 
mėnesių J. F. Kennedy preziden-. organizacijas ir kovoti prieš augš- 
tavimb rado, kad tik vienas iš aš-■ čiausiąji JAV teismą, kuris Įsakė 
tūonių yra nusistatęs prieš kata- komunistų partijos nariams re- 

’ liką, t.y. 13%.: , jč
• Bažnyčia ir valstybė Bolivi-

joj pasiekė susitarimą. Bolivijos ;''”s 3onas XXIII leido giedotinė- 
parlamentas patvirtino du Įštaty-|še YIišiose giedoti Gloria, Credo; 
mu: valstybė pripažįsta Katalikų ^aiĮcIu.s ir Agnus Dei lenkiškai. 

' Bendriją leisdama viešai veikti ir j Iškilmingose Mišiose, laikomose 
Iritoms religijomis; laiduoja vie- ! ?ū asistentais, subdijakonas ar di- 
nuolvndrrts'Auklėjimo, šaipos ir!Ja^onas- atgiedoję - lekciją ?ar 
socialinėš^velklos laisvę.' ' ‘ ! evangeliją lotyniškai gali betar-

• Nauji kardinolai numatomi atsisukę i žmones perskai- 
paskirti įuodžio 11 d Popiežius g'J giedotus tekstus lenkiška..

gistruotis.
• Lenkijos tikintiesiems popie-

ketiną sukviesti penktąją konsis
toriją, kurioje bus paskirta de
šimt naujų kardinolų tautoms, ku
rios neturi jokio arba yra jų ne
tekusios. i . . ,

• Neleistina muzika bažnyčioje'atTp,iStJ/^2S 
jungtuvių metu: Wagnerio Lohen- 
grino maršas; vedybiniai maršai, 
kaip Mascagni, Massenet, Rose
wig, Lambiilotte; Bizett Agnus 
Dei, Niedermeyero Tėve .mūsų; 
Schuberto ir Gounod Ave Maria. 
Šie kūriniai laikomi neliturginiai. 
Jie sukurti profaniniu stiliumi, 
primena teatrines operas. Otavos 
arkivyskupas tai pabrėžė savo 
naujame rašte, linkėdamas, kad 
panašiai būtų padaryta ir kitur.

• “Pažink priešą!” Šiuo vardu 
Amerikos Legijonas sudarė prog
ramą komunizmui pažinti. Bosto
no kardinolas R. Cushing jau se
niai ragina įvesti pamokas, kadi 
jaunimas pažintų viską naikinanti į 
komunizmą. Fordham un-te jau i 
dėstomas specialus kursas. Į

• Dvasininkij kankinių 11 D. ka-l 
ro metu, siaučiant komunizmui, 
būta: Ukrainoje 3.630, Lonkiiojė 
2.000. Lietuvoj ir Latvijoj 1.000. 
Čekoslovakijoj 500, Vengrijoj 
538, Vokietijoj 3,600. Rumuni-I' joj 710, Bulgarijoj*!20. Albanijoj I 700. Jugoslavijoj 1.945. Kiek nu
žudyta Kinijoj, neturima žinių. 
Ispanijoj pilietinio karo metu bu
vo nukankinta: 12 vyskupiĮ, 4.266 
kuniuai. 2499 vienuoliai ir 429 
klierikam

• Indonezijoj, kur katalikų skai
čius sudaro tik 1,5% visų gyven
tojų. gauna valdžios paramą visos 
katalikiškos mokyklos, du un-tai, 
350 gimnazijų ir 1.500 pradžios 
mokyklų. z

• John A. McCone, JAV cent
rinės žvalgybos Įstaigos direkto
rius yra praktikuojantis katali- 
was. Jis apdovanotas šv. Grigori
jaus Didžioj riterio' medaliu ir šv. 
Silvestro popiežiaus garbės ženk- 
lu.

•Krikščionijos suvienijimui kai- 
kurie stačiatikiu teologai prita
ria. Arkiv. A. Bashir, Amerikos 
stačiatikių galva, pareiškė, kad 
stačiatikių dvasininkai privalėtu 
pritarti popiežiaus Jono XXIII 
minčiai, jog atėjo laikas susijung
ti su katalikais. Ųž šią minti pa
sisakė stačiatikių profesoriai: A. 
Schemann. N. Arseniev ir C. Con- 
stantinidis. . >

• Katalikų Bendrijos sunaikini-

Tik praėjusiais metais Lietu
vos žemės ūkio gamyba tepasie- 

; kė nepriklausomos Lietuvos lygi 
1939 m. Rusai sugriovė atsilikusi 
savo žemės ūki ir kruvinu būdii 
Įvedė kolchozus ir sovehozus. Jie 
pavergę Lietuvą sunaikino pažan
gų žemės ūki, nors pradžioje už
tikrino, kad žemė liksianti dir
bantiems. 1948 m. ūkininkai su
varyti i kolchozus. Anuo metu___ ______ ______
daugelis ūkininkų ir šviesuolių liau ’kuolūkim’ nes 'kuolu gra- 
pasmerkti vergų stovyklosna. Pa-1 -■
sipriešinimas palaužtas jėga. Net kui. G.) ir tarybinių ūkių metai iš 
Lietuvos duonele beinititantys ko- metų gaunami nepastovūs bulvių 
munistai aprašo, kaip buvęs lais- derliai. Nepakankamai įvertina- 
vas ūkininkas, pažvelgęs Į liau- mas materialinio suiriteresuotu- 
dies sargūno prie šautuvo pri
taisytą spindinti durklą "laisvai” 
pasirašo “savo valia” stojąs i kol
chozą.

Kompartijos XIII suvažiavime 
jos pirmasis sekretorius A. Snieč
kus džiūgauja, kad Maskvos ci- 
kas teigiamai Įvertinęs Lietuvos 
gyvuliu ūkio raidą, bet kritikavęs 
už nesirūpinimą grūdinėmis kul- 
tūcomis’. Maskva nori du kailius 
nulupti nuo Lietuvos žemdirbio: 
versti sau duonos bei pašarų pa
sigaminti ir reikalauti gyvulių 
ūkio didesnių duoklių.

GRŪDŲ ŪKIS
Kompartijos sekretorius savo

turų derlingumą ir laiku nuimti 
derlių”.

Veik per ištisą dvi dešimti me
tų mes girdime tuos pačius apgai
lėtinai bukus A. Sniečkaus žo
džius — plėšti dirvonus, pakeiti 
derlingumą ir tiek pat metų pra
slinko, kai jis tuščiažodžiavimu 
Lietuvos laukus tęšia.

Jis padėti paryškina šiais žo
džiais: “Daugelis kolūkių (tiks-

so kiekvienam buvusiam ūkinin-

Mišiose be subdijakono ir dijako- 
no pats kunigas gali, atgiedojęs 
arba atskaitęs lekciją bei evange-

I liją lotyniškai, tuojau pat perskai-
ityti tuos pačius tekstus lenkiškai j pranešime skatina dirvonuojan-

• Rabinas Parusch Izraelyje rei
kalauja vyriausybę imtis priemo
nių prieš krikščionių misijas. Esą

i jos pavojingos valstybei. Rabinas 
priklauso kraštutiniu izraelitų 
grupei “Agudat Israel".

čius laukus Įdirbti, daugiau ankš
tinių sėti ir kukurūzų auginti. 
Esą. laukai turi būti Įtręšiami mi
neralinėmis trąšomis ir mėšlu su 
durpių pakraiku. Jo žodžiais: 
“Reikia ypatingai rūpintis spar
čiau kelti visų žemės ūkio kul-

mo principas auginant linus. Li
nai sėjami pavėluotai, uždelsia
mas jų nuėmimas ir apdirbimas. 
Reikia plėsti cukrinių runkelių 
pasėlių plotus, kovoti už derlingu
mo pakėlimą, kartu greičiau me
chanizuoti jų auginimą”.

Tiek laiko praslinko ir vis dar 
reikia, reikia ... Ir reikės iki ūki
ninkai turės progos laisvai ūki
ninkauti, nes kompartija tik teiš
mano kalbėt i apie tinkamą atlygi
nimą ir tesugeba kolčhozininkus 
žodžiu “reikia” pasotinti:

NUOSMUKIS
GYVULIŲ ŪKYJE

Pranešėjas ką tik spėjęs pasi
girti apie gyvulių ūkio pažangą, 
verkšlena: “Tačiau prisiimti so
cialistiniai Įsipareigojimai dauge
lyje rajonų blogai vykdomi. Dau
gelis rajonų, kolūkių ir tarybinių 
ūkių vadovų aiškina, kad blogi re
zultatai gyvulininkystėje buvo dėl 
pašarų stokos praeitą žiemą. Ma-

IS PRAEITO K AR O UŽRAŠŲ

Povandeniniai laivai
Kaip jau praeito UTŽ” nr. savaitės apžvalgoje buvo rašyta, vo
kiečiai spalio 21 d. nuleido pirmąjį po praeito karo savos gamy
bos povandenini laivą, Laivas tik 350 tonų talpos. Reikia manyti, 
kad šio tipo povąndeniai laivai skiriami apmokymui ir pakrančių 
apsaugai. Pirmasis laivas yra tik bandomasis ir karinės reikšmės 
neturi. Reikšmingas betgi faktas, kad vokiečiai vėl atgaivina 
povandenini laivyną, šio atkuriamo ginklo vadu paskirtas Otto 
Kretschmer, kuris jau buvo povandeninio kapitonu dar praeitam 
karui neprasidėjus. Vėliau su povandeniniu U-23 jis padarė 9 
žygius, nuskandino vieną anglų naikintoją ir 8 prekinius laivus, 
su povandeniniu U-99.nuo 1940 m. balandžio mėn. iki 1941 m. 
Levo s 7 d. rr.skandino 11 laivus. Po kare vertėsi advokato prak
tika. 1941 m. kovo 17 d. jo povandeninis buvo nuskandintas ir jis 
su visa Įgula pateko i nelaisvę. Kaip tai Įvyko, matyti iš karo ko
respondento Harald Busch pasakojimo. P. Br.

Kovo 17 * d, dfhksti rytą vienas i vo jau tokia pavojinga, nes tuo

Paruošė P. BRA-KAS 
(Tęsinys iš pr. nr.)

tyt. reikalas ne tik tas, bet ir tai. 
kad partinės organizacijos susilp- 
nino’dėmesį gyvulininkystei, blo
giau kontroliavo... Daugelis 
ūkių vadovų taikstosi su atsiliki
mu gyvulininkystėje, nešalina 
esamų trūkumų, neįvykdo pasiim
tų socialistinių Įsipareigojimų. 
Daugelis kolūkių ir tarybinių 
ūkių nesirūpino savo galvijų prie
auglio auginimu”; ‘

Lietuvos ūkininkai padaryti 
sklypininkais ir kolchozų vergais, 
nes iš darbo atlyginimo tegalėtų 
tik badmiriauti. Tačiau ir sklype
lius naudodami jie apsprendžia 
krašto gerovę. Ir kompartijos sek
retorius nenoromis turi pripažin
ti sklypininkų svori: “Nepanau
dojamas toks svarbus rezervas vi
suomeninei gyvulių bandai didin
ti, kaip veršelių kontraktavimas 
iš gyventojų”. Reiškia, kompar
tijos armija nesugeba padaryti to, 
ką ištesi lietuviai ūkininkai.

Kompartijos sekretoriaus aima
nos net kaulus ima gelti, kai jis 
šneka apie sulysusių gyvulių par
davimą ir bendrai gyvulininkys
tės atsilikimą kolchozuose ir sov- 
chozuose.

Nėpriklausomos Lietuvos tarps-, 
nyje. net neturint patyrimo, spe
cialistų ir kapitalo, per trumpą 
laikotarpi gyvulininkystė buvo 
išugdyta ir atsiekti žymūs laimė
jimai. Šiuo metu sprendžia ne 
ūkininko sveikas protas, bet kom
partija, jos milžiniška biurokrati- 
ja — dykaduonių armija. Ji atsa
kinga ir už visas nesėkmes netik 
gyvulių ūkyje, bet-ir apskritai že
mės ūkyje.

KOLCHOZINĖS 
GYVENVIETĖS

Pranešime užtinkame šiuos žo
džius: “Pirmaeilis uždavinys yra 
vienkiemių perkėlimas i kolūki
nes gyvenvietes. Kolūkinių, gy
venviečių statyba duos ne tik eko
nomini. bet ir politini efektą ..

Pervažiavus kalnuose Įsiterpu- simas, ar bus kur nusiprausti, po 
j šią, druska padengtą lygumą, ap- kelionės kiek apsivalyti už tokią 
žiūrėjus Great Salt ežerą, Utah žemą kainą?
sostinę ir mormonų centrą su —žinoma, moteliai moderniški 
puošniomis jų šventyklomis Salt su visais patogumais, — aiškina 
Lake City, per uolėtus kainų tar- šeimininkas. v
peklius, automobilis vakarop irie- Apžiūrėjus tenka nustebti. Mo-g 
da i Colorado valstiją. lėliai tik prieš porą metų statyti.

Vaizdai beveik nesikeičia. Tie gm’ai Įrengti, labai švarūs ir turi 
patys kalvoti, nuogi ar šiurkščia visus patogumus. Kitoje vietoje 
rudai pilka žole padengti laukai.,11^ tokią nakvynę tektų mokėti 
Aplink nesimato jokios žalios aug-j $10 ąr $12.
menijos. Retai kur pasitaiko nu- Prie vienų durų jau stovi auto- 
skurusi drebulė su pageltusiais mobilis, greta jos sustoja kitas, 
ar jau nubirusiais lapais. Retai Laikas pamažu g rimsta vėl union, 
•kur pamatysi slėnyje pasimetu- Nueinu apsipirkti i inažą krautu- 
sią ar prie paraudusių uolu prisi- vėlę ir žodis po žodžio issikalba- 
glaudusią ūkininko sodybą. Kur ,ue ,sl1 šeimininku.
ne kur laukuose matosi besiga- Jis. pasirodo, nusivylęs žmogus.

tai buvo sunaikinti, šaudymas ne
mažėjo. Įgula slėpėsi už bokštelio 
ir kitų dangą teikiančių vietų. 
Iki šiol dar nei vienas nebuvo su
žeistas, Vienu momentu laivo už
pakalis smuktelėjo dar daugiau, 
ir vanduo pradėjo veržtis i laiva. _
per bokštelio dangti. Dalis‘įgulos Ilsias aiškus — sekti gyventojo 
tano nuplauti i jūrą. Jie. kaip kiekvienąžingsni,jipersunkti ko- 

I ir buvo mokyii, laikėsi susikabinę raunistine propaganda ir išplėsti 
ir greitai buvo “Vanoc" išžvejoti, praeities atsiminimus.
Viduje povandeninio dar tebebu
vovyriausias inžinierius ir pirma
sis leitenantas. Kad išsigelbėtų, j venviėtes suvaryti. Senosios so

ne kur laukuose matosi besiga
nanti galvijų kaimenė ar avių pul- Pnes keliolika metų atvyko Į fo
kas. Šalia kelio kartais dažniau iš-. lorado jieškoti laimės. Dirbdamas 
kyla smailios, nauju sniegu pasi- Pr*ę kelių Įsigijo žemės sklypą ir 
dengusios kalnų Viršūnės. pasistatė mažą benzino stotį. Pre-

Keiias nuolat vingiuoja. \'ieto- ° iš šalies už-
mis jis veda i kalną ar staiga lei-Kal.p*auJant ^uv<* .’P;a.
džiasi i pakalnė. Nors didesnio ai^anĮS suaugus, dukrai isteke- 
greičio negalima išvvstvti. bet pa- Jus .0 sunui vedus, pries porą nie
kelėje matosi daug suvažinėtų ilt? ^vo santaupas j
kiškučių. Visas kelias ištisai nu-in,t)^ ‘Bs AaiP sau- Geiai 
sėtas užmuštais zuikiais, o kartais P.as‘ale- M en»e- £. Pi ava' 
matosi po du ar net po penkis ke-j zUiOJanc,lĮ labai maža, šiandien 
lio asfalte išplotais kailiukais. ^lin ^e!a.A,e”a\ du
Kaikur apie šviežesne auka puo- automobiliai. Kaip bus toliau, jis 
tauja varnos. Automobiliui besi- "ez1?0’ Atr !?aza. PakeIe3? {au aP' 
artinant in< valandAlPi nacitran- leiS5« Viet’4 ’ ^1 ir jam teks taip

lorado j ieškot i laimės. Dirbdamas

automobiliai. Kaip bus toliau, jis 
nežino. Ar maža pakelėje jau ap-

- ? 
padaryti?

Tuo tarpu automobiliai per die
nas skuba pro šalį. Jie važiuoja 
arčiau miestelio, kur daugiau ap
gyventa. kur dažnai tenka rasti 
perpildytus motelius, o už nakvy
ne trigubai mokėti. S. P.

artinant jos valandėlei pasitrau
kia, kad pravažiavus galėtų tęsti 
savo užkandi.

Nors kelyje nėra daug automo
bilių. bet artinantis vakarui kelio
nė darosi nevisai maloni. Iš už uo
lėto vingio, iššokęs automobilis 
taip sušviečia i akis, kad valandė
lei nebežinai i kurią pusę sukti.. 
Arba iš daubos staiga ‘pakilęs; VnHpririi Kiri

savo Stalino
v-

j. R. Vokietijos valstybinės parli- 

kančio miestuko, bet dažnai pasi-' me su Štockholmo laikraščio, 
rodo apgaulingos vietovės. Pasi-1 "Expressen” atstovais papasako- 
taiko. kad pervažiavus 60 mylių; jo apie Įsivyravusi Ulbrichto as- 

„ , x , ........ dvkumos plota ir pasiekus žemė-Į mens kulta, kuris ypatingai su-
Pirmą kartą kompartija išdrįso j japyje pažymėtą vietovę, terandi; stiprėjęs, o pati Ulbrichto veda7 

tiesą į akis pasakyti. Jai lupi ne įtik pora namuku ir maža benzino i moli oolitikos linija pasukusi žv- 
t!k gyvulius suginti i kolchozų | s^oy jiesat pakelėje yra apleistų ! miai kairiau už Chruščiovą, 
tvartus, bet ir žmones suvaryti į , trobesių ir baigiančių Švedų laikraštis padarė išva-
^naras gyvenvietes. Kompartijos: grj.jįį jįį§nų jai buvusios krautu-Alas: tarp Chruščiovo ir Ulbrich- 

' vės. benzino stotys ar kitokios. to esama principinio pobūdžio ne- 
paskirties namai. Savo laiku žmo-; sutarimų. Par-iiniuose sluogsniuo- 
nės čia statėsi, kūrėsi, bet pama-i se. vis iabiau purkštaujama dėl 
tę, kad negali pragyventi ir nega-j Įsivyravusio asmens kulto. Mąs
li parduoti, viską palikę išėjo kur j kvos kursas nebūtinai atitinkąs 
akys veda. i R. Vokietijos vedamai krypčiai.

Už sekančio posūkio staiga su- i Pvz. š.m. sovietų rašytojas Al. 
Švinta gausios šviesos, ženklinda-' Tvardovskij gavo Lenino premi- 
mos pakelėje prie kalno prisiglau- ją (gal dėl to, kad buvo pasmer- 
dusi moteli. Tai .palaima kalnuo- kęs Stalino despotizmą): R. V o-• 
toj dykumoj, kurioj, pagal žemė- kietijoje jo raštai draudžiami 
lapi, artimiausia gyvenvietė turė 
tų būti už 30 mylių.

sunkvežimis, šalia savo gausių i
šviesų, taip sudrebina žemę iri 
stipriu oro sukuriu patraukia au-{ 
t o mobili. j

Pavažiuoti norėtųsi dar iki se-; jo> SĖD pareigūnai pasikalbėji

Numanu, kompartija panaudos 
visas priemones i bendrąsias gy-

Atlanto- vandenyne plaukiotas po-! laiku radaro dar neturėta ir ųąk- jie atidarė ventilius ir su suspaus-! dybos sunyks, nes joms pataisyti 
vandeninis pagavo silpnai perduo- ties metu pastebėti povandenini to oro likučiais jiems dar pavy-: neskirs medžiagos. Elektrą tegaus 
damą radijo žinią: “Sužalotas^gi- vandens^ paviršiuje buvo labai ko šiek tiek laivąipakelti. Matyda--tik bendrose gyvenvietėse. Ten 

j—įą ja sunku. Tačiau sargybos kariniu- mį, kad povandeninis jau sužalo- j Įsikurs mokyklos, krautuvės ir 
ūs. O. kas iš to susijaudinimo padarė di- tas. naikintojai nutraukė apšaudy-: dirbtuvės, kurios masins žmones

damą radijo žinią: 
lumps užtaisų. Nuskandinta 50.- sunku. Tačiau sargybos karinin- 
000 tonų. Karo belaisvis.
Kretschmer”? dele klaidą. Jis paspaudė pavo-

Kretschmeris pranešė savo pa- jaus signalą ir povandeninis pra
ties paėmimą i nelaisvę. Dar. nak- dėjo nerti. Gan greitai karininkas 
ties metu jis buvo du šimtai my- susiprato padaręs klaidą, bet bu
lių Į šiaurės vakarus nuo Shetland i vo jau pervėlu. Anglų naikintojų 
salų viduryje didžiulės vilkstinės. tuometiniams klausomiesiems 
Išleidęs višas torpedas ir nuskan-1 aparatams buvo lengva pagauti 
dinęs 50.000 tonų talpos laivų, jis j panėrusi povandenini, bet beveik 
traukėsi iš kovos lauko tolyn Į neįmanoma paviršiuje, 
šiaurę kur dangus.buvo tamsiau- •
sias. Norėdamas aplenkti žinomus' 
minų laukus, jis laikėsi daugiau į 
vakarų pusės.

Tiltelio sargybą, kaip ir papras
tai, sudarė keturi asmenys. Vie
nas jų buvo karininkas ir jo pa
reiga buvo laikas nuo laiko ap
žvelgti ir kitų sektorius. Taip kar
tą apžvelgdamas vieno sargybinio 
sektorių, jis pastebėjo netoliese 
mėnesienoj blizganti patrankos r 
bokšteli. Gal sagybinis buvo ne-' 
atidus, o gal išviso nebuvo galima 
anksčiau pastebėti. Faktas liko, _ __ __________ ___________ ,
kad už poros šimtų metru plaukė Se pradėjo sunktis vanduo. Po
ringių naikintojas. Padėtis nebu- vandeninis pradėjo smukti gilyn.

Nežiūrint pradinės nesėkmės, i 
Kretschmer tikėjosi, kad jiems j 
pavyks, kaip ir kitais atvejais, iš 
panašios padėties laimingai išlys
ti. Vokiečių vadovybei buvo žino
ma. kokiose gilumose anglų 
sprogstamieji užtaisai buvo pa
naudojami. Povandeniniai tuo ži
nojimu nekartą pasinaudojo: puo
lant naikintojams, jie laikėsi sau
gioje gilumoje. Ši kartą Kretsch
meris laimės neturėjo: beveik po 
pirmųjų sprogimų elektriniai va
rikliai tapo išvesti iš rikiuotės, i 
laivo tarpsienius kaikuriosevieto-

(gal dėl to, kad buvo pasmer
kęs Stalino despotizmą): R. Vo- •

mą. Antrasis naikintojas “Wal
ker priplaukė gan arti ir pasiren
gė nuleisti laivelį. Kretschmeris 
tuojau suprato juos bandysiant 
sučiupti visą povandenini. Vyt. 
inžinierius-, kuris dabar stovėjo 
šalia Kretschmerio, pasiūlė pa
greitinti povandeninio nuskendi
mą. Kapitonui pritarus, jis vėl nu-

APLANKYKITE SAVO TĖVYNE! ■; .
VYKITE PATOGIAI IR KOMFORTIŠKAI ŽINOMU

Gdynia America Line laivu, iš Kanados uostų i Southamptoną, 
Kopenhagą ir Gdynia Balti jos pakraštyje (Lenki jo je), ir iš ten 

visas
Batory — tai modernus, be dėmelės švarus laivas, su nepa
prastai gražiai išpuoštais svečiu kambariais ir patogiomis

1 erdviomis kabinomis. Jūs pasidžiaugsite šiltu draugiškumu, 
tradiciniais puikiais valgiais ir mandagiu'patarnavimu, sie-

\ kiančiu patenkinti keleivius ir jiems padėti.

KALĖDŲ ŠVENČIŲ KELIONĖ iš 
QUEBECO - gruodžio mėn. 5 d.

Dėl rezervavimo ir informacijų pasitarkite su savo 
vietiniu kelionių agentu arba

GDYNIA AMERICA LINE
220 Bay Street Toronto 1, Canada

f Kretschmeris Įsakė išpūsti pa ne
riamuosius tankus. Leidimasis gi
lyn greit sustojo ir jie pradėjo kil
ti augštyn. Pradžioje pamažu ir 
juo toliau, juo sparčiau. Pasiekus 
260 pėdų, kad sustabdyti kilimą. 
Kretschmeris Įsakė vėl prileisti 
tankus Tas negelbėjo. Neveikiant 
pagrindiniams varikliams, laivas 
buvo nevaldomas. Jie iškilo pavir- 

■ šių n ir. matydamas kad nėra kitos 
. išeities. Kretschmeris Įsakė išpūs
ti pagrindini balastą.

Nuo tiltelio buvo galima maty
ti vieną naikintoją balso nuotoly- 
ję viename laivo gale ir kitą pa
lengva prisiartinanti iš kitos pu
sės. Jei būtu dar turėję torpedų. 

! tai iš tokios padėties būtu galėję 
abu naikintojus lengvai nuskan
dinti. Pirmasis naikintojas “Va- 
noc" jau nuo praeitos dienos po
piečio persekiojo kpt. Schepke va
dovaujamą U-100. Vos prieš kele- 
!ą minučių jis ji sunaikino ir da- 

| bar žvejojo dali išsigelbėjusios 
Įgulos. Kitas naikintojas, sugavęs 
povandeninį klausomaisiais apa
ratais manė, kad tai yra “Vanoc" 
medžiojamasis laivas. Pamatę, 
kad prieš jų akis išdygo naujas 
laimikis, abu naikintojai pradėjo 
i naują taikini žerti visą krušą ug
nies iš savo sunkiųjų 4.7” pabūk
lų ir kitų mažesnių. Greitai povan
deninis pasviro ant šono if 
Kretschmer isžtkė visiems išlipti i 
viršų Laivy inžinierius pranešė, 
kad jie jau negali panerti. Su
spaustas oras švilpė iš pramuštų 

j tanku, o pats laivas ėmė skęsti. 
Visi šlapti Įsakymai ir dokumen-

telktis.
Kompartijos sekretorius aima

nuoja, kad elektros energija dar 
tinkamai nepanaudojama gamy
bos reikalams. Kaip gi ji gali būti 
panaudota, kai didysis “brolis” 
Įsako pramonės Įmonėms gaminti 
tik tai, kas jam reikalinga? Elekt- 

, . . .. • ros energijai panaudoti būtina tu-
į sileido žemyn ir laivo priekyje ati- i rėti įvairius įrengimus, prietai- 
darė angas, kad išeitų oras. Pasi-i sus ir įrankius, kuriu vis dar ne
girdo šnypštimas ir povandeninis 
tuč tuojau atsistojo nosim augš
tyn ir smuko gilyn. Per kelias se
kundes jo jau nebuvo. Paviršiuje 
liko tik didelė alyvos dėmė ir be- 
sikapstą jūrininkai. Inžinierius 
nuskendo kartu su laivu.

Prie Įgulos priplaukė “Walker" 
ir padėjo slapiems ir sutyrusiems 
jūreiviams užlipti ant denio, nes 
tuo metu netoli Islandijos vanduo 
buvo šaltas kaip ledas. Dviejų 
Įgulos narių trūko. Kretschmeris 
buvo nuvestas i kapitono kajutę, 
kur gavo drabužių pakaitą, ant
klodes ir degtinės bei cigarečių. 
Persirengęs, jis tuojau užmigo 
kietu miegu, dar spėjęs pastebėti, 
kad prie durų stovėjo sargybinis.! giškiems pasikalbėjimams” per 

kuriuos išgaudavo jiems tikrai 
reikalingų žinių. Tuo tarpu Vo
kietijoje vargu kas žinojo bent 
pavardę anglų priešpovandeninių 
komandos viršininko. Apie nepa
prastai nuodugnią ir sėkmingą be
laisvių apklausinėjimo sistemą 
Anglijoje vokiečiai sužinojo tik iš 
savo lakūno von Vera, kuris iš-

Įiiytič R. Vokietijos leidyklos 
Žinančios ar gali savo skaityto- 

Įsukus prie mažos benzino sto- į jams pasiūlyti Sovietų S-goje 
ties, iš vidaus išeina malonus šei-i skaitomas knygas. Tų pareigūnų 
mininkas. Aišku, nakvynei vietos i nuomone, kietą liniją sovietinė- 
pas ji iki valiai, tik prašom likti, į je Vokietijoje paskatino Vęngri- 
o kaina už naktį — $4. Kyla kląu-į jos Įvykiai. - E.

pagamina net kolchozų ir sovcho- 
zų reikalams. Vietinė kompartija 
gerai žino, kad sovietų ūkio pla
nas sudarytas Rusijos ūkinei ir 
politinei galybei ugdyti, bet ne 
pavergtųjų kraštų gerovei kelti.

8

čiuoti. Anglijoje Kretschmer per
ėjo kibai gudriai ir sumaniai or
ganizuotą belaisvių tardymą. Ang
lai taip buvo šioje srity pažengę, 
kad jie žinojo net daugelio vo
kiečių povandeninių laivų kapito
nų smulkias asmeninio gyvenimo 
biografijas. Papuolus tokiam ka
pitonui i nelaisvę, jie šią medžia
gą panaudodavo “jaukiems drau-

t • v J • • < 11 •

Kai pabudo, pirmiausia pamatė 
naikintojo kapitoną, sėdinti prie
šais ji ant stalo krašto. Kretsch
meris ji pasveikino su pasisekimu 
Abu vienas kitam nerodė nei ma
žiausios neapykantos. Vėliau 
Kretschmeris sutiko kelis kapito
nus, kurių laivus jis dar vakar bu
vo nuskandinęs. Jie taip pat jam —- - — .
neparodė jokios neapykantos. Iš šokęs per langą iš traukinio Ka
jų sužinojo, kad beveik visa vilks-j nadoje pabėgo i JAV, o iš ten per 
tinė buvo sunaikinta. Tą vakarą; Meksiką pasiekė Vokietiją.
Kretschmeris pirmą kartą . išė į p0 metų Kretschmeris tapo iš- 
kortomis “bridge". ; siųstas Kanadon Į Bowmanville

Visai kitaip reagavo AngLjoje j belaisvių stovyklą, ši stovykla 
civiliai. Kur tik pastebėdavo kad; turbūt buvo pati ištaigingiausią ! 
tai kapitonas vokiečių povan lėni-j karininkų belaisvių stovykla pa- 
nio laivo, čiupdavo akmer s ir i šaulyje. Ji turėjo netik visokius ) 
verždavosi bandydami ji : 11 ;n- sporto Įrengimus, bet net ir už

darą baseiną. Nežiūrint to, vokie-' 
čiai visokiais būdais stengėsi pa
bėgti. Jie kasė vieną tuneli po ki-i 

i to. ir tai vienam tai kitam pavyk-1 
davo kuriam laikui ištrūkti. Per 
savo pasidirbtą radijo siųstuvą jie' 

‘ sutarė su Doenitzu. kad vienas po
vandeninis laivas tam tikru laiku' 
lauks išbėgusio Kretschmerio 
prie Maisonette Point rytinėje St. 
Lawrence upės daly. Planas nepa
vyko, nes vieną naktį slepiant iš
kastas iš tunelio iemės su dideliu 
trenksmu įgriuvo barako lubos ir '• 

i viskas paaiškėjo.
Kretschmeris grižo Į Vokietiją 

Įtik 1948 m. ir dabar organizuoja! 
! vokiečių povandenini laivyną, i
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JUDRIEMS VYRAMS 
IR BERNIUKAMS

Turi švelnų, bet stiprų 
sutvirtinimą, WATSON’S 
Bikini yra ekstra trumpi 
ir ekstra patogūs. Gau
nami dviejų stilių: 100S 
tamprių Nylon siūlų ir 
ąugšciausios kokybės šu
kuotos medvilnes.
Liemens bei kojų angos 
sustiprintos, kad geriau 
tiktų, būtų patogesni ir 
ilgiau dėvėtųsi. Baltos.

mėlynos, raudonos bei 
juodos spalvos.

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

Siunčiame PAČTI I Jt,s“ sudarytos ir apdraustos įvai-
paprastu ir VziW i /AO I w irius siuntinius.
" Turime pardavimui i vairių medžiagų ir kitu prekių.

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

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.

1

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 pranešima.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETI VIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
849 College St., Toronto, Onti, Canada. Telefonas LE. 1-2098

105 Cannon St. E.. Hamilton, Ont Tel. JA. 8-6686. Ponia V. Javaitis. 
94 Douglas St, Sudbury. Ont. Tel. OS. 3-5315. Ponia M. Venskeviilenė. 
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

ft
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Žiemę ruoštis vasarai \y; '

REFORMUOTI JAUNIMO VASAROS STOVYKLAS?
Vadovų atsakymai į "TŽ" anketa

Jie beldžiasi į jūsų duris
Z. PULIANAUSKAS

Kasmet rudenėjant mūsų ben
druomenėse ruošiamasi šalpos va
jams. Vienur jau ir pats vajus 
pradėtas, kitur baigiama jam pa
siruošti.

Pasibaigus vasarai ir praėjus 
atostogų ir poilsio sezonui, žmo
nės vėl grįžta prie sėslesnio gyve
nimo. Tai įgalina rasti didesnį 
būrį talkininkų labdaros darbui 
atlikti ir tuo pačiu leidžia tikė
tis gražesnių jo vaisių.

Žmogui nuolat kultūrėjant, ma
terialinė ir moralinė parama var- 
gan ir nelaimėn patekusiam žmo
gui darosi vis daugiau supranta
ma. Dabartyje labdarai daugiau 

Tėviškės Ži- dėmesio ir lėšų skiria ir pati vals- 
burius”, jei jie kada nors ateity- tybė savo krašto gyventojams, 
je galėtų išsiuntinėti panašias an- Lvgiai šalpos reikalai dažniau 
ketas lietuviškųjų leidinių jauni- praktikuojami ir tarpvalstybiniu 
mui patobulinimo ir liet, filmų'----—
reikalu.

Baigdamas norėčiau linkėti, 
kad liet, jaunimo klausimas atei
tyje rastų dar didesnį atgarsį tiek 
liet, spaudoje, tiek PLB posė
džiuose.

M. Chainauskas: — Londono 
š.m, stovyklą pavadinome “Gin
taro” varau, o savo rajoną — ma
žyte Lietuva, Brangūs lietuviai, 
tebūna man leista paraginti, kad 
kitu metu vasara būtu kuo dau
giau vasaros stovyklų. Londono 
lietuvių vaikučių tarpe ir ir šian
dien skamba gražios lietuviškos i ti bent minimaliai visiems vargan! nuogandos” Taip 1847 m. rašė vo- 
dainos. Jie parsivežė "gintarėlių” . atsidūrusiems krašto piliečiams iš! kietis Ernst von Lassaulx. kalbo- 
į namus. __ įsavo biudžetinių sumų. Čia į pa- tyros ir kultūrų filosofijos profe-

. V- Kasniūnas: Norime nuo-; galbą ateina privatūs, daugiau pa- J,luo lowiljvo
širdžiai padėkoti, kad "TŽ” daug1Siturį ir geraširdžiai žmonės. Jie filosofijai, kurį pavadino “Kaip 
vietos skiria mūsų jaunimo reika- organizuoja ir kuria įvairias drau- rutuliojosi senovės graikų ir ro- 
lams. Tikrai, dabar jau pats lai- gijas ir gana plačios apimties pa- menu gyvenimas lyginant ji su vo
kas pradėti ruoštis ateinančiosiramos organizacijas. Mums Kana-; kiečių dabartimi” Veikalą pasky- 
vasaros stovykloms, laikas taupy- doje gerai žinoma viena didžiųjų i rė Bavarijos karaliaus vardadie- 
ti pinigus, laikas ii vadovams pa- labdaros organizacijų United Ap- i niui paminėti ir jame pasmerkė to 

- - ..... , • . - < ... ...... . - meto vokiečių ir, aplamai, euro-
tačiau tokio ilgumo stovyklai paruosti tėvus, kad jie įvei- same krašte. Auku vajaus metu ji piečiu, šviesuomenės nenorą au- 

. .. . . . . . kotis visuomenes ar seimos labui,
į Galima įsivaizduoti. į kokį skur-j savinaudą, atšalimą nuo krikščio- 

si kas savaite, stovyklos pasiseki-: las. O šiame reikale spauda gali dą ir varga patektu tie piliečiai, ; niškoš doros ir . teisės. Ta pati, 
_ nebūtų‘geraširdžių ir labda-! kaip žinoma, prikiša įvairūs ra’

ros darbui pasišventusių žmonų.;rytojai ir dabarties šviesuomenei, 
šis klausimas sunkiau spren-1 neišskirdami nei lietuviu, nei 

džiasi mums, atsidūrusiems sve-!amerikiečiu.■
timarne krašte. Mes turime para- Profesorius teigė: slavai atsili- 
mos reikalingų tautiečių čia pat ke dar netoli pažengė ir neišseke. 
mūsų bendruomenėse ir įvairiuo- todėl pagristai gali manvti. kad 
se Europos kraštuose. Daugelis!
esame čia neblogai įsikūrę: turi- j 
me nuosavą nameli, automobilį, ! 
šiek tiek santupų ir gal dar šio to.; 
Tačiaū ne visi tokios laimės ture-1

mokykla, j kurią dar jauni- 
nori vykti, todėl ji yra verta

Tęsinys iš praėjusio nr.

— Ar dabar jaunimas noriau 
vyksta Į stovyklas nei prieš kele
tą metų? Ar nėra ženklų, rodan
čių bodėjimąsi stovyklomis?

Tėv. Rafaelis, OFM: — Atsaky
mas nevienodas: jaunesnieji vyks
ta noriau, negu anksčiau. Tai pa
rodo didėją jaunų stovyklautojų 
skaičiai. Vyresniųjų skaičius kas
met mažėja. Priežastys įvairios: 
daugelis vasarą gauna neblogai 
apmokamus darbus, kiti turi lan
kyti vasaros mokyklą, dar kiti va
žiuoja atostogauti į savo tėvų va
sarnamius.

Vyt. Skrinskas: — Dabar vyks
ta daugiau mažesniųjų, nes tėvai 
nori "atsikratyti” savo vaikais ir 
turėti namie daugiau poilsio; lei
džia kad vaikai pramoktų lietuvių 
kalbos, dainų ir įgytų daugiau lie
tuvių draugų. Vyresnieji — įieš
ko vasaros metu darbo ir pinigo, 
todėl jų mažiau stovyklauja. Kyla 
klausimas: ar tėvai nenusižengia 

’ lietuvybei, auklėjimui ir pan. ne
leisdami vaikų į stovyklas? Bet į 
tai nenoriu atsakinėti, nes tai jau 
kitas klausimas.

Kun. B, Pacevičius: — Jauni
mas labai noriai vjsta į stoyyk-1 “tuTėtTbūri didesnė.\e“i- 
.as, be., nereti atsitikimai, kad te- prjsiminti kaCĮ stovyklų vado- 
vai vyKdami atostogų vežasi ir Vai paskiria savo atostogas, be to. 
va-uUS -rau£e: Tikrai įdomu, ką <įaug prikiša prje stovyklavimo, o 
vaikas išmoksta suaugusių kom- < užmokestį sulaukia: piktas kalbas, 
pąnijoje ? Pamirštą ir tai, ką htua-1 apkalbėjimus ir t.t.
nistmejc mokykloje buvo pramo- FT RaJfaelis 0FM: - Stovyklos 
kęs. Atostogų metu vaikai vežami geriau pyksta, kai vaikai ar jau- 
II. I įką, daly v au ja vaisese, į n jmas yra maždaug vienodo -am- 
gtrdi daug nereikalingų kalbų, Lžiaus įtskiros stovyklos turėtų 
smauę sau draugų kalba tik sve-. ruošiamos mažesniems ir di- 
l:!j> h-s m’ ‘ i- - h h desniems. Kur įmanoma, stovykla!------ - -----—

Dąoar Klausimas. Kam piaaeaa turėtu testis nuo 3 iki 4 savaičių, siruošti. O svarbiausias uždavinys peal vardu. Jos veikla išplėsta vi- bodetis stovvklos? Tik jau ne vai- : . . . - . . , . ...... y r ..
L’, A tovnlinn-c burin nimincin IdVidU tumu uguinu oiu v j uvou iv v cio, navi j*v i v ~ Sailie KI dbLC. MUKU VdJdUb Uiti
Kams. o levenams, Kurie piaautoo, veik neįmanonla sudaryti pastovų tintų ir suprastų stovyklų reikš- surenka milijonus dolerių, 
save ir negali pakęsti stovyKios Personala .Jei daug vadovUkeičia-i mę ir leistu savo Vaikusi stovvk- 
sraelio bei kitų nepatogumų, šiam ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ” ' ” ’ ’ ’ “ ’ ■ ’
d’61?.,”,6 vaiką.reikia įsąmoninti j mas nukenčia. 1 suvaidinti ypatingai svarbų vaid-
stovyklos^ nauamgumu, o pačius: seSuo Paulė: — Mano suprati-i meni. Išmeskime iš spaudos ap- 
tev’e.liūs, kur le savo vaikus vis die- mu jaunįm0 vasaros stovyklos ga-! rašymus apie karalių ir karalienių 
vaiciais tebelaiko. ■] ••• Ii būti didelė priemonė katalikiš-į nusičiaudėjumus, o skirkime dau-

'-5<“suo Fau*®: . Negalėčiau kam. tautiniam ir kultūriniam giau vietos saviems reikalams, 
tiksliai atsakyti.^ ar jaunimas ne- auklėjimui bei brandinimui. Tik Dar kartą Jums, mielas Redakto- Į 
taip noriai vyksta i stovyklas nei, rejkėtu. kad nuolat būtu jieškoma riau, ačiū už parodyta dėmėsi jau- 
pnes Keletą metų, nes musų mer-i • ‘ - - - -
gaičių stovykla Putname nuo 1949 
m. visų norinčių stovyklauti ne-! 
gali sutalpinti, nors patalpos iš-; 
augo dvigubai — nuo 60 iki 120, 
vietų. i

T? Paulius, OFM: — Stovykla-i 
virno noras j au nime mažėj a ir jie į 
daug mieliau, bent gera dalis, no-: 
ri savo atostogas praleisti kur į 
nors nevaržomai su savo tėvais ar i py j e matome vieną po kitos Afri- 
draugais. Kodėl? Kadangi stovy k- i kos tautas pradedančias savaran- 
loje reikia laikytis drausmės, rei- j kišką gyvenimą ir išstumiančias 
kia dirbti, reikia tas ir tas daryti...J iki šiol dominavusius baltuosius. 
Atrodo, kad kaikurie vaikai na-i Nors daug kam atrodo, kad juo- 
muese daro ką nori ir tėvai per- i doji rasė nėra pribrendusi nepri- 
mažai kreipia dėmesio į vaiko re- klausomybei, tačiau faktas yra, 
Ilginį ir moralinį , auklėjimą. j kad ji tą nepriklausomybę gauna

M. Chainauskas: — Atrodo, kad ir jau šiandien niekas to nesu- 
visos stovyklos plečiasi ir stovyk-- laikys, 
lautojų skaičius auga, taigi sto- Pasaulis pradeda kreipti dau- 
vyklų niekas nesibaido. Paprastai, giau dėmesio i tas naujai gims- 
jei berniukas ar mergaitė kartą tančias tautas ir atskiri blokai no- 
jau stovyklavo, jie patys prašysis, ■ ri jas patraukti savo pusėn. Ko

munistai ateina su savo pažadais, 
o JAV — su demokratijos moky
mu, kuris nevisada randa prita
riančią dirvą. Daugelis amerikie
čių pareigūnų aiškina apie demo
kratiją ir “daugumos valdymą”, 
lyg tai būtų kur nors Kansas Ci
ty ar kitoje kokioje Amerikos vie
tovėje. Jie pamiršta, kad reikalą 
turi su žmonėmis, gyvenančiais 
molio lūšnose, kur nėra nei elekt
ros, nei sanitarinių priemonių; 
žmonėmis, kurie nemoka nei skai
tyti, nei rašyti; kurie tiki burtams 
ir magiškiems gydytojams ir yra

telė 
mas 
mūsų didžiausio dėmesio ir para- 
mos.

— Ką dar galėtumėt pasakyti 
jaunimo vasaros stovyklų reikalu?

Kun. B. Pacevičius: — Vasaros 
stovyklos yra vienintelė lietuviš
ka oazė, kuri gerai sutvarkyta, pa
laiko lietuvišką šilumą, tartum 
vaidilutė šventąją ugni nuo užge
simo, tačiau i stovyklų ruošimą, 
jų kultūrinimą turėtų Įsijungti vi
sa lietuviška visuomenė, ypač tė
vai, kurių vaikai kasdien darosi 
svetimesni Lietuvai, jos kalbai ir 
patiems tėvams. Daug gražių tra
dicijų užpylėm naujo gyvenimo 
dulkėmis. Jei nesidomėsime sto
vyklomis, tomis pačiomis dulkė
mis užpilsime ir savąjį jaunimą. 
Istorija gi ateity ras ir mums tin
kamą žodi. .. '7;:7:;

Vyt. Skrinskas: — Stovyklos tu
rėtų būti planuojamos visų orga
nizacijų vadovų aptariant laiką, 
vietą, gal ir mokesti. Atrodo, kad 
konkurencijos nereikėtų nei trau
kimo iš vienos stovyklos i kitą, jei 
laikas būtų suderintas. Visuome
nės parama stovykloms ir jų va-

būtų žiūrima, kad perteikiamoji 
medžiaga būtų suprantama sto
vyklautojams ir perteikiama 
jiems tinkamu būdu. ;

E. F. Daniliūnas: — Liet, jau
nimo stovyklos yra labai svarbus 
veiksnys išeivijos gyvenime ir jos 
turėtų būti tęsiamos. Tėvai turėtų 
jas remti, o sugebantieji ir galin
tieji— ir toliau ryžtis šiam tiks
lui aukotis — jas organizuoti, ži
noma, visi bendromis jėgomis tu
rėtų jas tobulinti, išklausant nuo
monės ir čia augusio jaunimo.

Aš sveikinčiau

tama, nes dar vos tik vienas de
šimtmetis prabėgo nuo tų laikų, 
kai patys buvome “išmaldos na
mų” Įnamiais. Tada mus pamaiti
no ir aprengė. Niekas neklause, 
kas esame ir iš kur atėję? Tai bu
vo svetimų geradarių auka;

Jei kam netolimos praeities at
mintis truputi išblėso, grįžkime 
mintimis praeitin ir pamatysime 
lyg kino ekrane, kaip svetimieji 
mus šelpė. Tad ar galima nepa
dėti savo krašto broliui, sesei, jei 
padeda svetimi ?

Netrukus ir š.m. aukų rinkėjai 
lankys mūsų namus. Neužtrenki
me jiems durų. Neišleiskime jų 
tuščiomis. Kad ir maža auka ne
laimi nga j am suteiks dideli 
džiaugsmą ir moralinę stiprybę 
jo sunkiose valandose.

Šalpos darbuotojai ateina tvir
tai tikėdami, kad nebus apvilti. 
Padėkime j i em s. par ody k ime lie
tuvišką, širdį ir duosnią ranką.

mastu. Turtingesnieji kraštai pa
deda aprūpinti ne tik duona, dra
bužiu ar apavu neturtingojo kraš
to piliečius, bet stengiasi duoti 
ir šviesos — mokslo, kaip svarbų 
f a k tor i ų gero vei kelti. 7 L*
• Labdarybė galima ir egzistuoja 
tik ten, kur humaniškumas nėra 
svetimas ir neignoruojami konfe
siniai reikalai. Reikia apgailes
tauti. kad pasaulyje yra dar kraš
tų. kur humaniškumui nėra vie
tos ir pasaulio Kūrėjas. labdaros 
šaltinis, paniekinamas. ____ t _ v _________

Valstybė nevisądą pajėgi padė-:ną nelaimę širdyje išbundančios

geresnių ir pasiaukojusių vadų,! nimo reikalams.

Baltosios rasės dienos Afrikoje 
jau suskaitytos?.

Paskutinių poros metų laikotar-

kad į kitų metų stovyklą būtų vėl 
priimti.

V. Kasniūnas: — Jaunimas no
riai vyksta į stovyklas, tik labai 
svarbu, kad ir tėvai gerai supras
tų stovyklų reikšmę. Be jų pagal
bos, aišku, mes nieko nepasieksi
me.

E. F. Daniliūnas: — Manyčiau, 
kad dabar jaunimas noriau vyksta 
Į stovyklas, negu prieš keletą me
tų, nes dabar stovyklos atrodo la
biau pritaikytos šių laikų dvasiai. 
Anksčiau viskas būdavo daroma 
taip, kaip Lietuvoje, ir nerasdavo , _
atgarsio kitose sąlygose išaugusio atsidavę tik savo genčiai, 
jaunimo širdyse.

Kun. dr. Ign. Urbonas: — No
ras vykti į stovyklas, atrodo, nė
ra sumažėjęs. At-kų stovyklos la- apie mažumų teises demokratinė- 
bai padidėjo. Stovykla yra vienin- je santrvarkoje, bet nesusilaukia-

NĖRA DEMOKRATIJOS
Bandoma afrikiečiam aiškinti

Estonia h Export - Import Compa n y

Estolrust Ltd
176. DUKES PLACE. LONDON, E.C. 3, ENGLAND

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

Mes nebosiųnčiame nepopuliarių “standartinių siuntinių”. Maisto 
siuntiniams už £25 ($75) ar virš duodame 2i^% nuolaidą. Pri- 
siunčiame kainoraščius.• 77" c7V7;..c77-7

Montrealyjc — Mr. M. Tiivel, 1830 Lincoln Avenue. Apartai. 9;
Melbourne — Mr. G. Keir. 145 Porter Rd., W—Heidelberg, Vic.

Ter keletą pastarųjų metų daug siuntinių buvo siunčiama į Pabaltijo 
valstybes. Jų vienintelis tikslas buvo pagelbėti giminėms ir draugams. 
Tam Įsisteigė visa eilė sandėlių ir Įstaigų. Daugelis Įstaigų sėkmingai tar
navo ir tebetarnauja šiam tikslui, bet kaikurios apvylė mūsų pasitikėjimą 
ir nesugebėjo suprasti mūsų reikalų.

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

Mūsų naujai atidarytas dovanų siuntinių skyrius yra tvarkomas estų 
ir yra vien tik jų nuosavybė. Mūsų pagrindinis tikslas — parūpinti geros 
kokybės prekes žemiausiomis kainomis.

Prašykite ir mes prisiusime jums katalogus ir nuodugnius paaiškini
mus apie mūsų įstaigos apimtį.

ATEINA METAS DUOTI
KLB Šalpos Fondo informacija

a. Metinis šalpos vajus — tai 
priminimas, kad visada ir visur 
buvo ir yra žmonių, neturinčių 
minimalinių pragyvenimo sąlygų 
dėlei ligos, senatvės ar nevyku
sios socialinės santvarkos. Teisin
gumo jausmas reikalauja, kad ši 
priminimą nešiotumėm arti šir
dies, ypač dabar, kai ateina žie
ma ir Kalėdų šventės darosi jun
tamos. Žmoniškumas Įpareigoja, 
kad šaunių vestuvių, iškilmingų 
krikštynų puotos, balių baliukų 
lenktynės būtų atsvertos labdary
bės Įnašu. Turime šalpos bei lab
daros institucijų — nėra kliūčių 
atiduoti, ką privalome. *

KLB Krašto V-bos nutarimu, 
apylinkės buvo paragintos praves
ti šalpos vajų rudens mėnesiais 
ir užbaigti iki gruodžio 1 d. Vie
nur jau vajus pradėtas: laikas 
pradėti, kur dar nesuskubta. Va
jaus vaisiai tebūna ne tik maža 
kalėdinė dovana tiems, pas ku-

Gyvename numatytą kovu metą

riuos mūsiškas Kalėdų senelis su 
dovanomis neateina, bet ir jaučia
ma pagalbos ranka metų būvyje.

Šalpos vajus — tai priminimas, 
tai pagalbos ranka tiems, kurie 
pasiliko senelių prieglaudose, sto
vyklose ir ligoninėse Vokietijoje, 
atsidūrė varge Sibire. Lietuvoj, 
Lenkijoj, taipgi ir nevienoje lie
tuvių kolonijoje Kanadoje. Ne
laimė visur aplanko čia vieną, čia 
kitą šeimą, asmenį.

b. Vasario 16 gimnazijos šelpi
mo reikalu P. Lėlio straipsnyje 
“TŽ” ir “NL” spalio mėn. pra
džioje Sudburio rėmėjų būrelis 
Nr. 12 ir 13 nėra minimi veikian
čių būrelių tarpe. Ištikrųjų šių 
būrelių Įnašai $216 1960 m. gruo
džio mėn. ir $190 š.m. rugpjūčio 
mėn. buvo persiųsti gimnazijai 
per KLB šalpos Fondą. Ilgametis 
j ų vado v a s yra K. Rimas: j i šiais 
metais pavaduoja J. Bataitis.

KLB ŠF valdyba

VYT. SIRVYDAS

“Erster Versuch einer Begruen- mukai sprendė: “Galiausiai ir pu- 
dung sowohl der allgemeinen Eth- siau civilizuotus bei išgverusius 
nologie durch die Anthropologie rusus ištiks vokiečių likimas”. 
wie auch der Staats- und Rechts- j Įdomu, kad tuo metu niekas ne- 
Philosophie durch Ethnologie. matė Azijos, Afrikos, Pietų Ame- 
Oder Nationalitaet der Voelker”, i rikos vaidmens. Viskas sukosi 
Pavadinimo platumas atitinka! apie Europą, Ameriką ir Rusiją, 
plačioms pranašystėms tūlų strai-1 Tiek pat įdomu, kad to meto poli- 
psnių mūsų spaudoje, jau kelinti tikos vadai, valstybių vairuotojai 
metai giedančių egzekvijas Vaka- ir plačioji visuomenė nekreipė dė- 
rams ir Amerikai. (mesio į visų šių rimtų vyrų liūd-

Liūdną ateitį Europai, t.y. Va-i nūs pranašavimus, kurie ikišiol 
karų pasauliui, kaip prof. Schoeps išsipildė tiek, kad Europos poli- 
Įrodo. pranašavo dar visa eilė eu- tinė galia sumenkėjo — neteko 
ropiečių: prancūzas Montesquieu, kolonijų. Panašiai mūsų tautiečiai 
vokiečių poetas Goethe ir Schle- šiandien nekreipia dėmesio į liūd- 
gelis, . istorikas Niebuhr, danas nas pranašystes Amerikos atžvil- 
Kierkegaardas. prancūzas To- į giu. nes iš visų pasaulio kampų, 
cqueville ir kiti. Ypač Įdomus pro-. net iš ramios ir ateitį turinčios 
testantų teologas Bruno Bauers' Kanados, visi keldinasi emigran- 
(1809-1882). draugavęs su Karoliu tais “žūti nulemton” Amerikon! 

bet vėliau atšalęs. Jis Praeito amžiaus visuomenė ir po- 
tvirtai tikėjo į neišvengiamą Eu-.; litikos vairuotojai dėmesio gal to- 

: ropos nuosmuki, nuo kurio telš- dėl nekreipė, kad Europa buvo 
į gelbėtų — Vokietijos ir Rusijos ne nuosmukio, bet kilimo išvaka- 

■ susijungimas! Šia tema parašė rėse. Anglijos žinomo universite- 
j veikalą “Russland und das Ger- į to leidžiamoji “The New Cam- 
manenthum”. Tokio apsijungimo. i bridge Modern History” šias iš- 

| tačiau, nematė ir sakė, kad pašau-! vakares pavadino “The Zenith of 
lio ateitį nuspręsiančios Rusija ir European Power” (1830-1870). Į 

T' ‘ ” i- į vyrą pasinešęs jaunuolis mirti ne
vyksianti svajojo. Europa drąsiai kūrė pra- 

smarki kova. į monę ir graibstėsi kolonijų.
Prof. Lassaulx žinojo Vollgrafo Į Pranašai turėjo ir tiesos. Gra- 

pažiūras. Žinojo jas ir žinomas is- i žus, turtingas ir galingas senovės 
torikas Jokūbas Burckhardtas, j graikų-romėnų pasaulis su puikia 
numatęs Europos kultūros nuo-i civilizacija juk, ištiesų, sunyko ir 
smūki. Prof. Schoeps teigia, esą; griuvo. Kūnai gamtoje ištikrųjų 
anie pranašai paveikę kitą dideli gimsta, auga ir miršta. Pranašai 
pesimistą Nietzschę ir pati Speng- tik gal nejuto’, kad Darvinas tuo 
lerį. Vollgrafas manęs, kad kiek- pačiu metu jiems kūrė evoliuci- 
viena istorijoje pasireiškusi dide- jos teoriją. Gal ir mūsų lėngva- 
lė tauta įžengė kaip stipri, vienin-; ............. .  ‘ ’
gos dvasios bendruomenė, bet, pa- ■ 
laipsniui, joje atsirado stiprūs as-;
menys. kurie pradėjo tesirūpinti 
savais asmeniniais reikalais. Tau- 

. . . Į ypač mėgo voketis Spengleris, ta. kaip kūnas, ima nykti. Šis
Mes neturime stambių fabri- nors buvo ir jo pirmtakūnu. ku- vvksmas. aišku, užtrunka ilgesni 

---------------- ......... ................. . . . ‘ — 'laiką. Jo nuomone, tik anglai ga
lėsią pakelti numatomą kovą su 
rusais dėl vyravimo pasaulyje, 
nes amerikiečiai “netrukus išsi- 
gimsią”.

Jei prof. Lassaulx tikėjo slavų 
"nesugedimu”, tai ispanas diplo- Lapkričio 25 d. popiežiui sueina 
matas Don Cortes 1854 m. ties- 80 metų amžiaus.

“Kai pagalvoji, kad Europos 
šiaurėje snaudžia milžinas molio 
kojomis, kurio nepribrendusi gal
va pilna melo ir bjaurybių, negali 
atsikratyti liūdnos, prieš kiekvie-

sorius Miunchene. Įnaše istorijos

kotis visuomenės ar šeimos labui

Marksu,

t ne jų vyresniesiems broliams Va-
■ karuose, bet jiems priklausysiąs
į Europos likimas.
Į graikų-romėnų pasaulio sugriuvi- karų 
i mu, profesorius pranašavo “nuo-

Remdamasis Amerika, nors tarp Rytų ir Va 
‘‘absoliutizmu’

V KOI YČU S ; jome. Dalis mūsų tautiečių liko i smūkį” Europai, tačiau turėjo vil-
J ■ - įvargę ir skurde dar ir šiandieną.: čiu. kad atsiras veiksniu, jei ne

Ir dažnas dėl ne nuo jo priklau-: pačioje Europoje, tai ‘ užjūrio 
ma jokio susidomėjimo. Afrikoje' Šančių priežasčių. Turime senelių, Amerikoje, kurie sukurs šviesės- 
baltoii rasė tamna mažuma ir anie! invalldi‘- ligonių įvairiose mstitu- nę būklę.
iokias ansauCTos ir lv°aus trakta-' cDose- kuriems ir medicina ne- Greta tų. kurie analogiją Euro- 
vimo teises nenorima* nė girdėti J dau;g be§ali padėti. Turime ir ki- pos nuosmukiui ėmė iš graikų- 
Kas kita kai iie kalba anie JA.V nelaimių paliestų žmonių.; romėnu civilizacijos sunvkimo, kur įodasis žmogų’bavo PranašV- kurie ^vo praną- 

amm kaf AfS^ m^Z > ypač biologija. Girdi, kaip sudygs-
sudaro baltieii tai nauiai atsavu- zluri 1 ateitl su V1 Itimi. k3d S3VUJU j ta. išauga ir nuvysta medis, taip suaaro Dailieji, tai naujai aigavu tnntjp.ii] nphnę narnir§ti Todėl ii-u.-.J. 
siu nepriklausomybę tautų vadai -. - . • - -• nqdAti - -
apie jokią demokratiją nelabai - p ’^sąs
nori Kalbėti. . -- {1UI5 UUVu h jv pirima-Kunu.. ku- 

>Aro 1ka*' bankininkų ar kitokių tur- riuos atskleidė prof. Schoeps 1953
_ . . __  Koelne išėjusiame veikale

siems stambesne auka, bet mes “Vorlauefer Spenglers”. Bene
JI   ------ — _ x " — — — •• - • - - —• - -• - — - —

j ko j ančių poilsio valandas ir lėšas Vollgrafas (1792-1863)?JoTrijųto- 
’ '’l” i mu. 30 metu kurtas, veikalas, iš-

Sunku suprasti labdaros vertę ėjęs 1851-1855 m., pasižymi tikrai 
tam, kuris niekad ir jokios para- vokišku pavadinimo miglotumu: 
mos nebuvo reikalingas. Tačiau

' mums tai gerai žinoma ir supran-; ~

Greta tų, kurie analogiją Euro-

j t. Jų visų ateitis tamsi ir juoda.' šavimą rėmė gamtos mokslais, 
j Tačiau ir tokioje valandoje jie ypag biologija. Girdi, kaip sudygs-

? ______ ________________________ _________ 7 ____

j tautiečių nebus parniršti. Todėl jr tautų kultūros, nes ir kultūra
“organizmas”. Šią pažiūrą

mokratijos dar nesimato. Iš visų tuoliu. kurie galėtu padėti savie- m 
šiuo metu nepriklausomų Afrikos <

vfaorho1 hn’ ’ džiaugiamės turėdami savųjų, au-j pirmutinis buvo Marburgo prof 
kojančių poilsio valandas ir lėšas Vollgrafas (1792-1863). Jo trijų to 

£į aSjok   30 kurtas‘ »

tinė santvarka ilgiau išsilaikys, i 
Visur kitur yra tik vienos partijos

(Nukelta į 6 psl.)

Kas laimės Indijos rinkimuose?
Indija, kaip ir Sov. Sąjunga, 

savo ekonomini gyvenimą bando 
planuoti penkmečiais. Šiandien, 
trečiame penkmetyje, Indijos 
problemos netik kad nesumažėjo, 
bet žymiai padidėjo. Viena di
džiausių problemų yra perdidelis 
gyventojų skaičius: 438 milijonai. 
Kai kiekvienais metais priauga 
po keletą milijonų, nėra lengva 
ekonomini gyvenimą lygiagrečiai 
pakelti.

Jau 14 metų kaip Indija tapo 
nepriklausoma valstybe. Per tą 
laiką daug kas padaryta, tačiau, 

: palyginus su kitais kraštais, skir- 
į tumas yra milžiniškas. Vidutinis 
! darbininko uždarbis visoje Indi
joje yra tik $54 metams. Tik 24 
rr visų gyventojų moka skaityti 
ir rašyti. V isa me krašte tėra t i k 
120.000 lovų ligoninėse ir tik 70.- 
000 gydytojų. Didžiausia gyven
tojų dalis gyvena kaimuose ir nė
ra matę elektros ar vandentiekio. 
Ekonomistai stengiasi pagerinti 
žmonių gerovę, tačiau viskas eina 
vėžio žingsniu dėl gyventojų apa
tiškumo, religinių prietarų ir iš 
dalies dėl pačios tautos lėto cha
rakterio, nepripažįstančio refor
mų.

Tokiom is tad nuotaikomis I ndi
ja ruošiasi naujiems rinkimams, 
kurie įvyks 1962 m. vasario mėn. 
Neskaitant Kinijos ir Sov. Sąjun
gos. tai valstybė, turinti didžiau
sią balsuotojų skaičių — net 210 
milijonų. Rinkiminis vajus jau iš 
lėto prasideda ir atrodo, kad da- 

j bartinio min. pirm. Nehru kong- 
ireso partija yra populiariausia, 
i šiuo metu ta partija iš 500 vietų 
į parlamente turi net 365. Opozi

cijoje yra liaudies partija, kuri, 
daugiau palaiko dešinį sparną.' 
Priešrinkiminiame vajuje ypač 
iškyla du dalykai: tautinė vieny
bė ir jau du metus trunkąs sienų 
ginčas su komunistine Kinija. De
šinieji skelbiasi norį vienybės, bet 
dažnai veikia prieš ją.

Labiausiai gali nukentėti ko
munistų partija, šiuo metu turin
ti parlamente 28 vietas. Sienų gin
čas su Kinija jiems žymiai pa
kenkė.

Kongreso partija vienbalsiai 
pasisako už Nehru politiką. Užsie
nio politikoje nori išlikti neutra
lūs. pasisako prieš atominius 
ginklus ir propaguoja visuotinį 
nusiginklavimą. Vidaus politiko
je prilygsta daugiau socialistinei 
santvarkai. Nehru kovoja už tau
tinę vienybę, tačiau visos Indijos 
suvienijimas, atrodo, dar negreit 
ateis dėl jų religinio fanatiškumo.

Be minėtų partijų nemažą vaid
menį vaidina dar socialistai ir 
laisvės partija, tačiau nė viena iš 
jų nepajėgs atsispirti šiuo metu 
populiariam Nehru. V. K.

ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI

• MAŠINŲ
• SVEIKATOS ir
• GYVYBES

Tel. CL. 1-4864
BALYS MASKELIŪNAS

pėdiškai žūti lemtame pasaulyje 
kyla nepastebimi veiksniai, ku
riuos būsimieji istorikai pakrikš
tys “The Zenith of Western Po
wer”?

Vatikanas. — Popiežius Jonas 
XXIII priėmė užsienio spaudos 
atstovus specialioje audijencijoje 
ir pabrėžė, kad spauda, dirbdama 
tiesai, turi dirbti ir žmonišku
mui. Klaidos ir melas išskiria 
žmones, tuo tarpu tiesa suartina.

Prieš pirkdami nauja^ 
vandens šildytuvą^ ar keisdami 

saro sena^ paskambinkit
Toronto Hydro

Jei jūs gyvenate Toronte ar Leaside

Štai kodėl: nėra jokių paslėptų mo
kesčių, kai jūs Įrengiate savo 

name Toronto Hydro pastovios kainos vandens 
šildymą.

Kas mėnuo mokate žemą pastovų mokesti. Si kaina 
niekada nesikeičia, nežiūrint kiek šilto vandens 
sunaudosite.
Tai yra v i c n i n t e I ė kaina. Tai yra visa kaina. 
Ir turėsite šilto vandens tiek, kiek jums reikia — 
nereikės laukti — saugiai, švariai, be sprogimo 
pavojaus. 7.

Jūs nieko neperkate
Tai yrm ‘
JOKIO mokesčio už Įrengimą
JOKIO išlaikymo mokesčio
JOKIŲ nuošimčių
JOKIO pridedamo kuro mokesčio

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

TORONTO HYDRO-ELECTRIC SYSTEM
-------------------------- Elek’ra Naudokite
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Pavergtoje tėvynėje
MUZLJUŠ ANT ŠVENTOSIOS ' 

KRANTO
Garsioji po^to vyskupo Ant. Bara

nausko klėtelė kuioie jis sukūrė 
An kščių šilelį”, apgaubia mūrinėmis 

naujo pastato sienomis. Pačioje klėt^- 
!rie stov; uo?t/» lova, skr'nia, la 'ami
nas. žvakidės: Išdėlioti bortui priklaus 
< u.<os staltiesės, lovatiesės -ir in^ai. Į 
1'nkvtojus žvelgia visos- “Anykščių ši- bin'nkai. perdengė visa stogą iš naujo, i 
lulįo” laidos. Antano Baranausko mu- ‘ ‘

orižiėrėjo rašvtojas A Vienuolis.
ų\vrnęs naujajam? oastate. Po jo mir
ties A. Vi‘nuol’o gyvenamieji kamba- 
r:ai °”Sti rnu'e'umi. Visi daik- 
i j >a I i k t i t ai o: k a i p jie buvo ra Š vt o j o 
paskui niąją gyvenimo diena. Salia jo 
raštu • našia t v tas gimtojo namo mode-. 
’ s. Ant sienų kabo tėvu nuotraukos. 
Po s*i! l»j nadet’ rašvtojo ir žurnalis-1 
to pažymėjimai. Ta *p jų. žinoma, imai- 
švti propagandiniai 
vos ord i n a i. i----7 - - - 7.. - - .

liukai.
nr’ 
ko 
v’č^aus biustas. Iš magnetofono juostos č;au 
raš' tujas A. Vienuoles evvu 
k re 
koja apie Ant. Baranausko klėtelę.

EKSPORTUOJAMOS SILKĖS
R. Vokietijos Rūstoko žuvies kombi 

natas užpirko 20.000 centn. Lietuvos į 
žvejybos laivyno našautų silkių. Š.m.. 
Čekoslovakija i. Lenkijai ir R. Vokieti
jai jau parduota 23.000 centn. riebiu
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Sveika, sulaukusi 60 metą
Jeigu žmogaus amžių skfe&iP' 

tumėm dešimtmp(įai§, /gyyėnht 
mas taip atrodytu čkSimt- 

norėdama vi*švti remoat^ planus ir - kūdikyste ir mokslo Drą
sauti pagyrimo laitus, savo dąrba an!raĮM-^ vidurinis mokslas 
Grindžia stachanoviškais metodais: jr subrendimas; trečias — gyve- 
“Stai* namas Totorių gatvėje 
Pirmiausia čia btiYO jas
Čerpių stogas Ta’|jj^kad 

rmuH'i štorta vanduo i butus ėmė 
vilkti (^••avba’ np*oi prieš
^monta Pasipylė skund-ji. Atėjo da-

H a ip U ton,'Ont.
VILNIAUS DI^NA minima šį sek

madieni? lapkričio 5 d. Su paskaita - 
pranešimu ir filrn£i& iŠ Niujorko at
vykstą žurn S Narkeliūnaifė, kuri ąę- 
sen»ai lankėsi* Lietuvoj v

Vilniaus Krašto lietuvių S-ga Kana
doje, talkinama LSK Kovo, orašo tau- 
tiekus b^nt pusvalandžiu ąnksčiau at-! 
vvkti į Lięt Narnu sale, kadangi mi
nėjimas orasidės nunktualiai 2 vai. 
n.t£- Ynatineai tėvelįąi nrašomi anks
čiau ateiti su vaikais j sale, užimti vie
tas. n^ nranešimo metu nebus įleidžia
ma Plačiau apie minėjimą Toronto 
kronikoj ir skelbime.

LAUKIA ROČFSTERIEČIU. — Lap
kričio 4 d. Hamiltone bus švenčiama 
Kariuomenės šventė. Atvyks Ročeste- 
rio choras, vado v. J. Adomaičio. Visi 
1 p u t- i a choro pasirod vmo. Be choro. iŠ 
Rocesterio atvyks pulk. Pr. Saladžius, 
kuris tars žodį apie karių šventės reikš
me lietuviu gvvęnime. Minėjimas 
iwks Knights nf Columbus salėie. o 
no io — pasilinksminimas. Minėjimo 
orad u a 7 v .v. ' Kl. G.

TAUTOS NAMAMS vaius 28-toje sa- 
vajtėie davė S500 ir pasiekė S34.000. 
vauiais narais su $100 istoio Z. Ja- 

! kutaitis ir T Vainauskas. Po antrą 
š;mtine pridėjo J. Šimaitis. L. Pal- 

I druskas ir V. M»šv;nis. Visiems LN 
v-bos vardu nonširdi nadėka.

Į Praėjusias kelias savaites LN v-ba 
buvo ynatinėai aokrauta darbais. 
Dauginusia t^ko rūgintis Čiurlionio 
koncerto ruošimu Tuo pačiu metu 

u^nin^esHi LN sklvoe esan-

Lapkričio męn. 4 d. ruošiamas 
: KARIUQMEN ĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS - ŠOKI Al 
i; ■" ''"'r

JS Knights of Columbus sateje.
' ' Pradžia 7 vai. vak.

PROGRAMOJE — ROCESTERIO LIET. CHORAS. 
VĘJKS BUFETAS, LOTERIJA.

Kviečiame visus atsilankyti.
Hamiltono apylinkės valdyba

4-15 rimo a^fe’-rėndimas. šeimvni- 
nhi saitai: k?‘viri?$ bukini* kū- 

-- nusė arn- 
zihns! Tnin npgp širrVb'ės atCfv- 
venta jr znw^us Ivą pir-

ivarėio nasiekes Sašįa de- 
ir vėl va» tuo nesiliovė t^kėięs. Daū- r '4,s. kain nkin’nV'D
’iau fra’*' nuse nW‘t tęsėsi istorija su ’» rn^ianiutėš. Sulėtina
sto?u, buvo eikvojamos lėšos, darbo i»- žpv)' t
iėga, mudria gos. O pasižvalgykime. t rugienas. svrrCO' kas ir
uain atrodo remontuojami butai. Štai ».njr nuveikta kokios b' ' O sėk- 
devintame remontas prasidėjo anksta, 
va pavasari, bet iki šiol nebaigtas. Li
ko, k ai o tvH’na remontininkai; smulk
menos— iš’ažvti grindis langus, du- 
ris. Bot ar ištikrųjų taip? Vienas kam
barys pasviręs ta>n. kad grindys prie 

i sovietinės Lietu- vienos sienos beveik pusmetriu augš- 
rnedabai. deoūtato ženk- čiau. ne^u orie kitos, kur stovi kros- 

Mirusį rašytoją lankytojams nis Krosnis pastatyta nauia b^t.
im^na dail ininku A; V^rno A. Savic - 'Hs. tuoj n’•įsmegs su grindimis. Pa- 
-ortretai ir škulnū P Aleksandra ^^rbdo. aoačinie supuvusios sijos, ta- 

remontininkai pasižiūrėjo pro 
žodžiu į pivši j jas ir uždengė. Panašiai po Te

mpiasi į jaunuosius literatus, paša- monto atrodo ir l4-tas butas . A. Rei- 
in apie Ant. Baranausko klėtele. i m^š. tokiais žodžiais “Tiesoje” ani- 
' VL. ■ •• būdines remontininku- darha. klausia:

alijna taip eikvoti valstybės

•W~ -

Xną*>’

TFCHNTKDS PARODA 
VILNIUJE

V’n^io parko estradoje apdarytą 
Iki metu ^alo numatoma eks- ‘ naujausios technikos oamda. Eksnona- 

tų yra davusios ir kitos “broliškosios” 
; resnublikos. Lietuvos komunistinė 
snauda pagrindini, dėmėsi skiria savo- 
s;os sąmonės laimėjimams. Garb’na-

portuoti dar 46.200 cent n.
GRIEŽTAI DRAVDŽIĄMA

“Tiesos” reporteris V. Miniotas sa
vo feliotene šainosi iš Palangos ir 
Klaipėdos, kad šie du miestai skėsta 
v sokių draudimu lentų jūroje drau
džiama mindžioti 40b nūs. draudžiama 
l’inti žieve nuo parko medžiu. drau-

mes ?r nent»s’sA':imai: iŠ ko imti 
oavyz 'i kad at-'i-ips n’e'ai teik*- 
‘u mažiau n'iovir'dn. o dmudaii i 
-Ižiaims^'O. žodžio, daro ■ 
sąmata ir išvadom s*Mo klaus 
m?: o kain bus toliau0

Š.m. lapkričio 6 d., forontiė* 
Ona Indrelienė sulaukia to <*nr 
bingo 60 m. amžiaus Kain visuo
menininke, pilna to žodžio pras darbė: vaidintoja scenos 
•ne. šia pro°a norisi prisiminti i>- luose ir nepamainoma suflere: 
bent prabėgomis neržveUti iosįvaikučių spektaklių rengėja ir 
visuomeninio gyveno metmenis ikt. Reta organizacija Toronte nė-

Per 30 metu išgyventų Toron-! patyrusi jos talkos, žodžiu, 
‘e. ii beveik ištisai savo laisva- ' Ona Indrelienę buvo ir yra vie- 
laiki nuo kasdieninio darbo sky-1 ™ iš tų žmonių, kurie netik sau 
re lietuviškiems kultūriniams ir I vena, bet. didelę dali savo gy- 
šnloos reikalams. Ji yra vienai 
ikūrėių: pirmos liet, mokvklėlės, 
;r jos mokvtoia: SLA. 236 kuo-i 
oos: KL Tarybos: Toronto liet. Onai Indrelienei linkiu gražiau 
moterų šalnos grunės ‘Daina”, siu prisiminimų iš praeities ir 
KLM Bendruomenės ir kitų. Rio nuoširdžių užsimojimų ateičiai.

veika-

♦ o skiria lietuvybei ir žnio- m^din^s mšiūres ir tvoras atsi-
iiTiUį. , ; i suderint; Min anksčiau buvo ža-

>ia iškilminga proga gerb. ■ 2 savaites vi-
: skĮvne ps-'nH medžio lauža naša*
linti. R’V’o su norą lietuvių
š» dv'ba atloti už atvlcunima bet ma- 
ziausiąs pasinlvrnas buvo visdėlto per- 

> — $300 ReH’aBs buvo iš-mos Kaune pagamintos koordinatinėsįvairins nareigas netik šiose, bet Geros svekatos ir ilgiausių metų! brandus — lc.t r.c _: "
ištekinimo staklės. Vilniaus elektros ir KL Bendruomenėje. Tautos Jaučiu, kad prie šių linkėiimų snrestas talkos būdu. Sna’io 21 d. su 
suvirinimo anaratai. elektroninės skai- Fonde. Skautu globos draugi jo- nrisidės tūkstančiai lietuviu iš- savo snnkvo>imiu atvyko Br. Aselskis. 
ėiav;mp mašinos ir vilniečio inž. A. j 
Bagdono eksperimentiniam tikslui su- 

iamą imti sakus iš pušų, draudžia- ■ kurtas metalinis yėžlvs. kuris elektro- 
gi iežtąi. draudžiama kategoriš- . ninju smegenų dėka klauso savo kon- 

. . Gražiausia draudimą jis surado struktoriaus įsakymų ir juos vykdo.

“Piliečiai’ Ant kanmiu priimti saulės; GIRTAVIMAS,
EISMAS, VAIRUOTOJAI

Paskatinta dažnėjančių automobilių 
katastrofų. “Tiesa” įsivedė skyrelį — 
“Už eismo saugumą”. Jame keliami ju

m a.
lai

Kliinėdos senosiomis kapinėmis

ie; Toronto Liet. Namų valdybė- i eivijoje. ne tik Kanadoje, bet ir 
ie: daugkartinė suvažiavimų at-1 JAV bei kitur.
stove; spaudos ilgametė bendra- Maria F. Yokubynienė

SUDBURY, Ontariovonias, gįrtupHiąirt’, lošti kortomis ir 
u >s i i m i nė* i be t k ok i a sporto ša k a griėž- 
tai draudžiama. Bauda 100 rublių'

K A U N O JŪROS UOST AS
Kauno jūroj plaukioja keleiviniai | dėjimo saugumo klausimai. Mokytojas- 

gąrlaiviai. plukdomi medžiai, perveža- oensihinkas J. Cimbolaitis pasakoja, 
mi kroviniai. Prie hidroelektrinės iš- • aip traktorininkas K, Grybas, gėręs su 
augo uostas keleiviams ir prekėms. Ke- tėvais ir broliais, traktoriumi išvažia- 
leiviams pastatyta stotis iš stiklo ir vodektinės j ieškot i. Ant kebo jis susi- 
betono su dideliu balkonu, kad galima dūrė 5U motociklu: žuvo motociklu va- 
būtų pasigrožėti Kauno jūros vaizdais, tžiave tėvas ir sūnus. Traktorininkas K.

v atuptttNfs DUJO8 : Grybas buvo nuteistas 12 metų kalėji- ■ - - ....
ix.Ai c f *.;• :* 7 j mo. J. Cimbolaitis klausią, kodėl nebu- pabroliai ir pamergės buvo: J. Batai- i Steel Workers' unijos. Tai minčiai pri

v 1 LA H JE r
Iš Dašavos atvestais vamzdžiais Vii- Į 

nių pasiekė du tos. jas jau pradėjo ' 
naudoti Spartos fabrikas ir’šdumi- vairuotojams daug bėdos
nes elektros e^ntrahne. Dujų dėka su- s padaro vaikai su dviračiais ir pava!ki.

niš transportas. Nors bendrose judėji- 
, mo taisyklėse yrą paragrafai, skirti

t raaspoct ui. kolūkiečiai
•apie juos nieko nėra girdėję. Taigi, 
arklių vairuotojai ant kelių jaučiasi

' esą padėties viešpačiais — jie nepri-
i pažįsta jokių taisyklių. -vkst-

Spartos” i--------  ........ .
yuitralinė. Dujų dėka su-į 

stiprės minėtosios elektrinės jėgainės 
pajėgumas 4-5$; . Dujomis norima ąn-; 
rūpinti visus Vilniaus gyventojų bu- i pavalkiniain 
tus už keliolikos metų.

RĘ3IONTAS PAGAL PLANĄ
Vilniuje išgarsėti soėjo Stalino ra 

jono statybos remonto valdyba, kuri

Lietuviai pasaulyje

o i talką atėjo Vyt. Leparskas. Pr. Ra
kauskas. P. Savickas ir St. Bakšys. 
Gavus iš miesto v bos leidimą medi su
deginti vietoje, buvo sukurtas didelis 
laužas ir per 6 vai trečdalis senų len
tų ir sienojų išnyko dūmais. Turbūt 
deginimas, palyginti gerų malkų, at
kreipė daugelio vietinių dėmesį, nes

ŠAUNIOS IŠKILMES PL'NSKIETEI. . VERDA SMARKI KOVA tarp anti- i 'SX’‘Sas° i?kus?as
:— Vacys Stepsys pernai rudenį nu-’ komunistinės darbininkų unijos ir; lentas ir stulpus išsiardė ir išsivežė. 
Įskrido į Punską, ten susirado sužadė-; Mine Mill centro vaidybos, kuri yra ’ Tautiečiams už pagalba nuvalyti 
tine .Ona Drūtyte, susimetrikavo, o š. komunistinė ir nori užgrobti Sudburio sklvpa. o ypač Br. Aselskiui, kuris su 
m. spalio 21 d. kun. A. Sabas iškilmin-: 17.000 darbininku vadovybe, kad ju ĮsunkveŽimiu labai palengvino griovį- 

.... . _ . . * , , * i ma sienų ir stulpu. LN v-ba nuosir-gai palaimino jų moterystės rysi prie j mokamus mokesčius galėtų panaudo-j j^aj dėkoja’
gražiai papuošto ir puikiai iliųminuo- ti savo tikslams. Sudburio darbinin-1 ALVVA PER LN KULTŪROS FON- 
to Kristaus Karaliaus bažnyčios alto- kams nelieka kitos išeities., kaip tik D A per rugsėjo mėn. užsisakė P. Sa- 
riaus. Tėvui atstovavo Kl. Jonikas;; prisijungti prie galingos tarptautinės Į kalas ir už tai gauta $15. Sutartis at

ilos. Tai minčiai pri- nau^no K. Gudinskas. P. Breichma- 
. J vo nubausti kiti išgėrimo dalyviai? tis su V. Kriaučeliūnaite ir K. Poderis: taria visi blaiviai galvoja darbininkai. I £.as' Namaitis ir J.

. : Šiaulių ąutobusų-taksmotorinio au- at nocč m Kaminskas, uz tai ^avome po $5. Iš
toūkio vairuotojas J. Braziūnas skun

ATIDARYTAS NAUJAS GARAŽAS
"COURTLAND AUTOMATIC

Courtland, Ont., prie Highway No.
(buv. Lokstein Transport Ltd.)

Lietu- 
politi- 
kultū- 
atėju-

70 m.

J. BALKUS, 17 m. jaunuolis, žuvęs 
automobilio nelaimėje, palaidotas spa
lio 4 d. Newark, N.J. Velionis buvo 
bebaigiąs ąugštesniąją mokyklą.

Vokietija
NAUJOJI LB KRAŠTO V BA: pirm 

kun. Br. Liubinas. vicep. E. Simonai
tis, ižd. J. Stankaitis, sekr. Ign. Apy- 
rubis ir narys A. Šukys.

Argentina
K. MISIŪNAS, šv. Cecilijos choro 

v-bos sekr., išrinktas į Avellanedos 
gatvių statybos komisiją.

PR. J. JUKNEVIČIUS, atlikdamas 
karine prievolę prie Andų kalnų, la
bai tolimoj Neuquen prov., surado ten 
Įsikūrusius lietuvius: Gregorijų Venc- 
iauską, kuris su šeima gyvena Contra- 
almirante Cordero miestely. Turi ge
rus pastatus, didžiuli obuolių ūki ir 
nuosavą automobilį. Antrasis — Juozas 
Gutauskas, gyvenąs Cipoletti mieste* 
ly, Rio Negro, apie 30 m. amž.. taip 
pat turįs dideli obuolių ūki.

A. JANULAITIS, atsargos viršila, 
60 m. amž., vėžio liga mirė rugsėjo 9 
d. Argentinoje. Velionis dirbo kaip 
statybos darbų rangovas. Buvo gimęs 
Vaigailiuose. Lygumų vis., Šiaulių ap.

SKANDINAVUOS PILIEČIAI, jų 
tarpe ir tenai gyveną lietuviai. Argen
tinoje gali’lankytis be vizų. Tokiomis 
pat sąlygomis į Švediją. Norvegiją, 
Suomiją ir Daniją gali vykti ir Argen- 
nos piliečiai.

Ą, ŠLEPETYS Argentinoj baigė me- 
gaudamas teises 

praktika. Džiaugia- 
lietuviai, turėdami

JA VaIstybės
PROF. DR. J. ERETAS spalio 18 d 

atšventė 65 m. amžiaus sukaktį. Viešė
damas JAV jis pareiškė: “Jei grįžčiau 
vėl į numylėtą Lietuvą, daryčiau tai, 
apie ką jau esu kalbėjęs anksčiau 
spaudoje: nebebūčiau politiniame'gy
venime toks temperamentingas, dau
giau vertinčiau kitų demokratinių par
tijų jėgas, arčiau susieičiau su jų nuo
širdžiais veikėjais. Lietuvai reika kuo 
daugiausiai visus jungiančiu tiltų, ne 
skiriančių prarajų. Pasisakyčiau už 
krikščioniškąją demokartiją, bet su 
tais niuansais, kuriu į ją šiandien įne
ša mūsų jaunieji. Tarp kitko, 
voje nebesileisčiau į aktvviają 
ką, apsirobodamas mokslu ir 
ra, kas labiau tinka iš svetur 
šiam”. *

PREL. P. JŪRAS, sulaukės
amžiaus^ bus pagerbtas gruodžio 16 d. 
Jaunimo Centre, Čikagoje. Tam reika
lui yra sudarytas platus komitetas. 
PreL Juras yra plačiai žinomas savo 
nuopelnais lietuviškosios spaudos bei 
knygų leidimo srityse, o taip pat bend
roj lietuviškoj krikščioniškoj veikloj.

LOS ANGELES ŠEŠTAD. MOKYK
LA turi 35 mokinius. Vadovauja Ignas 
Medžiukas.

DR. G. LABOKAS, Loyolos un-to 
; lektorius. Čikagos šv. Kryžiaus ligoni
nėje gydytojams skaitė paskaitą.

DR. M. BUDRIENĖ dalyvavo tarp
tautiniame alergikų suvažiavime, Niu
jorke. Suvažiavime buvo atstovų iš vi- 

‘ so pasaulio.
MUZ. N. STADALNIKAITĖ - ULĖ- 

j NIENĖ, kuri jau treti metai dėsto mu- 
j ziką Long Island augštesnėje mokyk

loje, šį rudenį atidarė pianino studi- 
Į ja savo namuose — Plainview, Long 
i Island. N.Y.

MUZ. J. ŽILEVIČIUS, pasitraukęs 
: iš vargonininko pareigų, dabar pasie
kiamas adresu: 49 Hershey-Dr.. Vay- 
ne, N.J., USA.

DR. J. MAURUKAS, gvy. Toronte, j bėjusi tris mėn. Čikagoje, grįžo

67 m. amž., mirė

dicinos fakultetą 
verstis medicinos 
si Vilią Ortuzar 
lietuvį gydytoją.

K. VIESULAS,
rugsėjo 8 d. Buvo kilęs iš Telšių, atvy
kęs Argentinon 1928 m.

M. SULNYTĖ Buenos Aires un-te 
studijuoja medicinos mokslus.

K. DRULYTĖ-MEILUTIENĖ. pavie^
i i Ar- •

au' su V. RuKSvte. Gėlės nese M. Druty- Tariau Maskvos agentai grasinimo ir .. . , , -i a- c t -L - i viso rugseio men. alyvos komisu gante. lydima S. Labucko. Solo giedojo smurto propaganda pajėgia išplauti . xr. • T X7 - .. *i- u • ■ - L j - ta $40. Visiems LN rėmėjams nuoširdisoliste Ch. Nemis. Vaises buvo šuo-: smagenis jr šiaip jau gana padorių. 4 -v
mių Safo salėje, kur J. Labuckienė, bet neperdidžiusios inteligencijos dar - f
atstovaudama už jūrų mariu likusiai, bininkų. Priešingai galvojančius ir tk- ‘ oiVvp TrivXdunki-
motinai. pasitiko jaunuosius grįžtam tvvūis darbių i liktts stengiasi įbauginti iai’ vici — Elyrijoj, yra sunkiai susirgęs i <7Cntįn
čius iš bažnyčios su duona, druska ir visokiais būdais; kaikuriems valdybos ; vt? taL paguldytas i ligoninę.
vyno taurėmis. M. U buvo ta>p pat ir namams jau >r bombas po au omobi- maisjais metf)is paskuį fcas. ROMP. V. K. BANAITIS, neseniai |
vyriausioji vaisių seimininke. Jai taL ]m ^ak«so . . . Kova juoba sunki, kad S2 500 O kur dabar tie pini užbaigęs Jūratės ir Kastyčio opera

ir TNCO kaltinė bendrovė yra gaj? Rimtaį pamastvkime ir tuojau serga ir nedaug gali atsidėti kūrybai
pasi-yzusi palaikyki silpną kom.un.isti- skambinkime St. Bakšiui JA. 9-4662. gyvena savo brolio inžinieriaus šei

- U411JP. ivui.o oivcd- Tvj’Tno \IAMT’ QTATVRA moję.
Jaunte- tytis. negu su galingesne Steelworker 1J1** ‘ ° įau j BUDRYS, Lietuvos gen. konsu-' diciną. Ispanijon išvyko iš Venecuelos.

, t 1K SSi raX k^fsutSS dui?i iš ligoninės grįžo, bet gydytojų į kur-gyveno su- tėvais. Inž šiaudikis
anglų kalba $950.000 morgičių, jei jis pasiimtų priežiūroje dar turės pabūti keletą sa* dirba labai didelėj Venezuelos cnemi-

kino M. Čebatorienė ir O. Rukšiėnė.
i Vestuvėse dalyvavo daug vietos lietu
viu. o iš Toronto Rukšiij šeima. J. J. ne uniją, su kuria reiktų mažiau skai 
Remeikiai ir J. Morkūnas. .

■ siems buvo sugiedota Ilgiausių metų 
t ir Įteikta daug brangių dovanų, o svei
kinimų kalbas pasakė kun. Ant. Sabas 
ir A. Jasiūnas. Šokiams grojo jauna
sis akordeonistas Algis Kusinskis.

J. VALANČIUS laimingai grįžo iš 
Varšuvos ten susimetrikavęs su lietu-

dabar palaiko komunistinę uniją.

unija.
Ir vietinis dienraštis

yra komunistų įtakoj ir mieliau deda • statybą, šis pasiūlymas LN v-bos dar! vaičių. 
komunistams palankius

U Reikia stebėtis, kad dar
* tokių, kurie pabėgę nuo komunizmo.

Taisoma automatinės transmisijos ir visli rūšių automobilių mechaninis 
remontas. Darbas sąžiningas ir garantuotas.

Savininkas VLADAS TARVYDAS, buvęs sav. Wally’s Garage, Toronte.

Taupyk ir skolinkis 
. kooperatiniame

bankelyje “Talka"
IŠDUODAMOS ASMENINES PA
SKOLOS iki S3.000, morgičių pa
skolos iki 50% turto vertės. Nemo
kamas gyvybės draudimas. PILNAS 
ČEKIŲ PATARNAVD1AS.

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.

: vaite, kurios dabar laukia atvažiuo 
jant į Kanadą. Sudhuriškis

J Padėka
■į Reiškiame nuoširdžią padėką k?3

• Ant. Sabui už gražias, iškilmin 
' jungtuves bažnyčioje ir už sveikin
kalbą; pabroliams J. Bataięiui ir r 
Poderiui, pamergėms V. Kriaučeliū 
naitei ir V. Rukšytei: A. Jašiūnai už Service”, “Common Sense”, “The 
sveikinimo kalbą; šeimininkėms J. Cross and the Flag” ir kiti vienkarti-

j Labuckienei. M. Čebatorienei ir O.; niai leidiniai. Kad turime komunisti- 
Rukšienei už skanių valgių paruoši- nių agentų senosios išeivijos tarpe, 
mą: Š. Petrėnienei už mergvakario, o tai jau visi žino, bet yra tokių ir tarp 
VI. Kriaučeliūnui, P. Mazaičiui ir J. naujųjų ateivių. Reikia tačiau tikėti. 
Petrėnui už bernvakario suruošimą ir kad didžiuma darbininkų laiku susi- 
visiems dalyvavusiems vestuvėse už pras, kad yra suvedžiojimo aukos ir

• pagerbimą ir dovanas. į įsijungs ’ į šviesiųjų, konservatyviųjų
į Vacys ir Ona Stepšiai jėgų eiles. - ’ St.

Venezuela
STUD. K. RAUDIKIS, 22 m. 

• mirė Ispanijoje, studijuodamas 
; mancos un-te. kur buvo bebaigiąs me-

amz..
Sala-

nėj pramonėj, vad. Petroquinica.
i A.a. Kazys po trijų meti] studijų
i Caracase. buvo išleistas tęsti studijų įstraipsnius. nesvarstytas, tad ir tuo tarpu platės- A. ŠKĖMOS ir kitų tragiškai žuvu-

atsiranda ir niu paaiškinimu visuomenei duoti ne- siuju paminėjimo akademija ruošia > . -
- galiu. ‘ ma gruodžio 2 d. Jaunimo Centre. Či-1 Ispaniją, nes Venezuelos uituose vy-

Kaikas būkštauja. kad LN v-ba gali kagoje. ravo neramumai, mokslas būdavo \y-
pati viena be nariu sutikimo ši dideli BOSTONO MIRUSIEJI LIETUVI AI* •gausybės nutraukiamas ir studentų g\- 
- • ’■■■ ’ ’ - • ” ■ ■ * * ! venimas nesaugus.Niujorko didieji tarptautiniai ban- į darbą pradėti vykdyti. Esu įgaliotas1 Pranciška Kriaučiūijienė. 60 m. amž..' 

įkininkai I D. karo metu davė S26 mil. I pranešti, kad galutinį sprendimą pa-; ,r Mykolas Miklusis, 69 m amž. Abu’
• pasiuntė 276 gerai ištreniruotus ] darys visuotinis LN nariu susirinki- ■ palaidoti rugsėjo 16 d. Apolinaras Gri- į 

! ,,oiri4;o; mas- vba patęiks konkrečius pla- galiūnas, 81 m. amž.. palaidotas rugsė- PAVOJINGAS 
ATVIRLAIŠKIS
JAV vad. taikos kuopa—Peace 

Corps — pergyveno pirmai? ne
pasisekimą. Studentė M. Michel- 
more siuntė savo draugui Ameri
kon atvirutę iš Nigerijos. Rašė, 
kad sunku įsivaizduoti tokias pri
mityvias gyvenimo sąlygas, kur 
visas gyvenimas vyksta gatvėje 
ir šiukšlėse. Jos atvirlaiškis, ne
pasiekęs JAV. atsirado Nigerijos 
studentu rankose. Buvo padary
ta šimtai kopijų ir išdalinta Iba
dan un-to studentams, kur Mi- 
chelmore ir kiti 36 amerikiečiai 

\ atliko praktin? pasiruošimą.
Studentai sukėlė demonstraci

jas ir pareikalavo visus ameri
kiečius iš Nigerijos išvykti. Pati 
amerikietė atsiprašė, tačiau iš 
Nigerijos buvo priversta išvykti, 
nors savo atvirlaiškyje tik tiesą 
terašė.

į galiūnas. 81 m. amž., palaidotas rugsė- 
j jo 29 d. Vincas Vasiliauskas, 56 m. 
amž.. palaidotas spalio 5 d.

A. BUROKAS, čikagietis. JAV ka-

į. gangsterius caro valdžiai nuversti ir nug
k. munizmui Rusijoje įgyvendinti. Tai 
išKelia patrijotiniai mažieji laikraš- KL 
ciai: “The Canadian Intelligence NIS. _

čių bendradarbiui spalio 14 d. suėjo į riuomenės karys, žuvo V. Vokietijoje. 
67 metai. Jubiliatas gimtadienį pralei- Mirties priežastis dar nežinoma.
do kaime tąrp artimųjų savo bičiulių.; A. KŪZMAITĖ, veli.oni.es dr. Kuz- 
Jos buvo labai kuklios. Vienas kitas j mos duktė, žuvo žaisdama degtukais, 
prisiminė laiškais. Nors metų jau ne-'Apdegusi ir nuvežta į šv. Kryžiaus li- 
maža, bet Kl. Prielgauskas dar gyvai1 goninę, Čikagoje, mirė spalio 5 d. Aud- 
dalyvauja visuomenės ir spaudos gy- Į ra buvo 3 m. amžiaus. Su ja žaidęs 
venime. Rašo jis ir “Tž”. Linkime; berniukas W. Plant, 4 metų, taipogi 
jam ilgiausių metų! P. B. : rastas negyvas.

nūs. Sk. St.
PRIELGAUSKO GIMTADIE

— Jūsų ir daugelio kitų laikraš

GENERAL
jis greičiau dUovin*
— Crppcvio -

2446-8 Danforth Ave

VILNONIAI

FURNITURE LIMITED

OX. 9-4444, OX. 9-4224
utw^ryta nuo 9 vai ryto iki 9 vai. vakaro.

Turime ir kitų firmų džiovintuvų.

o

Mainomo wins, naudotus baldus ir matracus. Įvertindami juos augšta kaina.
DUODAME DIDELES NUOLAIDAS PERKANT NAUJUS

Jus gausite nemokamai
ELEKTRINĘ ANTKLODĘ/

» $29.95 vertės,

jei pirksite elektrinį skalbinių 
džiovintuvą

Pirkite 
vienintelėje 
lietuviškoje 
bendrovėje

MOHAWK

nuo spalio 14 iki lapkričio. 30,

Geriausia pi*

VIRIO
»ia elektros energijos

1SKESNIS,

apatiniai baltiniai
Tai žieminiai baltiniai, 

kurių niekas nepralenks 
jų šiltumu, ilgu laikymu 
if nepaprasta jų verte.

Pasiūti specialiai 
patogiam nešiojimui iš 

vilnonės medžiagos, 
duodančios pilną šilumą.

Tai vertingas
Penmans ^dirbinys.

Galima gauti marškinių 
kelnių ir ištisinių 

apatinių marškinių ir 
kelnių vyrams ir 

berniukams.

Garsus nuo
1868 metu

27-FO-6

t

Daugiau rūpi 
kailiai nei 
prezidentienė
JAV kailių pramone būgštau

ja dėl galimo bankroto. Kodėl? 
Priežastis yra prezidento žmona 
Jacqueline Kennedy. Ji nenešio
ja kailiniu. Net per inauguracijos 
iškilmes, kai buvo taip šalta, ji 
kentėjo su paprastu apsiaustu ir 
milijonai žiūrovu per televiziją 
tą stebėjo. Kailininkai primena, 
kad iki šiol visos prezidentų žmo
nos būdavo fotografuojamos su 
kailiniais: ir Roosevelto. ir Tru
mą no ir Eisenhowerio žmonos 
nešiojusios kailinius, tačiau nie- - 
kas nematęs Kennedy žmonos su 
kailiniais.

Kailiu pramonininkai žino, kad 
jos amžiui kailių šiluma nebūti 
nai reikalinga, bet dejuoja, kad 
moterys gali nebepirkti kailių. 
Juk kiekvienas vyras savo žmo
nai, prašančiai kailių, pasakys: 
“Jeigu “first lady” gali apsieiti 
be “minko” tai tu juo labiau . . .”

veli.oni.es
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"Palik ašaras Maskvoje

NEPAPRASTA KNYGA
Sibiro tremtinės pergyvenimai anglų kalba
Didžioji pavergtųjų tautų, o 

ypač mūsų tautos, tragedija per- 
mažai žinoma plačiajam pasauliui. 
Tai yra. t u r b ū t. d ėl d v ie j ų p r ie- 
žasčių. Pirmiausia, mes patys esa- 
me perkuklūs, iš dalies perišdi- 
dūs, kad nepaliaujamai skystume- 
mės kitiems ir rodytume savo tau
tos žaizdas. Antra vertus, didžioj i 
pasaulio spauda ir leidyklos vis 
dar tebėra daugiau ar mažiau ru
sų propagandos užmigdytos. 
Jiems vis dar atrodo, kad publi
ka nepaprastai domisi, sakysime, 
vokiečių įvykdytais žiaurumais, 
bet yra gana abejinga pavergtų
jų balsui. Dėlto knygos, atsklei
džiančios komunistų žiaurumus, 
yra, palyginti, retos, o jų kelias 
į didžiąją spaudą gana sunkus. 
Nelengvą kelią turėjo ir mūsų 
tautietės B. Armonienės prisimi
nimai. Laimingo supuolimo dėka, 
rankraščiu pirmiausia susidomė
jo “Life” žurnalo leidykla, įdėju
si i šį milijoninio tiražo žurnalą 
knygos ištraukas. Tik po to kny
ga susidomėjo ir viena didžiųjų 
JAV leidyklų — J. B. Lippincott 
Filadelfijoj ir Niujorke. Angliš
koji laida tuo tarpu išleista ne- 
perdidžiausiu tiražu. Jei ši pir- 
,moji laida bus greitai išparduo
ta, leidykla bus įsitikinusi, kad 
publikos skonis pasikeitė paverg
tųjų naudai. Tuo atveju naujoji 
laida būtų išleista šimtatūkstanti
niu tiražu, tuo pačiu praskinant 
kelią ir kitų panašių knygų leidi
mui. Tai būtų didelis laimėjimas 
visam ne tik lietuviškam, bet ir 
apskritai pavergtųjų reikalui. 
Prisiminkime kaip įvairūs sek
tantai savaitgaliais stovi ant gat
vių kampų ir siūlo savo laikraš
tėlius. Mes su savo šventu reika
lu ant kampų gal ir neišeisime, 
bet prie šio didelio darbo mažiau
sia galime pirsidėti nusipirkdami 
bent vieną knygos egzempliorių! 
patiems pasiskaityti, ir dar svar
biau — mūsų draugams anglams 
dovanoti.

pro jaudinančias scenas neišlie- 
jęs ašarų. Kristaus plakimas. Kry
žiaus nešimas ... taip sujaudina 
žiūrovą, kad girdėtis tik kūkčioji
mas. Tas atsitiko jau per pirmąjį 
parodymą. Prie kryžiaus prikali
mas ... mirtis ... Kristaus išgy
venimai tokie šiurpulingai skau
dūs. kad visokio tikėjimo, visokių 
tautų bei pažiūrų marga publika 
liko pritrenkta. Iš viso, šį filmą 
žiūrėjusi publika netaip jau grei
tai privers save nusišypsoti. Ji gy
vens dar ilgai matvtais vaizdais ir 
Kristaus kančiomis ... .

REŽISORIUS
NICHOLAS RAY
Nepatyrusi akis, nepastebi, ku

riomis priemonėmis režisorius iš
skirsto didžiulę minią, vaidinan
čią masinėj scenoj, žiūrovas ne
svarsto, kuriuo būdu toji masė 
subyra, tarytum pabirusi puokš
tė. ir scena ištuštėja. Jis pagau
tas veiksmo, ir jam atrodo, kad 
tatai įvyko savaime, šiame filme 
tai buvo labai meistriškai įvykdy
ta režisoriaus patyrusios rankos. 
Režisorius atsiekė savo tikslą ir 
parodė savo meistrišką sugebėji
mą. Juo mažiau matosi režisoriaus 
darbo siūlės, juo augštesnis filmo 
meninis Ivgis. Taigi, šiame filme 

Stos ™ w prie* savo persekiotojus j rež. Nicholas Ray davė labai ido-
faktus rauaomeji grįžta i e w Koicn tcmh. j mų apvaldytą schemini vaizdą.

: parodė kuriomis linijomis juda

Grįžkime prie knygos puslapių, 
kurių čia viso yra 222, įskaitant 
du žemėlapiu. Tai nėra išgalvota 
apysaka ar romanas, bet kruvini 
lietuvės moters pergyvenimai ke
liolikos metų laikotarpyje pa
vergtoje Lietuvoje, Sibiro trem
tyje. raudonųjų kalėjimuose ir 
baudžiamosiose stovyklose, vėl 
Lietuvoje ir pagaliau vargo ke
lias į laisvąją Ameriką, kurią ji 
pasiekė praeitais metais. Faktai 
dokumentuotų minint eilę išvež
tųjų, žuvusių bei nukankintų par
tizanų, o taip pat ir šnipų-išdavi- 
kų pavardžių. Faktai daugelio mū
sų pačių nepilnai žinomi iki šiol.

Pirmieji du skyrai yra skirti 
angliškajai visuomenei supažin
dinti su pasakojamuoju laikotar
piu. Angliškam skaitytojui tai bus 
neįdomiausi knygos puslapiai. At
sižvelgiant į tai. galbūt reikėjo 
šią medžiagą gerokai sutrumpin
ti. Trečiasis skyrius atskleidžia 
jau ir mums nepilnai žinomus 

Vakar prabėgo pro mano akis 
filmas, kuri pagamino visu 

■ kruopštumu MG M studija. Tai 
! “Karalių Karalius”. Garsiame 
Hollyvvoodo Egyptian teatre Kris
taus gyvenimas ekrane perbėgo 
pirmąjį kartą. Į šį teatrą sugužė
jo kviestinės publikos specialiam 
vaidinimui tiek, kiek dar neteko 
matyti per jokį preview.

REŽISŪROS KLAIDOS i
uždangai dar neatsiskleidus, 

suskamba varpai ir bažnytinė mu
zika, kurią sukūrė dr. Miklos 
Rozsa. Tos muzikos fone ima 
skleistis Kristaus Karaliaus kan
čių ir erškėčių kelias ... apie ku
rį mirtingas žmogus kalbėti jau
tiesi toks silpnas. Juo labiau, kad 
Kristaus kančių istorija mums vi
siems yra labai gerai žinoma. 
Tad, gal čia reiktų pažiūrėti iš 
kito taško, kaip buvo Hollywoodo 
suprasta ir perteikta publikai. O 
iš to taško pažiūrėjus, kaip tik 
būtų galima pasisakyti prieš pa
grindinius veikėjus, neišskiriant 
pačio Jeffrey Hunter, kuris vai
dina Kristų. Jis buvo įtikinamas 
,savo išore, bet jokiu būdu ne vi
dumi. Jo balso ttmbias visur per- 
aštrus. Jis atrodo panašesnis į 
žmogų, kuris ne antgamtine vidi

tuvą antrą kartą. Autorė tuo me
tu buvo ūkininkė šiaurės Lietuve- i 
je. kur vokiečiai gana ilgai prie
šinosi. Pamatome lietuvių siaubą 
rusams vėl grįžtant. Taip pat pa
matome rusų žiaurumą su savo 
pačių kareiviais — jie varomi 
tiesiai ant minų laukų. Toliau at
skleidžiamas gyvenimas Lietuvo
je 1944-48 m. laikotarpyje. Tada 
laiškai iš Lietuvos i užsienį buvo 
negalimi, tad randame da ii g įdo
mių faktų: partizanų judėjimo 
pradžia ir kas juos į miškus suva
rė; žiaurias ir dažnai beviltiškas 
partizanų kovas bei tuos pavojus, 
į kuriuos patekdavo juos remia 
kaimiečiai. Pati autorė, likusi be 
vyro su mažu vaiku, buvo depor
tuota vien už tai, kad jos daržinė
je vieną naktį permiegojo parti
zanų būrelis, o ji nepranešė apie 
tai milicijai. Ketvirtame skyriuje 
randame vaizdų deportaci jų apra
šymą. Iš čia taip pat sužinome, 
kad 1948-49 m. vykdytos deporta
cijos visais atžvilgiais pralenkė 
garsiąsias deportacijas 1941 m. 
birželio mėn. šios deportacijos 
daugiausia paliete kaimiečius; 
kai kurie kaimai liko visiškai be

'■ gyventojų
Ilgas penktasis skyrius atsklei

džia detalų deportuotojų stovyk
los gyvenimo vaizdą. Tai buvo ba
daujančių miškakirčių stovykla.

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

SIUNČIAME I LIETUVĄ. RUSIJA, 
SIBIRĄ IR KITAS VALSTYBES:

Medžiagas, odą, avalynę, maistą, gatavus drabužius, siuvamas 
mašinas, akordeonus ir visa kita. Mes garantuojame, kad 
mūsų kainos yra žemiausios. Greitas ir sąžiningas patarna
vimas.

KIEKVIENO SIUNTINIO PRISTATYMAS GARANTUOTAS

te

per- 
ain-

kokiose kentėjo ir savo gyvęnimą 
baigė šimtai deportuotųjų lietu
vių.

įdomios autorės pastabos apie 
siuntinių į Sibirą reikšmę. Iš vie
nos pusės jie gelbėjo autorę ir jos 
sūneli nuo bado, bet iš kitos pu
sės tai buvo pagrindinė priežastis 
dar didesnei nelaimei — autorė 
buvo suimta ir nuteista i sunkiuo
sius darbus 25 metams, o jos de
šimties metų berniukas paimtas 
valdžios globon visam amžiui. 
Graudu skaityti berniuko laišką 
motinai: “Mama, daugiau tau ne-

nestuoti. Tūlai mingųjų tarpe b u - 
vo ir autorė. Jų tarpe buvo ir se
nutės partizanų motinos, išvežtos 
ir įkalintos tik dėl to. kad "blogai 
išauklėjo vaikus”.

Paleidimas iš kalėjimo dar ne
reiškė leidimo grįžti i Lietuvą, o 
grįžimas į Lietuvą anaiptol ne
reiškė galimybės išvažiuoti Ame
rikon. Nors autorės vyras yra 
Amerikos pilietis nuo prieškari
nių laikų, jai pačiai išvykti nebu
vo jokios vilties. Ji buvo išleista 
tik tada, kai jos dukrelė Ameri
koj e pabučiavo Chruščiovo ranką.

Knyga parašyta labai lengva berašysiu, nes man to neleidžia, i . _ _ . .
Sudiev. Gal kada pasimatysime. I anglų kalba, ir todėl tinkama 
kai užaugsiu”. Tai buvo despera- 
tiškiausia jos gyvenimo valanda.

Gyvenimas sunkiųjų darbų sto
vykloje buvo tik puse žingsnio 
skirtingas nuo gyvenimo eilinio 
gyvulio, turint galvoje gyvulį pa
čiose prasčiausiose sąlygose. Pra
gariška ironija skamba puslapiai, 
aprašą reprezentacinį kalėjimą - 
ūkį, į kurį raudonieji atveždavo 
užsienio svečius. Sodyboje aplin
kui žydėjo gėlės, o miegamuo
siuose stovėjo gražiai paklotos lo
vos. į kuriąs kalinės nebuvo lei
džiamos gulti — jos turėjo ilsėtis 
ant grindų.

Po Stalino mirties tremtinių ir 
kalinių padėtis palengva gerėjo. 
Kaikurių bylos buvo naujai 
žiūrėtos ir laimingieji buvo

skaityti net tiems, kurie angliškai 
mažiau supranta. Gaila, žinoma, 
kad nėra šios knygos lietuviško
sios laidos, ir ji vargu ar bus, nes 
autorė prisiminimus pasakojo 
inž. A. Nasvyčiui žodžiu, o šis dik
tavo mašininkei angliškai.

Kieti viršeliai. Aplanką puošia 
lietuviška trispalvė ir Gedimino 
stulpai. (Kanadoje gaunama “Ži
burių’' spaudos bendrovėje).

Barbara Armonas as told to A. 
L. Nasvytis, LEAVE YOUR 
TEARS IN MOSCOW. J. B. Lip
pincott Co.. Philadelphia and 
New York. First Edition 1961, 
p. 222. Jacket design by D. 
Lunn. Maps by G. Jellinek. 
$3.95. .

Naujas filmas

“KARALIŲ KARALIUS”
J. KARIBUTAS

pasirodo, bet kovingu balso temb- j
•ru ir kartais kerštingu pykčiu. į ------ --------— —4—
Siame filme, be Marijos (Siobhan: aktoriai, masės ir chorai, kokią 
McKenna) veik visi Kristaus mo-1 prasmę turi tie judėjimai, •lydimi 
kiniai režisoriaus nebuvo gerai šviesos, gaisų ir muzikos efektų, 
suprasti ir reikiamai perteikti fil- bet nesuprato vieno: Kristaus 
me. Kur kas geriau režisoriui se- nuolankaus dvasinio veido. Jam 
kėši susidoroti su kitais veikėjais: i trūko drąsos smulkiau išstudi- 
Pontijus Pilotas — Hurd Hatfield juoti šventųjų gyvenimus, pažin- 
savo vaidmenį atliko pasigėrėti- ti jų būdą ir perteikti juos rei> 
nai; Kaipas — Gay Rolfe, britų I kiamoje švesojc. Tai. mažina fiL 
aktorius, Įspūdingas ir stačiai ne
pakeičiamas. Ir visa eilė kitų yra 
geri: Herodijas, Marija Magdale
na (jauna ispanų aktorė). Salome, 
Barabas. Judas, Erodas (australų 
aktorius Frank Thring taip pui
kiai savo rolę išieškojęs su viso
mis plonybėmis, kad nei labiau
siai išlepinto skonio žiūrovas ne
begali nieko reikalauti). Visa ei
lė kitų, nuo didžiausio iki men
kiausio statisto, kurių masinėse 
scenose buvo net iki 20.000, buvo 
įjungti į filmą taip, kad darnu
mas būtų pasigėrėtinas. Jei reži- 
sorius būtų pasitelkęs žmogų, ku
ns būtų jam padėjęs į filmą įjung
ti. išstudijuoti, suprasti šventuo
sius, darnumas nebūtu nukentė- 
jęs.

Grimą, drabužius, spalvas ir 
bendrą apipavidalinimą galima 
priskirti prie pirmaujančiu filmu.

JAUDINANČIOS SCENOS
Filme žiūrovas negali praeiti

nio vertę ir verčia pasisakyti prieš 
į netikrą vedamąją liniją. Tuo bū- 
įdu režisoriui nepavyko reikiamai 
atskleisti Kristaus Karaliaus gy
venimo. čia prisimena miręs gar
susis rež. Cecil De Miles, kuris 
šiuose darbuose pasirodė nėra pa
keičiamas.

Nežiūrint šių trūkumų, filmą 
reikia vertinti kaip vieną geriau
sių šiuo metu.

Baigiant galima pasidžiaugti, 
kad filminiai reikalai garsiajame! 
Hollywoode gėrėja. Gal netolimo-: 
je ateityje išnyks iš televizijų vi- ; 
Sokie "western", kurie nieko ge
ro mūsų jauniesiems neduoda.

Toronte filmas pradėtas rody
ti spalio 26 d University kino te
atre.

Redakcijai atsiųsta
Lux Christi, 1961 m. rugsėjis, nr. 

3 (40). Turiny: Motina ir mokytoja, 
popiežiaus Jono XXIII enciklikos turi
nys: kun. dr. P. Celiešius, žvilgsnis į 
modernų Švento Rašto aiškinimą; kun. 
VI. Budreckas, Aktyvus privatinis ir 
bendruomeninis tikinčiųjų dalyvavi
mas skaitytinėse Mišiose: kun, dr. Ign. 
Urbonas, Liet. Kat. Mokslo Akademi
jos suvažiavimas; Pamokslai; Kronika 
ir. įvairus pranešimai.

Atgarsiai, nr. 5. 1961 m.. Venezue- 
los Lietuviu Savišalpos Bendruomenės 
neperiodinis leidinys. Leidžia VLS 
B-nės Caracas apyl. valdyba. Adresas: 
Avenida “A” No. 5, Quinta “Jūragis”, 
La Cariota. Caracas. Venezuela. Re 
daguoja rcdakc. kolektyvas: I. štaške- 
vičienė. B. Domeikienė, A. Šliogeris.

Kristaus Karaliaus Laivas, nr. 42, 
1961 m. spalio 21 d.

TtVIUKBS ŽIBURIAI
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SIBIRO MALDAKNYGĖ OŪ
JOJ- — Sibiro maldaknygės 400.000 
egz. jau atspausdinti olandiškai. Išlei
do Rytų kunigų globos draugija, kuri 
pasiųs po vieną agz. susipažinti savo 
40.000 bendradarbių. Patį didžiausią 
platinimą atliks 10 pamokslininkų, ku
rie lankys parapijas su pamokslais 
aoie persekiojamą Bažnyčią. Daug me
džiagos apie tikėjimo persekiojimą Lie
tuvoje jiems davė T. A. Bernatonis ir 
dr. P. Karvelis. Spalio 11 d. abu daly
vavo Utrechte, Olandijoje, draugijos 
suruoštoje spaudos konferencijoje, kur 
darė pranešimus apie politinę Lietu
vos būklę, apie Kataliku Bažnyčią Lie
tuvoje dabar ir nepriklausomybės lai
kais. u\.;’V’r ?.■;

Sibiro maldaknygę į olandų kalbą iš 
vokiečių ir anglų teksto išvertė olandų 
poetas Gabriel Smit. įvadą parašė Ut
rechto arkiv. kardinolas Alfrink, pa
brėždamas, kad vargas išmoko keiktis 
ir melstis. Šiuo atveju išmokė melstis. 
Maldaknygės “Mafija gelbėk mus” ori
ginalas; gautas iš JAV. buvo išstatytas 
Persekiojamos Bažnyčios kongreso me
tu Koenigsteine, o spalio 15 d. su ati
tinkamais paaiškinimais buvo rodomas 
Olandijos televizijoj.

Hilversum radijo stotis katalikiškas 
transliacijas pradeda maldelėmis iš 
•’Marija gelbėk mus’’ olandiško verti
mo. Maldaknygės viršelyje — Maskvos 
“Pravdos” viršelio kopija, ant kurios 
raudonomis raidėmis užrašy t a olandiš
ka antraštė “Maria red ons”.

AM

KANADOS TAUPYMO LAKŠTAI LABAI 
MĖGIAMI dėl savo nepaprastų savybių:

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

PRAEITAIS METAIS DAUGIAU NEI 
MILIJONAS KANADIEČIŲ šiuo saugiu būdu 

sutaupė netoli vieno bilijono dolerių.

PADĖTI KANADIEČIAMS TAUPYTI, 
Kanados vyriausybė kiekvienais metais suteikia 

progą šio krašto gyventojams padidinti 
savo santaupas, perkant Kanados 

Taupymo Lakštus.

■M

PIRKITE NAUJUS

• Už juos mokami dividendai metiniais 
kuponais: 4V4% pirmaisiais metais, 

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

• Juos galima iškeisti grynais betkuriuo metu. 
betkuriame banke už pilną jų verte.

■. "... ; plius procentus.

CANADA SAVINGS BONDS
NAUDA JUMS — NAUDA KANADAI! ? r

Lenkuos lietuvių “ausra”.— 
1961 m. rugsėjo mėn. išėjo 2 nr. Re
daguoja redakcinė kolegija: Mykolas 
Kmita, Algirdas Skripka. Elena Nor- 
vydiutė. Zigmas Stoberskis — vyr .red. 
Redakcijos adresas: Uįarszawa, ui. Lo- 
wicka 7/15gK<J‘kas laikraštis neperio
dinis. >■» -
Wi^RA’’ -i vyresniosios giedri- 

ninkės ir£korporacija paskelbė rojna- 
no konkursą. Premijos dydis — $1.000, 
Romano herojumi turinti būti teigia
mo charakterio lietuvę moteris. Kon
kurso vertintojų k-ja: B. Babrauskas, 
K. Bradūnas, E. Juknevičienė, V. Ra
monas in J. Vaičiūnienė. Rankraščiai 
siųstini: “Giedros” romano k-jai — 
8741 Al ban v Ave., Chicago 42, 11!., 
USA. ’ •

“ATEITIS” skiria S1000 literatūrai: 
skelbia jaunųjų autoriui novelės ir ei
lėraščio konkursą. Jame gali dalyvauti 
tik jokios knygos neišleidę autoriai. 
Konkurso taisyklės, sąlygos ir vertin
tojų komisija bus paskelbtos vėliau.

STP« ZOBARSKO noveliii knyga 
anglų kalba jau išėjo iš spaudos. Ji 
pavadinta ’ The .Maker of Gods”. Kny
gai viršeli nupiešė dail. P. OsmoLskis.

X. ZOBARSKAITfc, rašyt. St. Zo- 
barsko duktė, baigė anglų literatūros 
studijas magistro laipsniu ir gavusi 
stipendiją, Columbia un-te ruošia dok
toratą iš XVIII š. anglų literatūros.

KUN. A. NAUDŽIŪNAS. MIC. rrno 
rugsėjo pradžios pradėjo dirbti •"Drau
go” redakcijoj.

CHEMIKUS ALB. MEILUS, cleve- 
land iš k is. Western Reserve un-te ga
vo fizinės chemijos magistro laipsnį.

J. STUKAS profesoriauja Niujorko 
miesto un-te, dėstydamas tarptaut. pre
kybą ir ekonomiją.

DR. P. VISKANTA yra pakviestas 
lektorium i Illinois Institute of Tech
nology vakarinėje mokykloje Čikagoj.

t-V A • *4**w<n< *
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KOMP. VL. JAKUBČNAS rašo stam 
bų rašinį Liet. Enciklopedijos lietuviš
kajam tomui apie lietuvių muziką. Ra
šinys apims lietuvių atg. laikotarpį iki 
dabarties. '

ANTANO SKEMQS RASTŲ Išleidi- 
mo Fondui įnašus prisiuntė Z. Reka
šius $25, D. Bobelienė $15, M. Snap- 
šys $15. į fondo laikinąją org. komisiją 
įsijungė rašyt. A. Landsbergis.

NAUJĄ MOKSL. AT-KŲ C. V-BĄ 
sudaro: kun. dr. I. Urbonas, d v. vadas: 
J. Račkauskas, pirm.; B. Miniotaitė, I 
vicep. jaunučių reik.; K. Bagdonas, II 
vicep. stovyklų ir kursų reik ; D. Krau- 
čeliūnaitė, korespondencijų sekretorė; 
Z. Jurėnaitė, protokohj sekret.; V. 
Čerškutė, ižd.; A. Norvilas, ryšių tvar
kytojas. MAS CV primena visoms kuo
poms prisistatyti nevėliau lapkr. 1 d.

RAŠYT. BALTUOS ŽUVĖDRA- 
Elena Dervojedaitienė, gyv. Venezu- 
eloje, yra parašiusi dviejų tomų roma
ną ‘ Grandinės”, kuri išleido “Argenti
nos Liet. Balsas”. Rašytoja baigia 
tvarkyti spaudai naują romaną ’Mo
tinos meilė”. Be to ji rašo romaną 
ispanų kalba „H i ja Vendida” — Par
duota duktė.

IXž. M. IVANAUSKAS renka me
džiagą P. Amerikos lietuvių radijo va
landėlėms į garsines juostas įrašyda
masįvairių visuomeninių ir kultūrinių 
parengimų kalbas, menines programas 
ir ikt.

A. AMBROSE yra parašęs Čikagos 
lietuvių istoriją, kuri jau tęsiniais 
spausdinama “Naujienų” liter, priede.

LOS ANGELES LB VALDYBA or 
ganizuoja laisvą literatūros mėgėjų 
sambūrį, kuris rinktųsi kas mėnesį ar 
kiek rečiau, nagrinėtų lietuvių ir pa
saulinę literatūrą bei su ja susijusias 
gyvenimo problemas. Gali priklausyti 
visi, kurie tik mėgsta literatūrą ir pa
jėgia apie ją kalbėti bei suprasti arba 
mėgina ją kurti. Pirmas suėjimas — 
lapkričio 5 d, „

• Juos labai lengva įsigyti grynais arba 
mėnesiniais imokėjimais betkuriame banke.

pas įgaliotus i n vesta ei jų prekybininkus. ’ 
biržos tarpininkus.

trestų bei skolinimo bendrovėse 
arba pagal jūsų darbovietės algų 

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

5 PSL.

KANADOS
ATEITININKAMS
Ryšium su korespondenciniais 

at-kų federacijos valdybos rinki
mais visos Kanados ateitininkų 
kuopos, dar nepristačiusios bal
suotojų sąrašų, prašomos juos 
prisiųsti iki lapkričio 4 d.:

B. Sakalas,
80 Rosemount Avė.,

Balsuoti gali sendraugiai, stu
dentai ir moksleiviai.

Krašto rinkiminė k-ja

LIET. MOKYTOJŲ DR-JAI Bostone 
suėjo 10 metų. Susirinkimuose daly
vauja ir mokytojos seselės. Draugija 
yra išleidusi tris vadovėlius — “Nau
juosius skaitymus”, “Kregždutės” 11 
ir IH Ą

\ ILXIUJE IŠLEISTA; -
K. Marksas ir F. Engelsas, “Apie 

literatūrą”. Vertė Jul. Lebedys, 364 
psL, 6.000 egz.

J. Mačiulis, “Augo diemedis”, 112 
psL, 12.000 egz., dail. B. Demkutė. Ap
sakymėliai vaikams apie ras. P. Cvir
kos vaikystės dienas.

Salomėja ^lėris, “Pavasaris per kal
nus eina”, 512 psL, 20.000 egz., i Ii u st r. 
A. Makūnaitės, čia sudėti visi poetės 
rinkiniuose spausdinti eilėraščiai ir 
posmai, likę rankraščiuose, be to, ‘poe
ma “Keturi”.

O. Korvinas, “Dvasininkų veidas”. 
’7ertė J. Ragauskas, 252 psL, 15.000 
egz. Knygos pradžioje J. Ragausko pra
tarmė.
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Marm & Martel ud
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. Geras morgičius. Su di
desniu $3.000 įmokėjimu vienas 
morgičius balansui $87 mėnesiui.

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

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

• Tel. RO. 2-8255
Jane - Annette

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

: . Baby • Jane
SI 1.9000 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, moderniškos virtuvės ir vonios, 
vandeniu alyva apši Idomas, art i su
sisiekimo. Viršutinis butas išnuo
motas už $125 menesiui.

Maisto produktų krautuvė
' su namu ■ / ■

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

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

Baltosios rasės dienos Afrikoje
% (Atkelta iš 3 psl.)

kontrolė.
IMPERIJOM ŽLUNGANT
Naujų valstybių atsiradimo fak

tas buvo istorijos padiktuotas. 
Kai britų ir prancūzų imperijos 
nusilpo Europos karuose, nebebu
vo Įmanoma išlaikyti Afrikos ko
lonijų. Tas pats galima pritaiky
ti Belgijai, Portugalijai ir kitoms 
valstybėms, turėjusioms koloni
jas. Ir jeigu šiandien dar kas 
tvirtina, kad anglam ir prancūzam 
rekėjo laikyti savo kolonijas, tas 
nevisai realiai galvoja. Koloniz- 
mas šiandien jau yra miręs ir li
kęs tik istoriniu faktu.

Jeigu šiuo metu tos puslauki
nės tautos tampa nepriklausomo
mis ir kankina baltuosius, tai di
delė kaltės dalis, tenka buvusiem 
jų valdovam. Permažai buvo sten
giamasi vietinius gyventojus pa
ruošti nepriklausomybei. Kolonis
tų tikslas buvo — žemės turtai ir 
pigi darbo jėga. Nors kaikuriose 
valstybėse baltieji ir stengėsi ap
šviesti vietinius, tačiau to neuž
teko. Nė viena Afrikos valstybių 
nėra paruošta savivaldai. Beveik 
visa juodoji rasė Afrikoje yra 
šimtmečiais atsilikusi nuo kultū
ros ir civilizacijos.

Nežiūrint viso to, juodoji rasė 
jau paragavo laisvės ir savivaldos 
ir niekas jau jų nesulaikys.

Kaip ilgai pvz. išsilaikys Por
tugalija Angoloje? Pati nebūda
ma iš turtingiausių ir negaudama 
jokios pagalbos iš vakariečių, ne
galės visą laiką jėga malšinti vie
tinių gyventojų. Tuo labiau, kad 
jos politika buvo pasmerkta ir Ry
tų ir Vakarų. Tai tik laiko klau
simas.

KĄ ATNEŠ ATEITIS?
Šiandien jau visiems aišku, kad 

baltiesiem greitai reikės atsisaky
ti kontrolės Rodezijoje ir Nija- 
salande. Angoloj ir Mozambikoj.

Pietinė Afrika tuo taps visiš
kai izoliuota ir, atsiradus spaudi
mui iš išorės ir iš vidaus, katilas 
turės sprogti. Jeigu šiandien P.. 
Afrikos valdžia ir norėtų padėti 
taisyti, suteikdama daugiau teisių 
vietiniams juodiesiems, jau yra 
pervėlu.

Tai ir yra problema Afrikoje: 
jei duos daugiau teisių, reikalaus 
dar daugiau ir greitai reikės vis
ką atiduoti. Bandyti iš lėto auklė
ti demokratijai ir savivaldai jau 
pervėlu. Spaudimas iš visų pusių 
yra perdidelis.

Teorijoje valdžios perdavimas 
juodiesiems atrodo tvarkoj. Prak
tikoje. tačiau, padėtis nėra tokia 
žavi. Visuose kraštuose, kur ma
žumas sudaro kita rasė, mažumų 
teisės gali būti garantuotos tik ta
da, kai rinkėjai yra demokratiško 
išsiauklėjimo ir kai vadai turi at
sakomybės jausmą. Blogiau yra.

kur mažumų odos spalva yra skir
tinga nuo daugumos. Ten visada 
yra daugiau progų neramumams, 
o ypač jei baltųjų mažuma buvo 
viešpačiais.

Gal kaikuriose valstybėse bal
tieji ir turės pakenčiamas sąlygas 
gyventi prie vietinės valdžios, 
bet daugumoje baltiesiem geros 
dienos baigiasi.

PAGALBOS J1EŠKOJ1MAS
KRYPSTA Į RYTUS
Afrikos tautelių vadai yra lin

kę kreipti savo žvilgsni i Šov. Są
jungą ir klausytis rusų nurody
mų. “žiūrėkit, ko mes atsiekėme 
per 40 metų, tuo tarpu amerikie
čiai užtruko net 200 metų”. Ta
čiau faktas, kad sovietų “atsieki- 
mai” buvo arba pavogti, arba tie
siog nukopijuoti nuo vakariečių, 
afrikiečiams problemos nesudaro.

Iš kitos pusės, kad amerikiečiai 
pasiekė šiandieninio lygio tik de
mokratijos keliu, o Rusijoje tūks
tančiai buvo išžudyta, kad būtų 
Įvesta komunistinė sistema, afri
kiečiams irgi nėra joks argumen
tas. Žmogaus gyvybė Afrikoje ir
gi nedaug tereiškia.

TORONTO, Ont
Sėkmingas čiurlioniečių 

koncertas ■
Jau seniai buvome Toronte gir

dėję Čiurlionio ansamblį. Po to, 
kai prieš kelis metus Toronto 
lietuviškoji visuomenė leido su
bankrutuoti operos spektakliui, 
ilgą laiką niekas nesiryžo dides
nių meninių vienetų i Torontą 
bekviesti. Pirmuosius ledus vėl 
pralaužė J. R. Simanavičius, pa
kvietęs čiurlioniečius. Pilna sa
lė publikos parodė, kad koncer
tas ir meniškai ir finansiškai pa
sisekė.

Čiurlio nio a nsa mblį scenoj e pa
matėme su tradiciniais vienetais: 
mišrų chorą, vyrų chorą ir mo
terų chorą su kanklių grupe. Ne
atvyko tik tautinių šokių grupė. 
Malonu buvo girdėti ir du solis
tus: Solistė A. Stempužienė, gra
žus ir gerai apvaldytas altas, sce
noje pasirodė su įprastu subtilu
mu ir įsijautimu į lietuviškųjų 
dainų lyriką. Sol. V. Verikaitis 
su čiurlioniečiais pradeda tik pir
muosius. bet labai sėkmingus, 
žingsnius.

Repetfuare vyravo naujos dai
nos. Tai daugumoje naujieji mū
sų kompozitorių J. Bertulio, J. Ži
levičiaus ir kitų kūriniai. Nema
žą dalį sudarė paties vadovo A. 
Mikulskio harmonizuotos liaudies 
dainos. Ypač kaikurios jų, saky
sime, “Ralio” mišriam chorui, 
yra originaliai lietuviškos ir seno
viškos. Neapsiėjo ir be “vetera
nų” dainų, kaip “Vėjo dukra” S. 
Šimkaus. Apskritai, visas repertu
aras pasikeitęs ir pametęs dalį 
čiurlioniečiams įprasto sentimen
talaus romantiškumo.

Sąstate čiurlioniečiai turi se
nųjų ir visai jaunų dainininkų. 
Ypač malonu buvo girdėti iš prie
auglio kylančius solistus — L 
Grigaliūnaitę, A. Gili, A. Liutkų.

Koncertas žavėjo visus. Šalia 
sėdėjęs žinomas Toronto anglų 
muzikos kritikas Johnson paste
bėjo. kad tokių gerų chorų jam 
retai tekę girdėti. A. R.

Latvių dainininkė Gaida Trezi- 
na latvių koncertų dr-jos suruoš
tame koncerte gražiai išpildė 
Dvorako, Schuberto, Griego ir 
latvių kompozitorių kūrinius. Ją 
gerai įvertino ’ 
muz. kritikas- Fr. Haworth.

. Neatsiimti šėrai
Yra likę apie 30 Liet. Namų 

išrašytų šėrų, kurių negalima 
įteikti nei pasiųsti paštu, nes nė
ra adresų ir nepavyko juos suras
ti. LN valdyba būtų labai dėkin
ga, jei tie šėrininkai, ar kas apie 
juos žino praneštų LN tel. LE. 
3-3027 jų adresus: Baturaitė Ro
žė, Bieliauskas Ignas, Budrys Ig
nas, Čeputis Klemensas, Dargis 
Kazys, Dimitrijevas Apolonas, 
Dirsė Bronius, Glineckas Jonas, 
Januška Liudas, Kalaina Vikto
ras, Kirelienė Bernadeta, Kon
čius Antanas, Kromas Paul, Kre
me ryte Benigna, Melašius An
tanas, Novorelskis Petras, Neve- 
rauskaitė Genė, Petrulionis Povi
las, Prisas Juozas, Prankienė Pra
nė, Prūsaitis Vytautas, Rimbu- 
tienė Janina (Rimavičienė), Sa- 
kevičius Apolinaras, Stadelnin- 
kas Liudas, Stalioraitis Juozas, 
Stravinskas Klemas, Strazdas 
Vladas, Tamošiūnas Vladas, Vai
čiūnas Bruno, Vileniškaitė Pranė, 
Vosylienė Aleksandra;

Nepilni šėrininkai. Kaikurie as- 
menys yra Įmokėję LN šėrų s-ton 
nepilnas sumas ir jie nesiskaito 
šėrininkais. Prašoma užbaigti 
mokėti iki pilno šėro, ypač tie, į 
kurie jau įmokėję nemažiau $10.; 
Tokių nepilnų šėrininkų yra 27.

Wally’s garažo naujasis savi
ninkas V. Strimaitis mielai patar
naus savo sąžiningu darbu vi
siems, kas pas jį kreipsis.

Buvęs ilgametis šio garažo sa
vininkas VI. Tarvydas nupirko 
Courtland, Ont., buvusi garažą 
“Lockstein Transport Ltd." prie 
Highway Nr. 3, kurį pavadino 
nauju vardu “Courtland Automa
tic". Sąžiningai patarnavęs lietu
viams Toronte, o dabar įsikūręs 
tabako ūkininkų rajone, tikisi bū
ti naudingas visiems plačių apy
linkių lietuviams. Tai, rodos, pir
masis ir vienintelis šios srities 
specialistas. įsikūręs tabako ūki
ninkų aplinkoje. S.

Gudų spaudos paroda atidaro
ma lapkričio 13 d.. Queen-Lisgar 
Branch bibliotekos svetimų kalbų 
skyriuje 1115 Queen St; W. Ji 
truks iki lapkričio 18 d. Orga-

Globe a. Mail” nizuoja gudų sąjunga Kanadoje.

Apmokamos televizijos progra-
Radijo stoti prancūzų kalba mos, bandomos Toronto priemies- 

Toronte ruošiasi atidaryti du Ka- ty Etobicoke, sudaro Paramount 
nados prancūzišku stočių vedėjai b-vei $3.500 nuostolių kas savaitę. 
— Crepault iš Montrealio ir La- Specialius prietaisus prie televi- 
vigne iš Timmins, Ont. Jie tikisi zijos aparatų, kurie uz nustatytą 
nupirkti iš CBC dabar veikiančia kainą įgalina žiūrėti pirmaeilius 
stoti 860 CJBC. "" ” ’ '

•r •

Karo atveju sovietai viską prarastu
Praėjo laikai, kai kildavo karas 

dėl svetimos valstybės ambasado
riaus įžeidimo arba piliečio nušo
vimo. Jau tiek daug buvo priežas
čių karui per paskutinius kelerius 
metus, tačiau nė viena valstybė 
jo nepradėjo, nes jo nenorėjo.

Karo nenori ir N. Chruščiovas. 
Jis gerai žino, kad karo atveju jis 
gali viską pralošti, o be karo — 
visą pasaulį laimėti. Jis žino, kad 
be karo amerikiečių atominės 
bombos liks enpanaudotos, kad 
JAV ir V. Europos pramonė, ku
riai jis neprilygsta, nebus pajung
ta kariniams reikalams, bet ir to
liau varžysis šaldytuvų ir dulkių 
siurblių patobulinimuose.

Jei karo nebus, Chruščiovas ga
lės ir toliau Vakaruose varyti ko
munistinę propagandą, siųsti sa
vo šnipus ir vykdyti sabotažus.

Be karo jo propagandos mašina 
galės ardyti vienybę tarp sąjun
gininkų ir net juos pjudyti.

Chruščiovas žino, jei nebus ka
ro, jam pavyks susitvarkyti su 
Sov. Sąjunga ir satelitiniuose 
kraštuose pasireiškiančiais nera
mumais.

Šiandieninė netikra taika suda
ro Chruščiovui geriausias sąlygas 
siekti savo numatyto tikslo — pa
saulinės dominacijos.

O jeigu karas? Tada viskas pa- 
sikiestų. Ką komunistai atsiekė 
per dešimtmečius, viskas gali bū
ti sunaikinta. Karo atveju visi Va
karų sąjungininkai mestų nesuta
rimus ir susivienytų. Viešoji opi-

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. .Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių.

Duodamas 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 akrų žemės, miško, ežeras j kurį įbėga upė. 6 kamb. 

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

18 akrų žemės: narnas, kabinos - katidžiai, biznio vieta, netoli Toronto. 
. Kaina S9 000. r
BLOOR — JANE. $10.000, 4 butų apartamentas ir 4 garažai. Kaina $28000.
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 Namą telefonas RU. 3-2105
Kreipkitės visais reikalais į EXTRA Realty Ltd. Čia ekstra patarnavimas.

nija pasikeistų prieš sovietus, 
propagandos keliai užsidarytų.

Karo atveju gal kiltų neramu
mų satelitiniuose kraštuose, o gal 
net pačioje Rusijoje. Chruščiovas 
nepamiršo, kaip praėjusio karo 
metu masės raudonarmiečių pasi
davė be kovos ir civiliai gyvento
jai pradžioje sutiko vokiečius 
kaip išlaisvintojus.

Daug kas spėlioja, kad sovie
tai gali pertoli nueiti ir Vakarai 
nebeteks kantrybės. Tiesa, Niki
ta su žodžiais nesiskaito, tačiau jo 
veiksmai yra labai apgalvoti. Kur 
jis mato, kad sutiks pasipriešini
mą, pasitraukia. Kiek kartų JAV 
parodė aktyvų pasipriešinimą, 
tiek kartų sovietai nusileido.

1946 m. Sov. Sąjunga atsisakė 
pasitraukti iš šiaurės Irano, bet 
Trumanui pagrasinus pasitraukė. 
Tais pačiais 1946 m. Sov. Sąjun
ga pareikalavo bazių Turkijoje. 
Si atsisakė, JAV pasiuntė pagal
bos, sovietai nusileido. Toliau 
Berlyno blokada. Libanas 1958 m.

Kodėl neužblokavo Berylno vėl 
šiais metais? Kur sovietų pažadė
ti “savanoriai” Vid. Rytuose? Ko
dėl nepadėjo Chruščiovas Castro 
invazijos metu9 Niekur jis nepa
naudojo karinės jėgos, kuri galė
tų sukelti pasaulini karą. Vienin
telis drastiškas Įsikišimas—Veng
rijos sukilimo numalšinimas. Bet 
tuo metu juk peilis buvo Chruš
čiovo gerklėje. Praradęs Vengri
ją. jis būtų praradęs ir kitus sa
telitus ir visa komunistinė impe
riją būtų prade jusi byrėti.

Chruščiovo taktika skiriasi nuo 
Stalino. Šiandien viskas daroma 
apgalvotai ir jeigu kur ir einama 
i svetimus laukus, tai durys visa- 

ida paliekamos atviros pasitrauki- 
' itiui.vį-;V'/■

Geresnio artisto kaip Chruščio
vas nereikia jieškoti. Jis tik žo
džiaisir grasinimais privertė Va
karus daryti Įvairias nuolaidas — 
viena po kitos. Jam taip sekasi 

į gąsdinti pasauli, kad Šiandien vi
si išsigąsta — ir nuo bato trink- 

i telėjimo i stalą ir nuo atominės 
bombos sprogimo.

Iki šiol žodžiais, grasinimais ir 
propaganda Chruščiovas pasiekė 
labai daug. Jeigu jam tas žaidi
mas seksis, jis pasieks dar dau
giau. Vienintelė jam reikalinga 
sąlygą —taika. V, K.

SPORTAS
AUSROS ŽINIOS

Si sekmadienį, tuoj po pamaldų 
įvyks Aušros sporto klubo ir tėvų - 
rėmėjų būrelio visuotinis susirinki- 
mas. Bus renkama nauja klubo valdy
ba ir atstovai ŠAL sporto klubų at
stovų ir darbuotojų suvažiavimui, bei 
aptarti klubo einamieji reikalai ir šio 
sezono darbotvarkė. Visi klubo nariai 
ir tėveliai prašomi būtinai dalyvauti ir 
be atskiro paraginimo tuoj po pamal
dų rinktis į apatinės salės sceną.

CYO mergaičių lygos rungtynės pra
dedamos šią savaitę. Taip pat šį sek
madienį, tuoj po Aušros klubo susi
rinkimo, bus žaidžiamos pirmosios 
B-C lygos rungtynės. Po vyrų klasės 
rungtynių Aušros jauniai žais su lat
vių jauniais draugiškas ar, jei šią sa
vaitę bus sutvarkyti jaunių klasės for
malumai, pirmąsias B-C lygos jaunių 
rungtynes:.

Krepšinio ir stalo teniso treniruotės 
vyksta kiekvieną antradieni, trečiadie
nį ir ketvirtadienį, žaidėjai prašomi 
laikytis savo grupei nustatyto laiko.

VYČIO ŽINIOS
Krepšinio treniruotės nuo praėju

sios savaitės vykdomos St. Christo
phers salėje šeštadieniais sekančia 
tvarka: 1-2 vai.- p p. berniukams ir 
mergaitėms; 2-3.30 vai. p.p. moterims 
ir 3.30-5 vai. vak. jauniams ir vyrams. 
Ateity tikimasi gauti dar vieną salę 
treniruotėms ir rungtynėms.

Pirmas pirmenybių rungtynes žais 
Vyčio krepšininkės šį antradienį 7 
vai. v. East Commerce mokykloj prieš 
Orphans.

Mergaitės CYO lygoje pirmenybes 
pradeda sekančią savaitę. Berniukai 
užsiregistravo Church lygos jauniau
sios grupės pirmenybėms.

Visuotiniame susirinkime, kuris įvy
ko praėjusį sekmadienį, išrinkta klu
bo valdyba 1962 m. ir išrinkti atsto
vai būsimam sporto darbuotojų suva
žiavimui. Valdyba pareigomis pasi
skirstys vėliau. Ta pačia proga buvo 
išklausyti valdybos bei re viz. komisi
jos pranešimai ir iškelta keletas nau
jų sumanymų.

Mūsų rėmėjui V. Akelaičiui nuošir
džiai dėkojame. A. S.

. ✓

filmus, Broadway vaidinimus ir 
sporto Įvykius, teturi 5800 abo
nentų. Telemeter stotis gali ap
tarnauti net 100.000 abonentų.

Mokslas dabar su
traukia hemoroidus 

be skausmo ir 
nepatogumo

Surastas vaistas, kuris palengvina 
skausmus bei niežėjimą ir sutraukia 

hemaroidus.

Toronto, Ont. (Specialiai) — Pirmą 
kartą mokslas atrado naują gydomą
ją priemonę sutraukti hemoroidus ir 
palengvinti skausmą bei niežėjimą. 
Tūkstančiams pagelbėjo ši nebran
gi priemonė, privačiai savo namuo
se be jokio vargo ar nepatogumo.

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

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

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

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

vaistinėse — pinigų grąžinimo ga
rantija.
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RjCHOįl
EALTORS

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

Kataliku veikėjų 
suvažiavimas
JAV Liet. R. Katalikų Federa

cija sušaukė 36-j i suvažiavimą 
Detroite spalio 21-22 d. Buvo už
registruota 60 atstovų ir virš 100 
svečių. Valdybos pareigūnai, jų 
tarpe ir prel. Pr. Juras, dv. va
das, padarė veiklos pranešimus, 
iš kurių paaiškėjo, kad daugely
je vietų federacijos vienetams 

Į trūksta bendradarbiavimo su pa
rapijomis. Katalikų veikla JAV 
esanti plati ir šakota, tačiau rei
kalinga naujų paskatų. Iškilmin
game posėdyje kalbėjo vysk. V. 
Brizgys apie kovą su komunizmu 
ir lietuvių katalikų vaidmenį. Pr, 
Vainauskas konkrečiais duome
nimis nušvietė katalikvbės būkle 
dabartinėje Lietuvoje. Dr. Ant. 
Sužiedėlis nagrinėjo laisvojo pa
saulio lietuvių pareigas. B. Poli- 

; kaitis padarė pranešimą apie 
"Dainavos” stovyklą, o dr. A. Da- į 
mušis jį papildė. Banketo metų,I 
kuris buvo suruoštas ALRK Su
sivienijimo 75 m. sukačiai pami-i 
nėti, jo pirm. L. šimutis vaizdžiai i 

i nupasakojo atliktus darbus. Fe-į
deracijos vardu kalbėjo prel. J. 
Balkūnas. uždegdamas visus da
lyvius kovai už Lietuvos ateitį. 
Suvažiavimą sveikino: Detroito 
burmistras, kongreso narys J. Le
sinski ir daugybė kitų. Naujon 
valdybon išrinkta: V. Leone, prel. 
L Albavičius, A. Darnusis. L. Ši
mutis. inž. A. Rudis, E. Juknevi
čienė, kun. P. Patlaba, prel. P. 
Juras. K. Kleiva, dr. K. Šidlaus
kas. dr. V. Šimaitis; kandidatai— 
J. Sakalas, dr. V. Vygantas.

Rezoliucijose pageidaujama: 
daugiau dėmesio jaunimui, lietu- 

! viškos katekizacijos. klebonų tal- 
■ kos federacijos skyriams, kasme- 
! tines katalikiškos spaudos savai- 
i tęs, platesnių kongresų, paramos 
ALTai ir BALFui.

Spaudos konferencijoj, įvyku
sioj suvažiavimo išvakarėse, da
lyvavo virš 20 redaktorių ir laik
raščiųatstovų. “T2" atstovavo A. 
Astašaitis iš Detroito. Buvo ap
svarstyti laikraščių tobulinimo, 
platinimo, savitarpio ryšio ir kt. 
klausimai. Pagci d a u t a didesnės 
paramos iš organizacijų, kurios 
naudojasi laikraščiais savo tiks
lams, bet apie parėmimą negal-

I VOja. ' .'/Ny

F. SENKUS Real Estate RO. 7-8131
1717 BLOOR STREET WEST, TORONTO 9

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, sal. Įmok. $1.400.

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

TELEVIZIJOS ANTENOS
K A I N O M I S . Antenos nuo $17.5®,

Televizijos bokštai nuo $45.0®. Garantuotas darbas ir vaizdas 
kanaluose 2. 4. 6. 7. 9. 11.
Skbnbinti: LE. M®®4 iki 1® vai. vak. Leonui BIEI>SKIUI.

Perkant ar parduodant betkoki nekilnojamą turtą, kreipkitės 
■ 4; šią gerai žinomą firmą.

Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, įvairaus dydžio apar- 
< tamentų, biznių, farmų sklypu etc.

Sąžiningas ir skubus patarnavimas.
Geriausias morgičių gavimas bei sudarymas visame Toronte.
DUNDAS — RONCESVALLES

$2.000 įmokėti, 6 kamb: atskiras 
mūrinis namas, 2 vonios, 2 virtuvės, 
kvadratinis planas, garažas. Ne- 
augšta kaina. Seimininkas pirko 
bizni.

QUEEN — LANSDOWNE
$3.000 įmokėti, 10 kambarių puikus 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 
naujas šildymas, puikios kietmedžįo 
grindys, didžiulis kiemas, labai že
ma kaina. Skubus pardavimas, pui
kus pirkinys;

WINDERMERE — BLOOR
$3.000 įmokėti, 7 kamb. atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 
alyvos šildymas, moderni virtuvė, 
didelis kiemas, arti Bloor.

JANE — BLOOR
$4.000 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
mūrinis namas, vandens alyvos šil
dymas, pusryčių kamb., garažas su 
privačiu įvažiavimu.

INDIAN RD. ------ -----------
DUPLEKSAS

$4.000 įmokėti, 12 kambarių ir 2-jų 
apšildytų saulės kamb., per 2 augš
tus, atskiras mūrinis namas, van
dens alyvos šildymas, dvigubas ga
ražas su privačiu įvažiavimu, vie
nas butas išnuomotas už S125 mėn., 
žema prašoma kaina.

INDIAN RD. — BLOOR 
DUPLEKSAS

S5.000 įmokėti, 13 kambarių, atski
ras mūrinis namas, naujas vandens 
alyvos šildymas, recreation kamba
rys rūsyje, dvigubas garažas, gra
žus rajonas, geras nuomavimui.

B1X>OR — KINGSWAY
$6.000 įmokėti, puikus 5 kambarių 
mūrinis bungalo, vandens alyvos 
šildymas, recreation kambarys, ga- , 
ražas su privačiu įvažiavimu, netu
ri skolų, arti Bloor, prašoma kaina 
tik $16.900.

SWANSEA
$6.000 įmokėti, modernus 5 kamba
rių tiktai 6 mėtų senumo gražus 
mūrinis bungalo. centrinis planas, 
aliumininiai langai ir durys, ga
ražas su privačiu įvažiavimu. 12 
metu atvira skola, daug ekstrų.-

JANE — ANNETTE 
TRIPLEKSAS

$10.000 įmokėti, 14 kambarių, 5 
metų senumo atskiras mūrinis pa
statas, vandens alyvos šildymas, šo
ninis įvažiavimas, viskas išnuomota, 
greitas užėmimas.

HIGH PARK

S2.900 įmokėti, High Park rajone, 
atskiras mūrinis 9 kanibarių 
namas. Dvi ultra-modernios 
v i r t u vės. Garažas ir šon i n i s 
iva/.ia v imas. 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 S 18.900.

$8.000 Įmokėti arba mažiau, 3 metų 
senumo dviejų šeimų na
mas— dupleksas. Dvigubas 
garažas ir privatus įvažiavi
mas. Pilna kąina $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 S28.C00.

$3.500 įmokėti. Naujas ypatingai di
delių kambarių bungalovas 
tarp Islington Kipling. Dvi
gubas garažas ir pr i va t us Į va
žiavimas. Pilna kaina S21.900.

$6.000 įmokėti, Bloor - Brock rajo
ne. dviejų šeimų mūrinis at 
ski ras namas —' dupleksas. 
Karšto vandens alyvos šildy
mas. Didelis kiemas. 4 gara
žai. Labai arti Bloor gatves. 
Pilna kaina $21.500.

100 akrų farnia prie Barrie, 6 kam
barių gyvenamas namas ir ki
ti pastatai geram stovyje. 
Traktorius ir kiti padargai. 
Pilna kaina $8.900. Mažas 
Į mokėjimas.

$18.560 pilna kaina. Didelė 255 ak
rų farma ant ežero kranto. 
Visi pastatai labai geram sto
vy. Labai tinkama pieno ar 
mėsinių gyvulių ūkiui. Da
bartinė savininkė - našlė no
ri skubiai parduoti. Prašo 
apie S5.000 įmokėti.

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

J. RUKŠA
I E. 2-4404

Namų telefonas LE. 6-9165
KITU NUOSAVYBIŲ.

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

PASITEIRAUKITE
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

DEL

ED. KONDRATAS 
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ 

siuvėjas
1113 DUNDAS STREET WEST • TORONTO • TEL. LE. 3-5454 

Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų kostiumams bei paltams.

O I BX-/ C? ^aujas savininkas
y 726 Lansdowne Ave.

(Tarp Bloor ir Dupont)ar age Tei. le. 3-0631
VISI MAŠINŲ REMONTO DARBAI LIETUVIAMS ATLIEKAMI
PIGIAU LIETUVIŠKAME WALLY’S GARAGE. Sav. V. Strimaitis.

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

726 Lansdowne Ave. TeL: LE. 3-0631, namuose LE. 74336

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. Q)rie Lans(,ownc Avc )
Telefonai: LE.4-8459; LE. 4-8450

Namu telefonas BE. 3-5996
BUNGALOW SWANSEA—BLOOR 
SI.5.900. mūrinis, visi dideli kamba
riai. alyvos šildymas, geram stovy
je, garažas prie šoninio įvažiavimo.

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

RESTORANAS. KABINOS, 
VASARNAMIAI

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

ŪKIS NETOLI STAYNER, 
WASAGOS KURORTO 

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

NETOLI PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS

$3.500, atskiras 8 kambarių* dviejų 
augštų mūrinis namas, šildomas aly
va — karštu vandeniu, 2 modernios 
virtuvės, 2 pilni vonios kambariai, 
garažas, idealus dviem šeimom.
RONCESVALLES —GEOFFREY 

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

GROŽIO SALIONO PASTATAS 
IR BIZNIS

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

NUOSAVYBE: INVESTAVIMUI
$26.500. mūrinė krautuvė su 2 bū
tais po 5 kamb.. pajamos virš $3 600 
per metus, krautuvė ir 1 butas iš
nuomoti pagal sutartį, 1 bute mėne
siniai nuomininkai.

Turime krautuvių, farmų. vasarviečių, kotelių, motelių Įvairiose 
vietose ir Įvairia kaina. Prašėme tik kreiptis pas mus. Taip pat 

parūpiname geresnėm sąlygom paskolų - morgičių.
Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius
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PETERS - WILES
R E A L T O R S L T D .

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

Čikagos lietuvis vaizdai ir vargai Skaitytoju laiškai ŠYPSENOS
IJ

EDVARDAS SULA1TIS iškelti klausimas, kodėl nenorima duo

JANE — BABY POINT 
$1.500 įmok., 5 kamb. mur. bunga- 
lovas. Dvigubas garažas, šoninis 
įval Skubus pardavimas.
SUNNYSIDE AVE. — GARDEN 

$2.000 įmok., 7 kamb. mūr. 2 virt., 
2 vonios, geras nuomavimui. 10 me
tu morgičius. Parduos už $14.000.

HIGH PARK BLVD. — 
RONCESVALLES

$3.060 įmok., 10 kamb. per 3 augš- 
tus, mūr. atsk., 3 virt., 2 vonios, 
dvig. garažas, namas be skolų. Pra
šo $18.500. Vertas pamatyti.

BLOOR — RUNNYMEDE 
$3.506 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 
$3.506 įmok., 10 kamb. originalus 
dupleksas. Viskas atskirai — du po 
5 kamb. butai. Narnas be skolų. Tes
tamentinis pąrd. Prašo $18.500.

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

SWANSEA — BLOOR
$4.060 įmok., 5 kamb., mod. bun- 
"alovas. Garažas ir šoninis ivaž. 
Galima tuoj užimti.

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

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

BLOOR — SWANSEA
$19-15.000 įmok., 5 butų aparta
mentas, graži vieta, geras nuoma
vimui, augštos pajamos. Geras in
vestavimas. Prašo $42.000.

Bl.OOIt — 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

Čikagoje lietuvių kalba išeina' Įdomu pažvelgti į didžiąją Či- 
daugiau dienraščių, negu betku- kagos telefonų abonentų knygą, 
ria kita svetima kalba. Lietuvius! Daug iš jos galima sužinoti, ypa
čia pralenkia tik anglų kalba pasi. tingai apie žmones, jų tautybę, 
rodą dienraščiai, kurių yra 5. pavardes ir kt. čia galima užtik- 
Antroje vietoje stovi lietuviai su ti ir daug lietuviškų pavardžių — 
trimis dienraščiais: “Draugu”, į daugiau, negu betkurioje kitoje 
“Naujienomis” ir komunistine 
“Vilnimi” (šis dabar jau neišeina 
pirmadieniais). Lenkai Čikagoje 
turi du dienraščius, o čekai, slo
vakai, žydai, kiniečiai ir vokiečiai 
po vieną. Vokiečių dienraštį da
bar leidžia ne patys vokiečiai, bet 
si ri j iečia i.

Lietuvių dienraščiai yra neblo
gai išreklamuoti Čikagos telefo
nų b-vės skelbimų knygoje, čia 
daugiausia vietos turi “Naujie
nos”, kurios pristatytos kaip The 
First and Greatest Lithuanian 
Daily in America. Worldwide Li
thuanian Coverage. Kiek mažiau 
vietos yra nupirkęs “Draugas“ — 
Foremost Lithuanian Daily in 
America Since 1909, o mažiausia 
— “Vilnis”, kuri pasitenkino pa
žymėdama tik įsisteigimo datą — 
1920 m. Beje, čia vieną eilutę tu
ri ir kažkoks “Lithuanian Darbi
ninkas Newspaper”, kurio adre
sas paduotas — 108 W. Lake St. 
Gal čia yra Brooklyno “Darbinin
ko” atstovvbė?* 1

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

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

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

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

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

knygoje pasaulyje. Plačiausiai Či
kagos lietuvių tarpe paplitusi pa
vardė yra Rimkus. Jų čia net 40 
ir 5 Rinkai. Antroje vietoje eitų 
Bartkai su 26 atstovais. Toliau — 
Šimkus su 18 atstovų. Tiek pat 
Kazlauskų. Ši pavardė yra pir
maujanti “ilgų” pavardžių sąra
še. Grigų yra 15, Vaitkų — 12, 
Kavalauskų ar Kavaliauskų — 12, 

’ Bružų — 12, Vaišvilų — ii.
Nevisi lietuviai yra užsikrėtę 

pavardžių trumpinimo, galūnių 
nukandimo ar visai jų pakeitimo 
liga. Yra galima rasti dar daug 
pavardžių, turinčių 10 ar daugiau 
raidžių. Tas pats yra ir su var
dais: apie 50% lietuvių vardų dar 
yra rašomi lietuviškai. Truputį 
liūdniau yra su moteriškomis pa
vardėmis ar vardais. Iš tūkstan
čių lietuviu moterų teko užtikti 
tik dvi, žyminčias savo pavardes 
ir vardus lietuviškomis galūnėmis 
— tai Rožė Rinkevičienė ir Biru
tė Kemėžaitė.

Gal būt už 5 ar 10 metų Čika
gos lietuvių vaizdas jų pavardėse 

Aleksas Ambrose — senosios ir varduose bus kitoks. Bet dar iki 
kartos lietuvis, ruošiasi išleisti šiolei jis nėra labai blogas. Atei

ties telefonų knygos mums daug 
ką galės paliudyti ir pasakyti.

TAUPYK IR SKOLINKIS
Toronto Lietuviu Kredito c
Kooperatyve "PARAMA"
Būstinė: Lietuviu Namai

1129 DUNDAS STREET WEST, 
Toronto 3, Ontario.
Telefonas LE. 2-8723.

Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%. Už asmenines paskolas ima tik 8%. 
Už paskolas - morgičius — 7%. • Paskolos mirties ir invalidumo atveju 

apdraustos. ♦ Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje.
DARBO VALANDOS: pirmadieniais ir penktadieniais nuo 10 vai. ryto ligi 
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 9 vai. v.: trečiadieniais ir ket

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

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

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

148 WESTMINSTER AVE. < Telefonas LE. 2-5191

i. ČIŽIKAS
ALFA RADIO & TV

PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 
TAISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MAŠINAS 

Tel. LE. 1-6165 • 672 Lansdowne Ave.

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

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

1076'A BLOOR ST. W., Toronto
Po į vai. vak. skambinti RO. 9-9392

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

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

AP. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. LE. 5-9130 

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

VISU RUSIŲ 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
.. . Eleldros 

kontraktorius
Visų rūšių elektros 

č Įrengimai ir pataisymai.
T«1 RO. 7-9947

24 Hnmberview Rd., Toronto.

V YRIŠKŲ IR C i 11 TT/M €1 Q 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ □1U V 1Z? Į HO

A. Beresnevičius
Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų. 

Augščiausios klasės darbas. Žemos kainos 
1299 DUNDAS STREET WEST. TORONTO.

.1
4

“Čikagos lietuvių istoriją”, kuri 
turės apie 600 spausdintų pusla
pių. Ji apims visą lietuvių veiklą 
nuo senųjų laikų iki šių dienų. 
Be organizacinės veiklos, Čia bus 
aprašomi labiau pasižymėjusieji 
Čikagos ar bent čia gyvenę lietu
viai — mirusieji ir gyvieji.

Šios knygos leidėjas, kuris pats 
vienas yra surinkęs daugiausia 
medžiagos, yra pakvietęs šių eilu
čių autorių paruošti knygai me-

VARLRS ŠERMENYS
Labai dėkoju p. J. Gobiui už nuo- ti katalikų Bažnyčios patarnavimas ir 

širdžią mano novelių knygos “Tūzų katalikų kapinėse kapas tragiškai žu 
klubas” recenziją. Matyti, kad kritikas 
J. Gobis yra nuoširdus žmogus, labai 
daug skaitąs, turįs gerą atminti. Tik 
gaila, kad jis ‘biusineja” autorių kal
bą. Juk gera kalba, be gramatikos ir 
sintaksės, reikalauja dar ir vientiso, 
be kontradikcijik mąstymol

“Terra” leidžia geras knygas ir rū
pinasi, kad būtų gražiai, meniškai iš
leistos. “Tūzų klubą” išleido ypatin
gai gražiai. Panaudota geresnis popie
rius, didesnis formatas, tvirtesni kieti 
viršeliai; skoningai papuošta dail. J. 
Pilipausko abstraktiniu stiliumi nu
pieštu aplanku. Knyga iš tolo pagauna 
aki. Ji taip brangiai išleista todėl, kad 
yra skirta šventadienių skaitymams, 
salionų bibliotekėlių papuošalui. “Tū
zų klubas” apima 11 rinktinių novelių, 
kurios yra labai originalios, ilgo ir gi
laus apmąstymo darbas. Greitai skai
tančiam ’Tūzų klubą” bus sunku pa
matyti kūrybos grožį, techniką, kom
poziciją, bei suprasti patį turini.

Čia norėčiau pasiaiškinti dėl novelės 
“Varlės šermenys”. Kritikas Gobis sa
va interpretacija įstūmė mane į bai
sią padėtį. Mano žmona Faustina ir 
brangieji mano draugai jau brinkina 
pančius karšti man kailį.

Iš širdies sakau, kad aš niekad netu
rėjau ir neturiu noro “pajuokti religi
ją”. “Varlės šermenyse” religija nepa 
juokiama, bet priešingai — pagerbia
ma. Vienas laisvų elgesių kunigas nė
ra religija. Visada turėjau ir turiu di
delį respektą religijai ir tikintiesiems. 
Dabar gi, Lietuvai esant prieblandoje, 
labai džiaugiuosi, kad ten yra Bažnyčia. 
Jei ten gyvenčiau, nepraleisčiau jokios 
progos nueiti į tą mūsų tvirtovę, tą 
uostą-

’•Varlės šermenys” novelėje norėta

ŠIMTO MILIJONŲ PAVERGTŲJŲ 
ATSTOVAI PARYŽIUJE

Pavergtųjų Europos tautų sei- eilės kalbų ir posėdžių buvo pri
mas šį kartą posėdžiavo Paryžių- imtas atsišaukimas į visas laisvo
je. Pirmąją dieną delegacijos su jo pasaulio vyriausybes, kuriuo 
9 tautų vėliavom nužygiavo prie prašoma veikti JT, kad būtų įgy-

vusiam nekrikštytam 7 m. vaikučiui? 
Taip pat parodyti kito septynerių me
tų berniuko supratimą sielos, dangaus 
ir t.t. Gerbiamas kritikas turėjo paste
bėti, kaip čia saugomasi užgauti daly
kus, kurie yra laikomi šventais. Ber 
niukas reikalauja pašlakstyti jo varlę 
švęstu vandeniu, žvakę uždegti, klau
pti melstis, bet yra atkalbamas; jo no
rai nepatenkinami. Berniukas to rei
kalauja, nes dar nežino, jog tai yra 
nuodėmė. Rodos, nesunku matyti, kad 
čia nėra noro “pajuokti religiją” bei 
šventus daiktus.

Šia proga dar pasakysiu, kad prof. 
Balčikonis paminėtas ne pajuokimui. 
Jo vardas įeina ta pačia prasme, kaip 
litai, doleriai ir žąsys. Sakiniu ar 
dviem norėta prisiminti ano meto 
mažyčius Kauno rūpestėlius. y

Ir kaip aš galėčiau drįsti pajuokti 
kalbininką Balčikoni? Jis yra mano dė
de. per korespondenciją mane mokęs 
lietuvių kalbos. , Antanas Tulys

Miestelio rinkoje kabojo užra
šas, skelbiąs įvairių rakandų iš
pardavimą: “Paskutinė proga at
sikratyti daiktų, kurie neverti lai
kyti, bet pergeri išmesti. Atsivesk 
savo vyrą".

džia°a apie naujuju ateiviu veik-■ Triumfo Arkos, kur padėjo vai-: vendintas prez. w. Wilscno lais- 
la paskutiniu 10 nu laikotarpyje.: n^us než .kariui pagerbti. Minios j vo tautų apsisprendimo princi-j

Jei°u pasiseks i°vvendinti tai J Paryžiečių sekė šią demonstraci- pas Vidurio ir Rytų Europoj, kur; 
ka A'’Ambrose vr^ numatęs busi H’ o policija sulaikė visą gatvės (tebėra sovietų pavergtos 9 tautos, i 
išleistas istorinės vertės‘kūrinvs,i judėjimą. Sesiją atidarė V Si-; jų tarpe ir Lietuva, Tas princi-Į 
kuriu taip maža turime. Žmonės(dzikziuskas, pasveikindamas dele-(pas esą buvo pritaikytas pasta-Į 
Čia gyvena veikia miršta bet ne- §atuSi kurie stovėdami išklausė 9 raišiais metais Azijai ir Afrikai.') 

’ tautų himnus ir prancūzų mar- bet paneigtas pusei Europos nuočia gyvena, veikia, miršta, bet ne
mažos dalies iu veiklos aprašymu ~ . - .. i
mes nematome ir ii pasilieka tik seljeies-himno. Prancūzijos par- 194o m. Su Berlyno krize esą is-į

■ nespausdintuose prisiminimuose' ^amento atstovas A. Conte pasakė; kyla klausimas, ar laisvieji kraš-1 
I ar'spaudoje, kuri laiku bėgant, kalb9;„ kurioje pabrėžė, kad tai ryšis ginti laisvo apsiprendi-į
• sunyksta.

Daug rūpesčių kelia netik daž- j 
i nos žmogžudystės, vagystės ar ki-! * 
ti baisūs įvykiai, bet ii- vis kylam' 
čios viešojo susisiekimo kainos. 
Čia veikia CTA b-vė, kuri, nesu- 
vesdama galą su galu, kelia bilie
tų kainas.

Dabar Čikagoje vietinio susi
siekimo kainos yra bene augščiau- 
sios visoje Š. Amerikoje. Už va
žiavimą su persėdimu, čia reikia 
mokėti net 30 et. į vieną galą. 
Prieš 10 metų temokėjome 15 et.

Pasirodo, kainų kėlimas neiš- 
gelbsti. Kainas keliant mažėja ke
leivių skaičius ir vis po kiekvie
no pakėlimo netenka nemažo bū
rio žmonių. Tad kurie priversti 
naudoti viešojo susisiekimo prie
mones. turi ant savo pečių nešti 
didesnę naštą. Dabar šį reikalą 
norima sutvarkyti Illinois senate, 
kuris nenori leisti didinti kainų.

Dažai ir sienoms 
popieris!

Valkos, iepežiai, terpentinas.
Sky’s Paint & Wallpaper 

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

Jane 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 
Buto — RO. 6-3135.

Will-Do Cartage 
Baldų pervežimas 

mieste, prieinama kaina.
Visi baldai apdrausti.

Broliai SODONIAI.

124 GRACE ST.. Toronto

Tel. LE. 4-8390

. kad tai ryšis ginti laisvo apsiprendi- Į 
Chruščiovas siekia‘sukelti Euro- mo.principą ar jį paliks sovieti- 
poj neutralizmo bangą, priversti niarns kaprizams.
kraštus nusisukti nuo vakariečių; Kalbėjo taipgi visa eilė svečiu 

j ir tuo suardyti laisvojo pasaulio politiku iš JAV, y. Vokietijos. V.
• vienvbe. Pav. Seimo prrm. F. Na- ‘ e . .4 •
gv. paskutinis teišėtos Vengri- Berlyno. Sveikinimą parėmė net 

į'os premjeras, savo kalboje iškė- P^^uzų komunistų parti- 
‘|lė V. Europos apsijungifną. atei-pos nai>s Rajtnond Le Bourre.

nantį Bendrosios Rinkos forma.! Lietuvių delegaciją sudarė: \ . 
Tai būsiąs didelės reikšmės ivy-* Sidzikauskas. B. Venskuvienė. 
kis Vidurio ir Rytų Europai So- pik. Lanskoronskis. dr. P. Kar- 
cialistė Z. Lubin kalbėjo apie so-^ velis. kun. J. Petrošius. V. Banai- 
vietų politikos vingius. Po visos Uis. E. Turauskas.

Atbėgėliai Švedijos kilę iš Lietuvos
Iš smarkiai saugomo R. Vo-® 

kietijos uosto Sassnitz nedideliu 
žvejų laivu Švedijon atbėgo ketu
rių asmenų šeima. Bėgimą orga
nizavo 84 metų senelis, švedų 
policijai Trelleborgo uoste jis 
pareiškė, jog tai jo ketvirtasis pa
bėgimas. Jis ir jo sūnus yra kilę 
iš Lietuvos ir visą pokario laiką 
klajoję po įvairias R. Vokietijos 
vietas. Senelis pareiškė, kad pa
bėgimas buvo ilgą laiką planuo
tas. Kokiu būdu jam pavyko iš
sprukti iš smarkiai saugomo Sass- 
nitzo uosto, jis atsisakė pasakyti. 
Drauge atbėgo sūnaus žmona ir 
17 m. amžiaus dukra,

— Iš rusų turistinio laivo “M. 
F. Kalinin" pasišalino 35 m. am
žiaus rusas ir paprašė politinės 
globos Švedijoje. Pabėgėlis ne
priklausė laivo įgulai, bet kelia
vo kaip eilinis turistas. Sovietų 

' pareigūnai iš laivo, o vėliau ir iš 
■ ambasados nesėkmingai mėgino 
'susisiekti su pabėgėliu. E.

Maskva. — Rusų spauda buvo 
paskelbusi, kad kosmonautas Ga
garinas dalyvaus komunistų par
tijos kongrese, tačiau Vakarų
spaudos atstovai jo ten nematė, i 
Tass irgi nė žodžiu apie jį neuž
siminė. Titov pirmą kongreso die-1 
na dalyvavo. Gagarinas buvo pa
kviestas Indijon ir Italijon, ta
čiau. atrodo, dėl ligos atsisakė.

OILS LTD.
AtMvm

HROžAITIS
Greito t kura-atyvos pristatymai 

patarnavimas.
TaMonai LE. 3-4908.

Ar jūs ketinate 
vykti į Europa?

AR
KA NORS
ATSIKVIESTI?
Dėl pilnu informacijų, be jo
kio Įsipareigojimo, paskambin
kite ar susisiekite su
HENRY MOOS—viešu notaru

KENNEDY
T ra yel Bu rea u Ltd.

296 QUEEN ST. W.
W Telefonas EM. 2-3226/;|| 

Įsteigtas 1926 m.

Sovietai negali 
pradėti karo
Nuolatiniai paskutinių dienų 

sovietų atominių bombų sprogdi
nimai" siekia paveikti laisvąjį pa
saulį. o ypač neutraliuosius, kad 
jie. išsigandę atominio karo, da
rytų spaudimą JAV. kad šios nu
sileistų sovietų reikalavimams. 
Chruščiovas labai gerai žino, kad 
jis jokio atominio karo prieš J A V 
negali pradėti. Nors sovietai kai- 
kuriose technikos srityse yra 
amerikiečius ir pralenkę, JAV 
yra dar daug stipresnės, šiuo me
tu JAV turi 40.000 atominių bom
bų atsargas. Jų bendras pajėgu
mas yra 35 milijardai tonų dina
mito. Šalia raketų lėktuvai dar 
yra pagrindiniai atominių bombų 
nešėjai.

Vien laivynas nuo 15 sunkiųjų 
lėktuvnešių gali pasiųsti beveik 
tokį pat skaičių bombonešių, kiek 
rusai jų iš viso turi. Strateginei 
komandai priklauso 89 bazės su 
1650 sprausminių bombonešių, 
kuriu dalis nuolat skraido, kiti 
stovi parengtyje. Be jų apie 2000 
bombonešių turi taktinė aviacija. 
Viso JAV turi apie 5000 bombo
nešiu. kurie šių dienų kare dar 
gali suvaidinti lemiamą vaidmenį.

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RŪŠIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

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

•Taisomi RADIO IR TV aparatai
patefonai, teiprekorderiai importuoti ir vietiniai. Darbas atliekamas prity
rusio specialisto garantuotai. F. NORVYDAS.

i

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

W. A. LENCKI

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADEI.AIDE ST. W. 
Rocifl 107 

Telefonas EM. 6-4182 
Toronto

Labiausiai atsidavęs
- Kas iš naminių gyvuliu 

biausiai atsidavęs žmogui?
— Višta! -— pons mokytojau. 

--’Ją galima valgyti dar jai negi
mus, o ir po mirties vištienos nie
kas nemeta lauk.

Chirurgas ne budelis
Pas chirurgą ateina pacientė 

poniutė, pasisako turinti veide 
grožio trūkumą, kurį prašo paša
linti operacijos būdu. Apžiūrėjęs 
chirurgas atsisako.

Kodėl? — ji klausia.
y —■ Aš. ne budelis: čia reikia vi
są galvą nupjauti. ..

Autobuse ■(■;; y
Į pilną keleivių autobusą ilin», 

stora moteris ir atsistojo prie sė
dinčio vyro, kuris nieko nelaukęs 
bandė atsistoti. Tačiau moteris ( ^ 
mandagiai jį pastūmė atgal, saky
dama:

:— Aš nepripažįstu tų persanu- 
sių mandagumų. Mielai galiu pa- 
stovėti.

Po trumpos pauzos vyras vėl 
bando stotis. Moteris vėl jį pastu
mia atgal. Ir trečią kaną — taip 
pat y-.'( >'■;(■ ; .. <.;

— Nustok tamsta, pagaliau, 
mane stumdžiusi. Dėl lainstos aš 
jau tris sustojimus pravažiavau. 
— supykęs šaukė sėdįs v) ras.

Be nugarkaulio
Komunistinės R. Vokietijos ) rez. 
Grotewohl paslydo ir nudardėjo 
laiptais. Sekretorius šoko prie te
lefono ir šaukia gydytojui:

— Dėl Lenino meilės, daki i'o, 
kuo greičiau atvyk! Grotewohl įsi
laužė nugarkauli.

— Nesąmonė, — atsako dakta
ras. —- Jis nugarkaulio niekad ne
turėjo ...

Taiklus atsakymas
Mokytoja: Jonuk, pasakyk, ko

kius produktus gamina Kuba’?
Jonukas: Nežinau.
Mokytoja: O iš kur jūs gaunate 

cukrų?
Jonukas: Pasiskoliname iš kai- 

mvnu...

la

Automobilių, namų, vasarnamių, sveikatos, 0 /^1 Zį Z101 1 
gyvybės, pensijų ir kt. Il’/«

11 d 1 TT*1 zl 1 P- ^aus^° Agentūra 

-H—J' JL CV V*- i 1 1 I C-4- X 49 Cameo Cres., Toronto 9.

Dr. E. ZUBRIENĖ
PANTŲ 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, B1SSETT
SEGUIN

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

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

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 
) / praneša, kad 

persikėlė 
į naujas patalpas 

1134 DUNDAS ST. W.
Toronto 3, Ont.

“Telefonas LE. 4-8431

Dr. V. Sadauskienė
DANTŲ GYDYTOJA 

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

les), Toronto.

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

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

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

1082 BLOOR W., Toronto 4. 
(į 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 
L, LUNSKY, R.O.

Pritoiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kolbomis.

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

NAMŲ, AUTO, VASARVIEČIŲ, KOMERCINIAI.
ATS AKOM YBF.S, 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 DRAUDIMO BENDROVES 

DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE KANADOS PROVINCIJOSE. 
18% NUOLAIDA IMANT DRAUDIMĄ Iš VIENOS KOMPANIJOS
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Prisikėlimo parapijos žinios
Pradėtas trimetinis parapijos

dalyvavo 750 žmonių. Maistą pa-

Šv. Jono Kr. parapijos žinios į
— ši savaitė yra paženklinta

didžiuoju mirusiųjų prisiminimu vajus. Iškilmingoje vakarienėje 
Mūsų mintys, meilė ir maldos dalyvavo 750 žmonių. Maistą pa
jungiąs! su mūsų tėvais, broliais ruošė ir vaišių metu tarnavo pa
ir artimaisiais, kurie jau ilsisi rapijos vyrai. Visus labai malo- 
ramybės miegu Viešpatyje.

Mirusiųjų prisiminimas:
Trečiadienį, Visų šventųjų die

ną. 7.30 vai. vak iškilmingos pa
maldos, giedant jaunimo chorui; 
pamokslas, Libera, procesija prie 
didvyrių paminklo.

Ketvirtadienį, Vėlinių dieną, 
šv. Mišios nuo 6.30 vai. ryto iki 
9 vai. ryto. Vėlinių vakare šv. Mi
šios 7.30 vai. aV? C/

Atlaidams už mirusius laimėti 
sąlygos: minėtomis dienomis pri
imti šv. Komuniją ir sukalbėti 6 
poterius.

Mirusiųjų pagerbimas lietuvių 
kapinėse Įvyksta šį sekmadieni 3 
vai. po pietų.

— ši sekmadieni, lapkričio 5 
d., pamaldose prisimenamas vy
riausias Kat. Bažnyčios galva — 
popiežius Jonas XXIII 80 metų 
amžiaus ir trijų metų pontifikato 
proga. Prisiminkime ji, kad Vieš
pats laimintų jo, kaip Bažnyčios 
vadovo, misiją sunkiose krikščio
nybei valandose.

— Parapijos finansinis .vajus
pradėtas sekmadieni iškilmingais: vai. vakaro. Po vakarinių Mišių 
pietumis par. salėje. Pietų metu bus Vėlinių pamaldos ir mirusių 
salė netalpino dalyvių ir, dide- prisiminimas.
liam apgailestavimui, dalis ture-i Visuotiniai Vėlinių atlaidai 
jo grįžti i namus. Kalbėtojai — [gaunami nuo trečiadienio pietų 
dr. A. Bacevičius, J. Andrulis, V. iki ketvirtadienio vidurnakčio. 
Aušrotas, V. Akelaitis. A. Rinku- — Sudėtinių Mišių Vėlinių uo
lias ir kun. P. Ažubalis iškėlė va- vena prasidės Vėlinių dieną ir 
jaus praktiškąją pusę. Iš pavapi- bus tęsiama per visą lapkričio 
jai reikalingų pasižadėjimais su- mėn. Mišios bus laikomos kiek- 
kclti $45.000 sekmadieni sukelta vieną dieną 8 vai. ryto. Iki šiol 
du trečdaliai. Sudarant naujus neatsiųstos intencijos bus surink- 
sąrašus rasta, kad lietuvių re- tos vakarinių Visų šventų Mišių 
miančių šv. Jono Kr. parapiją metu.
yra žymiai daugiau, negu para- — šis penktadienis yra mėne- 
pijos vadovybė galvojo, šis džiu- šio pirmasis. Vakaro Mišios — 
ginantis faktas prisimenamas no- 7.30 vai.
rint pastebėti, kad išeivijos gyve- — Tretininkų susirinkimas — 
nime lietuvių tarpe krikščioniško- ši sekmadieni po paskutinių Mi- 
ji dvasia tvirtėja. Šv. Jono Kr, šių.
parapija ir jos vadovybė jaustųsi — Nekatalikiškas mokyklas 
laiminga ir savo misiją atlieką, lankantiems mokiniams kateche- 
jei ir toliau kukli šv. Jono Kr. tinės pamokos dėstomos kiekvie- 
bažnytėlė mūsų tautiečiams pri- na sekmadieni po lOval. Mišių, 
mintų tėviškės šventoves ir lietu-: Gimnazistai prašomi rinktis i ak- 
viškai krikščionišką dvasią. torių kambarius, o pradžios mo-

— Gili padėka priklauso para- kyklos mokiniai — į muzikos stu- 
pijos moterims, ypač Kat. Mot. diją.
dr-jos narėms, už darbą rengianti, — Giliai užjaučiame M. Tarnu- 
vajaus vaišes ir daugumoje suau- laitienę ir P. Augustinavičių, jų 
kotą gausų maistą. Dėkojame vy- motinoms mirus Lietuvoje.
rams, vadovavusiems pietų prog- — ši sekmadienį visas katali- 
ramai, kurijos atstovui B. Thomp- kiškasis pasaulis mini Jo šven- 
son, kurio darbštumas sutaupė tenybės popiežiaus Jono XXIII 
daug bereikalingų išlaidų parapi-;80 metų jubilėjų. Visus parapijie- 
jai ir kurio takto dėka parapijoje čius ir tikinčiuosius nuoširdžiai : 
buvo išvengta daug bereikalingų raginame gausiai eiti sakramen- 
komentarų ir palengvinta vajaus i tų ir maldoje prisiminti Kristaus 
vykdymo eiga. Jie galėjo isitikin- Vietininką. Visų Mišių metu da-[ 
ti,. kad mūsų žmonės patys moka: romą antra rinkliava šv. Tėvo i 
gražiai tvarkytis ir. kur reikia, naudai.
parodyti susiklausymo. ' — Jaunučių ateitininkų bėrų-:

Atsiprašome tuos asmenis, ku- niūkų susirinkimas — šį sekina- [ 
rių pavardės iš anksto nebuvo at- dieni. 4 vai. p.p.. muzikos studi- 
žymėtos kartotekoje ir nebuvo joje, 
apsižiūrėta pakviečiant pietums. 
Įvedus vokelių sistemą, parapi
jos sąrašai savaime susitvarkys.

Dėkojame visiems parapijie
čiams už gausų dalyvavimą ir rei
kalo supratimą. Vajus eina pir----- ------
myn. Likęs trečdalis lengvai bus Mill Dr.. Raymond Ave., River- 
sukcltas. Kviečiame visus para- side Cr., Riverview Gdns. ir 
pijiečius iki sekančio sekmadie- Thornhill Ave.
nio baigti užpildyti pasižadėji- — Pakrikštyta: Jono ir Jadvy- 
mus. Šią savaitę išsiuntinėjami i gos Gaigalų dukrelė Vida Mari
namus sekmadieninėms aukoms ja: Povilo ir Angelės Kairių sū- 
skirti vokeliai. nūs Jurgis Jonas. Tėvelius nuo-

PARENGIMAS lapkričio 4 d., šį šeštadienį,
Prisikėlimo parapijos salėje

niai nuteikė parapijos suaugusių 
choro gražus meninės programos 
išpildymas, o parapijos vaikučių 
choro dainavimas daugeli sujau
dino iki ašarų. Kristaus Karaliaus 
šventė buvo paminėta specialiu 
žodžiu vakarienės metu. Jau gau
ta 150 pasižadėjimų — $40.000. 
Jonas ir Sofija Tumosai, “Nord 
Mende - Phoenix Ltd.” firmos sa
vininkai, padengė visas iškilmin
gos vakarienės išlaidas ir Įteikė 
$1000 čeki. Parapijiečius, vajaus 
talkininkus ir komitetą nuošir
džiai sveikiname ir linkime sėk
mingodarbo vajaus metu:
_ Visą šią savaitę kviečiame 

vyrus talkininkus pasiimti nori- - 
m ų aplankyti parapijiečių korte
les. Taip pat visą šią savaitę gali
ma atnešti tų pasižadėjimų koh 
teles, kurie jas bus pasirašę. 
Kviečiame — talkininkų mums: 
dar daug reikia!

— Šį trečiadienį yra Visų 
Šventų šventė. Katalikai privalo 
išklausyti šv. Mišių. Jos laiko
mos — 7, 7.30. 8 vai. ryto ir 7.30

— Sudėtiniu Mišių Vėliniu no-

Į —Ateinančią savaitę lankomos i 
gatvės: Baby Point Rd.. Baby

: Point Cr.. Brule Gdns.. Brummel 
Ave.. Giendonwynne Ave.. Har
shaw Ave.. Humber Trail. Hum- 
berview Rd.. Lessard Ave.. Old

Mininė programa:
mergaičių duetas, smuikas ir pianinas, išpildys jaunieji talentai.
Šokiai grojant Cubana orkestrui.
Pasistiprinimui ir atsigaivinimui veiks bufetas.
Nuoširdžiai kviečiame atsilankyti ir pasigėrėti mūsų jaunųjų 
menininkų pasiektais laimėjimais.

. ..e,’-.-’• •

Pradžia 7 vai. vak. Įėjimas $1.50.
• T. P. š. Kuopos Valdyba

Vilniaus Krašto Lietuvių S-gosToronto sk. vaIdyba 
šį sekmadienį, lapkričio 5 d., Toronte ir 

Hamiltone rengia

Pranešima apie dabartinę Lietuva padarys ir 
valandos ilgumo filmą parodys

žurn. S. NARKELIŪNAITĖ:
Toronte “■ Prisikėlimo parapijos salėje 6 vai. vakaro.

Hamiltone “ Lietuvių Namų Delta kino salėje punktualiai 2 vai.

Rengėjai

Lietuvių Studentų Sąjungos rengiami 
lapkričio 10 d.z penktadienį, 8 vai. vak.

• Saulės Princesė!
• Garbės svečias-----Jurinas Gagarinavičius
• Pirmieji 20 atvykę gaus...?
• Kviečiami ir 13-tds klasės studentai.

Šv. Jono parapijos salėje.
V a 1 d y b a

Š.m. lapkričio 11 d., šeštadienį, 7.30 v.v 
Prisikėlimo parap. salėje įvyks 

šaunus, tradicinis

BA LIU S
GROS •OLYMPIA" ORKESTRAS
VEIKS TURTINGAS BUFETAS
BUS LOTERIJA IR KITI ĮVAIRUMAI
ĮĖJIMO DOVANA — $1000 GYVYBĖS APDRAUDA 
įėjimas S 1.50. VISUS MALONIAI KVIEČIA

SLA 236 KUOPA IR 
SPORTO KLUBAS “VYTIS”

Vyr. moksleivių ateitininkų 
susirinkimas įvyks ši sekmadienį.

MONTREAL, Que.
Šv. Kazimiero bažnyčioje Vė

linių vakare 8 vai. laikomos pa
maldos už parapijos steigėjo ir 
pirmojo klebono kun. Vyšnfauško 
vėlę ir už visus parapijos miru
sius. ; ':•••

šis penktadienis yra šio mėne
sio pirmasis.* Mišios AV bažnyčio
je bus vakare 8 vai.

. . - į 'i/. '"'!- : ■ -aGgg
Lituanistinių mokyklų ' tėvų 

komitetų rengiamas metinis ba
lius Įvyks ši šeštadieni, lapkri
čio 4 d., AV par. salėje. Pradžia 
7 vai vak. Numatoma graži pro
grama ir jaukios vaišės. Pelnas 
skiriamas lituanistinėms mokyk
loms. Jauskime tautinės garbės 
pareigą Į ŠĮ neeilinį parengimą 
atsilankyti.

Šv. Kazimiero par. šv. Onos 
Jdr-ja lapkričio 4 d. rengia šau- 
įnią vakarienę parapijos svetainė- 
į je. Parapijiečiai ir parapijos bi
čiuliai kviečiami gausiai daly- 

jvauti. . .. !<•
• AV parapijos tradicinė rudeny 
[vakarienė — lapkričio 25.d: Pa
kviestas puikus orkestras. Ruo
šiama turtinga loterija!
' Šv. Onos dr-jos ĄV par. na
rės praeitą šeštadieni turėjo,spe
cialias pamaldas. Apeigas atliko 
klebonas T. J. Borevičius. SJ. Po

i pamaldų narės turėjo kuklias vai- 
įšes klebonijos salėje. Dr-ja ren
gia kortų vakarą gruodžio 2 d.

A V par. šeštad. lituanistinės 
mokyklos mokinių tėvų susirinki-

(iiias Įvyko praeitą šeštadieni mo
kyklos patalpose tuojau po pa
liokų. Susirinkimą pradėjo mo
kyklos ved. mokyt. A. Blauzdžiū- 
nas; trumpai nušviesdamas mo
kyklos darbą. Mokykloje dirba 5 
mokytojai ir mokyklą lanko apie

' 90 mokinių. Susirinkimas aptarė 
į kaikuriuos aktualius m-los rei
kalus ir išrinko tėvų komite
tą, Į kurį Įeina: J. Ramanauskas,

Pamaldos lietuvių kapinėse
Vėlinių proga liet, kapinėse 

Port Credit pamaldos — ši sek
madieni, lapkričio 5 d. 3 vai, p.p. 
kapinių centrinėje aikštėje. Pa
maldos: vaikų choro procesija, 
malda už mirusius, pamokslas ir 

! “Viešpaties Angelas”. Ta proga 
pašventinama pora naujai pasta
tytų paminklų.

Maloniai kviečiami Toronto ir 
apylinkių lietuviai dalyvauti mi
rusiųjų pagerbime. Lietuvių ka- 

' pinėse šiuo metu yra palaidota 
j 41 lietuvis. - K. Taryba

K. Leipus, D. Akstinienė, A. Gu
dienė ir G rigaliūnas. Sus-mui 
pirmininkavo J. Ramanauskas^ 
sekretoriavo K. Kubilienė.

Linkime naujam komitetui na
šaus darbo lietuviškosios mokyk* 
.los ir savo vaikučių labui.
\ Ajjkojo A V --bažnyčlėis remon
tui: po $10. VĮ. Geleži^ųias, Pr. 
Ilgūnas,, J: Adomaitis, ’P. Gurk
lys, J. šiaučiulis, F. Morkūnas; 
Ipol. Tauteris, Palubinskas, B: 
Kasparavičius, E. Šveikauskaitė; 
$20 — 1. ir P. Lukoševičiai; $3 
— Agn. Mičiulienė.

Montrealis pirmauja gyventojų 
skaičiumi. Per penkis metus 
Montrealyje gyventojų skaičius 
padaugėjo 1.741.813 ir dabar yra 
2.059.341. įskaitant priemiesčius. 
Torontas per ta patį laiką nuų 
1.502.253 paaugo iki 1.741.813.- 
Procentiškai Torontas paaugo 
I9.7cc, o Montrealis 18,2%. •

. Šaltojo karo • 
konferencija b

Lapkričio .pradžioj Romoje 
Įvyks “Conference Internationale 
sur la Guerre Politique des Sow
jets”., Pirmoji šios rūšies konfei 
rencija Įvyko I960 m. gruodžio 
mėn. ir joje dah vavo tokios žy
mios asmenybės kaip: P.II. Spaak; 
M. Schumann. Th. Dodd. A. Ker-1 
shen iš Anglijos. Matteo Lombar
do. dr. R. Jaeger ir daugelis kitų?

Laukiama, kad ir šiemet dauge
lis žynį i u vakariečių poli tiku da
lyvaus. Gera būtų, kad ir lietuviai 
joje dalyvautų. Jeigu kas tuo lai
ku būtų Romoje, prašome paimti 
iš ABN. 140 Bathurst St., Torom 
to, Ont.. Įgaliojimus - rekomenda
cijas. J. K.

Mielus kolegas
inžinierių ALGĮ ANKUDAVIČIŲ

• - ■ ir

sukūrusius ateitininkišką šeimos židinį, 
sveikiname ir linkime saulėtų dienų

Toronto stud, ateitininkai

Atšauktas parengimas
Sporto klubo “Vytis” tradicinis 

parengimas, paprastai ruošiamas 
Royal York viešbutyje, dėl ten 
vykstančio tarnautojų streiko, at
šauktas. Salė buvo išnuomota dar 
prieš streiką. Visi nuolatiniai šio 
parengimo lankytojai kviečiami 
atsilankyti i SLA ir “Vyčio” ben
drą balių. Žiūr. skelbimą. j.b.

Stasė Yokubynienč gavo liūdną 
žinią iš Lietuvos, kad mirė jos 
tėvas Pranas Kavaliauskas.

Sesuo Augusta, vyriausia NPM 
vienuolijos vadovė iš Putnam, 
Conn., lydima seselės Margaritos, 
vaikų darželio vedėjos, aplankė 
“Tž” redakciją. Ji rūpinasi geru 
vienuolijos veikimu Įvairiose vie
tovėse. Ypač rūpi jai nauji pa
šaukimai. nes vienuolijai reikią 
kandidačių. Šiemet vienuolija bū
tų turėjusi 8 nauias kandidates, 
jeigu nebūtų sukliudę jų tėvai.

Vilkiuku vadovai
High Parko rajono DLK Gedi

mino dr-vės draugininkas v.sl. K. 
Batūra iš pareigų pasitraukė. 
Nauju draugininku paskirta v.sl.

Dabartinis Vilnius filme . P. Šaulienė, pavaduotoju — sk.v.
VKL S-gos Toronto sk. valdy- R. Gaižutis. Globėjai: ps. Z. Ka

ba ŠĮ sekmadieni, lapkričio 5 d. j linauskas. ps. J. Dambaras ir v.sl. 
! Prisikėlimo parapijos salėje ren-;P. Goceitas. DLK Vytenio dr-vės 
[gia tradicinę Vilniaus Dieną. Šis i draugininke — v.sl. R. Jurkšai- 
į minėjimas savo forma bus skir-įtytė ir pavaduotoja A. Aižėnaitė. 
tingas nuo ankstyvesnių. Su pra< Globėja — p. Stankuvienė, 
nešimu ir filmu apie šiandieninę i 
Lietuvą atvyksta neseniai mūsų 
tėvynę lankiusi žurn. S. Narke- 
liūnaitė. Jame matysime daug, 
Vilniaus vaizdų. Kauno Laisvės 
Alėją, Kauno pakeles, Dainų slė

sni. Nufilmuoti yra ir Trakai ir 
j vienas rytinės Lietuvos provin
cijos miestelis, kolchozo pastatai,'

i pievos ir laukai.
Rengėjai kviečia i salę atvykti 

bent pusvalandžiu anksčiau, ka-j 
dangi minėjimas-pranešimas bus 

' pradėtas punktualiai 6 vai vak. 
j Žurn. S. Narkeliūnaitč atvyks
ta Į Torontą šeštadieni ir apsistos 
pas P. B. Saplius; tel. LE. 7-1503.

Tėveliai prašomi atkreipti dė
mesį į vadovų šaukiamas sueigas 

j ir vaikučiams padėti į jas nuvyk- 
i ti. Vilkiukų sk. vedėjas <

Ona Mikailaitė Įstojo į N. Pra
dėtosios Marijos seserų vie nu o- 

j liją Putnamc. JAV. Ji baigė Lo
reto kolegijos 12-tą klasę labai 

i gerais pažymiais. Jos tėvelis dir
ba šv. Vincento Pauliečio pr. mo
kykloj kaip sargas.

Evangelikų dešimtmečio 
minėjimas

Lapkričio 4 d., šeštadieni. 7 v.;—- ŠĮ penktadieni, pirmąjį lap- širdžiai sveikiname, o vaikučiams1 lapkričio 5 d . 6 vai. vak . Prisi- __
•ičio mėn., pamaldos 7.30\al. v. linkime Dievo palaimos ir globos.Įv- St‘ Ge01’ge bažnyčios salėje,)Sekmadieniorvta ji vyks Vilniaus
— Jaunimo choro repeticija ši; ijk oeiniuKams. rrasomi atvjK- « i-----t.-—™ j:--------------: u—:u—
ečiadieni 6 vai. vak. Sol. L. Šukvtė Toronte gimnazijas lanką berniukai, ku-

kričio mėn., pamaldos 7.30 vai. v

trečiadieni 6 vai. vak. Sol. L. Šukytė Toronte
— Už a'a. Jono Žuklio vėlę šv.j Naujai kylanti žvaigždė, hąmil- 

Mišios šį sekmadienį. Po pamal- i toniškė lietuvaitė L. šukytė To- 
dų šventinamas Čirūnų šeimos, ronto lietuvių Caritas yra pa- 
velioniui pagerbti paminklas lie- į kviesta koncertuoti Toronte. Kon- 
tuvių kapinėse. icertas Įvyks gruodžio pradžioje.

rie ir nėra at-kai.
Jaun. mergaičių ateitininkių 

susirinkimas — ši sekmadieni.

410 College St., kampas Lippin- dienos minėjimui į Hamiltoną.
Valdyba^ cott, įvyks iškilminga Toronto

liet. ev. liuteronų šventės vaka-l j. Dubinskas iš Hamiltono ap
lankė “TŽ” ir užsakė laikrašti sa
vo giminaitei, lankančiai vietinę 
mokyklą, kad ji pamėgtų lietu-; 
višką spausdintą žodi.

K. B.

JOSEPH J. RAJCA FURS Gustas

Siuvami pagal užsakymą nauji kailiniai paltai, atnaujinami bei taisomi 
seni ir duodami patarimai. Kailinių paltų apsauga — Cold Storage.

091 (p™ Oovercourt), Toronto 4, Ont.
7X1 vo 11 eg e ar. telefonas le. 4 5545.

Mylimai mamytei Lietuvoje mirus.

nuoširdžiai užjaučia

A. Sapokicnė
V, ir A. Užupiai
J. ir A. Sungailos

H

M. TAMl LAITIENĘ ir jos šeimą.
.mamytei Sinkevičienei mirus Lietuvoje, 

nuoširdžiai užjaučia

. A. ir I,. Ciplijauskai
Lorencai

'/•J.. Siekiai

Mylimai mamytei Lietuvoje mirus.
MA RIJĄ T A M ŪLA I T I E N £ ir šeimą 

nuoširdžiai užjaučia

E. ir L Aleksai
S. ir V. Lininiai
A. ir K. Rusinai
A. ir P. Ščepavičiai

rienė. Bus nušviesta .parapijos
| laokričio 5 d„ 4 vai. įįdE W veiltla ir' Praves,a *“1^H 
I kiį Namuose — 57 Sylvan Ave. j grama, dalyvaujant sol. H. Rozal- 
i Visos mergaitės prašomos susi- čiui. Parapijos triūbininkai išpil- 
!rinkimuose dalyvauti uniformuo-■ d.vs keletą muzikinių dalykų. Va-' 
tos. ' --

I ' mi kunigai: šen. kun. A. Trakis,
Vyr. mergaičių moksleivių at- sup. kun. fct. Neimanas iš Čika- 

kių susirinkimas — irgi šį sekma- gos ir daugiau svečiu bei organi- 
Į dienĮ, lapkričio 5 d.. 5 vai. p.p., zacijų atstovai.
L. Vaikų Namuose.

Mergaičių popietė vyksta kiek 
[vieną sekmadieni 4 vai. p.p. L. 
Vaikų Namuose. Jose gali daly-; 

jvąuti kiekviena lietuvaitė mer-> 
' gaitė 6-9 metų amž. Vadovės

:ays Keietą muziKinių oaiyKų. va- ■ • , «
[karienėje dalyvaus mūsų gerbia- LlCrUVISKO DaiuU 
mi kunigai: sen. kun. A. Trakis. j

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

savo Kredito Kooperatyve /'LITAS"
SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS. PASKOLOS LENGVAI IR 

GREITAI DUODAMOS BETKOKIAM GERAM TIKSLUI.
BANKAS VEIKIA: šiokiadieniais 1451 Crawford Bridge Ave., Verdun — 
pirmadieniais nuo 10 iki 1 vai. ir nuo 7 iki 8 vai., trečiadieniais ir penkta
dieniais nuo 7 iki 8 vai. Sekmadieniais Aušros Vartų parapijos salėje nuo 
10 vai. 30 min. iki 1 vai.

Visais paskolų reikalais kreiptis pas ved. padėjėja 
PR. RUDINSKĄ tel. HU. 12957.

Pirm. J. Bernotas. A V. 8-3111 • Vedėjas D. Jurkus, PO. 7-4286Lapkričio 5 d. 1 vai. p.p. Išga-Į 
nytojo bažnyčioje Bloor St. W... 
kampas Indian Rd.. Įvyks iškil
mingos pamaldos su šv. Vakaric- 
ne. Pamaldas atlaikys sen. kun. 
A. Trakis ir sup. kun. St. Neima-i
nas. Pamaldų metu giedos sol.: BALTIC MOVERS

Bazaras jau pakeliui H. Rozaitis. jo vadotaujamas c o persimas Toronte ir tolimomis 
Lapkričio 25 d LVN rėmėjai ’”s 11 Pros ,riunimnKai. distancijomis. Visas vežamas turtas ap-

I ruošia dideli bazarą, norėdami Nuoširdžiai kviečiaine šioj mū- 5^^;
; padėti seselėms skolas sumažin-i;
‘ ti. Visi prašomi nešti dovanas 
tam tikslui tiesiai pas seseles— 
57 Sylvan Avė. LVN rėmėjai i

su parapijos iškilmingoj šventėj, kl"^“’
kuo gausiau dalyvauti. 30 DEWSON st.. Toronto

Šventės komitetas Telefonas LE. 41403

Putvio šaulių kuopa 
lapkričio 5 d., 5 vai. vak. LNa- 
muose šaukia visuotinį susirinki
mą.šauliai kviečiami gausiai da
lyvauti. Kuopos valdyba ,

Ruošiasi skautoramai
Toronto skautija ruošiasi artė

jančiai skautoramai lapkričio 12 
d . sekmadienį. Prisikėlimo audi
torijoje. 5 vai vak. Teks pamaty
ti nauja ir įdomią programą. Be 
torontiškių iš Hamiltono sutiko 
atvykti G. Breichmanienė su dar 
nematytais tautiniais šokiais F.

A L GARBENS
REAL ESTATE

OnUrio. ir Toronto Real Estate Boards narys.

1611 Bloor St W. Toronto, Ont.
Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2664 ■

BROCK — QUEEN. SLOW Įmokėti, balansas S12.000 per 13 metų, moder
niškas. 2virtuvės,ncpęreinami kambariai, nauja apšildymo sistema.

BATHURST — BLOOR {mokėti/ balansas $13.000 per 10 metų.
8 kambariai su visais baldais, vandeniu alyva apšildomas. “Estate*’ 
nardavimas. ,

RUNNYMEDE — BLOOR. $6.000 Įmokėti, balansas $14 500 nėr 10 metų. 
7 kambariai, prie nat Bloor, vandeniu šildomas, platus įvažiavimas, mo- 
dArn’škas gražus narnas/ ’ i

SIX POINT — BLOOR $10.000 įmokėti, balansas $11.500 per 10 metų.
S^rę;alia’ statytas bungalow rusvs pilnai užbaigas. ??eram rezid. rajone.

KRAUTUVU — BLOOR — DUNDAS. $5000 Įmokėti, balansas $17.500.
Modemiškai pastabias, nlius du butai, geroj vietoj.

TR1PLEKSAS — ORIGANALUS. $10.600 Įmokėti, balansas $22 000. 17 
ką^bariū. balkonai, vienu metų senumo, geros nuomos, geležiniai laĄ> 
ta< virtuvės su visais įrengimais: pečiai, šaldytuvai ir kt. Aliumininiai 
langai. . • ’ -. . . . ,

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