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Lietuviška gimnazija
Lietuviškos gimnazijos Amerikos žemyne klausimas pakarto

tinai iškyla tai spaudoje^ tai suvažiavimuose. Prieš metus jis buvo 
stipriai pajudintas Čikagoje. Dabar vėl šis klausimas iškeltas Ka
nados LB Tarybos suvažiavime, Įtraukiant tą reikalą net Į rezoliu
cijas. Jeigu problema pakartotinai keliama ir nagrinėjama, vadi
nasi, yra gyva ir aktuali. Ir iš tikrųjų, tokios gimnazijos reikalin
gumo niekas neginčija. Dar daugiau: gerai organizuota lietuviškoji 
gimnazija su bendrabučiu yra visų pageidaujama ir užginama, nes 
labai prisidėtų prie lietuvybės išlaikymo mūsų pr ia ugančio j e in- 
teligentijoje. Ji būtų pagrindinis lietuvybės veikėjų šaltinis. Ji 
taip pat būtų tikras išganymas lietuviams, kuriuos su šeimomis 
likimas yra nubloškęs Į mažesnes kolonijėles ar pavienes sodybas. 
Jei taip, tai kodėl visdėlto iki šiol tokios idealios gimnazijos ne
turime?

Nagrinėjimo reikalui tenka pagrindini klausimą suskaldyti i 
du šalutinius. Pirmiausia, kokia ta idealioji gimnazija turėtų būti? 
Toliau — ar esamomis sąlygomis yra įmanoma tokią gimnaziją 
įkurti ir išlaikyti?

Pasakyti, kad gimnazija turi būti lietuviška dar permaža. Iš 
tikrųjų laisvajame pasaulyje šiuo metu turime jau net keturias 
lietuviškas gimnazijas: Marijos — Čikagoje, šv. Antano — Kennė- 
bunkporte. Vasario 16 — Vokietijoje ir Tėvų saleziečių —Itali
joje. Jei klausimas vis dar keliamas, vadinasi, esamosios gimna
zijos reikiamo atsakymo dar neduoda. Nuo čia nagrinėjimą ir pra
dėkime.

Pirmiausia iškyla gimnazijos dėstomosios kalbos klausimas: 
kuri kalba būtų pagrindinė, kuri šalutinė? Nors ir su širdgėla, 
turime pripažinti, kad pagrindinė kalba turėtų būti anglų, su labai 
sustiprinta lituanistika. Tai diktuoja realusis gyvenimas, nes abi
turientas, baigęs gimnaziją su pagrindine lietuvių kalba, būtų 
visai neparuoštas nei studijoms Amerikos universitetuose nei ko
kiam kitam profesiniam darbui. Tai yra viena priežasčių, kodėl 
lietuviškosios gimnazijos Europoje nepatraukia didesnio moks
leivių skaičiaus iš Amerikos. Toliau eina gimnazijos vieta — ji 
turėtų būti Amerikoje, Čikagos, Toronto ir Niujorko trikampio 
viduryje; geriausia kokiame nors miestelyje ar dvare. Šis reikalas 
yra viena pagrindinių Europos ii' Kennebunkporto gimnazijų silp
nybių: iš Čikagos ar Toronto kad ir i Kennebunkportą yra ne
toli tūkstančio ’mylių. Trečias pagrindinių dalykų būtų bene lai. 
kad tokia gimnazija būtų koedukacinė, kur berniukai ir mergaitės 
mokytųsi kartu. Nė viena lietuviškųjų gimnazijų Amerikos žemy
ne tokia nėra. Ketvirtas tokios gimnazijos bruožas bene turėtų 
būti tas, kad Visi gimnazijos mokytojai, nors ir laisvai kalbą ang
liškai, būtų nuoširdūs lietuviai patrijotai, nes tik mokytojai padaro 
lietuviškąją mokyklą tikrai lietuviška. Pagaliau paskutinis dalykas 
— tokia gimnazija turėtų būti privati ir uždara, t.y. Į ją priimami 
tik lietuviai.

Ar galime pajėgti tokią gimnaziją sukurti ir išlaikyti? Esamo
mis sąlygomis tuo tarpu — ne. Jau vien jos Įkūrimui reiktų apie 
S260.000. skaičiuojant pati minimumą. Kasmetinis gimnazijos iš
laikymas atsieitų nemažiau kaip $50.000. Tuo tarpu neturime to
kios. institucijos, kuri galėtų mesti i tą reikalą tokius didelius 
pinigus. Pagrindiniai mūsų pinigų teikėjai tuo tarpu yra parapi
jos ir vienuolynai, bet jie turi ir daugiau reikalų, negu vien gim
naziją. Dalį savo pinigų jie skiria jau esamoms gimnazijoms, ir 
tai tur būt viskas, ko iš jų galime tikėtis. Tokių didelių sumų ne
sudės mokinių tėvai. Gal kada tai galės vykdyti Lietuvių Fondas 
iš savo procentų, bet ir tai vargu, nes i gimnazija reiktų sudėti 
beveik visas palūkanas. ?

Jei taip, tai nejaugi čia būklė be išeities? Išeitis, nors ir da
linė. gal ir būtų: tai lietuviškasis bendrabutis. Bet apie bendra
buti gal reiktų pasisakyti plačiau ir atskirai. A. R.

KAS
QUEBECO

PROVINCIJOJE pagyvėjo 
separatistų sąjūdis, noris provin
ciją padaryti nepriklausoma vals
tybe. Visose partijose atsiranda 
veikėjų, kurie propaguoja atsi
skyrimą, tačiau dabartinis prem
jeras J. Lesage pareiškė, kad jų 

. svajonės niekad netaps tikrove.

PASAULINĮ MAISTO
BANKĄ Įsteigti pasiūlė Ka

nados žemės ūkio min. A Hamil
ton. Romoje Įvykusioje JT mais
to ir žemės ūkio konferencijoje, 
tam pasiūlymui pritarė ir kitos 
valstybės’ Norima, kad visos vais

Staigiai mirė r ėda k

ESIET SVEICINATI KOPĖJA CINĄ PAR MŪSŲ TAUTU BRIVIBU!

Ir daina šaukia tautai laisvę.
Latvių dainininkai ruošiasi savo n ‘priklausomybės minėjimui lapk ieio 18 d.

Latvio žodis Lapkričio 18 proga

NAKTIS TAMSI AUSI A PRIEŠ AUŠRĄ

Savaitės įvykiai
SOVIETAI PASIŪLĖ “NAUJ4” PLANĄ VAKARAMS DĖL 

BERLYNO. Štai jo pagrindiniai bruožai. Keturios okupacinės Vo- 
i kieti jos valstybės — JAV. Anglija, Prancūzija ir Rusija sudaro nau

ją sutartį, kuri garantuos beriyniečių laisves ir nekliudomą susisie- 
.amą tarp Berlyno ir Vakarų. Sudaroma sutartis tarp Rusijos ir 
R. Vokietijos, kuria R. Vokietija pasižada respektuoti tas laisves. 
Vakarų valstybės turi respektuoti R. Vokietijos suverenumą. Sutar
tis turi būti privaloma ir V. Vokietijai.

V. VOKIETIJOS AMBASADORIUS H. KROLL Maskvoje turėjo 
1 vai. 45 min. pasikalbėjimą su N. Chruščiovu. Vakariečiai esą su
tinka priimti sutarti dėl Berlyno, bet nenori prisiimti jokių ga
rantijų dėl R. Vokietijos, kuri yra faktinai pilnoje Sovietų okupaci- 

] joje, savo politikos neturi ir viską tvarko pagal Maskvos Įsakymus. 
| Sovietų užs. r. min. Gromyko ė— - - ---------------------
(dar pridėjo, kad- sudarytoji su-:kad jei Rusijos lėktuvai pradėtų 
tartis turėtų pabaigti Berlyno bombarduoti miestą, visi trauktų- 

j okupaciją: sovietai nesipriešinsią si i kainus.
i ūkio santykiams ir finansiniams t JUNGTINES TAUTAS ar jos 
reikalams tarp Berlyno ir V. Vo- dali rimtai svarstoma perkelti i 

i kietijos, bet nenori laikyti Ber- Berlyną. Tuo būdu sumažintas 
G.— J-’-—- t Įtempimas tarp Rytų :r Vakarų

dėl pačio Berlyno, būtų patenkin
ti rusai, galbūt ir vokiečiai, kad 
jų sostinė tokiu būdu yra pager
biama. Chruščiovas tai idėjai yra

lyno V. Vokietijos dalimi.
MOLOTOVAS IŠ VIENOS 

I GRĮŽO I MASKVĄ. Drauge 
(su kitais stalininkais Molotovas, 
(buvęs Stalino dešinioji ranka, palankus“ 
i yra išmestas iš komunistų parti- - - — --- 
(jos. Kelionėj buvo lydimas kelių 
Rusijos ambasados tarnautojų — 
čekistų. Maskvos gelcž. stotyje jis 

(atsisakė komentuoti savo išmeti- 
(mą iš partijos. Yra padavęs ape- 
(liaciją c. komitetui ir bando dar 
l nepasiduoti. kratas Hughes surinko 1.080.990

VOKIETIJOS KANCLERIS (balsų, o Mitchell — 1.043 800. 
ADENAUFRIS baigia suda-iNors pirmasis labai ?:.~zai bu..

ryti savo kabinetą" ir rengiasi i ( žinomas, o Mitchel bcSzo-' dMrt^ 
Vašingtoną tartis su prez. Kenne
dy. Angliškoji, žydiškoji; nekal
bant jau apie komunistinę spau
dą, puola Adenaueri: esą ir pres- 
tižas sumažėjęs, ir balsų gaunąs 
eažiau. ir pasitikėjimas Vokieti

jos parlamente menkas, žodžiu.
T 1O . .. i n puola už viską, o vpač už taijJT- kur Indijai atstovauja komu-

i Lapkričio 18 proga siunčiame ka(j nedar0 jokiu‘ nuojaidu bolše- nistU simpatikas Krišna Menon, 
į nuosiraziausius sveikinimus, is-; Vlfeams dėl R v okietijos * (ir kur iis pasmerkė Amen-
|reikšdami solidarumo jausmą, ika ir Rusija dėl atominiu bandy-

iic pasauJmūsų broliams lietuviams. Linki-! ALBANIJOS KOMUNISTINĖ įmų. Nehru prašė Kennedy ne- 
Su laiku!me nepajudinamai ištverti vie-' VALDŽIA, kuri dabartiniu metu. siųsti savo kariuomenės i Aziją 

- jjningoje abiejų tautų laisvės ko- pykstasi su Rusija, bijodama ru- ; kovoti su komunistais, nes tai esą 
apsupo^ Rusijos padarysią blogą Įspūdi. Kalbėda- 

■ mas JT Indijos premjeras pabrė- 
,, žė ir vėl taikos reikalą neprilei- 

1 ūžiant prie karo, kuris sunaikin
tų visą žmoniją.

JAV RINKIMUOSE LAIMI 
DEMOKRATAI: Niujorko bur
mistras demokratas išrenkamas 
jau trečią kartą — gayo 1.239.500 
balsų, respublikonas Lefkovitz— 
836.500, ir trečias — 320.000. 
New Jersey gubernatorius demo-

zai buvo
... . rbo 

sekretorius prie Eisenhoweno.
INDUOS PREMJERAS

J. NEHRU keturias dienas 
viešėjo Vašingtone ir turėjo il
gus pasikalbėjimus su JAV prez. 
J. Kennedy. Prezidentas esą ni> 
stsūundė IiivajOS laikysenos

inas gali pramušti ir uolą. Būki- 
i me ir mes tais nuolatiniais lašais: 
(ateis laikas, kad kietoji vergijos 
r , T zyl o ■■c,.-1 qV vI q

Latvijos Nepriklausomybės —

Netik geografija, istorija ir et-1 
ninė giminystė riša latvius su lie- • 
tuviais, bet ir bendras likimas ko- j 
voje už laisvę. Netik dabar, bet 
ir praeityje latviai su lietuviais: 
kovojo drauge petys i petį prieš ( 
bendrus pavergėjus. Mūsų tautos 
nėra gausios, bet nemarus laisvės, jėgiais ar nusiminėliais. žmogaus, 
troškimas, didvyriškumas ir ryz- palVarkyti dalvkai šiame pašau
tas Įgalino mūsų tautas gyventi iyje niekad nėra amžini. 7.. 
Baltijos pakrantėse ištisus tūks-i kruvinos ir kbstingos galybės su-! . ■ . . . , .. 4
tančius metų. j byra i dulkes, o nemari tiesa nie- ( voje, teikiančioje geriausią sek-jsiskos pastos.

Jau daug metų praslinko nuo (kad nesudūžta. Ir tai nėra pri- Tii vienybe sūdai o jėgą. Po 
tragiškojo birželio, kai sovietų (puolamybė, kad latvių ir lietuvių clel bukl,ne vieningi, 
tankai užėmė mūsų laisvus. Die-1 kalbos skambėjo Baltijos pakran- j 
vo palaimintus kraštus. Stebint tėse tūkstančius metų, kad mūsų i o L« m
iš tolo atrodo, kad su augančiais tautos pergyveno baisius karus.: Skilia ksi

metais stiprėja mūsų priešas ir sunaikinimus ir kad mūsų kul-i ... , . ... . . , .
mūsų viltinga kova netampa per-įtūros buvo išsaugotos. Esame ti- J Nuošaliai nuo lietuvių ir kitų vėliau nuvyko į (incinatti. JAV, 
gale. Tai neturėtu daryti mus be- kinčios tautos, tikime amžina ji i žinomų gyvenęs seneliu prieglau-i uviein metam, is ten persikėle į t iptnvoq TŠlMcvinimn Kn

* Dievo teisingumą Nenaiudina-; doj Erindale. Ont.. kam kapelio- ■Toronto sv. Augustino kun. semi- ( Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Ko-
.. leismgųmą. įMepajuoma . lapkričio 7 d atsiskyrė suĮ nariją. kurią po 2 metų baigė ir | miteto s.iri. sesija įvyks lapkričio

. šiuo pasauliu kun, K. Baronas;; 1919 m. birželio mėn. buvo išven- 25-26 d. Niujorke. J sesiją yra
11 ĄjiviMva nai uą nu sivo gvvpnimo dali nra- fintas kunigu iau 36 ni amž šv : kviečiamas iš Europos VLIKo. trauks vergijos grandines ir lais-; niaziąją Savo gy venimo aaijpra unias xuaieU. jau 00 m. amz.. sv. Tarvhnc nirm T Gipmya

- - ■ leides besidarbuodamas su kana- Mvkolo katedroje. Vikaravo len- vyKū. laryoos pnm. j. Giemza,
■ ' ~ ’ ' - ’ “ ' Stanislovo ir kanadiečiu kuris referuos apie Europos nuo

taikas ir politikos eigą, okupuotos 
Lietuvos dabartinę padėti ir pa
starųjų laikų Įvykius. Apie savo 
kelionę po Europą ir patirtas nuo
taikas praneš LLK pirm. V. Si
dzikauskas, ypač apie savo pasi
kalbėjimus žymiose Įstaigose 
Londone. Parvžiuje ir Bonnoje.

E.
II Pasaulio Lietuvių Seimas 

numatomas šaukti 1963 m. vėl 
Amerikos žemyne, kur 1958 m. 
Įvyko I Pasaulio Lietuvių Sei
mas — Niujorke. /■;:

J. NTEDRA
Laisvojo pasaulio latvių fe

deracijos valdybos narys. 
Katiliuos latvių ie^cracijos 

vicepirmininkas

mai tikime, kad mūsų kraštai — 
t Latvija ir Lietuva — kartą nu

dėl būkime vieningi!
ambasada savo armija. Vyriausy 

įbė perspėjo sostinės gyventojus

NAUJO KANADOJE?
tybės. turinčios maisto perteklių, I Ontario prov. ir visoje Kanadoje, vės saulė pakils žavingame spin- 
savanoriškai padėtų nepasiturin-i Paskutiniu metu jų aktyvumas dėjime.
tiems kraštams. žvmiai padidėjo ir pasak raitosios bico nv«vjaurc itiomgą u o»cu- , . ,, , . • n, n t •

• policijos viršininko C. W. Harvi-;ta kova. Tad nenustokime tikėję ven1“1.0 pabaiga skundėsi inkstų vo M ellande apie 7 metus — iki
K J -- - - .r.- - .............. - - į*v.... Lapkričio lu turėjo 1929 m. i\ai Toronto lietuvių sv.

*Mūsu!yykti Pas dr- Hauck i šv. Juozą-(Jono Kr. parapija neteko savoj 
( po ligoninę patikrinti sveikatos, ( steigėjo kun. Gervicko. vyskupas, ’ 
bet nebereikėjo. Lapkričio 7 rytą dabartinis kardinolas J. C. Mc-I

HIPOTEKINIU PASKOLŲ — so.n- Padėtis kaskart blogėja. Kri- 
MORGICIV nuošimtis vai- i ™nalistų sindikatai taip susi- 

džios - NHA — išduodamoms (tvarko, kad jiems net įstatymai 
paskoloms sumažintas iš 6a/4 i n.ieko negali padaryti. JAV tei- 
6i.į>% ‘ į smgumo mm. R. Kennedy pareis-

! kė, kad organizuoti kriminalistai 
i šiandien kovoja ne ginklais, bet 
(gerai apmokamais advokatais.

i diečiams. Buvo sveikas visą laiką 
Mes kovojame teisingą ir šven- sulaukė 77 m. amžiaus, nors i gy

kų šv.
šv. Cecili j os parapijose, kleboną -

i galutini laimėjimą. Juk naktis, sutrikimu. Lapkričio 15 turėjo 1929 m. Kai Toronto lietuvių sv 
yra tamsiausia prieš aušrą. .........
broliai tėvynėje yra prispausti ir 
parblokšti. Jie mažai ką gali ša-j, ...-?J. - _ . . . . , IZ n
vo ir visos tėvvnės terovei Mos iku nepssirodė Mišioms* Vio- Ciuigan, paskyrė kun. K. Barona 
esame ju atstovai laisvajame na-inuolės karmelitės, žinodamos ka- 1929 m. torontišken liet, parapi- 
saulvje. Priminkime kiekviena perono punktualumą, susirūpino. )cn. Vėliau ji pakeitė kun. Pr. 
proga apie mūsų likimą laisvoms Patikrinusios rado „n mirusi. Ka- Garmus is JAV (1931-1932 m.), o 
valstvbėms. raskime draugu vals- riangi jis neturėjo čia giminių, kun. K. Baronas buvo išvykęs 1 
tybininkų ir viešojo gyvenimo at- 1 , . , .. -

. .. . stovu tarpe, pasipriešinkime mū- arkivyskupijos
SKAIČIUS, dar neoficialiais su p*rje§0 planams. Vandens la- bendrą tvarką, kun Baronas, bu-

- .. .7...v,. „j vo palaidotas lapkričio 10 d. šv, 
tačiau nuolat ir pastoviai krisda- Augustino kun. seminarijos kapi

nėse, kur ne vienam kunigui ne
statomi paminklai, o tiktai maža 
antkapio lentelė su pavarde, gi
mimo ir mirties data. Gedulingas _ .
pamaldas šv. Mykolo katedroje Baroną šv. Jono Kr. par. klebo- 
atlaikė pats arkivyskupas Pocock. nu. 1936 m. jis buvo nukeltas ka. numatytas 1962 m. rūgščio 3-4 
asistuojamas kunigų. Pamokslą " ~ - . - * ’*
pasakė kun. Cochran, šv Mor
kaus par. klebonas Dalyvavo 
apie 60 kunigų ir keli civiliai. 
Lietuviams kunigams atstovavo 
kun P Ažubalis, šiaip lietuvių 
buvo tik vienas kitas, nes per “T 
Ž” nebuvo Įmanoma pranešti 
žinia gauta tik išėjus laikraščiui.

DOLERIO NUVERTINIMAS
kainavo Kanados iždui jau 

$186 mil. Kai tik kanadiškas do
leris pradeda kilti, valdžia super
ka Kanadon Įplaukiančius ameri
kinius dolerius, kurie yra 3 cen- praėjusios vasaros surašymo duo- šas nėra nei didelis, nei galingas 
tais brangesni. Kanados doleris ineniir.is. vra 18.200.000. t 
buvo nuvertintas krašto ūkiui pa- -.(o-"-
kelti. ,,(.7 ■' .. /..J

KANADOS GYVENTOJU

imigracija kanadon Lstviu vyskufHS miškakirtis
PER 1961 m, žymiai sumažė^ x x .. . 4

jo. S.m. atvyko mažiausia imi-1 Šiuo metu Latvijos katalikai 
grantų nei betkuriais metais nuo yra Paįlk^ be vyriausio ganytojo 
karo pabaigos, Iš 56.000 š.m. at- 77 vyskupo. Vienintelis Latvijoj 
vvkusiu imigrantu daugiausia bu- likęs vyskupas Kazimieras Dul- 
vo italu—11 202. britu—10.735. binskis. netrukus po įšventinimo. 
y(/?.;;.(;N.buvo išvežtas i sovietų kone, sto- 

„ . * ., i vykias ir kalėjimus, kur išbuvo
BEDARBIU PAŠALPOS tiems, |ejję metų Paleistas iš kalėjimi- : 

nes priežiūros, liko pasiųstas 
kias mokyklas, gali būti pakeltos miškų darbams Rusijoj. I960 m. 
iki $50 savaitei. Tuo norima pa- Latvijos apaštališku administra- 
gyymti specialybių įsigijimą. Iki toriu popiežiaus buvo paskirtas 
šiol vedusiam bedarbiui moka- Julijonas Zacests. tačiau šių na- 
įpą pašalpa neprasokdavo $36 sa- reigų eiti negalėjo dėl griežtų, 
vaitei. komunistinių suvaržymų. Į

* 7 * I Latvi ios katalikai neturi nė j
ARGENTINA UŽSAKĖ vienos kunigų seminarijos. Kan-

.KAN’AIJOJE 70 garvežių už didatai i kunigus paruošiami pri-Į 
au.. $14 mil. Čilei parduota popic- j račiai Šiais metais yra 7 kandi- ’ 
To-į riui gaminti mašinų už $11 mil. datai, kurių sovietinė valdžia bet

gi neleidžia šventinti be leidimo, į

Lapkričio 11 d. Brooklyne nuo 
širdies smūgio mirė Juozas Tys- 
liava. “Vienybės" leidėjas ir re
daktorius. eidamas 59 metus. Pa
laidotas trečiadieni Cypress ka
pinėse Jo kūnas buvo sudegintas. 
Liko liūdinti žmona Vaivadaitė 
ir sūnus stud. Juozas.

J. Tysliava g 1902 m. Geiste- 
riškių km.. Keturvalakių vlsč., 
Vilkaviškio apskr Iš gimnazijos 
išėjo i kariuomenės savanorius. 
Nuo 1922 m ėmė garsėti kaip 
inodcrriistas poet as. Daug kelia
vo ir vpąč domėjosi prancūzų li- 
lęratura Į JAV’ atsikėlė 1932 m. 
Jo kūriniai: “Žaltvykslės". “Trau
kinys". “Nemuno rankose". . 
Ivn”. “Auksu lyta”.: “Poezija" ir 
prancūziškai “Coup dė V’ents" —j 
Vėjo-smūgis. ’‘’’"’’J *« »——

kad ir suvaržytai, tik savose pa
rapijose. Ateistinė propoganda 
labai stipri, tačiau nedaug prita
rimo teranda žmonėse. Tėvai 
stengiasi auklėti savo vaikus 
krikščioniškai.

LIETUVOJE, jei tikėti “Her
der Korrespondenz" duomenimis, 
šiuo metu vra dar 910 kunigų ir 
581 neuždarytas dievnamis. Lie
pos mėn. pabaigoje mokesčiai pa
rapijoms buvo padvigubinti ir pa
trigubinti. Tuo norima priversti 
užsidaryti dar daugiau dievna- 
mių Religinis gyvenimas, nežiū
rint persekiojimo ir didžiausios 
ateistinės propagandos, tebėra 
gana gyvas. Laimėti jaunimą ko
munistams nelabai sekasi. Tai ro
do pvz. uždraudimas jaunuo- 

; Ar jis bus duotas—nežinia Ku- liams. nesulaukusiems 18 metų, 
LĮSTŲ VIENETAI kuriasi nigams eiti pareigas leidžiama, patarnauti pamaldų metu.

laidotuvėmis paisrūpino Toronto Texas. JAV. Kai kun. Garmus.! 
' pastatydinęs kleboniją, grįžo i1 

JAV. buvo norėta lietuvių diev- 
nami pavesti vengrams administ
ruoti. Lietuvių atstovams pavy-j 
ko išlaikyti padėti. Jie siūlė nau-: 
ją kunigą, bet vyskupas, dabarti
nis kardinolas McGuigan., su tuo 
nesutiko ir

kurija. Pagal

, I! JAV ir Kanados 
[ lietuviu kultūros 

vėl paskyrė kun K. ( LonarfiSaS
Jono Kr. nar. klebo-

nelionauti: Our Lady of Mercv d. Čikagoje. Kongresui ruošti JA 
ligoninėn. 1941 m. jaunu riūsi- V-bių ir Kanados Kultūros Fondo 
kalteliu mokyklon. 1945 m. i St. bendras posėdis Įvyko spalio 29 
Catharines senelių prieglaudą, i d pirm. J. švedo bute, Cicero, 
vedamą seserų karmeličiu ir pa- Tll. Kongresui paruošti išrinktas 
galiau nuo 1952 m. i Erindale j komitetas iš pirm. P. Gaučio, 
karmeličių tvarkomą senelių (mokslų sekcijos vadovo P. Mal- 
prieglaudą. ' IJęįkio. mir’kos sekcijos — V. Ja-

Kun. K.Baronasbuvo labai t v- kubėno. rašytoju sekcijos — B.
T1J G,o5? lūs žmogus, mažai

a iriffi t. o i...- v . -į, .. S r lzaro, Dar niimatyta sDdaryti jau-Z _' -.7.7 LZ. - ~. 7 Pasižymėjo dideliu duosnu-, nimo ir bažnytine sekcijas ir SSy?
yjjy;(jJ' ((<:( Jnu misijoms, vargšams, šalpai ir rinkti ju vadovus. Meno sekcijos 

Kun K. Baronas gimė Lietuvo- Mot. mokyklai; Nuo lietuviu pa- 'vadovu buvo kviečiamas A. Ku- 
raūskoS. bet atsisakė, pasižadėda
mas tems pareigoms surasti kitą 
asmenį.

Kongreso tikslas: konstatuoti.

a. Mail" 1961. 11. 8 — kun. K. 
Barono mirtis buvo atžymėta la
bai trumpų straipsneliu. Į

je. 1833 m.. Pabarzdžiū k . Su- staruoju laiku buvo atitrūkęs ir 
valkinėi Dzūkijoj. Atvyko Karią-Į Hk pripuolamai su jais sūsitik- 
don ir sunkiai dirbo, kad su davo. Savo laisvalaikiu taisydavo 
sitaupvtu pinigu tolesniam moks- laikrodžius ir buvo nagarsėjes 
lui. kurio pradžia jau turėjo. Isto kain geras laikrodininkas Deja, ka esame pasiekė kuP’"’-’niuo$e 
jo į šv. Dunstano kolegiją. Char- Jo laikrodis, kaip ir visu kitu, su- dirvonuose ir išryškinti, kas dar 
lottetbwn mieste. P Edward Is- stoio nepataisomai .. Ilsėkis ra- tūri būti padaryta, kokiomis ^rie- 
land prov. Ten mokėsi 5 metus, mybėje! ; ■
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jęs Meksikos kalėjime, išvyko 
Maskvon atsiimti atlyginimo. Tik 
jis ar nebus palaidotas su savo 
stabu, kurį jau palaidojo antrą 
kartą. Turbūt Džugašvilio “dva
sia” paskutiniaisiais metais nužu
dė ukrainiečių veikėją Miunche
ne Banderą, daną Beng Jensen 
Niujorke (perdaug prisidėjusį

RELIGINIAME PASAULYJE
• Rusija buvo Šv. Sosto feodą- • Castro darbai prieš kataliky- 

las. Rastas dokumentas, kuris iro- Į bę: nusavino 350 mokyklų, du 
do, jog Rusija buvo Apaštališko- universitetus, 81 šalpos organiza- 
jo Sosto priklausomybėje. Doku- ei ją. ištrėmė vyskupą E. Masvi- 
mentas pasirašytas Rusijos caro dal, 598 kunigus, 970 vienuolių 
Demetrijo 1075' m. balandžio 7 d. ir 2400 seselių vienuolių. Liko 
ir išsiųstas popiežiui Gregorijui '125 kunigai 525 parapijoms, ku- 
VII. Mat, anais laikais Rusija i riose yra 5 milijonai katalikų, 
jieškojo globos ir pagalbos Vati- e Pietų Afrikoj Bažnyčios būk-

y? kanė.'. lė esanti gera — pareiškė vysk..
• Moteris gavo katalikų teologi- ^' an Velsen, OP. lankydamasis 

jos daktaro laipsnį Graco un-te, -^rner^°je. ^’s’onjeriams su^eĮ^' 
Austrijoj. Tai pirmas ivvkis nuo ta pilna laisvė. Dvi didesnės kliū- 
un-to Įsteigimo 1586 ni.‘Naujoji kvs: 200 sektų ir didėjanti maho- 
daktarė yra ponia IngebOrg Jann-UB^onu įtaka. , y y y ; j 
sen, gimusi Reino krašte. Vokie- . * Katalikiško jaunvmo suvazia- 
tijoje: gimnazija baigė Grace, kur vimas Buffalo mieste. JAV, lap-1 
gavo filosofijos daktaro laipsni kncio 9-12 d. apdovanojo augš-

mūsų tarpe, pradedant Bimba ir 
Mizara, bet neįtraukiant tautie
čių, kurie nebuvo nuvykę Lietu
von ir tesivadovauja senais dar
bininkiškais šūkiais, sovietine 
propaganda. Kiekvienas mūsų ga
li klysti, bet okupanto garbini
mas, prisidėjimas prie buvusių, 
esamų ir būsimų žudymų. Matė
me mes Bimbą apie 1948 m. kaip 
pirmąjį Amerikos lietuvį, atvyku
sį Lietuvon, berijininkų apsuptą. 
Nuo to laiko jis nieko nepasimo
kė, nes “nematė”, kaip jam puo
taujant enkavedistų rate, žmonės

Dar Berijos laikais teko skai-jdėlių vadu Berija. Kaip jo pirm-'MVD mokyklą. Einant vakarais 
tyti tarybinę knygą “Slaptasis ka- takas Jagoda, jis apkaltinamas pro šią mokyklą, esant atviriems______ _
ras prieš Tarybų Rusiją . Tai esąs Vakarų valstybių statytinis langams, už grotų matosi kauka- pj-į^ Vengrijos sukilimo išaiški- 
politinio turinio knyga, kurioje ir .sušaudomas. Dabartinis KGB ziškos ir azijatiškos fizionomijos, nimo) vengru veikėja VĮenoje ir 
nušviečiama bolševikų partijos viršininkas šelepin yra palyginti Lietuvos KGB sąstatas taip pat daug kitų, nekalbant jau apie re- 
kova su įvairiais priešais. Tikriau- jaunas ir ilgą laiką buvęs visos papildomas leitenantais, baigų- d ak ei j u padegimus sprogdini- 
siai po Berijos sušaudymo, šią sąjungos komjaunimo sekretorių, siais šią mokyklą. Bazę šiems :mus visiems šiems “darbe- 
knygą išėmė iš apyvartos, nes kas Aišku, jis yra išaugęs kiiltūrin- kadrams sudaro: senų partiečių iįams”, įskaitant Vengrijos įvy-

valomos nuo "antiliaudinės Ii- išsilavinimą, neturi ant savo pe- nys šeimų, ilgai gyvenusių Rusi- šiuo metu vidaus propagandos su- 
teratūros. Vakar ta knyga galėjo čių revoliucijos laikų žudymų, joje. Klasiškas pavyzdys Lietu-. nietimais likviduoja didžiuosius 
būti partijos ruporas, šiandien ty- Kaip užbaigs, matysime po 5-10 vos KGB vadas Kazimieras Liaų- nusikaltėlius savo tarpe. Berijos 
liai išimama iš lentynų ir išveža- metų. ■ y T jdis —- vra išpvvonos rjkrainniėIi..—..::.... _.
ma kaip popieriaus makulatūra Jau caro Ivano Žiauriojo lai- keletą dešimtmečių. Panašiai kei- bėra jau virš penketo metų. Tad 
Viskas juda, nepastovu sovieti- kais buvo sukurta Rusijos imperi- čiasi padėtis ir partijos komite- [ęas §įuos žudymus praveda 
nėję imperijoje, kaip pagal jos joje pirmoji teroristų gauja — tuose, vykdomuosiuose komite- 
dialektinius dėsnius skelbiama. I Opričina. Laikui bėgant jinai sa- tuose, Įmonėse, kolūkiuose. Jei- 
Bet yra vienas pastovus objektas 'vo rykštes keitė į modernesnius gu anksčiau girtuoklis ar beraštis 
— partija. Jinai, kaip ta komunis- įrankius, ypač subujojo po spalio bolševikėlis užėmė vieną šių pos-, 
tų sapnuojamoji materija, yra ne-; revoliucijos. Buvo įkurta ČK J“1 j——-
klaidinga, nenugalima ir tik vie
nintelė teisi. Peržvelkime, trum
pai— ką jungė ir jungia savo 
gretose tas komunistinis “die
vas”, kas veikė ir kokį galą su
laukė būdamas šios klikos nariu.

Knyga “Slaptasis karas prieš 
TR” skaityta prieš dešimtį metų 
dar ir dabar palieka nemalonų 

■prisiminimą. Kas aprašyta, tai 
: nepirmas ir nepaskutinis kartas 

•; sovietų istorijoje. Ji šaukte šau
kia: “būkit budrūs” — tuos pa
čius žodžius, kuriuos skelbė na
cių nukankintasis čekų komunis
tas Julius Fučikas, dabar raudo
nųjų žudikų panaudojamas pro
pagandai.

Jau 1921-1925 m„ šios knygos 
teigimu, revoliuciją užgniaužti 
norėjęs tuometinis Anglijos iždo 
ministeris Churchillis, bet tai nė 
kiek netrukdė šiam kolonistui vė
liau su tais pačiais priešais vesti 
derybas dėl Pabaltijo “kolonijų” 
pardavimo rusams. Mat, raudona
sis. kolonizatorius nesutarė su 
aristokratiškuoju grobio pasidali
nime.

BUDELIAI MIRĖ 
KAIP BUDELIAI

Įspūdingiausias vaizdas, išlikęs 
gyvas iki šiol, tai Jagodos, saugu
mo komisaro, kaip vakariečių j jų vietas užima turį išsilavinimą, 
agento sušaudymas. Ji 1936-38 
:n. laikotarpyje lydėjo kiti ck na- 

[riai: Zinovjev, Kamenev, Bucha- 
‘ rin. Rykov, maršalas Tuchačevs- 

________  ____ ____ ____ ; ki su grupe generolu. Praėjus de- 
gerbtas. Ši nutarimą patvirtino! šimtmečiui, ta pati istorija pasi-' kelti iki leitenanto, tai dabar ran- 
UNESCO Paryžiuje.___________ j kartoja su naujuoju saugumo bu-i dame baigusių dvimetę Vilniaus

metai du, knygų lentynos yra ap- gesnėje aplinkoje, turi mokslinį vaikai, mišrių šeimų ir palikuo- kius, vadovauja Kremlius, kuris duso aklinai uždarytuose vago- 
irnlnmnc • -nitA “ n i 1 i o 11 d i n Ac ” iceilovininia natnri ont COVA no. : nVQ ČPimil iltfni ovvpniicill P11Q1- ..*••• . -j - i .. . - °į šiuo metu vidaus propagandos su-

• • . . . . Ukrainoje jr jo kompanijonų valdžioje ne-
Jo u. C3i o Ivano ■•:Ziaiiriojo-'--.^i*.|yKOlot^. dosiintrnociu. Panašiai kci~ j į)ėrj jau virs ponkoto metu Tacį

• Pietų Afrikoj Bažnyčios būk
lė esanti gera — pareiškė vysk.

čiausiu medaliu teisingumo min.į 
Robertą Kennedy ir pagerbė Ed. 
Sullivan. Suvažiavimo tema: Jau
nimas drąsa šarvuotas.

• Katalikų spauda—laikraščiai 
ir žurnalai — š.m. spalio mėn. 
pasiekė 28.867.774 egz. tiražą.

• Indijos ambasadorius paskir
tas prie Šv. Sosto. Jis yra dr. Mo- 
hamedas Abdul Rauf. iki šiol ėjęs 
ambasadoriaus pareigas I tali jo j e. 
Austrija paskyrė naują ambasa
dorių prie Šv. Sosto dr. J. Coreth.

• Kunigas pianistas, T. Thoralf 
Norheim, OP, stato Norvegijoj, 
Oslo mieste, vienuolyną. Pinigai 
surinkti iš jo koncertu. Jis dar 
šiais metais atvažiuos į JAV, Ka
nadą, P. Ameriką rinkti aukų. 
Norvegijoj yra tik šeši tūkstan-

1954 m: Ji dėsto tikybą mokyklo
se ir dirba katalikų veikime.

•Dalyvauti politiniame gyveni
me yra krikščionių (pareiga — pa
reiškė kard. P. Ciriaci, Vatikano 
koncilijos kongregacijos prefek
tas rašte Turino socialinės savai
tės organizatoriams. Esą krikščio
niui rūpi amžinoji ir socialinė ge
rovė. “Katalikų Bendrija ateina 
žemiškan pasaulin ne valdyti, o 
vadovauti, gaivinti ir stiprinti mo
kymu, dvasia ir Viešpaties ma
lone’!. / ■

• Vyskupas išdalino žemes dar
bininkams, negaunantiems darbo. 
Tai vysk. F. Coronado, Huęncave- 
lica vyskupijoj. Peru valstybėj. 
Liko aprūpinti 300 bežemių. Nau
jieji savininkai turės mokėti me- j kataliku 
tini mokesti naujam dievnamiui j o Vatikano’miestas tano saugus 
ir mokyklai. ...... ...

• Kardinolas A. Cicognani, Va 
tikano valstybės sekretorius, at 
vyksta į JAV dalyvauti Krikščio- ‘ feriroriją. Tai pirmas ir viemnte- 
niskosios Doktrinos kongrese, ku- j Įįs įvykis, kad Visa valstybė butų 

nuo lapkričio 28 d. iki gruodžio 
2 d. Pagrindinė kongreso tema: ■ 
pjūtis didelė, bet darbininkų ma
ža.

• Pirmasis negras, katalikas, 
paskirtas į augščiausią Mičigano 
valstijos teismą, Otiš Smith, 39 
m., yra baigęs katalikų uri-tą Va
šingtone.

• Maskvos bažnyčios perpildy
tos. Kun. L. Dion, išbuvęs tris 
metus JAV ambasados kapelionu 
Maskvoje, sako, kad esamos baž
nyčios sekmadieniais lankomos L . .
labai gausiai. Maskvoje veikia 45 įh 
stačiatikių bažnyčios, viena mu 
zulmonu, viena žvdu, viena pro x . , ...
testantų ir viena katalikų. Sovie- P.am *e“° apganestauti savo gra-j mės. nežinodami, kaip elgtis. O 
tu nusistatymas prieš religija nė- Tiųjų garbanų. Atrodėm lyg ko- j seržantai pykdami rėkaudavo, vo
rapasikeitęs. ° pūstų galvos. Po to sekė “pir-j kiškai aiškindami judesius, rody-

• Vyskupas A. Katkoff, nese-H^ ’- Saitu vandeniu ir paskubo- j darni mokė rikiuotės veiksmų, ži-

karo atveju. Trisdešimt valstybių, 
jų tarpe ir Sov. Sąjunga, įsiparei
gojo gerbti Vatikano valstybės 

i teritoriją. Tai pirmas ir vieninte- •_ -i-i* _ __
ris įvyks Dalias mieste, Texas, i prįpažįnta kaip kultūrinis turtas 

privalo būti pa-

čerezvičainaja komisija. Su jos 
čekistais 1941 m. susipažino ne
vienas lietuvis. Vėliau CK vardas 
keitėsi.NKVD-narodnijkomi- 
sariat vnutrennich dėl, MGB — 
ininisterstvo gosudarstvennoi be- 
zopasnosti, KGB — komitet go
sudarstvennoi bezopasnosti. Jų 
vadais buvo: Dzeržinskij, Ježov, 
Jagoda, Berija. Keitėsi laikui bė
gant ir uniforma. Pradžioje —- 
šviesiai mėlyna kepurė su raudo
nu lanku (mėlynkepuriai), dabar 
kariška dengiamoji spalva su 
tamsiai mėlynu lanku (aviacijos 
šviesiai mėlyna). Per visą laiką 
keitėsi ir veikimo metodai, prie
monės, apie kuriuos dabar rašo 
net maskvinė spauda. Daug ką 
pasisavino iš Hitlerio S S i r d a r la
biau viską patobulino. Hitleris, 
atsikėlęs iš kapų, būtų pirmasky- 
ris mokinys savo buvusio part
nerio.

MILICIJOS VADAS 
LIAUDIS — IŠ 

UKRAINOS
Jau 1956 m. izoliavus Moloto

vą, Malenkovą, Kaganovičių bu
vo pereita kiek į žmoniškesnes 

i gyvenimo vėžes. Dalis senųjų be- 
Į mokslių galvažudžių išleidžiami į 
pensiją, pažeminami pareigose —

IŠEIVIAI PERDAUG 
NEATSARGŪS

 ___ ___n__ , Lietuviai užsieniuose perdaug 
tų, tai dabar daugelyje rajonu,! neatsargūs, kremliaus agentai iš- 

1 ------- — - -j- - *--1—vagia adresus ir siuntinėja pro
pagandinę literatūrą; valdžia nuo 
to neapsaugo. Amerikos lietuviai 
turėtų sudaryti organą, pvz. VLI 
Ko sudėtyje, kūris užsiimtų klau
simais, kaip sėkmingiausiai apsi
saugojus nuo Kremliaus veiklos: 
duoti patarimus organizacijoms, 
redakcijoms dokumentų, bylų 
saugojime, gerai susipažinti ir su
pažindinti visuomenę su okupan
to visais raudonaisiais Įrankiais

nuošė.
Dabar Sov. Sąjungoje praves

tieji valymai yra nauja forma 
tradicinių valymų, kovoje už dik
tatoriaus valdžią, o taip pat pro
pagandinis manevras apraminti 
savo žmones keleriems metams. 
Valymas paliečia net mirusius. Iš 
visko matyli, kad pildosi patarlė: 
“Šuniui šuniškas likimas”. X.

T'Tyfy Dausa ..

' auklėti partijos jauni pareigūnai. 
Jeigu anksčiau didesnė dalis mi
licijos pareigūnų nebuvo baigę 

: pradžios mokyklos ir per eilę me
tų iš eilinio milicininko buvo pa-

BADAS, BAIMĖ IR SVETIMŠALIU LEGIJONAS
Pirmieji žingsniai 
legijone - ė—y
Mes atvykome naktį apie 3 vai. 

Nežiūrint kelionės bei nuovargio,;

B. VRUBLEVIČIUS 
(Tęsinys iš pr. nr.)

visų tų ceremonijų, jau prašyi- į pvz. komanduodavo — dešinėn’ 
tus, nuvedė pas kirpėją. Nevie-j kairėn! O mes žiopsojom, žvalgė-

pūstų galvos. Po to sekė “pir- j kiškai aiškindami judesius, rody
A J? ■ _ .1 J         *  — _ . . —. - L*. . —k « • • ’ .■ • • ri- ' w •’

niai aplankęs Rusiją, pareiškė. |nu?’ ne? pūskarininkiai rėkavo: 
kad krikščionybė dar tvirtai sto- 'Vite, vite! — greičiau O kuris 
vi, nežiūrint 45 metų bedieviško nesuspėdavo, tai ir j užpakali gau- 
komunizmo siautimo. Jo nuomo- dav° batu- €ia pradėjome pažinti 
ne, komunizmas jokiu būdu ne
įstengs sunaikinti tikėjimo rusų 
tautoje.

tikrąjį legijono veidą ir sistemą.
Apmokymas truko 3 mėn. Kiek 

būdavo vargo ir juoko pro ašaras.

ORO PAŠTU 
PASKUTINĖS IŠSIUNTIMO DATOS 
‘ Į EUROPĄ PRIEŠ KALĖDAS

Kad būtumėte tikri, jog jūsų draugai ir mylimieji kalėdinės 
siuntas gautų laiku. Pašto Įstaiga pataria išsiųsti visus oro pašto 
laiškus ir siuntinius ne vėliau kaip:

ORO PAŠTU SIUNTINIUS 
ORO PAŠTU LAIŠKUS

GRUODŽIO 8
GRUODŽIO 10

DIENOS
DIENOS

Atsiminkite, kad tikrai saugiai . 
pasiektų jūsų kalėdinės siuntos:

UŽRAŠYKITE pilną adresą DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS.
< UŽRAŠYKITE adresą gavėjo ir siuntėjo ant siuntinio vir

šaus ir taip pat įdėkite į siuntinio vidų.
Užklijuokite pakankamai pašto ženklų. Pasverkite pašto 
įstaigoje visus oro pašto laiškus, siuntinius—ar belką siun
čiant—kad būtumėt tikri kiek reikia klijuoti pašto ženklų.
Teisingai užrašykite adrese pilną vardą valstybės, i kurią 
siunta siunčiama. Rašykite angliškai valstybę ar priskyri
mo vietą.

Pilnesnių informacijų pasiteiraukite artimiausioj pašto Įstaigoj
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gražiai pasidabinusios palmės. 
Ta proga pasinaudodami, keli le- 
gijonieriai iššoko iš laivo ir nu
plaukė i krantą. Bet. nelaimei, 
anglai “sužvejojo” juos ir grą
žino prancūzų štabui. Už pabėgi
mą nubaudė metus i žiaurias 
drausmės kuopas, kur buvo kali
nami taip, kad nedaugelis iš ten 
tesugrįžo sveiki..

Tarp a narni t ii ir 
vietnamiečiu

miestų rasime vadovus, baigusius 
universitetus, institutus. Tuo bū
du jaunoji karta palaipsniui pa
keičia visokius girtuoklius, žudi
kus, teroristus, prievartautojus. 
Tas, beje, neliečia Paleckių, 
Sniečkų, Gedvilų, šumauskų, nes 
jų už pavyzdingą tautos naikini
mą nepalietė net Džiugašvili va
lymai.

Jaunoji karta materialinių ir 
politinių trūkumų nepašalins, nes 
vogimas ir apgavystės kasdien di
dėja O tai yra sena tradicija, ir 
kas jai nenusilenkia ar į ją neįsi
jungia, įvairiomis priedangomis 
išstumiamas partinių karjeristų. 
Svarbiausia kliūtis pažangai yra 
ta, jog faktiniais vadovais — dik
tatoriais yra ne lietuviai, o čis- 
tiakovai, t.y. antrieji ar tretieji 
partijos sekretoriai; įmonių, Įstai
gų, kolūkių, vykdomųjų komitetų 
nelietuviai partorgai, pavaduoto
jai, sekretoriai, patarėjai — jie 
viską valdo. Būdami Lietuvoje 
gerai apsidairykite, visur sutiksi
te vadovus lietuvius, bet jų užnu
garyje jieškokite jo “pavaldinių” 
ir rasite tikrąjį vadovą.

PAVOJINGI LAIŠKAI 
IŠ AMERIKOS

Sugretinkime bendrais bruo
žais CK metodus su dabartiniais. ' 
Lietuvos žmonės labai gerai išmo- j 
ko atskirti KGB pareigūnus nuo x ... x , .......
paprastu piliečiu, nes tai išduoda! S7vena didžiausias lietuvių jas patalpas, moksleiviai galt pa- 
seškenos žiemine kepure, buliš
kas veidas, didelis restoranų, už
kandinių lankomumas ir svar
biausia —-. visą tą didžiulę armiją 
uniformoje, beveik pilnoje sudė
žės ir spalio švenčiu metu. Tada vai labiau ima vertinti ir supiasti esanti netiesa, kad lietuvių kal- 
žvgiuojant gatvėmis matysite gimtosios kalbos reikšmę ■ ba uzaarąnti absolventams duris 
tiek milicininkų, saugumiečių, 
kiek nesitikėjote, jog yra jūsų 
i . ~ Y Y 
galvą su mėlyno aplanko kepure

..yė ;.y. - ; ■- y /y

Dirbtiniai dantys
nejuda, neslankioja, ar nekrenta?

FASTEETH yra pagerinti milteliai, kuriu už- 
dulkinus ant apatinės ir viršutinės dantų 
plokštelių, dantys tvirčiau laikosi savpvietoje. 
Nustoja slankioti, kristi bei judėti. Nesijaučia 
jokio kaučuko skonio bei sulipinto jausmo. 
FASTEETH yra šarminiai (be rūgšties). Jie ne- 
rūgsta. Panaikina "plokštelių kvapą". Reika
laukite FASTEETH kiekvienoje cheminių ga
minių parduotuvėje.

Lietuvioi lenkų valdomoj Suvalkijoj
Š.m. įvykusiuose rinkimuose į 

tautines tarybas pateko visa eilė 
veikliu lietuvių. Tarėju i vaivadi
jos tautinę tarybą išrinktas Al
girdas Skripka, įgijęs netik lietu
vių, bet ir lenkų pasitikėjimą. A. 
Skripka yra Lietuvių Visuomenės 
Kultūros dr-jos pirm. Tarėjais į 
apskrities tautinę tarybą išrinkti: 
Kmieliauskas Jonas iš Seinų, Pet
ruškevičius Eug. iš Seinų, Valiu- 
konis Juozas iš Jonarasčio, Jonu- 
šonis Jonas iš Klevų, Petronis 
Juozas iš Lumbių, Dabulis Juozas

iš Dusnyčios. Vektorienė Julija iš 
Kampuočių, Anuškevičienė Euge
nija iš Punsko. Dabušinskas Juo
zas iš Punsko. Kislo Aldona iš 
Punsko. Klųkinskas Juozas iš 
Žvykelių, Nevulytė Danutė iš 
Vaitakiemio. Kryjeris Stasys iš 
Vidugirių Būdos, Nevulis Jurgis 
iš Didžiulių. Tarėjais i Punsko. 
Vidugirių, Klevų. Juodeliškių. 
Smalėnų ir Aradninkų apylinkių 
tautines tarybas buvo išrinkti 52 
lietuviai iš bendrojo 75 tarėjų 

! skaičiaus. E.

800 lietuviu mokiniu Seinuose
Šiaurinėje Seinų apskrities da- 1956 m. Neseniai pastačius nau- 

skaičius. Dabar Seinų apskrities siekti geresnių mokslo rezultatų, 
valdinėse mokyklose mokosi apie-Baigę Punsko gimnaziją, abitu- 
800 lietuvių tautybės vaikų, o lie-į rientai studijuoja aukštuosius 
tuvių kalbos mokosi 700 (120 mo- mokslus: kaikurie jų Įstojo i Var- 
kinių daugiau kaip praėjusiais šuvos politechniką, aviacijos fa- 
mokšlo metais). Jaučiama, kad tė- kultetą. Pačių mokinių teigimu,

| ba uždaranti absolventams duris
Punsko mieste veikia lietuvių i augštąsias mokyklas, šiuo metu 

vid. mokykla ir š.m. ji išleidžia i šioje gimnazijoje - licėjuje skau-

kumas. Moksleiviai turi suorgani
zavę ir skautų draugovę ir sėk- 

tuvių gimnazija Punske su liet.) mingai rungiasi su lenkų skau- 
dęstomąja kalba buvo Įsteigta tais. . E.

mieste Tribūnoj matysite ir KGB trečiąją abiturientų laidą. Lietu-i džiai jaučiamas bendrabučio trū- 
galvą su mėlyno aplanko kepure. v*1- kalba Įvesta ir Seinų vid. mo-,1”° cunrcmn..

Džugašvilis vežė i taiga. Dabar kyklos augstesnese klasėse. Lie-: 
užtenka, kad kolūkio pirmimnke- 
lis gautų laišką iš Amerikos, ku
riame jis apkaltinamas Smetonos 
laikais buvęs toks ir toks, o dabar 
išvertęs kaili. Rezultatas — pa
šalinamas iš partijos ir apsigyve
na Latvijoje. Miestuose sunku

noma, pridėdami apsčiai keiksma
žodžių. Buvome išrikiuoti ne tik 
mes — lietuviai, bet ir arabai, 
belgai, ispanai, lenkai, rusai, vo
kiečiai, vengrai ir kiti.

Po apmokymo išskirstę mus pa
siuntė i Tuniziją Bizerte uosta
miesti. kuriame buvo formuoja
ma 13-ji brigada. Gavome ameri
kiečių’ aprangą ir moderniuosius 
ginklus, 1946 m. vasario 16 d. pa
sikrovę į anglų laivą “Ormondo”, 
išplaukėme. Buvo tai nemažas lai
vas. pritaikytas kariuomenės 
transportui. Švara ir visur griež
ta drausmė. Sekančios dienos rytą

i jau buvome toli nuo Afrikos kran- 
;tų. plaukėme Indokinijos link. 
Kelionė truko 23 paras. Dienos 
bėgo nepastebimai, nes nuo ryto 
ligi vakaro buvome užimti kaju
čių valymu, tvarkymu, nes anglų

I laivo kapitonas su mūsų brig, va- 
1 du pik. De Serigni tikrindavo lai- 
;vą. Paskui pratimai su gelbėjimo
si juostomis, kad nelaimės atve
ju galėtume tinkamai pasinaudo-

■ ti. Be to. dar valydavome ginklus
ir net sportuodavome. Vakarais 
lankydavome kiną, kur teko ma
tyti keletą angliškų filmų. Nak
ties metu iš eilės turėdavome eiti 
sargybą. Laive buvome apie 40 
lietuvių. Vakarais sudarydavau 
dainos mėgėjų grupę ir nakties , . .
tyloje užtraukdavome lietuviška bele ant gąlvos. basom kojo n; 
dainą. Jos aidas pranykdavo virš^bėgioja visą dieną. Populiari ;u-i 
mėlynos tropikų jūros. Laivo i sias maistas: ryžiai su džie inta

i Įgula drauge su kapitonu dažnai i žuvim ir stiprus skystimas Ni- j
■ pasiklausydavo mūsų dainų, ku-; jock-Mam”, Valgoma šeimoj su-
j rios patikdavo jiems. Isėdus ratu ant žemės, vidur oa-
1 Nepastebimai prabėgo savaitė, statomas ryžių puodas. Kie vie-Į 
kol pasiekėme pirmąjį uostą — nas vietoje šakutės ar šav’ ito
|Port Said. Paėmę kuro ir van- naudoja du pagaliukus (med us 
įdens, plaukėme tolyn Iki šiol: arba kaulinius) ir mažą puod ka 
i jūra buvo rami, bet kai įplau- ■ Valgoma paskubomis “automatiš- 
: kėm i Indijos vandenyną, bangos i kai” ...
oradėjo supti ir blaškyti laivą, j Vakare laukė mūsų sunkveži- 

: Daugumas susirgo nesimpatiška miai. paruošti tolimesnei kelio- 
i jūros liga. i nei. Išvykome į paskyrimo vietą.

Sekančią savaitę pasiekėm Sin- Apsistojome bažnytkaimy Hoęk- 
, gapūrą. Deja, laivas čia nesusto- Mon, 25 km. nuo Saigono — tai 
jo ilgam. Buvo įdomiausia, kai imūsų 3-čias batalijonas. Ir jau tą 

: plaukėme Suezo kanalu. Laivas pačią nakti turėjom pirmąsias au- 
! vos judėjo. Užtruko apie parą. Iš- kas. Žuvo bat vadas majoras Dū
linę į denį stebėjom praslenkan- mas ir du legijonieriai. Jie žuvo: 
čius žavingus vaizdus Iš abieju dėl neatsargumo. Nuvažiavo dži- 
pusių buvo matyti namai, gatvės. (Nukelta į 6 psl.)

viu kalba Įvesta ir Seinų vid. mo-

Kaip Adenaueris kancleriu tapo?
Vokiečių žurnalistas Hermann į Negaišdamas laiko. Adenaueris

gauti darbo, kolūkiuose nieko ne- Behr neseniai išėjusioje knygoje pradėjo: 
uždirba i užsieni neišleidžia Kai- nnrašn r- * *

‘ vuuvuv * cxpiaov, įveliu n Muvviiię; iniiiiaiv, oc-

x.w.w v K«-| jaunuoliar^suinteresu^^^^^ Adenaueris 1949 m. savo na-jkančią valdžią sudarys CDU-CSU
siekėm Saigono miestą, taigi atsi- P.uo? , als;

uždirba, į užsieni neišleidžia. Kai- “iš chaoso į valstybę" 
1946 m. kovo 9 d. pagaliau pa-;^UI^e.

dūrėme Azijos žemyne. Buvo tai 
mūsų paskyrimo vieta. Dar laivui 
nesustojus, vietiniai anamitai ne
dideliais laiveliais pradėjo irtis 
prie mūsų “Ormondo” ir nesu
prantama kalba siūlė savo krašto 
gėrybių: bananų, kokoso riešutų, 
ananasų ir kt. Visi jie atrodė vie
nodai: mažo ūgio, sudžiūvę, gel
toni. apsirengę juodom ar baltom 
plačiom kelnėm, marškiniais, 
šiaudinėmis skrybėlėmis, iš po 
kurių kyšojo stipriai supintos ka
sos. lyg dvi žiurkės uodegytės. 
Ar tai buvo vyrai, ar moterys — 
sunku atskirti. Išlipę iš laivo, mes 
tuojau pat turėjom užsidėti tropi- 
kinius šalmus, kad negautume 
saulės smūgio. O saulė taip negai
lestingai kepino, ir mūsų gerklės 
tiek išdžiūvo, jog supykę negalė
jome nė nusispjauti. . .

Saigonas — didelis tropikų 
uostamiestis ir Cochinchin sosti
nė, kinietiško stiliaus namais. 
Gatvės gražiai sutvarkytos ir ap
sodintos palmių alėjomis. Vietoje 
tramvajų ar taksi gyventojai var
toja tam tikrus dviračius — ve
žimėlius, vad. “Pus-puss”. į juos 
patogiai atsisėdusį traukia yel-l 
tonodis trumpom kelnaitėm, skry-:

, “užsieniu , pinigais 
išvyksta K azachsta nan. Baigęs 
augštąją mokyklą, studentas, 
"partijos šaukimu širdžiai palie
pus”. vyksta darbui į “broliškas 
respublikas”. Kartais ir dėlto, 
kad lengvesnės sąlygos Įstoti i 
Leningrado. Maskvos universite
tus. Išgyvenus penkmeti ir dar 
apie tiek pagal paskyrimą atidir
bus. niekas negali stebėtis, jog 
gyvenimo draugas ar draugė yra 
nelietuviai. Dabar vykdomas spe
kuliantų. biznierių, namų ama
tininkų iškeldinimas iš gyvena
mosios vietos su turto konfiska
cija yra jau “Įstatymiškas”.

AGENTAI VAKARUOSE '
Visiems žinoma, kad Trockis 

buvo nužudytas Džugašvilio agen
to, kuris neperseniausiai, atsėdė-

aprašo

muose sudarė pirmąją savo vy
riausybę.

Karštą vasaros dieną Į Adenau
erio namus politiniams pasitari
mams ir vaišėms sugužėjo daug 
augštų CDU partijos pareigūnų ir 
svečių. Valdžios politiniai reika
lai visiems labai rūpėjo ir svečiai 
labai intensyviai tarpusavyje ta
rėsi ir ginčijosi- Adenaueris bu
vo labai sumanus šeimininkas ir 
vikriai sugebėjo visus užimti ir 
su visais pasikalbėti. Jau pat 
pradžioje jis iškėlė klausimą: “Ar 
einame į koaliciją su SPD — so
cialistais — ar ne?”

Į tuos, kurie buvo už koaliciją, 
jis atkreipė dar didesnį savo dė
mesį ir stengėsi kiekvienam atski
ram pasikalbėjime savo nuomo
nę įteigti.

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

Siunčiame ADO pAęTIlJūsusudarytusirapdraustusĮvai- 
paprastu ir V IvV I I w rius siuntinius.

Tarime pardavimui Į va ir iii medžiagų it kitų prekių.

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

• pasiklausydavo mūsų dainų, ku-j jock-Mam". Valgoma seimo, 
rios patikdavo jiems. .?■:.< \\ j

■ W ' • ’ M " « •. • ■ • *

I

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

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIU ĮSTAIGĄ

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

105 Cannon St. E.. Hamilton, Ont. Tel. JA. 8-6686. Ponia V. Jonaitis. 
94 Douglas St., Sudbury. Ont Tel. OS. 3-5315. Ponia M. Venskevičienė. 
DARBO VALANDOS: pirmadieniais * penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 7 vai. vak. Šeštadieniais—nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak.

SAVININKAI S. Ir A. KALŪZA

Kaip ir buvome numatę, se- 
___ _ „1222 _„2_ _ 22 V 22U 

į su FDP ir DP, todėl dabar yra 
į jau pats laikas numatyti asmenis 
įvairioms valdžios vietoms. Pir
miausia — prezidento ir kanc
lerio.

— Aš siūlau dr. Adenaueri 
kancleriu, — pasigirdo balsas.

Adenaueris apžvelgė sėdinčiuo
sius. Visi tylėjo. Kas išdrįs sve
čiuose prieštarauti šeimininkui?

Ilgai nedelsdamas Adenaueris 
tęsė:

— Kadangi visi esate tos pat 
nuomonės .. . tai aš kalbėjausi su 
savo gydytoju ir ... jis neturi nie
ko prieš. Sekantis punktas yra 
prezidento vieta. Kadangi sekan
ti stipriausią koalicijos partija 
yra FDP — nepriklausomieji de
mokratai, tai šiai vietai aš siūlau 
prof. Heuss.

Visi sumišę tylėjo.
— Ar žino prof. Heuss apie sa

vo laimę? — kažkas paklausė.
— Dar ne. — lakoniškai atsakė 

Adenaueris.
Tada vienas atstovas iš Bava

rijos pradėjo išvedžioti, kad prof. 
Heuss jo žiniomis yra netikintis, 
todėl tai vietai nelabai tiktų.

— Bet jo žmona yra pamaldi ir 
to užtenka. — užtikrino Adenau
eris. ■ -A<

Atbėgo į Vakarus 
1500 mokslo žmoniųIT y■

N u o 1958 m iš R. V o k i e t i j o s i 
Vakarus išvyko ir juose pasiliko 

Į per 1.500 mokslo žmonių. Jie dau
giausia išnaudojo tarnybinių ke
lionių ar atostogų progas. 1958-60 
m. laikotarpyje pasitraukė į Va
karus: 295 .medicinos darbuoto
jai. 287 gamtos mokslų specialis
tai. 225 filosofijos ir filologijos 
darbuotojai. 127 technikai, 29 tei
sių ir ūkinių mokslų žinovai. 22 
muzikai ir kt. 1961 m. pirmame 

i pusmetyje iš R, Vokietijos pasi
traukė 165 įvairių sričių darbuo
to j a i. Nuo š.m. rugpjūčio mėn. 
Vakarus pasirinko per 200 augš- 
tojo mokslo žmonių. E.

i



1961. XI. 16. — Nr. 46 (618) TEVI8KES ŽIBURIAI 3 PSL.

Apleistas kovos baras

DARBININKU UNIJOS IR MES
Kanados angliškoji spauda mir-: ku, kad jų žvilgsniai nukreipti i 

gete mirga Įvairių darbo unijų Rytus, jie mato kas yra bloga 
veikla. Nerasi nei vieno laikraš-j JAV ar Kanadoje, bet nemato 
čio. kad nebūtų kas nors rašoma nieko blogo už geležinės uždan- 
apie streikus, darbininkų unijų gos. Jie nenori atominių ginklų, 
su fabrikais derybas arba sutar-; labai dideli šalininkai taikos ir Į 
tis Unijos turi labai didelį vaid- neutralumo, stengiasi užliūliuoti t 
menį dabartiniame JAV ir Ka-j darbininkus, kurie niekuomet ne- 
nados valstybiniame, ekonominiai buvo anapus Atlanto. Matome ; 
me bei socialiniame gyvenime. Į pvz. iš Sudburio įvykių. į
Su jomis skaitosi ne t i k fabrikų 
direkcijos bei jų valdovai, bet ir 
valstybių galvos, ministeriai, 
kongreso nariai ir senatoriai.

LIETUVIAI UNIJOSE

MES PERDAUG PASYVŪS
Bet ką gi mes darome šiuo at

žvilgiu ir kitų pavergtų tautų 
darbininkai, kurią pabėgome iš 

j tos vergijos ir kurie žinome visas 
Kadangi "dauguma lietuviu dir- JU suktybes? Juk šių unijų vadai

ba įvairiuose fabrikuose arba mi- ™eJa > Sov. Sąjungą mūsų!
\ 4 . •. r į pinigais, kuriuos mes sumokame ineraių kasykmse. tai prikiauso *;aip"narl0 mokestk Tos visos ke. 

vienai ai kilai unijai. Kaikunos į ijonė$. visi suvažiavimai mūsų pi- 
umjos yra labai stiprios ir gerai nigais apmokėti ir mes patvs sa- 
orgamzuolos ir jų turtas siekia VQ° pini|ais kasame sau duobę.

Tautinės grupės pagerbs premjerą

Kanados premjerui J. Diefenbakeriui buvo Įteiktas atžy- 
mėjimas už pavergtųjų tautų klausimo kėlimą. Įteikimo 
aktą Otavoje atliko: buv. Vengrijos premjeras F. Nagy, 
PET seimo pirm., Kanados Lenkų Kongreso atstovas C. 
S. Sznak. buv. PET pirm. V. Masens ir D. K. Petkov.

Min. pirm. J. G. Diefenbakerissybę. Konservatorių valdžia

Rytprūsiai nauju įvykių šviesojeGindami laisvę 
turėsime taika
JAV gen. E. A. Walker, kuris

vadovavo 24 divizijai Vokietijoje. Paskutinieji JAV Valst. Depar-1 kad Lietuvos nepriklausomybė 
del savo antikomunistinių Paziu*jtamento patikinimai, kad šiuo (tik laikinai prarašta. kad ji bū- 
į n i r v iešų pa r eisk i m ų buvo per- j nie( u (in p. j JAV nemano keisti j šia n t i atstatyta, gal net greičiau, 

j keltas is Vokietijos kitom parei- savojo nusistatymo nepriklauso-! kaip galima tikėtis, Džiugašvilį 
4°m. Lapkričio ~ d. jis is kariuo- 1H(JS Įjetuvos pripažinimo reika- tikino, kaddėlPabaltijovalsty- 

Pąsitrauke.ir senato komi- ju nėra labai viltingi ar teikia bių su rusais nekariausiąs. Be to, 
sijai Įteikė paaiškinimą, kodėl (jaug džiaugsmo. 'Pagaliau, kas dar neužmiršome to paties prezi- 
jis yra priverstas pasitraukti. !yra tas “šiuo metu”? Ar tai ne- dento vienus pažadus sovietams 
Charakteringesnės ištraukos: > . j reiškia, riboto laikinumo? Anks- ir visai kitus saviems piliečiams

“Mano karjera po 30 metų tar- čiau Vašingtono patikinimai mi- lenkų ar pabaltiečių kilmės. kų- 
j by bos armijoje sunaikinta tikdel. nėdavo, kad dabar ir ateity JAV rie tebuvo tiek svarbūs, kiek rei- 

o, kad savo kraštui norėjau ge-; vyriausybė nekeis savojo nusista- kalingi jų balsai rinkimuose.
; ro. . . . Aš palieku karinę tarnybą tymo Lietuvos atžvilgiu.

su skaudančia širdimi, Ateityje; Atrodo,kadmūsuveiksniuat-
■ noriu tarnauti savo kraštui, nebū- s^vgi, kurie neseniai vyko tirti Nebijokime realybei pažvelgti 
J damas suvaržytas žmonių, kurie SOstinės nuotaiku mums visiems i akis. Ji nemaloni, bet, deja, ne- 
ųž lojalumą taiko sankcijas . . . taįp rūpimais klausimais, buvo pakeičiama. Kas dar būtų galima 

"Mes esame kare. Esame už- gavę negerų žinių. Yra rimtų padaryti? Jei derybos su sovie- 
versti propaganda. Kiekviena die- ženklu, kad amerikiniai užsienio ta*s tikrai įvyks, aišku, Vokieti
na mums atneša pralaimėjimą. į politikos vairuotojai būsimoms Jos reikalai sudarys jų branduos 
■va. .deryboms su sovietais yra paruo- H- Iškils Lenkijos ir Vokietijos

vengi- keletą pasiūlymu versijų. Kas sienų problemos. Varšuviniai ir 
žino, vienoje jų gal ir yra Pabal- amerikiniai lenkai, kurie JAV ga-

AL. G IMANTAS

"Mano karjera po 30 metų tar- \ ašingtono patikinimai mi- lenkų ar pabaltiečių kilmės, ku-

NEMAL0N1 REALYBĖ

M ūsų rankos y ra surištos.
"Nepažinimas priešo. • 

m as ji demaskuoti priešui tik pa- 
į u. deda. Mano kaltintojai y ra as-

tikslas yra laisvė, bet ne taika.
šimtus milijonų dol. Jos narius x Qk & 0 ir mūsų nepriklau- gimė Ontario prov. 1895 m. rug- vo balsuotoju perrinkta 1958 m. m,e!]-vs — ne Amerika . . . Musų
skaito taip pat milijonais. Darbi-|^Xr ’ ' W ,a’sv^
ninku ir kitos profesinės unijos p. Aiškiai galima suprasti, kad su visa šeima persikėlė į Saskat-| J. G. Diefenbakeris yra try- ^^^ Pas^yzę tą laisvę 
pradėjo labai ilgą ir vai gingą ke- vypįaQsybės ir fabriku direkcijos- chewan prov. 1915 m. baigė ten liktasis Kanados min. pirminin- 
K? .^ayo gyvenimo ir kūrimosi is- jjen^ggsta šių unijų ir ju vadu ir un-tą. Įsigydamas advokato teL kas. Be savo un-to baigimo diplo- 
torijoje. kol sustiprėjo ir išaugo norėtų nuo jų atsipalaiduoti ir sės. 1916-17 m. tarnavo Kanados mo, jis turi garbės daktaratus be- 
ikį dabartinio lygio. Čia nenagri- paheisti kitomis unijomis, kurios kariuomenėje Europoje. Vėliau veik iš visų Kanados ir kaikurių 
nėšiu, kaip unijos kūrėsi bei or- nežVelgtu i Rytus, bet' dirbtu i gyveno Saskatchewan prov. ir JAV un-tų ir yra daugybės orga- 
ganizavosi ii visų tų muštynių,1 ĮęaPtu "fabrikais ir derintu veik- vertėsi advokato praktika. 1937 nizacijų garbės narys.
kurios ėjo tarp darbdavių ir dar-!la tarp darbdaviu ir darbininku, m. tapo provincijos konservato- Jam pagerbti Toronto tautinės 
bininkų, nes tai be galo ilga isto- kaip kad yra kitūose demokrati- rių vadu, o 1956 m. buvo išrink- grupės lapkričio 22 d., trečiadie- 
rija" ! niuose kraštuose: Švedijoje, Nor- tas visos Kanados konservatorių . .. didelio masto Driėmi.

Mums, lietuviams, ypač, svarbi j vegijoje. Danijoje. V. Vokietijo- vadu. Į feder. parlamentą pirmą •’ “
toji darbininkų unijų pusė, kuri . je ir kitur. Teko kalbėtis šiuo rei-lkartą išrinktas 1940 m. 1953 m. ~ koncertą Queen Elizabeth: 
liečia lietuvybę ir kovą dėl Lie- kaju Sd fabrikų administracijos vedė pastoriaus C. B. Freeman Building parodų aikštėje. Pra-:,

skaito taip pat milijonais. Darbi- Čnrnvhp; 
pi,,!,,, ir nvAfAcinAc „niiAO SU1‘1'UC1-

pradėjo labai ilgą ir vargingą ke-:

sėjo 18 d. Jam easnt 8 m. tėvai kovo mėn

Jam pagerbti Toronto tautinės

dukterį. j džia 7.45 vai. v. Tuo būdu norima
Konservatorių partijai laimė- padėkoti premjerui už pavergtų

jus rinkimus 1957 m. birželio 10 tautų klausimo kėlimą JT ir ki- 
d., jam, kaip partijos vadui, buvo tur. koncerte numatytas ir lietu-; 
pavesta sudaryti Kanados vyriau- vių grupės pasirodymas. Inf. :

tuvos nepriklausomybės. Kažko- atstovais ir net su parlamenta- 
dėl mūsų spaudos darbuotojai la- rais. Ir jie nesupranta tokio mū- 
bai mažai rašo apie darbininkų su pasyvumo. Vienas provincijos 
unijas, kurios taip daug reiškiasi parlamento narvs man išsireiškė: 
bendrame valstybiniame gyveni- jūs surengiate labai dideles ir iš- 
me ir turi įtakos netik vidaus, bet kilmingas ukrainiečiu, slovaku, I 
ir užsienio-reikaluose. Aplamai.' latviu, lietuviu ir kroatu dienas,! 
lietuviai ir kitų tautybių darbi- sutraukiate tūkstančius asmenų, 
ninkai labai mažai lanko unijų su- surengiate labai didelius koncer- 
sirinkimus ir menkai domisi jų tus. kokių mes negalime sureng- 
yeikla. - į bet visai nekreipiate dėmesio

VADU RAUDONUMAS ' Uniias’ kurios jums ir mums la-
.,! bai kenkia. Tai šventa teisybe!

Kaip žinoma is spaudos ir iš-unijų atžvilgiu mes perdaug pa- 
visūomenininkų pareiškimu, kai- syvus. Netik lietuviai, bet ir kitos 
kurios darbininkų unijos yra, tautybės visai nieko nedaro. Fab- 
kaip čia priimta vadinti, komunis- fikas atskaito nuo pėdės unijos 
į“ - turėtume susirūpinti, išdirbti pla-

šių unijų vadai važinėja po Sov. bininkais tokias unijas nuversti 
Sąjungą, Kiniją ir kitus komu- ir jų ,vadaįs atsikratyti. Tai yra 
nistinius. kraštus, ten gauna in- be gaj0 sunkus darbas, bet gali- 
strukcijąs ir varo propagandą mas yjes rūpinamės įvairiais mi- 
pries Vakarus. Jie nupasakoja ; nėjimais .šeštadieninėmis mokyk- 
vargingą amerikiečio ar kanadie- lornis .bet užmirštame unijas ir 
čio darbininko gyvenimą, parodo m vadus kurie mums ir toūsų 
net filmus streikuojančių darbi-, nelinki nepriklausomo gy- 
mnkų. kurie užsidėję lentas ant vepjpl0 
nugarų su.užrašais; "Mes norime į Nekaltinkime Vakarų už ne
durnos' Jie gėrisi komunistinių, veiklų, bet pradėkime patys dau- 
kraštų darbininkų pasiektais lai- gįau dirbti, gal ir Vakarams ge-

ir gražiai gyvena ir atvykę į JAVJ buluvuc VI31 pa¥C1&vlcJ1 
ar Kanadą varo spaudoje tenden-; isiddmdti JAV prez. J. Kennedy i lėiima emigracija ir laisvės suaugą propagandą. Jie mato tik ..Wp shall nav anv nrice ; emigraciją ir lais es su
lai. kas sovietuose gero, ir nenori bear anv burden meet anv hard-i var^yma- kovodamas už lygias ,----------bear an j ouraen meet an\ naru -udj baltųjų valdoma-

r ---- _.. ship, support any friend, oppose ; i-rasto ‘šios unijos daro Įvairius l anv foe to assure the survival and ! me Atnkos krašte. ___________ ______ ____ ______
success of libertv”. M. S-s I keletas iš 9 mil. P. Afrikos liforni joje dr. Melvin Calvin. ' 

į • ■ ‘ ■ j Unijos baltųjų tėra iš viso- girde-į ivo Anric laimėjo Nobelio li-f
” Jję apie Luthuli. Jam niekad ne- įteratūros premiją .Taiyra pirmas

' Vačin<dnnac _  TA V nutrauko ^uv0 leista kalbėti per valdžios,; jugoslavaslaimėjęs Nobelio pre-i3asmgtonas. JAV nutiauke,ra(j™ j0 var(jas retai pasirodo* 
prekybos rysius su Kuba, tačiau SpaU(joje nebent tik tada, kai su- ! 
Kubos tabaką tebeperka. Per me- sįdurįa su ooliciia. Nuo 1958 m.
tus nuperkama net uz S21 mil.

i Tabakas yra augštos kokybės ir „ .............. .
į tinka gaminti $1 vertės cigarams. apyijnkės. 1956 m. jis buvo kartu 
Į Paryžius. — Pradėti tyrimai 
dėl 60 alžeriečių. rastų negyvų 
Senos upėje. Policija nori nusta- 

ityti jų mirties priežastį. Spalio
17 d. alžeriečiai demonstravo Pa
ryžiuje. Pagal oficialius praneši
mus, tik 6 asmenys žuvo ir 14.000 
buvo suimta.

ginti, tai ir turėsime taiką".
Ge n. Walker tikisi galėsiąs sek

ini ngia u vesti antikomunistinę 
| propagandą civiliniame gyveni- 
me. V. K.

Pekingas. — Kom. Kinija pa- 
i informavo Sov. Sąjungą, kad jie 
' gins Albaniją nuo sovietų užgau
liojimų. Pekingo radijas paskel- 

i bė, kad tas pareiškimas padarytas 
ryšium su Albanijos komunistų 
partijos sukaktimi. Pareiškimas 
baigiamas: “Šaukime visi kartu: 
tegyvuoja Albanijos darbo parti
ja, tegyvuoja amžina ir 
trūkstant! draugystė tarp 
nijos ir Kinijos”.

ŠIEMETINĖS NOBELIO PREMIJOS

nenu- 
Alba-

1960 m. Nobelio taikos premi-f Tautinio Kongreso pirmininkas, | miją. Ivo Andric yra 68 
ja suteikta žuvusiam D. Ham- Luthuli 1952 m. ’ 
marskjoeldui. 1961 — P. Afrikos į kiom demonstracijom už teisių rium Berlyne. Jo knygos vaizduo- 
genties vadui Albert John Luthu-Į sulyginimą. Demonstracijos bu-į ja serbų kovas su turkų okupaci- 
li. Jei pirmasis yra žinomas vi-įvo gerai organizuotos, tvarkin- ja. Plačiausiai pasklidę yra “Til- 
sam pašaliui, tai antrasis — neži-igos ir padarė -"didelį Įspūdi . Vai- tas per Drinę’ 
noma asmenybė. Luthuli. gavęs džia ėmėsi policinių priemonių. - - '■
premiją, atsidūrė panašioj būklėj I Luthuli baigė mokslą ameri-! 

___ ______ _  ,------- r-_ kaip 1958 ni. Nobelio literatūros ! kiečių misijonierių kolegijoje ir J 
lūs tvarko komunistine linkme. na jr pavergtų tautų dar- premiją laimėjęs B. Pasterna- {1948 m. važinėjo po JAV su pa-į 
c„.___________________________________ ... ..--------------‘kas, kuris negalėjo jos priimti, skaitomis. Praėjusiais

Sov. Sąjunga Pasternaką pasmer- protestuodamas prieš afrikiečių ; 
kė kaip imperialistą ir šaltojo ka- skerdynes, viešai sudegino savoj 
ro Įrankį. Rašytojų draugija iš- pasą, 
metė ji iš narių, o. komunistų P. Afrikos valdžia išdavė Lu-i 
partija reikalavo ištremti jį iš. thuli pasą ir leido išvykti atsiim-j 
Sov. Sąjungos.

Nobelio premijos skyrė jai. su
teikdami Pasternakui premija. , . „ .. ,t. .. .. ’’v vo kviestas,norėjo pagerbti laisves dvasią Į 
diktatūriniame krašte. Š.m. tas suteikta^ 'dvieni vokiečiuJ kilmės i vas sušuko

I m. ir 
vadovavo tai-‘prieš II D. karą buvo ambasado-

‘Korisulai” ir
Travniko kronika”. V. K.

metais.;

metė ji iš narių, o. komunistų P. Afrikos valdžia išdavė Lu

na stiprūs, visiškai sutinka viena
me taške, būtent. Lenkijos vaka
rinės sienos ir pietinių Rytprūsių 
galutiniame pripažinime. Kas ži-

tijo valstybių “nurašvmo” nuo
laida?

RUOŠTIS BLOGIAI SIAM?
Negalima laukti, kad ameriki- no. bet galima spėlioti, kad Vaka- 

nės sferos ims viešai ir išplepės rai tai pripažins. Bet kaip su liė- 
ar lietuvių atstovams ims ir ati- tuviškųjų Rytprūsių šiaurine da- 
dengs būsimų savųjų kortų turi-j limi? Ar nebūtų pats laikas gali
nį. Bet, regis, vašingtoninė akci- mai didesniu svoriu ir argumen- 
ja tuo reikalu vedama gana pla- tais lenkti, veikti Vašingtoną, 
ningai. Juk ir anas “The New Londoną, Paryžių Įrodant tų sri- 
York Times” puslapiuose tilpęs čių lietuviškumą ir neątsiejamu- 
rašinys ir dar keli, po jo pasiro-! mą nuo likusios, nors ir sovieti- 
dę, nors ir trumpesni, negalėjo narnos, Lietuvos dalies? Savo me- 
būti paprastas atsitiktinumas. Tai1 tu sovietinamoje Lietuvoje buvo - 
buvo tik bandymas visuomenės bandyta eiti minėtąja prasme, 
nuotaikų, jos reakcijos, gal lyg bet visos pastangos buvo nutildy
tas pirmasis skambutis, įspėjimas tos “vyresniojo brolio”, nes jo su- 
prieš galimus eventualumus, manymai ir kėslai visiškai skirtin- 
drąstiškus ir toli einančius nau- gi. visiškai nepaisą lietuvių tau- 
juosius sprendimus, jų paskelbi-j tos interesu. Pripažinkime, kad 
mą. Taigi, tuščiais žodžiais ar f anuo metu, kai tūluose vilniškiuo- 
mandagiais pažadais save guos- i se slugsniuose buvo bandoma 
ti tikrai nevertėtų. Geriau jau bū- ’ bent truputį kelti toji byla, jie 
ti pasiruošusiems ir blogiausiai ’ likosi vieni, be jokios veiklos iš 
galimybei. t išeivijos pusės. Mes tylėjome.

Gyvus ir tikrus pavyzdžius tu- Į Nepadrąsinome jų, nieko arba . 
rime surašytus juodu'ant balto. labai mažai ką tenuveikėme ta 
Juk jau viešumai paskelbti Jal-J prasme Vakarų sostinėse. Sovie- 
tos..Teherano ir kitu konferenci- tai puikiai pasinaudojo ta tyla, o 
ju ne tik nutarimai.' bet ir slap- i ir Vakarai baigia susigyventi su 
tieji priedai. Jie šiurpūs. Tuo pat mintimi, kad Šiauriniai Rytprū- 
metu, kai prez. F. _D. R. šypso ‘ 
josi ir ramino lietuvių delegaciją

tos..Teherano ir kitų konferenci

sai jau tapo neatskiriama Rusijos 
dalimi. Gi jei Rytprūsiuose lieka

i rusai, paprasčiausias žvilgsnis į 
! žemėlapį pasako, kad tada pasun
kėja Pabaltijo išlaisvinimas.

RYTPRŪSIAI LIETUVAI
Pirmoji didesnė staigmena bu-j pešti. Gražiuoju su juo kalbanti Sovietai labai nerangūs dery- 

ivo Korėjos karas, čia jau atsira-pr garbingoj vietoj laikant gal .bose, kur reikia padaryti kad ir 
rtn aniArikiPčin k-vrio iyvirpin' Pavyksią nuglostyti ir. išvengti mažiausių nuolaidų. Didelių nuo- 

-• • ikaro. Į laidų, sios dienos sąlygoinis, Va-
Atvykęs Chruščiovas i J AV i karai tikrai nepajėgs išreikalauti;
civtvzjw mi mMciįjCiiivi« v ai v vi, amv ; _ _ ----- -- - - u - , - _ x- —

I rikiečius niekinti ir pareiškė. kad;kiu nuolaidų iš maskvinės pusės, 
; ir čia įsigalėsiąs komunizmas, j Ios b’dS neesminės. Gali tokia nuo- 
į Tai užgavo amerikiečius. ' laicĮa būtį ir šiaurinės Rytprūsių 

Gvvenimo ivvkiai riedėjo. Ni-į daliesreikalas. ■ T •
, . ’ ,. • ; . .. T , _ | Kaikam gali atrodvti, koks gi
kua spaude vakariečius. Lakūno • skirtumas, ar šiandien Rytprūsiai 
n Paryžiaus konferenci- j priklausys Lietuvai ar ne; juk ir

• • —— - TA 1 -I ' A * T • a. “ •* " T A

Chruščiovas pabudino vakariečius

tumi Maoa 11 ICIUlV lo VVrkįi d Colllii“ . .. * . v - . ; K
ti premijos, tačiau davė tik 10 d.J bolševikų tikrą veidą. Tačiau viSj
kad negalėtų važmėti po Europą, dar ameriKieaų mases nebuvo •; pradėj:0 propagandą varyti, ame- i Greičiausia, jei bus pasiekta ko-

Isu paskaitomis, nes daug kur bu-;pabudintos. Vyravo nuomonė ‘ ‘ ...------
" . . . Į kad su Sov. Sąjunga galima drau

Fizikos Nobelio premija buvo giškai sugyventi, nors Chruščio
“Mes palaidosime ka

mojimais, pagiria juos kad gerai1 rjau seksis. Kovoje už nepriklau- pats buvo pabrėžta, pagerbiant mokslininkams Kalifornijoje: dr. ■ pitalistus
... , tav somybę visi pavergtieji turėtume 1 juodą afrikieti, kuris perėjo ka- Robert Hofstadter ir dr. Rudolf ! Ir po Korėjos karo vis dar bu- 1 .

t a-c r----- t tj--------- j.. ‘ ■ • Moessbauer, kuris dar yra tik 32, vo galvojama ir JAV ir Kanado-! Powerio,
m^ neseniai atvykęs iš Miunche-i je. kad sovietai nėra toks baisus: jos. Kubos. Kongo. Berlyno reika- ■ pati Lietuva yra rusiškoje kont-

Į jų priešas. Užtat nenuostabu, kadmiai galutinai prikėlė vakariečius rolėje. Taip, tokiame teigime bū- 
!ir buv. prez. Eisenhoweris kvie- * iš miego. Vandenilinių bombų tų daug tiesos, bet nemažai tie-
tesi Chruščiovą Amerikon. ! sprogdinimas vakariečius pastatė sos būtų jau tame fakte, kad Ryt-

Kai užklausiau vieną parlamen- ant kojų. Šiandien jau 70% ame- Į prūsiai jau dabar būtų pripažinti 
to narį kodėl Chruščiovas kvie- j rikiečių pasisakė, kad jei reikės. Lietuvos integraline dalimi tiek

džios. Atėjus Lietuvos laisvės va
landai. valstybė galėtų būti tik
ra bent jau savo vakarinėmis sie
nomis. nes bus pakankamai dar
bo ir problemų tvarkant rytines 
sienas.

nieko rašyti bei pasakoti kas ne
gera. :
suvažiavimus, priima gerai pa
ruoštas rezoliucijas. Jų vadai yra 
labai gerai informuoti, gerai pa
ruošti tai misijai ir jie savo pa
reigas atlieka visu 100%. Vieni 
unijų vadai dirba iš idėjos, kiti 
yra suklaidinti, o treti, kuriems 
kelio atgal nebėra, nors žino ką 
daro, bet jau nebegali kitaip da
ryti.

Kokie jie bebūtų, mums jie vi
si žalingi ir turėtume su jais vie
nodai kovoti ir vienodai visus 
traktuoti. Nors jie vaidina labai 
didelius demokratus ir išsigina 
komunisto vardo ir net užsigau- 
na. jeigu kas nors juos pavadi
na komunistais, bet visiems aiš-

no.
Chemijos premija buvo suteik- 

! ta amerikiečiu mokslininkui Ka-

siduria su policija. Nuo 1958 m. 
jam draudžiama dalyvauti politi
nėje veikloje ir išvykti iš savo

su 156 kitais afrikiečiais suim
tas, bet po 12 mėn. tardymo pa
leistas.

Luthuli neapkenčia teroro ir 
prievartos ir perdėtą nacionaliz
mą jis laiko pavojingesnių už ko
munizmą. Jis nėra nusistatęs

Afrikosprieš baltuosius. Kaip

Jane Photo Supply
317 JANE ŠT., 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.

ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI

• NAMŲ
• MAŠINŲ
• SVEIKATOS ir
•GYVYBES

Tel. CL 1-4864
BALYS MASKELIŪNAS

Dažai ir sienoms
Į /į?;popierisĮO?cy:,ę?

Valkos, iepečiai, terpentinas, 
ji Skvs Paint & Wallpaper 

391 DUNDAS ST. W.
| Pel. E*M. 4-2715. Toronto, Ont.

International 
Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST.

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

čiamas i JAV. atsakė, esą Vaka- prieš Kremlių eis kariauti. Ame- vakariečių, tiek ir sovietinės vai
rų psichologiniai žinovai yra nu-!rika persiorientavo ir jau paruoš-: a t „a

statę, kad Nikita nesąs tikras ko-! ta karui prieš Sov. Sąjungą. Būtų ■ 
munistas. o tik karjeristas, opor- į reikėję bilijonų dolerių propa- 
tunistas. siekiąs garbės. Jam ’ gandai nustatyti mases prieš bol- 
svarbu būti tik viršūnėje. Kai iš-■ ševikus. Visa tai atliko Nikita 
geriąs tai net galima esą ši tą iš-1 Chruščiovas. R. A. Kimba

Prieš pirkdami naujax 
vandens šildytuvą^ ar keisdami

savo 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.

Jūs nieko neperkate.
Tai yra:
JOKIO mokesčio už įrengimą
JOKIO išlaikymo mokesčio
JOKI Ų nuošimčių
JOKIO pridedamo kuro mokesčio

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

JEI GYVENATE TORONTE Alt EEA
SIDE, PRIES PERKANT AR KEIČIANT 
VANDENS ŠILDYTUVĄ, NAUDINGA 
PASKAMBINTI TORONTO HYDRO.

TORONTO HYDRO-ELECTRIC SYSTEM
11 (AR1 T9\STKE>T . -Elektra jūsų. Naudokite iq!Tel, EM, 3-2261 ’f
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Maloniam T A U T I E Č I Ų dėmesiui

Londono Apylinkės Valdyba

(įteigtoje Iety ne] e

LONDONO APYLINKĖS VALDYBA 

gruoždio 2 d., 7.30 vai. vak 
gražioje Western Fair Administration Building salėje, 

ruošia šiais metais paskutini

GRANDIOZINĮ ŠOKIU VAKARĄ

• Kviečiame mielus tautiečius iš visur puikioje salėje linksmai pra
kišti laiką prie grynai lietuviškos muzikos.

Bufetas su Įvairiais gėrimais. Turtinga fantais loterija.
Šokiams groja Cle vėl a nd o s t utie n t ų neo-1 i t h u an ų o r kęst r as!

Daug vielos automobiliams pastatyti.

HAMILTON, Ont. į4

ŠALPOS FONDAS, baigdamas me
tinį lėšų telkimo vajų, ruošia didelį 
rudens balių lapkričio 18 d. 7.30 vai. 
vak , slovakų salėje, 1406 Barton St. 
E. Kviečiame visus Hamiltono ir apy
linkių lietuvius atsilankyti. (Žiūr. 
skelbimą šiame puslapyje).

s;u odiiaus loterijai po brangų sta
liuką paaukojo notaras A. Liūdžius, 
kurio įstaiga yra Hamiltono centre, 20 
King Si. E., Z. Bolskis, sav. Conces
sion garažo, 430 Concession St. (ant 
kalno) ir L. Gasiūnas, sav. Harbor 
Motors garažo, 395 Wentworth St. N. 
Nuoširdžiai dėkojame.

Šia proga prašome visus, kurie turi
te loterijai fantų, praneškite betku- 
riam Šalpos komiteto nariui ir bus pa
imta iš namų.

Hamiltono šalpos Fondas
JAUNUČIŲ IR JAUNESNIŲJŲ 

ATEITININKŲ susirinkimas įvyks šį 
sekmadienį, lapkričio 19 d., 3 vai. p.p. 
parapijos salėje. Kviečiami visi vaikai 
nuo 7 iki 12 metų amžiaus dalyvauti. 
Taip pat bus įteiktos dovanėlės tiems 
vaikučiams, kurie 1960-1961 m. nepra
leido nė vieno susirinkimo.

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ su- brinko, apie 200 žmonių. Matėsi atyy- 
sirinkimas įvyks šį sekmadienį, lap- ’ kusių net iš kaimyninių kolonijų —

ŠEŠTADSENį, lapkričio 18 d., 
slovakų salėje, 1406 Barton St. E., 
H a m i I tono Ša Ipos Fondas ruoš ia g ra n d i o z i n i

ŠOKIŲ VAKARĄ - RUDENS B ALIŲ
PROGRAMOJE — žinoma balerina ALDONA PUSDESRYTĖ ir C. CORK, 
Kanados meisterė “baton” šokyje. Šokiai grojant BENNI FERRI orkestrai. 
Turtinga loterija, baras ir bufetas su karštais užkandžiais.

Maloniai kviečiame visus Hamiltono ir apylinkių lietuvius atsilankyti ir 
smagiai praleisti vakarą. Pradžia -7.30 vai. vak.

Hamiltono šalpos Fondas

laiškais, bet dėl adresų trūkumo gal 
daugelio jie nepasieks Valdyba todėl 
kviečia visus sekti pranešimus spau- 
Joje. V. P.

VILNIAUS DIENA paminėta lap
kričio 5 d. Iškilmės pradėtos parapi
jos bažnyčioje pamaldomis, kurias lai- 
;ė pats klebonas kun. dr. J. Tadaraus- 
tas kartu pasakydamas gražų tai die
nai pritaikintą pamokslą. Minėjimas 
Įvyko 2 vai. p.p. LN kino salėje. Su-

Lietu via i paša u Iv ie
JA Valstybės

VYSK. V. BRIZGYS spalio 29 d. tei
kė sutvirtinimą A. Vartų ir šv. Roko 
bažnyčiose Čikagoje.

V. SIDZIKAUSKAS, lietuvių dele
gacijos pirm. Pavergtųjų Europos 
Tautų specialioje sesijoje Paryžiuje, 
lankėsi įvairiuose Europos miestuo
se, kur turėjo pasitarimus su atsakin
gais politikais.

DR. J. JUOZEVIČIUS jau 4 metai 
yra alkoholikų klinikos — Chicago’s 
Alcoholic Treatment Center direkto
rius. Medicinos mokslus baigė 1944 
m. Kaune. Ten pat dirba: dr. B. Mor
kūnas, dr. P. Razutis ir pusė gail. se
serų — lietuvaitės. Jų net vyresnioji 
yra E. Rūkienė. Pacijęntų — 60-70. 
Čikagoje išviso yra apie 177.000 alko
holiku.

INŽ. EUG. MAMONAITIS Bostono ry ,x, . ■ . .
lietuviams skaitė paskaita apie prieš-Vaicia«s zmona’ sPall°.18 d’ "lire 
atomines slėptuves. Jis pabrėžė, kad! l^onmej. Jos kūnas atvez-

: tas i Čikagą ir palaidotas sv. Kazimie-
• I ro kapinėse.

PETRAS VISMINAS, 6 m., miški
ninko Kazimiero Vismino sūnus, gyv. 
Shelton, Wash., spalio 12 d. grįžtantį 
iš mokyklos automobilis mirtinai su
važinėjo.

DAIL. A. PETRAVIČIAUS PARO
DA atidaryta Čikagoje lapkričio 11 d. 
ir truks iki gruodžio 10 d. Ji įrengta 
Chicago Savings a. Loan Association 
Art Gallery 6245 So. Western Ave.

PROF. IGN. KONČIUS, išėjęs į pen
siją. išvyko iš Bostoną į Waterbury, 
Conn., gyventi pas savo sūnų Liudą.

DR. V. P. TUMASONIS su žmona, 
čikagieciai, grįžo iš kelionės po Euro
pą, aplankę Italiją, Šveicariją, Portu
galiją ir Austriją. A

DR. J. DĖDINAS, kurį laiką dirbęs 
vienoje Čikagos ligoninėje rezidentu, 
spalio antrojoj pusėj atidarė savo ka
binetą Bervvyne.

A. A. J. BAKU CK A S, ‘Vienybės” 
nuolatinis korespondentas iš Cam
bridge, N.J., mirė spalio 21 d., turė
damas 60 m. amžiaus. <

A.A. ANELĖ VAIČIENĖ, med. dr.

DELHI, Ont
KLB Delhi apylinkės valdvba, talki- kričio 19 d - 5 vai. p.p. parapijos salė- St. Catharines ir Niagara Falls. Visi 

narna vietos šauliu būrio ir' visu lie- * Kviečiami berniukai ir mergaitės.: domėjosi S. Narkeliunaites 45 minu- 
tuviškų organizacijų, lapkričio 18 d. ■ Jank« gimnazijas, dalyvauti. Bus ren-1 cių^paskaita ir valanda laiko rodomu 

u Kariuomenės ’ moksleivių kursų Hamiltone. Nariams Be reikalo kaikurie kelia triukšmą. 
Paskaita skaitys! dalyvavinus būtinas; laukiami ir ne- Pamatęs šį filmą, išgirdęs jos aiškini- 

-y . mus įr turėdamas galvoje kitų anks
čiau turėtus rūpesčius dėl savo gimi- 

! nių, galiu patvirtinti, kad daromi prie
kaištai yra nepagrįsti. Nejuoskime vie
nu diržu visų, nes kelių yra labai 

I daug, vedančių visus į vieną tikslą, 
Į kaip S. Narkėliūnaitė pareiškė, tada 
į džiaugsimės, kai tautinės vėliavos juo- 

■ das gedulo kaspinas bus nuimtas!
Ta progą noriu hamiltoniečius pa

girti už gerą tvarką. Kiek esu buvęs Hi __
vietovių, retai kur pasitaikė, kad koks atominis karas gali būti baisus, bet j 
nors minėjimas apsieitų be vaikų jis nebūsiąs toks siaubingas, kaip jį 
triukšmo: kažkuriose vietose vaikų iš- piešia kaikurie JAV radijo ir televizi- 
dykavimą tėvai skaito įprastu dalyku jos žmonės. Kalbėtojas siūlė susirūpin- 
ir, visai nekreipia dėmesio, kad kar- ti slėptuvių statymu. Vak. Vokietija 
tais ir triukšmautojų tėvui tenka tik priešatomines slėptuves statanti plačiu 
dalį programos išgirsti. Hamiltonas to mastu ir vokišku planingumu.
išvengė. Tą patyriau atsisėdęs tarp J
kelių šeimų, kurie buvo atvykę su vai-!

i kais ir labai nustebau, kai pamačiau,; šai koncerto dalyvius atsiprašyti. niTiven ir t Tirvin *
: kad tėvų perspėti vaikai sėdėjo apie ■ Lapkr. 25 d., šeštadienį, Knights of r GAUTINGO KAPŲ LlKylDA- 
i valandą laiko per paskaitą ramiau nei; Columbus salėje, 222 Queenston Rd. IMO. Vokietijos Krašto
: kiti suaugusieji; o dar įdomiau buvo,' ruošiami LN šokiai su trumpa mūsų Valdybos raštą Gautmgo kaimo se

kai išgirdau, kad vaikai su tėvais tarp, jaunimo išpildoma programa. Be Ha- liūnas savo raštu iš 1961 IX. 21 pra-
I savęs kalbėjosi lietuviškai. Už tai ha-' miltono jaunųjų menininkų, dalyvaus ^e^a’ kad^ rninėtas kapų likvidavimas 
j miltoniečiams tenka pagyrimas ir garjv 
j bė toms šeimoms! St. catharinietis St. Catharines. V-ba kviečia ir prašo ’

ŠALPOS FONDAS IR JO ĮSTEIGĖ

7.30 vai. vak. Delhi lenku salėje ruo-’i kama nauja valdyba ir pasitarta dėl j f'lmu 
šia Įspūdingą mūsų Kariuomenės1 moksleivių kursų Hamiltone. Nariams 
šventės minėjimą. 1.
Stepas Jakubickas tema: Lietuvos ka- • nariai.
rinomenės žygiai ir tautos ateitis. SPAUDOS KIOSKE galima įsigyti 

I Menine dali išpildys Toronto liet.; vajkams plokštelę "žirginėliai”. Joje 
.vyrų kvartetas, vad. muz. St. Gailevi-įvra šeši atskiri dalykai. čia kiausyt0.
i .... i jas girdi kiškius, meškas, lapes, kati-
I . Y1S.* b«vę Lietuvos kariuomenes ka-! nėli(ls šokančias. daržoves, kriuksin- 
nai, šauliai ir visa lietuviška visuome-‘ čius paršjukus ir gaie plokšties nu- 

skamba Eglės pasaka. Plokštelę verta 
įsigyti kiekvienai šeimai. *

Be to, ten pat galima gauti naujau
sią Alės Rūtos romaną “žvaigždė vir
šum girios”. Knyga vaizduoja Lietu
vos gvenimą Mindaugo laikais. J.P.

jau turėjęs ryšius su.. Rusija E. KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖ- PRANEŠIMAS LIET. ARCHITEK- 
JIMĄ ruošia KLB Sudburio apyl. vai- TAMS. — 1962 m. planuojame pradė- 
dyba lapkričio 25 d., šeštadienį, kroa- ti ir užbaigti Tautos Namų Hamiltone 
tų salėj, Kathleen St. Pradžia 7 vai. i statybą, kurie be sklypo kainuotų apie 
vak. Tai bus paskutinis parengimas S3CO.GO0.
prieš adventą. Todėl maloniai kviečia-j Lietuviai architektai, 
mi visi kuo gausiausiai dalyvauti. Į. paimti. Tautos Namų planavimo dar- 

’ bus, maloniai prašomi siųsti savo pa- 
' - \ , ,4 GINTAUTAS KRUČAS lankė Šault • smvmus. l\t v-bos pirm. St. Bakšiui.

Sakoma, kad par- ki “Kepurinę ? chorui dainuojant svei- ste. Marie, Ont., aviacijos mokyklą ir: oo įr^n1pv Avp Hamilton Ont TpI 
jau gavo piloto leidimą. Pratimų metu jA 9-4662/ Pradiniuose siūlymuose 
atskrisdavo pasižiūrėti, kaip atrodo < pra^ome nurodyti honorarą, skaitant 
Sudburio miestas iš viršaus, Kanados į nuošimčiais nuo rangovui sutartos kai- 
Legijono organizacija, i t

Gintauto gabumus aviacijoje, paskyrė 
S900 stipendiją.

JONAS RAŠKEVIČIUS priėjo pir
mosios Komunijos. Jo tėveliai šia pro
ga suruošė jaukią šeimos šventę, ku
rioje dalyvavo liet, kolonijos kapelio
nas. kūmai P. A. Mazaičiai, J. Vaičeliū- 

> nas ir kiti artimieji šeimos draugai.
Sudburiškis

i. SUDBURIO APYL. TAUTOS FON-
- J. Remeikis; į niais 1 

Lietuvos danininkai su 13o’ tapybos, i — J. Vaičeliūnas: po SI — St. i kambariais.

•J. Dženkaitis, K. Balčiūnas, K. Pode-Įtalpa be įrengimų.

į virs metai laiko, V. Prekevičius teisi
nasi, kad jam nepavyko suorganizuoti

REIKĖJO UŽAUGTI 
• 'N j DIDESNIAM. ..

Anykščiuose atidarytas vitražu bliz- net paprasčiausių kirpėjų kursų, nes. 
gesių’nudažytas Audinių” skyrius, ku- girdi, žmonės ‘ iš viršaus patalpų ne
riame parduodama įvairių rūšių me- parūpina ... 
džiaga. Tačiau paslaugios pardavėjos 
savo nepaprastu paslaugumu nevieną 
pirkėją išveja iš parduotuvės: “Atma
tuokite man du metrus ir dvidešimt 
cehtimcti-ą”, “Pirkite du metrus sep-: 
tvniasdešimt penkis centimetrus. Ki- 
taip neparduos:me”, “Bet siuvėjas ;
man sakė, kad užteks dviejų metrų 
dvidešimt. Matote, aš . . . mažo ūgio”,

-r-vkst—

LISZTO RANKRAŠČIAI
VILNIUJE

Frąnz Liszto 150 metinių proga pa- nė prašoma kuo gausiausiai dalyvauti.
■ skelbta, kad Vilniaus un-to bibliote- prisilaikant punktualumo, 
įkoje rasta keletas Liszto rankraščių. .
J Vilniuje išliko vienas muziko autogra

fas, sveikinimo laiškas muzikologei
. - • . - - Tomonovai. Dėl to Vilniuje jau komu- \iJDdlJRY Ortfrdrovia, priduria pirkėjau Na. ta, d^ugiasi> kad. girdi. Lisztas , UOT.

pirkite du metrus scptymasdesimt 
mielaširdingai nuleido penkis cent i- ■ 
nuKus pardavėja. -Bet, kad man KONCERTAVO MASKVOJE 
tiek? . Aš mažo ūgio . .“Dieve Kompartijos suvažiavimo baigiama- 
niano’ Tai reikėjo užaugti didesniam’, jame koncerte, drauge su visų sov. 
— p.unKsiclėju už prcK\siaiio ... respublikų meno kolektyvais, pasiro-

Sį pasikalbėjimą iš ‘Šluotos” komu- dė ii iš Lietuvos atvykęs V. Bartuse- 
n*slimo humoro kronikai užrašė S. Jo- vičiaus vad. studentų meninis kolek- 
varas Anykščių rajono laikrašty “Ko-' i.was. Pradžioje kolektyvas atliko šo- 
lekiyvinis darbas”. _ ... _
davėjos dviejų met’-ų septyniasdešimt; kinimo žodžius suvažiavimo “garbei”, 
penkių centimetrų normą taiko net ir Toliau ansamblis skudučiavo Pr, Tą- 
mažų vaikų apsiaustėliams, nes juk ir mošaičio “Voveraitę” ir 
iš vaikų kada nors gali išaugti milži- choras su orkestru atŲ;l’o Muradelio 
nai... damą “Buchenvaldo varpai“. Koncer-

j to baletmeisteris J. Gudaitis-Gudavi-
KAS JUOS PAKEIS? cius pastatė naują šokį — “Draugystės
Tokia antrašte kovą su komunisti- juosta”. Pabaigoje ansamblis padaina- 

nio biurokratizmo ir žioplumo vėjo vo “Liepsnokite širdys’(poeto J, Mar- 
malūnais pradėjo “Švyturio” bendra
darbis Vyt. Misevičius. Mintį reporta
žui davė į redakciją atsilankiusi jauna 
mergina, norėjusi sužinoti, kur yra 
kirpėjų mokykla. Pasirodo, tokios mo
kyklos Lietuvoje nėra. Nebėra net ir 
kirpėjų kursų. Reportažo autorius įsi
tikino, kad niekas neruošia taipogi 
specialistų fotoaparatų, šaldytuvų, 
skalbimo mašinų remontui. Sunku ras
ti muzikos instrumentų remontuoto- 
jus ir derintojus, o ką jau bekalbėti 
apie graverius, kvalifikuotus kirpėjus, 
auksakalius, kosmetikos specialistus. 
Keliai į šiuos amatus uždaryti jauni
mui. Buvo kreiptasi'į Lietuvos vyr. 
vietinės pramonės valdybos viršininką 
Vaclovą Prekevičių. kuris lengva širdi
mi pažadėjo: “Mes mojau imsimės 
priemonių. Štai, kas dėl kirpėjų, šie- _________ ____
met organizuosime 12 mėnesių kursus, niai Vilniuje svečiavosi Lvovo kom- po S2 
kuriuos baigę, po penkių mėnesių jaunimo atstovai, o į Lvovą išvyko Vil- 
praktikos gaus specialybės diplomus.: niaus studentų delegacija. 
Į kursus priimsime tik vidurinę mo- .............. _
kyklą baigusius jaunuolius: Lygiagre-į Vilniuje išėjo iš spaudos Medonio 
čiai bus ruošiami siuvėjai, kirpėjai, Trakai . Be vietovės, istorinių pa- 
modeliuotojai, batsiuviai. Visų sričių- aprašymo, žinoma, pagal Snieč- 
seni specialistai turės pereiti atitinka- ^aus nurodymus, paskirta ir nemaža 
mą apmokymą. 1961 m. pradėsime : pavaizduoti “darbo žmonių ko-
ruošti kosmetikos kabinetų spėcialis- j va* bolševikinę valdžią, 
tus. Pasieksime, kad jie būtų ne tik 
Vilniuje, Kaune, bet ir kiekvieno ra
jono centre. Kosmetikos specialistus 
ruošime is medicinos seserų tarpo. < jiaru vadovėn • Marksistinės filosofi- 
Tuoj pat organizuosime prie respub-! j0$ pagrjncjaį•' 
liko j e esančių specialių mokyklų laik
rodininkų, juvelyrų, graverių ir kitų Vilniaus radijofone su dainomis pa- 
specialistų paruošimą iš jaunimo tar- sirodė buv. operos solistas Ant. Ku- 
po...” Pažadai taip ir liko pažadais, 1čingis. Dainavo ir artistai Ylienė ir 
nors nuo jų paskelbimo dienos praėjo Česas. E.

Apylinkės valdyba

suinteresuoti

rusų kalba gabi akordeonistė Birutė Bogušvtė iš hečia ne tik jau suminėtus kapus, bet 
• iŠ viso trijų uždarytu lauku 236 ka- 

visus LN narius ir visus tautiečius Pus- ^Qkiu būdu jų likvidavimą, 
gausiai šį parengimą paremti. ■ kaiP >Ta Prašiusi Krašto Valdyba, nu- 

V-ba patvirtino naujai įstojusių iri ^s^ negalima iki 1962. IV. 1. Tačiau, 
▼ a.- * • » t Vnrl o »-t i m i o i i crolAtu cavmiii Vorui r<*Lpapildomai įnešusių LN narni sąrasą; 

Nr. 34. Pagal jį LN gavo nuo š.m. lie-į 
pos 28 d. iki spalio 23 d. $4300 ir nuo 
birželio 1 d. iki spalio 23 d. pasitrau-! 
kusiems nariams grąžino $1400.

V-ba patenkino sp. klubo “Kovas” [ 
prašymą sumažinti salės nuomą lapkr. 
5 d. rodytiems S. Narkėliūnaitės f ii-' 
mams nuo S50 iki $25. - - . .. . ., .

Nutarta paskelbti spaudoje kreipi- delsti. Kurių artimieji yra palaidoti .. 
mąsi i lietuvius architektus, kurie bū- Vokietijoje, pasirūpinti savųjų kapų 
tų suinteresuoti pasiimti TN plana-, tvarkymu, y patingai mažesnėse vieto- 
vįma^ vėse palaidotųjų kapai yra kaikur ap-

LN prižiūrėtojui K. Grudzinskui leisti.
nuo gruodžio 1 d., pagal jo prašymą, ISTORIKŲ IR GEOGRAFŲ SUVA-, 
pakėlė algą $5 mėn. Dabar jis gaus žiAVIME Gošlarė, kur dalyvavo 16- 
$145, butą $50 vertės, kurą, šviesą ir; fcos kraštų istorikai ir geografai, bu

vo nutartą iki 1937 m. Vokietijos sie
nas žymėti de jure ir de facto, o po to 
įvykusius pasikeitimus — tik de facto.

įvertindama j nos_ įr k,ek a(Sieįtų parengiamieji pia-Į 
nai reikalingi morgičiams gauti ir vi- ■ ___ _ m _________ _

i suotiniam LN narių susirinkimui ap- jąS. — Prieš kurį laiką “TŽ” ir “NL” 
Į svarstyti. pasirodė Hamiltono visuomenei žinu-
i Smulkesnių informacijų prašome tė, kad Hamiltono ŠF valdyba su pirm. 
s kreiptis augščiau nurodytu adresu. j Giedraičiu atsistatydino. Taip trum- 
i TN apytikrė apimtis: paįw |vg tai būtu nereikšmingas daly-
• L Pagrindinė salė 800 vietų, pritai- i ųas. Tiesą, kilnūs darbai nereikalingi 
: kyta sportiniams reikalams, reikalui atlyginimo, bet mums visdėlto reikia 
esant padaloma į dvi. žinoti, neš tai yra pavyzdys ateičiai.

2. Lietuviška seklyčia — biblioteka. Prieš 8 metus J. Giedraičio p&stan-
3. Klubui patalpa 80 vietų su šoni- gom-$ Hamiltone įsisteigė Šalpos Fon- 

televizijos. bilijardo ir kortų das kuris iki 1961 m. sėkmingai vei
kė. Tai visi matėme iš kiekvienų me-

4. 12 alėjų kegliams-bowlingui pa- tų apyskaitų spaudoje. Per 8 metus
. _ .• valdybos sąstatas keitėsi, bet J. Gied-

5. Bankui patalpa 2-jų kambarių ir raįtis nuo įsišteigimo dienos iki atsi-
notarui raštinė. statydinimo dėl ligos, visą laiką ėjo

6. Mažoji salė apie 200 vietų. pirmininko pareigas.
7. Nuo 2 iki 4 kambarių po 60 vie- Manau, kad tik tas, kuriam teko

tų organizacijų reikalams ir šeimyni- rĮnkti vargstantiems aukas, žino kaip 
niams pobūviams. yra sunkus ir nedėkingas darbas. Tą

8* Virtuvė — viena ar dvi — ir vai- nedėkingą darbą dirbti pasiryžo ir 8 
gykte- _ Į metus sėkmingai jam Vadovavo stei-

9. Raštinė ir sargui butas. i gėjas J. Giedraitis. Visi hamiltonie-
10. Visokios patalpos, reikalingos čįaį pažįsta visuomenininką J. Gied-

viešajam pastatui. į raiti, žino, kad jis buvo augšto rango
TN sklypas yra Hamiltono miesto karininkas ir valdininkas, tas jo ne- 

centre — Ferguson ir Hunter g-vių ; kėlė į puikybę. Dirbdamas ligoninėje 
pietų-vakarų kampe, 326 pėdų ilgio sunkų fizini darbą, rado laiko dirbti ir 
ir 150 p. pločio su maža iškarpa jo visuomeninį darbą. Man teko jam tai- 
pietvakariniame kampe: bendro plo
to virš 47.000 kv. pėdų. Pastatas pri
valo turėti vietos atitinkamam skaičiui 
autovežimių pastatyti.

Hamiltono Liet. Namų valdyba
LATVIŲ DAINŲ ŠVENTĖ. — šį sa

vaitgalį mūsų kaimynai ir kraujo bro-: 
1 iai latviai ryšium su jų Nepriklauso- j 
mybės šventės minėjimu, rengia dainų i 
šventę, kurioje dalyvaus 6 chorai. 

Oficialioji minėjimo dalis ir koncer

v^->Įp.p.( Centėnarv United Church, advokatų bei ^vairių buy. valdimn- g^ abaitis kviečia visus lietuvius 
Mįirt W., fies McNab. Programą

cinkevičiaus žodžiai ir Balsio muzi
ka). Dar buvo parodytas ir filmas apie 
Lietuvos gamtą, naujas statybas ir ju- 
bilėjinę dainų šventę. E.

Komunistų suvažiavimo išvakarėse 
Maskvoje atidaryta visasąjungine dai
lės kūrinių paroda. Joje dalyvauja ir °UI AUKOJO; $13 

grafikos ir skulptūros darbų. Lietu-į,Jacį’«s ,ir ,R- Vcnckevičitis; po S5 — j 
vių dailininkų parodos projektą pa- 
rengė broliai A. ir V. Nasvyėiai. Lie-iris- L Bružas, P. Semežys, A. Raškevi- 
tuvos dailės eksponavimo darbe daly- čius, J. Mikalajūnas. K. Rimas. P. Ma- 
vavo dail. P. Gudynas. P. Rauduv’ė. ■ zaitis. V. Grinius. J. Bataitis: po S3— 
A. Petrulis, o prof. J. Kuzminskis J- Jasinskas, V. Kriaučeliūnas. K. Tu- 
įtrauktas į parodos vertintojų komi- tinas. S. Krivickas. V. Stepšys. A. Ja- 
sijos sudėtį. E. siūnas, A. Juozapavičius, A. Indriulai-

tis, P. Gustas. P. Griškonis, L. Kulnys, 
Vilniaus uii-tas palaiko ryšius su j. ‘ Stankus, M. Pranskūnas, kun. A. 

Lvovo un-tu. Siekiant pakelti Vilniaus Sabas. P. Jutelis. Pov. Jutelis, A. Va- 
studentų komunistines nuotaikas nese- laitis. V. Bružas: S2.50 — P. Sipelis:

— J. Martišius, J. Stepšinskas, 
Į J. Valančius. V. Šadreika, K. Ramo- 
; nas; po SI — J. Paulaitis, J. Kriauče- 
* liūnas, J. Kručas. J, Skilandžiunas, A. 
La penis. J. Jonaitis, P. Liutkus, M. 
Vildis. A. Gatautis. Viso suaukota 
$167.50, 

| Tautos Fondo Atstovybė Kanadoje 
nuoširdžiai dėkoja A. Raškevičiui už 

: suorganizavimą ir p raved imą TF aukų 
’ Vajaus, atsilankant į namus, o taip pat 
' visiems Sudburio apylinkės lietuviams 
Į už aukas pavergtos tėvynės vadavimo 
reikalams. TF Atst. Kanadoje

A. RAŠKEVIČIUS, KLB Sudburio 
apyl. pirm., gavo iš Kanados teisin
gumo m in. D. Fulton atsakymą į raš
tą, kur buvo prašoma uždaryti komu
nistų partiją Kanadoje. Teisingumo _____ _ _ v
ministeriš labai patenkintas tuo pro- išpildys “Dainos” choras iš Toronto; 
testo laišku ir sako, kad valdžia sten- Toronto latvių šv. < 
giasi komunizmo infiltracija Kanadoje vyrų oktetas “Kalvis” iš Toronto: 
kontroliuoti. Krsp. "

MĖGINA PRISIDENGTI. — Komu 
nistinė Mine Mill unijos centro vado- 
vybė, norėdama pajungti savo tiks-i R0“vai “ Connaught 
la?!t _Sl^buri? JNC0 da^'n'nkusJ safėj. baHus . šokiai

Šia šventę - minėjimą ruošia “Dau-
:vos vanagai" ir Hamiltono Latvių į d. V-ba patvirtino Čiurlionio ans. kon

Studijuojantiems savarankiškai
■ marksizmą - leninizmą Vilniaus politi 
nes literatūros leidykla išleido popu

APLANKYKITE SAVO TĖVYNE!
VYKITE PATOGIAI IR KOMFORTIŠKAI ŽINOMU

M.S. B ATORY
Gdynia America Line laivu, iš Kanados uostų Į Southampton a. 
Kopenhaga ir Gdynia Baltijos pakraštyje (Lenkijoje), ir iš tenKopenhagą ir Gdynia Baltijos pakraštyje (Lenkijoje), ir iš 

traukiniu ar autobusu Į visas Rytų Europos dalis.
Batory — fai modernus, be dėmelės švarus laivas, su nepa
prastai gražiai išpuoštais svečių kambariais ir pato'Tiom’' 
erdviomis kabinomis. Jūs pasidžiaugsite š>ltu draugiš’ r>nu. 
tradiciniais puikiais valgiais ir mandagių patarnav nui. sie

kiančiu patenkinti keleivius ir jic-is padėti

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

Dėl rezervavimo ir informacijų pasitarkite su savo 
vietiniu kelionių agentu artxa

GDYNIA AMERICA LINE
220 Bay Street Toronto 1. Canada

t

siūnas, A. Juozapavičius, A. Indriulai- 
tis, P. Gustas. P, Griškonis, L. Kulnys,

kad artimieji galėtų savųjų kapų rei
kalus sutvarkyti, terminas pratęsia
mas iki š.m. gruodžio 31 d. Kreiptis: 

Gemeinde Gauting b. Muęnchen, 
Rathaus, Bahnhofstr. 6, 
Tel. Muenchen 861295
Banko s-ta: Sparkasse Gauting No.4. 
Krašto Valdyba prašo artimuosius 

; ir gimines šį reikalo sutvarkymą neuž-

telefoną. I
/ į

VAJUS TN 30-to j e savaitėje davė • 
S600 ir nuo jo pradžios $35.200. Nuo- ’ 
širdi padėka mieliesiems Bubniams,! « .. .
įrašiusiems savąjį jaunimą — Loretą i /\USTfQ 11 J Q 
ir Niną. P. Enskaičiai įrašė sūnus Al
girdą ir Joną, o ankstyvesnės išeivijos 
tautietė M. Kanevienė įnešė šimtinę 
savo proanūko M. Stuko vardu. P. Mi
kalauskas įstojo nariu irgi su $100.

i kinti ir mačiau su kokiu rūpestingu-j Visiems nuoširdus ačiū, 
mu tvarkė ŠF reikalus, telkė rinki- ,

; kus. dažnai buvo ir sekretorium ir ižJ LTuROS FON-
‘ dininku. Per ŠF vajų grįžęs iš sunkaus : OĄ užsisakė S. Urbanavičius ir J- But- 
darbo ėjo iš namo į namą, rinkdamas kevičius. Lž juos iš Shur-Heet Sales 

f aukas. Spaudoje matėme, kad J. Gied- f po $15. St. Bakšys pratęsė aly- 
! raitis surinkdavo aukų daugiau už ki-!vos Pirkimą ir už jį gauta $5. Iš viso 
j tus. Nuostabu, kad nešdamas beveik A- Šimkevičiaus gąute $35.
! 70 metų ant pečių, jis turi tiek patva-j NAUJAS VERSLININKAS. — J.
i rūmo, energijos ir pasišventimo. švabaitis nusipirko gazolino stoti su 

’ ' .r. Hamiltone ir visoje Kanadoje yra . valgvkla 1395 Upper Gage: tel. 383-
tas įvyks šį šeštadienį, lapkr. 18 d„ 5 nemažai augšto rango kariškių teise- į 

t - • ' K — m. advokatu bei įvairiu buv. valdimn- T
.maža JU Pasisven^ia vi‘ užsukti i jo verslamonę. Taip pat jis 

suomeniniam darbui. • '^^tlieka' įvairius masinu pataisvmus.
Jono par. choras; ^nau kad J^ Giedraitis nemėgsta

reklamuotis rr bus nepatenkintas šiuo

KAPITONAS FELIKSAS MARCIN- 
KUS, buv. vienas pirmųjų neprikl. Lie
tuvos prekybinio laivyno kapitonų, 
bolševikams okupuojant Lietuvą pasi
traukė į Vakarus ir vėliau apsigyve
no Australijoje, kur, sulaukęs 56 m. 
amžiaus, rugsėjo 30 d. mirė. Palaido
tas spalio 5 d. Sydnejaus priemiesty
je — Rockwood kapinėse.

Taisyklės saugiai 
medžioklei
Rudenį tūkstančiai kanadiečių trau: 

kia į miškus su šautuvais išmėginti 
pamėgt# sporto — medžioklės. Onta
rio prov. visi.nauji medžiotojai priva
lo išeiti specialius kursus prieš gau
dami medžioklės leidimus.

Ontario saugumo lyga nurodo šias 
taisykles:

1. Laikyk kiekvieną šautuvą užtai
sytu, kol nepatikrinai.

2. Niekada nelaikyk užtaisyto šautu
vo valtyje, automobilyje ar namie.

I Kad būtum tikras, palik jį atdarą.
3. Niekad neatkįšk šautuvo i tą, ko 

nenori nušauti ir nešk jį taip, kad ga
lėtum pilnai valdyti.

i 4. Būk visiškai tikras dėl taikinio.
i Prieš paspaudžiant gaiduką — pama
tyk visa taikinį.

5. Išimk šovinius prieš lipdamas per 
tvorą ar kitokią kliūtį.

6. Nevartok alkoholinių gėrimų 
prieš ir šaudymo metu.

Laikydamiesi sekančių taisyklių, pa
gerinsite ūkininkų ir medžiotojų san
tykius:

L Medžiotojas neturi pradėt i me
džioklės negavęs leidimo iš laukų sa
vininko.

2. Medžiotojas turi visada atsiminti, 
kad jis yra laukų savininko ar ūkinin
ko svečias.

3. Palikdamas automobili ant ūki
ninko kelio, jo neužblokuok.

4. Niekada nešauk arti trobesių ar 
gywuliu.

5. Kai reikia perlipti tvorą, pasinau
dok vartais ir juos palik tokioj tvar
koj, kaip radai.

6. Jei turi perlipti tvorą, lipk arti 
esančio kuolo, bet pirma išmėgink ar 
jis yra tvirtas ir ar išlaikys tavo svorį. Į

7. Niekad neik per augančius ar sto
vinčius javus; neleisk ir savo šuns.

8. Jei esi laimingas medžiotojas, pa- 
sMWink savo laimikiu Ir su lauko sa
vininku.

10. Jei esi ką nors pagadinęs jo nuo
savybėj, pranešk savininkui, pasiūly
damas už tai atsilyginti arba pagelbėk 
atitafeyti. :.<į' Seu

VASARIO 16 GIMN. REMTI KON 
St. Pilkos rečitalis, dalyBramptono latviu choras; vyru cho- Paratš>™uHUŽ.? aš CERTAS

bet tegul J. Giedraičio pasišventimas vaujant sol. L. šukytei ir sol. V. Ve- 
dirbti visuomeninį darbą būna pavyz- rikaičiui, savo programa buvo augšto 
džiu tiems, kurie gali, bet nenori įsi-1 lygio, bet finansiškai žemo — davė 

į jungti į visuomeninį darbą. : $90,68 nuostolio, neskaitant nesumo-
K. Lukoševičius ; ketų $40 už LN salę. Rengėjai kreipėsi 

, ‘ į LN valdyba su prašymu už salę nuo-
LN V-BOS POSĖDIS įvyko lapkr. 8 mos nejmĮį/

nO; viii noi n ciiiin ’ Rcnsčjai maloniai kviečia visus I certo apyskaita. Iš jo gauta pajamų
lictuvius atailan^yti ’ dainM šventę, o $1304.45 ir turėta išlaidu $735.98. Pel-

ras "Viesturs” iš Toronto Hamiltono ir 
St. Catharines; Hamiltono latvių cho- 

įras. Po koncerto tą patį vakarą 8 vai.
i ■, , . . , . —o-’t viešbučio Crystallams Sudbuno INCO darbininkus, i ^4^ haline .. ąnkini 
griebiasi tarp kitko ir apgaulės. Pas
kutiniu laiku iškišo neva centro gru
pę. Girdi, kaikurie darbininkai ne-

Tikrovėje tokios centro grupės visai laineri ir i čaIHiic 
nėra. Teisingai rašo ir Toronto ‘Globė ‘ " °
and Mail”, kad už tos vadinamos čen- LSR DR-JOS VALDYBA rengiasi 

’ tro grupės stovi tas pats Thibeault kviesti į specialų susirinkimą visus ko- 
: su savo raudonaisiais sėbrais Tai rąu- Jonijos tautiečius aptarti stovyklavie- 
’ ’ j . . ’ / . St. tės įsigijimo reikalų. Bus kreiptasi; donųjų priedanga. St.

Sk. St.

LN GRAŽUSIS RUDENS BALIUS 
ruošiamas lapkr. 25 d. Olympia or- 

has S568.47. Ši suma paskirstyta: S100 kestras iš Toronto, ved. Alb. Ripkevi- 
inešti LN b-vei kaip nuoma už salę ir čiaus, duos išimtinai lietuvišką šokių 
$468,47 įnešti į LN Kultūros Fondą, muziką. Jaunimas atliks trumpą prog- 

Visa eilė v-bos narių pareiškė a p- rama. Be to, verta prisiminti, kad T N 
gailestavimą, kad ne dėl mūsų kaltės; įsigijimas reikalingas visų mūsų parą- 
neatvyko ‘ Grandinėle” ir nutarė vie- mos. Sk. St.

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame

bankelyje "Talka" nnis '
> PA- 

morgicių pa
skolos iki 50% turto vertės. Nemo
kamas gyvybės draudimas. PILNAS 
ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

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

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

ATIDARYTAS NAUJAS GARAŽAS
COURTLAND AUTOMATIC",

Courtland, Ont., prie Highway No. 3
(buv.JLokstefri Transport Ltd.)

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

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

JOSEPH J. RAJCA FURS «ISTAS
Siuvami pagal užsakymą nauji kailiniai paltai, atnaujinami bei taisomi 

seni ir duoda m i patarimai. Kailinių paltų apsauga — Cold Storage.
Q71 C*rtI!oa CF <Pr*e Dovercourt), Toronto 4, Ont.7xi vuiiege «vr. telefonas le. 4-5545.

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

SIUNČIAME I LIETUVA, RUSIJA, 
SIBIRĄ IR KITAS VALSTYBES:

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

KIEKVIENO SIUNTINIO PRISTATYMAS GARANTUOTAS
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ŽIBURĖLIAI!
mosu-mažiesiems

Gera pačiam pasiskaityti pasa
kėlių, bet dar geriau, gražiau jei 
kas nors labai labai gražiai tas 
pasakėles papasakoja. Yra tokia 
lietuviškų pasakėlių plokštelė 
“Žirginėliai”. Čia ir paršiukas — 
baltaplaukis Kriuksiukas kalba, 
kad negali skraidyti. Čia ir 
laputė gaidelį neša ir gaidelis' 
gl audžiai šaukia. O tie du išdykė
liai dvynukai katinukai! Tai jiems paprašykit mamytę, kad jums tą 
buvo mamyčių neklausyti: žvirb- plokštelę nupirktų.

Prieš daug šimtų metų eskimai 
gyveno šiaurės Kinijoj. Jie yra 
mongolai. Mokslininkai spėja, 
kad jie paliko Kiniją traukdamie
si nuo priešų. Per Mongoliją, Si
birą jie Vis traukėsi tolyn ir to
lyn i šiaurę. Koks turėjo būt jų 
nusivylimas, kai išvydo jūrą ir to
liau eiti nebegalėjo. Jie buvo pri
ėję Beringo sąsiaurį (strait). Jis 
neplatus — tik 60 mylių. Žiemą 
j is visas užšąla ir pasidaro tiltas 
tarp Amerikos ir Azijos, tarp Si
biro ir Aliaskos. Tuo ledo tiltu 
eskimai ir. atkeliavo į Amerikos 
žemyną. Bet ir čia kiek tik akys 
užmatė baltavo tik sniegas ir le
das, nesimatė nei vieno augalėlio 
ir atrodė, kad žmogui gyventi to
kiam krašte visai neįmanoma.

Eskimai ėjo į pietus, kol išvy
do Kanados miškus, pilnus žvėrių 
ir saugius gyventi.

Deja, miškai buvo užimti indė
nų, kurie nenorėjo dalintis savo 
turtu su eskimais ir nuvijo juos 

»atgal į tuščius sniego plotus. Nie- 
. ko eskimams nebeliko, kaip prisi

taikyt prie amžino šalčio, išmokt 
pasigamint maisto, pasistatyt na
mą iš sniego ir gyvent.

ESKIMAI MEDŽIOJA
RUONIUS
Ruonis (seal) labai naudingas 

eskimams. Ruonio mėsa skani, 
oda naudojama kelnėms, batams 
ir kitiems drabužiams pasiūti, 
bet svarbiausia dalis ■— taukai.; 
Tai kuras. Taukinės lempos: ir 
šviečia ir šildo sniego nameli — 
igloo.

Žiemą, ruonis gyvena po ledu, 
bet jis ne žuvis. Jis turi laikas 
nuo laiko iškilt i paviršių atsi- 
kvėpt. Todėl jis išgręžia lede sky
les ir vis išneria prie jų oro 
Įtraukti. Žiemą ruonius medžioti 
lengva. Reikia tik laiko ir kant
rybės. O eskimai ir vieno ir kito 
turi pakankamai. Jie tik pasiima 
jieti, atsistoja prie tokios skylės 
ir laukia, kol ruonis atplauks atsi- 
kvėpt. Vos ruonio galva pasirodo, 
eskimas ir smogia jietimi.

Bet medžiot ruonius pavasarį 
jau kitas reikalas. Čia jau reikia 
mokslo ir apsukrumo. Ruonis 
mėgsta kaitintis saulėj kai tik le
das suplonėja, jis tuoj išsilaužia 
Į paviršių, išsirenka jaukią viete
lę ant ledo ir snaudžia saulėj. Bet 
jis nekvailas. Kas kelias sekun
des jis kelia galvą, apsidairo ar 
nėra priešų. Ant balto lygaus le
do jis medžiotoją iš tolo pama
tys ir pabėgs, lengvai prie jo ne
prieisi Kaip gi ji pagaut? Ogi, 
eskimas “pasiverčia” pats ruoniu. 
Jis puola veidu ant ledo ir slen
ka pamažu artyn. Bet jis neropo- 
ja tiesiai. Ruonis turi manyt, kad 
čia atrėplioja kitas ruonis, kitaip 
jo nepaimsi. Todėl eskimas krai
posi ropodamas i visas puses kaip 
ruonis, kartais stabteli, pakraipo 
galvą i šalis, pamažu iriasi i prie
ki rankas sukiodamas i šalis kaip

TtVIAKBS ŽIBURIAI
dUBSGaesxGxsssšacaBaBacg----------n m
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. . , IŠIMTIEJI LIETUVOS DAINIAUS METAI
Pamatė varna gražią baltą gul

bę beplaukiojančią ir negali at
sigėrėt gulbės gražumu, jos

i plunksnų baltumu.
j — Kodėl ta gulbė tokia balta,; 
. — galvoja varna. Turbūt todėl, 
' kad ji tokiam gražiam, skaidriam 
vandeny vis maudosi. Reiks ir

* ivioK i cci oi iri vi flol ii* oč

1962-rieji metai - Maironio metai
“Prasideda šimtieji Mairo-

lis prie darbo juos pristatė, liepė
žemę išpureni. Daržovės geguži- ’^iu balta, kaip gulbe.
nę ruošia, šoka, dainuoja, paršiu- Varna kas i v tą pradėjo tame 
kas parašiutu žemėn leidžias, žai- Pa«amev vfndeny Plūstis kaip 
ba, blyksi, griaustinis griaudžia. Į 
o vaikučiai akutes išplėtę, ausy
tes pastatę, burnytes pražioję tik 
klausos, klausos ir atsiklausyt ne
gali..

Jei turit namuose patefoną,

nesimaudė vistiek liko juoda var- 
r.a kaip buvus.

Taip ir žmogus. Jis gali būti 
labai turtingas, gyventi gražiau
siuose namuose, būti apsirėdęs 
brangiais drabužiais — jei bus 
neišmanėlis, nemokytas — visuo
met liks tuo, kuo yra juoda 

; varna, .v./-

Musu Lietuva

____ ___ . Į 3: Visuose kraštuose — kiek- 
nio metai. Kaip juos pami-j vienoje apygardoje ir apylinkėje 
nAcimo ir tain i^mžimzi. __ neųeisįanii tuoj pradėkime in

tensyviai ruoštis dideliems ir,: 
kiek beišgalint, ispūdingesniems 
Maironio minėjimams. (Akademi
ja, Maironio dainų koncertas, pa
skaita, deklamacijos, jo dramos 
pastatymas ar inscenizacija ir 1.1.) 

4 Kiekvienas laikykime savo 
pareiga uoliai talkinti bei daly
vauti ruošiamuose Maironio mi
nėjimuose

5. Maironio metais isigykime ir 
pakartotinai Įsiskaitykime jo raš
tus, ypač "Pavasario balsus” ir 
" Jaunąją Lietuvą”.

Brangios mūsų tautos, mylimos 
tėvynės bei nelaimės akivaizdoje 
būtinai ir prideramu būdu pami
nėkime Maironio 100 metų su
kaktį! Testiprina vėl Maironis lie
tuvio vilti ir tikėjimą i tėvynės 
aušrą bei naują pavasarį. Tešvie
čia mums Maironio dvasios bei 
kūrybos heroika, idealizmas ir tė
vynės bei laisvės meilė.

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Valdyba

Toronto, Kanadą, 
1961. m. lapkričio 1 d.

nėsime ir kaip įamžinsi
me?” Bern. Brazdžionis 
( "Drauge”. 1961. X. 21.)

KULTŪROS IR
KNYGŲ
PASAULYJE

PROF. DR. A. MACEINĄ Miunste 
rio un-tas pakėlė į ‘‘ausserplanmaessi- 

į ger Professor”. Un-tas, vertindamas 
i prof, darbą, docento pareigose pa
laikė tik pusę metų. Rudens semestre 
prof. A. Maceina skaito 2 vai. apie 
istorinį materializmą ir 2 vai. rusų 

Į filosofijos istoriją. . .
Be eilinių paskaitų universitete, pr. 

iš‘ vasarą A. Maceina skaitė apie socia-
Maironio — didžiojo tautos dai

niaus ir atgimimo pranašo šimt
metį (gimęs 1862 m. spalio mėn. 
21 d.) visa Pasaulio Lietuvių Ben
druomenė privalo tinkamai pa
minėti. Šį didvyrį pagerbdami, 
drauge stiprinsime mūsų tautinę 
gyvybę ir kultūrinį sąmoningu
mą. Tesuteikia ši sukaktis mums 
kuo daugiau atgimimo, tegu gy
viau mus visus pajudina. Mums 
gi šiandien taip stinga idealizmo, 
entuziazmo ir pasitikėjimo sa-

i yimi; 5;:LiįiZll,
‘ Tuo tikslu Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Valdyba visu br<h 
lišku nuoširdumu kreipiasi į visų 
kraštų,’ apygardų bei apylinkių 
valdybas ir kiekvieną lietuvę bei 
lietuvį:

1. Tegu 1962 metai bus MAI
RONIO METAIS.

2. 1962 i Maironio) metais viso
je Pasaulio Lietuvių Bendruome
nėje turi sukilti jubilėjinė nuotai
ka ir akcija.

“DIDYSIS NERIMAS” jau išėjo
spaudos. Pirmasis apie ją atsiliepė listinį realizmą Ost-West-Kreis Miuns- 
kun. prof. St. Yla “Lux Christi” žur- ‘ terio studentų grupei; gamtos-matema- 
nale, įvertindamas ją kaip aktualų lei- tikos fakulteto katalikams studentams 
dinj, nagrinėjanti dvasini šių dienų — apie ■ šovietinį gamtos mokslų ir 

technikos pergyvenimą; katalikams in
telektualams Botropp mieste — apie 
religijos padėtį R. Europoje. Tą pačią 
paskaitą spalio pradžioje pakartojo 
Oberhausene katalikams intelektua
lams lapkričio pradžioje — I’aderbor- 
no katalikų teologijos akademijoj 
skaitė paskaita apie sovietini ateizmą.

NORI ATGAIVINTI “DARBĄ”. — 
Ryšium su lapkričio 4-5 d. Bostone 
įvykusiu socialistinės Lietuvių Darbi
ninkų Draugijos suvažiavimu, lietuvių 
socialistų veteranas Stp. Kairys ‘ Dar
bo” žurnalo atgaivinimą nurodė kaip 
svarbiausią uždavinį, ragindamas to 
uždavinio dar kartą imtis "senajai 
gvardijai”.

DAIL. V. K. JONYNAS jau 8 metai 
piešia kalėdines atvirutes amerikiečių 
leidyklai “The Book of the Month 
Club”, 345 Hudson St., N.Y., USA. 
Šiemet jis yra nupiešęs dviejų vari- 
jantų spalvotas atvirutes. Viena jų 
vaizduoja Mariją su kūdikėliu Jėzu
mi, kita — paukščių būrį uogose.

PR. ALSĖNAS per 15 metų surin
ko daugybę įvairių juokų bei anekdo
tų ir paruošė knygą. Rankraštis ati
duotas Immaculata Press leidyklai 
Putname, JAV. Netrukus ji pradeda
ma rinkti.

J. PR. PALUKAITIS, iki šiol buvęs 
vienas “Dirvos” redaktorių, nuo š.m. 
spalio 17 d. paskirtas "Vilties” leidyk
los spaustuvės vedėju. “Vilties” lei
dykla Clevelande leidžia ir spausdi
na "Dirvą” ir kt. leidinius.

A. BUDRYS, Lietuvos gen. konsulo 
J. Budrio sūnus, trejiems metams pa
kviestas vyriausiu redaktorių į leidyk
lą Regency Book, Evanston. Ill.

žmogaus jieškojimą. Antras balsas pa
sirodė Draugo” kultūriniame priede, 
kur J. Pr.(unskis) rašo: “Iš karto 
veikalas patraukia savo gražiu apipa
vidalinimu: ryškus ir mielas, nauju
mu dvelkiąs dail. V. K. Jonyno pieš
tas viršelis, skyrių Įžangoje dedami 
gerai parinkti prasmingi ir meniški 
J. Dagio, A. Monėio, M. K. Čiurlionio, 
E. Barlecho kūrinių paveikslai. Imma- 
culatos spaustuvės (Putname), kur 
knyga spausdinta, raidynas taipgi yra 
ypatingai akiai patrauklus. Šiame vei
kale autorius nagrinėja didįjį žmogaus 
sielos nerimą, verčiantį jieškoti pa- 
grindihių pasaulėžiūros problemų iš
sprendimo. . kas mūsų tautinių rū
pesčių sprendime yra naujoji dr. Gir
niaus knygą, tas naujojoje mūsų reli
ginėje literatūrojė gali būti laikoma 
dr. Pr. Gaidamavičiaus veikalas apie 
didįjį nerimą”.

“LAIV AS” skelbia religinės kūry
bos konkursą. Komisijai rankraščius 
reikia pateikti iki 1962 m. rugsėjo 1 
d. Adresas: 4545 W. 63 St., Chicago 
29, Ill., USA. Geriausiam kūriniui 
skiriama $500 dovana. Rašto tema, 
gali būti istorinė, biografinė, dogma
tinė, moralinė, visuomeninė, priimti
na Kat. Bažnyčios požiūriu.

“DIRVOS’* skelbtasis vaiko gražiau
sios nuotraukos konkursas pasibaigė 
lapkričio 1 d. Gauta 90 nuotraukų. Da
bar vertinimo k-jai belieka atrinkti ge
riausias nuotraukas ir jas premijuoti.

ANTANO ŠKĖMOS RAŠTŲ IŠLEI
DIMO FONDUI įnašus prisiuntė San
taros-Šviesos Federaciją S100, J. Gry- 
bauskienė $5, Studentas $1.

KNYGA APIE LIETUVOS VIETOVES
P. M1KULČIUS

Netgi neprikl. Lietuvos laikais Į etnografinės Lietuvos vietovės, 
nebuvome išleidę knygos, kuri Įskaitant Vilniaus kraštą, pietinę 
būtų suteikusi pakankamai išsa-Į Šūduvą-Jotvą, Mažąją Lietuvą; 
mių žinių apie Lietuvos vieto- aprašomos lietuvių gyvenvietės 
ves. Tebuvo tik atskiri bandymai Gudijoje ir Latvijoje. Pateikiama 
ir tik kelios dešimtys mūsų mies- ne tik elementarinės enciklopedi- 
telių tebuvo susilaukę ilgesnių ar nio pobūdžio žinios, bet ir daug 
platesnių monografijų.

Šis reikalas prieš keletą metų, . .
buvo pajudintas JAV. Jau eilė gos. Leidinys gausiai iliustruoja- 
metų mūsų laikraštininkas Bro- mas atskirų Lietuvos vietovių 

Jurgis Blekaitis. Antano Škėmos nius Kviklys be atvangos dirba, ’

pelekus. Aha! Jau čia pat, visai 
arti. Tik, žiūrėk, ruonis pliumpt 
— Įšoko i vandeni. Ką gi eski
mas pamiršo padaryt? iš ko ruo
nis pažino, kad čia ne draugas 
ruonis, o priešas? Ogi eskimas 
pamiršo laiks nuo laiko pasika- 
syt, kaip ruoniai daro. Mat. jie 
pavasari būna pilni parazitų ir 
vis kasosi. Taigi, jei nori ruoni 
nušaut, neužmiršk elgtis kaip 
ruonis; tada laimėsi, kitaip nie
ko nebus: šmurkšt i vandeni ir 
nebėra laimikio.

BALTOSIOS MEŠKOS
Meška atrodo sunki, eina vilk-

dama kojas lyg užsimiegojus, bet Redakcijai OtSlUSfO 
palauk ,jei ji norės nuo tavęs pa
bėgt. arba dar geriau — tave pa
vyt- ■ . _ I... - .
arklys.

Meškutė mėgsta gerai paėsti. 
Pasmaližaut ji ateina net i eski
mų stovyklą. Kartais ji Įsibrauna 
net i eskimo nameli ar nuo ro
gių ruonį pavagia. Kai gerai pri- 
sikerta. miega. Ir taip skaniai 
miega, kad gali ant jos užlipt — 
nepabus.
, Prisisotinus, issimiėgojus meš- atsisveikinimas: A. Baltinis. Lietuvių rinkdamas medžiaga apie Lietu-) surinkti iš senu ir nauju leidiniu, 
kute mėgsta žaist. Jei randa kur KataHkų Njokslo Akademijos suvažia-L------- F >------ -
eskimo paliktas roges, tampo ant-vimas Čikagoje: Jonas Rugys. Medžią- bažnytkaimius, dvarus, piliakal- 
kalno, nuokalno, pagaliau atsise- gos sąvoka moderniojo mokslo š viešo- nįus~ ----- ...
da ir nuvažiuoja Į pakalnę. jė: Alf. šešplaukis, Lietuviškasis ele-1 j - ’ .* s Dami nklus ežerus uoes

Battą mešką t^p balto Į j miškus Autorius stengiasi duoti Enciklopedijos leidykla (265 c
drioiaailraon?u?eslenk^^^^^ A’ Račkauskas/žmol; galimai išsamesnius vietovių ap- Street, South Boston 27, Mass.).

Balini po«.|rašius, r“.................... '..........—- ' —..........‘
i letena, kol visai arti prislenka..., 
Tada tik kapt, ir jau turi laimiki. į r

n __ ______Y___ 2.____i_____ ____ m . .t n i

kiekvienas eskimas, kuris su me
džio ja mešką, jaučiasi labai išdi-Įm- KT. 72. Published by the. Christian 
dus ir visiems giriasi. Meška slen- Democratic Union of Central Europe, i 
ka i žmogų ant krūtinės atstačius 
kakta, o i kakta jei šausi, nieko ' "
nebus^ Pakaušio'kaulai tolde kie- Adresas; Adam Gruenbaum. Muenj 
ti. kad kulka nepramuša. Juo la-; chentPasing. Graefstrasse ' 
biau nepradursi galvos jietimi. i man 
Dar ir dabar nevisi esimąi turi Į j
Šautuvus. Reik turėt drąsos ir No. io. Mėnesinis žurnalas anglų kai-: 
laukt kada meška tave puls ir at- ba- Leidžia Free Europe Committee.]

Lithuania and Lithuanians, A select- 
— ’ji "bėgs“ kaip lenktynių Bibliography compiled by Jonas 

J ° ‘; Balys in coperation with the Lithua
nian Research Institute,-Inc. Spaudė 
Liet. Enciklopedijos spaustuvė 265 C 
St , South Boston 27, Mass. Kietais 
viršeliais 190 psl. Katalogas žymesnių 
knygų ir straipsnių apie lietuvius ir 
Lietuvą. Kainą S5.

Aidai 1961 m., Nr. 8. spalio mėn. Tu
riny: Pranas' Brazys, MIC, Enciklikos 

! '‘Mater et Magistrą” mintys ir bruo- 
I žai ; <

i v V —--- ------ ~ ----- ----- o
| padavimų, pasakojimų, net dai
nų ir panašios gyvosios medžia-

d a ir nuvažiuoja i pakalnę.

Paryžiuje mirė i 
lenkų literatūros kritikas ir ra
šytojas Andrzej Stawar. Atvyko 
iš Varšuvos Lenkijos rašytojų 
s-gos delegacija, vad. Jaroslawo 
Iwaszkiewicz, kuri A. Stawar kū
ną sudegino, o urną su pelenais 
parsivežė i Varšuvą. Ten Įvyko 
iškilmingos rašytojo laidotuvės, 
spaudoj pasipylė straipsniai, ne- 

pradedant priešistori- Jos savininkas-J. Kapočius ryž-s krologai girią mirusiojo ideolo- 
Įzijoj; o. Bačkienė, Kristus Karalius ir niais laikais, baigiant paskutine I tąsi daryti viską, kad knyga būtų ginę laikyseną.
i ateitininkai; dr. J. Grinius, Jubilėji- bolševikų okupaciją. Pasirodo. ■ tinkamai apipavidalinta, gražiai A. Stawar tikroji pavardė bu- 
nis Pax Romana kongresas; stovyklų kad daugelis dabar menkučių, už-Į atspausdinta, iliustruota, dailiai : vo Edward Janus. Gimė 1900 m. 
aprašymai kronika ir kt. > mfr§IU įr neretai išnvkusiu musu! įrišta. Tai būsiąs didesnio forma-į bežemio šeimoj. Į komunistų par-

vaizdais, kurie su dideliu vargu

vos miestus, miestelius, kaimus, asmeninių albumų.
gį didžiulį veikalą, kurio vien 

pilkalnius. Įvairius archeo- ‘ tik rankraštinė medžiaga apima 
2.500 puslapių, leidžia Lietuvių

Mešką nušaut nelengva. Todėl aprašymai, kronika ir kt. i
Christian Democratic Review. 1961^^ gyvenamųjų vietų turi sa- 

: vo įdomia istorija ir garbingą pra- 
Mitteilungen aus baltischen Leben.: ^iti. Is įvairių senų leidimų, ZUI- 

Nr. 3. 1961. September. Leidžia: Bal- nalų, laikraščių, dokumentų nn- 
I tische • Gesellschaft in Deutschland, i kinių, enciklopedijų, rankrašti- 

... Muminės medžiagos, gyvų žmonių liu- 
72. Ger-: dijimų išknisama tai, kas buvo

I mūsų arba visiškai nežinoma ar- 
Ea,3l ^Yrope: October 19S1- ■ba pamiršta. Pasirodo, kad dau-
x 10. Mėnesinis žurnalas anglų kai-Lietuvos vietoves yra ty- 

. . . v ,v. t . ,, x " i rinėje ir jas apraše ne patys lietu-ISSSs tat“ ™ Kepor. of the Ontario I viai. bet lenkai jau XIX a. pabąi-
ji nesuarasko žmogaus “antimis. Poriable Pen.ion. 4u- goję savo geografineje enetklo-o užmuša priekinėmis letenomis i įlst I96]e pedijoje paskelbdami apie jas

r1 atsistoja ant citizen. October. 1961. Vol. v. No. 4,; daug įdomių žinių. Tremty daug
užpakalinių kojų. Tada medžioto-1 vytis. The Knight, 1961 m. spalis,!gražios medžiagos paskelbė bos
iąs; peiliu ar .petimi smogia mes-įVol. 47. Nr. 8. šis numeris skirtas | toniškė Lietuviu Enciklopedija; 
kai tiesiai i širdį. i 48 Liet. Vyčių seimo darbų aprašymui, p. dabartinėje okup. Lietuvoje

Įleidžiami specialūs šiuo reikalu 
; leidinėliai, deja, skaudžiai žalo- 
Įjant vietovių garbingą praeiti.
Lenkai, aprašydami mūsų vieto
ves. i jas dažniausia žiūrėjo len
kiškomis akimis, o bolševikai jo
se visose temato tik “revoliucini 
judėjimą”. Mūsiškis Br. Kviklys 
i Lietuvos žemes žvelgia lietuviš
komis akimis ir jas pastato lietu- 

į viško istorijos, geografijos, kraš
totyros mokslo šviesoje.

; “Mūsų Lietuvoje’' (taip vadin- 
virš šimto vaiku choras. Piano in-i sis šis veikalas), aprašomas visos

to tritomis, kuris, tikėkime. tre- |tiją įstojo 1920 m. Pradžioj savo 
jeto metų bėgyje Įsirikiuos knygų j darbus spausdino komųnistiniuo- 
lentynoje greta kitų mūsų kultu- • se laikraščiuose. Kai susipyko su 
rinių leidinių. Šiomis dienomis komunistine vadovybe, iš pai ti- 
leidėjas atspausdino specialų i jos išstojo, bet širdy buvo mark- 
knygos kvieslį ir nustatė, kad iš I sistas. Karo metu, kaip pabėgėlis, 
anksto užsisakiusieji knygą, vie-įgyveno Vengrijoj. Grįžęs i auko
toje $15. už tomą temokės $10. ; munistintą Lenkiją, trumpą lai-

Didesnieji darbai išeivijoje at-1 ką buvo valdininku kultūros mi- 
liekami tik sutelktinėmis jėgo- nisterijoje. Politiniai draugai ne-

Marksistinio rašytojo išpažintis
marksistinis i eina prieš komunizmo metodus — 

terorizmą. “Ligšioliniai Sovietų 
Sąjungos metodai ir tų metodų, 
vykdymo • padariniai — baisūs. 
Vieno žmogaus sauvaliavimas ir 
slaptosios policijos veiksmai, tos 
institucijos vardams keičiantis — 
Čeką, GPU, NKVD, MVD — ga
lima sakyti, darosi dar baisesni”.

Esą Stalinas sakydavęs.: “Mes 
visi čekistai”. Jis duodavęs asme
nines terorizmo direktyvas. To
kiu būdu toji pekliška sistema 
veikusi ir tebevianti preciziškai ir 
labai slaptai.

Knygoje prisimenami ir dauge
lis sovietinės sistemos valdinin
kų. augštu pareigūnų, kurie savo 
karjeras baigę mirties bausmė
mis arba sukišti i kalėjimus vi
sam gyvenimui.

Knygoje nemaža vietų, kur A. 
Stawaras labai kritiškai žiūri Į vi
sus komunistinio valdymo aspek
tus. Dėl komunizmo ateities jis

mis. Taip yra ypač su mūsų kny- rodė jam perdidelio pasitikėjimo, i teigia; “Po keturiasdešimt metų 
gų leidimu. Nors lietuviškas kny- Iki 1955 m. tylėjo, nieko nespaus-Į komunistinės valdžios Sovietijoj. 
gas skaitančiųjų skaičius ir ma-| dino. Po to pradėjo truputį reikš- " ’
žėja, tačiau, reikia manyti, di- tis. Pasirodė keletas studijų apie 
džiuma geros valios lietuvių ne-1 lenkų rašytojus, kurios betgi ne
praeis negirdomis pro milžiniškas buvo labai "košer” komunistinei 
pastangas ir parems leidėją, už- linijai. Tačiau jo turėta laimės: 
sisakydami veikalą iš anksto. nebuvo priskirtas revizionistų

Baigiant tenka dar pridėti, kad grupei. Buvo tyliai ignoruojamas 
šiuo didžiuliu darbu buvo susido-...................
mėjęs ir šviesios atminties “Tė
viškės Žiburių" redaktorius dr. 
Adolfas Šapoka. Autoriaus pra
šomas, nors ir būdamas silpnos 
sveikatos, mielai sutiko perskai
tyti visą rankrašti ir paruošti sa
vo pastabas bei papildymus, pa
tikrinti medžiagą, žiūrint istoriko 
akimis. Nelaimingu sutapimu, dr. 
A. Šapoka medžiagą gavo savo 
mirties dieną ir “Tž" redakcija 
ją sugrąžino autoriui.

sisakydami veikalą iš anksto.

žmonių mentalitetas likosi tas 
pats. Taip pat jų troškimai tie 
patys: noras turėti kokią nors 
nuosavybę ir... pinigų. Be jų — 
nieko nepadarysi. Viskas kaip Va
karuose".

Esą Malenkovas ir Molotovas 
dar prieš keletą metų komunisti
niuose rateliuose labai skeptiškai 
žiūrėdavę i socialistinę pažangą 
Sov. Sąjungoje. Ir dabartinis val
dovas irgi ne ką geresnio sugal
vojęs, nebent iškeikti mirusįjį 
Staliną, o socialistinis kelias ir jo 
esąs tas pats. Kinijos dabartiniai 
eksperimentai taip pat vedą ne- 
tikrumon. Visa tai jaučiąs jauni
mas, kuriame reiškiasi nepasiten
kinimas socialistiniu gvvenimu.

Pr. ALŠ.

"PALANGOS JŪREIVIAI"
Toronto liet, kolonija yra lai- to Įvertinimo bei moralinės pa

minga ta prasme, kad ją kartas ramos.
nuo karto aplanko patys iškiliau- Prisikėlimo par. vajaus iškil
si dainos meno vienetai. Todėl rmingos vakarienės metu, kurioje 
nenuostabu, kad tokios progos iš-i dalyvavo apie 750 žmonių, para

pijos vaikų ir suaugusių chorai, 
vad. muz. kun. B. Jurkšo atliko 
meninę programą. Scenoje pasi-į 
rodė labai tvarkingai sustatytas, 
mėlynose jūrininkų uniformose, 

trodukcijai pasibaigus, labai tiks-' 
liai. ryžtingai, aiškia tarena isto- | 
jo choras. Ir taip sudėtingą muz. 
kun. Jurkšo “Palangos jūreiviai 
operetės dalį, paįvairintą jude
siais. išpildė užtikrintu tonu ir I 
ritmu. Pagalvojau: čia yra tik
roji tautinės sąmonės palaikymo 
mokykla, kuri ruošia kadrus vi-Į 
suomeniniam veikimui, čia ruo-1 
šiami busimieji varpiečiai. para
pijų chorų ir kitų vienetų daini
ninkai. Už Ši didelį darbą nuopel
nas tenka muz. kun. Jurkšui.

Antrą dali programos išpildė 
suaugusių choras. Parapijos cho-! 
rą girdime kiekvieną sekmadienį 
šv. Mišių metu, tačiau scenoje pa
sirodė pirmą kartą, 45 asmenų 
sąstatas darė rimto vieneto vaiz
dą Išpildė keturis liet, kompozi
torių kūrinius ir vieną italų An- 

i tolisei ‘Barkarolė”. Liet, žodžius 
, pritaikė kun. Jurkšas. Solo parti- 
’ ją atliko R. Strimaitis, Abiem 
choram a komponavo pianistė p. 
Rautinš. Liet, kompozitorių kū
riniai nuskambėjo maloniai. Ten- 

| ka pastebėti, kad muz, kun. Jurk
šo savita intepretacija Įvelka 
kiekvieną dainą i jai skirtą spal- 

I vingą drabuži. Choro subrendi- 
j mas ir jo pajėgumas paaiškėjo i§- 
: pildant gana ilgą, sudėtingą An- * 
'tolisei “Barkarolę”, čia turėjo' 
progos solo partijose pasireikšti : 
visi balsai. Prisikėlimo parapijos 
choras turi išlyginta, apvaldytą 
gražią balsinę medžiagą, kurios 
gali pavydėti ir didieji chorai.

Žiūrovas

judina ir tuos, kurie betkokiam 
veikimui liko nejautrūs. Tokios 
progos sutraukia dar pakankamai 
dvasinio vitamino reikšmę su
prantančių žmonių, kaip pvz. 
Čiurlionio ansamblio koncertas.

Jei džiaugiamės svečių koncer
tais, juo labiau tylomis negalima 
praleisti mūsų vietinių pajėgų pa
sirodymų, kurie reikalauja pelny-

tinka prie valgio

ar šiaip atsigerti..

šviežias

Jūs gausite nemokamai
ELEKTRINĘ ANTKLODĘ

S29.95 vertės.

jei p i r ks i te e I e kt r i n į ska I bi n i ų 
džiovintuvą

gryno skonio

SEVE^-LP

per

Visuomet turėkite užtektinai 
atsargoje 7-up savo malonu
mui. Gaivus, citrinos skonio, 
putojantis 7-ujp yrą :::yišiįj my
giamas .,. pne valgio ar vie

nas. Nusipirkite dar Šian
dien patogiame šešių bonkų 
kartone.

Nieko geresnio už 7-up 
j 1583-A

ir laikėsi už partijos ribų.
Atvykęs Paryžiun suėjo į kon

taktą su lenkų emigrantų Litera
tūros Institutu, kuris išleido jo 
paskutiniuosius raštus serijoj 
“Dokumenty”.

Tame leidinyje yra rašytojo iš
pažintis ir komunistinės sistemos 
analizė. Nėra tenai rašytojo as
meninių sąskaitų, o t ik komuniz
mo kritika. A. Stawaras neišsiža
da savosios ideologijos, savojo ti
kėjimo i revoliuciją, tačiau jis iš-

nuo spalio 14 iki lapkričio 30.

SUNSHINE 
. SPECIAL

Pirkite 
vienintelėje 
lietuviškoje 
bendrovėje

MOHAWK
2446-8 Danforth Avė OX. 9-4444, OX. 9-4224

Krautuvė atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

Mainome senus, naudotus baidus ir matracus. įvertindami juos augšta kaina.
DUODAME DIDELES NUOLAIDAS PERKANT NAUJUS

Geriausia pirkti

GENERAL ELECTRIC
jis greičiau džiovina, mažiau naudoja elektros energijos 
— GERESNIS ir EKONOMIŠKESNIS!

■1 1 f Alfo

Turime ir kitų firmų džiovintuvų.



PSL. T£VISK£S ŽIBURIAI

Mann & Martel Ltd
R E A L

2336 Bloor St. W.
TORS
. Tel. RO. 2-8255

$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 morgičiušč Su di
desniu $3.000 įmokėjimų 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.

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

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

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

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

Maisto produktų krautuvė
sunarnu j

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

nuo

B. SAKALAS
Darbo telef. R O. 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.
a

TELEVIZIJOS ANTENOS
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS. Antenos nuo $17.50, 
Televizijos bokštai nuo $45.00. Garantuotas darbas ir vaizdas 
kanaluose 2, 4, 6, 7, 9, 11,
Skambinti: LE. 64004 iki 10 vai. vak. Leonui BIELSKIUI.

SPORTAS
N AU J ASAS F AS KOMITETAS

Naujai išrinktas FASKt as pasiskirs
tė pareigomis: pirm — Jaunutis Nas- 
vytis; vicepirm. dr. A. Nasvytis, V. Jo
kūbaitis; gen. sekret.
kus, protokolų sekret. — E. šikšniūtė- 
Vodopalienė, ižd. — K’ Karalius, iždo 
sekret. J. Kijauskas.

ŠALFAS SPORTO KLUBŲ 
ATSTOVŲ BEI SPORTO 

DARBUOTOJŲ SUVAŽIAVIMAS 
įvyko praėjusį savaitgalį Prisikėlimo 
par. muzikos studijoje. Suvažiavimas 
nebuvo gausus atstovais — dalyvavo 
30 žmonių, tačiau buvo labai darbin
gas Išspręsta ištisa eilė svarbių spor
tinių problemų. Suvažiavimas nutarė 
reformuoti LS žaidynes, jas suskaldant 
atskiromis sporto šakomis. Atkreipti 
dėmesį į atskirų sporto šakų komite
tus ir smarkiai pagyvinti jų veikimą. 
Sporto šakų komitetų nariais bus kvie
čiami iš visų apygardų pajėgiausi at
skirų šakų special istai. Palaiky t i
drausmei suvažiavimas įgaliojo F AS 
K-tą nedrausmingus ir prasižengusius 
sporto' klubus bausti pinigine bauda 
iki $100. diskvalifikacija ar papeiki
mu. Tęsti sporto žurnalo “Sportas” lei
dimą, kviečiant redaguoti jį K. Čer- 
keliūną. Nutarta pakelti s-gbs nirio 
mokestį jaunučiams ligi $1, jauniams 
ligi $1.50 ar suaugusiems ligi $2.50/ 
Klubinis mokestis nustatytas $15 me
tams, iš kurių $10 eina FASK-tui, o 
$5 apygardai. Klubinis mokestis sumo
kamas ligi vasario 1 d. Buvo padaryta 
ištisa eilė grynai sportinių pasiūlymų, 
kuriuos FASK-tas artimiausiu laiku 
išsiuntinės sporto klubams bendra- 
raščių formoje. Apgailesaujama, kad 
į suvažiavimą neatvyko nė vienas at
stovas iš Čikagos. Suvažiavimui pirmi
ninkavo K. Stanaitis ir J. Gustainis, 
sekretoriavo K. Lukošius ir E. Šlekys.

G.

i

- Alg. Biels-

NIAGAROS PUSIASALIS
“ZAIX.IKIO” V1ET1NLNK1JA lap mojimai: Welland apyI valdybai, Nia 

kricio 5 d minėju 43 m. Lietuvos garos pusiasalio kanų Ramoves” są 
skautų įsteigimo sukaktį. Minėjimas jungai ir Wellando medžiotojų ir mes

1 prasidėjo pamaldomis T. pranciškonų 
koplyčioje. Sv. Mišias atnašavo T. Ra- 
faelis, OFM, iš Toronto. Po pamaldų 
Merritton Community Hali įvyko iš
kilmingas minėjimas ir meninė dalis. 
Išsirikiavus skautų vienetams, ger
biant didžiuoju saliutu buvo įnešta 
tautinė vėliava. Pagerbus vėliavą, su
giedota “Marija, Marija”.

Niagaros pusiasalio skautų “Žalgi
rio” vietininkijos viet. skaut. Simonai
tis trumpai apibūdino skautų įsikūri
mo istoriją ir skatino visus jungtis į

i skautų grupes ir dirbti bendrą lietuvy
bės darbą. Pirmoji skautų skiltis bu
vo įkurta 1918 m. lapkričio 1 d., Vii 
niuje, p. Jurgėlos.

Davė įžodį Stankevičiūtė iš Wellan
do ir Siurblytė iš St. Catharines. Joms 
kaklaraiščius užrišo psk. M. Gyerzdie-

; nė. Šventės proga buvo pakelti į vy- 
; resnius laipsnius: P. Balsas į skauti- 
Įninko, M. Gverzdienė į paskautįnin- 
kės, V. Lekavičiūtė į paskiltininkės ir 
E Gudaitis į vyr. skiltininko. Skautus 
sveikino Tėvas Rafaelis, OFM, ir lin
kėjo ištvermės tarnaujant Dievui, Tė- 
vynei. ir artimui.

Už medžiaginę ir dvasinę parama ___ _
skautams buvo įteikti padėkos pazy- • kėjirnų.

keriotojų klubo“Lituanica” vaidybai.
J minėjimą organizuotai atsilankė 

Buffalo, N.Y , skautės su vadove psk. 
Šakiene. Kaip teko patirti, buffališkės 
tik naujai susiorganizavusios ir dar ne
turi uniformų. Būtų gera, jei kas nors 
padėtų joms kūrimosi pradžioje.

Meninę dalį išpildė skautai ir skau
tės bendrai: pagrojo akordeonais, dai
navo tautines ir skautiškas dainas. Iš
kilmingas minėjimas užbaigtas Tautos 
himnu. Po to skautai pavaišino sve
čius ir patys pasivaišino sumuštiniais 
ir vaisvandeniais.

1961. XI. 16 Nr. 46 (618)

..... ’i

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

NEPAVĖLUOKI!!
Siuskit pakista dabar

Turime garbe pranešti, kad mūsų anksčiau skelbti 1000 KALĖDINIŲ 
SIUNTINIŲ BE UŽDARBIO jau išparduoti ir išsiųsti; ir, nors gauta dau
giau užsakymų dėl šių siuntinių ši metą, negu kad buvo paskirta, Lietu
vių Prekybos Bendrovės vadovybė nutarė išsiųsti visus iki šiol gautus 
užsakymus,

žiūrint, kad gausūs skaičiai užsakymų ir klausinėjimų vis dar gaunami, 
Bendrovė nutarė paskirti dar 1000, bet PASKUTINIUS kalėdinius siunti
nius be uždarbio.
KALĖDINĮ SIUNTINĮ NR. 1 SUDARO:
3%

AUŠROS ŽINIOS
Šios savaitės rungtynės: ketvirtadie

nį, 8 v.v. Bloor Coll, patalpose mer
gaičių CYO rungtynės Aušra Jr. - 
St. Stanislaus; taip pat ketvirtadienį, 
8 v.v, Broadview YMCA patalpose sta
lo teniso lygos rungtynės — Aušra II 
-YMCA; penktadienį. .7.30 v.v. Ryer
son Public School patalpose Church 
lygos rungtynės — Aušra Inter. - St. 
Chris.; sekmadieni, tuoj po pamaldų 
B-C rungtynės: Aušrą Sr. - latvių H 
Sr. ir po jų — Tridents Jr. - estų Jr.

Kitą savaitgalį, lapkričio 25-26 d., 
Toronte viešės Čikagos LSK Aras. Ta 
proga Aušros tėvų-rėmėjų būrelis ren
gia susipažinimo vakarą — šokius. 
Šokiams gros Benny Ferri orkestras. 
Sekmadienį, tuoj po pamaldų Aušros 

’ vyrų komanda sužais su svečiais drau
giškas rungtynes.

RODNEY, Ont.
ALEKSAS PUZARA, “TŽ” skaityto

jas, nuo spalio 9 d. gydomas Victoria 
ligoninėj. Jam padaryta sėkminga ope
racija. Ligonis jau yra sustiprėjęs ir 
pamažėl sveiksta. Tikimasi, neužilgo 
grįš namo. Jo šeima ir visi Rodney 
tautiečiai linki jam geriausios sveika
tos. Ponia S. Puzarienė, siųsdama če
ki už “Tž” prenumeratą, pridėjo $3 
auką. Leidėjai nuoširdžiai dėkoja ir 
prisideda prie geriausios sveikatos lin-

KALĖDINĖS ATVIRUTĖS
Lietuviški tekstai.
Tinką pasveikinti 

gimines, pažįstamus 
šiame kontinente 

bei pasiųsti 
Lietuvon ir į Sibirą.

Kaina 10 ir 15 et. 
įskaitant ir voką. 

Ontario prov. užsa
kytojai turi pridėti 

3% Sales Tax.
Toronto 3, Ont..
Canada.

Užsakymus su 
pinigų perlaida 
siųsti adresu:

Spaudos B-vė 
“ŽIBURIAI”, 
941 Dundas St. W.

jardų vilnonės medžiagos vyriškam ar moteriškam kostiumui, tamsiai 
mėlynos, rudos ar pilkos:
jardai skalbiamo aksomo suknelei ar moteriškam kostiumui, žalio, 
šviesiai ar tamsiai mėlyno;
jardai poplino marškiniams ar bliuzei, balto.

Normali šio siuntinio kaina yra S36.00
Kalėdinė kaina BE UŽDARBIO už siuntinį Nr. 1 yra tiktai — 

$29.50 įskaitant visus mokesčius.
DVIGUBĄ KALĖDINĮ SIUNTINĮ NR. 1 SUDARO:

I 6% jardų vilnonės medžiagos vyr, ar mot. kostiumui, tamsiai mėlynos, 
į rudos ar pilkos:

8 jardai skalbiamo aksomo suknelei ar mot. kostiumui, žalio, šviesiai 
ar tamsiai mėlyno:

3 jardai poplino marškiniams ar hliuzėms, balto.
Normali šio siuntinio kaina yra $66.00

Kalėdinė kaina BE UŽDARBIO už siuntinį, dvigubą. Nr. 1 yra 
tiktai — $57.40 įskaitant visus mokesčius.

KALĖDINĮ SIUNTINĮ NR 2 SUDARO:
3%

4

3

mot. kostiumui, tamsiai mėlynos.

3

4

vyr. paltui, mėlynos, rudos, tam- 

ar mot. kostiumui, žalio, šviesiai

• 4
3

jardų vilnonės medžiagos vyr. ar 
rudos ar tamsiai pilkos: 
jardai vilnonės medžiagos mot. ar 
šiai mėlynos ar žalios: 
jardai skalbiamo aksomo suknelei 
ar tamsiai mėylno;
jardai gėlėto nailono suknelei ar 2 bliuzėms, daugiaspalvio;
jardai poplino marškiniams ar bliuzei, balto.

Normali šio siuntinio kaina yra S62.00
Kalėdinė kaina BE UŽDARBIO už siuntinį Nr. 2 yra tiktai -----

$55.00 įskaitant visus mokesčius.
KALĖDINĮ SIUNTINĮ NR. 3 SUDARO:
8% jardų vilnonės medžiagos 2 mot. kostiumams, tamsiai mėlynos, ru

dos ar pilkos:
6j2 jardų vilnonės medžiagos 2 vyr. kostiumams, mėlynos, rudos ar tam

siai pilkos:
8 jardai skalbiamo aksomo 2 suknelėms ar mot. kostiumams, žalio, 

šviesiai ar tamsiai mėlyno;
jardai gėlėto nailono, daugiaspalvio, suknelei ar 2 bliuzėms;
jardai poplino marškiniams ar bliuzei, balto.

Normali šio siuntinio kaina yra $101.60
Kalėdinė kaina BE UŽDARBIO dėl siuntinio Nr. 3 yra tiktai — 

$79.00 įskaitant visus mokesčius.
Paprašius mes oro paštu nemokamai siusime me
džiagų pavyzdžius į bet kurį pasaulio kraštą.

Mes garantuojame:
Kiekvienas siuntinys bus pristatytas.
Jei siuntinys dingtų, męs grąžinsime pinigus arba nemokamai pa
siųsime kitą siuntinį.
Apmokėsime visus mokesčius, dėl to gavėjai Lietuvoje, sulaukę 
siuntinio, nieko nebeturės primokėti.
Medžiagas VISAS siusime tiktai pagal pavyzdžius.

4
3

1
2.

3

4.

SIS YRA MŪSŲ PASKUTINIS SIU METU SKELBIMAS 
TAD LINKIME VISIEMS MŪSŲ KLIJENTAMS LINKS
MŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ
341, LADBROKE GROVE, LONDON. W. 10, ENGLAND

Extra Realty Ltd
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161
DidHawas pasirinkimas namu, faunų, žemės sklypų, apartamentų, biznių. 

Duodamos 5% paskolos perkantiems namus.
PACIFIC — ANNETTE. S1.000 įmokėti. 2 augštų mūro, 7 kamb.. 2 virtu

vės. vand. alyva apšild.. 2 garažai. Kaina S10 000. Balansui 1 skola 10 m.
BATHURST — GLENCAIRN. S2.000 įmokėti, 5 kambarių bungaliukas. 

Garažas, privatus įvažiavimas, gražus kiemas. S12.000.
RONCESVALLES — PEARSON. S6.000 įmokėti, atskiras mūro tripleksas. 

3 virtuvės. 4 prausyklos, 2 garažai. Kaina $24.000.
BLOOR — RI NNYMEDE. S5.000 įmokėti, atskiras, mūro, 8 kambarių, 2 

augštų, vand. alyva apšild . garažas. S22.000.
BLOOR — WINDERMERE. S3.000 įmokėti, mūro, atskiras. 7 kambarių, 

2 augštų. 2 virt , garažas. Skubus geras pirkinys $17.500.
$1.000 PILNA KAINA. 20 akru prie pat 500 kelio, augšta graži vieta, kita

me gale ūkio plačiai prieina prie dideles upes.
$12.000 VIENAS AKRAS SU VALGYKLA, vasarnamiais. Didelės paja 

mos. Ant Sturgeon ežero kranto — Victoria.
PRIE PRESTON EŽERO didelis, gražus vasarnamis ir sklypas. $400 įmo

kėti. Akras biznio sklypo, 15 mylių nuo Niagara, ant upės kranto. Kaina 
$1JOO^

J. KUDABA Namų telefonas RŲ. 3-2105
Kreipkitės visais reikalais i EXTRA Realty Ltd. čia ekstra patarnavimas.

E3BS

Pa j ieškojimą i
I ■ ’ ■

VALERIJOS CHARŽAUSKAITĖS 
* įieško Monika Mardosaitė-Marozienė, 
, 242 Ruby St.. Winnipeg 10. Man., Ca
nada. Yra žinių iš Vokietijos.

f
Pa j ieškomas ADOMAS DRUNGĖLA 

iš Plungės. Manoma, kad gyvena To
ronto ar New’ Toronte. Pa j ieškomasis 
arba žinantieji jo adresą prašomi pra
nešti: Antanas Anužis, 87 Muffield 
Rd., Bell Green. Conventry, England.

Niujorkas. — Radijo Liberty, 
kuris transliuoja i rytus iš V. Eu
ropos, praneša, kad 1957 m., kai 
sovietai išsprogdino pirmą van
deni!. bombą, pasireiškė Įvairios 
ligos. Paukščiai ir gyvuliai Ka
zachstane išdvėsė ir daugelis ap
krėsto derliaus turėjo būti sude
ginta. Po keturių savaičių pra
dėjo sirgti žmonės, prasidėjusi 
slogos epidemija, augšta tempe
ratūra, paralyžiai, plaukų slinki
mas ir kiti radijacijos pažymiai. 
Kokios pasekmės bus dabartinių 
atominių sprogdinimų, dar ne
žinia.

Niujorkas. — International 
Business Machines direktorius 
pareiškė, kad garantuotas meti
nis atlyginimas darbininkams tė
ra vienintelė jų apsauga prieš 
atleidimus dėl didėjančio mašinų 
patobulinimo ir mechanizacijos.

Badas baimė ir svetimšaliu legijonas į
(Atkelta iš 2 psl.) jome palikti tą nedėkingą Azijos 

pu apie 2 km. apžiūrėti vietovės kraštą. Deja, nevisi teturėjo lai- 
batalijonui. Taip ir Įkliuvo prie- mės grįžti.. . Daugumas liko am- 
šams. Jų kūnus rytą radome žiau-ižiams ilsėtis toli nuo tėvynės. Ki
nai nukankintus: išbadytomis aki- j ti pateko i nelaisvę ir buvo žiau- 
mis, išpjaustytais liežuviais, iš-iriai nukankinti. Buvo, žinoma, ir 
trauktomis gyslomis ir t.t. Buvo j tokių, kurie pabėgdavo pas prie- 
taip sužaloti, jog vos begalėjom; ša ir ten pasidarydavo “karinin

kais”. Belaukdami Saigone laivo, 
šventėme "Cameron” sukaktuves 
balandžio 30 d.

Jau 98 metai sukako, kai 1863 
m. balandžio 30 d. viena legijono i 
kuopa, trys karininkai ir 62 ka-

m Ayf i Zi Vnmnrnnn Ir o i vy^ z* !

ryžių balotus laukus ir džiunglės, saulės" kep7namVbema^
kur nekartą mūsiškiams įklimpus dens lašo, narsiai kovėsi iki pas- i 
tekdavo palaidoti batus ir grįžti j kutinio šūvio visą parą, laikyda- 
basomis arba nukentėti nuo lau- miesi prieš puolančius 2000 mek- 
kinių bulių, kurie su metriniais! sikiečių. Visa kuopa pasirinko ge- 
ragais vydavosi europieti. Dar; riau žūti, negu pasiduoti. Tai legi- 
kankino uodai, kurie prasiskverb
dami pro tinklelius platino baisią 
tropikų ligą maliariją. Ir taip va
lėme apylinkes nuo vietnamiečių 
sukilėlių, tarp kurių būdavo užsi
likusių po 1945 m. japonų ir va
dovavusių indokiniečiams kovoje 
už nepriklausomybę. Su japonais ]

atpažinti. Ši baisi ir netikėta mir
tis mus labai sukrėtė, ėmė siau
bas, matant panašų žvėriškumą.

1947 m. mūsų batalijonas per
sikėlė į Dick-Hua vietovę, kur ne
pakenčiamos aplinkybės vargino. 
Dieną ir nakti braidžiojome po riai, Meksikoje, Kamerono kaime.

Perkant ar parduodant betkokj nekilnojamą turtą, kreipkitės 
Į šią gerai žinomą firmą.

Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, Įvairaus dydžio apar
tamentų, biznių, laimų sklypų etc.
Sąžiningas ir skubus patarnavimas.

Geriausias morgieių gavimas bei sudarymas visame Toronte.
DUNDAS — RONCESVALLES

S2.000 Įmokėti, 6 kamb atskiras 
mūrinis namas. 2 vonios; 2 \ irtu vės. 
kvadratinis planas, garažas. Ne- 
augšta kaina. Seimininkas pirko 
biznį. <7/. •/:-.<•.< j-;? ■. / L

QUEEN — LANSDOWNE
$3.000 įmokėti, 10 kambarių puikus 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 
naujas šildymas, puikios kietmedžio 
grindys, didžiulis kiemas, labai že
ma kaina. Skubus pardavimas, pui
kus pirkinys. Kaina $16 500.

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

JANE — BLOOR
$4.000 įmokėti, 8 kambarių per 2 
augštus, atskiras mūrinis namas, 
kvadratinis planas, vandens alyva 
šildymas, 2 vonios. 2 virtuvės, ga
ražas, didelis kiemas, arti Bloor.

INDIAN RD. — HIGH PARK 
DUPLEKSAS

$4.000 įmokėti, 12 kambarių ir 2-jų 
apšildytų saulės kamb., per 2 augs- 
tus, atskiras mūrinis namas, van
dens alyvos šildymas, dvigubas ga
ražas su privačiu įvažiavimu, vie
nas butas išnuomotas už $125 mėn., 
žema prašoma kaina.

INDIAN RD. — BLOOR 
DUPLEKSAS

$5.000 Įmokėti, 13 kambarių, atski
ras mūrinis namas, naujas vandens 
alyvos šildymas, recreation kamba
rys rūsyje, dvigubas garažas, gra
žus rajonas, geras nuomavimui.

BLOOR — KINGSWAY
$8.000 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 metų senumo gražus 
mūrinis bungalo, centrinis planas, 
aliumininiai Įaugai ir durys, ga
ražas su privačiu Įvažiavimu. 12 
metu atvira skola, daug ekstrų.

JANE — ANNETTE 
TRIPLEKSAS

S10.000 Įmokėti, 14 kambarių. 5 
i metų senumo atskiras mūrinis pa- 
į statas, vandens alyvos šildymas, šo- 
i ninis įvažiavimas, viskas išnuomota, 

greitas užėmimas.

jono garbė.
Ir kai visdėlto po nelygių kau

tynių meksikiečiams pavyko pa-į 
imti vietovę, rado 3 karininkus ir ■ 
49 legijonicrius žuvusius, o liku- 
šieji 13 beveik mirtinai sužeisti.

i Todėl priimta ir Įsakyta kas-.
■ met balandžio 30 d. švęsti. Le-nelengva, mums buvo kautis, jie uaumaziu uv u. svesu 

pasižymėjo nepaprasta drąsą ir gijomenai atleidžiami nuo baus- 
fanatiškumu. Į nelaisvę gyvi ne-l™ų, nėra tarnybos - visi laisvi, i 
pasiduodavo, o persipjaudavo sau <tar0- ^as. ^am Pateka, Todėl ir 1 . . . _ x ___ cic ixzxrL-ic Inrfi innni icrnrimc kvidurius — pasidarydavo ‘‘Hara- 
Kiri”.

1948 m. pradžioje mūsų kuopa 
buvo paskirta i Cambodge kara
lystę karaliaus apsaugai. Phnom 
- Pehn, karališkieji rūmai, vieni 
gražiausių ir turtingiausių pasta
tų, ypač maldyklos budistų tiky
bos. Viena - salė iš brangiausio 
marmuro ir aukso. Jų dievaitis 
Budda — visas auksinis, sveriąs 
50 kg. Įeiti tik su leidimu ir nu- 
siavus batus, prižiūrint sargybai.

Drąsa nevietoje
Baigėsi laikas; po 3 metų galė-

95-FO-6

95” APATINIAI BALTINIAI
Apsimoka pirkti 
“95” PENMANS, 

nes tai laikys daugiau metų, 
augščiausios rūšies apatiniai 
baltiniai, išausti iš geriausių 

merino siūlų, garantuoja 
y ? jums apsaugą ir šilumą, y 

Beveik 90 metų patyrimo šiame 
darbe garantuoja jums, 
kad tai puikūs gaminiai. 

Išausti, kad laikytų, nesvarbu 
kiek kartų prosysite. 

Vyrams ir berniukams 
pagamintų ištisinių apatinių 

marškinių ir kelnių.

Garsūs 
nuo 1868 metu

šis Įvykis legijonui istorinis. Kiek-į 
vienoj vėliavoj Cąmeron vardas 
Įrašytas greta šūkio.

Štai ta proga keli Įvykiai, atsi
tikę Cameron šventės metu. Susi-į 
darė grupė ginkluotų balt kepu
rių (išeidami visada turėjome 
ginklus), sulaikė Galieni gatvėje 
važiavusi džipu kol. leitenantą su 
moteriške europiete. Jaunas ka
rininkas buvo bepradedąs protes
tuoti ir grasinti, dėl to jis vieto
je buvo nušautas, mergaitę nuren
gę paleido, o džipą padegė. To
liau užpuolė kiniečio laikrodžių 
krautuvę, išdaužė langus, išnešė 
brangenybes. Susirinkę i “Papri- 

i ka” kavinę, prisigėrė šumo (ryžių 
alkoholis, panašus i degtinę) ir 
pradėjo šaudyti i butelius. Ir kai 

! šeimininkas maldaudamas prašė 
nešaudyti jo turto, ji surišo ir lie
pė žiūrėti i “spektakli”, na, ir ji 
nušovė.

j Neužilgo atskubėjo žandarai su 
] policija malšinti triukšmadarių. 
Į Bet nepavyko. Prasidėjo su si ša u- 
; dymas. Po ilgų kautynių atvyku- 
1 siems legijono patruliams vos ne 
j vos pavyko draugus nuginkluoti 
ir pristatyti i kareivines už Saigo- 
no priemiesčio. Sekančią dieną 
generolas De Lattre - Tassigni iš
leido griežtą Įsakymą: legijonui 
6 mėn. draudžiama rodytis. O nu
ėjęs apžiūrėti “herojų”, nerado 
jų eilėse su mėlynėmis ar apriš
tom galvom, jie buvo paslėpti.

1949 m. gegužės mėn. “Sontay” i 
laivu plaukėme atgal i š. Afriką, 
išbuvę vandenyse 32 paras. Ke
lionė ilga ir varginga. Buvome: 
vos tik 13 lietuvių. Orą no uoste 
sutiko mus su orkestru i r do va no- 
mis ir t raukiniu nuvežė i Maroką. 
Gavome po 3 mėnesius atostogų.. 
Po atostogų tapau paskirtas ser
žantu ir pasiųstas pas generolą j 
Monclar Į Alžyro miestą, kol bai
gėsi tarnybos terminas 5 m. Ta-į 
da buvome paleisti i civilini gyve
nimą su nusilpusia sveikata. Kur 
pasidėti? Tad ir laukiam to laikoj 
kada galėsim grįžti i tėvynę Lie
tuvą!

Gyvenau Paryžiuje, gyvenau 
šen ir ton, o dabar pasiekiau S. ! 
Ameiiką. j

$2.900 Įmokėti, High Park rajone, 
atskiras mūrihis 9 kambarių 
irunas: Dvi ultra modernios 
virtuvės. Garažas ir šoninis 
įvažiavimas Viena atvira sko- 
la balansui lengvom sąlygom.

$6.000 įmokėti. Bloor - Jane rajone, 
puikus 5 kambarių bungalo- 
vas. Pilnai įrengtas 3 kamba
rių butas rūsyje. Garažas ir 
privatus įvažiavimas. Labai 
didelis gražus kiemas. Pilna 
kainą tik $18 900,

$8.000 Įmokėti arba mažiau, 3 metų 
senumo dviejų šeimų na
mas — dupleksas. Dvigubas

• garažas ir privatus įvažiavi
mas. Pilna kaina $27,000.

$9.000 įmokėti, High Park rajone,
- visai naujas 8 kambarių per 

du augštus namas. Dvi mo
dernios vonios. Pilnai išbaig
ti du kambariai rūsyje. Gara
žas su privačiu įvažiavimu. 
Pilna kaina $28.000.

$3.509 Įmokėti. Naujas ypatingai di
delių kambarių bungalovas 
tarp Islington - Kipling. Dvi
gubas garažas ir privatus įva
žiavimas. Pilna kaina $21.900.

86.060 Įmokėti, Bloor - Brock rajo
ne, dviejų šeimų mūrinis at
skiras namas — dupleksas. 
Karšto vandens alyvos šildy
mas. Didelis kiemas. 4 gara
žai. Labai arti Bloc-r gatvės. 
Pilna kaina $21.500.

100 akrų farina prie Barrie, 6 kam
barių gyvenamas namas ir ki
ti pastatai 
Traktorius ir 
Pilna kaina 
į mokėjimas.

$18.500 pilna kaina.
rų f ar nia ant ežero
Visi pastatai labai geram sto
ry. Labai tinkama pieno ar 
mėsinių gyvulių ūkiui. Da
bartinė savininkė - našlė no
ri skubiai parduoti. Prašo 
apie $5.000 įmokėti.

geram stovyje, 
kiti padargai. 
$8.900. “Mažas

Didelė 255 ak- 
kranto.

Be to, turime labai didelį pasirin
kimą Įvairaus dydžio apartmenti- 
nių namiĮ.

J. RUKŠA
LE. 2-4404

Namu telefonas LE. 6-9165

P. KERBERIS
telefonas LE. 24404 
telefonas LE. 5-1581

PASITEIRAUKITE DĖL KITU NI OSAVYBIŲ
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

Darbo
Namu

ED. KONDRATAS 
MOTERIŠKU ir VYRIŠKU RŪBU

siuvėjas
1113 DUNDAS STREET WEST • TORONTO • TEL. LE. 3 5154 

Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų kostiumams bei paltams.

TX7| j Naujas savininkas
’ y 726 Lansdowne Ave.

(Tarp Bloor ir Dupont)garage 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 sa.žiningai. Darbas garantuotas.

726 Lansdowne Ave. Tel.: LE. 3-0631. namuose LE. 7-4336

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. (prie Lansdowne Ave.)

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

MOTELIS, KABINOS, 
RESTORANAS

41 mylia nuo Toronto prie puikaus 
Simcoe ežero, 300 pėdų frontas, 
puiki maudyklė; 3 akrai žemės-par 
ko: 7 vienetų modern, motelis: 6 
kabinos, restoranas-salė 200 vietų; 
gyv. namas iš 11 kamb.; 6 sklypai: 
nepaprastos galimybės plėsti biznį; 
numatoma alui leidimas. Įmokėti 
apie S15.000. Sutinka keisti į bet- 
kokią nuosavybę ToVonte, Hamilto
ne ar Montreąly.

MOTELIAI
Su $15.000 įmokėjimų galite įsigy
ti visiškai modernų motelį su 10 
vienetų ir apartamentu. Geros pa
jamos. Prie didelių plentų — vie
nas pačiame Toronte, kiti 45 mylios 
nuo Toronto. Pelningas ir lengvas 
biznis porai jaunavedžių ar pensi
ninkams

SWANSEA — BLOOR
$5.000 įmok.. Visai naujas, moder
nus ir geros statybos, 7 kamb . 2 
augštai, atskiras namas, garažas.
Turime krautuvių, farmų, vasarviečių, hotelių, motelių Įvairiose 
vietose ir įvairia kaina Prašome tik kreiptis pas mus. Taip pat 

parūpiname geresnėm sąlygom paskolų • morgi&ų.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius 
J, Girdvainis

KARMA PRIE WASAGOS
Dėl išvažiavimo iš Kanados parduo
dama gerom sąlygom 100 akrų že
mės su gerom trobom. Plytų 9 kam
barių namas su visais miesto pato
gumais. Žemė prieina prie didelio 
plento, kur prašosi įvairus biznis. 
3 mylios nuo Wasagos.

RUSHOLMERD.
Atskiras 9 kambarių per 2 augštus. 
naujas rauplėtų plytih moderniai 
įrengtas namas, vand. alyva šilti ,
2 mod virtuvės, 2 vonios, 2 garažai. 
Kaina apie $21.000

QUEEN — RONCESVALLES 
$1.500 įmok., plytų. 8 kamb.. 2 virt. 
Alyva šiki.. Garažui vrėta. Keli 
žingsniai nuo Queen.

GAZOLINO STOTIS
S10.000 Įmok., prie miesto ir dide
lio plento, 45 mylios nuo Toronto:
3 pompos, parduoda 70.000 galio
nų per motus: moderniškai įrengtas 
garažas: 6 mašinoms vieta: dirba 4 
specialistai, modernus 7 kamb na
mas. Parduoda anglas.

gara%25c5%25beas.su
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PARKVIEW REAL ESTATE LTD.
1663 Bloor St. West LE. 7-1217

Skaitytoju laiškai Čikagos lietuviu vaizdai ir vargai ..ŠYPSENOS..

PACIFIC AVE. — GLENLAKE I 
$1.500 Įmok., 9 kamb. mūr. atsk. • J- 
perdirbtas į dupleksą, mod. virt., 
2 vonios, naujas vand. alyva šild. 
Garažas ir priv. ivaž. Prašo tik 
$17.700. . j.

INDIAN RD. — ANNETTE į 
$2.000 įmck., 8 did. kamb. mūr..
2 virt., vieta garažui. Arti susi
siek.. liet, mėgiamas rajonas. Pra 
šo $15.500 ir vienas morg. balan 
sui Galima tuoj užimti

GLENLAKE A VE. — QUEBEC 
$2.500 Įmok., atsk.. mūr.. gražus
6 kamb. namas. Priv. į v a ž. G a r a - Ė 
žas. Lengvos išmok, sąlygos. Ver-. I

pamatyti. j
BLOOR i- QUEBEC

$3.500 įmok., rupių plytų, atsk..
7 kamb. per du augštus. 2 mod. 
virt., 2 vonios, did. ir gražus kie- j 
mas. Garažas ir šoninis ivaž. Na- |

. ’ ’ m a s a r t i B1 oo r. v :* •
DURIE ST — “aNNeWe/^

$4.000 įmok., 9 d id. kamb., atsk., 
mūr., 2 virt., 2 vonios, naujas šil- I 
dym. Priv. ivaž. 2 garažai. Vienas 
10-čiai m. morg. išmokėti. Jums 
tikrai patiks.

runnymede — anneėik •; ** 
$5.000 Įmok., rupių pi. atsk., 9 
kamb.per du augštus. nepereina
mi kamb.. vand. alyva šild.. ga
ražas ir geras ivaž.* Prašo $19.000.

SUNNYSIDE AVE. — GARDEN 
$5.000 įmok., mūr., atsk., 4 butu 
namas. Atskiri įėjimai, geros pa
jamos nudils nuomavimui. Ver 
tas apžiūrėti.

BLOOK — HIGH PARK AVE.
$5.000 įmok., mūr., atsk., triplek- 
sas. Pajamos $226 mėn. plius 4 
kamb. butas savininkui. Naujas 
vand. alyva šild., didelis sklypas 
50 iš 160. Priv. įvaž., 3 garažai, 

i Labai arti Bloor ir parko. Viena 
skola 10-čiai metu išmokėti. Pra- 
šo $28.500.

BLOOR — SWANSEA
$7.000 Įmok., 7 kamb. per 2 augš
tus. Neperein. kamb.. vand. aly
va šild., 4 kamb.. pirma me augš- 
te. įrengtas rūsvs, 2 vonios, priv. 
ivaž., garažas. Prašo $21.000.

JANE — DUNDAS ’į?;'
■. $$.000 Įmok., naujos statybos^ 11 
kamb., 3 atsk. butai, viskas nau
jai moderniškai įrengta, geros 
pajamos $280 mėn. Prašoma kai
na tik $21.000. Retai pasitaikan
tis pirkinys.

ANNETTE — HIGH PARK AVĖ. 
$10.000 įmok., 7 mt. senumo, ru
pių pi., gražus mod., 14 kamb. 
origin, tripleksas. 3 garažai, Arti 
susisiek , geras nuomav. Išmokė
jimui* vienas atviras morgičius.

Pasiteiraukit.

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Tėlef. LE. 7-1217 Namu RO. 6-0417
V

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

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

V. (Vk)
DĖL INFORMACIJŲ RAŠYKITE: BOX 83 COLLINGWOOD. ONT.

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

Oakview Beach COLLINGWOOD. ONT.
Įstaigos tėl. Wasaga Beach 201 Tel. 2337

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

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

Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%. Už asmenines paskolas ima tik 8%. 
Už paskolas - morgičius -— 7%. • Paskolos mirties ir 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 nup 10 vai. ryto ligi 1 vai. p.p.

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

naujus ir remontuoja senus pečius.

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

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS. RADIJAS 

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

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

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

10761/2 BLOOR ST. W., Toronto
Po 7 vai. vak. skambinti RO. 9-9392

DUFF ERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

; •; Taisomi televizijos, HI-FI i r r a d i jo a pa r a t a i. Pa r d u od amos
lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika. 

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

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

(prie Du f for in)
Visų rūšių automobilių mechaninis 
remontas. Automatinės transmisi
jos. Darbas sąžiningas ir gafsntno>

VISŲ RŪSIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TA ISY M A S M 
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 iširusias galus ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

LE. 3-4912. < U

J. RARAKAUSKAS

Elektros' į 
kontraktorius

Visų rūšių elektros 
Įrengimai ir pataisymai.

T*1 RO. 7-9947 
24 Hamberview Rd., Toronto.

VYRIŠKŲ IR C111vaiaQ
MOTERIŠKU RŪBŲ 01 UI V
'/ A. Beresnevičius

Visoms sezonams didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų. 
Augščiausios klasės darbas, žemos kainos.
1299 DUNDAS STREET WEST. TORONTO.

Telefonas LE. 1-1432.

PASTABOS DĖL "NENORIME i ALKOHOLIZMAS AUGA
1LGVrKAlJBVJ Kanada turi 212.000 chroniškų al-

1961 m. rugsėjo 28 d. i koholikų. JAV 5 mil. Procentiškai lie- 
Tūlas “Bima” minėtame laiške šie-č ;uviai turbūt neatsilieka nuo kUų 

lojasi, kad minėjimuose vykstančios tautų

EDVARDAS ŠULAITIS

Lietuvių vardas vis prasiskver- buvo išstatyti 84 tapybos darbai, 
, Ar no i»riai nnr« bia i didžiąją spaudą ir televiziją. 110 keramikos kūriniu ir 3’skulp-

perilgos kalbos, vykstančios nelaiku ir organizacijai suruošti vaju prieš alko- Jau minėjome, kad Chicago Tn- turos. Atidarant parodą is lietu-
bune” savo straipsnių serijoje vių pusės kalbėjo rašyt. P. Gau-
apie tautines grupes Čikagoje ne- čyš, dail. M. Šileikis ir muz. J.
ųiaža vietos paskyrė lietuviams. Bertulis. Paroda truko iki lapkri- 
Tas pats laikraštis kiek vėliau šio- čio 12 d. Tos dienos vakare Įvyko 
je serijoje vėl sustojo ties lietu- pianisto Andriaus Kuprevičiaus 
viais.

"Chicago Sun-Times” dienraš- nes publikos būrį. Pianistas čia 
tis lapkričio 2 d. laidoje savo ve- laimėjo verto dėmesio bei pripa- 
damajame paminėjo, kad Ameri- žinimo ir kelis kartus buvo pri- 
kos Balsas perduos už geležinės verstas kartoti. A. Kuprevičius 
uždangos žinią apie sovietų ato- skoningai atliko Brahmso, šuber- 
minių bombų sprogdinimą ir lie- to, Beethoweno, Liszto, Debussy 
tuvių kalba. Tos pačios dienos;ir J. švedo kūrinius, ši koncertą 
numerio populiaroje “Kup’s”; suruošė Santaros-Šviesos Federa- 
skiltyje buvo įdėtos gen. konsulo cija. 
dr Daužvardžio laiško ištraukos, 
sakančios, kad sovietais negalima ■ 
pasitikėti ir buvo nurodytas Sov.: 
Sąjungos — Lietuvos paktas 1939 
m. spalio 10 d., kuri vėliau sovie
tai sulaužė. Beje, tame pačiame 
nr. randame ir grupę merginų — 
finalisČių Illinois un-to (Navy 
Pier skyriaus) "homecoming” ka
ralienės rinkimams. Čia užtinka
me ir lietuvaitės— Dalios Šulai- 
tytės pavardę

nevietoje ir kad tas ydas ligi šiolei ne holizmą arba pradėti organizuoti blai- 
pajėgėme išgyvendinti. vybės draugijas, kaip vysk. M. Valan-

*furėdamas šiek tiek patyrimo šiame I čius darė? Jč
reikale norėčiau padaryti keletą pa-j ’ c ;
aiškinimų. Didieji parengimai, kaip KYLANTIS ATŽALYNAS 
Nepriklausomybės ir birželio mėn. . _ .
įvykių paminėjimai, jau daug metų parengimą Prisikėlimo par. salėje, 
netrunka ilgiau kaip 2 vai. ir 15 min. Duota progos pasireikšti jaunoms me- 
Daugiau sutrumpinti juos nebegali- no jėgoms. Tai sveikintina idėja. Nors 
ma, jeigu rengiama politinė ir kon-p isi mūsų Toronto menininkai dar yra 
certinė dalis. Suprantama, kad be vy- ! jauno amžiaus ir pačiame pajėgume, 
riausio kalbėtojo reikia leisti pasi-1 bet įvedimas jaunų atžalų į lietuvių 
reikšti su sveikinimais bent keliems Į veiklą yra labai sveikintinas.
Kanados vyriausybės atstovams ir Per šaulių vakarą meninę programą 
mums draugingų kitataučiu politinių|atliko tik 17-18-mečiai. Smuiku pagro- 
draugijų atstovams. Ir šių kalbėtojų jo jau toli pažengusi Renkauskaitė, 
skaičių stengiamasi ligi minimumo su-j pianinu skambino R. Karka. Duetas 
mažinti rsu rezultatu, jog dabar daug! V. Simanavičiūtė ir D. Augaitytė— 
mažiau šios rūšies svečių lankosi mūsų ’ padainavo keletą dainų; akomponavo 
minėjimuose, negu anksčiau. Manau, i D. Skrįhškaitė, Visi tūri muzikos 
kad tai nėra pliusas mūsų reikalams bumų, per darbą ir pasiryžimą gali 
kitataučių tarpe.

Ir koncertinėje dalyje stengiamasi Visos organizacijos jaunąsias meno 
laiką sutrumpinti, net dainos išskai-1 jėgas turėtų įtraukti i savo progra-

Čia y ra priimi a, kad programos pra
nešėja yra jauna, graži ir iškalbinga 
moteriškė. Jeigu ji savo gracingais ju
desiais, eisena ir saldžiu balseliu pa- 
įraukia publikos dėmesį į save, be L Vienas turtingiausių žmonių 
abejonės, išeina, propagandiniu po-Į pasaulvje v ra Irano šachas Mo- 
žiūriu, mūsų naudai. Ko jaudintis? Ir , , A • t-• ■ ; hanimed Rėza Pahlen. Jis su

pranta, kad didelių turtų sukau
pimas vienose rankose yra pavo
jingas. Pamažu , jis juos dalina 
piliečiams ir religinėms bei šal
pos organizacijoms. Pastaruoju 
metu jis pervedė $133 mil. vertės 
Įmonių ir įstaigų religinių orga
nizacijų globai. Prieš dešimt me
tų jam priklausė 2 mil. akrų že
mės. Ji beveik visa yra išdalin
ta valstiečiams. Taip pat jis stei
gia ir išlaiko prieglaudas, ligoni
nes ir seneliu namus.

Toronto šaulių kuopa turėjo gražų koncertas, kuris sutraukė rinkti-

ga-

atsiekti gražios ateities meno pasauly.

Da I i na savo turtus

Čikagos lietuviai sporto mėgė
jai džiaugiasi Lituanicos futbolo 
komandos laimėjimu ‘‘National 
Soccer” lygos I divizijos pietų 
grupėje. Šis laimėjimas faktinai 
buvo iškovotas prie/‘žalio stalo”, 
jau užsibaigus pirmenybių sezo
nui, kai buvo pripažintas lietuvių 
protestas prieš Youths komandą, 
pirmenybes baigusią su 21 tašku

Lapkričio 1 d. per NBC televi- i (lietuviai teturėjo 19). Laimėjus 
zijos tinklą Huntley - Brinkley ži- ~ T-
nių metu nuskambėjo žinia apie . . _..... .. . ........
lietuvių studentų grupę, kuri pi- ko tik su 19 taškų. Po šio įvykio, 
ketavo moteris, norinčias “tai- kitais metais Lituanica žais pacio- 
kos” ir “ramybės”. Lietuviai stu- j® augščiausioje — “r-----’ 
dentai toms moteriškėms primi- vizijoje.
nė, jog “taikos” siekimas betku-i Paskutiniais metais Čikagoje 
ria kaina yra pasidavimas sovie-1 lietuvių tarpe padidėjo susidomė- 
tams. jimas futbolu ir ši sezoną i Mar-

žiūriu, mūsų naudai. Ko jaudintis? Ir; 
šiame atsitikime turėjome progos at-! 
kreipti mūsų moteriškų pranešėjui dė
mesį į tai. kad be reikalo nekalbėtų, 
bet pasitenkintų tik programos pra
nešimu.

Neturėjau progos matyti kalbėtojų, 
kurie nelipa nuo scenos, nors juos ir 
už skverno trauktų. Taip pat nepaste
bėjau, kad koks nors kulinarijos diplo
mą gavęs asmuo kalbėtų, kol neišpasa
kos visą savo išminti. Čia turbut p. 
Bimos fantazija arba greičiausiai pik
tas noras. Neturėjau progos pastebėti, 
kad kalbėtojai veržtųsi į sceną virti
nėmis.

Kiekviena speciali paskaita trunka 
ilgesnį laiką; per 15 ar 30 min. nieko 
neišpasakosi. Berods esu girdėjęs ir 
vienos kalbėtojos paskaitą, kuri tru
ko tik 15 minučių. Ne be reikalo klau
sė keli' kitataučiai klausytojai, ką ta 
poniutė norėjo pasakyti. Apie tą da
lyką buvo ir mūsų spaudoje rašoma. 

Ponas Bima toliau rašo: “Mes nori
me, kad kalbėtojas žinotų dalyką, apie 
kurį kalba ir mums papasakotų ko 
nors naujo, o nekartotų šimtą kartų 
girdėtus dalykus, tik sukeisdamas žo- 

I džius ir frazes”.
Nėra jokios abejonės, kad paskaiti- 

•ninkas specialioje paskaitoje savo da
lyką žino, nes juk ne piemenys lipa i 
sceną publikai prabilti. Kiekviena pa
skaita Suoda ko nors naujo, nebent >UbHH
p. Bima jau viską šimtą kartų butų ’ Sakaviečienė* 
girdėjęs. Jeigu jis yra toks universa l \ ----

j lūs savo žinojimu, tegu jis pasilieka ' ĮSTEIGTA N Al JA BIBLIOTEKA. I ma. Vienas 
j namuose, tuomet jam nereikės pykin-;. “-T. B. Mikalauskas. 
i t is ir nepamatuotus tvirtinimus ra-į nuo seniau įsteigęs vienuolyno pa tal-'me 
syti. ' i pose lietuvišką skaityklą, kur visados !

Neturėjau progos pastebėti, kad vai-1 S^žiai išdėstyti guli lietuviški laikraš- •tetarnauja mūsų tautos 
karos skirtos pramogos metu kalbėto- į čįai bei žurnalai, kad mūsų tautiečiai > 

‘ galėtų palaikyti gyvą kontaktą su mū-; 
su platesne periodine spauda. Visą Į 
koplyčią atnaujinęs. T. Barnabas 
skaitykloje įrengė ir naują sieninę! 
spintą, kurią pripildė naujutėlaitėmis į 
lietuviškomis knygomis, skirtomis mū
sų tautiečiams.

Biblioteka buvo vienuolyno patalpo
se ir nuo seniau — tai bendruomenės 
biblioteka. Tuo būdu dabar bendru vi 
su darbu knygų skaičius mūsų bend 
ruomenėje smarkiai padidėjo. Jos vi 
sos.mūsų laukia ir nori būti skaitomos

MOKYKLA IR ŠIEMET VEIKS GE trlv
KAI! -- Įvyko tėvų susirinkimas. Se- Andy?” yra laimėjęs World, Book en- : 
nasis tėvų komitetas, gražiai ir rūpės- ciklopedijos komplektą. Laimėjo už į 
tingbi dirbęs, atsistatydino. Išrinktas klausimą “What makes some minerals i 
naujas: A. Setikas. P. Baronas ir Alon-; shįne ,n the dark?” Laikraštis atski- 
derienė. Mokytojauti ir šiemet sutiko ru straipsniu paaiškina, kad Raymond 
M. Gverzdienė. Jai už puikų mokyklos • vilbikaitis. 14 m. amž„ šiame skyriu- 
darbą susirinkę tėvai išreiškė nuošir- -• - •• ’ • •
džią padėką. Pasirodo, šiemet mokinių 
skaičius siekia jau arti keturių dešim
čių. Tai puikus skaičius! Bet yra ir 
minusų. Kaikurie tėvai mano didelę 
“loską“ mokyklai suteikia leisdami jon 
vaikus. Kiti gaili keleto dolerių šiam 
svarbiam reikalui. Laimei, dauguma 
supranta mokyklos reikšmę savo vai
kams ir šių dėka aiškiai matosi ir šie- 

x , v . . ’.met mokykla gyvuos gražiai, kaip irtaip kaip bažnyčioje apie kitais metais

ketavo moteris, norinčias

Du dideli įvykiai buvo lapkri
čio 4d. Jauinmo Centre; Ten 
esą nei o j e Čiurlionio meno galeri
joje buvo atidaryta Australijos, 
latvių, estų, ukrainiečių bei lie
tuvių. o taip pat ir vietinių latvių

protestą, Į pirmą vietą iškopė Li- 
tuanica su 21 tašku, o Youths li-

major” di-

jimas futbolu ir ši sezoną i Mar
quette parke vykstančias Litua- 
nicos rungtynes susirinkdavo iki 
800 žiūrovų, kurie i a b a i p e r gy
vendavo komandos negalavimus 
praėjusi sezoną. Daugumos lietu
vių futbolo mėgėjų tarpe yra 
daug didesnių “ligonių”, negu

ir ukrainiečiu meno paroda, čia pas Amerikoje labai populiaraus 
beisbolo entuziastus.

Atrodo, kad futbolas buvo ir 
bus pats populiariausias žaidimas 

i lietuvių tarpe, nežiūrint kokiame 
GRAŽIAI PAMINĖTA KRISTAUS puikiai pasisekusiu koncertu ir pačiais I krašte jie begyventų. Nebent tol, 

’ ' tautiečiais. Jie užpildė didžiulę kon-i kol išmirs senoji karta, kuriai 
certo salę ir labai gražiai pagerbė i beisbolo lazda yra ne prie širdies. 
Čiurlionio ansambli, sužavėjusi netik 
dainų naujumu, jų išpildymu, bet ir

ST. CATHARINES, Ont
KARALIAUS ŠVENTĖ. šiemet ši 
šventė čia buvo paminėta pirmą kar
tą netik bažnytiškai, bet ir pasaulie
tiškai. Tuoj po pamaldų įvyko dienai 
pritaikyta paskaita ir religinės muzi-Į pačiu dainų retu grožiu, 
kos valandėlė. Paskaitą labai turinin-Į R0 KLAUSIA KjTI? _ Nere: 
gai ir maloniai paskaitė musų žymus catharinieti pagiria jų
tautos darbuotojas J. Matulionis, ve- , • , , - ,, - * 7. . j r- u -veiklumą, bet ir klausia nustebės, kėliau dar kalbėjęs, ir per Niagara Falls t A , ........ 4 . A ..i 'j-- v* t.- i- Jiįmes taip kivircijames? Atsakymas ais-,radijo liet, programa. Kelias religines;, . . . . •. J • . , .° . Skus: nei vienas Šviesesnis lietuvis St.<giesmes susirinkusiems pagiedojo A. i ~ ... . , , ......... - ;

* - j j Catharmeje niekad nesikmrcijo ir į

! nesikivirčys. Tokių lietuvių čia daugu-.
ar kitas smarkuolis neąt-1 

OFAL yra jau stovą uja St. Catharines lietuvių visuo-- 
mene L Jie gal nepagalvoja, kad tik S 
rimtis, taika ir gražus

jas visą valandą šnekėtų apie vaikų 
auklėjimą. Tai apie ką jis ta proga tu
rėjo kalbėti? Žinomą, kad tokia pro
ga, niekas nekalbės visą valandą.

Kad vaikai įvairių paskaitų metu 
nerimsta, po salę bėginėja, stumdosi, 
tai tikriausiai ne kalbėtojo kaltė, bet 
tėvų, kurie savo prieauglį iš rankų pa
leidžia. Tai kam juos tokia proga vesti 
į paskaitos salę?

Jeigu galima, pvz. Motinos Dieną, 
pravesti be kalbų, p. Bima turėtų su 
rengėjais pabandyti tai padaryti. Nie
ko nekalbėti, bet rankomis ir gal ko
jomis mostaguoti — kaip nebyliai, o 
vaikai tegu laksto po salę, rėkauja 
ir stumdosi. Tuomet niekas negalės 
kalbėtojo kaltinti.

Kiekviena tauta turi savo pasirody
mus ir minėjimus, kuriuose iškeliami 
tautiniai, kultūriniai ir militariniai 
įvykiai. Be jų jokia tauta negali gy
venti. jeigu ji nenori nustoti savo 
tautinio charakterio. Ir šie parengi
mai kartojasi metas i metus. Niekas 
klausytojams už tai neatlygina ir jie 
nieko nenustoja, išėmus nedirbama 
.laiką..

Jeigu norima tautą išlaikyti, jai ne
leisti svetimoje jūroje greičiausiai 
dingti, reikia apie tautinius reikalus 
kalbėti, t 
evangeliją. Savo tautos įvykiai kiek- • .
vienam tautos nariui turi įsmegti į jo I KONCERTĄ TORONTE. — Čiur- 
smegenis, kaip mokiniui mokykloje, honio ansamblio koncerto proga kele- 
Tai dar stipriau turi pasireikšti trem- tautiečių iš St. Catharines nuvyko 
tyje, kur į mus veikia stipri svetimą pasižmonėti i Torontą. Grįžo sužavėti 
įtaka. --------------- . . - __

Reikia apgailestauti, kad kalbamas 
straipsnis yra pasirašytas pseudoni-:. 
mu. Jeigu vienas mano, kad jo reika
las yra teisingas, jis turi turėti tiek 
drąsos jį apginti savo Civiline pavar-j 
de, bet ne slapstytis už slapyvardės. j 

Dr. M. Anysas

Will-Do Cartage 
Baldų pervežimas 

m i c st e. p r i e i n a m a kaina.
Visi baldai apdrausti. 

Broliai SODONIAI.

121 (iiIACE ST., Toronto

Tel. LE. 4-8390

Ar jūs ketinate

KA NORS :■< U'
AT SI K VI ESTI? Ml V
Dėl pilnų informacijų, be jo
kio Įsipareigojimo, paskambin
kite ar susisiekite su
HENRY MOOS—viešu notaru

KENNEDY
Travel Bureau Ltd.

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

Įsteigtas 1926 m.

sugyvenirnas 
gyvybiniams 

Berželis
21 d. vietos

i reikalams.
j... SUKAKTIS. — Spalio

278 kuopa paminėjo SLA 75 metų su- 
(kaktį. Buvo atvykęs iš Niujorko pats
pirm. P. Dargis. Minėjime dalyvavo , 
virš šimto asmenų, kuopos narių, ir 

; kviestų svečių ir visų vietinių organi- 
į zacijų atstovai. Po visų kalbų, sveikini- 
ihų ir linkėjimų iškilmės baigtos pa- 

į silinksminimu-šokiais.
GABUS LIETUVIS. — Spalio 21d. 

j vietos anglų laikraštyje “The St. Ca
tharines Standard” pasirodė žinutė. Į 

i kad Raymond Vilbikaitis konk.ursi-n.ia- į 
I me mokyklinio jaunimo skyriuje “Ask I

je yra jau antrą premiją laimėjęs. 
Pirmą syki jis laimėjo Homond’s Na
ture atlasą. Jis yra Lakeport Secon
dary School 10 skyriaus mokinys. Da
bartinis jo mokslo pažymys esąs 80%. 
Gimęs Vokietijoje, lietuvių šeimoje, 
1950 m. su tėvais atvykęs i Kanadą. 
Esą ši dovana įgalins pagerinti na
minę laboratoriją ir padidinti biblio
teką. Geriausios sėkmės kylant į dar 
augštesnes pirmaujančias vietas!

St. catharinietis

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

TĖL. RO. 6-1372

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RUSIU ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

507 Dovėrcoūrt Rd., Toronto. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAITIS

OILS LTD.
■ - AKtovat \ •..•'AuJy-u:

H. ROžAITIS
Greitas kuro-olyvot pristatymai 

patarnavimas.
TeMonet Lt 3 4908.

ie

Taisomi RADIO IR TV aparatai
patefonai, teiprekordcriai importuoti ir vietiniai. Darbas atliekamas prity
rusi® specialisto garantuotai. I’. N O R V Y D AS.

ay

Mokinė ir < -
Per tikėjimo pamoką seselė už

klausė mažą mergaitę, kas buvo 
.Mozė

W Mozė buvo faraono dukters 
vaikas.

— Nevisai taip, — pataiso se
selė — Nebuvo jos tikras vaikas, 
tik jį rado pintinėje Nilo pakraš
ty ir parsinešusi užaugino.

— Ha, — nusišypsojo mergai
tė. — tai tik taip ji parsinešusi 
vaiką aiškinosi tėvui...

Nenusimink!
Anglija ir kaikurios Amerikos 

valstybės didelius nusikaltėlius 
baudžia ne mirtimi, o dideliu me
tų skaičiumi. Vieną toki nusikal
tėli teisė j as Anglijoj pasmerkė 
kalėti 150 metų. Išgirdęs spren
dimąjis apalpo. Jo advokatas šo
ko raminti: “Nenusimink!--Visų 
150 metų tikrai nereikės sėdėti“.

Kalnai ir gydytojas
— Kristupai, — giriasi Dara

ta,— man daktaras patarė bent 
dviem mėnesiam išvykti i kainus. 
Kur keliausim'?

— Pas kita daktarą.

Anupro automobilis
Anupro automobilis iš v■■ mos 

pusės nudažytas melsvai, o iš ki
tos — raudonai.

— Ar tai paskutinioji mada?-— 
klausia jo pažįstami.

— Ne, bet jeigu atsitiktu ne
laimė, tai liudininkų parodymai 
būtų priešingi...

Pusiausvyrai išlaikyti
Prie vienos redakcijos durų bu

vo iškabintas užrašas:
"Gerbiamieji rašytojai prašomi 

netrankyti durų net ir tuo atveju, 
kai jų vertingi straipsniai ne
spausdinami ...“

Turėtų apie tai žinoti
— Mamyte, pažiūrėk tas po

nas neturi nei vieno plauko ant 
galvos.

— Nekalbėk taip garsiai, jis 
gali išgirsti.

— Tai ką, ar jis apie tai dar 
nežino?

Automobilių, namų, vasarnamių, sveikatos, 
gyvybės, pensijų ir kt.

Draudimai
RO. 6-0811

arba RO. 6-0832
P. Barausko Agentūra

49 Cameo Cres., Toronto 9.

Dr. E. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

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).

Dr. V. J. MEILUVIENĖ

DANTŲ GYDYTOJA<

282 RONCESVALLES AVĖ.
(prie Geoffrey)

Tel. LE. 5-7025

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

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

George BEN, B.A.
ADVOKATAS-NOTARAS

persikėlė
į naujas patalpas

1134 DUNDAS ST. W. 
Toronto 3, Ont.

Telefonas LE. 4-8431

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

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O.
Wik t o ria 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.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimo ir nėr- 
vingumq. Kalba slavų kalbomis.

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

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

DRAUDIMO ĮSTAIGA
AL DŪDA

24 V AL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
NAMŲ

RO. 6-7132
ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BENDROVĖS. 

DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE KANADOS PROVINCIJOSE. 
10% NUOLAIDA IMANT DRAUDIMĄ IS VIENOS KOMPANIJOS.

i



TORONTO, Ont
Šv. Jobo Kr. parapijos žinios
— Praėjusį penktadienį iš To

ronto katedros palaidotas a.a. 
kun. Kazimieras Baronas Velio
nis kurį laiką klebonavo šioje pa
rapijoje, pasižymėdamas jautru
mu neturtingiems, juos šelpda
mas ir nuoširdžiai užjausdamas. 
Tuo metu siautė daugelį lietuvių 
palietusi krizė. Velionis prisimin
tas bažnyčioje pamaldų metu.

— Praėjusį sekmadienį nema
žas skaičius parapijiečių užpildė 
finansinio vajaus blankus. Bend
ra pažadų suma siekia arti $50 - 
000. Kadangi virš pasižadė
jimus yra pasirašę, imtų gražu, i Visai parapijai ir ypač vajaus tal- 
kad ir dar nepasirašę, solidari-[ kininkams nuoširdžiai dėkojame 
zuodami jau pasirašiusiems, tai už bendrą darbą.
padarytų atvykę į kleboniją. Sek-: — -Nuoširdžiai sveikiname KL 
madienio pamaldoms aukų voke-;Kat. Mot. dr-jos Prisikėlimo par. 
liai pagal parapijiečių sąrašus bu- skyrių 5 metų veiklos sukakties 
vo išsiuntinėti paštu praėjusią sa- proga ir giliai dėkojame už tau- lankantiems mokiniams praeitą 
vaite. Dauguma juos jau gavo ir tai ir parapijos gerovei darbuotę, šeštadienį išdalinti mokesčio pa- 
praėjusį sekmadienį jais pasinau-j Šį sekm.. 11 vai. Mišių metu na-[ reiškimai. Visus tėvus prašome, 
dojo rinkliavos metu. Šeimos, ku-i rėš stengiasi eiti -bendros Komu- kad iki nustatytos datos mokestis 
rios vokelių negavo, yra maloniai! nijos. Mišios laikomos skyriaus u”‘” 
prašomos painformuoti kleboni- intencija. Pamokslą sakys sk. dv.

vadas T, Placidas. 5 vai. p p. nė 
ę ęi:;;<:pi'O;,SiR?:s3yaitę lankomos gatvės: i tik sk. narės, bet ir visos organi-

Beresford, Rūnnymede. McGre- zuotos ir neorganizuotos koloni- 
gory. VVoodside ir Lincoln. Dėl jos moterys ir merginos maloniai , . , .
vajaus Šeimų lankymas gerokai kviečiamos atsilankyti į par. salė-; pelį. Čekius rašyti 'V. Akelaičiui, 
nukentėjo. ‘Pranešame, kad skelb- je rengiamą penkmečio paminė
tų gatvių dar jimą, kuriame bus paskaita, me-
nėbuvo aplankyti, artimiausiu lai- ninė dalis, vaišės ir neoficialioji jektą-programą, taip pat su mo
ku bus aplankyti. dalis. Mieluosius vyrus prašome

Vaikams", kurie šį pavasarį'padėti namų ruošoje ir vaikučių
< pirmą kartą eis išpažinties, pa- priežiūroje, kad atvykusios mote- ma tėvams atspausdinta, kad tė- 

mokos dėstomos sekmadieniais rys susibėgime galėtų be rūpės- vai žinotų ko iš jų vaikų reikalau- 
po 11 vai. pamaldų muzikos stu- čio ir skubėjimo pabuvoti.
dijoje. Moko seselės lietuvaitės. _*•-*■-

— Kad lietuviškasis jaunimas j komos V. Dranginienės užprašy-; riams ar bent sumažins palieka- 
sekmadienių vakarais keletai va- tos ekzekvinės Mišios už neseniai mus pakartojimui kurso. Pareis
iąnd u s u sibii rtų, nuo šio sekma-; mirusią a.a. Anelę Vaičienę. Ar- [ kimų dešinia j ame kampe pažy- 
dienio šv. Jono Kr. par. salėje timieji kviečiami dalyvauti, 
įvedami vakarai su trumpa kul-

Prisikėlimo parapijos žinios
— Parapijos vajus dar tęsia

mas. Iki šiol gauta 700 šeimų au
kų pažadai $120.000 sumai. Dar 
yra likę aplankyti apie 500 šei
mų^ Vajaus talkininkus kviečia
me tai padaryti šią savaitę, o pa
sirašytas pažadų korteles prašo
me grąžinti par. raštinėn kiek ga
lima greičiau, nes iki šio sekma
dienio norėtume išsiųsti likusius 
vajaus vokus. Vokai siunčiami ne 
tik tiems, kurie po vajaus paža
dais pasirašė, bet ir tiems, kurie, 
nesutikę pasirašyti, mielai pasi
žadėjo parapiją ir toliau remti.

Šį šeštadienį, lapkričio 18 d., 7.30 vai. vak. 
Prisikėlimo par. salėje ruošiamas 

NEPAPRASTAS BALIUS - ŠOKIAI
Įvairi programa:

PONIOMS IR PANELĖMS PREMIJA UŽ GRAŽIAUSIĄ ŠUKUOSENĄ. 
BUS LOTERIJA, TURTINGAS BUFETAS IR KITI ĮVAIRUMAI. 

GROS OLYMPIA ORKESTRAS.
Pelnas stovyklavietei įsigyti. Rengėjai:

Skautų-čių tėvų rėin. komitetas ir Židinys

| Iš “Dainos” veiklos
Lapkričio 5 d. įvyko “Dainos” 

grupės mėn. susirinkimas pas na
rę J. Kulikauskienę. Narių daly
vavo vidutiniškai, bet daug rei
kalų apsvarstyta. Ypač atkreip
tas dėmesys į artėjančias Kalėdų 
šventes, nes “Daina’ turi nema
žai globotinių — senelių ir silp
nos sveikatos tremtinių Vokieti-

MONTREAL, Que.
Kun. J. Bobinas susirgo ir tu

rėjo atsigulti ligoninėn. Linkime 
greitai pasveikti.

Šv. Kazimiero parapijos svetai
nėje šį sekmadienį, lapkričio 19 
d.. 4 vai. p.p. Įvyks pobūvis pa
gerbti Peliksams, kurių tarpe yra

joje. Jie visi tikėsis dovanėlių! ir kun dr' Feiiksas Jucevičius.

Penkniečio sukaktis
Ši sekmadieni, lapkričio 19 d., 

5 vai. p.p. Prisikėlimo salėje KL 
Kat. Moterų dr-jos Prisikėlimo; 
skyrius ruošia savo veiklos penk
mečio minėjimą.

Programoje: M. Ramūnlenės iš 
Otavos paskaita ir sol. Sriubiškie- 
nės arijų ir dainų koncertas. Vai
šėms pąčios skyriaus narės gami
na Įvairių skanumynų.

Maloniai kviečiame VISAS To
ronto ir apylinkių lietuves mote
ris. priklausančias ar nepriklau
sančias. i ši mūsų kuklų minėji
mą atsilankyti.

Įėjimas ir vaišės nemokamai.
Valdyba

Jaunimo pobūviai
Prie šv. Jono Kr. parapijos su

sidaręs jaunimo komitetas nuo 
šio sekmadienio parapijos salė
je rengia jaunimo pobūvius, siek
damas daugiau apjungti koloni
jos lietuviškąjį jaunimą. Pobū- dažninti, kad visi keleiviai laiku 
viai vyks kas sekmadienį nuo 7 pasiektu koncerto vietą. (Žiūr t.p. 
iki 10.30 vai. vak. Pobūvių metu 3 pSf). 
bus trumpa programa, o po to — Į 
šokiai. Į sekmadienių pobūvius

čiamas dalvvauti visas kolonijos to bus šv. Mišios už neseniai Lie-, tojams, kad kiek galint sklan-: amas v3sas Įietu- h- ąnaiin 1=; a WravpHp trpeiač
lietuviškasis jaunimas. Nepagei- tuvoje mirusią a.a. Petro Augus- džiau vvktn bendra?darbas. Mo- vlskasis Jaunimas. Pageidaujama, ^J^spalm 15 d. pi^ved^trecias 
daujama. kad lietuviai atsivestų tinavičiaus motiną. Mišias užpra- 
pašalinius asmenis. Pobūviai ski- šė šeimos prieteliai.
riami tik lietuviams. t -VėliniųNovenosMišioslai-

— Dėkojama prekybininkui Jo- komos kas rytą 8 vai,.
nu i Tumosui už $200 auką para- ! — Par . choro bendra repetici- 
pijai. ja trečiadieni. 7.30 vai. vak. mu-

— Praėjusi trečiadieni iš para-; zikos studijoje,
pijos bažnyčios lietuvių kapinėse i — N ’ 
palaidota a.a. —2 „ . ,v--«--------------------------------------------- -------- —
54 m. iš Mimico. Velionės vyrui nės pamokos dėstomos sekmadie- rijos ir vaikai, vietoje Įprastų! madieni, lapkričio 19 d.. 5 vai. p.

" niais po 10 vai. Mišių: gimnazis-:'‘maišelių”, gaus ką kitą. Mokės-; p., L. ' Vaikų Namuose. Visos 
tams — aktorių kambariuose, tis už Įėjimą po 50 et. kiekvie-; moksleivės prašomos susirinkime 
pradž. mokyklos mokiniams - 
L. Vaikų Namuose. 1 išvengti tėvų nepasitenkinimo dėl i

— Pirmos Komunijos pamokos i peraugštos kainos, kurią tekdavo: Bazaras, kuri ruošia Liet. Vai- 
pradedamos gruodžio mėn. Re-! mokėti už pakietėlius. Į kų Namų rėmėjai, įvyks gruodžio
gistruojami 7 metus baigę vaiku-j Malonu pranešti, kad yra gau- 2 d. Prisikėlimo par. salėje. Visi 
čiai. Registracija daroma par. raš-: tas muz. St. Gailevičiaus sutiki-i Toronto lietuviai prašomi fantais 
tinėje ir pas Nek. Pr. M. seseles. I mas “Varpo” choro koncertui !• dovanomis prie šio bazaro prisi-

— Par. vaikų choras repetuoja’ ’ x x
ši sekmadieni *2.30 vai. p.p.

— Bazaras Toronto Liet. Vai-

Šeštadieninę mokyklą

ja.

ku bus aplankyti.

būtų sumokėtas. Niekuo nepatei
sinamas delsimas tokio mažo $10 
šeimai mokesčio. Visai negalin
tieji sumokėti teužpildo antrą pa
reiškimo pusę nedelsiant. Mokant 
mokesti turėti ir pareiškimo la-

Drauge su pareiškimais kiek
viena šeima gavo mokyklos pro-

kyklos pareigūnų ir mokytojų są
rašu ir tel.‘numeriais. ši progra-

jama. Tuo būdu tėvai galės vaiku-
— Ši šeštad , 8’30 vąl, ryto lai- Čius paruošti augštesniems sky-

meta kurį skyrių ir grupę moki- 
ivedami vakarai su trumpa kūl- —- Šį sekm.. 9 vai. laikomos Mi- niai lanko, taip pat ir mokytojų 
tūrine programa ir šokiais. Jau-j šios už a.a. M. Tamulaitienės mo-' sąraše nurodytas skyrius ir grup. 
nimo vakarai vyks kas sekmadie-' tina, kurias užprašė Z. Daugvai- Reikalui esant prašome pasitar
iu nuo 7 iki 16.30 vai. vak. Bus Į nienė ir M. Gudaitienė. ti su mokytoju. Tėvų k-tas nori
gera muzika. Parengimuose kvie- — Taip pat ši sekm., 10 vai. ry-: tarpininkauti ir tėvams ir moky-

Kalėdoms. Kad nebūtų nei vienas 
aplenktas, dainietės turi papildy
ti iždą. Tam tikslui nutarta ruošti 
bazarą gruodžio .8 d. Liet. Namų 
patalpose. Taigi ir vėl kreipia
mės i visus lietuvius aukoti fan- „ . .
tus ir neužmiršti atsilankyti i ba- koje aplinkoje. Juk aplinka yra

LN vedėjas p Bačėnas pasiūlė 
dainietėms turėti savą bufetą už
kandžių, nes tai bus penktadienio 
vakare. Dainietės pasiūlymą pri
ėmė ir vaišins svečius skaniu ku-j mis. Todėl yra svarbu tėvams al
gelių ir kitais patiekalais. Pelnas kreipti dėmesį jaunimo, kad lan- 
iš to eis “Dainos” iždan. Ačiū p. I kytų savo lietuvišką parapiją. 
Bačėnui už sugestiją. ! Seimą yra tolesnis aplinkos kū-

Bazaro vedėjos: J. Kulikauskie- rėjas. Tėvar turėtų neužmiršti ir 
nė ir E. Čepienė, Fantus prašome lietuviškos šeimos šilimos. Jeigu 
įteikti joms—Čepienė LEc 1-1317, jos trūks, vai!;?..s bėgs iš namų. 
Kulikauskienė — BE. 3-9692. Organizacija yra paskutinės-lie-

Dėkojame mielai J. Kulikaus-J tuviškos užuovėjos kampelis. Ir 
kienei ir jos mamytei už taip senoji ir naujoji emigracija aiš- 
gražų dainiečių priėmimą ir pa- kiai Įrodė, kad jaunimas be lietu- 

’ ; viškos organizacijos labai greit
Sekantis susirinkimas — gruo- nubyra nuo lietuviškojo kamie- 

džio 3 d. 3 vai. p.p. pas narę P. no. Todėl ir šia proga norime at- 
Jankaitienę, 60 Evelyn Ave. kreipti tėvų dėmesį, kad leistų

Visos narės ij' viešnios prašo-Į savo jaunimą i lietuviškąsias or
iuos gausiai atsilankyti. M.F.Y. ganizacijąs. AV bit.

Stud. R. Otto globoja ir treni-

Kviečiami visi gausiai dalyvauti.
Mūsų jaunimas. Pravartu vi

siems susirūpinti, kad lietuviška
sis jaunimas praleistų galimai 
daugiau laiko malonioje lietuviš-

vienas stipriausių žmogaus dva
sios paša u 1 i o ior m uoto jų. Tą lie
tuviškąją aplinką sudaro lietuviš
koj i parapija su visomis mums 
artimomis religinėmis tradicijo-

PREMJERO J. DIEFENBA- 
KER1O PAGERBIMAS

Lapkričio 22 d., trečiadienį, 
7.4o vai. vak. Queen Elizabetn 
Hali Toronto tautinės grupės ren
gia plataus masto koncertą Kana- 
uos premjerui pagerbti. Rengėjas 
— 29 taut, grupių komitetas, vad. 
adv.' A. Maioney, parlamento at
stovo. Programoje — visų taut, 
grupių pasirodymai ir premjero 
kalba. Lietuviams atstovauja sol. 
v. VeriKaitis ir muz. St. Gailevi- 
čius. Pastarasis dargi pakviestas 
akomponuoti latvių baleto šoke-, 
jams ir izraelitų solistui M. Stier.1 
Rengėjų komitete lietuviams at*, 
stovauja J. R. Simanavičius. Visi lietuviai kviečiami gaus,ai daly- ^rSiiiai AV P^- Jaunučius krepšt-
vau,, šiame premjero pagerbime, V"3" Tešladien^sustaokė ninkus 844 m‘ amžiaus' Treni- 
ku,-is kartu yra ir tautų susitiki- šv 'jon(J Kr ba^yfioje su |on,u ™>tes vyksta par. saleje.
kad u^me°snaektyvSedalyPvaa^jame PuOta bUV0 gaUSi ir vleš' »• Potvine treniruoja AV krep-

Kanados, gyvenime Tramvajai į Sutuoktuviu išvakarėse Virgili-

Organizacija yra paskutinės- lie

vaišinimą.

Vestuvinę puotą suruošė p. Jo

niomis ir svečiais, ir vaišėmis.

viškos organizacijos labai greit

kreinti tėvu dėmėsi, kad leistu

parodų aikštę bus atitinkamai pa

D. Potvine treniruoja AV krep
šininkus - seniorus. jumorus ir 
mergaites sporto centre Ville La- 
salle kiekviena šeštadieni 3-6 v.v.• * ■ v •

Badmintono žaidimai pradėti 
AV par. salėje nuo praėjusio tre
čiadienio. Vadovauja R. Otto ir 
Pr. Montvila.

N. Pr. Marijos seserų rėmėjų 
būrelio rengtas bazaras praeitą 
sekmadieni praėjo su dideliu pa
sisekimu. Paremdami seselių 
veiklą Montrealyje, ne tik visi 

i gausiai prisidėjo aukomis ir dar*

I re. Bazaras taip pat pritraukė ir

ja gavo pritaikomojo meno baigi
mo diplomą. Jos vyras taipgi yra 
baigęs tą pačią mokyklą. Vienas 
jų mokytojų dalyvavo puotoje. 
Abu jaunavedžiai gavo darbą sa
vo specialybėje. Virgilijos tėvai 
yra “Europos” restorano savinin
kai Queen St.

šauaymo pirmenybes. Pirmeny- j B Uk ,. su_irgo - }švvko ligo 
Dės vyko Ėden, Ont. Jose dalyva- . ' T , &
vo Delhi. Toronto šauliai ir St. ™e«*^ gr?Z° IS
Catharines romuvėnai, .ligonines po operacijos.

Komandiniam šaudyme I vietą’ PowL-iici CLantni-om-j bu. bet ir gausiai atsilankė baza- 
laimėjo Toronto, II — Delhi šau-: . . t , . c- ^azaras taip pat pritraukė ir

i liai. Individualiniame šaudyme; Nors ir pirmą kartą Toronto jaug kitataučių, seselių vedamo 
Vyr. mergaičių moksleivių atei-; gci-jausiaį pasižymėjo B. Savic-.?kal,|al4®st surengė dulelę-savo darzelio bičiulių. Visi atsilankę 

L-. _____ o mūsų
per tokį trumpą laiką pasiruošė sesejės susilaukė paramos.

: programai. Tunt. v.s. V. Skrins- 
kas atidarė ir apibūdino skauto-
ranms;• prasmę ir jaunoji paukšty- S IK*AugtSte ir kdetasZ 
te įteike skautų globėjai Ind- ru kurju tarpe buvo ir montre- 
rehenei,. s^ncnnciai 60 m. sena pįstama sesuo M.
kakti, &elių. Tunt. S. Ramanaus- j?ejicija Antradieni motinėlė ir 
kiene perskaitė rajono vadeivos sese).į iŽQ at al • Putnama.

I sveikinimą ir tolimesnę progra-; Rėillėju būrelio vald b ku. 
:mą pereme ps. L. Kalinauskas. rios rū^čiu bazai-as buvį pa. 
; Pati programa buvo įvairi ir rengtas, šiemet sudaro: np. Bu-

Šaudymo pirmenybės
Neseniai Įsisteigęs Delbi šaulių

idžiau vvktu bendras darbas. Mo- . . , - . . , , .
ikvkla lanko 500 musu jaunimo,! kaa Dobuvm melu bulų naudoja- 
|todėl' prašome levus visokeriopai ma t,k lietu™i kalba- A- 
i bendradarbiauti. Jaun. mergaičių

S.m. mokyklos eglute įvyks susirinkimas _ r ________ _
sausio 31 d. 3 vai. p.p. Prisikėli- lapkričio 19 d. 4 vai. p.p., L. Vai

■ mo par. auditorijoje. Numatyta ku lamuose.
; plati programa, tačiau pakietėlių

I — Nekatalikiškas mokyklas' dalinime, kaip iki šiol būdavo, j ’ ............ ....... ........... ..
Adelė Čigferienė lankančiam jaunimui katecheti-! yra pakeitimų. Nereikės registrą-i tininkių susirinkimas — šį sek-': kas^Jf BudrevičiusViš Toronto*ir^vent^ bet reikia džiaugtis, kad turėjo "gražią" pramogą.

A. Auguslinavičius iš Delhi, šie 
trys šauliai netik lietuvių, bet ir 
kanadiečių tarpe už gerą šaudy
mą yra gavę nemažai prizų.

Po šaudymo šaulio G. Rugie- 
niaus bute laimėtojams buvo 
įteiktos dovanos, pasidalinta įspū
džiais ir aptarti šaudymo sporto 
reikalai ateity. J. Z.

Ontario grupinio ir individualaus

Jaun. ateitininkių 
ši sekmadieni.

ir dukrai bei šeimai nuoširdi 
užuojauta.

— Ateinanti šeštadieni 8 vai. 
pamaldos už šv. Jono Kr. pašai
pi nesdr jos mirusius narius: 10 
vai. — už a.a. Juozą Augaiti jo 
10 metų mirties metinėse. Velio- 
nies palaikai praėjusią vasarą bu
vo perkelti i lietuvių kapines.

Lietuvių evangelikų pamaldos
Liet. Evangelikų Susivienijimo

par. pamaldos su'šv. Komunija kų Namų naudai nukeltas i gruo- 
ivyfcs lapkričio 19 d. 1 vai. p.p 
Grace Lutheran Church 1424 Da 
venport Rd. Pamaldas laikys kun

’ P. Dagys. Visus kviečiame daly 
vauti. Valdyba

nam vaikui. Tuo būdu manome | dalvvauti.
Bazaro talkai darbu ir dovano

mis iš Putnam atvyko pati moti-

džio 2 d. Visus maloniai kviečia- 
: me prisidėti fantais.

— Ateinančią savaitę par. ku
nigai lankys Weston ir Rexdale 
priemiesčius.

— Toronto miesto biblioteka 
į ragina daugiau naudotis jų kny
gomis. Jos turi literatūros ir liet.

Toronto lietuvių Caritas 
posėdyje, praėjusi sekmadieni, 
šv. Jono Kr, klebonijoje aptarė, kalba. Esant didesniam liet, kny- 
rudens ir žiemos sezono parengi- į gų pareikalavimui, bibliotekos 
mus. Numatyta suruošti advento [yra pasirengusios jų daugiau Įsi
metu koncertą, kuriam pakvies- gyti. Kviečiame lietuvius i tai at- 
ta ir jau sutiko atvykti iš Hamil- kreipti dėmesį.
tono sol. L. Šukytė. Taip pat su-: Dalia Meilutė susižadėjo su di- 
sisiekta su scenos veterane . ^elės firmos pirmininku Vyt. 
.vliksiene, kuri sutiko atvvkti is Gruodžiu
Detroito su scenos veikalu: Posė- Toront() yvru kvartetas, 

pasidžiaugta ir pareikš- vad — gt Gaifevičiaus. iapkri- 
ta padėka čio 18 d., ši šeštadieni, išpildys
Ti;nwsar a^f menine programą Delhi, Ont.
artėjančių Kalėdų švenčių pro-, Kvartetą pakvietė KLB Delhi 
*a‘ “ lapvl. vaidvba Kariuomenės šven-

V. 31a,cinkus. 57 mirė lap- tes' minėjimo proga. J. Z.
kričio 11 d. General Hospital. J. Beržinsko dovanų krautuvė 
Gyveno Mimico priemiesty, o dir- atidaryta ir sekmadieniais nuo 
bo New Toronto Continental Can: 12 iki o vai. p.p.
Co. Paliko žmoną Mariją Kreivy.: Krautuvės savininkas ir šiais 
te ir tris dukteris. Palaidotas lap- metais, lapkričio 8 d.. Espanola 
kričio 15 Glendale Memorial Gar- rajone, nušovė gražų 152 svarų 
dens. .. ,oži. s

1962 m. kovo 25 d. Prisikėlimo dėti ir tuo padėti seselėms skolas 
par. auditorijoje. Visas organi-J sumažinti.
mSykloTkXSi “kūrinta“ k‘ek'
kviečiama visa Toronto visuome- L
nė Mok tėvu komitetas muose 4 vaL p p- Visos mergai-

‘ tės. kurios nori dalyvauti Kalėdų
GERIAUSIA DOVANA * eglutės programoje, prašomos pa

švenčių, vardinių, gimtadienių stovdai popietėse dalyvauti.
ir pan. progomis sveikinant savo ■ 
bičiulius derėtų prijungti dovanų
— užsakyti “TŽ”.
tai praktikuoja. Siųsdami savo 
prenumeratą prisiminkite ir savo 
bičiulius, ypač svetur. Tokia do
vana bus miela ir nauja ištisus 
metus. pr.

j BRAIŽYTOJUI YRA DARBO. Skani . x _
Tėviškės žiburių” administ- įdomi, nes be skautiškų dainų, zienė,, Peleckas. Ratavičienė. B. 

ubienė — pir-
binkite “ 
racijai.

Mielą p VIKTORIJĄ DRANGINIENĘ, 
liūdinčią dėl savo mylimos sesers

A N E L Ė S V A I Č I E N E S mirties, 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime —

Antanas ir Liuda Krakauskai
Bronius ir Marytė Račkauskai

Nuoširdžiai dėkojame brangiems draugams ir priete- 
Hams už tokį gražų pokylį mums iškėlusiems mūsų išlikimo 
proga ir taip g. .lai dalyvavusiems. Taipgi už gražias dova
nas. kurios visuomet mums primins j ūsų jautrias ši rd i s. D i - 
delis ačiū gerb. kun. P Ažubaliui užleidusiam ta proga salę, 
musų klebonui Tėvui Fiaridt.i. OFM. kun. Pacevičiui ir mie
liems buvusioms mokytojams už dalvvavimą ir tartą žodi. 
’• ipgi visiems iniciatoriams ir dalyviams. įrauksime visų

' Kalifornijoje! j'L

J U S U

Jonas ir Elena Matulaičiai

Taut grupių koncertai 
Tarptautinis institutas — In- 

Jau nevienas ternational Institute of Metropo- 
Toronto, 709 College St., 

tel. LE. 7-2561, organizuoja eilę 
koncertų lapkričio - gegužės mėn. 
laikotarpyje. Lapkričio 20 buvo 
vengrų koncertas, kuriame pasi
rodė Kodaly choras su orkestru ir 
"Bihari” taut, šokių grupė. Gruo
džio 17 — kalėdinių giesmių va
karas, kuriame dalyvaus įvairių 
taut, grupių chorai. Sausio 27 — 
japonų, vasario 24 — ukraineičių. 
kovo 24 — dar nenustatytos gru- lipEuvi^kn hn Id u 
pės koncertas. Bilietų kaina 6 *-«euuVISIS,U UUIUŲ 
koncertams $5, pavieniu koncer-ldirbtuvė 
tų — $1.50. ' I

Koncertų tikslas — supažindin
ti Toronto visuomenę su taut, 
grupių kultūromis ir pagelbėti jų! 
integracijai i vietini gyvenimą.

kurias dainavo visi kaip vienas, Staškevičius ir A. 
išnuomojamas namas 8 kamba- scenoje matėsi vilkiukų pasirody- nūninkė. 
rių per 3 augštus, 61 Rusholme Rd. i mai, skaučių draugovės Raudon-į ;
Teirautis po 6 vai. vak. [ kepuraitės opera, jūrų skaučių Aukojo AV bažnyčios remon-
----  —  —------- ----------”—I šokis, vyr. skaučių montažas ir ■, taL E. Vaupšienė $25: po $20: O.
I augšte ir garažas, arti Prisikėlimo 
bažnyčios, naujai dekoruotas. Galima 
užimti tuojau. Tel. 535-3709. .

IŠNUOMOJAMAS 5 kambariu butas skautu akoMeono duetas, i Vsienė. D. ir B. Jurkai. E. ir O. 
. Tur-tingoji dalis _ G. Breichma. Augūnai; po $10: A. Salalienė,

nienės iš Hamiltono paruošti tau- P)o,?1v-_ Linkonas. V. Škuda. P. Ke
ltiniai šokiai, kurie torontiškiams revičius. B. Abromonis. J. Vierai- 

išnuomojami 2 arba 3 kambariai,! pirmą karta buv’O matomi. Sušo- iis- Ish- Bytautas. J. Kinderis. K. 
virtuvė ir saulės kambarys. Yra saldy*i ko 4 kokius. Užbaigai kun. B. Pa- Rimkevičius. B. Niedvaras. J, Go- 
tuvas ir plyta, atskiras įėjimas, nau-: cevįęians vad. jaunuju montažas rys- ?• Girdžius. St. Sfoitis, Ign. 
jai a. e . . - <3 ._________ ;gu pUįkju dekiamuotoju priešą-' Pakulis. P. Styra, J. Vizgirda, J.
parduodamas vaiko vežimėlis, ma- kyje buvo išpildytas labai gerai. Gudas. J. Sinirs; po >5: V. Stan
iai naudotas. Tci. ro. 2-3053. i Užbaigai choras sudainavo “Lie- kevičienė. V. Visockis, J. Gnga- 

tuva brangi", posmą “Kur pui- liūnas ir P. Gegužis, 
kūs slėniai sriaunios Dubysos”  

bendrai visiems sustojus: užbaigė
vien jaunųjų choras Programa j Vašingtonas. — Politinės glo- 
užtruko 2V4 vai. Skautoramą rei- bos paprašė Kubos užs. reik. min. 
kia laikyti labai sėkminga. Daly- : Raul Rao žmonos sesuo, kuri dir- 
vavo gausiai jaunimo ir tėvų. F., bo diplomatinėje tarnyboje.

TORONTO VAKARUOSE PARDUO- 
DAMAS pusiau atskiras 3 augštų dup
leksas, lengvai paverčiamas tripleksu. 
Mažas imokėjimas, geras pirkinys. 
Tel. BE. 9-9207.

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

LK kūrėjai - savanoriai 
ruošiasi paminėti Liet, kariuome
nės atkūrimo sukakti. Ta proga 
prisimenami ir tų kovų invalidai 

i ir šiaip jau dėl rimtų priežasčių 
šelptini kūrėjai-savanoriai.

Toronto Kūrėjų-savanorių sky
rius tą šalpą praktikuoja skyriaus 
narių tarpe ir pasiunčia kasmet 
$200 Vokietijoje likusiems nepri
klausomybės kovų invalidams 
Kalėdų ir Velykų proga.

Ištekliams papildyti Kariuome
nės sukakties išvakarėse, šešta
dienį. lapkričio 25 d.. 7.30 vai. v. 
šv. Jono Kr. par. salėje kūrėjai -1 
savanoriai ruošia pobūvi su meni
ne dalimi Dainuos žinomas sol.

j B. M a ri j ošins: šokiams gros “C u- 
bana" orkestras: veiks bufetas su 

[visokiais gėrimais ir loterija.: 
j Rengėjai maloniai kviečia lietu
viškąją visuomene dalyvauti.

Sekmadieni, lapkričio 26 d., 
abiejose liet. katalikų parapijos 
bažnyčiose ta intencija bus atlai
kytos pamaldos. Kūrėjai-savano- 

■ riai 11 vai. su vėliava dalyvauja 
i šv. Jono Kr. parapijos pamaldose 
ir susikaupime prie paminklinės 
lentos Prisikėlimo bažnyčioje 
pamaldos Įvyks 10 vai. Gerb. pa
rapijų klebonams sutikus, kūrė
jai-savanoriai darys rinkliavą 

; nepriklausomybės kovų invali
dams šelpti.

Tą pat dieną 5 v. v. Prisikėlimo 
par. salėje bus iškilmingas ka
riuomenės sukakties minėjimas 

i su menine dalimi. Pagrindinis 
kalbėtojas — kūrėjas-šavanoris J. 
Matulionis. Meninę dali atliks 

[“Varpas”, vad. muz. St, GailevL 
čiaus ir tautiniu šokių grupė, 
vad. Turutos. Prie Įėjimo bus 
duodamos programos ir renka
mos aukos išlaidoms padengti.

Laukiame gausaus ątšilanky-' 
mo. K. A.

Pranešu kiijentams, kad savo

perkėliau į 
iOIOl 

(prie Dufferin)
A. MILERIS

BALTIC MOVERS
į Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
I distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaite į 
Montreali. Londoną. VVindsorą. Hamil
toną, North Bav. Šudburi ir kitur.

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

TAUPYK IR SKOLINKIS 
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 I vai. /

Visais paskolų reikalais kreiptis pas ved. padėjėją 
V PR, RUDINSKĄ tel. HU. 1-2957. ;

Pirm. J. Bernotas. AV. 8-3111 • Vedėjas D. ,1n kns. PO. ~ 4280

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. DARČIS, J. MĄTUI.IONIS, F. SENKUS.

Dirbantiems Oakvillcs Forde! Naujas modern. 3 mieg. bungalow' Did ski 
įmokėti tik S500. kitkas I mas morg. lengvomis išmok, sąl. Netoli Oakvillės

nepamirškite užsuktilietuvlškon dovaną, 
suvenlrą ir įvairią reikmenų krautuvėn

✓Z

1212 Dundas St. W. Tel. LE. 2-9547 
J BER2INSKAS 

Užsakymai priimami ir paštu.

AL GARBENS
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

BROCK — QUEEN. S1.000 Įmokėti, balansas S 12.000 per 13 metu, moder- 
n škas 2 virtuvės, nepereinami kambariai, nauja apšildymo sistema,

BATHURST — BLOOR. S2 500 įmokėti, balansas $13.000 per 10 metų.
8 kambariai su visais baldais, vandeniu alyva apšildomas. “Estate” 
'pardavimas.

RŪNNYMEDE — BLOOR. $6.000 Įmokėti, balansas $l4 5O0 nėr 10 metų.
7 kambariai, prie oat Bloor, vandeniu šildomas, platus įvažiavimas, mo- 

gražus n *mas
SIN .POINT — BLOOR. $10.000 įmokėti, balansas $11 500 per 10 metų.

Specialiai statytas bungalow, rnsvs nilnai u^baHtas ceram rrzid. raione.
KR AUTUVE — BLOOR — DUNDAS. $5,000 įmokėti, balansas $17.500, 

A’^d-'-niskai pasta! vi as. pi uis du butai, geroj vietoj. v
TRIPLI KSAS — ORIO AN ALUS. $10.000 itt!^ėti.balansas $22000 17 

^^mbmiii. balkonai, vienu metų senumo, geros nuomos, geležiniai laip- 
1 V v t u vės su visais įrengimais: pečiai, šaldytuvai ir kt. Aliumininiai 
langai

Pas mus randasi dan* natriai registruotu pardavimu Utah Park ir Parkdale 
rajonuose. Dėl informacijų skambinkite A. GARBENIUI.




