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Karys išeivijoje
Kariuomenė nepriklausomos Lietuvos gyvenime buvo esminė 

valstybinio gyvenimo dalis. Į ją žiūrėjome kaip i jėgą, kuri saugojo 
kraštą nuo galimų pasikėsintojų į trapias jo sienas. Besikuriančiai 
Lietuvai ji buvo nepavaduojama jėga, kurios narsumas parodė 
pasauliui, kad kraštas yra pribrendęs ir kraujo aukai ir nepriklau
somam gyvenimui. Buvo tikėtasi, kad tas pats narsumas pasireikš 
ir tragiškomis Lietuvos okupacijos dienomis, 'kai maskvinis Tro
jos arklys Įslinko krašto vidun. Deja, Įvyko kitaip. Suomijos pa
vyzdys nepasikartojo nei Lietuvoj, nei Latvijoj, nei Estijoj, šian
dieną kartas nuo karto dėl to pasigirsta priekaištai. Ar jie pagristi, 
lieka neaišku. Iš buvusių karinių vadų pasisakymų matyti, kad 
tai ne kariuomenės kaltė, o valstybės vadų, kurie turėjo savo 
argumentus. Gal tik nešališki istorijos tyrinėtojai galės pasakyti 
ar tie priekaištai turi pagrindo. Mes šiandieną, žvelgdami iš už
jūrio. galime konstatuoti, kad tradicinis Lietuvos karių narsumas, 
negalėjęs pasirodyti kritiškomis valstybės dienomis, prasiveržė 
vėliau partizaninių kovų forma, kovų, kurios buvo palietusios visą 
Lietuvą. Tas prasiveržimas primena Prancūziją, kurios kariuomenė 
gana lengvai pasidavė vokiečiams II D. karo metu, bet vėliau savo 
narsumą parodė maquis — partizanų kovose, kurios pridarė daug 
nuostolių okupacinei valdžiai. Tuo būdu Lietuvos kario narsumas, 
išskyręs neištikimuosius bei lengvabūdžius, išliko senajame savo 
spindėjime ir yra vertas visuomenės pagarbos.

Kad ir vertiname savo buvusios kariuomenės narsumą, daž
nas visdėlto neslepia nuomonės, kad tai praeities dalykas, kuri 
reikią užmiršti kaip pernykšti sniegą. Esą naujas gyvenimas ateina 
su naujais reikalavimais, kuriems reikia skirti visą dėmėsi. Tiesa, 
naujas gyvenimas ateina skirtingom formom, tačiau jis nepaneigia 
ir anaiptol negriauna senojo. Kiekvienas žmogus, pasitikdamas 
vienokią ar kitokią ateiti, nemeta lauk senojo savo turto — pa
tirties, išsilavinimo, mokslo, kalbos, drausmės, narsumo.... o 
stato naują gyvenimą, telkia naujus dvasinius ir medžiaginius 
turtus, atremdamas juos Į senuosius. Tai netik praktinių profesijų 
žmonių kelias, bet ir karių, nerandančių imigracijos kraštuose 
tiesioginio savo tarnybos pritaikymo. Ir naivu būtų jieškoti tokio 
pritaikymo naujose išeivijos sąlygose. Kario vieta išeivijos gyve
nime yra visai skirtingo pobūdžio. Čia iš jo laukiama ne savo tu
rėtos statutinės galios rodymo, ne gyrimosi savo praeities nuopel
nais, o pozityvaus moralinio kariškumo, sakytume riteriškumo. 
Išeivijos gyvenimas yra didelis plotas, kuriame tas riteriškumas 
gali realiai reikštis. Šuo-metu pVz. mūsuose vyksta gyvybinė kova 
už tautini išlikimą, čia reikia visų lietuvių sąmoningo atsparumo 
aplinkai: Kariai, savo dvasia nusiteikę ginti Lietuvą, turėtu vie
ningai rikiuotis i ši frontą ir kitus raginti. Šiame fronte Lietuvai 
gresia realus pavojus. O ten kur pavojus, ten ir karys. Antra, mū
sų išeivi j o j reiškiasi per neiy g didelio susiskaldymo ir nedraus
mingumo pavojai politinėj ir visuomeninėj srity. Argi ne kario 
pareiga veikti vienijimo ir drausminimo linkme? Juk Lietuvos ka
rys niekad nėra.kovojęs už vieną ar kitą srovę bei grupę. Jam bran
gi Lietuva kaip visuma. Todėl ir išeivijoj kario uždavinys yra kovoti 
už visos išeivijos vieningą frontą ir savo pavyzdžiu drausminti 
palaiduosius.
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Savaitės įvykiai

Kiekvienoj kovojančioj armijoj nuolat glūdi defetizmo — 
silpnadvasiškumo pavojus, ypač tais atvejais, kai tenka pergyventi 
nepasisekimus. Atitiesti kovotojų nuotaikai reikia kietos drąsos 
Įtakingų vadų. Armija, kuri nepažįsta nusiminimo, nepažįsta nė 
pralaimėjimo. Pergalė paprastai netik iškovojama, bet ir išken- 
čiama. Todėl ištvermė yra natūrali kario dorvbė, kurios stokoja 
šiandieną daugelis tautiečių. Mūsų išeivijoj, kuri nuolat sielojasi 
Lietuvos išlaisvinimu, kartais pasigirsta nevilties garsų, ypač po 
vieno ar kito smūgio. Tai žmogiška, bet, antra vertus, neturėtume 
užmiršti, kad tebesame kovos linijose, kuriose tenka ir laukti ir 
kentėti. Kariai, kurie paprastai yra ištvermingesni ir atsparesni 
silpnadvasiškumui, turėtų mesti savo svori i visuomenini mūsų 
išeivijos gyvenimą ir būti elementu, atsveriančiu defetistines nuo
taikas. Visuomeninis mūsų gyvenimas šiuo metu stokoja aktyvių 
veikėjui. Daugelis jų yra pasitraukę i ramybės pozicijas. Vieni 
panūdo ilsėtis ant sugraibytų laurų, kiti pasitenkina as
meniniu gyvenimu, o treti yra užsikrėtę oportunizmu. Jų 
tarpe yra net ir buvusių karių. Tai betgi priešinga kariškumo dva
siai. Iš karių šiame fronte kaip tik ir turėtume sulaukti ofenzyvos, 
diktuojamos ne generalinio štabo, o paties gyvenimo. Jeigu visi 
mūsų išeivijos kariai, užuot pasitenkinę praeities minėjimu, išeitų 
i dabarties frontą su moralinio kariškumo dvasia, mūsų išeivinis 
gyvenmas pajustų naują jėgą. Tik tai turėtų padaryti Le vienas 
kitas, o visi buvę kariai. Sutelktinis išėjimas didžiadvasiškumo 
linkme Įprasmintų ir pačių karių pašaukimą naujose ąjįlygose ir 
labai teigiamai stiprintų lietuviškosios išeivijos gyvenimą. Pr. G.

SUOMIJA, RUSŲ SPAUDŽIAMA, PALEIDO SAVO PARLA
MENTĄ. Suomių vyriausybės nekartą deklaravo savo “gerus san-

I tykius” su rytų kaimynu — Rusija. To neužtenka. Ko nori bolševi
kai iš mažosios Suomijos? Niekas tikrai nežino, bet rusai savo notoj 
tvirtina, kad “Suomijos politinė situacija yra netikra” ir konstatuo
ja kaip faktą, kad V. Vokietija grasina Rusijai ir kartu kaltina Suo
mijos skandinavų kaimynus — Švediją, Norvegiją ir Daniją, kad 
jos prisideda prie tos grėsmės.. Rusijos reikalavimai yra dideli 
(kaikas mano, kad Rusija nori įvesti į Suomiją savo įgulas); tai 
rodo dabartinio parlamento paleidimas ir rinkimų paskelbimas. 
Reiškia, ši vyriausybė neturi drąsos Rusijos reikalavimams paten-' 

! kinti, ir reikia šauktis tautos atsiklausimo. Taigi, ir vėl prasideda 
agresija, tik šį kartą ne tirono 
Stalino, o 'demokrato” ir “taikos 

. apaštalo” Nikitos! Kartojasi 1939 
; metai! Suomijos prez. Kekkonen 
vyksta pas Chruščiovą į Novosi
birską, ten lankantį ž. ūkio ir 
pramonės centrus.

SOVIETŲ ATSTOVAI
JT balsuoja už visokias re- 

j zoliucijas, kurios patinka Afri- 
i kos-Azijos blokui ir visokiems pa- 
' cifistams. Taip ir šį kartą. Jie bal
suoja už tai, kad panaudojimas 
kare atominių ginklų būtų laiko
mas JT chartos laužymu, jie bal
suoja. nes žino, kad jie pirmieji 
tai sulaužys. Dabar to reikia pro
pagandai ir žmonijos mulkini
mui. Kai reikės mesti atominę 
bombą, tai su nieku nesiskaitys, 
nes bolševikiška moralė leidžia.

IŠNYKO STALINGRAD, atsi- 
! rado Volgograd; išnyko Stalino 
Ukrainoj, atsirado Doneck; išny
ko Sibire Stalinsk, atsirado Novo- 
kuzneck. Keičiamos Stalino var
do gatvės, verčiami Stalino pa
minklai;1 portretaijau ankslaų 

: išnyko iš įstaigų. Vilniaus irKau- 
no Stalino gatvės irgi paleistos 

• Lenino vardais.
FILIPINŲ PREZ. GARCIA 

RINKIMUS PRALAIMĖJO. 
Laimėjo viceprez. Micapagaį, li-

.auojamys' prune-imm vijome-. .„.“nuomenis nerdnot’ sov parūgos '• jg;:-s. Amerkos:dikiatoriu Tito ir kviečia į pasita-
i nėję sutikti vienodu nepasitenk’-^.ii t b-ę farnantnini * fain žvilgiu politika bus tęsiama ta-s rimą Indijos premjerą Nehru. 
’ nimu. Įcomi polemika kilo tarp |atv--, tautvb^s Teismo Pa^’ ^*ra vidaus skirtumai. svarsto užsienio politikos reikalus 
[vieno laikraštininko ir trijų jau- s;rcndim“'toji medžiaga buslai-Į KONGE VYKSTA [«* PV,ola, “ijnperialištus” t.y.
ė T -t -ė- • 1. f.-v ov ...vuu. TOLIMESNĖ ANARCHIJA,; Ameriką,kąri svyruoja duoti ^pa
tų. Laikraštininkas j>a er e savo raštis “Svenska Dagbladet” pa-! pasireiškusi pereita savaite nužu-: Ganai ir Jugoslavijai. Esą
surmlriu^duoi^s.jog smo m«-;skelbė. jog bylon įpintas pasiun.^ymu 13 i(‘lų kurje prįklausė[Amerika kalta uz Sirijosu'evoliu- 

Ivno klausimu šiuo metu čia pasi- tU ^ai P.es^ -1° ,P ?? p [tinvbės tarnautojas latvis savo Ljt kariuomenei. Riaušės eina to-!..ise^in?/ *.s Arabų 
Sa vis dauriau gXvjmu iog mam piheT- jaUhdintlS' PrK^ noru grižo Sov. S-gon. Vadinasi, i liau. Paskutiniu laiku pradėjo respublikos. Norima saukti visų 
nuolaidos reikalingos ir neišvii? U rėpi Svedi^ V-V1*iaus>'bei nereikėjo vėl smarkauti prokomunistas Gi- neutraliųjų konferenciją,
giamos. Tik tos Nuolaidos X « “P6™"3 "«» ^ta”.jzenga.

-„.u-ė. “naująjį miglotas

Toronto tautinių grupių redaktor ii bei atstovai Ontario prov. premjerų pasikeitimo iškilmėje. Vi
dury buvęs premjeras L. Frost ir naujasis J. P. Robarts. Už prem.erų —“TŽ” atstovavęs J. R. Si
manavičius.

Didieji įvykiai pastaruoju metu ’ , (
taip sparčiai vienas kita seka, kad XI. : • 
neįmanoma atpasakoti visų atgar- i Musų specialus^kejespondeutas 
šių, kuriuos jie iššaukia švedų5 ? •
spaudoje. Kai iškyla naują neri-

didžiosios sovietinės bombos
spaudoje. Kai iškyla naują neri-

tvirtesni balsai. Po kiek laiko ap
siprantama su padėtimi, tonas at- 
1 vžta .vėl j ieškoma “vidurio ke
lių“.

■tinio amžiaus latvis pabėgėlis. 
Švedijos pilietis. Jis buvo suim

tas dar rugsėjo mėn. pakeliui Į 
‘ vienos Rytų valstybės” atstovy
bę su smulkiomis žiniomis apie 
eilę pabaltiečių pabėgėlių. Teis- 

j. . , : me jis prisipažino, kad jo surink-
issprogdimmo buvo at ikti y pa- • ,oj- me^iaga lietusi apie 40 as- 
tingi oro stebėjimai, kokio nors ■ nienq gyvenančių Švedijoj ir ki-

t

' žymesnio radioaktyvumo nepaste- i „ “j r^aįtuo^c PoliciJ bėta. Tiek ėamtaMySį tiek aliar-! «“**

laukė tokie klausimai, kaip Ber
lyno krizė, branduolinių bombų 
sprogdinimai, nota Suomijai ir
XXII SSSR kompartijos suvažia-j b , .. ■ fi7iko, SDecians. vuo xa.-fvimas, pasibaigęs .Stalino mumi-itn- bT *iVra*ininsVa. «vn korila. paslaptyje 30- metų. Dien-j 
jos isgarbimmu is mauzolejaus..

Po pradinių nerimo balsų Ber-

tybių ambasadorius. Vakarai pra
deda bijoti, kad V. Vokietija gali 
susitarti su Sov. Sąjunga ir suda
ryti sutarti. Esą tokios politikos 
ir tokios nuomonės esąs ir amba
sadorius Kroli. Jei Vakarai ne
paisys V. Vokieti j os reikalavimų, 
Vokietija gali pakartoti Rappalo 
sutarti, sudarytą 1922 m., kai Va
karai pažemino Vokietiją Versa
lio sutartimi ir su ja nesitarė jo
kiais reikalais. Adenaueris atvy
ko i Ameriką kalbėtis su prez. 
Kennedy. Jis yra nuomonės, kad 
kalbantis su rusais reikia pirma 
susitarti patiems vakariečiams. 
Jau dabar vokiečiai reikalauja, 
kad Atlanto S-gai turi būti leista 
savo iniciatyva panaudoti atomi
nius ginklus, o ne laukti Ameri 
kos vyriausybės leidimo, nes o- 
kiu atveju gali būti ir pervdu. 
Užpuolimo atveju kiekviena va-, 
landa gali lemti visą galimą tre
čiojo karo eigą, Berlyne murinti 
būti pašalinta pasWtiiuu laiku 
bo^iševiku pastai^ siena prieš 
praubcarfit šĄ A^enauėrr 
palaiko prancūzų užs. r. ministe- 
ris. o amerikiečiai ir britai yra 
pasiruošę primti įvykusį faktą, 
t.y. siena gali pasilikti.

EGIPTO DIKTATORIUS
Nasseris tariasi su Jugoslavijos

' AMERIKOS KOMUNISTŲ
BERLYNO IR PARTIJA atsisakė registruo-

VOKIETIJOS KLAUSIMAS tis valdžios Įstaigose pagal 1950 
smarkiai pagyvėjo. Viena, pats:m. saugumo Įstatymą. R. Kenne- 
kancleris Adenaueris pradėjo ak- dy. teisingumo min.. paskyrė 10 
tyviai reikštis, antra, Įvyko pasi- dienų terminą vėl registruotis, o 
kalbėjimas tarp Vokietijos am- paskui imsis atitinkamų priemo- 
basadoriaus Maskvoje Kroll if so- nių. Komunistų Amerikoj yra vos 
vietų diktatoriaus X. Chruščiovo. 10.000 narių. Per II D. karą ju 
Sujudo ir Vakarai ir pati Bonna. buvo 75.000.
Vokietijos vyriausybė išsišaukė!
savo ambasadorių Maskvoje ir j DOMINTNKIN Ų
pats Adenaueris ji kvotė, ką jis RESPUBLIKOJ Įvyko sukili- 
yra kalbėjęs ir ką pažadėjęs. Vi- mas. bandęs nuversti prez. Bella- 
si manė, kad ambasadorius Kroli guer valdžią, bet nepavyko. Buv. 
Į Maskvą negrįš, bet pasikalbėjęs diktatoriaus sūnūs liko ištremti, 
su kancleriu, vėl grįžta i Maskvą, o aviacija ir kiti kariuomenės da- 
Pasak Adenauerio, ambasadorius į liniai pasisakė už daugiau demok- 
turėjęs kalbėtis su Nikita, kuris ratinę Bellaguer valdžią. Be to, 
labai retai pats priima kitų vals- prisidėjo ir JAV Įtaka. ?

tinai turinčios reikšti n
Miuncheną“, atseit, vakariečių 
kapituliacijos sovietams nereikė-! 
tų lyginti su tuo nuolaidžiavimu. | 
kuriuo savo metu puikiai pasinau-Į 
dojo Hitleris. Iš kitos pusės, gir- blausiai paveikė sovietų nota Šuo- 
di. kokios tos ^nuolaidos bebūtų,! niijai. Nors šiaip jau kasdiėninia-

Rapallo . atseit, nepaveiks tiek [tis politikos reikalais, tačiau šia 
vokiečių, kad jie iš nusivylimo<proga teko ne iš vieno lūpų iš-’ 
pradėtų bendradarbiauti su so- gjrsti apgailestaujanti įšitikini-
ieta’s- mą. jog sekančiame kare nePa’ fcriįoie dar nebuvo aišku, cokia

ATOMINĖS BOMBOS vykstą išlikti nuošaly. Defetisti-p- - — - — --
NEJAUDINA niU nuotaikų neteko pastebėti.

Priešingai. Ryšium su nota Suo-[Spaudoje pareikšta daug susi- mijai Švedijos krašto apsaugos nedSnė^
rūpinimo dėl galimu pavojų, ku-1 ministerija tuojau painformavo “įi"'Senvbės
nuos ne tik šiam kraštui, bet ir visuomenę, jog dar prieš tai dvie- aellu Pnsiminu aPie asmenyoes 
visai žmonijai gali sukelti bran- juose slaptuose posėdžiuose — 
duolinių sprogdinimų radioakty- spalio 6 ir 27 — vyriausybės bu- 
viosios nuosėdos. Tuo metu, kai vo nutarta sustiprinti krašto gy

nybos parengti. Tuo tikslu specia
liai paskirta 60 mil. kronų, šalia 
grynai karinių priemonių vykdo-; 
mas ir civilinių gyventojų paruo-[

STALININKAI
STIPRINA KARINE KEIČIA KAILĮ

PARENGTĮ : Prie mažųjų Įvykių reikia pri-
„... . .. ,. \ u i skirti ir rugsėjo 27-30 d. Viiniuje
Eilini pilieti, be abejones, la- jvykusi Lietuvos kp XIII suvažia

vimą, kuris dar kartą parodė, 

kia savarankiška partija, o tik 
centro, t.y. Maskvos, diriguojama 
sekcija. Kadangi tuo metu peri-

lir.iją XXIII-me suvažiavime Mas
kvoje padiktuos Chruščiovas, tai 
Lietuvos komunistu “šefas” iš

kulto“ žalą. Tuo tarpu Maskvoje 
spalio 23 rytiniame posėdyje ir 

t" : jis prabilo, kad “likvidavus asme
nybės kultą, pasidarė lengviau al-< 
suoti“. Pakartojo tą patį, ka jau 
1956 m. po Vengrijos sukiMmo 
buvo pareiškęs, jog Berijos agen-j Lapkričio 15 Kanados lietuviai Gutauskas. Diskusijose paaiškėjo, 

Quebeco provincija ti ir ju vietoje priimti nauji dar- Šimas. Visos demokratinės parti- ;l^<į^^^^_^^a^^į^?]^ j HaM^’k^ susirinkę Į kad konvertitų reikalas yra aktu-
■ ' jos vieningai remia vvriausvbės nLl Jti a ah-,S lietuvia,n^

politika gvnvbos klausimu. Kon- Raugiau pasakyti nedrįso, o gal ir; metimo posėdžio. Is 2u dalyvavo reikaluose buvo gvildenti katali- 
; « j mik P1RMTKIMK4C J SerVatoiriu ii* liberalu ODoziciios i nen?r®i0 kun. Br. Jurkšas, kun. A. Sa-i kiškos spaudos ir kt. rūpesčiai.

PASAUIINIO MAISTO t dtfffxr naroič na reiškimai buvo *oač griežti I balino laikais "susidarydavo rim- i bas. T. PI. Barius. OFM. kun. dr. Naujon valdybon išrinkti: kun.BANKUI Kanada DaXvreSjjx UP- Tadarauskas. T. R. Šakalys, dr. j/Tadarauskas pirmininku.
mii. S’iXS &£* m^rstenXp^stjmoTvyk^ Ss tokiom
daujantiems ir atsilikusiems kraš-*kaikurias senato reformas. Nu- niiamai priklausys tolesnė nonL ’ [auslEas’ kun:J?r j o
tams. JAV paskyrė $40 mil. ir į matoma senatorių amžių apriboti jos neutralumo politika.Pastaruo- kl„. n f-? k.vi0nn atVrdu tairi Pnė' S' kUn -B Pacev,ciys. Pernyks-: Baigiant suvažiavimą AV bazny- 
Danija $2/nil. Tai pirmosios vals-! ;kj 75 metu. Iki* šiol senatoriai ju metu šį neutralumą sovietu | - ‘ rJLl nr«Ir-’ JStl ?°- ?uvaziavitjno protokolą, tiks- j čioje buvo pasimelsta už neseniai
tybes konkrečiai prie banko pri- buvo skjrianii iki gvvos galvos, spauda minėjo tarp kabučiu. ‘ i ’Vs Sniečkui toli iki Ge nu " Sit’rknn681!^ 
sidėjusios. • XXII-jam SSSR kompartijos su-! i5>rlus.? Tx.niec„u? 1 K>5n. ^kai^e kun. A. S3bas. Ta proga a.a. kun. K. Baroną. Dalyvius 13-

• važiavimu i Maskvoje hnvn <?kir- kos lz galvoja i° naujasis buvo prisiminti svarstymai apie bai svetingai pneme šeimininkas
ONTARIO GYDYTOJŲ i ' lpA«i^yT^nadrnnšti atn- *a ^aug dėmesio, tačiau tiek nau- j

SĄJUNGA pranešė, kad TO* Programa, tiek Stalino nu-! V*”t S i Į 'M ’ —

ONTARIO PROVINCIJOS 
______JĮ________ TEISMAS, snrendęs byla 
a.a kun. K Riekus, pateikė duo- vienos protestantiškos šeimos dėl 
menis apie savo veiklą. Dalyviai kataliko vaiko Įsūnijimo, leido 
reiškė pasitenkinimą ypač vaikų pamiltą kūdikį Įsūnyti. Ontario 
kongreso surengimu Delhi vieto- viešosios gerovės min. Cecil pa- 
vėje. Nutarta ateinančiu me«”! reiškė, kad tai išimtinis atvejis. 
•>avasari surengti panašu katali- įstatymas, reikaĮauias. kad vaikai 
ku vaiku kongresą netoli garsio- i.Wu įsūnijami jo *’kvhos šeimų, 
io krioklio Niagara Falls. Ont būsiąs vykdomas ir Miau. Peter- 

bia mažuosius, bet pastarieji kain dėntas Johnson bus pakviestas i Rūpintis jo organizavimu paves- boro irvšk. Webster iš pareiškė. 
” * • • - --- - - .. . ta naujaiai valdybai.___________ esą reikia keisti įsūnijimo istaty-

llgesni pranešimą apie konver- mą. kad būtų išvengtapanašiųat- 
titų paruošimą skaitė kun. dr. JJ. vejų. ■ . -" V:.-;-;

KAS NAUJO KANADOJE?
Kanados kunigu suvažiavimas

MLX. PIRMININKAS j
J DI EFEN BAKER IS. kalbė

damas Winnipege užsiminė, kad 
federaciniai rinkimai jau nebeto
li. Jis savo 1958 m. rinkimini va
ju pradėjo Winnipege ir tai prisi
mindamas jis pareiškė: “netrukus 
aš vėl pas jus sugrĮšių’’.

premjero
per keletą ateinančių metų gero- bininkai.
kai pakeis savo veidą. ■

KANADOS SANTYKIAI
SI BRITANIJĄ šiuo metu 

yra blogiausi. Prie santykių pa
aštrėjimo prisidėjo Britanijos nu
sistatymai Įsijungti Į Europos 
bendrąją rinką.

KANADOS 1‘UJLNGIMAS
I E V ROPOS bendrąją rinką 

sumažintų krašto bedarbiu skai
sčių ir pakaltų ekonomini lygi — 

liberalų vadas L Pear- 
\ son. Jis kritikavo konservatorius 

dėl sukelto triukšmo Bri ta ni j ai 
/ketinant jungtis i tą.sąjungą.

(QEBECO
J LESAGE kreipėsi i visas 

provincijos politines partijas, 
prašydamas prisidėti prie provin
cijos gerovės pakėlimo. Pasak

dvtoiu atlvcinimai 1962 m pra-;min,° kar? Pavojams. Mokyklos ^kvinuri ^ndoie mlvdėfi i žiavim0 naujiena, kad ligšiolinis Į veiklą pasauliečio akimis ir kt 
S oE 20™ GvdvtoTo S; turėlM apsirūpinti maistu, yande^ antrasis Lkp sekretorius B. Sard valdyb^. kurią sudarė kun. dr. J. |
tas namuose kainavęs $5 bus $6nįu. antklodėmis ir kitais reikme- £ dalykas ?Og “nūstalini- ’’ovas neteko ma,onės ir buvo ty-!Gutauskas. T B. Mikalauskas ir: 
i? riS gvdvtoio Sbinete nuo n,mis’ kad Pavojaus atveju gale- b- ^asiekėsedaufiau dė liai nuimtas Niunkos iškritimas a a kun. K. Riekus, pateikė duo-.

W° [ tų išlaikyti keturįolika dienų• J menis apie savo veiklą Dalyviai
* • w .. . . ‘ . . . . tva oi ė Atviri i rv% n i

ONTARIO DARBO
FEDERACIJA, turinti 500 - 

000 narių, pareikalavo, kad strei
kuoją darbininkai negalėtu būti 
atleisti iš darbo Tani turėtų būti 
priimtas atitinkamas įstatymas.

■ 700 streikuojančių didžiausio Ka
nados ir Toronto viešbučio Roy
al York tarnautojų buvo atleis- priklauso.

ARGENTINOS
PREZIDENTAS Artūro ' 

Erondizi lapkričio 27 d. atvyksta 
Otavon oficialiam vizitui Mano
ma. kad pagrindinė pasikalbėji
mo tema bus Kanados isijungi
mas ’ Amerikns Valstybių Orga
nizaciją. kuriai Kanada dar ne-

žadinęs, jeigu ne notos Suomijai 
sukeltas prablaivėjimas.

ŠNIPINĖJA
PABALTIECIUS

Didieji Įvykiai visiškai nustei-

tik mus labiau paliečia. Stock hol
me buvo nuteistas vieneriems me
tams sunkiųjų darbų vienas vidu-

Vašingtonrs. rDiniomat iriuo
se sluoksniuose jaučiama, kad so
vietai vėl stengsis sušvelninti san
tykius su JAV. Galbūt viceprezi-

Maskvą, o Amerikon atvyks vie
nas iš augštesnių Kremliaus pa
reigūnų. į:. į.

ta naujaiai valdybai.

f
¥
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į Beveik kas sekmadienį Prancū-' 
zijoje vyksta kokie nors rinkimai | 

' Dažnai tai yra savi vaidybiniai, 
vietinio pobūdžio, arba atstovo;

ji parlamentą. Sekančią dieną 
laikraščiai pilni komentarų apie 
išrinktą asmenį ir rinkimo rezul
tatus, taip kad, atrodo, viskas 
vyksta po senovei, lygiai kaip se
niai atgyvenusioje Trečiojoje 
Respublikoje. De Gaulle rinkimų 
nepanaikino ir jam konstitucijos 

LIETUVIŠKA MALDAKNYGĖ kratinei rinkimu sistemai nė kiek

KARDINOLO RANKOSE i spauda skiria labai daug dėmesio z-i... .. .-’i. - |irvietos. Praėjusibirželio mėn.,
Olant.ijęs kardinolas B. Alfrmk į tis is sios maldų knygos nejau- ja pačia diena, kai •Vienoje prez.

in. čiant gėdos dėl savo dejonių, ku- Kennedy susitiko su Chruščiovu, 
sės oianoisKajai lamai Kurios rias r,uolat reiškiame de 1 nepato- Prancūzijoje vykoatskirųdepart- 
atspausta 400.000 ėgz. •Vertima' .■• nepasisekimų, kurie yra mėntų atstovų rinkimai į parla-

■ iš vĮandtį kalbos parūpino‘Gra- menki palyginus su tų mer- menfą Rinkimams prancūzų
žiną Rūčytė-Janušienė. gaicių išgyvenimais. Mažų ma- spauda skyrė 10 kartu daugiau

: aau?^> mes turime melstis Įvįetos negUKėhnėdy- Chruščio-

paraše įsidėmėtiną įžanginį žo
dį Sibiro lietuvaičių maldakny
gės olandiškajai laidai, kurios 
atspausta 400.000 ė 

žiną Rhčytė-Janušiėnė.

;; Ar.gali dar žmogus melstis, kai' Augščiausiąji, kad Jis stiprintų ir, vn^itft^uL
jis-fiziškai, materiaUškai ir psį- guostų mūsų brolius ir seseris. Į Tačiau Prancūzija šiandien ne- 

yra taip žiauriai persekioja- bėra ta pati, kaip prieš keliasde- 
rodo, kad ji apleido ir žmones trimi. laip.. pat mes turime dėkoti gimt metu; Jos politinis veidas 
na c c Dievui už ju gilų tikėjimą, pagi-1 yra žymiai pasikeitęs. Politinių

Bernard Cardinal Alfrink | Prancūzijoje nebėra toks, koks jis 
Utrechto Arkivvskupas | buvo prieš de Gaulle laikus. Kai 

’ de Gaulle organizavo referendu-
n mus dėl naujos konstitucijos irRadsjo programos Alžerijos, dalyvavo hėt 75% vi

sų balsuotojų. Tačiau praėjusią

pąts Pievas?. -ąl.____ __
į Yra • sakoma, kad: “Neviltis tikėjimą ir drąsą, 
moko žmogų melstis”. Tačiau, kai 
neviltis yra tokia beribė, kaip šių 
inergaicių, ar gali žmogus dar 
mylėti. Dievą, žmones, kai jis fi
ziškai jaučia, jos Dievo meilė ne- 
beegzisiuoja. mažų mažiausiai jo, 
kankinio; nebepasiekia? i

Tokia Dievo meilė yra nepa
prastas stebuklas, jei ir šitokio-

Lietuvai
Nuo lapkričio 6 d. per valstyb. 

rnis aplinkybėmis žmogus išpa- Ispanijos radiją Madride, be jau 
žįsta tikėjimą ir pasitiki Dievo te- ’ 
Viškuni

Gaulle, juo labiau, kad nevienam! 
jų reikėjo Alžerijoj atlikti kari
nę prievolę. !

Gal vienintelė grupė, kuri iki 
šiol buvo gana rami, yra darbinin
kai. Prancūzijos ekonominis gy
venimas pagerėjo, komunistų įta- Į 
ka unijose žymiai sumažėjo, to
dėl nėra ko maištauti.

DE &AŪULĖ / 
NEPALAUŽIAMĄSyO;

Nežiūrint visų neramumų ir 
nepasitenkinimų, de Gaulle vis- 
tiek lieka populiarus ir gana stip
rus. Nors įvairūs politikai ir kaž- 
“P S™. kir™is 've,ik„! 
'įg"atšimpa, lyg Sved„ tejsmas SaUliti nulį& 

v tiras nępasiten-^ , „ kalėjimo. Kaltinamasis 
kin mas vaHz.a kyla ,s prarasto , , , k , ,0 surjnk.

vus, kurių anksčiau būdavo be- ‘ ' > -
galės. Prancūzai jauiSa,. j . t Z
trūksta ryšio tarp valdžios ir gy-T Kodėl Š<1 kelta 
ventojų, tačiau tai atperka parti
jų anarchijos likvidavimas.

Pasikėsinimai prieš de Gaulle 
dažnėja. Didžiausi jo priešai šiuo 
metu yra Alžerijos kolonistai 
prancūzai. T 
spėjama, ruošia kitą perversmą.

i tarė nebijoti valgyti arklienos. 
Mėsos trūkumas atsiradęs dėl to, 
kad partiečiai, vykdydami Chruš
čiovo planą Amerikai pralenkti.

Š ved i joj suimtas 
iatvis

Švedų saugumo organų suim
tas latvių politinis veikėjas Janis 
Rudolfs Saulitis, 44 m. 1 Švedi
ją atvyko 1944 m. Buvo darbinin
ku. prekybininku, pašto valdinin
ku. Dalyvavo latvių ūkininkų są
jungos veikloje. švedų saugumas 
kaltina jį varius špionažą pabėgė
lių tarpe Švedijoje ir kitur. Rasta 
sąrašai asmenų, apie kuriuos jis 
nuolat rinko žinias. Be to, jis gau
siai bendradarbiavęs sovietų Įei

bet stabdė traukinius, užblokuo
davo kelius ir viešai korė min. 
pirm Michel Debre iškamšas.

Ūkininkų neramumai buvo daž
ni Prancūzijos istorijoje. Anks
čiau sukilimai įvykdavo, nes žmo
nės nebepakeldavo skurdo ir ba
do. šiandien sukilimų priežastys 
yra kitokios. Nuo praėjusio karo 
pabaigos Prancūzijos ūkis žymiai 
pasikeitė. Primityvius žemės ap
dirbimo būdus pakeitė moderniš
kos mašinos ir traktoriai Ūkinin
kų neramumai kyla dėl tos pat 
priežasties, kuri šiuo metu vy
rauja Prancūzijoje — dėl baimės 
prarasti savo balsą valdžioje po
litinių partijų forma.

MOKSLUS EINAS 
JAUNIMAS

Jau nuo senu laikų studentija 
ir moksleiviai Prancūzijos gyve- 

inime stipriai reiškiasi politiškai. 
I Po karo Prancūzijos prieauglis 
pradėjo žymiai didėti. Per pen
kiolika metų gyventojų skaičius 
padidėjo 3 mil. ir ateinančių ke
lių metų laikotarpyje jaunimo 15 
-20 m. amžiaus bus apie 4 mil. 
Mokykloms trūksta mokytojų ir 
patalpų. Mokytojai ir profesoriai 
reikalauja geresnių sąlygų ir di
desnių atlyginimų. Mokytojai, pa
tys būdami nepatenkinti esama 
valdžia, panašiai nuteikia ir 
moksleivius bei studentus. Todėl 
nenuostabu, kad dauguma stu- 

I dentijos yra nusistačiusi prieš de 
rių sukilimų, o Ispanijos pilieti-! 
nis karas buvo beveik persimetęs 
į Prancūziją. Praėjus II D. karui 
vyriausybės keitėsi viena po ki
tos daugiausia dėl kokios nors 
grupės sukeltų riaušių ir neiš
sprendžiamos Alžerijos proble
mos. ' ■'

Pagaliau atėjo de Gaulle. Jis iš 
lėto ir su didele kantrybe pradė
jo eiti kitokiu keliu ir juo gana 
toli jam pavyko nueiti. Pirmas 
sukilimas prieš jį įvyko 1960 m. 
sausio mėn. Alžyre, kuri jis grei
tai numalšino. Po to sukilimas ba
landžio 23 d., bet vėl de Gaulle 
išėjo laimėtoju. Sukilimo - vadai ■

V. KOLYČIUS

užmačių ir uždaro parajpijietiš- 
kumo, vėl užims svarbią vietą po
litiniame gyvenime.

Krizės atveju Prancūzijd visa
da jieško išgelbėtojo ir ran
kas atiduoda valstybės likimą, o 
po to vėl pamažu grįžta į senas 
vėžes, vedančias anarchijom Ta
čiau ta diena dar nėra atėjusi, 
nors atskiri politikai jau pradeda 
nerimauti. Parlamento pirm. Ja
cques Chaban, de Gaulle šalinin
kas, viešai pasmerkė partijų su
mažėjusią įtaką parlamente. Pub
lika tačiau to nepastebėjo.

Nors tarp paprasto piliečio ir 
paties ‘didžiausio prancūzo’’ de 
Gaulle nėra glaudaus ryšio, bet 
niekas dėl to nekaltina Penkto
sios Respublikos diktatoriškumū.; 
Didžiausias demokratijos pažy
mys — laisva opozicija, kuri 
Prancūzijoje šiuo metu stipriai 
pasireiškia. Bet kai šiandien tos 
opozicijos balsas netoli eina, jieš- 
koma veiksmingesnių priemonių 
— jėgos ir smurto.

Fizinės jėgos ir prievartos nau
dojimas yra įprastas prancūzų po- 
litikoje. Nuo 1789 iki 1811 m. 
Prancūzija tūrėjo rekordinį revo
liucijų skaičių. Du Trečiosios 
Respublikos prezidentai buvo.nu
žudyti. Tarp Pirmo ir Antro pa
saulinių karų buvo visa eilė įvai-

* Berlyno krizė?
\’okiečiu spaudos koresponden

tai iš Maskvos rašė, kad Sov. Sa- 
prwgg"gen“‘“S!;iunę°s sostinėje trūksta maisto.

-- - ypač mėsos. Is to nedaro paslap-
OM V I d 111CX 1 M VOltl AUG MV1 VLi OI UG . . • ... zvi w v • ’

De Gaulle tai žino ir ruošiasi. Jei- 
gu de Gaulle pavyks sutvarkyti 
Alžerijos krizę, visa Prancūzijos 
politika sunormalės. Visi galvoja. ■ 
kad de Gaulle tai gali padaryti. , „ „ ,. .... . ...
Jis turi vado talentą Tokie vadai Pen auS gyvuliu tspjovę - ne tik 
kaip Churchill, de Gaulle gimsta; 11 •'1- Pne‘
tik šimtmečiais ir tautos pasikvie-1 au.f > 3 bcitekliaus u duonos
čia juos didžiausios krizės metu, j P’acia °. zP1 asine:J i Chrusciovąs tikėjosi grudų aruo

dus papildyti derlium iš vadina
mų “cėlihų” —- plėšinių Azijoje, 
bet apsivylė: plėšiniai davė men- 

; ką derliu. Menko derliaus prie- 
jžastis aiškinama tuo, kad smar- 
jkūs vėjai nupūtė derlingą žemės

vasarą parlamento ir kituose rin
kimuose balsuotojų skaičius nu
krito iki 50%. Jau nuo 1958 m. 
p o 1 i t i n. partijos Prancūzijoj pra
deda prarasti savo reikšmę. Š.m. 
gegužės 13 d. sukilimas buvo ne 
tiek de Gaulle asmeninis laimėji
mas. kiek buvusių politikų veik
los galas. Tų politikų, kurie pa
vojaus ir krizės atveju nesiorien- 
tavo, kaip padėti savo tautai.

Atskiros partijos ir politikai 
dar egzistuoja. Jų veikla dar mi
nima prancūzų spaudoje ir įvai
rių partijų vadų pasisakymai daž
nai dar komentuojami. Valstybės 
gyvenime betgi tos partijos be
veik nebevaidina jokio-vaidmens.

DINGO PARTIJŲ 
ANARCHIJA *

Galbūt ateityje Prancūzijos po- 
I litinės partijos, nežiūrint siaurų

turimų lietuviškų transliacijų, 
būs transliuojama dar papildomai 
15 minučių. Tokiu būdu susidaro 
toks transliacijų sąrašas:

Madridas Kasdien Lietuvos lai
ku 21.30 iki 21.45 vai. 25 ir 42 
metrų bangomis ir kartojama to
mis pačiomis bangomis sekančios 
dienos rytą nuo 8.30 iki 8.45 vai. 
ir dar banga 32,02 nuo 17.45 iki 
18 vai.

Roma: Bangos 41 ir 50 metrų. 
Kasdien Lietuvos laiku nuo 2’2.50 
iki 23.10.

Vatikanas: Bangos 19, 25. 31 ir 
193 metrų. Kasdien Lietuvos lai- 

( ku nuo 20.15 iki 20.40 vai. Sek- 
I madieniais nuo 10.30 iki 11 vai.

kad negalima mels-! E.

maža knygelė yra keturių 
.. .1. ’ ą inaldaknygė. mergai- 
kurios gyveno neviltyje už 
;inės uždangos, o gal ten dar 

ir tebegyvena. Tos maldos jaudi
na mus savo paprastumu. Jos liu
dija liepa judinamą tikėjimą, tiek 
stipru, kad jį galima vadinti vy
rišku tikėjimu, dėl kurio tūrč*u 
gėdytis daug vyrų, jei to tikėji
mo jie neturi.

“Marija, gelbėk mus’’ nėra li
teratūros ar teologijos knyga. Ta
čiau ar ji neatskleidžia mums 
buities ir krikščioniškos meilės

lietuvaičiu 
čiu

■.. r '

fragmentai |/M ^ftmaeja A arkaiiiht aite

Dedame autorės įspūdžių pluošta. Juose pastabi keliautoja 
aprašo Vilnių, tėviškę. Trakus ir Kauna po 17 nebuvime me
tų. ribodaniasi daugiausia asmeni? e aplinka — šeima, gimi
nėmis, pažįstamais. Autorės aprašymas yra daugiau fotogra
finio pobūdžio — neatskleidžia pavergtųjų lietuvių širdžių. 
Visdėlto ir pro labai atsargiai paliestus faktus matyti kas- 
dieninio gyvenimo jungas, uždėtas rusiškos okupacijos.—Red.

: o?skkm. kad man buvo bloga pasidarę, 
į Jisai mane leidžia eitį toliau.
MASKVOS MUITINĖJE

i Emu į muitine, tenai gi jau visų
keleivių bagažas išrikiuotas palei sie-J

■ ną, o keleiviai pildo muitinės blanką.; 
•kuriame klausiama pagrindinių as-‘ 
• ners žinių ir duomenų apte įsiveža-! 
Į mus daiktus. Reikia nurodyti, kiek ko- j 
kits valiutos įsi veži ir kokias bran-

Vilniuje išbuvau nuo liepos 16 d. li
gi 30 d. iš Niujerko buvau išskridusį 
liepos 14 d. naktį. A 
dime iai&ą, nuo dur: 
praėję devjpJciika v 
ve buvau išsėd
- . SABEN.i 
vas. turėjęs 
vai. vakare,

U vai 
mas. k

Užp;!3ž»au blanką ir laukiu savo ei-1 
• ė?, žiūrėdama, kaip muitininkas čiu-i 

i piisėja aii't rusa ekskursininku lągami-' 
Į n#;. Atrodo, kad žiūri pagrindinai, i 
I ni? :daug kaip žiūri ir amerikiečiai Į 
! muitininkai, kai j u turistai sugrįžta į!

jau Briuselyje susirasti res- į Niojorką:

Įsileis Kiniją su visais ragais?
PRANYS ALŠENAS

Iš trijų G. Balčiūno straipsnių 
“Tž” galėjome įžvelgti istorini 
pjūvį per tą didįjį kolosą Kiniją 
ir jo pavojų laisvajam pasauliui.

Kyla klausimas, kas atsitiktų 
priėmus Kiniją į' JT?

Šiuo atveju paisnaudokime 
mintimis didelio raud. Kinijos už
mačių žinovo admirolo Arthur W. 
Radford. Jis dabartiniu, metu yra

■ pensijoj, bet savo tarnybos laiku 
buvo suimti ir nubausti, bet kele- i daug metų praleido Tolimuose 
tas užsispyrusiu generolų paspru- Rytuose. Jis teigia, jog priėmus 
ko ir šiandien dar organizuoja komunistinę Kiniją į JT. tos or- 
teroro veiksmus. iganizacijos veiksmingumas baig-

Smurto ir. sukilimų idėja ple-; tusi. Tai, esą, būtų katastrofa pa
čias!, žmonės pamato, kad vienind šauliui. gal dar didesnė už aną. 
telis būdas atkreipti vaitižids dė-į kurią pasaulis pergyveno nuo 
inesį yra jėgos panaudojimas. Iš. Miuncheno machinacijų laikų. 
Alžerijos pasflhokė ir prancūzų Kinija ir Al Capone 
ūkininkai, sukilę praėjusią vasa- Kinijos didžiuliam kolose' da
rą. Nors jie bombų nevartojo, bar viešpatauja niekieno nerink-

Kinijos didžiuliam kolose da-

ta valdžia, kuri tenai įsigalėjo sluogsnį, paliko smėlis, kuris ne- 
1949 m. Taigi, jau 12 metų Kini- ga]į gero derliaus duoti. Gvven- 
jos liaudis smaugiama despotis- tojams belieka palaukti 20 metu, 
ko komunizmo, tuo tarpu kai pa- koi $ov. Sąjunga pralenksianti 
čių komunistų yra nedaugiau 2 Ameriką maisto gamybos atžvil- 
%. Ligi šiol ta saujelė komunis-;gju; koĮ kas bolševikai prisivijo 
tų jau išžudė 18 mil. kiniečių. į amerikiečius tik kopūstų ir ma-

Vos porai mėnesių praslinkus i chorkos gamvboie, bet sovieti- 
nuo valdžios paėmimo raudonieji j 
kreipėsi į Pietryčių Aziją, siūly
dami visur nuversti valdžias ir 
įsteigti komunistines diktatūras, 
keletą mėnesių vėliau raudonie
ji padarė invaziją į Tibetą, 1950 : 
m. užplūdo Korėją. Dar kiek vė
liau jie labai atvirai pradėjo rem-

|ti karą Indokinijoj, kurstė nera-j 
mumus Filipinuose ir Malajuose, i

JT paskelbė raud. Kiniją ag-j 
resoriumi ir tas paskelbimas dar! 
neatšauktas ligi šiol.

tų jau išžudė 18 mil. kiniečių, i amerikiečius tik kopūstų ir ma

niam žmogui iš to nedidelis 
i džiaugsmas, todėl Berlyno krizė 
. ir iškilo, kad gyventojų dėmesys 
t nuo maisto trūkumo nukryptų į 
karo pavojų, paties Chruščiovo 
dirbtinai sudarytą.

sųjungos
JAV- jaučiama baimė dėl nesą- 

'žiningų unijų vadų sąjungos su 
Pagal moralinius pagrindus. I komunistais. Ta baimė turi pa- 

pasak adm. Radford. Raud. Kini- gimdo, nes dauguma Hoffos so
ja taip tiktu būti JT nariu, kaip j ferių unijos pareigūnų yra susi- 
A1 Capone’ gangsteriu vadas, Į dėję su komunistais. Be Hoffos 
JAV prezidentu. ' (yra kitas pavojingas saugumui as- 

Adm. Radford, kalbėdamas' muo — Harry Bridges, kuris kon- 
apie pavojų J. Tautoms iš raud.! traliuoja vakaruose uostu ir san- 
Kinijos pusės, užsimena ir apie dėlių darbininkų unijas. Bridges 
dabartinę JAV vyriausybę ir tos j yra žinomas komunistas. Senato- 
vyriausybės atstovus. Jis nenei-pius McClellan, kuris tyrė unijų 
gia, jog dabartiniu metu pasun-j suktybes, pareiškė, kad Hoffa ir 
kėjusios sąlygos Amerikai blo-J Bridges gali paralyžuoti visą kraš- 
kuoti jos priėmimą į JT. bet už-! to ekonomiją. _

! jaunu inžinierių, kuris buvo užleidęs kimo priemonėmis iki viešbučio ir pas- 
man savo sūnelio vietą, o j jį <Ievynerių kui atgal.
metų berniuką, ,laikė ant kelių, lai- . „
minga ir besidžiaugiantį, kad pirmą | ^TAI IR VILNIU JE
syki su tėveliu buvo taip toli nuskri- į Kelionė i pati miestą. Pravažiuoja- 
dęs. me stoties rajoną, artinamės i centrą,
MITINKI PAŽIST Vtf A prie *<Nerin-0S” viešbučio, kuriame,bL M urs n v r.AZĮdiAinĄ j kaip sužinau aš gyvensiu per ateinan-

Paskui, kai akys prasiblaivė ir jau : savaitei.
galėjau pažiūrėti ir kitų keleivių pu
sėn, pamačiau net vieną savo pažįsta
mų. Mokėmės su juo toje pačioje gim-

“Neringos" viešbutis

Visą laiką stebiu gatves per langą. 
Viskas labai įdomu. Gatvės smarkiai 
apšviestos viršum jų kabančių lempų, 

liariioje. bet jis buvo žemesnėje kla- Sustojame prie viešbučio. Šaligatvis 
-* - ------ - - pilnas jaunimo, kuris daugiausia pore

lėmis skirstosi iš čia prie pat vieš
bučio esančios “Neringos" kavinės.

atstovu “minkštuma” tuo atžvil- .. . .. . ,
gia: Esą. nasekretortas- Chester ^05"epriKlausomumo. gal 

; Bowles neseniai pareisKes: Jei< 
moji Vytauto Didžiojo gimnazijos lai- Įsiregistravusi pas viešbučio budin-: gu ir visiškai nebūtų kitų moty-;
da, Lietuvai atgavus Vilnių. , čia ją ir išsikrovusi savo daiktus, ke-;vų, kalbančių UŽ Kinijos priėmi-;

Klausinėju jį apie brolį, kuris kaip !ioi,ės ir įspūdžiu nuvarginta, kritau į j m'ą j JT. reikėtų prisiminti nusi- 
ir didžiuma mano klasės draugu abi- tolumos dar ilgai aidėjo jau-. ginklavimo klausimą’’. Esą, be to
turientu, tada nuėjo studijuoti medici- nimo lietuviškų dainų garsai. Taip jie. rnilžiniško krašto nusiginklavimo 
nos. nes lenkų laikais į mediciną iš lie- ir užliūliavo mano pifmajam miegui... susitaiqmas būtu nepilnos reikš-!

sėje. Su jo broliu man teko būti vie- į. 
noje klasėje bent keletą metų ir pas- ’ 
kui baigti gimnazija. Mes buvome pi r-

tuvių mažai kas tepatekdavo.
VALsLNU CIGARETĖMIS IR 
SALDAINIAIS

Kalbėjomės apie senus gerus lai
kus ir‘rūkėme, o savo kaimyną inžinie
rių, kuris nerūko, ir lėktuvo palydovę 
vaidinau saldainiais, kuriuos vienas bi
čiulis Niujorko aerouoste tiesiog per 
prievartą pakišo po pažasčia, tarda
mas, kad galės prireikti kelionėje. 
APAČIOJE VILNIUS

Netrukus jau rengėmės leistis. Apa
čioje matėsi Vilniaus žiburiai. Aš žiū- 

. ....... ....... . ........Tėjau pasilenkusi pro lėktuvo sparną, 
dojerių, kad' turėčiau nors nešėjui už- Stodama, bene atpažinsiu kurią nors 
slnioketi. Tačiau Inturisto tarnautojas Kur gi neatpažinsi! .
dolerio neima ir man pinigų nekeičia,: betrukus lėktuvas jau nedejo Vil- 
tardamas, kad nešėjui nereikia mo- J1 ?VS aerouosto asfaltu. Kai privežė 
keti, kad tai sutvarkysiąs jisai. j laiptus ir atsidarė durys, viena pasku- 

Per garsiakalbi nuaidėjus praneši- t!n^ nulipau žemyn. Stovėjau vėl ant 
mm, kad keleiviai rinktųsi į lėktuvą.: jetuv^kos žemes 1ygiai po septymo- 
Skrendantį į Vilnių, ta pati Intūristo? ,ų: . .
mergina mane palydi i lėktuvą ir pa- Priminimai iškart aauze kaip stip- 
dędą užsinešti rankinį bagažą, nes aš n<s perimas, nebuvo kada jaudin- 
vos įstengiu laikytis į lėktuvą vedan- Mane^pasitiko( Inturisto direktorius 

vaųsi žiūrėti, bet apva- į f uos kvitus muitininkui, anas čak laiptų turėklų, 
i l«>llr at’.iHHiVai I v. . , :  y. J’ 1'■'.« _ • .* a _ : L-  _!■*.. ±2 - tl. _ __■ ■ __

LĖKTUVE Į VILNIŲ

į iki euru buvo 
aland’?, o lėktu-

iisi keturiolika.
>s sp!?usminis lėktų- 

iš Niujorko pakilti 9.30 
k e b? i v i uk p ves,

į e :v2 $ n-i etoms, taisėsi ik i 
tasla tepakilo, pažadėda- 

d Driiiselį patekšime laiku.
BRIUSELIS — MASKVA

Vos spė?
torarą ir; Atsigaivinti belgišku alumi j N'ieko’įtartino nesiveža, bet ką ga-i 
po septynin su puse valandos skridi-j y Įįnotj. kas tam muitininkui gali ne-

iš .Niujorko, kai jau reikėjo skris- patikti. Mano du gabalai bagažo — jmo iš
ti toliau.

Aerofloto sprausminiair.e lėktuve 
keleiviai buvo visi rusai, išskyrus vie
ną katalike kunigą, kuris, kaip vėliau 
patyria:!, buvo Britanijos pilietis, ir 
mane. Rusai buvo begrotą iš turisti-

po Europą. Kaikurie ju nta savo eilės, pasirėmusi ant savo 
tau: sėjo, o kiti skaitė laik- rankinio bagažo, galvoju, kokia veido 
ijviacs IšdaLjo lėktuvo paly- įjrajjjja tas muitininkas pažvelgs į tą

mano mažąjį lagaminiuką. Ateina vy-

vienas tamsiai mėlynas nyloninis mai-1, 
šas su drabužiais ir penkiais kartonais! 
cigarečių, kitas mažas lagaminui kas su 
tvisdešimt svarų spalvotų kino filmų 
— matau, stovi pasienyje.

Vis dar blogai jausdamasi ir laukda-

linksri; 
rašei Js 
devė, kai tik lėktuvas pakilo.

Sėdė j i u prie lango ir iš kairės pro; rufcas jr garsiai perskaito mano pa- 
spamą pradžioje gerai mačiau, kas Į vardę. Aš atsiliepiu. Jis klausia, kur 
buvo apačsoje, kol dar nebuvome pa- mano bagažas, Nurodau į pasienį. Jisai
kite iki devynių tūkstančių metrų. 
Paskui jau nieko nesimatė, nors mer
gina ĮniOrinave, kad netrukus būsime 
virš RcpeiTbagcs, o paskui skrisime

pamoja šalimais stovinčiam nešėjui, iš 
manęs paima bagažo kvitus ir jam pa
duoda.

—' O kaip su muitine? — klausiu
viršum Baltijos jūros. Galvojau, gal j nešėją.
dar sk- sime virš Lietuvos, ir vėliau j _ Aha, — lyg atsimena jis, pakiša 
dažnai lenkAS’
Jus i
ritme josi po n: nuris.

MAN BLOGA
Kai

kaip h-.lli avimųkai. fak uždeda štampus, o aš jieškau rak- 
■. ' Pa lagaminams atrakinti.

Jau viskas tvarkoje, — sako ne
šėjas. Jis mano daiktus nukelia nuo 

kieme Maskvą ir pasienie- suolo ir padeda ant grindn. Tuojau 
čiai Įlipa i lėktuvą surinkti mūsų do- pat ateina tas pats Inturisto vyrukas 
kumenti, prieš išleisdami j aerouostą, ir sako, kad duodą man automobili 
jau man akyse pradėjo temti. Galvoju, vykti j kita aerouostą. Prie durų jau 

y.r ; .. ‘ ‘......",'
talpas. Jaučiu, kad tai ne skridimo Į tautinio aerouosto į vietini, iš kur 
pasėkos, nes eras buvo puikūs ir lėk- skrisiu į Vilnių, !'■ '.N
turas nesupo, ir aplamai niekad nesu
sirgusi lėktuve. Man atrodo, kad tai GALVOJU APIE NAKVYN?
ne kas Juta kaip apsinuodijimas mais-l Antomob;lyje ir lauke šilta. Atsida- 

l iii; Pągilvpjys ajMo pietus, mane janl rau langą, ir nuo skubaus važiavimo 
tiesiog purto prisiminus vištieną. atsiradęs vėjas mane šiek tiek atg^ii- 

patalpose reildu užsire- vma, bet vis jaučiuosi blogai ir tik 
gistmot: Inturiste. atsiimti pasą ir per- galvoju, kur čia gauti nakvynę, nes 
eiti per muitinę. Mane pila prakaitas apie tolimesni skridimą ir kalbos nėra, 
ir aš jau nelaukiau ilgiau prie lange-

merginą išsiunčia sutvarkyti mano ba
gaže. Ir čia dar bėda — bagažo dau
giau nei 20 kg. ir už skirtumą reikia 
prinokėti 1 rb. Siūlau 1 dol. ir dar 
prašau, kad man iškeistų bent keletą

PILNA PRAEITIES
Pasistiprinusi pirmuoju valgiu Vii* 

niuje, išeinu i gatvę. Suku Į Katedros 
aikšte. Žvelgiu i Gedimino k a’n o pu
sę. eidama pro vietas, kuriose teko gy
venti ir dirbti, šaligatviais p laužia 
žmonės, kaip ir reikia gražaus sekma
dienio rytą. Saulė pripildžiusi miestą* 
Visur dairausi, visur man pilna pra
eities prisiminimų.

Suku i dešinę nuo kalno, čia patal
pos, kuriose yra dirbta. Einu nuo Ka
tedros į kairę, čia gatvė ir namas, ku
riame yra gyventa. Ir rodos, kad tai 
yra buvę taip neseniai, kai su portfe
liu po pažasčia buvo skubėta į paskai
tą universitetan, o po to bėgta i re
dakciją rašyti žinių. Ir taip stovėda
ma sau galvoju: ar čia aš, ar ne aš, ar 
čia Vilnius, ar čia ne, ar čia tikrovė, 
ar čia kas?!
PASIGENDU SENU /

PAŽĮSTAM V' • '
Miesto peisaže, jaučia, trūksta Trijų 

kryžių, kurie baltuodavo nuo ano, štai.

.susitarimas būtų nepilnos reikš
mės ...

Adm. Radford teigia; jpg tų 
ponų sentimentai- reiškia pasida
vimą. Užuot. ,ręikąlavų£, kąd- Ki
nija keistų savo laikyseną,' jei no
ri pakliūti i JT. norima ją įsi
leisti su visais ragais.

Ačiū Britanijai!
Jeigu Kinija bus įsileista į JT. 

pasak ądm. Radford, turės būti 
dėkinga ne Sov. Sąjungai, bet .. . 
Anglijai. Pastaroji, esą, visą laiką 
buvo labai priešinga JAV opozici
jai dėl Kinijos Įsileidimo. Anglų 
teorija: jei Kinija įgaus daugiau

atsisuks prieš Sov. Sąjungą.
Pasak adm, Radford, tai anglų 

į nuomonė. Pagaliau esą sunku ir 
i patikėti, kad anglai patys tuo ti
ki. ką šiuo atveju sako. Jų pa
grindinis tikslas — prekyba.

Net ir po 12 metų raudonųjų 
valdžios Kinijoj net 22 Vakarų 
valstybės dar nepripažino Pei- 
pingo valdžios. Britai ją tuojau 
pripažino. Jie, esą. norėjo išsau
goti Kinijoj savo nuosavybes ir 
nenutraukti prekybos. Visdėlto 
kaip visu kitų, taip ir anglų nuo
savybes raudonieji konfiskavo be 
jokių kompensacijų apie pusės 
bilijono dol. vertės nuosavybių ir 
pareikalavę S300 mil. už vizas 
anglams išvykti iš Kinijos, kurių 
dauguma buvę sukišti i kalėji
mus. Dabargi nuvažiavęs marš. 
Montgomery i Kiniją rado “visiš
kai žmonišką valdžią“!?

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

■ Albinas Sutkus. Pasiimame daiktus ir kryžių, kurie baltuodavo nuo ano, štai, 
iš aerouosto pereiname i aero patai- kalniuko Už Vilnelės ir kartu su Ka
pas. prie kurių laukia automobii s. tedra ir pilimi suteikdavo kažkokios 
Mat. pagal mano amerikinės agentu < s mistikos senajam kunigaikščių mies-1

yisns vietos jau užimtos. Kadangi lėk
tuvo palydovė mato, kad blogai jau-, 
čiuc-si, man tuojau atsiranda vieta,, 
nors buvau dvidešimt penktoji, o lėk-j 
tuve viso buvo dvidešimt keturios 

kaip greičiau patekt: i aerouosto pa- taukia “Poboda". Aš važiuoju iš tarp- vietos.
t c Y«anoi«< ‘JOrniiAcfn i uinfini L-nr s KaIavuioi i^cVvmc ari a.

. ... . . , .. PWlllMuvaxrcuMW’WBHiAS .........y? .............. ,

Lėktuve atsirandu pati paskutine, ir susita^m« su Inturistu, keleiviai , a n i tut Dar ir dabar prisimenu tuo metu i
cnt vioffK nn urimfAc Kod**ncri loV. ... . . . ■ ____• ✓ v i / • z» r s. 1

Keleiviai visi lietuviai, išskyrus vie-' 
na jauną nišų porą, matyt, vyras su 1 
žmona. Lėktuvo palydovė, simpatin
ga ir daili jauna mergina, irgi lietu
vaitė. Vėliau sužinau, kad jos vardas 
Aldona ir kad iš viso daugiau dešim
ties lietuvaičių tarnauja kaip lėktu
vu palydovės.

♦Pasakoju Aldonai apie savo ligą. Ji 
man duoda savo vaistų, kuriuos užge
riu fnineraliniu vandeniu. Man patinir aš jau nelaukia* ilgiau prie lange- Atsirandu Inturisto raštinėje ir aiš- riu fnineraliniu vandeniu. Man patin- 

lio, ligi pašauks pavarde ir atiduos pa- kinu, kur keliauju. Jie jau, pasirodo, ka tas mineralinis vanduo ir aš jo no- 
sa. Išberia u r,nra stiklų vandens kiek’ viską fino; ir žino, kad sergu. Sako.; rėčiau dar bent viena benki išgerti, 
paderėjo, bet prakaitas vfcUck dar pi-man vieta lėktuve jau rezervuota ir/ bet nėra už ką nusipirkti, nes neturiu | 
la ir da^si, ir akyse nėktek ne -lėktuvas išskrenda jų laiku. to-intMin. Tad vėl prašau Aldoną dar

dėl jau laikas paduoti baffąfa. Bet aš vien a stiklo.
* Hain tą»p pr^yksta sugr’žti prie lan-! nedaliu nė pajudėti ir tik džiaugiuos. Gal paskr’dus kokią valandą mano
gelio, jau visi žmonės praėję. Po- kad galiu sėdėti. Sakau Inturisto tar- reikalai pradėjo gerėti akyse pra- 
licininkas atiduoda pasą ir klausia, nautojui, kad gal nebeskrisiu toliau, o švito h* atsirado noras gyventi. Prade-
kur buvau, kai šaukė pavardėm. Pa- jisai pasiūlo atsigerti vandens ir savo du iaA kalbėtis ir su savo kaimynu, !

(Nukelta į 6 psl.)būti rasitinkami ir aprūpinami sus i - |

Siunčiame ADA D A ČTI I sudarytus ir apdraustus įvąi- 
paprastu ir VlVV r /Ad I V rius siuntinius.

Turime pardavimui Įvairių meOfa^i .

Taip pat siunčiame iš Fnropos valstybių AKORDEONUS. SIUVAMAS 
MASINAS. INVALIDAMS KĖDĖS, LAIKRODŽIUI MAISTĄ ir kitką.

Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 1Y svarų gryno svo
rio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti 
mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešima.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ IŠTAIGA ■

BALTIC EXPORTING CO.
849 College St., Toronto. Ont., Canada. Telefonas LE. 1-"R98

105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. TeL JA. Ponia V. Juraitk. 
94 Douglas St., Sudbury, OM. Tel. OS. 3-5315. Ponia M. VemkevMieaė. 
DARBO VALANDOS: pirmadieniais - pcnktpdlcniais nuo 9 vai. 
ryto iki 7 vai. vak. Seštadicriais—nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak.

SAVININKAI S. Ir A. RAIMA



1961. XI. 23. — Nr. 47 (619) TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 3 PSL.

LIETUVIŲ GIMNAZIJĄ REMIA 
VOKIEČIAI, O LIETUVIAI? P. LEL1S

nesupratimo gali gimnazija, reikiamai 
neparemta, ir žūti. O tai būtų sunkios 
laidotuvės mūsų lietuviškųjų reikl
ių ir atgailojimas nieko nebepadėtų. 

Kaip ir kiekvieną rudenį, Vasario 
16 gimnazijos finansinė būklė sunki. 
Ypatingai sunkus šis ruduo — paja
mos sumažėjo, o įžiemojimui supirkti 
produktai bei kuras pabrango net 300 
%!! Pvz., jei morkos pernai tame pa
čiame laikotarpyje kainavo centn. 6 
DM, tai šiandien kainuoja jau 18 DM. 
Panašiai ir su kitais produktais. Kaip 
matote, padėtis sunkėja. Esame gavę 
apie 55.000 DM iš vokiškųjų instituci
jų, tačiau pabrangimas produktų ir 
markės kurso pakėlimas dolerinėms 
aukoms atnešė mums didelį deficitą. 
Kaip minėjau, šis ruduo gali būti pats 
sunkiausias... Kad gimnazija išsilai
kytų, reikia skubios mūsų išeivijos pa- 

__  ~ ramos, nuolatinės paramos bazės, rei- 
ramos, būreliu pastovus veikimas ikia nau^. Pasišventėlių nnkti aukas 
__ ___ •___ ___________  —•_____.. - ir lu telkimą orooaguoti. Vokiškosios

Neseniai šiame laikraštyje bu
vo rašyta apie Vasario 16 gimna
zijos rėmimo sumažėjimą Kana
doje. Iš buvusių 30 rėmėjų būre
lių beliko 11, bet ir tie nevisi sa
vo normą — $240 i metus — iš
pildo? Buvo paminėta eilė gra
žiai veikusių būrelių ir jų vado
vų, kurių veikimo dabar pasigen
dama. (Ten buvo per neapsižiūrė
jimą praleistas Vancouverio ilga
metis būrelis ir jo vadovai A. Ba
ronienė ir K. Skrinskas. Taipgi 
nepaminėti Sudburio 2 būreliai). 
Visi šie būreliai veikė apie 10 
metų ii- daug prisidėjo prie Va
sario 16 gimnazijos išugdymo. 
Dabar kai gimnazijos padėtis pa
sunkėjo ir jos tolimesnis likimas 
priklauso nuo užjūrio lietuvių pa- i

Neįdomūs susirinkimai? ' Europietiško šeima - pavyzdys

Nežmoniškai sukarikatūrintos mergaitės
[ Betkuriam europiečiui, atvyku- i 12 metų mergaitė ar berniukas 

tų p-kui sėkmingai pravesti susi- asmeniškumai. P-ko uždavinys — šiam į ši kraštą, kad ir keliom die- tuo nesidomi. Mergaitei ne tik lei- 
rinkimą. Laikomasi taisyklių, tak- į leisti diskusijose remtis tik fak- nom, pirmiausia krenta Į akis ne-; džia dažyt ir sukt plaukus, nešiot 
to, kad Įnešti pasiūlymai, suma-1 tais, neleisti triukšmingų disku- žmoniškas jaunų mergaičių nena- j visokius figūrą “pataisančius” 
nymai būtų plačiai apsvarstyti ir, sijų, O jei kuris “galvočius” pasi- tūralumas. Dauguma jų atrodo prietaisus, bet jei mergaitė nero- 
šprendimai aiškiai suformuluoti, junta esąs pirmininkaujančio va r- kaip miniatiūrinės filmų žvaigž- do visam tam perdidelio entu- 
Svarbu pramatyti ir visas galimy- :žomas ir pradeda jo ar kitų susi- i džių karikatūros. Iziazmo, motiną ją tempia pas psy-
bes. kurios gali iškilti prie kiek- rinkimo dalyvių adresu leisti rep- Perdaug kosmetikos netinka ■ choanalistą, kad tas ištirtų, kas 
vieno darbotvarkės paragrafo. pikas ar net koliotis, priimti tai nei 19-20 metų merginai. Vyrės- su ja negerai.

Prie kiekvieno darbotvarkės daugiau negirdom ir juoko ko- j nės moterys dažosi iš desperaci- i Tokia yra mases psichologija, 
punkto atskirame popieriaus la- mentaru arba kokiu pasiūlymu. į jos. kad nuslėptų trūkumus, jau- Tai masė. kuri, populiariai ta
pe patartina sužymėti už ir prieš i Jei ginčas iškyla tarp dviejų Į nos gi merginos dažydamosios už-. riant, turi daugiau pinigo, nei 

pUSjų .išryškinti argumentus .Nu- i tepa, užtušuoja visą jaunatvišką proto. Augštesnės kultūros kana- 
statyti keliais žodžiais, ko besi- groži ir bereikalingai save bent: diečiai. inteligentai, kurie turėjo 
ginčijantieji nori. Tariami prieš-i dešimčia metų pasendina, 
taravimai dažnai pasirodo esan- [ O ką jau bekalbėt apie vaikus! 
čios abejonės ar netikrumai. Svar- 12 ar 13 metų mergaitė su augš- 
bu Įsitikinti, kad dalyviai kalba ta, papūsta šukuosena, suaugusių 
apie tą patį faktą, įvyki, asmenį stiliaus drabužiais ir kosmetika 
ar pasiūlymą. Daug ginčų ir ne- geriausiu atveju atrodo juokin- 
susipratimų išvengiama, kai pa- [gai. 
grindinės sąvokos išsiaiškinamos; ; Pažiūrėję i mūsų lietuvišką 
ir teisingai aptariamos. I jaunimą, matvsim mergaites

TVARKOS TAISYKLĖS įVairių unifor-

GERAS VADOVAVIMAS - SĖKMĖS LAIDAS
Mūsų bendradarbis čia patei
kia pluoštą informacijų apie 
vadovavimą susirinkimams 
pagal šio žemyno organizaci
jų praktiką. Informacijos pa
rinktos iš kanadiečių paruoš
tos literatūros. — Red.

Valdžios, verslo ir šiaip organi
zacinė veikla kyla iš grupinių dis
kusijų. Tat svarbu, kad susirinki
me jos vyktų sklandžiai. Pirmi
ninkaujančio nusistatymas turi 
būt konstruktyvus.

Orientacija, geras planavimas 
sėkmingam susirinkimo pravedi- 
mui būtini. Kitaip ir jokie nuo
statai nepadės. Darbotvarkė turi

argumentus ir juos gerai permąs
tyti. Turėti reikalingus faktus po 
ranka, bet nenaudoti jų be prie
žasties. Reikalinga, kad nors vie
nas asmuo susirinkime pilnai su
prastų siūlomą projektą arba tu
rėtų patyrimo. Žinotina ir litera
tūra, liečianti susirinkime disku
tuojamus dalykus, ne skaitymui, 
o kaip autoritetinga medžiaga. 
Svarbu pažinti ir susirinkimo da
lyvius, jų bendrą supratimą bei 
pajėgumą diskutuoti pateiktas 
problemas.

PIRMININKAUJANČIO
PAREIGOS
Trumpai perduoti susirinkimui pažiūras, reikalauti prasmingų 

paruoštą darbotvarkę, atlikti su- diskusijų, apsaugoti daugumos ir 
sirinkimo pavestus darbus, užimti mažumos teises ir, diskusijomis 
dalyvius, kad nenuobodžiautu, j išryškinus nuomonių skirtumus, 

[Vengti nereikalingų nukrypimų, jieškoti vieningo darbo pagrindo.

' gatvi; ’ kaikuriuos tvirtinimus pa-į n}© turi būti ne diktatoriškas, o

rainos, Durenu pastovus veikimas . “TJ. v V, rx, • ■ būti iš anksto bermastvta nerei-'ir telkimą propaguoti. Vokiškosios: DUU diiKsiu pei mąstyta, nerei
yra pu-murine sąlyga gimnazijai, institucijos duoda 300.000 DM naujų' kalingos smulkmenos praleistos.

Susirinkimas turi vykti laisvai, 
išskyrus verslo ar profesines kon
ferencijas bei metinius susirin
kimus. Verslo s-me pirmininkauja 
direktorius; jis nustato ir laiką. 
Visuomeninių organizacijų susi
rinkimams pirmininkaujantis 
daugiau veikia ne turima valdžia, 

asmeniniu sugebėjimu. '
PASIRUOŠIMAS
SUSIRINKIMUI

ruSmas gara^ nepatektų Y akli!; Taisyklių pritaikymas susirinki-
sėkminguma. Valdvbos nariai pa- i §a JY ūkimuos tvirtinimus pa- ; me turi būti ne diktatoriškas o 
deda paruošti darbotvarke arba i ryskint’; susilaikyti nuo komen-1 diplomatiškas. Nesilaikyti tvarkos 
su ja bent susipažįsta, kad pade-' tarM^ įkelti sumanymus. Nekal- raides o labiau dvasios Susirin-

J F ‘ K ! bėti daug ir dažnai, o atrinkti idė- kimo dalyviai turi žinoti tvarkos
'............... ' “ ’ “ taisykles ir kodėl jos tokiu atve-

būti ar nebūti. Sunku būtų sutik-: kiasįy statybai, savų surinkome apie 
tl SU mintimi, kad VISO pasaulio; 150.000 DM ir pastatas kitais metais 
lietuviai nepajėgtų išlaikyti Vasa- ’bus pastatytas, tačiau darosi baimė,
rio 16 gimnazijos. Kiekvienoje 
liet, kolonijoje atsiras 20, o di
desnėse kolonijose 100 žmonių, 
kurie sutiks kas mėnesi duoti po 
SI. Tik reikia juos pakalbinti ir 
suorganizuoti i būreli. O tai pa
darys tie, kuriems Vasario 16 
gimnazijos reikalai arčiau širdies: 
buvę būrelių vadovai, apylinkių 
valdybų nariai, betkokių organi
zacijų vadovai ir pan.

Jei kur neįmanoma surasti pa
stovių rėmėjų, galima padaryti 
viešas rinkliavas, prie bažnyčių 
ir ten surinkti kolonijos Įnašą 
gimnazijai. Toronte tokios rink
liavos yra darytos keletą kartų ir 
jos rinkėjų neapvylė. Kaikas ma-

kad turint naują pastatą nebus lėšų 
gimnazijai išsilaikyti .. .

Atleiskite už tas tamsias spalvas, 
kuriomis nupiešiau mūsų nūdienį gy
venimą. kovą už būvį. Man būtų kur 
kas mieliau kalbėti kita tema, nei kiš
ti kiekvienam išmaldai ranką. Bet 
Tamsta tai puikiai suprantate, reikia 
tik pamėginti kitus šia linkme nuves
ti, tuomet, reikalams pagerėjus, bus 
galima ir žydresnėm spalvom mūsąjį 
gyvenimą pavaizduoti.

Dar kartą dėkodamas, lieku su tik
ra pagarba ir geriausiais linkėjimais.

Jūsų —
Prof. dr. L. Gronis, direktorius

0

RINKIMAI PORTUGALIJOJ
no, kad aukomis tos gimnazijos j T i . .. , « j u i - - į; -, • 
neišgelbėsime; ar beverta rūpin- paP ¥ J balsavimai Por- nepritaria

mose su paskutinės mados šukuo-
Jos turi remtis paprastu pado- senom, kurios joms tinka, kaip 

rumu. P-kas atstovauja sudėtini beždžionėms akiniai. Iš tikrųjų 
susirinkimo autoritetą. Jis turi atrodo, kad ant to vaikiško, nesu
leisti kiekvienam pareikšti savas brendusio kūnelio uždėta iš kaž-

jas iš ryškesnių diskusijų.
Kreipti dėmesį į susirinkusius, jo taikomos.

t dabartinei valdžiai,' 
tugalijoje išrinko salazarininkų'dėl visokių priežasčių tapo dis-J 
seimą. Visi gerai žino, kad dabar- kvalifikuoti. Pvz. pirmą kartą pa-| 
12. j premjero Salazaro valdžia j sir.eiškę monarchistai pristatė sa- 

kiečiai davė šiemet 55.000 DMMun rakta i nnknnus ;r opozicija vokanaidatų sąrasą Lisabonos:

tis ir ją remti?
Gimnazijos direktorius savo Į

pranešime ir laiške rašo, kad _yo- itin?
gimnazijos’ išlaikymui^YŠoO.OOOįpasireikšti. .Mąžytė .opozi- 
DM statybai. Jei svetimtaučiai lie- clJa ° Jenas prieš rinkimus sa- 
tuviu gimnazija remia, tai ar tąsi™ kandidatus atšaukė, apkaltm- 

v neįpareigoja musų, parodant savo!
tautinę savigarbą, aukoti jai dali!
savo lėšų?

Kad gimnazijos padėtis yra

■ dama Salazarą laisvės suvaržymu.
Rinkimai toli gražu nebuvo de

mokratiški, kaip nėra visiškos de
mokratijos ir pačioje valdymo

nau ciinnazn vo pawuxo * x a . . - z .. i tvt • i
sunki, rnityti iš anksčiau paskelb- sistemoje Pagal paties Salazaro Nacional -

7 .w .* nnrnncfc IrAriciitn-nTio- icrcm. eovn L-n n H iri'to direktoriaus atsišaukimo, pra
nešimo ir čia dedamo laiško.

kur paimta svetima galva, kuri 
nesiderina

Mes, atrodo, per tiek laiko su 
tuo apsipratom. Jei seksim kana
diečių mase, tai turėsim dar dau
giau su kuo apsiprast.

Kanadietės motinos tikslas ir 
ambicija — populiari duktė ar 
sūnus; nesvarbu kokiom priemo
nėm pasiektas ir kokios rūšies tas 
populiarumas. Būti “popular” 
yra magiškas žodis. Todėl jos ruo
šia mokyklose ir privačiai šokius, 
per prievartą vaikus i tuos šokius

progos važinėt Europoj ir kitur, 
yra pasipiktinę tokiu vaikų kari- 
katūrinimu ir individualiai toms 
Įtakoms priešinasi. Jau tenka ma
tyt ir jų spaudoj balsų griežtai 
smerkiančių šitokį vaikų nelaiku 
stūmimą i suaugusių gyvenimą. 
Viena moteris, kalbėdama tom 
temom viename žu r nale. tarp 
kitko sako, esą, jei nori pamatyt 
kaip reikia vaikus auklėt, pasižiū
rėk i Toronto europietiška šeimą 
ir jos vaikus. , Čia vaikai draus
mingi, laiku pareina namo, ger
bia ir bijo tėvo žodžio. Mergaitės 
natūralios savo išvaizda ir laiky
sena, mielos, jaunos, ir kaip tik 
dėlto, kad visiškai nesijaudina 
dėl savo populiarumo, yra labai 
populiarios.

Reikia tikėtis, kad ši ir kitos 
protingos kanadietės moterys ras 
ir mūsų lietuviškoj jaunuomenėj 
pavyzdžių, kuriais jos ir jų duk
ros galės žavėtis ir sekti, o ne 
mes seksim be jokios kritikos ta 
mase. kuri savo proto neturi, o 
elgiasi ir galvoja taip, kaip jiems 
padiktuoja įvairios reklamos.

Bima

Bloga, jei p-kas nori viršininkau- 
į ti, arba teisėjauti. Nekokį Įspūdi 
daro, jei jis tariasi su sekretorių 
arba rausiasi po krūvą popierių, 
kai kas iš publikos kalba. ... . . .

P-ko uždavinvs - klausyti ati- zaclJ.ai« Prie svarsty- 
u i džiai kas sakoma, iškelti geruo- mV,r sPfendimil- 

gubernatoriui, bet jis jį atmete,. . surnanvmus suvesti i viena p‘kas leidzia svarstyti - klausi- 
kadangi sąrasas buvo pnstatytas Dana§ias idėjas skirtingas nuomo- mus’ iškeldamas pasiūlymus, da- tik kel as m nutes prieš nustatv- panašias aejas. SKirungas nuomo d nakeitimus- galiausiai r : nes sutaikvti. įsrvskinti neaiškius p^-ciumus. gandusiai
'Rinkimu propaganda ir susi- Pirmus ar netmsmgai su- 

rinkimai buvo beveik visur už-;Prastus' ^muotl pavienius su- 
drausti Salazaro nartiia — Uniao i man>mus’ kune veda 1 bendrą draustu Salazarod.skutuojamy problemų sprendi- 

4 ! mą. Jei kuris narys bando ką

stabdyti. Belkoks familiarišku- pasiulyma gali sekti kelios varia 
mas netoleruotinas. P-kas tiek pa- pakeitimų ir kartais jei siu- tar.
sitarnauja. kiek jis autoritetingai M neatsiima. vist turi bu-: f™.“““

Tam iis ir nada ' tl atiduodami SUSinnkimO baisa-; a“jaJ. 6 .
tomas priekv’ susirinkusiu kad ivimui-. P.rieš balsavimą svarbu- sp^eUnS 
sutejt/ galia pasiektu bendr^—e ^“e tS-į

'• vimas, liečiąs finansus, nariu tin-' d^iosjstatvmus ir JA\ .konstitu„i ,, - -L
PIRMININKAUTI kamuma arba nuostatu pakeitima. i Tai ^a institucija, kuri ga- m. amžiaus lapkričio men.
LANKSČIAI reikalauja % nariu arba dalyviu 11 nepripažinti atskirų šio krašto .naujoi nuc> 939<n J^yragimęs
Svarbu pirmininkauti ryžtingai, daugumos.

bet sykiu ir lanksčiai. Vengti kri-l , Paprastai p-kas nebalsuoja, is- 
tiškumo. išlaikyti mandagumą., skyrus at'įėji. kai balsai pasidaly- 
Nuo gero pirmininkavimo pri-į Ja lygiomis. ; .
klauso sus-mo sėkmingumas. Iš Dviem atvejais pirmininkau- 
praktikos žinome, kad vra asme-' Jantis tu,n teisę uždrausti susirin- 
nų — pirmininkavimo meistrų, ik11™ gyviui kalbėti: 1 kai kai- 
kurie per trumpą laiką išspren-^3 įžeidžiančiai ir nesilaiko tvar- 
džia daugvbę problemų, atsitinka 1 kos; jei p-ko ar organizacijos 
betgi ir taip, kad susirinkimas pa- IS^bė statoma pavojum Tai spren- 
liekamas nebaigtas su prislėgta 
nuotaika. Lankstus, elegantiškas 
pirmininkavimas nemažiau svar
bus; kaip ir diskutuojami darbo
tvarkės punktai. Tai išlaiko oru
mą ir pašalina aštrumą. Elegan
tiškumas pededa išvengti susikir
timų, nesiskaitymo, o neretai iš- 
gelbsti pasikarščiavusio dalyvio 
vardą, kai peržengiamos gero 
no ribos.

paruoštą konstituciją, yra išren- savo kandidatų parinkimu. Dau- . - . ..
gelis žinomų asmenų atsisakėkarnas prezidentas 7 metų laiko- a__  .........

tarpiui. Prezidentas skiria prem- kandidatuoti, todėl pririnkta ne
Didžiai Gerbiamas ir malonus Pone, jerą. Salazaras yra taip sutvar- žinomų asmenų, daug kariškių ir60 kės" kadIšbūtu prezidentu iš- S aUdS daba^F va^ sitarnauja. kiek jis autoritetingai

. , ■ • , , •• ■ nirmininkauia. Tam ns ir nasta-Tamstos malonų laišką kartu su 
dol. Vasario 16 gimnazijai išlaikyti, 
kaip 107 būrelio įnašą, gavau ir nuo
širdžiai dėkoju. Pakvitavimą gausite, 
kaip visuomet, paprastu paštu. Malo
nėkite mano vardu padėkoti ir vi
siems būrelio nariams už jų nuoširdų- 
niatikrTrnuoš!r£?ndėkui ^Vasario ^.k popufiarus, kad buvo vai-; Salazaras valdo Portugaliją jau 
16 gimnazijos reikalų populiarinimą džios priverstas iš Portugalijos 32 metai.

džiai.
Grupė liberalų, vadovaujami 

76 m. prof. Gomes, kuris prieš Sa
lazaro laikus buvo žemės'ūk. mi- 
nisteriu. tikisi sulaukti demokra- 

berto Delgado buvo pasidaręs tijos Portugalijoje be perversmo.

rinktas jam nepalankus asmuo. 
Šių metų rinkimuose neleista pa
sireikšti opozicijai, kuri tiek 
triukšmo sukėlė 1958 m. Tada 
opozicijos kandidatas gen. Hum-i

32 metai.
per spaudą ir Kanadoje suvažiavimo: bėgti. .Ši kartą Salazaras pakeitė

Vašingtonas. — JAV turi 600 
tarpkontinentinių sprausminių 
bombonešių, tuo tarpu Rusija tik 
150. kurie gali tiesioginiu skridi
mu pasiekti JAV su atominėm 
bombom. JAV krašto aps. vice- 
ministeris pareiškė, kad Sov. Są
junga žino amerikiečių karini 
pranašumą ir dėl to karą bijosi 

bės atstatymą, ir .bijau, kad dėl to1 Kai buvo pasiūlyti kandidatai,' pradėti.

konstituciją taip, kad prezidentą 
renka tik rinkėjų rūmai, kuriuos 
sudaro savivaldybių ir pramonės 
atstovai. Panašiai ir su parlamen
to nariais. Įvesta procedūra, kad 
tik Salazaro tautinės unijos na- 

___ _ ~ _ _ ____ __  riai būtų išrenkami atstovais, 
niais pasirodymais tarp svetimųjų, pa-; Dar nėra buvę nė vieno parla-

nėkite mano vardu padėkoti ir vi- 
gerai pervesti pro akis mūsų gimna
zijos reikalus ir nurodyti jos egzis
tencijos svarbumą mūsų tremties gy
venime. Ši gimnazija juk netik mūsų 
jaunimą išmokslina, bet, kas svarbiau
sia, tą jaunimą pririša prie lietuviš
kojo kamieno ir. be to. savo kultūri- ; 
1 
deda kovoti už mūsų tautos ir vaistys į mento nario iš opozicijos.

to-

SUSIRINKIMO
PRAVEDIMAS j... . . .. ... , įstumia, poruoja, skatina “dates
Visų pirma Susipažinti su prob-;ir ola , visiška desperacija, jei 

lemomis, kurios svarbios orgam- i ‘ ‘

viską atiduoda balsavimui.

Nauja JAV-bių 
augščiausio teismo sesija

Pasibaigus JAV Kongreso se-1 Earl Warren, vyriausias teisė- 
i sijai, reguliarią sesiją pradėjo ki- jas. 70 m. amž., tarnaująs nuoSuprantama, nė vienam pasiū-legunaiią sesiją piauejo ki- jas i u m anų.,

Ivmui ar pakeitimui negalima pa- ta sYarbl S1° krast0 institucija — [ 19o3 m. Pries tai jis buvo 3 kar- 
ętnti kplin trumrm Calins auSsciausias teismas, kaikunais, tus išrinktas Kalifornijos guber- 
ji vertinti, keisti ar perkelti Į ki- Vėjais turis daugiau galios, ne-[ natoriumi 1948 m., Wareii bu
tą darbotvarkės punktą. Pirmini Su kongresas. . _
' - ' - • Šiame teisme yra 9 teisėjai, ku

rie nėra renkami, o skiriami JAV

; vo respublikonų kandidatu i JAV 
i viceprezidento vietą.

Hugo Black, 75 m. amž., pa
skirtas 1937 m. prez. F. Roose- 

: velto. Jis yra daugiausia metų šia- 
j: me teisme ištarnavęs žmogus. 
-' Black prieš tai yra buvęs JAV se-

I natoriumi iš Aląbamos.
Felix Frankfurrer. kuris bus 79 .

.............................  .. tar-

valstybių ar net kongreso patvir-! Vienoje. Austrijoje. Tai vieninte- 
1 tintų Įstatymų, jeigu teismo narių 
: nesutariama, kad šie nesiderina
■ su JAV konstitucija.

Daugiausia augščiausias teis- 
į mas tikrina ar persprendžia že
mesnių teismų bylas, kurių tarpe 
pasitaiko Įvairiausio pobūdžio ir 
nebūtinai turinčių rimtumo at-

; spalvj. Pvz. šioje sesijoje augš-'
džia p-kas vienas, nors gali atsi
klausti ir susirinkusių nuomonės. 
Jei “nukentėjęs” narys nesutin
ka. gali apeliuoti i visą susirinki
mą. Tokiu atveju klausimas dau
giau nesvarstomas ir pavedamas 
paprastos daugumos balsavimui.

SUSIRINKIMO UŽDARYMAS 
Kai visi darbotvarkės klausimai 

(Nukelta j 6 psl.)

i lis svetimame krašte gimęs augš- 
I čiausiojo teismo narys.

William Douglas. 63 m., tar
naująs nuo 1939 m. Paskyrimo 

t metais jis buvo vienas jauniau
siųjų šio teismo narių.

i Tom Clark, 62 m., paskirtas 
prez. H. Trumano 1949 m.

John Marshall Harlan, 62 m', 
: čiausias teismas svarstys vienos teisme tarnauja nuo 1955 m.
i Floridos moters skundą, kuri ne-į William Brennan, 55 m., Airi- 
sutiko su žemesniojo teismo jos jos imigrantų sūnus; tarnauja 
nuteisimu už žmogžudystę, ka-inuo 1956 m.
dangi prisiekusiųjų tarpe nebu-į ~ ......... ’
vo nė vienos moters. Taip pat šis i
teismas persvarstys 16 Louisia-.į _ ... .,.r.
nos negrų5nuteisimą už tvarkosi Potter Stewart, 46 m., jauniau- 
ardymą — “sėdėjimo” demonst-i 
racijas. JAV augščiausiąjį teis-i 

į mą šiuo metu sudaro: ' 1

Charles Evans Whittaker, 60 
m., gimęs Kansas. Paskirtas prez. 
Eisenhowerio 1957 m.

sias ir naujausias — tarnauja nuo 
1958 m. — teismo narys.

Edv. Šul.
ONTARIO.

The Hon. John Yaremko, Q.C.,
Provincijos Sekretoriaus bei Pilietybės Ministerio 

pranešimas apie Televizijos programa
Hon. John Yaremko, Q.C.

SU- 
su-

“Let’s Speak English”
Ar jūs naudojatės C B LT, 6 kanalo programa, pavadinta 
"KALBĖKIME ANGLIŠKAI" anglu kalbos mokymuisi?
Šio programą, kuri prasidėjo spalio mėn. 7 d., galima

z matyti kiekvieną šeštadienį bei sekmadienį12vai. die
nos metu ir trečiadieniais 11.30 vai. ryta. Ji tęsis iš
viso 26 savaites.

PRADĖTI DAR NEVĖLU
Pradėti dar nevėlu, JEI PRADĖSITE DA
BAR. Programa tebėra pradinėje stadijoje 
ir galima lehgvai prisivyti mokantis iš va
dovėlių. ’

Jei programą jau sekate, nenusiminkite, 
jei pamažu žengiate pirmyn. Kiekviena pra
džia yra sunki. Su kantrybe ateis pažanga ir 
atlyginimas už galėjimą suprasti bei kal
bėti angliškai.

Aš norėčiau jums visiems ypatingai pa
brėžti, kaip svarbu yra išmokti angliškai ir 
kaip tai jums gali padėti.

MOKĖDAMI ANGLIŠKAI
—padidinsite savo darbo galimybes; be ang
lų kalbos jūs visados jausite suvaržymą;

—galėsite pasinaudoti įvairiais kursais toli
mesniam išsilavinimui;

—galėsite socialiai bendrauti su daugiau 
įmonių;
—galėsite pilnai pasinaudoti televizija, radi

ju. filmais., teatru, knygomis, laikraščiais 
bei žurnalais;

—galėsite pilnai dalyvauti savo vaikų bei 
anūkų gyvenime;

—žinosite kas vyksta didesnėje bendruo
menėje;

—galėsite turėti tūriningesnį bei Įdomesnį 
gyvenimą.

PASINAUDOKITE ŠIA PROGA
“LET’S SPEAK ENGLISH” programa yra 
specialiai pritaikinta jums mokytis anglų 
kalbos savo namuose. Jei įmanoma, savo 
studijas turėtumėte papildyti lankydami 
anglų pamokas artimiausioje nuo jūsų mo
kykloje. Pilnas informacijas jums suteiks 
paskambinus tel. EM. 312211, locęl 2-2285.

Šiai programai reikalingų knygą galima 
įsigyti Toronto Universiteto Knygų skyriuje 
(WA. 3-0611. local 404). Knygas galima pa- 
siskoiinti % betkurio Toronto Viešosios Bib
liotekos .skyriau*,-;;.

PALAIKYTI
SUSIDOMĖJIMĄ
Esminga palaikyti nuolatini 

sirinkusių susidomėjimą. Kai 
susirinkimas pasidaro palaidas ir
dalyviai pradeda savo tarpe kal
bėtis, diskutuoti, ar net ginčytis 
— patempti pirmininkavimo va
džias; lyg botagą mesti klausimą, 
giminingą vykstančioms diskusi
joms, kuris tačiau jas pilnai ap
ima. Pasistengti sudominti ir pa
drąsinti tuos, kurie nekalbėjo, 
kad iškeltų Įdomių ir reikalingų 
klausimų.

O kai publiką apima “miegas” 
ar “snaudulys”, klausti: “Kaip at
rodo, jei mes apsispręstume ši
taip?” Balso moduliacijoj išreikš
ti tam tikrą laukimą. Uždegti ir 
Įvesti įproti. kad susirinkusie j i at
sistoję kalbėtų. Sėdint ir protas 
ramiai laikosi, o atsistojimu pa
gyvėja ir galvojimas: •

Verslo susirinkime diskusijos 
liečia tik kalbamą dalyką, šiaip gi 
daugely atvejų tam tikras laisvu
mas galimas. Bet kalbėtoją nega
lima leisti per toli Į “lankas”. Nu
klydimas nuo diskusijų temos ne 
tik gaišina laiką, bet ir dalyką pa
daro neaiškiu Pirmininkaujantis, 
norėdamas atstatyti diskusijų 
tvarką, susumuoja, kas iki tol pa
sakyta. Neleisti vienam kalbėti 
tuo pačiu reikalu du kartu, iki ki
ti neturėjo progos pareikšti savo 
nuomonės. Prilaikyti plepius ir 
padrąsinti nedrįstančius kalbėti 
O kai prisieina nutraukti “iškal
bingo” asmens kalbą, padaryti ko
rektiškai: “Ką kiti apie tai galvo-

• ja?”

Pries pirkdeuni nauja^ 
vandens šildytuvą^ ar keisdami 

savo sena^ paskambinkit
Toronto Hydro

Jei jūs gyvenate Toronte ar Leaside

Štai kodėl • nėra jokių pasl ė p t ų 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
JOKIU nuošimčių
JOKIO pridedamo kuro mokesčio

Kas mėnuo mokate žemą pastovų mokesti. Ši kaina 
niekada nesikeičia, nežiūrint kiek šilto vandens 
sunaudosite. ' ■

iša kaina.
Ir turėsite šilto vandens tiek, kiek jums reikia —> 
nereikės laukti — saugiai, švariai, be sprogimo

nsss

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

*KAI IŠKYLA
KONFLIKTAS

ir kaip kultūringa publi
ka, konfliktas gali iškilti. Ne vien 
planai ir idėjos susikerta, bet ir

TORONTO HYDRO-ELECTRIC SYSTEM
u carlton street Elektra jūsy. Naudokite jq!
Tel. EM. 3-2261
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Pavergtoje tėvynėje
DABAR IR SNIEČKUS į rėdavo t?k liaudį; Gal iš tiesų jam pa

drąsus ... sidarė lengviau alsuoti, likvidavus as-1
Pasakėčios asilas turėjo drąsos ser- ai^nybės kultą, kai jau negresia pavo j 

pančiam Lutu* kanopa kaukštelėti, jus, kad kas nors jį natį gali sulikvi-1 
tai jau kiti žvėrys liūtą buvo iškone- duoti. Bet kaip su tais, kurie nesulau- 
vr;kę raga.s i; nagais. Tokia drąsą ko- ė asmen* bc> kulio - likvidacijos, savo

kaulais nuklodami Sibiro taigas ir lie-inu.itSi i > ‘■‘•‘V • ‘ M4 Ą
je pademonstravo Lietuvos vyr. polit- 
rukas a. ....
mūusio Stalino sąskaita: “Asmenybės 
<uiio laikotarpiu susidarydavo rimtų 

.sunkumų ir masų respublikoje, kurio
je Tfeiybų valdžia buvo įkurta palygin
ti neseniai. VyKŠtani klasių kovai tais 
metais, kai lietuvių tauta turėjo pa- 
laužu hAierinių okupantų sudarytų ir 
Amerikos bei Anglijos žvalgybų re- 
iniarnų buržuazinių nacionalistinių 
gaujų pasiprio^.nimą, socialistinio tei
sėtumo pažeidimas padarė nemaža ža-

DAILUSIS CEMENTAS
Šiaulių Statybinių medžiagų kombi

natas pagal inž. Kęstučio Klupčo pro
jektą pradėjo gaminti anhidritinį ce- 
nėhuĮ. Iš dvivandenio gipso pagamin 

ta naujoji medžiaga pavadinta dailiuo
ju cėrhėniu. Ji ypač gerai tinka naujai 
statomų namų grindims. Grindys iš šio! 
cemento esančios geresnės ir pigesnės 
nl pa.ketihes ir nemažiau tvirtos už

V - • y i
los. Neteisėtai elgdamiesi su nekaltais SMĖLIS. MOLIS

IR GIPSAS •• ■ • • j
Lietuvos geologijos ir gelmių apsau-

žirionėmis,' Benjos tipo avantiūristai 
menino sukompromituoti Tarybų vai- _ _____
dzios politiką, sunkino kovą prieš iš- vaidybos viršininkas VL Mikalaus- 
davikus ir kartais duodavo galimybę -‘Švyturyje*’ nušviečia atliktus ge- 
isKcagti atsakomybės tikriesiems liau- oioginius tyrimus: “Pastaraisiais me
dics ir socializmo priešams, leisėluino žvalgyta nemaža mineraliniu ža- 
pa2eidimai sudarydavo didelių sunku- Iiavų telkinių> Pramonei perduota 15 į 
mų mūsii darbe telkiant darbo žmonių ’ :?10į|0 telkinių, jų tarpe tokie dideli j
masės apie partiją ir Tarybų valdžią... plytų žaliavos resursai kaip Satijai ir 
Sudėtingomis to meto aplinkybėmis pagįrjaj (abu Kauno rajone). Statybi- 
atškFrOsc respublikos pa.unese orga-j niTl niedžiagu pramonei bei kelių tie- 
ntzaeijųse buvo kaikurių klaidų. Tą-; /mun perdudti žvvro telkiniai KSS&& 
čiatt visa Lietuvos komunistų partija,; nuošė (Jurbarko raj.), Rizgonyse (Jo- 
suuėtJiė TSKP dalis, išauklėta iriter- 
ntcipnal/nėmis tpadicijomis, tvirtai 
laikėsi leninizmo pozicijų, dar glau
džiau sušitelkė apie draugo N. Chruš-
čio\ o vado\ a ujamą leninini ISK P cen- oanau<|0jįino pfįe Viduklės (Raseinių 
t:*o komitetą ... Likvidavus asmeny
bes kultą, pasidarė lengviau alsuoti...”

Taip Kremliuje kalbėjo žmogus, at- a k _  ______
vėžės Lietuvai Stalino “saulę Laiky- tąsiuose (Ukmergės raj.), Beržupyje 
darnusis ‘leninizmo principų, politru- ! v'arėhos raj,). Skaudvilės rajone prie 
kas A. Sniečkus abiem rankom palai- \Temakščtų yra didelės smėlio ątsajr- 
m no Berijus ir Stalino su ealxula ma- aky to betono gamybai. Keli mili 
s nį Jieltivių tautos trėmimą j Sibiro jonai tonų gipso išžvalgyta Načiūnv 

L koncentracines stovykląs. Kitaip, ži-. apylinkęsę (Biržų raj.). Milžiniški do-
nmna. jis negalėjo pasielgti, nes juk |Q.njįy telkiniai, tinkami skaldai, pra- 
tada dar Stalinas buvo gyvas. Iš Lietu- dėti eksploatuoti prie Petrašiūnų, 
vos į Kremlių skrisdavo sveikinimo te- Daug kalkių mūsų statyboms duos do- 
legramos tėvui, mokvtojtū ir draugui iOmrtų telkiniai Raudonpamūšyje (Pa
su A. Sniečkaus parašu .. . Tuo tarpu Svalio rąj.) ir 
kalėjimuose už pasipriešinimą asme- ______  .. . ___ ____
n? bes luitui kentėjo ir mirė lietuvis- voje surasta tik žaliavos statybinėms 
kasis jaunimas, »turėjęs nepalygina
mai drdesfię doze pilietinės drąsos.
Pol;t'’ukas A. Sniečkus niekaip negali 
umirsti buržuazinių nacionalistų: 
“Kova už buržuazinių atgyvenų įvei
kimą — tai ne tik ideologinė, bet ir ___ _ __ _
politinėj kova. Amęrikos^ imperialistai neįmanoma panaudoti. Dedama vii 

čių. kad galbūt kur nors pavyks rast’ 
didesnius dujų kiekius ir juos panau
doti pramonės reikalams.

NAUJAS KINO TEATRAS 
ŠIAULIUOSE

nuošė (Jurbarko raj ), Rizgonyse (Jo- 
‘navos ir Ukmergės raj.). Gargžduose 

Kląi pėdos raj.) — iš v i so 11 t e 1 k i n i ų
>mėho išžyalęvta 15 telkinių. Cemente 
gamybai reikalingi smėliai laukia save

"aj.). Sandrūpyjė (Varėnos raj.). Si 
likatinių smėliu atsargos plytų ir sili 

dinių bloku gamvbai surastos Page

Nemakščių yra didelės smėlio atsar

prie Petrašiūnų.

Žagarėje (Joniškio
'aj.)’\ Kaip matome, ligi šiol Lietu-

medžiagoms gaminti. Naftos gręžiniai 
tęsiami’ Virbalio. Tauragės. Raseinių 
ir Šiaulių rajonuose. Skystos naftom 
Pėdsakai aptikti Virbalio gręžinyje 
Šiaip jau daugiausia pasirodo dujos 
bet tokiais mažais kiekiais, kad j v

ir jų pakalikai -— lietuviškieji buržua
ziniai nacionalistai — antitarybiniais 
tikslais bergždžiai mėgina kurstyti na- 
čionatistiniūs prietarus. Ta, patį daro 
Vatikanas, mėgindamas panaudoti dar 
ęsancią tam tikrą katalikų bažnyčios 
įtaką atskiroms gyventojų grupėms...”.

Lietuviškieji buržuaziniai naciona- Stoties rajone, pastatytas pirmasis 
listni kovą su Stalino asmenybės kul- mieste plačiaekranis kino teatras “Pa 
tu ir visa Sovietų Sąjunga pradėjo ta- lydovas^ I akis krinta vfcnn stiki n* 
da, kai A. Sniečkus, tylus kaip pelė, 
tupėjo po 1 
vos avangarde buvo ir Katalikų Ba 
nyčios nariai

LIETUVIŲ NAMAI HAMILTONAI 

maloniai kviečia visus tautiečius atsilankyti į

kuriame mūsų jaunimas išpildys t umpą programą — MARGARITA KLEVAITĖ ir 
EAS KLEVAS dues kelius jungtinius šokius: BIRUTĖ BOGUŠYTĖ iš St. Catharines 
ir VYTAUTAS BENIUŠIS iš Hamiltono išpildys keletą solo dalykų akordeonu.

Šis nuotaikingas balius įvyks lapkričio 25 d.
Knights of Columbus salėje, 222 Queenston Road.

š< ’ ams gros 1 u viškas OLYMPIA Orkestras iš TORONTO, vedamas A 1b. Ri pke viėiaus. 
Šokiu prudžia 7 vai. 20 -min. Jaunimo meninė dalis 9 v. — 9 v. 45 min.
vertis BUFETAS, LOTERIJA IR STALIUKŲ LOTERIJA.
įėjimas SI.50. Studentams 15 et. Hamiltono Lietuvių Namų Valdyba

HAMILTON, Ontario
M. Valančiaus Liet. šešt. mokyklos 
mokinių tėvų visuotinis metinis susi
rinkimas šaukiamas lapkričio 26 d., 
sekmadienį, tuojau po pamaldų, 12 

! vai. AV par. salėje.
Darbotvarkėje: pranešimai, tėvų 

-to rinkimas ir kiti aktualūs mokyk
los reikalai.

Prašome visus mokyklą lankančių 
nokintų tėvus būtinai atsiHnkvti.
tėngsimės susirinkimo neužtęsti, kad 

nesitrukdytų Jūsų brangus laikas.
Tėvų k-to pirm, ir mok. vedėjas

ŠALPOS FONDO BANKETO, įvy 
usio 1961 m. spalio 7 d., apyskaita:
Pajamos $384. išlaidos $349.10. Pel- 

ias Š34.90. Dėkojame visiems atsilan-
lusicms. HS Fondas

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖ-; į
IMA lapkričio 4 d. surengė*Hamilto- ’ 

10 apyl. y-ba. Savanoriai-kūrėjai buvo 
pakviest! prezidiurrian. Įnešus iš St.l 
Catharines atvykusioms kariams ra- 
novėnams savo vėliavą, buvo pakvįes- 
as pagrindinis kalbėtojas pulk. P. Sa- 
adžius, kuris ragino dirbti Lietuvos iš
laisvinimui. /

Meninę dalį atliko Ročesterio lietu
kų choras diriguojamas p. Adomai- 
io. Choras sudarė gerą įspūdį. Ypač 
tiprus vyrų balsai. Po to choras ir sa- 
anoriai-kūrėjai buvo pavaišinti su

muštiniais ir kavute. Orkestrui gro- 
ant atsilankiusieji, kurių buvo apie 
>ora šimt u turėjo progos pasilinks- 
ninti ir išbandyti savo laimę loterL! 
joje. . A.

LIETUVIU PARAPIJOS CHORO 
uostas šokių vakaras spalio 21 d. pra-

Draugystės prospekte, goiežinkelic I su Pasis£kimu. T£i bu\o galimai

JAUNIMAS LIETUVIU NAMŲ 
BALIAUS PROGRAMOJE

V. Beniušis

< v

B. Bogušvtė

Lietuviai pasaulyje

i.’Lo pastato sieną, už kurios yra teatro ves- loterijai: tai lietuviai verslininkai '
Štai ino saulės šluota. Ko- t ibiui is ir bilietų pardavimo kasos. Pa- j Sakas Parcel Service — sav. p. Sakas:

iž- ti t’ino teatro sale turi 830 vietų. Kiek ; >hur Heat Sales — p. SrmkeviČius;
Šiandien A. Sniečkūs galima spręsti iš pridėtos nuotraukos Į A.B.C. Auto Body — p. Gudelis: Con-

olskis ir Ap
reiškia nuo-

S. A.

labai jau drąsiai linksniuoja žodį “tau- -- t°atro ekranas primena amerikie
čių Cinema-Scope proporcijas. Atrodo, i monas. Jiems choristai

JA Valstybės
j LŽ S-GOS DETROITO SKYR. valdy- 
. bą sudaro: pirm. T. dr. T. Žiūraitis, 
OP., vicep. VI. Mingėla, sekr. P. Ja
nuška, ižd. M. Sims, narys J. Kriš- 

i čiūnas. žurnalistai, gyveną Detroite 
ir apyl. miestuose, norį Šio skyr. veik
loje dalyvauti parašo apie save pirm.: 
Rev. Dr. T. Žiūraitis, OP., 775 W. 
Drahner Rd., Oxford, Mich. V-ba .

BRIDGEPORT, Conta. lietuvių kolo
nijoj gražiai veikia vargon. A. Stani- 

I šausko vadovaujamas mišrus kvarte
tas, kurio nariais yra: Alė Janiūnienė, 
Inga Tamošaitienė. , Jonas Butkus ir 
Vladas Barius.

A. RE1VYTIS, čikagietis, perrinktas 
buv. policijos tarnautojų organizacijos 
"Krivūlės” pirmininku.

O. ir J. GINKA1, plačiai žinomi vei
kėjai, šiemet mini 40 metų vedybinę 
sukakti.

INž. J. MIKAILA, dirbąs General 
Motors b-vėje, Detroite, sukonstravo

žurnalą “Vytį**, eilę metų buvo “Mu
zikos žinių** redaktorium, suredagavo 
Liet, vyčių istoriją. Už nuopelnus ka
talikų akcijai ir spaudai 1952 m. po
piežiaus Pijaus XII apdovanotas ‘Pro 
*Eččlesia et Pontifice” ordinu.

OHIO LIET. GYDYTOJU DR-JA, 
švenčianti savo veiklos dešimtmetį, 
lietuvių kultūriniams reikalams yra 
sudėjusi penkis tūkstančius dolerių.

Į lapkričio 25 d. Mūsų jaunimas duos 
trumpą ir įdomią programą. Pirmą 

: kartą Hamiltone išgirsime liet. “Olym
pia** orkestrą. Jo vadovas Alb. Ripke- .uviuio m-^jv, 
vicius paruošė specialų Hamiltonui j automašinom vienos plokštės spyruok- 
lietaviškos šokių muzikos repertuarą.•• lę. Paprastai yra vartojamos kelių

t Baliaus pelnas skiriamas Tautos Na-' plokščių spo.ruoklės. Tuo patobulirii- 
mams. kurių statyba visu rimtumu pla-’mu susidomėjusios įvairios b-vės. 

' nuojama ateinančiais metais. Tad visi) JONAS NOVICK AS, Los Angeles, 
tautiečiai, vpač LN nariai, jauskime<t^auSe^u\ S^li būti gražiu pavyzdžiu.

. ’ . . Prieš trejetą metų jis sėkmingai bai-
f pareigą šiame parengime dalyvauti. bė UCLA un-tą inžinieriaus laipsniu.

Dabar dirba kaip inžinierius ir vasa- 
i romis po keletą savaičių kaip karinin- 
I kas'išvyksta į karinius dalinius prakti- 
Į kai. Šalia darbo, visu atsidėjimu ruo
šiasi magistro laipsniui. Be to, yra 
aktyvus skautų veikloje.

J? VAINAUSKAS, neseniai buvęs

D. Britanija
SODYBOS REIKALAI

(Pagal žinias gautas oro paštu)
Anglijoj veikiančios Liet. Namų 

b-vės akcininkų suvažiavime, kad 
greičiau būtų apmokėtos b-vės skolos, 
buvo nutarta parduoti turimą Sody
bą, kuri tarnauja lietuvių kultūriniams 
reikalams. Tenai taipogi gyvena ir ke
letas lietuvių senelių. Už Sodybos par
davimą pasisakė 1397 balsai, už jos 
pasilaikymą — 707. Pagal balsus, So
dybą jau reikėtų parduoti. Tačiau 
lietuvių gyvenime tai labai jautrus 
dalykas. Dėlto reikalas dar delsiamas.

Naujausiomis žiniomis, šiai proble
mai išspręsti susidarę tartytum du 
blokai: vieni nori Sodybą tučtuojau 
parduoti, kiti — '

Paskutiniuoju metu į Sodybos rei
kalą įsimaišė naujas aspektas. Buvęs 
“Europos Lietuvio’* red. Br. Daunoras 
multiplikavęs 4 stambių, mašinėle ra
šyti! puslapių tekstą ir jų 200 egz. iš
siuntinėjo Brit. Liet. S-gos nariams su 
originaliu pasiūlymu: jeigu jau Sody
bą būtinai nusistatoma parduoti — 
jis norįs ją nupirkti. Siūlo £17.000. 
Jeigu šis siūlymas nebūtų priimtas, jis 
turįs kitą: Sodybą penkiems metams 
išnuomoti jam. Jis mokėsiąs nuomos 
po £500 į metus ir nuomą už penkis 
metus sumokėsiąs iš anksto. Be to, 
mokėsiąs visas išlaidas, ir valdiškus 
mokesčius, paliksiąs ir visus senelius, 
kurių šiuo metu ten yra 4. Išlaikysiąs 
visą Sodybos turtą tvarkoje ir tokiame 
stovyje jį perduosiąs b-vei pasibaigus 
5 m. nuomos laikui. Per ta laiką, esą, 
b-vė pajėgsianti išbristL4š^-skolų. Br. 
Daunoras ragina remti jo pasiūlymą.

Pr. Al.

p TAUTOS NAMAMS vajus su kiek- 
: viena nauja savaite duoda vis gražes- 
j nių rezultatų’ šioji pasižymi ypatin- 
I gai didelėmis staigmenomis — 3 ty
lūs, bet dideli tiesos ir nuoširdumo

• mūsų kolonijos lietuviai padidino bū- 41 
‘ simąji TN kapitalą net S2300: J. Kly-
i pas. prisidėjęs jau iki šiol S500, pa- torontietis, medžio skulptorius ir stanu 
Į skyrė dar S1000: Pr. Ročys, kurio visi bus neprikl. Lietuvos moderniu baldų 
i 4 šeimos nariai yra dideliame LN na- pramonininkas, persikėlęs iš Kanados, 
rių būryje su bendra S600 suma, dar dirba savo profesijoje ir nusipirko 12

: pridėjo S1000: Pr. Parieštis, tik prieš Į butų naujus puikius namus N. Holly- 
i kelis metus atvykęs, iš Anglijos, LN Į woode.
paskyrė S200. Nuo vajaus pradžios: pR ruGAILIŠKIENĖ » PASZKO, 
jau esame pasiekę S37A00. LN v-bos m amįįaus> vjena nuskrido lėktu-
vardu sms savanos didiesiems entu- > į Ro- paskui j gventaja žemę
ziastams reiškiame gražiausią padėką! | paįestinon ir vėl sugrjžo. Kelionė kai- 

TALKA LN SKLYPUI VALYTI ra- ’ havusi $1600. Tai moteriškė mėgstanti 
do pritarimo narių tarpe ir daugumas • keliauti. Amerikon iš Lietuvos ji ąt- 
prašvtu tautiečiu mielai paaukojo sa-' vyko 1905 m. ir po to du kartus bu
vo daiba TN. Lapkr. 3 d. padėjo J.Vo’sugrįžusi aplankyti gimines. 
Kaminskas. B, Šeduikis, Pr. Rakaus
kas ir St. Bakšys. Lapkr. 11 d. — Br. amžiumi Amerikoje gimęs lietuvis, mi- 
Aselskis su savo sunkvežimiu, pade- , rė Shenandoah. Pa. Palaidotas lapkri- 
dant Ad. Dalangauskui, sugriovė liku-či0 1 d. vietos lietuviškose kapinėse, 
sias dar pašiūres ir medines senas į Velionis yra buvęs SLA prezidentas, 

i tvoras, o lapkr. 15 d. didesnis vyrų; viceprez. ir daugelio komisijų pirm.
j K. VTDIKAUSKAS, gyv. Filadelfi- 
| joje. Pa., mirė spalio 21 d. Velionis 
■buvo gimęs 1879 m. Atvykęs į Ameri
ką rašė lietuvių, ukrainiečių, lenkų,

i esperanto ir kt. laikraščius. Buvo ap- 
; dovanotas Gedimino ordinu. Jo eilė- 
į faščių iš esperanto kalbos yra išversta
į kinų ir japonų kalbas. Susitvėrus 
“TŽ” rašė ir jiems.

DAIL. R. VIESULAS gyvena Fila- 
kas norėtų jas nusigriauti ir plytas iš-; delfijoje, kur Temple un-te dėsto gra- 

rimta dė- sivežti. prašome kreiptis pas St. Bakšį, j ^ką jau antrus metus.
gt Lietuvoje R. Viesulas studijavo tei-

SOLISTĖ LIIJJA ŠUKYTĖ, kuri ne- sę, vėliau buvo dramos aktorius. Me- 
ųU seniai su dideliu pasisekimu koncer- ną ėmė studijuoti tik Vokietijoje, Tai- 

tavo Čikagoje, vėl yra pakviesta i pa- ! komosios Dailės institute Freiburge.
Į šaulio lietuvių sostinę ir šį savaitgalį, } <o o
lapkr. 25 d., išoildvs orograma Ame-, ICjNAS SAKALAS, su mūzomis per- 
rikos Liet. Stud. S-goš visuotinio su- i traukomis, išbuvęs xuenu .iš -Draugo 
važiavimo baliuje, kuris ivvks Morri- [redaktorių net 43Įmetus, išėjo j pensi- 
son viešbučio Grand Ballroom salė-'A ^mtmeti jis buvo
je 8 v.v. Solistei akomponuos muz. t^hniskasis redaktorius skaitė ko- 
M Motiekaitis rekturą, dėste surinktąją medžiagą į
‘ Gruodžio pradžioje solistė koncer- fofmas- Anksčiau Šalia to,
ruoš Toronte jis dirbo ir kitą darbą: redagavo visas

ylietuviškaš žinias, korespondencijas, 
STUD. M. MIKELĖNAITĖ, gauda-: juokų skyrių, ir kt. Parašydavo repor- 

. ma stipendijas antrus metus, studi- tažų iš lietuvių gyvenimo.
juoja McMaster un-te kalbas. Š.m. I. Sakalas spaudos darbą pradėjo 
ji išrinkta katalikiškojo Newman klu- i Lietuvoje “Šaltinio** redakcijoj. Ame- 
bo pirmininke. Tai pirmoji studentė I rikon atvykęs, su kitais veikėjais, gruodžio pirmomis dienomis pabėgė
lio klubo istorijoj išrinkta pirmininkės 1915 m. įsteigė laikraštį “Santaika”, • iius liečiančiais klausimais. Rašte pa- 
pareigoms. Sk. St. 1 Vėliau, dviem atvejais redagavo jaun.; brėžama, kad vokiečiai pabėgėliai ypa

tingai supranta užsieniečių pabėgėlių 
dar sunkesnę ne savo padėtį ir nori 
su jais bendromis jėgomis svarstyti ir 
spręsti gyvybinius klausimus.

Vok. LB Inf.

P. BIRŠTONAS, 93 m., seniausias Vokietija
NAUJAS NR. “HEIMATSTIMME”. 

Šiame Lietuvos vokiečių Landsmann- 
schafto Heimatstimme nr. yra apsčiai 
žinių iš mūsų tėvynės. Antrašte “Ver- 
lassen, aber nicht vergessen” praneša
ma, kad ruošiama spaudai ir lapkričio 
mėnesį išeis 12 paveikslų leidinys 
spalvotų vaizdų iš Lietuvos. Jo kaina 
nuo 2.60 iki 2.80 DM. -Galima užsisa
kyti 'sekančiu adresu:

“Heimatstimme”
(20),Salzg. — Lebenstedt, 
Saldergraben 12.
INVALIDAS ANT. PUIDOKAS gy

vena Schongou/Lech, Tannehof 16. 
Jam nupjautos abi kojos, išimti netik 
dantys, bet ir dantų kaulai, sugadinta 
širdis ir viduriai. Viena koja vėl gen
da ir dar reikės patrumpinti. Jis yra 
lietuvis patrijotas, dalyvavęs Klaipė
dos sukilime 1923 m., kariavęs prieš 
bolševikus, o dabar yra visų apleistas 
ir vienišas.

šioje apylinkėje gyvenęs Bronius 
Gabrėnas nusižudė ir buvo p. Rimeikio 
pastangomis gražiai palaidotas; jam 
jau pastatytas paminklas ir užpirkta 
žemė 12-ai metų. Gabrėnas sirgo nuo
mario liga.

VOKIEČIŲ PABĖGĖLIAI KVIEČIA. 
Bund der Vertriebenen, Bonnoje krei
pėsi į PLB Vokietijos Krašto Valdybą 
atsiųsti savo atstovą į bendrą vokie
čių - užsieniečių pabėgėlių pasitarimą

būrelis — Pr.. Ročys, J. Klypas,. V. 
Gelžinis, A. Paulauskas, J. Rakaus- 

: kas ir St. Bakšys per visą dieną be
veik baigė viską sudeginti. Visiems 
talkininkams v-bos vardu nuoširdi pa
dėka!

Didelio laužo kūrenimas miesto 
centre ugniagesiams teikė daug rū- į 
pėsčio, nes aplinkiniai gyventojai 
juos trukdė nuolatiniais skambinimais. į

Dar yra dvi mūrinės pašiūrės. Jei į

natyti iš gausaus publikos atsilanky-;
mo. Taipgi daug prisidėjo prie šio pa- į Nuotraukose . matome mūsų 
•engimo sėkmės stambieji aukotojai: ninkus iš pačių jauniausių jų

Jie savo pasirodymu š; 
baliuj
atsiektais laimėjimais.. Tikime, kad 
hamiltoniečiai ir apylinkių lietuviai 
parodys savajam jaunimui 
mesi gausiai atsilankydami.

LIET. N. BALIUS jau šį šeštadienį.

meni-: 
tarpo. Į 

leštadienį LN 
suteiks progos pasigėrėti jų 

laimėjimais..
ir

ession Garage — pp. £ol 
choristai Vr<ta”. Tais laikais jam tauta neegzista

vo. Iš po Stalino saules šluotos jis ižifi- sovietai jau spėjo nusikopijuoti ši' širdžią padėką.

Mokslas dabar su
traukia hemoroidus 

be skausmo ir 
nepatogumo

Surastas vaistas, kuris palengvina 
skausmus bei niežėjimą rr sutraukia 

hemaroidūs.

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

Daugeliu atvejų buvo švelniai pa
lengvinti skausmai ir ištikrųjų alsiu- 
girnas (sutraukimas) įvyko: <

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

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

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

vaistinėse — pinigų grąžinimo ga
rantiją.

J—4807
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amerikiečių kino pramonės laimėjimą.
} ŠIAULIŲ DRAMOS

TEATRUI — 30 METU
Savo trisdešimtmetį atšventė Šiau

lių valstybinis dramos teatras. Per šį 
laikotarpį jo scenoje buvo pastatyta

< 150 veikalų, suvaidinta virš 5000 spek- 
; takliu. Teatre savo kūrvbini kelia

• -

■ pradėjo režisorius J. Miltinis ir rėži- 
Į sorius J. Rudzinskas. Teatras lietuviš- 
' kajai scenai davė žinomus aktorius — 
, E. Bindokaitę. P. Pinkauskaite, S.
Paską. —vkst—

Pažaislio vienuolynas ir bažnyčia, 
• vieno iš besilankiusių pavergtoje Lie- 
: tavoje teigimu, panaikinti kaip lietu
viškosios šventovės. Vienuolės išskirs- 

; tvtos dirbti į kolchozus, o Pažaislio 
. bažnyčia esanti paversta į psichiatrinę 
j ligonine. Tačiau turistams ten nelei

džiama lankytis.
Vilniaus styginis kvartetas Bukareš- 

j te laimėjo premija tarptaut. konkurse.
Zigmas Januškevičius buvo nuvykęs 

j skaityti paskaitų į JAV. 
i

Paryžiuje gastroliavo baleto šokėjai 
Sabaliauskaitė ir Banys.

A.a. Miškinienė, poeto Antano, Vin
co ir vertėjo Motiejaus Miškinių mo
tina. mirė Lietuvoje, sulaukusi dau-

! giau 90 m. amz. Palaidota Vajesiškio 
; kapinėse.

Pranciškus Čeponis, matininkas, mi
rė Kaune. Laidotuvės įvyko su katali-salėje. Welland 
kiškom apeigom, kuriose dalyvavo gra- j St. Catharines, 
žus būrys žmonių. Garbės sargybą ėjo Programa: Atidarymo žodis — ra 
matininkai: Ivaškevičius, Kunigauskas. Amovėnų skyriaus pirm J. Grigo: in- 
Šarkausk a s, Martinaitis. Kanapinskas. I vokacija — Tėvo B. Mikalausko. OEM: 
Šutas ir Ratickas. Velionis buvo 83 paskaita — Itn. Z. Piliponio: meninė 
m. amžiaus. Nesirgo ir mirė po pasi- . . .. .. . ,
vaikščiojimo. Buvo giliai tikintis ir di- 
delis patrijotas.

Lietuvon ir

941 Dundas St. W„ir 15 et. 
ir voką.

Užsakymus su 
pinigų perlaida 
siųsti adresu:

Spaudos B-vė
“ŽIBURIAI’,

Kaina 10
įskaitant

Ontario prov. užsa
kytojai turi pridėti 

3% Salės Tax,
Torbrito 3, Ont.,
Canada.

Lietuviški tekstai.
Tinka pasveikinti 

gimines, pažįstamus 
šiame kontinente 

bei pasiųsti 
i Sibirą.

minė-
apyl.

Sven.
minė-

CALGARY, Alta
LIETUVOS KARIUOMENĖS 

jima rengia L. Bendruomenės 
valdyba lapkričio 25 d. Victoria 
15 Ave. a 3 St. E.. Calgary. Po
jimo programa — šokiai su užkan
džiais ir kokteiliais. Apyl. valdybos 
sekr. G. Elvis išsiuntinėjo gražius 
spausdintus kvietimus. K.

N iaga ra pusiasa I is
LAPKRIČIO 23-os minėjimas įvyks 

lapkričio 25 d., 6.30 vai. vak. slovakų 
” i - Page gt. kampe.

Tdupyk ir skolinkis 
kooperatiniame 

bankelyje “Talka"
ISDUODAMOS ASMENINĖS PA
SKOLOS iki $3.000, morgiči’i pa
skolos iki 50% turto vertės. Nemo 
karnas gyvybės draudimas. PILNAS 
ČEKIU PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais - penktadieniais 9 vai. -1 vai. p.p.
• An4radieniais ir * Tali

ŽO KING STREET EASfr, ROOM U. • Telefonas JA

dalis, kurią išpildys TL choras“Var
pas”. vad. muz. St. Gailcvičiaus. Po 
to — subuvimas; veiks bufetas su šil
tais ir šaltais valgiais, gėrimais ir tur
tingą loterija.

Lapkričio 26 d. 10 vai. ryt 1, 75 Rolls 
\ve.. St. Catharines. Ont., pamaldos 
rž žuvusius ir žūstančius kovotojus 
ei Lietuvos laisves.

j • < Maloniai prašome visus lietuvius iš 
! artimesnių ir tolimesnių apylinkių mb 
nejimę dalyvauti.

WINNIPEG, Man.
ŠEŠT A D. MOKYKLOS tėvų susirin

kimas įvyko lapkričio 5 d. parapijos j 
salėje. Išrinktas naujas tėvų komite
tas is: pfrin. V. Stankevičiaus, sek re t. • 
— J, Kuncaitienės ir ižd. — A. Kun- ‘ 
caičio.

Šiais metais mokykloje mokytojauja , 
J. Činga, J. Malinauskas ir kun. J. ‘ 
Bertašius. tautinius šokius moko J. 
Kriščiūnienė. Po Kalėdų į mokyktojų; 
eiles sutiko Įsijungti St. Ramanšaus- 
kas. Su vyresniais vaikais dar dirba V. 
Smaili c nė.

JAUNIMO ORGANIZACIJA prade- ‘ 
■y savo darbą. Ji suskirstyta i dvi gru-' 
peS: vyresniųjų ir jaūnučių. Vado
vauja ii. Barkauškaitė.

PARAPIJOS BANKETAS ■ balius 
:vyks lapkričio 25 d., šeštadienį. Gros 
“Astrada-Shurna” orkestras.

PARAPIJOS MUGĖ - bazaras įvyks 
gruodžio 7.8. ir 9 d.d. vakarais. Ba- ■ 
zaro metu ten pat veiks bufetas su 
šilta vakariene. Loterijos knygutės jau 
atspausdintos. Fantus suaukojo lietu
viai biznieriai.

RENKITĖS SAVO KALĖDINĖMS 
SIUNTOMS

ATIDARYTAS NAUJAS GARAŽAS
COURTLAND AUTOMATIC"

Courtland, Ont., prie Highway No. 3
. . (bnV. Loksfeln TrNMpMt tM.) ’ •U

TaisMM antomattnės transmis&iėfc tr btei rtSIn igtoRrtfciB'u Mechanmis 
rcnnntoK. Darbas sąžiningas ir garantaotas. t

įninkąs vi .\n.\S Tarvydas, buvęs Mfv. Wally’s Garage, Toronte.

I Vašingtonas. — Dr. J. S. Rad- 
vin. kuris vadovauja JAV klini- 

__ _________ i koms, tiriančioms vėžio ligą, pa-
Į reiškė, kad liga gali būti nugalė-;

. amovėnų vaMyba^ | ta artimoje ateityje;

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

seni ir duodami patarimai. Kailinių paltų apsauga — Cold Storage,
091 <P™ Dovercourt), Toronto 4, Ont.

VAjiiege telefonas le.

VENUS 
GĖLĖS VISOKIOMS PROGOMS — vestuvėms, 

gimtadieniams, laidotuvėms ir t.t.
Pristaiome i namus. Kalbame IletuvHkai.
Tel. LE. 4-4645, po « v. v. tėl. LE. 34037 

231RONCESVALLESAVE.
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Išvengti su sig rū d imu... 
pasinaudokite šiais paprastais 

patarimais:
• Patikrinkite savo siuntiniu adresu tikrumą. 

Apsipirkite dabar ir nuripirkfte iš anksto užtektinai

Apsirūpinkite vyniojamu popierium siuntifllains.
Rengiant siuntinius išsiuntimui, užrašykite adresą 
gavėjo ir siuntėjo, Įdėkite adresą Į siuntftrfo ridu 
ir užrašykite ant siuntinio viršaus.

• Prieš išsiunčiant pasverkite siuntinius artimiausio
je pašto Įstaigoje, kad žinotumėte, kiek reikia klijuo
ti pašto ženklų.

G R U O D 2 I O 1 7 D I Ę N Ą,,yra paskutinė išsiunti- 
mo data vietiniam pristatymui.

Australija
Iš KAUNO Į SYDNEJU spalio 26 d. 

atvyko Linartienė pas savo dukrą Pa
jautą Daukuvienę. Jos vyras neprikl. 
Lietuvos laikais buvo kino kronikų 
ga m i n t o j a s. m i r ė Sibire.

VYTAUTAS KUNDROTAS, 45 m. 
amž., gyv. Mooroolbark, rastas virtu
vėje be sąmonės ir sužeista galva. Nu
vežtas į ligoninę mirė.

LIETUVOS, LATVIJOS ir ESTIJOS 
atstovybės Brazilijoje nuo spalio 18 
d. esančias galutinai uždarytos. Tai 
padaryta Brazilijos užs. reik. min. S. 
Dantas raštu. Atstovybėms palikta tei
sė tik duoti liudijimus ir tvirtinti pa
rašus.

Venezuela
tlEfĮJVlV SAVIŠALPOS BENO- 

RUOMENE apjungia visus lietuvius. 
Kitų lietuvių organitacijų nėra. Tos 
bendruomenės Caracas© apyl. leidžia 
neperiodinį leidinį “Atgarsiai”. Iki 
šiol išleisti penki numeriai. Redakcinį 
kolėktyvą sndaro: I. Staškevįdienė. B. 
Domeikienė ir A Šliogeris.

LIET. MOKYKLAI Caracase vado
vauja mokyt. Regina Jarmalayičiūtė.

V AS AMO 16 GIMNAZIJOS naudai 
vajuje Veneznelos lietuviai suaukojo 
$355.

DANTV GYD. f. TMNKONAnfe, 
siekdama augštesnio mokslo laipsnio, 
specializuojasi Venetuetos centr.un-te.

A; PAVASARIS, gvv. Caracase, ak- 
ty’V’iai reiškiasi dainos mene. Jis ir 
šiais metais dalyvavo Escuela Nacional 
de Opera. Dainavo “Madame Butter
fly” ir “Tosca'LjwisUtymuose.
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ALFONSAS GRICIUS 
"PAŽADINTI SFINKSAI

Kandidatai į At-kų Fed. vaidybą

Alfonsas Gricius išleido jau i “Klajokliai vėjai sulėkė raudoti 
trečią savo poezijos knygą “Pa-i^en nužudytos gulbės mylimos“. (20). 
žadinti sfinksai”, šiai knygai ve- Kaikurie Alf. Griciaus vaizdai 
damuoju eilėraščiu eina 
“Nebylūs, nepajudinami vėjų, 
Šaknis Įleidę į manas mintis, _______ _ __ _____ __ ___
Šioj knygoj šnaudžiate keisti trofėjai KUrį j$ džiaugsmo žėrinčiais langais. 
Fantastiškuos sapnų miškuos jūs ___ i . “ 1“

surinkti. įiį okeano skliauto pradingai“. (22).
Miškuos, kurių aš yriaus pasodinti . .
Drumstom, kaip varis upėmis žemyn.- _ ■Gi 1C1US yra tikras naujo 
Paskum klausiaus, kaip sunkiai krinta žodžio kūrėjas: jo bemaž kiek- 
Jų lapai, šį pasaulį keikdami”. 

Po to eilėraščio eina 11 “Už

yra pasakiški ir savotiškai mistiš-
- Ki; pvz,
‘“Dainuoju tau, slaptinga jachta.

Norėdama pabėgti atslenkančią naktį
• II*/ Ab'o'jnn nradt 99 \ i

’viena eilutė yra originali ir kon- 
idensuota; pvz-.G^^j^^^

i -i a u n i n -ua ] “Mintis suguldė ant minkštų bangu,
Svajoja jie (= vaikai) kapstydamies

t smėly*'.
■ Jam “vasaros žara dažytom lū- 
|pom”, jam žvaigždynai ir arfos 
( ‘ Ošia”, “žvaigždžių muzika lauki- 
i'nė’\ jam “miega kūnai šio pašau-

raščiai “Peisažų Įlankos” pavadi
nimu — H dalis.

Iš vedamojo 2 posmų eilėraš
čio jau galima nujausti, kokio tu
rinio ir formos bus visas 20 eilė- 
raščių rinkinys. Paties poeto nuo- |j0 sužalotų per naktį žaidžiusių 
taikos labai silpnai tcatsispinui*.'gapmi’-’, 
jis kuria vaiždus, kurie jo poezi-j Ąjj Griciaus “Sfinksai” yra 
jos ėjimams sudaro atitinkamą neutralūs erotinėms, patrijoti- 
nuotaiką, kuri tačiau nėra nęiin$ms, socialinėms ir religinėms 
džiaugsmas, nei liūdesys, nei mei- emocijoms. Marksistiniai kriti- 

, kai pasakytu, kad Griciaus poezi- 
ja nukreipta i socialinę tuštumą. 
Taip, šioje knygoje galioja “me
nas menui” — “l’art pour Tart — 
principas.

Skaitant Griciaus eilėrašti, rei
kia įtemptai galvoti, reikia eiti 
su poeto ritmu, kuris, Birutės 
Pūkelevičiūtės žodžiais tariant. 

Į ‘‘yra poetinės sielos tekėjimas”, 
> “Kai susirangęs horizontas snaudžia [Jei skaitytojas Savo sielos uenu- 

Akis pridengdamas nakties skvernu, j Stato pagal “poeto sielos tekėji
mą”, jei reikiamai nesusikaupia, 

! tad jo sąmonėj atsiranda lyg 
<12 p.), spraga, lyg tuštuma, ir jis nebe- 

junta vaizdų estetikos bei jų ža
vumo. Skaitant Griciaus eilėrašti 
reikia nemažesnės minties Įtam
pos, kaip skaitant Spinozos ar 
Em. Kanto filosofiją.

“Pažadinti sfinksai” yra augš- 
(20). to meno lygio kūrinys, bet ne 

. ,, „ . . . . . i kiekvienam skaitytojui sukels to-
gausos , kaip žmones ir. nuotaika, kokioje jo eilėraš- 

“isbalę’, kaip žmogaus veidas. :čiai yra suįurti; nJe įiekvienas 
Arba: į skaitytojas jaus Griciaus lyrikos

“Kalnai, kur amžinasis sniegas 
Saulėtekiuose žybčioja rausvai, 
Kur kopdami akimirkai užmiega C 
Pūkuoti debesų žirgai". (44).

. Neretai poetas sukuria ne vien 
^neapibrėžtą”, bet ir neįtikina
mą, nors nuoaikingą vaizdą: pvz.. i

lė, nei neapykanta, o žavėjimasis 
neapibrėžtumu (ispaniškai “en- 
canto d e lo indefinido"): poetas 
1-curia didingus, egzotiškus (jis 
matė ir išgyveno daug agzotikos 
savo kelionėse Australijoje ir 
Amerikoje) vaizdus, kuriuose 
vaizduoja gamtos reiškinius su 
žmogaus ar gyvulio išviršinėmis 
ir išvidinimės ypatybėmis, pvz.:

Laukinėj dykumoj susėdo audros 
Ir ilsina gigantiškus sparnus”.

Taigi “horizontas”, lyg gyvatė 
"susirangęs, snaudžia, akis pri
dengdamas nakties skvernu".

Arba:
,' " Klausos kalvūs mirtinai išbalę, 

Kaip liejas vėjų ūžesys kimus’

I groži

*1 T’. » .

^W? Sį '"
*• ^^*>> < % * ?
>“:> : . ’ £U. ••^|<.-

j|

O

Vyriausioji rinkimų komisija 
■ lapkričio 12 d. sudarė bendrą pąp 
siūlytųjų kandidatų sąrašą ir pri-

• ėmė balsavimo taisykles.
Kandidatu į Federacijos vadus 

yra pasiūlytas ligšiolinis Federa- 
!rijos garbės teismo pirm. dr. St. 
į Bačkis. Į Federacijos valdybą yra 
pasiūlyti šie kandidatai: A. Barz- 

\ dūkas, Pr. Grušas, dr. A. Sužie
dėlis, dr. VI Viliamas ir J. Vitė- 

; nas iš Vašingtono, kun. V. Dabu-

šis ir dr. V P Vygantas iš Niu
jorko ir J. Šoliūnas iš Baltimorės.

Kandidatais i kontrolės komisi
jos pirm, yra dr. B. Radzivanas iš ■ 
Niujorko ir L. Valiukas iš Los 
Angeles.

Kandidatais i kontrolės k-jos 
narius yra: J. Jodelė ir J. Kojelis ' 
iš Los Angeles ir A. Sabalis iš 
Niujorko.

Vasario 1 d. 1962 m. yra pas
kutine balsavimo diena

KNYGŲ 
PASAULYJE

Nuotrauka iš vieno sovietinės Lietuvos filmo — prievartinės kūrybos padaro

SOVIETINĖS LIETUVOS FILMAMS 
TRŪKSTA SOVI ETIŠKUMO
Sovietinės Lietuvos kinemato

grafija iki šiol negali surasti savo 
kelio. Dabartiniai Lietuvos kino 
filmai yra propagandinė priemo
nė bolševikinei minčiai skleisti. 
Tačiau kiekvienas kūrinys, kaip 
propagandinė priemonė, netenka 
savo meniškumo. Sovietinė litera- 
ratūra, teatras, kinas pasižymi 
vienu pagrindiniu bruožu — jie 
nevaizduoja žmonių ar Įvykių to
kių. kokie jie yra. bet tokius, ko
kius komunistinė propaganda no
ri matyti. Šis bruožas dar labiau 
aosunkin- sovietinius kūrėjus, jų 
išraiška .r menines priemones.

Alfonsas Grioins, PAŽADINTU. Sovietinės Lietuvos meno kriti- 
SFINKSAI. "Lietuviu Dienu" j1?1 Pastebėjo, kad
leidinvs. Finansavo kun. Jonas Kūrybine kino darbuotoju veikla 
A. Kučingis (4364 Sunset Blvd . J toli gražu nepateisina lūkesčių. 
Hollywood 29, Calif., USA). Ti-i Tokie kino filmai, kaip ‘‘Kai su- 
ražas 400 egz. Kaina $1.50. -- - ......... —

J. Gobis

Pavojingos programos vaikams
Amerikos tarptautinė pedago

ginė radijo ir televizijos dr-ja 
skelbia, kad tėvai turi saugoti vai
kus nuo netinkamų televizijos 
programų. Draugija tyrė 4 metus 
visas televizijos programas, ku
rios veikia vaikų gyvenimą. Kas
met dėl televizijos programų vai-'ruošė rodomų filmų. Negalima 
kai ir paaugliai daug ką mėgina ir! vaiko išleisti i kiną, kai ten rodo- 
gyvenime vykdyti. Nusikaltimuimi baisiausi vaizdai. Vaikas, iš ki- 
skaičius labai auga, prieš juos;no parėjęs su pilna galva visokių 
kovoti stengiamasi, bet be gerų i vaizdų, nemiega net naktimis, nes 
rezultatų. JAV RT dr-ja dabar \ vaizduotė I _ . 
viešai spaudoje paskelbė: televi-: dinta. 
zijoj yra gerų ir blogu programų. ; 
Tėvai turi neleisti vaikams žiūrė-i 
ti "Three Stooges”. Netinka ir;
kaikurie gyvulių "‘kartūnai“ Prie j Lietnvhl 
blogųjų priklauso kaubojai, Įvai-j lietuvilI ir _ o............... ...
rūs Popeye. Soupy Sales, kur su- ir visuomeninio gyvenimo

KUN. Mt. J .GUTAUSKAS baigia
• ruošti spaudai platoką t i kybos \ ado
• yėlį šeštadieninėms mokykloms. Taip 
‘gi jis yra užsimojęs parašyti lietu
J viską maldaknyge vaikams, šiuo me
tu kun. dr. J. Gutauskas yra Delhi, 
Ont., lietuvių parapijos klebonas.

“LAIŠKAI LIETUVIAMS*’ ruošiasi 
keisti vardą nuo 1962 m. pradžios ir 
žada įsivesti daug naujovių, kurių li
gi Šiol nebuvo. Pirmiausia pats žurna
las oficialiai būsiąs pavadintas religi
nės ir tautinės kultūros žurnalu. To
kį pavadinimą seksią ir augštesnio ly
giostraipsniai. Numatoma įvesti ir 
“Skaitytoju laišku” sk\riu “LL” lei
džia Tėvai jėzuitai.

A. ŠKĖMOS raštų išleidimo fondui 
įnašus prisiuntė dr. A. Razma $20, A. 
Butaitė $10, Z. Mereckis S10. G. Kar- 
nauskienė $2.

NAUJAS UKRAINIEČIU 
ŽURNALAS

Išėjo ukrainiečių žurnalas anglų kal
ba “The New Review", paženklintas 
pirmuoju numeriu ir š.m. lapkričio 
mėn. data. Jį gavau iš vieno gero sa
vo bičiulio darbovietėje, bu v. Solov
kų kalinio, ukrainiečių istorijos prof. 
S. Pidhainy, kuris yra žurnalo leidėjų 
k-to pirmininkas. Žurnalą leidžia The 
World Federation of Ukrainian For
mer Political Prisoners and Victims 
of Soviet Regime. Redaktorius — prof. 
S. Pidhainy sūnus Oleg Pidhainy-un
to doktorantas.

Bent pradžioje žurnalas eis kas du 
mėnesiai. Jo paskiro numerio kaina 

: 35 čt., metinė prenumerata — $2. 
: Adresas: The New Review, 381 Con
cord Ave., Toronto 4, Ont. žurnalas 
spausdinamas Homin. Ukrainy (Ukrai-

, 140 Bath-

“DRAUGO” šiemetiniam romano 
konkursui prisiųsta 9 kūriniai, 

j “Į LAISVĘ" žurnalą redaguoja Sta
sys Daunys, talkinamas kolektyvo: P. 

! Bagdono, J. Baužio, Al. Barono, VI. 
Būtėno ir V. Rygerto. Eilė bendradar
bių sutiko talkinti redakcijai specia
liose srityse.

“DIRVOS" romano konkurso taisyk
lės baigiamos paruošti ir greitai bū
siančios paskelbtos. Premijai J. čėsna 
yra paskyręs $1000. Premijos įteiki
mas — 1962 m. rugsėjo 29 d. Cleve-- 
lande. Rankraščius komisijai reikėsią 
pristatyti bent pusantro mėn. anks
čiau. kad komisija galėtų juos laiku 
perskaityti.

“GARSAS”, LRKSA organas, susi
darius nenugalimoms kliūtims jį leisti: 
Wilkes-Barre, Pa., spausdinamas “Dar-; 
bininko” spaustuvėje, Brooklyne, N.Y. ’ 
Visa medžiaga laikraščiui siunčiama! 
senuoju adresu. “Garsas" pradėtas 
leisti 8 psl. eis kartą per mėnesį.

RAŠYT. JONAS RŪTENIS. Icuris 
savaitgaliais griebiasi ir teptuko, tu- 

j ri nutapęs eilę paveikslų. Gruodžio 
mėn. organizuoja “savaitgalio dailinki-; 
kų-mėgėjų" darbų parodą. Parodą glo- Į 
boti imasi Liet. Atletų klubas.

J. GRIGALIŪNAS įvykusioje Čika 
gos filatelijos parodoje, spalio 28-29 
d., kurioj buvo išstatvti suvežti iš ivai- į W. /.. j man Echo) Publ. Co. Ltd.,nu valstijų geriausi Lietuvos ir kitu; . 4 ~ .i < u- - i i • i • • • - tirst St.. Toronto. Ont.s valstvbiu pašto ženklu rinkiniai, uz x,. . . T ..mo, ♦ - * r . | Siame numeryje: Ivan Bahnanv—i Lietuvos specialu pašto ženklų rinki- T . ~ n- < o W

° 1 Vvt Knvni < \ k ’ x t -hor ' n* *avo ^ugščiausia premija — “Grand e rressi 5 ,e pon .IC : *JVyt. Kaxohs. A, Kezehs. A. Landsber-. ny - War and Revolu ion; Bav.d
Crane — Some .Considerations for an 

: Effective Foreign Policy: George Bu
lat — Problems of.Youth in USSR, _ 

l and Problems of Youth of Oppressed 
I Nations: Ulas Samchuk Our Dbun- 
‘ den Duty: Oleg Pidhainy — Jews and 
Ukrainians in World War II: Ikuko 
Kamitakahara — The Challenge of 

: Communist China: Henry Weiler ~ 
rid Peasants

I literatūros v ; _
bičiulius

fondo
. Kritikuodami! $)rglaniza,cine k<?misija ryzla?‘

- -- i kiek galima pilnesnę jo rastų laidą.

Škėmos raštams išleistiriame dalinasi mintinus apie lie
tuviškus filmus.
sovietini kino meną Lietuvoje.; Tam ;.ra reikPalinga iitJeratūroš bičiu. 
autoriai Švaistosi žodžiais, kurie: liu taIka
pabrėžia, kad filmuose nebuvo- xies tikim, kad lietuviu literatūros 
taip pageidaujamo “partiškumo"; i bičiuliai ir A. Škėmos žodį branginą 
jie išėjo nebolševikiniai savo for-! skaitytojai supras jo visų raštų paskel- 
ma. Čia rasime žodžius “neikūny-j bimo svarbą tiek šiandieniniam, tiek 
‘ ‘‘ ir ateities skaitytojui.

Kreipiamės į Jus, tikėdami, kad ir: 
Jūs norėsite savo įnašu įsijungti i A. 
Škėmos r raštų išleidimo fondą. Joks 
įnašas nėra per kuklus, joks įnašas nė
ra per didelis. Juos prašome siųsti:

ta mūsų gyvenimo tikrovė”, ‘‘kū
rybinė laboratorija neiškristali- 
zavo mūsų amžininko-tarybinio 
žmogaus”, “filmuose.pasireiškia 
abejotinos tendencijos” ir pan. 
Savo straipsni autoriai užbaigia br/J’^Valaitis. 2547 West 45th St., 
vienu smūgiu: “Mūsų filmu kū- j Chicago 32, ill., USA.
rėjai eikvoja didžiausias pastan- į A. Škėmos raštams išleisti organiza- 
gas kuo sudėtingiausiems kad-“inė komisija: V. Adąmkavičius, A. 
rams ir rakursams, kuo savites- ‘ Gustaitis. M. Katiliškis, J. 1 
niam vaizdiniam sprendimui, pa-i .- . r, _ —
miršdami, kad filmo likimą lemia“’“ Ū aUS’
jo idejiskumas . t j

Idėjiškumas filmo likimą le-j . , ...
mia tik partijai, o ne žiūrovui. Už' Latvių gimnazijai 
ką festivalyje laimėjo premiją ■ 
filmas “Gyvieji didvyriai" — už 
idėjiškumą ar už meninę formą?!
čia ir iškyla sovietinio meno rė statyti latvių gimnazijai nau- 
prieštaraviniai. Lietuviški kino jus rūmus. Statys Miunsterio

Award' 
buvo amerikiečiai, geri filatelijos 
novai. 

BAIL. A. ŽMUIDZINAVIČIUI 
— 85 METAI 

Žymiausias mūsų peizažistas dail 
Žmuidzinavičius paminėjo 85 m. amž 
sukakti. Ta proga jis antrą kartą nuta 
pė peizažą — “Smėlis ir kopos". Pa 
veikslo originalą turi Leningrado rusų ’ Exploitation of Workers 
muzėjus. bet dailininkas pareiškė, kad; įn Communist China: Jeffrey -Sack' — 

. Šį savo kūrinį jis norėtų palikti Kau- 
• nui. Savo kūrybinio gyvenimo laikotar- 

_ . _ . w . ... i pyje jis yra nutapęs virš 2000 paveiks-
__________________________________________ ___ ___ _______ ideologija, 0 visiems juk gerai ži-į nioti to krašto darbo ir socialinių į įų. jų dalis yra pasiekusi užsienio 

Taipgi primintina, kad tėvai • Įima iš viso surasti kokią nors for- noma, kad tokia ideologija ir me-. reikalų ministerijai dešimčiai į muzėjus ir meno galerijas, 
saugotu vaikus ir nuo kino teat-i ma gyvenimui, kurio nėra, pavaiz- nas sunkiai suderinami dalykai.i metų, kuri juos perleis latvių: Dail. A. Žmuidzinavičius Įamžino

— — ■■ -■ •• • • ’ ’ , kad menininkas vra i gimnazijai. Naujieji rūmai turės 1 drobėje Kauno jūros užliejimui pa-
----- . i . - i t . , / . \ •• . 1J smerktuosius plotus. Dabar jis nori 

‘ pas ir sporto sale. Miestas savo: ^?rkeIt! ? dro^ Įr Pač^ Kauno jūrą. 
|lclkalams ^umuo^e pasrlaikjs^ lD iKauno marios": ""Prieš keletą metų 

i nemaža laiko praleidau busimųjų ma-

; silieja upės”, “Kanonada”, “Ado- 
: mas nori būti žmogumi” susilau- 
1 kė aštrios kritikos: buvo nurody- 
i ta. jog dabartis kino filmuose pa- 
, vaizduojama skurdžiau, negu pra- 
• eitis. Paliesdami naują filmą "Kaij X l»A • JL X A UA A A A A XX U4 X X X * A A VA X x vx x 

mokslines, kultūrines, hųmoristi-j susilieja upės", kritikai pabrėžė, 
nes programas. Galima rasti to-! kad paėmė šiuolaikinė temą fil-

naujos pampos
Miunsterio miesto taryba nuta

kių programų pasižiūrėti, jei jau-įmo statytojai nesurado jai iš- filmai nesuranda kelio, nes yy- ; miestas su Nordhem Westfalen j 
him ui atlieka laiko nuo pamokų į spręsti įtikinamos gyvenimiškos riausybei reikalinga tik partine krašto parama. Rūmai bus išnuo-j 
ruošimo. i ir sodrios meninės formos. Ar ga-................- - - • • --x-

duoti? Žinoma; tokio klausimo 
kritikai sau neiškėlė, tačiau jis 
savaime kyla perskaičius tas jų 
mintis.

„ D. Kadžiulytė ir Br. Raguotis,
būna perdaug su jau- abu propagandistai. "Tiesos" 238 

Bal. Brazdžionis nr. paskelbė ilgoką straipsni, ku-

Redakcijai atsiųsta
Dienos, iliustruotas mėn. 
anglų k. lietuvių kultūros.

- - j —, ii viduuniciiixiiv žurnalas,
ąugusiems skirtos programos vai-Į Nr. 9, 1961 m; lapkričio mėn. Redak- i

I Sportas. 1961 m. spalis, Nr. 4-5. Dvi- 
mėnesinis Siaurės Amerikos lietuvių 
sporto laikraštis. Leidžia — Siaurės 
Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir 

kų proteliu nėra suvirškinamos, torius Bern. Brazdžionis, leidėjas A.1 sporto sąjunga. Adresas: 360 Palmetto 
Vengtinos meilės istorijos, kur Skirtus. 4364 Sunset Blvd., Hollywood St., Brooklyn 27, N.Y. Turiny: Jurgis 
vaizduojami naivūs vaidintojai1 Valif. Atsk. nr. kaina 65 et., prenu- Jašinskas — Fizinis auklėjimas nepri- 

--- klausomos Lietuvos mokyklose: Pra
šiame numeryje telpa šešių Liet, nas Mickevičius — Realus žvilgsnis i 

, KaL~itfoksT(r'A1crdorrrtjcts suvažiavime sportinę veiklą — 16 darbuotojų pa- 
; san- sisako rūpimais klausimais; Bronius

vaizduojami naivūs ______J.._
meilės rolėse. Tai neigiami drau- m^rata me,ams — S5- _ _
gijos pasisakymai. . - - -- -

O » .■"■•• ’I*--* I\dU 4.W1VA.S1V riftdUdUlJUO OUVdZ.1

. jokias programas vaikai ga- skaitytų paskaitų autorizuotos * bibaiw lupiniais Kiauliniais, diuiiius 

11 Žiūrėti. Geriausia mažiems tm- traukos. Viršelyje B. Armonienės nuo-'Keturakis — Fiziologiniai treniruotės 
ka Captain Kangoroo,, Ding Dang trauka. “
School, College Bowl. Hucklevery 
Haward, Jeffs Collie, Leave it to 
Beaver, Lack up and Live, Mr.
Wizard, Rocky and his Friends, pradėtosios Marijos sesėrvs. Putnam.
Shori Lewis ir Yogi, Dear. Dar conn.

Eglutė, 1961 m. lapkritis, Nr. 9. 
Leidžia Lietuvių Kultūros institutas. 
Redaguoja ir administruoja Nekaltai

sekmadieniais duodamos Lassie 
ir Denis Meadenis. Geriausiais 
vaidintojas yra Bob Keeshau —- 
C apt a i n Ka ngor oo pr ogra m o j, ku-

Laiškai lietuviams, 1961 m. lapkri 
įčio mėn., Nr. 10. Turiny: Z Prūsas, 
i Lietuviškos išeivijos tikslai: A. Graus- 

. - f . lys, Nedavertinta knyga; E. Vasiliu-
ris su padėjėjais tikrai SU vaikais nienė, Tarp meilės ir neapykantos: dr. 
kalba: yis naujos programos, vis j. prūnskis, Kančia ir laimė ir kt.

§v. Pranciškaus Varpelis. Nr. 11. 
1961 m. lapkričio mėn.

nauju gvvulių ir vaizdų.
Paaugusiems patartina žiūrėti

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

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
* Puokštės nuotakoms bei j/airioms kitoms progoms — 

europietiško me ir konodiikome stiliuje.
* Įvairiausių rūšių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
* Mes turime gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

pagrindai: A. Ra mimas — Friedrich 
! Ludwig Jahn ir 1.1 Šis numeris gau
siai iliustruotas, sportininkų nuotrau
komis, yra padidintas — 24 psl. Pav. 
nr. kaina 80 et.

Į Laisvę, 1961 m. spalis. Nr. 26. Tu
riny: Lietuvos laikinosios vyriausybės 
darbas ir kova; Z. Ivinskis — Rusifika
cija; K. Jurgaitis — Pavergtos Lietu
vos jaunimas ir kt. ■

Vytis — The Knight, 1961 m. lap
kritis, Nr. 9. Lietuvos vyčių mėnesi-: 
nis laikraštis. J

Gordon, Troubled Ganadį, j 
1961 m.. išleido McClelland and Ste
ward Ltd Šioje knygoje iškeliama 
problemos i kurias reikėtų atsižvelgti, į 
kad Kanada augtų ir klestėtų. Knygoje 
apstu statistinių duomenų, gražiai iš
leista, 134 psl. Kaina nepažymėta.

Hąžai ir sienoms 
popieris!

Voikos, iepežioi, terpentinas.
Skvs Paint & Wallpaper

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

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

SIUNČIAME I LIETUVĄ. RUSIJA. 
SIBIRĄ Ift KITAS VALSTYBES:

“.. Medžtaps, odą, tvaiynę, itažsU|, (Matas dnMdhn, stamaM 
mašinas, akordeonus ir visa kita. Mes garaatMjane, kad 
musu kainos yra žemiausias. Greitas ir sąžiningas patarna- 
vhnas.

KIEKVIENO SIUNTINIO PRISTATYMAS GARANTUOTAS

International 
Driving School

WALDI
859 COLI EGE ST.

Telefonas LE. 2 5461

Mokome su standartinėmis, au
tomatinėmis transmisijomis ir 
Volkswagenais.
1 vai. važiavimo ir teorijos pa
mokos nemokamai.

juo labiau.
verčiamas būti ne kūrėju, o ko-j 12 klasių, administracijos patal- 
munistihės propagandos Įrankiu.'1 „

E. į reikalams rūmuose pasilaikys 15
Galima dar pridurti, kad Kur-‘klasių patalpas. Dabartinė latviui_____ ____

šių Neringoje nufilmuota nauja' gimnazija buvo prisiglaudusi ka-į rjų (jugne> piešiau vaizdus, kurie da- 
kino novelė ■— "Suominis" pagal reivinėse. Krašto švietimo minis- bar vandens užlieti. O dabar gimė nau- 
M. Sluckio apysakaitę. Pagrindu | terija kuri laiką delsė duoti lei-' ji reginiai, kurie prašyte prašosi tep- 
nius vaidmenis atlieka vaikai — 1 dimą tai statybai, nes bijotasi. | tuko...” Dailininkas turi įdomią vel- 
Gintas ir Giedrutė. Ginta vaidina kad dabartinis 70 mokinių skai- i f-iuku kolekciją — t : 
irvlikos metu moksleivis iš šiau- čius ilgainiui dar sumažės: be4o,| ^ J^r^ ^a^^ 
li? - Leonidas Milašiškas, o’trūksta ir mokomojo personalo, i
Giedrutę — Vilniaus 15-os vidų- Latvių oiganizącijos vokiečių ĮS-i j0 paues įr j0 draugu dailininku pieš- 
rinės mokyklos antros klasės mo-■ taigas tačiau įtikino, kad mokinių j ti paveikslai.
kine Živilė Jakelaitytė. Jiems jau skaičius nesuinažėsiąs. o mokyto-į Vilniaus un-to matematikas statu- 
teko vaidinti filme "Gyvieji did-ijŲ, esą. laukiama net is Ameri- levičius neseniai darė mokslini prane- 
vyriai". "Suomini” pastatė ir re-ikos. E. šimą Londone. To paties un-to rekto-
žisavo A. Kundelis. Tai filmas iš --------- I riauš, Kubiliaus, matematikos darbai
Lietuvos žvejų gyvenimo. Jame į Bernas. — Karaliaus žygiman- įlokic žymūs, kad jo vardą dažnai nu
sprendžiama žvejų šeimos proble-ito III 1621 m. auksinė 40 dukatų“1 An“llj’5>s" Prancu^jos ir kitų kraš- 
ma. Mažasis Gintas, negalėdamas I moneta su karališku atvaizdu par- i fe who in Soviet
užmiršti mirusios motinos, nepa- duota iš varžytynių Šveicarijoje $cience-tnrp daugybės žymių techno- 
tenkintas tėvo atvesta pamote. ;už 88.000. Moneta yra 2% colio iOgl} pavardžių .yra ir 10 lietuviškų —

Šis filmas, kaip ir kiti, besitai-; dydžio ir turi tris uncijas aukso, i k.°Baršauskas. P. Brazdžiūnas. A. Ju- 
kydami prie sovietinių reikalavi- Jos vertė yra didelė senovinių j cys, T. Ivanauskas. J. Krikščiūnas, v. 
mų. nukenčia ir forma ir turiniu, pinigų rinkėjams. ’Lašas. J. Matulis, A. Purenąs ir kit.

Jūs gausite nemokamai
ELEKTRINĘ ANTKLODE,

$29.95 vertės;

jei pirksite elektrinį skalbinių

tuvė primena muzėjti. Sienas dengia 
jo paties ir jo draugų dailininkų pieš-

Treatise on Freedom ir kt.
šio žurnalo leidėjų k-to pirm. S. 

Pidhainy - lieiuviams jau turėtų būti 
pažįstamas, nes prieš kurį laiką, jo 
leidimu, spausdinome fragmentus iš 
jo dideli pasisekimą turejusios anglų 
ir Ukrainiečių kalbomis knygos ‘’Mir
ties salos". Tai šiurpūs atsiminimai iš 
iškalėtų aštuonerių metų Solovkų sa
lų požemiuose ir raudonųjų žiaurybių. 
Be to, “Lietuvių Dienose" buvo pa
skelbtas mano pasikalbėjimas su juo, 
kur S. Pidhainy. augštu intelektualiniu 
įžvalgumu, pasisakė praeities ir atei
ties temomis, o taip pat pavergtųjų 
tautų problemomis.

Vertėtų suaktyvinti lietuvių bendra
darbiavimą su ukrainiečiais, nes abie
jų tautų interesai bendri. Pr. Alšėnas

ESTAI, gyveną laisvajame pasauly
je, turi,savo tautinį fondą. Jis įkurtas 
1946 m. Stockholme. Fondo lėšas su
daro narių savanoriški įnašai. Per 15 
metų fondas surinko apie $170.000. 
Lėšos skiriamos įvairiems informaci
niams leidiniams, kurie nušviečia Es
tijos okupaciją. Taip pat skatinama ir 
estų pabėgėlių politinė bei kultūrinė 
veikla. Fondo dėka yra išleista visa ei
lė informacinių leidinių įvairiomis 
kalbomis ir net stambių veikalų apie 
Pabaltijo kraštus ir Estija.

BRIUSELYJE įvykusioje sovietinėje 
parodoje lietuviškąjį Anykščių vyną 
išgyrusi Belgijos karalienė.

nuo spalio 14 iki lapkričio 30.

fiENEHAL

Geriausia pirkti

ELECTRIC
jis greičiau džiovina, mažiau naudoja elektros energijos

— GERESNIS ir EKONOMIŠKESNIS:

Pirkite 
vienintelėje 
lietuviškoje 
bendrovėje

MOHAWK
FURNITURE LIMITED

2446-8 Danforth Ave. OX. 9-4444, OX. 9-4224
Krautuvė atidaryta nuo 9 vai.'ryto iki 9 vai. vakaro.

Mainome senus, naudotus baldus ir matracus. Įvertindami juos augšta kaina. 
OLODAME DIDELES NUOLAIDAS PERKANT N Al .11 S Turime ir kitų firmų džiovintuvų
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Mann & Martel lh
REALTOBS

2336 Bloor St. W

SPORTAS
Tel. RO. 2-8255

< „■ Swansea
$1.200 įmokėti, 6 dideli kambariai, 
2 virtuvės, kietos grindys, nauja 
dujų krosnis, tuojau galima užimti. 
Pilna kaina $11300.

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

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

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

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

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

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

Maisto produktų krautuvė 
su namu

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

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 2-8255 Namų telef. LE. 6-1416

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.

AUŠROS ŽINIOS
šį savaitgalį atvyksta Čikagos LSK 

Aras. Yra numatytos dvejos draugiš
kos krepšinio rungtynės: šeštadienį 3 
vai. p.p. — Aras Jr. - Aušra Jr. ir sek
madienį, tuoj po pamaldų — Aušra 
Sr. * Aras Sr. LSK Aras yra S. Ameri
kos XI-jų žaidynių jaunių klasės meis
teris. Taip pat praėjusį savaitgalį Či
kagoje įvykusiame krepšinio sezono 
atidarymo turnyre Aras išsikovojo 
I-ją vietą vyrų krepšinyje. Aušra, S. 
Amerikos XI-jų žaidynių vyrų klasės 
vicemeisteris, sekmadienio rungtynėse 
yra numačiusi pasirodyti pilname są
state. -

B-C lygos rungtynėse Aušra pralai
mėjo latviams 69:81; Church lygos 
rungtynėse Aušra Inter, nugalėjo 
Woodgreen 69:45; CYO lygoje Aušra 
Jr. nugalėjo St. Stanislaus 66:13.

Šį pirmadienį Aušra M. žaidžia su 
St. Anselms; Aušra Inter — su Street- 
ville; Aušra M. berniukų — su West 
End YMCA.

Šį ketvirtadienį dėl įvykstančio sa
lėje priešvedybinio “Showerio” jokių 
treniruočių nebus.

Šį šeštadienį, Čikagos LSK Aras at
vykimo proga, Aušros tėvų-rėmėjų bū
relis rengia didžiulį susipažinimo ba- 
lių-šokius. Gros Benny Fėrri orkestras.i<<. ..
Visi jaunimo rėmėjai ir draugai malo-1 Pastarosiose rungtynėse lietuviai ne- 
niai kviečiami dalyvauti ir savo atsi- Į tur,ėJ° daug vargo prieš silpnoką žydų 
lankymu paremti mūsų sportuojantį; Hakoah vienuolikę. Pirmame kėlinyje

Pergalė šį kartą atiteko nelauktai ko
mandai — Arui, baigmėje nugalėju
siai Jūrą 72:60. Praėjusių (ir pirmųjų 
metų) nugalėtojas — Neries komanda, 
vienu tašku pralaimėjo Jūrai ir iškri
to iš žaidynių. Rungtynėse dėl trečios 
vietos Neris įveikė Lituanicą su ku
ria pr. metais ji kovojo baigmėje. 
Prieš tai Lituanica buvo pralaimėjusi 
— po pratęsimo — Jūrai.

Baigminis susitikimas nebuvo labai 
įdomus, nes Jūra po dviejų įtemptų 
žaidimų pirmąją dieną buvo gana pa
vargusi, o jų geriausias žaidėjas Mo
lis jau šeštadienį buvo sužeistas ir ne
galėjo parodyti visos savo stiprybės. 
Jaunieji Aro krepšininkai šį kartą per
galę iškovojo vertai.

Pirmenybes stebėjo apie 300 žiū
rovų. Jas pravedė Lietuvių Sporto klu- 
bas Neris.

LITUANICOS FUTBOLININKAI 
^-7 LAIMI ■

Čikagos Lituanicos futbolininkai, 
baigę futbolo pirmenybes, dalyvauja 
rungtynėse dėl JAV “Amateur Cup”. 
Pirmame susitikime dėl šios taurės jie 
įveikė Youths vienuolikę 4:0, o ant
rose, įvykusiose lapkričio 12 d., rung
tynėse sudorojo Hakoah komanda irgi 
4:0. •

NIUJORKAS-VILNIIIS
jau į Mišių pabaigą ir, kai šiaip taip 
pro minią prasiveržiau į vidų, kunigas 
jau buvo pradėjęs skaityti evangeli
ją. Dairiausi, benę pamatysiu ką nors 
iš senų pažįstamų, bet tebuvo arba se
nyvo amžiaus moterys ir vyrai arba 
paauglės merginos ir vaikai. Visai baž
nyčiai giedant ‘‘Marija, Marija”, ne 
vieno akyse matėsi ašaros, o kaikurios 
senyvos moterys tiesiog verkė ,.,

Pačioje bažnyčioje vyksta remontas, 
bet bendras vaizdas nepasikeitęs nuo 
anų laikų. Dar atkreipiau dėmesį į de
šinėje pusėje stovintį Vytauto Didžio
jo biustą ir prisiminiau neseniai mi
rusį vilnietį skulptorių — to biusto 
autorių — Rapolą Jakimavičių.

Išeinant pro šonines duris, prie lan
go senutė pardavinėjo rožančius ir 
maldaknyges. Dar pavarčiau kelias 
maldaknyges, nes jos atrodė naujos. 

| Ir tikrai buvo naujos, fotostatiniu bū- 
>vė. ’ du. matvt. neseniai nadarvtos iš origi-

(Atkelta iš 2 psl.) 
jaunos ir tik debiutuojančios vilnietės 
poetės Miciūtės žodžius, kai ji, besiža- 
vedama Vilniumi, šitaip rašė:
Tris Kryžius baltuosius i dangų iškėlęs, 
Tu maldą galingą Aukščiausiam siunti.

Galvoju dabar, kas atsitiko su tais 
Kryžiais, kokius kelius teko nueiti po
etei, apie kurią jau Amerikoje būda
ma girdėjau, kad serga vėžio ligą.

Prie Katedros, kuri dabar tik “Pa
veikslų galerija”, žvalgausi i viršų ir 
pasigendu tų trijų figūrų. Aš jaučiu, 
kad man trūksta tų figūrų, nelyginant 
mano gerų pažįstamų. Ypač gerai pri
simenu šventąjį Kazimierą, Lietuvos 
globėją, kuris čia stovėjo krašte ir de
šinę ranką laikydamas prie širdies, 
kaire tarytum ramino minią, kad ji te
nai apačioje — aikštėje nesisiūbuotų.
IŠ PRISIMINIMŲ Į TIKROVĘ

Tačiau iš praeities pažadina tikrovė, j du, matyt, neseniai padarytos iš origi- 
Žiūriu į aikštės pradžioje stovinčių ma- nalų, spausdintų 1939 m.
šinų ir sunkvežimių virtinę. Ant kai Išmetusi visiems trims ubagams po 
kurių sukvežimių net plakatai ištiesti pinigą (dvi senutės ir senukas stovėjo 
su užrašu “EKSKURSIJA”. Iš sunkve 
žirnių lipa kaimiečiai, kurie, kaip vė<- 
liau patyriau, sekmadieniais suvažiuo
ja miestan apsipirkti.

Nebuvau to dalyko pradžioje žinoju-, kun. Kristupas Čibiras, nebuvo nė pėd- 
si, ir pakeliui į Katedros aikštę, eida- j sakų. Jos virt oje bu vo darželis ir žy
ma ir matydama sudulkėjusiais batais: dėjo gėlės. Nauja trijų augštų mūrine 
vyrus, moteris ir jaunimą, su širdgėla klebonija buvo išdygusi maždaug toje 
galvojau: “Ką tie komunistai padarė iš vietoje, kur kadaise stovėjo namas, kū- 
Vilniaus!” Bet paskui įsižiūrėjau ir riame buvo susirinkimų ir vaidinimu 
tikruosius vilniečius, kurie buvo ir ele-1sale. Priešais kleboniją buvo gražus 
gantiškai ir neblogai apsirengę, kaip. darželis ir šv. Kristoforo statula, 
sekmadieniui. j ^jp umikalaškoje”, nors ir radau
ŠV. MIKALOJAUS BAŽNYČIOJE Pažįstamų vietų, bet gyvų pažįstamų 

; nesutikau.
Į šv. Mikalojaus bažnyčią vos spe-i (Bus daugiau)

atkišę ranką), dar nuėjau už bažnyčios 
pasižiūrėti klebonijos. Senosios klebo
nijos, tos, i kurią bolševikai pataikė 
savo bomba vokietmečiu ir kur žuvo

jaunimą.
ČIKAGOS KREPŠINIO 

PIRMENYBES
Lapkričio 11-12 d.d. Marquette par

ko sporto salėje buvo pravestos IV- 
sios Čikagos lietuvių krepšinio pirme
nybės, kuriose dalyvavo 6 penketukai.

Lituanica įskėlė 3 įvarčius, o antrame 
— turėjo pasitenkinti vienu, kurį įsi
mušė patys priešininkai.

Trečiame susitikime lietuviams jau 
teks stiprus varžovas, kuris paaiškės 
po burtų traukimo. Taip pat Lituanica 
netrukus pradės rungtyniauti ir dėl 
JAV “Open Cup”. E. Šulaitis

IŠRASTA NAUJA 
BOMBA
Daugiau ir daugiau girdime 

apie vadinamą neutrono bombą. 
Tose pačiose laboratorijose, kur 
buvo išrasta atominė, vandenili
nė, dabar išrasta neutrono bom
ba: Nors viskas laikoma paslapty
je, bet daugelis JAV senatorių 
reikalauja, kad ta bomba būtų iš
bandyta.

Pasak dr. Teller, kuris laiko
mas atominės bombos “tėvu”, ne
utrono bomba yra gana skirtinga. 
Jos sprogimas būtų nepavojingas, 
o pavojingi tik spinduliai. Pasta
tai liktų visiškai nesužaloti, žūtų 
tik gyvybė. Tokia bomba naudo: 
tina fronte, bet jeigu būtų iš
mesta ant miestų, tai jos spindu
liai gali prasiskverbti pro 3 pė
dų cementinę sieną ir sunaikinti 
gyvybę. Užtat ją ir pradeda va
dinti mirties spinduliais. Nuo jos 
neapsaugos jokios slėptuvės. Pa
statai liks nepaliesti, bet visa gy
vybė žus.

Kyla balsų, ar verta tokią bom
bą ir bandyti. Pagal dr. Teller, to
kia bomba gal apsaugotų nuo 
atominių raketų, nes jos spindu
liai gali sunaikinti erdvėje skrie
jančias raketas. Nežinia, ar Sov. 
Sąjunga ją turi. Jeigu turi, tai 
ją išbandys. V. K.

r?.CMOLKA)l
■X. REAL ESTATE^

t, t M4'T
REALTORS

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

Vykstantiems Lenkijon, Lietuvon ir kitur
Britanijos užsienio r. ministe

rija išsiuntinėjo pranešimus len
kams, priėmusiems Britanijos pi
lietybę ir norintiems apsilanky
ti Lenkijoj. Juose perspėjama, 
kad pagal Lenkijos Įstatymus, pi
liečiai, priėmę svetimą pilietybę 
automatiškai neprarandą Lenki
jos pilietybės, ir todėl nuvykę 
Lenkijon gali būti sulaikyti. Bri
tanijos užsienio r. ministerija pa
taria, prieš vyktsant Lenkijon 
gauti atleidimą nuo Lenkijos pi
lietybės ir šio dokumento origi
nalą palikti Britanijos užs. r. mi
nisterijoj, o nuorašą pasiimti su 
savimi. Tik tokiu atveju Britani
jos vyriausybė galėsianti pagris
tai Įsikišti, jeigu kuris lenkų kil
mės pilietis būtų sulaikytas Len
kijoj lankymosi metu. Britanijos 
užs. r. ministerija taipgi infor
muoja, kad britės. ištekėjusios už 
Lenkijos piliečiu prieš 1951 m. 
sausio 19 d., t.y. prieš naujojo 

{Lenkijos pilietybės Įstatymo Įsi
galiojimą, galinčios būti laikomos 

j Lenkijos pilietėmis, lygiai kaip ir 
jų vaikai. Todėl ir jos negalinčios 
saugiai lankytis Lenkijoj, nors 
pagal Britanijos Įstatymą jos, 
kaip gimusios Britanijoj, yra bri
tės. Esą ir jos su vaikais, prieš 
vykdamos Lenkijon, turinčios pa-

sirūpinti atleidimu nuo Lenkijos 
pilietybės. Londono lenkų laik
raštis “Dziennik Polski” betgi pa
stebi, kad kaikurie Britanijoj na- 
tūralizavęsi buvę Lenkijos pilie
čiai kreipęsi tuo reikalu Varšu
von, bet negavę jokio atsakymo.

Kanados netūralizuotų piliečių 
pasuose būna Įdėtas lapelis, pa
aiškinąs. kad kaikurios valstybės 
nepripažįsta pilietybės pakeitimo. 
Jų tarpe yra ir Lenkija, ir Sov. 
Sąjunga ir kt. Tai reiškia, kad na- 
tūralizavęsi Kanados piliečiai, lie
tuviai, nuvykę i okupuotą Lietu
vą, gali būti ten sulaikyti. Kana
dos vyriausybė tuo atveju negalė
tų teikti savo piliečiui priklausan
čios pagalbos. Taigi, važiavimas Į 
savo gimtąjį kraštą už geležinės 
uždangos tebėra pavojingas ir 
kiekvienas ten vykstantis rizikuo
ja savo ateitimi. Jeigu ten Įkliūva 
net Amerikoj gimę piliečiai ir 
negali prisišaukti šapo valdžios 
pagalbos, ką jau kalbėti apie na- 
tūralizuotus ateivius Kanadoj. 
JAV ar kitur.

Kubiečiai
triukšmauja

Kuboje gyvenimas sunkėja. So
vietų Sąjunga ir Kinija, pažadėju
sios pristatyti pramonei ir kas
dieniniam gyvenimui reikalingų 
žaliavų bei reikmenų, savo paža
dus tik dalinai išpildo. Pramonė 
neįvykdė nustatyto gamybos pla
no, nes nebėra žaliavų, darbinin
kai apatiški, dar vis galvoja, kad 
gamindami blogas prekes pa
kenks kapitalistams. Taip pat 
darbininkų neatvykimas i darbą 
y r a didelis. Paskutiniu laiku įves
tos griežtos bausmės ir nedirban
tieji apkaltinami revoliucijos 
priešais. Gydytojams Įsakyta tik 
sunkiais atvejais išduoti ligos pa
žymėjimus.

Maisto produktų trūkumas dL 
delis, nes derlius šiais metais 
mažas, ypatingai labai mažai už
auginta ryžių.

Temperamentingi kubiečiai, ne
gaudami reikiamų prekių, triukš
mauja ir dažnai prie parduotuvių 
turi budėti policija. Tačiau Cast
ro atsargus. Po nevykusios inva
zijos jis suorganizavo ir apgink
lavo rusiškais bei čekiškais gink
lais 300.000 asmenų policiją, kuri 
viską tvarko.

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

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

Geriausias morgičių gavimas bei sudarymas visame Toronte.
RONCESV ALLES — DU N D AS

$2.000 įmokėti, 6 kamb. atskiras 
mūrinis namas, 2 virtuvės. 2 vonios, 
kvadratinis planas, garažas, prašo
ma kaina $13.500.

PARKDALE
$3.000 įmokėti, puikus 10 kamba
rių mūrinis namas, kvadratinis pla
nas, naujas šildymas, kietmedžio 
grindys, didžiulis kiemas, 4 .kamb. 
pirmame augšte, prašoma kaina 
$16.500.

BLOOR ST. — DOVERCOURT
ROAD

$3.500 įmokėti, rūkalų ir dovanų 
krautuvė ir 2 kambariai. Savaitinė 
apyvarta maždaug $700, gali būti 
daugiau, gera vieta — lengvas dar
bas, prekės įeina į kainą.

ARMADALE AVE — BLOOR
— JANE

$4.000 įmokėti, 8 kambarių per du 
augštus. atskiras mūrinis namas, 
vandens alyvos šildymas. 2 virtu
vės, 2 vonios, garažas, didžiulis kie
mas. arti Bloor.

KINGSWAY — BLOOR
$4.000 įmokėti, gražus 5 kambarių 
atskiras mūrinis bungalo, vandens 
alyvos šildymas, kamb. rūsyje, ga
ražas, privatus įvažiavimas, namas 
be skolų, arti Bloor, prašoma kai
na $16.900.

INDIAN RD. — BLOOR
$5.000 įmokėti, 13 kambarių atski
ras mūrinis dupleksas, naujas van
dens alyvos šildymas, recreation 
kambarys rūsyje, dvigubas garažas, 
puikus rajonas.

SWANSEA
$5.900 įmokėti, tiktai 6 metų senu
mo 5 kambarių modernus atskiras 
mūrinis bungalo, centrinis planas, 
aluminiaus langai ir durys, garažas 
su privačiu įvažiavimu, 17 metų at
vira skola.

SWANSEA
$7.000 įmokėti, gražus 6 kambarių, 
atskiras mūrinis namas, kvadratinis 
planas, vandens alyvos šildymas, 
moderni virtuvė, 4 dalių vonia, ga
ražas, platus privatus įvažiavimas, 
didžiulis puikus kiemas su vaisme
džiais, bei kit. žydinčiais medžiais, 
šiltnamis, rami vieta, netoli Jane - 
Bloor.

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

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

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

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

$3.500 įmokėti. Naujas ypatingai di
delių kambarių bungalovas 
tarp Islington -Kipling. Dvi
gubas garažas ir privatus įva
žiavimas. Pilna kaina $21.900.

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

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

$18.500 pilna kaina. Didelė 255 ak
rų farma ant ežero kranto. 
Visi pastatai labai geram sto
vy. Labai tinkama pieno ar 
mėsinių gyvulių ūkiui. Da
bartinė savininkė - našlė no
ri skubiai parduoti. Prašo 
apie $5.000 įmokėti.

Kas kaltas - odos spalva ar kitkas?
Skaitant kaikuriuos politinius 

straipsnius susidaro įspūdis, kad 
spalvotos rasės sukilusios prieš 
baltuosius žmones, bet spalvotos 
rasės bei tautos nėra vieningos; 
odos spalva toli gražu ne visada 
veda Į vienybę. Tik kai eina rei
kalas dėl kolorijų. spalvotos tau
tos yra vieningos. JT salėje vyks
ta visų rasių bendradarbiavimas, 
nors nevisi delegatai yra politi
niai draugai.

Indijos gyventojai vieningai 
stengėsi nusikratyti britų koloni- 
ne valdžia, bet kai tik britai nu
sileido ir pasitraukė, kilo kruvi
nos kovos tos pačios rasės indie- 
čių muzulmonų su budistais. Mu- 
zuimonų provincijos atskilo ir 
sudarė visai nepriklausomą Pa
kistano valstybę, kurios užsienio 
politika ryškiai skiriasi nuo Indi
jos. Rasiniu atžvilgiu Indijos pu
siasalis galėtų būti viena valsty
bė, tačiau religiniai skirtumai 
perskėlė Indiją i dvi dalis. Kinie
čiai ir malajiečiai tos pat geltono
sios rasės, tačiau kiniečiai išdi
džiai žiūri i malajiečius, o mala
jiečiai nekenčia kiniečių. Ameri
kos šiaurėje eskimai iš tradicijos 
nekenčia indėnų, nors ir pirmie
ji ir antrieji yra raudonodžiai, tos 
pat rasės. (? Red.). Ceilono saloje

singaliečiai ir tamilai dažnai Įsi
velia i kruvinas kovas. Korėjie
čiai nekenčia japonų, nors yra tos 
pat rasės. P. Afrikoje bantų neg
rai dažnai susimuša su indiečiais, 
dirbančiais plantacijose, be ato
dairos i tai, kad baltieji žmonės 
posūniais laiko ir vietinius neg
rus ir imigrantus indiečius. Su
danas išėjo iš kolonijoj padėties, 
bet pietiniai jo gyventojai — neg
rų gentys nekenčia šiauriečių, 
nes jie yra muzulmonai, o muzul- 
monai savo ruožtu nekenčia neg
rų pagonių. Sudanas yra mora
liškai perskilusi valstybė. Kongo 
gyventojai rasinių atžvilgiu- lyg 
būtų viena negrų tauta, tačiau ži
nome, kokie nevieningi Kongo 
negrai, atgavę nepriklausomybę.

Antra vertus, JAV puikiai asi
miliuoja Įvairių tautybių imigran
tus, bet su negrais turi keblumų, 
ypač pietinėse valstijose, kur nuo 
senų laikų baltieji nepripažįsta 
juodiesiems lygių pilietinių teisių 
ir kietai laikosi atskirumo.

Faktas, kad tarp rasių yra tam 
tikro antagonizmo, bet jis eina 
netiek iš odos spalvų skirtumo, 
kiek iš kitų veiksnių. Azijato gal
vosena, jo kultūra skiriasi nuo 
baltojo žmogaus. Afrikos negras 
vėl kitaip galvoja. Friedrich

Deich sako, kad reikia skirti “bal
tąją” galvoseną nuo “juodosios”, 
“baltąją” sielą nuo “spalvoto
sios”.

Fr. Deich rašo: “Bronzos am
žiaus žmogus, kuris išrado ratą, 
buvo genialus, bet mes neturime 
jokio įrodymo manyti, kad bron
zos žmogus buvęs supratingesnis 
ar techniškai talentingesnis už šių 
laikų negrus, kurie ir bronzos 
epochoje buvo tokie pat. kaip 
dabar. Nuo bronzos amžiaus iki 
šių dienų (per 4000 metų) negrai 
nuosekliai atsisakė išrasti ratą ... 
Negro siela y ra statiška. Negras 
neišrado rato dėl to, kad jis netu
ri distancijų nuovokos. Jo gyve
namoji erdvė netoli siekia, neto
liau. kaip jo akys mato ir ausys 
girdi. Nepasitenkinimas perdide- 
lės garbėtroškos motyvu ir nepa
sotinamas turto, valdžios ir pra
bangos troškimas yra negrui sve
timi, todėl jis linksmas iš prigim
ties. Linksmumas yra nereiklumo 
požymis. Negras ilsisi šioje die
noje ir šioje vietoje. To mes. eu
ropiečiai. kaip nenuosaikūs žmo
nės, negalime kaip reikiant su
prasti. (Pig. “Ein Tag im Para- 
dies”, Econ-Verlag, Duesseldorf).

J. Gobis

RADIOAKTYVŪS
SPINDULIAI pienui iki šiol 

dar nėra pakenkę ir pienas gali 
būti vartojamas be jokios baimės. 
Otavoje statomas pastatas, kuria
me cheminiu būdu pienas bus ap
valytas nuo '■ Strontium 90”. jei
gu jo nuošimtis piene padidėtų.

PRAGYVENIMO LYGIS
KANADOJE per pastaruo

sius mėnesius pakilo. Labiausiai 
pabrango maisto gaminiai. Ta
čiau atlyginimai proporcingai ky
la greičiau, negu pragyvenimui 
reikalingi dalykai.

ARCHITEKTŪRINIU *
ATŽVILGIU Kanados mies

tai yra vieni blogiausiai atrodan
čių visame pasaulyje. “Ištekliai 
rytojui" konferencijoje Monrea
lyje architektai pareiškė, kad 
dauguma pastatų atrodo, kaip 
medinės dėžės. Esą niekur Eu
ropoje negalima rasti tokių ne
skoningai suplanuotų miestų.

Geras vadovavimas
(Atkelta iš 3 psl.) 

išgvildenti, lieka paskutinysis — 
“klausimai ir sumanymai”. Čia 
galima klausti valdybos narius ar 
susirinkimo p-ką, jei kas neaišku, 
kelti arba duoti pasiūlymus, su
manymus sąryšy su dr-jos veik-j 
la, kurie darbotvarkėj nebuvo ira- Į 
šyti. Jei tokių klausimų ar suma-! 
nymų nėra, susirinkimas uždaro
mas be dalyvaujančių atsiklau- 
simo.

Susirinkimo protokolas turi bū
ti sekretoriaus tinkamai surašy
tas, sprendimai atžymėti, kadangi 
nuo to priklauso organizacijos 
sėkmė. P-kas patikrina, ar gerai 
vedama protokolų knyga. Kaiku- 
riose organizacijose priimta po 
susirinkimo išsiuntinėti nariams 
protokolo nuorašus, kad tie. ku
rie nedalyvavo. galėtų susipažin
ti su diskutuotais klausimais su
sirinkime ir tie. kurie dalyvavo, 
pataisytų protokolo netikslumus 
sekančiame susirinkime.

J. Augutis

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

P.S. Didelis pasirinkimas tripleksų, 
sikspleksų ir apartamciitinių namų.

PASITEIRAUKITE DĖL
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

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

J. RUKŠA
LE. 2-4404

Namų telefonas LE. 6-9165
KITU NUOSAVYBIŲ-

ED. KONDRATAS
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ

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

Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų kostiumams bei paltams.

Wally’s
VISI MASINU REMONTO

Naujas savininkas

726 Lansdowne Ave.
(Tarp Bloor ir Dupont)

DARBAI LIETUVIAMS ATLIEKAMI
PIGIAU LIETUVIŠKAME WALLY’S GARAGE. Sav. V. Strimaitis.

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

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

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. . Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas narni), farmą,žemės sklypų, apartamentą, biznių.

Duodamos 5*“<- paskolos perkantiems namus.
PACIFIC — ANNETTE. SI.000 Įmokėti, 2 aukštų mūro, 7 kamb.. 2 virtu

vės. vand. alyva apšild.. 2 garažai. Kaina $10.000. Balansui 1 skola 10 m.
BATHURST — GLENCAIRN. S2.000 Įmokėti, 5 kambarių bungaliukas. 

Garažas, privatus įvažiavimas, gražus kiemas. C-
RONCESVALLES — PEARSON. S6.000 Įmokėti, atskiras mūro tripleksas. 

3 virtuvės, 4 prausyklos. 2 garažai. Kaina $24.000.
BLOOR — RUNNYMEDE. $5.000 Įmokėti, atskiras, mūro, 8 kambarių, 2 

augštų. vand. alyva apšild.. garažas. S22.000.
BLOOR — WINDERMERE. $3.000 Įmokėti, mūro, atskiras. 7 kambarių, 

2 augštų. 2 virt., garažas. Skubus geras pirkinys Si 7.500.
$1.000 PILNA KAINA, 20 akrų prie pat 500 kelio, augšta graži vieta, kita

me gale ūkio plačiai prieina prie didelės upės.
$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
' $1300. ■" * ■

J. KUDABA Namų telefonas RU.
Kreipkitės visais reikalais Į EXTRA Realty Ltd. Čia ekstra patarnavimas.

Havana. — K. Bažnyčios perse
kiojimas Kuboje vis stiprėja. Di
džiausipuolimai prasidėjo po ka
talikų parado Havanoje rugsėjo 
10 d., kur 3000 tikinčiųjų susidū
rė su policija ir 17 m. jaunuolis 
buvo nušautas. Havanos vysku
pas ir 131 kunigas buvo iš Kubos 
ištremti. Kuboje liko tik 150 ku
nigų. '

Karšta Lietuvos stalininkams
Neprikl. Lietuvos komunistai 

buvo trockininkai ir stalininkai. 
Stalinas 1941 m. Lietuvos sostan 
pasodino stalininką J. Paleckį, o 
padėjėjais: A. Sniečkų, M. Ged
vilą, A. Venclovą. J. Žiugždą. G. 
Zimaną, Laurinaitį ir kt. Jie visi 
buvo akli Stalino garbintojai ir 
valios vykdytojai. Stalino garbini
mo kultas Lietuvoje jau buvo gar
sinamas 1941 m. Liet, komunis
tų partija ir vyriausybė išleido 
milijonus rublių Stalino garbini
mui. Šimtai agitatorių važinėda
vo po kraštą liaupsindami Stali
ną. Leninas buvo visai užmirštas.

Į Stalino garbinimą buvo su
kinkyti visi poetai, rašytojai, ku
rie rašė giesmes, poemas, roma
nus apie Stalino kilnumą. Salo
mėja Nėris buvo apdovanota or
dinais. pinigais, privilegijomis. 
Kiekvienas Stalino priminimas

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

Namus, sklypus, ūkius, vąsarvietes, verslo įmones perkant ar parduodant 
Jums mielai patarnaus ST. DARGIS, J. MATULIONIS, F. SENKŪS.

Dirbantiems Oakviltės Forde! Naujas modern. 3 mieg. bungalow’ Did. skl. 
įmokėti tik $500, kitkas I mas morg. lengvomis išmok. sąL Netoli OakvillėS;

TELEVIZIJOS ANTENOS
ŽEMIAUSIOMIS K A INO MIS. Antenos noo $1746*

V-: Televizijos bokštai nuo $45.00. Garantuotas darbas ir vaizdas 
kanaluose 2. 4. 6. 7. 9. 11.
SkainMati: LE. MOM &i lO raJ. vak Leonai BIELSKIUI.

kėlė karjeros viršūnėn. Paleckio 
ir Sniečkaus isakytiniai šimtus 
tūkstančių nekaltų lietuvių išva
rė iš na m ų. i št rėm ė Sibi ra n. Žu
dė. laikė kalėjimuose, kad tik Įsi
teiktų Stalinui. Užtat Paleckiai, 
Sniečkai buvo ordinais apkarsty
ti. Sniečkaus net tikroji motina 
pabėgo nuo savo sūnaus.

Laikai keičiasi. Kremlių valdo 
X. Chruščiovas. Jis išdrįso pasau
liui pasakyti, kad Stalinas buvo 
žmogžudys ir išmetė jo lavoną iš 
mauzolėjaus. Ir visuotinis komu
nistų partijos suvažiavimas pra
regėjo ir pripažino, kad Stalinas 
daugybę žmonių, net partiečių, 
išžudė, ištrėmė nekaltai.

Lietuvos stalininkams karšta. 
Atrodo, greitu laiku Kremlius ir 
juos pradės sijoti ir teisti. Taip 
kužda jau Kanados lietuviai ko
munistai. Rojus

Jane Photo Supply
317 JANE ST„ TORONTO 9

Aiškina nuotraukas. Nuomoja foto 
reikmenis. Parduoda foto aparatus, 

filmus ir kitus reikmenis.

Vyt. Babelis
Lietuviams didelė nuolaida.

Verslo tel. RO. 2-2213 
-z' — RO. 641S5.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

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

Telefonai: LE. 4^459; LE. 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 Toronte, Hamilto
ne ar Montrealy.

MOTELIAI
Su $15.000 įmokėjimu galite įsigy
ti visiškai modemų 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, kotelių, motelių Įvairiose 
vietose ir Įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. taip pat 

parūpiname geresnėm sąlygom paskolų

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius

FARMA 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.

RUSHOLME RD.
Atskiras 9 kambarių per 2 augštus. 
naujas rauplėtų plytų, moderniai 
įrengtas namas, vand. alyva šild..
2 mod. virtuvės. 2 vonios, 2 garažai. 
Kaina apie $21.000.

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

GAZOLINO STOTIS
$10.000 įmok., prie miesto ir didė
lio plento. 45- mylios nuo Toronto:
3 pompos, parduoda 70.000 galio
nų per metus; modemiškai įrengtas 
garažas: 6 mašinoms vieta: dirba 4 
specialistai, modemus 7 kamb. na
mas. Parduoda anglas.
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TORONTO, Ont. ’ Socialistai smerkia

- ANNETTE

PACIFIC AVE. — GLDNLAKE 
$1.500 įmok., 9 kamb. mūr. atsk. i 
perdirbtas i dupleksą, mod. virt., 
2 vonios, naujas vąnd. alyva šild. ! 
Garažas ir priv. įvaž. Prašo tik 4 
$17.700.

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

GLENLAKE AVE. -- QUEBEC fe 
$2.500 įmok., atsk., mūr., gražūs fe; 
b’ kamb. namas. Priv; įvaž; Gara
žas. Lengvos išmok, sąlygos. Ver
tas pamatyti.■ į

BLOOR —• QUEBEC
$3.500 įmok., rupių plytų, atsk., <į 
7 kamb. per du augštūs. 2 mod. 
virt., 2 vonios, did. ir gražus kie
mas. Garažas ir šoninis įvaž. Na- 
mas arti Bloor. ’ . 1

DURIE ST. — ANNETTE
$4.000 įmok., 9 did. kamb., atsk.. 
mūr.,.2 virt., 2 vonios, naujas šil- 
dym. Priv. įvaž. 2 garažai. Vienas 
10-čiai m. morg; išmokėti. Jums ‘ 
tikrai paliks. J

RUNNYMEDE — ANNETTE 
$5.000 įmok., rupių pi. atsk., 9 
kamb. per du augštūs, nepereina
mi kamb., vand. alyva šild., ga
ražas ir geras įvaž. Prašo $19.000.

SUNNYSIDE AVE. — GARDEN
$5.(XM) įmok., mūr., atsk., 4 butu 
namas. Atskiri įėjimai, geros pa
jamos. puikus nuomavimui. Ver 

■ tas apžiūrėt i.
BLOOR — 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. 
Labai arti Bloor ir parko. Viena 
skola 10-čial metu išmokėti. Pra- 
so $28.500,

Bi OOR — SWANSEA
$7.000 įmok., 7 kamb. per 2 augš- 
tus. Neperein. kamb., vand. aly
va šild., 4 kamb. pirmame augš- 
te. Įrengtas rūsys, 2 vonios, priv. 
įvaž , garažas. Prašo $21.000. fe fe

JANE — DUNDAS
$8.000 įmok., naujos statybos, 11 
kamb., 3 atsk. butai, viskas nau
jai modemiškai įrengta, geros 
pajamos $280 mėn. Prašoma kai
na tik $21.000. Retai pasitaikan: 
t is pirkinys.

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

Pnsiteiraukit.

S. JOKŪBAITIS
KEIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

TelėĖ LE. 7-1217 Namu RO. 6-0417

Kalėdinės atvirutės 
gaunamos: "The Times" -- J. 
Beržinsko prekyboje, 1212 Dun
das St. W.; Margis Drugs Store 
— 408 Roncesvalles Ave.; Danna 
Shop — Baikauskų rūbų krautu
vėje — 1613 Bloor St. W.; To- 
nys Variety — 373 Roncesvalles 
Ave.; abiejų parapijų knygynuose 
sekmadieniais ir spaudos b-vėje 
"Žiburiai”. 941 Dundas St. W . 
Toronto 3. Ont. pr.

V. Simanavičiūtė ir J. Laurina
vičius susižadėjo ir, ši šeštadienį 
jungtuvės Prisikėlimo par. baž
nyčioje.

J. Gudaitė buvo sužeista viena
me priėmime, nugabenta į šv. 
Juozapo ligoninę apt varsty t i ir 
parvežta namo, šią žinią paskel
bė " St ar ” dien rast is. y

ir apeliuoja“Pix” kino teatras, 
233 Ossington, nuo ketvirtadienio 
iki sekmadienio rodo spalvotą fil
mą su Elvis Presley “Wild in the 
Country” ir '

LE. 5-60Š2?; uOyfe-

Didelio koncerto belaukiant
Gruodžio 9 d. Prisikėlimo par 

salėje rengiamas dainos ir smui
ko koncertas. Jame pirmą kartą 
dalyvauja hamiltoniškė sol. L. 
Šukytė talkinama sol. V. Verikai- 
čio Koncertą rengia Toronto lie
tuvių Caritas kalėdinei šalpai.

Nusivylę stalininkai
Ryšium su Stalino lavono iš- 

kraustymu panika kilo Toronto 
ir Kanados raudonųjų lietuvių 
tarpe. Ypatingai keblioje padė
tyje yra atsidūręs Stalino garbin
tojas "Liaudies Balsas”. Dabar 
rašo, kad Stalinas buvęs minkš
to proto, kitų “patarėjų” klausęs. 
Dar vis bijo “LB” pripažinti, kad 
Stalinas yra nužudęs milijonus 
savų ir kitų tautų žmonių savo ______ __________... _____ _
karjeroj Įsitvirtinti. Tai yra pa-į se. Italų spauda plačiai paminė- 
tvirtinę netik Nikita, bet ir komu-į jo socialistų nutarimus, 
nistų partijos visuotinis suvažia
vimas. Mūsiškiai dar vis netiki, |

Spalio 20-27 d. Romoje įvyko 
Vid. ir R. Europos socialistų uni- 

. jos konferencija ir socialistų in-
,?nou White and! ternacionalo VII kongresas. Lie- 

Three Stooges”. Kasos telefonas tuvos socialdemokratams atstova
vo J. Glemža ir inž. J. Vilčinskas. 
Posėdžiuose ir vėliau Įvykusioje 
spaudos konferencijoje buvo pla
čiai diskutuota pavergtų Europos 
tautų reikalai. Lietuvos delegatai 
dalyvavo diskusijose ir pateikė 
raštiškus pranešimus apie bend
rą Lietuvos padėtį ir rusų pastan
gas perauklėti Lietuvos jaunimą. 
Socialistų unijos konferencija pa
smerkė Maskvos imperialistinę ir 
koloninę politiką ir pareiškė 
protestą, kreipdamasi į visą de
mokratinį pasaulį apginti tokį pa
vergtų kraštų prievartavimą.

Spaudos konferencijoje žurna
listai ypač negalėjo suprasti, 
kaip sovietai, kurie mėgsta dangs
tytis laisvės ir demokratijos šū
kiais galėjo įtraukti į partijos 
programą rusų kalbos priverstinį 
vvravima nerusiškuose kraštuo-

Rėmėjų balius
Praeitą šeštadienį Prisikėlimo 

par. salėje skautų tėvų - rėmėjų 
komiteto ir “židinio” rengtas ba
lius ir šokiai praėjo geroje nuo
taikoje. Programos gražiausią da
li atliko tautinių šokių grupė, pa
šokdama Kepurinę ir Senelių 
polką, šokėjams ir grupės vado- . . .
vui Vyt. Turutai rengėjai labai j Kad “saulė, mokytojas, tėvas, ge-i Vašingtonas. — Buvęs JAV 
dėkingi. Pirmą vietą už gražiau-' nijus visų amžių yra didžiausias i ambasadorius prie JT Henry Ca- 
sią šukuoseną laimėjo J. Daily-;žudikas nekaltų žmonių. Raudo- bot Lodge paskirtas Atlanto In- 
daitė. Stovyklavietės įsigijimo nieji netikėjo dipukų pasakoji- stitulo direktoriumi. Instituto 
fondui‘jau antrą1 kartą $20 auko- mams. Dabar draugu Nikita jau j būstinė yra Paryžiuje ir jos tiks- 
jo J. Tumosa. F. reikia tikėti, nes jis geriau žino; las — pasaulio problemų spren-

Kremliaus paslaptis už visus. V. Įdimas.

Skaitytoj y laiškai
NAIVUMAS AR SLAPTAS 

GUDRUMAS?
Anglų kalba Toronte leidžiami trys 

dienraščiai. Skaitantieji, ypač euro
piečiai, yra pastebėję, kad labai daug 
rašoma apie bolševikus, Chruščiovą. 
Viskas apie raudonuosius perduoda
ma labai draugiškoj formoj. Komunis
tų kiekvienas darbelis išgarbinamas. 
Visa tenai yra gera, žavinga. Sov. Są
junga, esą, turi geriausius lakūnus, 
raketas, mokslininkus, apsiginklavimą 
ir t.t. Vakariečiai — JAV, Britanija, 
Vokietija, Prancūzija esą atsilikę vi
sose srityse!... Dažnai ima juokas 
skaitant tokius straipsnius. Gyvenę ir 
buvę Sov. Sąjungoje gerai žinome, kas 
ten yra ir ko jie siekia. Kanadiški ir 
amerikoniški laikraščiai, jieškodami 
sensacijų, daro kraštui didelę žalą. Jie 
klaidina šio kontinento žmones, nusle
pia realybę, Vakarų pasaulio stiprybę 
ir komunistų silpnybes.

Tik vienas kitas straipsnis būna 
(beraščiuose, kur vaizduojamas rea
lus gyvenimas Sov. Sąjungoje.

Kartais sunku suprasti, ar tai daro
ma iš naivumo ar dėl pinigo?

Kanadiečiai laikraštininkai nesu
pranta, kad užėjus komunistams, pa
tys pirmieji būtų deportuoti. Žinoma, 
kanadiečiai visuomet pasiaiškins spau
dos laisve. Tačiau demokratinę laisvę 
reikia taip naudoti, kad laikraščiuose 
atsispindėtų tiesa. Aptemdžius tiesą, 
žūsta ir betkokia laisvė.

Yra daug gražaus gyvenimo Kana
doj, daug atsiekta, daug laimėta, su
kurta. Kanados žmogus -bus laiminges
nis, kai gaus pasiskaityti apie savo 
krašto laimėj^nus, kūrybą.

* Kanadietis

ŠYPSENOS
Naujas rusų išradimas

Sakoma, rusai turi naują išra
dimą. Jų inžinieriai sukombina
vo labai ilgas kopėčias, kuriomis 
galėsią pasiekti mėnulį. O iš ten 
jie galės r JAV mėtyti tuščias 
vodkos bonkas ...

Wdsaga Beach, Stayner, Collingwood 
ir apylinkėse (arime dižiausią pasirinkimą vasarnamių, farmų, gazolino 

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

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

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

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

TA0PYK IR SKOLINKIS
Toronto Lietuviu Kredito 
Kooperatyve "PARAMA"

jo J. Tumosa.
Išleistuvės, gimnazijoj

Humberside gimnazijoj XI. 9. 
buvo abiturientų išleistuvės. Tai ; 
viena seniausių vak. Toronto gim- , 
nazijų. Šiemet joje yra 1300 mo- mil. virš nustatyt os normos. Me-1 anksčiau import įlodavo gyvates 
kinių ir 59 mokytojai. ! tints Kanados ginklavimosi biu- ■ iš raud. Kinijos, bet ten vietiniai

. Pavasarį baigė 120 abiturientų. į dietas siekia virš pusantro bilijo- i gyvačių gaudytojai, patys būda- 
kurių 85 Įstojo Toronto un-tan, n0 doleriu. mi alkani, jas visas suvalgo.
30 — mokytojų kolegijon ir kt. 
Humberside gimnazijoj mokosi į 
daug lietuvių jaunuolių, šiemet1 
pavasari baigė XIII skyrių E. 
Dulkytė, L. Gurevičius, V. Bar- 
cevičiūtė, R, Karka. R. Paužaitė. 
V. Tamulaitytė.

; d i mas.
Hong Kongas. — Kinijoje jau

čiamas gyvačių trūkumas ir taip 
i mėgstama gyvačių sriuba dėl toKANADOS KARINIS

BIUDŽETAS pakilo net $10 labai pabrango. Hong Kongas

NEMĖGSTI ŽUVIES?
Tai maistingas patiekalas!

Astuonios Europos 
valstybės

pasirašė pabėgėlių jūrininkų su
tarti. Ši sutartis numato sąlygas, 
kuriomis pabėgėlis jūrininkas, tu
rėdamas ryšių su kraštu, pasira
šiusiu sutarti, galės -gauti kelio
nės dokumentus ir teisę apsigy
venti. Anksčiau daugelis jūrinin
kų pabėgėlių tarnaują prekybos 
laivyne neturėjo jokių dokumen-

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-morgičtus — 7Q. « Paskolos mirties ir invalidumo atveju 

apdraustos. • Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje.

DARBO VALANDOS: pirmadieniais ir penktadieniais nuo 10 vai. ryto ligi 
1 vai. p.p. ir vakarais nuo 5.30 ligi 9 vai. vak.: antradieniais nuo 10 vai. ry
to ligi 1 vai. p.p. ir vakare nuo 7 vai. ligi 9 vai. v.; trečiadieniais ir ket

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

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

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-V1SION T.V.y Hi-Fi RADIO 
f LĖ. 2-7733
Taisom ir parduodam Kanados ir vokiškus 
T.V., Hi-Fi setus. Nauji ir vartoti. Sąžiningai 
ir nebrangiai taiso lietuvis profesionalas 
technikas. Savininkas Raimundas Stasiulis.

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

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

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

APGARAžAS
1539 DUNDAS ST. W. LE. 5-9130 

(prie Dufferin)
Visu rūšių automobilių mechaninis 
remontas. Automatinės transmisi
jos. Darbas sąžiningas ir garsntno-

Sav. Ant. Paškevičius

VISU RŪSIU AUTOMOBILIU
B OI) Y T AI S Y M A S
Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRUS KILIMUS. 

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

Skambinkite LE. 3-4912. 21

J; BARAKAUSKAS
Elektros" 

kon traktorių s
Visų rūšių elektros 

įrengimai ir pataisymai.
Tol RO. 7-9947 

Ilnmberview Rd.. Toronto.

fe MOTERIŠKŲ R I RŲ siuvėjas
A. Beresnevičius

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

yy?:L?y-j^lefonas?:LE..J-143S.L“::

Žuvininkystė yra seniausia Ka-, Pirkdamas stebėk jos žvvnus ir1 tl4 negalėjo niekur išlip-
• -- ’ 2__ T^.lLll-gitLŽ.iiiiiŽJi-Jtnkrantąnetirtrumpamlaiko-

dalyvavo tėvai, mokytojai ir daug abiejuose vandenynuose — At-) vis turi elastingą mėsą ir malonų tai piui pvz. pakeisti laivą, ^ligos 

pendijų įteikėjai. * mingas. Ir vidaus vandenys yra da “žuvimi".
Šios gimnazijos geriausiu mo- taip pat gausus šaltipis vertingos Kai tik šviežia žuvis pasiekia 

kiniu šiemet buvo estas L. Man-; žuvies, žuvininkystėj yra , reikš- namus, turi būti nušluostyta > 
nik, kuris gavo visokių dovanų, ’minga visam valstybės ūkiui iri -, skuduru ir suvyniota i vaš-
stipendijų išviso apie 89.000. Jis kaip maistas ir kaip eksportinė■ 1; P__ •„
dabar studijuoja Toronto un-te prekė, 
fiziką-inžineriją. Taip pat buvo Gera dieta yra paremta protei- 
įteikti atestatai ir XII skyrių bai- nu. Kanados maisto taisyklės pa- 
gusiėms — junior matriculation./taria bent karią į dieną diidti žu- 
Iš lietuvių juos gavo: J. Bukšaitis,. vies. Ji atstoja mėsą, paukštieną. 
B. Dambrauskaitė. R. Strimaitytė ' kiaušinius ir sūrį. Žuvies protei- 
ir R. Staškevičius. I nas yra lengvai virškinamas ir ga-

Vakaro ceremonijos buvo labai; Ii būti duodamas net senesniems 
įspūdingos.. Gimnazijos mokyto-1 žmonėms, invalidams, mažiems 
jai visi vilkėjo togas, mokslo vaikams, 
laipsniais — ženklais pasipuošę. 
Buvo koncertas,’vaišės.

Abiturientu atestatu iteikiine nados pramonė. Gaudvmas žuvu oda — ji turi blizgėti. Šviežia žu-: ti j krantą net ir trumpam laiko- 

svečių, mecenatu, premijų - sti- lanto ir Ramiojo — yra labai sėk- kvapą, bet ne toki, kuris atsiduo- atveju n pan. C.Sc.

Vienas iš dviejų
— Sakyk, Mikai, kaip tu gal

voji apie tokius vyrus, kurie die
na iš dienos eina valgyti pietų i 
restoraną? •

Aš manau, kad jiems reikia 
arba vesti arba išsiskirt i..

Mandagumas brangus
Statistikai apskaičiavo, kad 

anglai kasmet išleidžia daugiau 
kaip du milijonus svarų sterlin
gų vartodami telegramose žodeli 
"please”. O žmonės sako, manda
gumas nieko nekainuoja ..

Nelengva pradžia
Naujas gydytojas savo tėvui:
— Gali apsidžiaugti, teveli, tu

rėjau jau pirmutinį savo prakti
koj pacientą. .Jis svėrė 290 svaru.

--Taip. taip, kiekviena pra
džia sunki..

Tikslus nurodymas
— Norėčiau padovanoti vieną 

savo paveikslą labdaros ištaigai. 
Gal patartumėte kuriai?

— Aklųjų institutui.
Kurios krypties?

— Sakai, jis yra dailininkas? 
O kokios krypties, peisažistas. ar 
abst raktininkas?

— To negalėčiau pasakyti. Jis 
piešia portretus tų, iš kurių yra 
pasiskolinęs pinigų.

Nevykusi pedagogika
Petriukas buvo Įpratęs kreiptis 

i mokytoja “tu”. Jokie Įspėjimai 
nepagelbėjo, todėl pedagogas lie
pė jam parašyti 50 kartų "Negali
ma vadinti mokytojo ‘tu’ ”.

Berniukas atidžiai ėmėsi darbo 
ir parašė net šimtą kartų.

— Kodėl tiek daug parašei? — 
paklausė mokytojas.

— Norėjau suteikti “tau” dau
giau džiaugsmo. — atsakė Petriu
kas.

kini popierių ir Įdėta į šalčiausią 
šaldytuvo skyrių. Jei žuvis ne-į 
skrosta, tuojau pat išimti vidų-: 
riuS; Nesuvyniota žuvis reikia ap-;

fe dėti ledu. Rekomenduojama lai-į 
j kyti ją prie 10° F' nuolat. Kadan

gi namuose tokią temperatūrą i 
sunku turėti, tai patartina saldy-! 
tą žuvį namie laikyti labai trumpą i 
laiką. C.Sc. E. Wilson į

Riebalu kiekis žūvys^’ labai -------
įvairuoja.' Liesa žuvis’ virta ar xhlj01.kas. _ visi Afrikos ta„. f 

Toronto Public Library yra žy- itu atstovai JT. vadovaujami Ni-į 
miausios enciklopedijos, kurios! inc §er^os atstovo, buvo susirinkę;
‘ - - - • - kalorijų. Kaip ir proteinas, JOsJ ošti rezoliucijai užbaigti ko-!

y fefej- lonizma Afrikoje iki 1970 m.Liesos žuvys yra: menkes, plėks-1 '
nės. vandenynų ir gėlųjų vande-1 PRANCŪZŲ KILMĖS 
nu mekšrai. lydekos, stintos ir vi- KANADIEČIŲ teisės Quebe- ■ 
si vandens gyvūnai su lukštais, co provincijoje bus apsaugotos is-; 
Uotas ir baltoji žuvis — viduti- ■ tatymu. pareiškė teisingumo min.
niškai riebios. Riebios žuvys yra: (D. Fulton. Į minimas teises Įeina: 
Aliaskos menkės, silkės, lašišos.! kalba, švietimas, nuosavybė ir ei- ’ 
sardinos, tuna, skumbrijos, un- vilinės teisės.
guriai, torelės. Be proteino ir tau
kų žuvys turi vitaminų ir mine
ralų.

Reikia parinkti daržoves, tinka
mas prie žuvies. Daržovės privalo 
būti parinktos maistingumo ir į 
spalvų atžvilgiu. Spalvingos, ryš
kiai žalios daržovės, geros spal
vos salotos. Švieži burokėliai, žir
niai, pupos, morkos gerai paryš
kina blankią žuvį. Stipriai kve-J 
piančios daržovės — kalafijorai. Į 
ridikai ir svogūnai, kurie panaiki- 

lengvą aivies kvapą; neturėti! 
.i kartu paduodami šu žuvimis, 
žuvis genda greitai. Reikia 

pirkti tik šviežią žuvį, kai yra se-

duoda daug .žinių apie Lietuvą. j S4 vra lengvai vSSnam? 
•k ttil’iirinc m L'loidincfoi rocn iatn_ . • °Kaikurios jų klaidingai rašo lietu
vių pavardes ir sunku, net atpažin
ti: pvz. prancūzų enciklopedija 
"Larousse du XX-e Sieclė” apie 
lietuvių literatūrą rašo: “...les 
poetes Maironis et Kondirka. 
Parmis les talents les plus not
ables se distinguent Vaitkus. 
Krėvė, Seinus. Sruoga. Baltrušai
tis. Bintis et Tysliava". Reikėtų 
kad kas nors pasirūpintų atitai
symu naujoj laidoj. L.

“DAINOS” PADĖKA
Spalio 14 d. įvykusiuose ‘Dainos” 

šokiuose buvo pravesta loterija, kuriai 
fantus, pinigines dovanas ir darbą au
kojo visa eilė asmenų.

Fantais: p-lė Lekavičiūtė, ponios: 
Beržinskienė. Kviecinskienė, Valiulie
nė, Katkienė, Čepienė, Dūdienė, M. 
Traškevičienė. Dar yra kelios pavardės 
negautos, jos bus paskelbtos vėliau.

Pinigais: $6 — dr. Urbaitis; po $5: Į na 1 
E. Jurkevičienė, E. Paulionienė ir dr. \ būti 
Yčas: po $2: dr. A. Pacevičius, p. 
Aperavičienė, p. Lastauskienė ir A.
Augutis. j --a -j - v •

Visiems aukotojams nuoširdžiai dė- ’’^Dnas. nes ji tada yra geriausia.
kojame, bebuž vis daugiau skolingos j 
esame St. Dervinienei, kuri sukirpo iri 
pasiuvo net 20 žiurstelių! Ji pasižadė- ' 
jo ir toliau toj srity “Dainos” neuž-’ 
miršti. Ačiū! *

Galop dėkojame mieliems svečiams i 
už atsilankymą ‘Dainos” vakare.

•• “Dainos” valdyba

Will-Do Cartage 
Baldų pervežimas 

mieste. prieinama kaina, 
į Visi baldai apdrausti. į 

Broliai SODONIAI.

124 GRACE ST., Toronto

Tel. LE. 4-8390

Aftrovot

H. ROžAITIS
Greitas kuro-olyvos pmtafymet

Telefonai LE. 3-4908.

ir

OKULISTAS
S. BROGOWSKL O.D.

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

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

Automobilių, namų, vasarnamių, sveikatos, D Z 1 Z? /IX? 7 7 
gyvybės, pensijų ir kt. Jl( /•

DraudimaiX €X V6 va 1111U X 49 Cameo Ores., Toronto 9.

Dr. E. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

Dr. V. J. MEILU VIEN E
DANTŲ GYDYTOJA

282 RONCESVALLES AVĖ. 
(prie Geoffrey)

Tel. LE. 5-7025

Darbo valandos: 10-3 vai. 
5-8. Šeštadieniais 10-3 vai.

ir

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT

Dr. V. Sadauskienė
DANTŲ GYDYTOJA

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

les), Toronto.

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

Kabinetas: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

Ar jūs ketinate 
vykti į Eiirbpa?
KĄ NORS
ATSIKVIESTI? >
Dėl pilnų informacijų, be jo
kio Įsipareigojimo, paskambin
kite ar susisiekite su
HENRY MOOS—viešu notaru

KENNEDY
Travel Bureau Ltd,

telefon
{steigtas 1926 m. < į

Dr. J. Matulionytė
DANTUGYDYTOJA

1796 BLOOR ST. VFž
Priėmimo valandos: pirmadieniais 
ir trečiadieniais nuo 2-9 vai. vak., 
antradieniais, ketvirtadieniais ir 
penktadieniais nuo 9-5.30 vai. vak.

TEL. RO. 6-1372

SEGUIN
Advokatai ~ Notarai

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

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

OKULISTĖS
Br. B uk o w ska - B E J N A R. R.O.

Wiktoria BUKOWSKA. R.O.

274 RONCESVALLES AVĖ.
(prie Geoffrey St)

TEL, LE. 2-5493
Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
niais nuo 10 vai. rvto iki 6 v.v.

Akiu specialistas
L. LUNSKY, R.O.

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

TEISININKAS —
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.

Roc^i 167

Toronto

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad

f j;. ? perskėlė 
į naujas patalpas 

1134 DUNDAS ST. W. 
Toronto 3, Ont.

Telefonas LE. 4-8431

Pritoiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingumų. Kolba slavų kalbomis.

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

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

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RŪSIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

507 Dovercourt Rd., Toronto. LĖ; 4-6123
-------ANT. JUOZAPAITIS

Taisomi RADIO IR TV aparatai
patefonai, teiprekorderiai importuoti ir vietiniai. Darbas atliekamas prity
rusio specialisto garantuotai. F. NO R V Y 1) \ S .

Skambinti bet kada LE. 5-6007

24 VAL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
DRAUDIMO ĮSTAIGA

AL DŪDA
DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
NAMŲ

RO. 6-7132
ATSTOVAUJAMDS 27 DRAUDIMO BENDROVES. 

DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE KANADOS PROVINCIJOSE. 
10% NUOLAIDA IMANT DRAUDIMĄ IS VIENOS KOMPANIJOS
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LIETUVOS KARIUOMENĖS KŪRĖJŲ • SAVANORIŲ Toronto skyriaus

ŠAUNUS TRADICINIS ŠEIMYNINIS BALIUS
Įvyks lapkričio mėn. 25 d., 7.30 vai. vak. į čį#

marijošius. Č
• Gros puikus orkestras.
• Veiks turtingas bufetas su įvairiais gėrimais.
• Bus loterija ir kiti Įvairumai.

NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME VISUS GAUSIAI ATSILANKYTI. įėjimas 1 dol.
Pelnas skiriamas laisvės kovų invalidams sušelpti. L.K.K.-Savanorių Toronto skyrius

Š.m. gruodžio mėn. 2 <L Prisikėlimo parapijos salėje 
ruošiamas paskutinis priešadventinis

šokiu^ balius ir turtingas bazaras

Ši šeštadieni, lapkričio 25 d., 8 v. v.
Prisikėlimo auditorijoje

PRIEŠADVENTINIAI SUSIPAŽINIMO ŠOKIAI
Šo k i uose daI y vaus Či kagos LS K Aras 

Gros Benny Ferri orkestras
Visus maloniai kviečia dalyvauti 

Aušros tėvų-rėmėjų būrelis

0\
P

BAZARAS, kurio pelnas skiriamas N. P r. M. seselių Vaikų Namams, pra
sidės 12 vai, p.p. ir tęsis per visą vakarą, kol nebus ištrauktas paskutinis 
fantas. ŠOKIŲ BALIAUS pradžia 7.30 vai, vak. Gros “Olympia” orkestras. 
Bufetas bus atidarytas nuo 12 vai, p.p. ir veiks su maža pertrauka iki vakaro 
galo. VISI KVIEČIAMI, VISI LAUKIAMI!

Rengėjai — Prisikėlimo parap. Kat. Vyru Draugija

MONTREAL, Que.
Kun. K. Dobrovolskis iš Romos Šaunioji A V parapijos vakario

Etninės spaudos klubo 
dešimtmetis

Etninės spaudos klubui Toron
te suėjo dešimt metų. Tai organi- ( 
zacija, kuriai priklauso Įvairių' praeitą savaitgalį buvo sustojęs nė-- lapkričio 25 d., ši šeštadie-’- 
antikomunistinių tautinių grupių1 AV parapijoje ir aplankė savo pa-Į ni. 7 vai. vak. Patyrusių šeiminin- 
leidžiamų laikraščių redakto- žistamus Montrealyje. Sekmadie- kių skanūs valgiai, turtinga lote- 
riai. Dešimtmečio sukaktis buvo ni kun. Dobrovolskis dalyvavo šv. rija, bufetas, graži muzika — vi-, 
atžymėta praeitos savaitės vidų- Kazimiero parapijos svetainėje sa tai lankia parapijiečių ir para- 
ryj’e Įvykusia vakariene, i kurią kun. dr. Felikso Jucevičiaus, bu- pijos bičiulių.
be klubo narių atsilankė dar visa vusio šv. Kazimiero kolegijos Lietuvos kariuomenės minėji- 
eilė rinktinių' svečių. Jų tarpe auklėtinio vardinėse, o pirmadie-! mas — ši sekmadieni, 11 vai. AV 
matėsi Toronto burmistras N. ni iš Montrealio laivu išplaukė bažnyčioje iškilmingos pamaldos 
Phillips, Orttario prov. sekret. ir atgal i Romą.
pilietybės min. J. Yaremko, libe- Bavaras šv. Kazimiero parani-

_______ __ _____ o___  ralų parlamentaras A. Thomp- joje Įvyksta šį penktadieni, šeš- 
vo atspausdinta naujo dalininką son> Board naujasis vadovas tadieni ir sekmadieni, lapkričio

Pranešimas Į
Lapkričio 26 d , sekmadieni, 2 ■ 

vai. p.p., Liet. Namuose šaukia
mas Kanados Lietuvių Socialde
mokratų Sąjungos Toronto sky-

1 riaus narių susirinkimas.’
Nariams bus siurtčiami pakvie

timai, bet jeigu dėl adresų ne
tikslumo ar kitų priežasčių pa
kvietimai nepasiekfti^visų nariu, 

;tai prašoma šiuo pranešimu pasi- 
I naudoti ir i susirinkimą atvykti. 
K Sekretorius

TORONTO, Ont
Šv. Jono Kr. parapijos žinios !
— ši sekmadeini 11 vai. pa

maldų metu prisimenami ir pa- voje jos tėveliui Jonui Grigeliui, 
gerbiami lietuvių- tautos didvy- reiškiame gilią užuojautą.
riai, kurie aukojosi ir aukojasi _ trečiadieni, 7.30 vai. v., 
Dievo ir tautos idealams. "Kariuo-; muzikos studijoje — bendra pa- 
menės šventės proga po iškilmin- rapijos choro repeticija. Pradeda- 
gų pamaldų einama prie pamink- ma ruoštis naujam kalėdiniam re
linės lentos maldai už žuvusius ir ■ pertuarui. Kviečiame ir naujus

11 vai. pamaldose dalyvauja or- ga Įstoti i choro eiles. Į VLIKo posėdžius taipgi vyks-
gamzuotai su vėliavomis. į — Vaikų choro bendra repeti-ita V. Vaidotas ir galbūt dr. M.

— Įvedus vokelius sekmadieni-. cįja _ sekmadieni. 2.30 vai. i Ą.nysas.
nei rinkliavai jais pasinaudoja į.. muzikos studijoje. A
neapsižiūrėjimą ar dei adresu ne- Katechetines pamokos des-)kun ą Sabas iš Sudbury, nuola- 
tikslumo jiėra gave i namus voke- ^!?.os sekmadieniais po 10 val.;tiniai -T2” garbės prenumerato- 
liu. prašomi pranešti klebonijai. gimnazistams — aktorių. riai jau apmokėjo garbės prenu-

— Tikybos pamokos vaikams,! kambariuose, pradžios mokyklos. merata už 1962 m.
kurie š.m. rengiasi pirmajai išpa- mokiniams L. Vaikų Namuose. į Mieliems “Tž rėmėjams nuo- 
žinčiai ir šv. Komunijai, dėstomos _ — Vaikučių ruošimas Pirmajai širdus ačiū.
sekmadieniais po H vai. pamal- Komunijai pradedamas kitą sek-! 
du muzikos studijoje. Pamokas madieni. gruodžio 3 d. po 10 vai. ,j 
veda seselė Jonė. Mišių. Vaikučiai atgabenami į LJ. • - . h r—- ----- -- ■ ------- nu muhmu ašvai— - Kalėdiniu ploteliu, norint Vaiku Namus. Registruoti kvie- buv0 P“ klald« pr»R» .«•'»««»<> R^r''
tiems pasiųsti' toliau gyvenan- čiame jau dabar telefonu, par.. _ . hau pi įstatoma retUlianai. P-L-į vaites laidoj,
tiems artimiesiems, jau galima; raštinėje arba pas seseles. Moters žurnalo kalėdinis nr. i
pasiimti klebonijos raštinėje. j — Bazaras L. Vaikų Namų.iau baigiamas ruošti n gruodžio,

— Šia savaite lankomos šios naudai bus gruodžio 2 d. Visus pradžioje bus issiuntmetas skai- 
gatvės: Pine Crest Rd., Quebec, maloniai prašome prisidėti auko- 
Idlewood.

— Praėjusio sekmadienio va
karą parapijos salėje Įvyko jau
nimo pobūvis, kurin susirinko bū
relis lietuviško jaunimo. Jauni
mui pobūviai bus daromi kas sek
madieni. Būtų gera, kad mūsų 
jaunimas išnaudotų gražią gali
mybę: užuot jieškojęs globos sve
timųjų tarpe, burtųsi lietuviškoje 
aplinkoje bei pastogėje.

— Su dideliu apgailestavimu 
vis daugiau tenka patirti apie au
tomobilių nelaimes pasitaikančias 
lietuvių tarpe. Ar nevertėtų 
mums daugiau kreipti dėmesio, 
kad ši moderniųjų laikų nelaimė 
galimai mažiau mus paliestų? 
Viena atsargumo priemonių žie
mos metu bene būtų panaudoji
mas žieminių padangų.

— Ši sekmadieni 9.30 vai. pa
maldose prisimenamas a.a. Vy
tautas Lunys.

! Malonės liuteronų bažnyčioje, 
1424 Davenport Rd., sekmadieni, 
lapkričio 26 d., 9.30 vai. ryto, mi- 

Prisikėliino parapijos žinios rusiųjų minėjimo pamaldos su 
— S. Pivorienei, mirus Lietu-i šv. Komunija.

Kun. Leonas Kostizenas
Dr. J. Sungaila, PLB pirm., šią 

savaitę išvyksta Niujorkan daly
vauti VLIKo posėdžiuose. Vėliau 
jis vyks i rentgenologų kongresą 
Čikagoje, kur taipgi dalyvaus vi
soj eilėj bendruomeninių posė-t« x • /n • •• H^icuaiui. lYvictiainc xi naujuo 591 (

Lietuvos himnui. Organizacijos; choristus — dabar labai gera pro- dž*u 
11 vai nnmalHncp Halvvania nr. ;.-.4-^4-: ■: _ C

mis ir fantais.
— Kitą savaitę parapijos kuni

gai lankys parapijiečius: Birch
view Cr., Cliff St.. Evelyn Ave., 
Evelyn Cr., Fairview Ave., Fis- 
ken Ave.. Lacey Ave.. Marie St., 
Oakview Ave., Rowland St., St. 
John’s Rd.. Tray more Cr., Vine 
Ave. ir taip pat Concord miestelį.

— Kariuomenės dienos proga 
šv. Mišios už žuvusius Lietuvos 
karius bus laikomos 11 vai. (ne 
10 vai.!). Prie bažnyčios durų kū- 
rėjai-savanoriai rinks karo inva
lidams aukas. Prašome pagal iš
gales prisidėti.

— Vajus eina prie galo ir tiki
masi didžiuosius darbus užbaigti 
šią savaitę. Parapiją reguliariai 
remti iki šiol pasižadėjo 900 šei
mų. Dar yra negrąžinta 160 paža
dų kortelių. Mieluosius vajaus 
talkininkus prašome jas grąžinti 
šią savaitę.

PIRMĄ KARTĄ KANADOJE!
DIDINGAS ANSAMBLIS

Kun. A. šeštokas iš Čikagos ir

”TŽ’' leidėjai 
šeštad. mokyklos eglutė 

bus gruodžio 31 d., o ne sausio

LN šėrų ir alyvos vajus
Lapkr. 9 d. “TŽ” klaidingai bu-

>>ž žuvusius karius ir 5 vai. p.p. 
iškilminga akademija. Programo
je: prof. gen. S. Dirmanto iš Čika
gos paskaita ir koncertinė dalis, 
kuria išdildys solistė G. Čapkaus- 
kienė.

Lieiiivi'i inžinierių susirinki
mas — ši penktadieni, 8 vai. v. 
A V klebonijos posėdžiu kambary. 
Dalyvaus ir prof. gen. S. Dirman- 
tas

Vytauto Didžiojo kl ubo metinis 
narių susirinkimas Įvyko praeitą 
coirmadievi Nominuoti klubo val
dybos nariai ir patvirtintas valdy-

pavardė —~ A. Varnavičius; ture- Grossman, pilietybės departa-; 24-26 d. Labai Įvairus, turtinga 
jo būti —- A. Urnavičius. i mento švietimo skyriaus^ vedėjas vertingais fantais loterija ir ivai-

Praeitą savaitę LN Šerus Įsigi
jo: Vilniaus Krašto Liet. S-ga ir 
V. Vaškelis. Iš esamų Toronte 
apie 50 organizacijų 23 yra LN 
dalininkės, kurių šėrų bendra su
ma yra $1.600. kviečiamos ir li
kusios organizacijos prie LN pri
sidėti savo Įnašais.

Alyvą krosnims per LN užsisa- . - ------------------------ -  - - „aiiai ,aMJ.
r kė: B. Vaidyla, J. Kudaba, S. Scene, kun kas savaitęteikiaet-1 rapįjos .Vardinių prosą kun. Ju- i bos sumanvmas pagrindinai at- 
Kėkštas, Iz. Girdzijauskas. A. Ba- Pinei spaudai plačias mformaci- -evičiu sveikino įvairiu Montrea- naujinti klubo patalpas, pritai-

i • tt>. v. iioc omo k nnorio M IniVrocnin Vol- l v t-. • • v ‘ -r'r- t . _ J _ ~

; ***v**vv uTAvvmiv otvjiiuuo TvvAvjUk? VU) Llll^dlO LdllLrilo lUlUl I |d 11 1V<U*

i Davidovich ir eilė kitų. Kalbėda- rios pramogos visiems.atsilankiu- 
' mi augštieji svečiai iškėlė didelę siems. Kviečiami visi gausiai da- 
etninės spaudos reikšmę; esą ji lyvauti ir paremti savo parapiją, 
padeda supažindinti naujuosius Feliksinės šv. Kazimiero para- 
ateivius su Kanada ir turi dideles j pijos svetainėje praeita SėkniJK 
Įtakos viso krašto gyvenimui. Ta dienj praėj0 labai gražiai. Kun. 
pačia proga etnines sp. klubas'dr p Jucevičiaus pagerbti susi-į 
pagerbė savo talkininką sava-1 rįnię0 ne tik parapijiečiai, bet ir i 
nonską anglu įstaigą Canadian gausus būrys bičiulių iš AV pa-

nelis. J. Dragašius. : jas apie Kanadą to laikraščio kai- jį0 lietuviu ir šv. Kazimiero pa-
Alyvos tiekėjas negali iš karto 133• Vakarienėje dalyvavusiai Ca- : ranijos organizacijų atstovai ir 

visų užsakytojų krosnių patikrinti nadian Scene vicepirm. Mrs. Jen- įteikė dovanų.
ir nustatyti kam alyvos trūksta. n’ngs klubo vardu buvo Įteikta j __ - .... . - __ ; ; ;___

i todėl užsakytojai, kuriems alyva paminklinė metalinė plokštė su į ųUn. Jucevičius ypač dėkojo savo 
tuojau reikalinga, prašomi pa-; kasu. * T? šioje iškilmėje atsto- opranijos šv, Onos ir šv. Elzbie-    _

!skambinti tiesiai i tiekimo konto-į vavo A. Rinkūnąs. R. tos draugijoms, be kurių pagal- metu klubai turėjo gražaus pel-
;rą LE. 7-2662. nakties metu —i Aa K Barono mirti ir” bos iis negalėtų išsiversti ‘sunkia- no. tad ir patalpų atnaujinimas 
'LE. 7-2661, Alyva bus pristatyta, iaidot-uves platokai aprašė Onta-;mc parapijos perorganizavimo ym visiškai realus dalykas. Jau
Į per ptisę valandos. Tas liečia lik rj0 katalikų, savaitraštis ‘The ,Ca-; ^.arbe- ‘H? kvietė visus parapijie- eilė metų klubui pirmininkauja

’ praėjusios sa-’^ks padėti jam seniausią lietu- energingas senosios kartos atei
vių parapiją Kanadoje iškelti i v>s p. Džiaųgys. padedamas dar- 
jai prideramą vietą.

j - Nuo savęs galime pridėti, kad ■ 
kun. Jucevičius, talkinamas ener
gingo ir sumanaus parapijos ko
miteto, per vienus metus organi
zaciniam darbe labai daug pada
rė. Jau yra faktas, kad Montrea
lio rytuose atsirado naujas, stip
rus ir efektingas lietuviu veik
los centras ir kad vis daugiau 
montrealiečių ima dalyvauti šv.

i Kazimiero parapijos veikloj, 
Feliksines labai gražiai paren

gė ir organizavo ateitininkai sem 
draugiai ir KL Katalikių Moterų 
dr-ios Rosemounto skyrius vado
vaujamas dr. V. Giriūnienės. 

Trumpa meninę programą iš
pildė solistai A. Stravinskaitė - 
Paškevičienė ir A. Keblys, padai
nuodami po keletą dainų solo ir 

i duetą. 
Sportinė popietė Įvyko praėju- 

j-ši sekmadieni AV salėje. Buvo 
i parodytas Įdomus filmas, aptarti 

Išvažiuojant i JAV išparduodame pi- sportinės veiklos planai, taipgi 
gia kaina visus baldus: saliono. miega- pasišokta, 
mojo, virtuvės, be to. televiziją, vien- į - - — - - -
gubą lovą, veidrodžio spintelę, sofą ir 
dvi kėdes. Valti, motorą, trailer; ir , . ... oi ir-
šautuvą. Taip pat žemės sklypu dėl sutanoms apmokėti $123,31 Viso 
vasarnamių Wasagoje. Dėl smulkesnių Siam tikslui suaukojote $311,58. 
informacijų skambinti BE. 1-8631.

Atsakydamas i sveikinimus

kant daugiau lietuvių reikalams 
bei vietos sąlygoms. Esamos klu
bo patalpos yra tikrai apverktinoj 
padėty. Vahivbos sumanymas lai
kytinas dideliu Įnašu lietuvių gy
venime. Per nąskutinius keletą

f

tytojoms. Jame yra visa eilė ver
tingų straipsnių, daug iliustraci
jų, kronikos iš moterų pasaulio 
ir t.t.

“Palik ašaras Maskvoje“ Bernardas Petkevičius lapkri- 
knygos anglų k. gautas ribotas j čio 15 d. sunkiai sužeistas sunkve

žimio nelaimėje. Jo vairuojamas 
miško medžiaga pakrautas auto- 
vežimis ant penkto kelio nusirito 
nuo augšto kranto. Petkevičius 
gyvybę išgelbėjo tik laimingu su-

egzempl, skaičius. Jei atsirastų 
daugiau pageidaujančių ją Įsigy
ti, sp. b-vė •’Žiburiai’ galėtų pa
rūpintijų daugiau. Jos kaina $4. 
Užsakymus su pinigų perlaida

bingos ir susiklausiusios valdy
bos. Linkime seniausiam lietuvių 
susibūrimui Montrealyje įgyven
dinti savo sumanymus.

Pamaldas lankančių registrą- ' 
ei ja visose bažnyčiose Montrealio 
arkivyskupijoje buvo pravesta 
praeita sekmadieni. Tautinėse 
paranijos? baiminamasi, kad ši 
registracija, kur kiekvienas turė
jo pasakyti savo gimtąją kalbą ir 
kilmę, neatneštu kokių netikėtu
mų. nes ne paslaptis, kad pamal
das lanko didelis nuošimtis kita
taučiu.

Katalikių moterų Prisikėlimo siųsti — Sp. b-vė “Žiburiai”, 941 puolimu paskui važiavę trys gy- 
skyr. penkmečio minėjimas pra- Dundas Stf W.. Toronto 3. Ont. dvtojai, kurie jį pusgyvi nuvežė 
ėjo su dideliu pasisekimu. Jis bu- rziį . J _
y° turtingas ir programa, ir vai- tetų susidomėti, nes Vasario 16 iškvietė chirurgą.

tai — vėliau. V.
Latvijos nepriklausomybės 

šventė
Lapkričio 18. šeštadieni. Cent

ral Technical School auditorijoj 
Toronto latvių kolonija paminėjo 
43-sias nepriklausomybės meti
nes. Didelė auditorija buvo pil
nutėlė latvių ir jų svečių. Minė
jimą pradėjo rengėjų komiteto 
pirm. J. Niedra, kviesdamas atsi
stojimu pagerbti žuvusius. Vie
toj invokacijos choras sugiedojo 
maldą “Tėve mūsų”, komponuo
tą A. Jurjaus. Po bendruomenės 
pirm. V. Upeslacis žodžio, ilges
nę kalbą pasakė svečias iš Bosto
no pik. A. Galindoms. Po to svei
kino estų konsulas Markus. Ofi
cialaus lietuvių atstovo nebuvo; 
sveikinimo žodi tarė paskutinę 
minutę rengėjų pakviestas ten 
pripuolamai buvęs tautietis. (Rei
kia apgailestauti, kad mūsų rink
ti organai nepasirūpino pasiųsti 
oficialaus atstovo. Daugelio tau
tybių atstovai dalyvavo. Latviai 
taipgi nesulaukė lietuvių atstovo 
savo dainų šventėje, kur estai' 
sveikino, o lietuviai — ne. Atsto-i 
vavimo klausimą reikėtų atitin
kamiems organams nedelsiant su
tvarkyti). Kitų tautybių atstovai 
nekalbėjo — buvo tik pristatyti 
publikai. Kalbėjo tik Įvairių val
džių atstovai — tie patys, kurie 
pasirodo ir mūsų minėjimuose, 
išskyrus burmistrą N, Phillips. 
Koncertinėj daly pasirodė solis
tės A. Kalnina. G. Trezina. pia

nistas A. Ozolins, parapinis cho
ras. vad. A. Purvs. Akompanavo 

; M. A. Rata-Guerra ir E. Timer- 
mane, vargonavo A. Strombergs.

K.

KLB apylinkių valdyboms ver- į j ’Queensway General”ligoninę ir 

šėmis, ir viešniomis” Plačiau apie ar kt. progomis būtų vertinga do-Į °"— —----——
V. vana kanadiečiams svečiams, pr. išnuomojami 2 kambariai ir virtu- 

Į vė suaugusiems, arba 1 kambarys ir 
virtuvė vienam. St. Clair * Oakwood 
rajone, Tel. LE. 4-5586.

Bronius ir Vanda Gumauskai 
■ sužeisti automobilio nelaimėje. 
Gydosi šv. Juozapo ligoninėj.

Maloniai prašome 
švenčių sveikinimus prisiųsti 
“Tėviškės žiburiams” iki 
GRUODŽIO 8 DIENOS. 
Tada būsite tikri, kad visų 
svekinimai tilps kalėdiniame 
“Tž” numeryje. 
Ačiū!

IŠNUOMOJAMAS frontinis kambarys 
I-me augšte, galima naudotis virtuve. 
Tel. LE. 2-9212.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS ir vir
tuvė, 317 Indian Rd. prie Bloor. Tel. 
LE. 5-1584.

DĖMESIO!

Praeitą sekmadieni surinkta
AV reikalams $139.20. berniukų

MONTREALIO lietuviai pra
šomi teikti informacijas ir 
skelbimus “Tėviškės Žibu
riams" per jų atstovę p. A. 
Zubienę raštu arba telefonu: 
Mrs. A. Zubas. 555 Gerald 
St.. La Salle. Que.: tel. DO. 
5-0224. ;

DISTRICT ESTATE BROKERS
177 Sherbrooke St. W. VI 2-8501
Pasta tai-Žemė-Draudimas-PaskoIos

Maisto krautuvė (išskyrus alų ir 
šviežia mėsą) Verdune, lietuviams 
gerai žinoma savo produktais ir pel
ningumu. Inventorius S9.000, pre
kės $4.000. apyvarta savait. $1.200. 
Parduodama už $14.000.

P. Adamonis. R A. 2-2472.

Ruošiasi tuoktis Juozas Žemai
tis. A V parapijos. su Denise Gau- 
‘hier. Notre Dame de Sacre 
Coeur parapijos.

R**"

TAUPYK IR SKOLINKIS^ 
savo Kredito Kooperatyve "LITAS"
SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS. PASKOLOS LENGVAI IR 

GREITAI DUODAMOS BETKOKIAM GERAM TIKSLUI.
BANKAS VEIKIA: šiokiadieniais 1451 Crawford Bryjge 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 
40 vai. 30 min. iki 1 yaL..

Visais paskalų reikalais kreiptis nas vM. padėjėją 
PR. RUČINSKĄ tel. HU. 1-Ž957.

Pirm. J. Bernotas, A V. 8-3111 • Vedėjas D. Jurkus. PO. 74280

MĄRGIS DRUG STORE
_ Nv,on — rcg. si.00 pora

speciali nuolaida—2 poros už SLOO

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

Cigarečių kartonas už s3.09

MAPLE LEAF GARDENS

BILIETAI GAUNAMI: Maple lx*af Gardens kasa bus atidara pirmadieni, 
lapkričio 20 ir kiekvieną savaitgali tarfi Ji ;y,rytoir9 v. v. Taip pat bi
lietai gaunami Toronte pas Moody’s, (’aria. Royal York ir King Edward 
agentūroje. Oakvillėje pas John Black ir Hamiltone The Royal Con
naught Hotel. BALTIC MOVERS

Raidų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaite i 
Montrealj. Londoną. Windsora. Hamil
toną, North Bav. Sndbnri ir kitur.

DFWSON ST., TORONTO
< Telefoną LE. 4-1U3

MAZOWSZE pasirodys šiame 
kontinente su autentiška len
kų muzika, humoru, dainomis 
bei 1000 gražių kostiumų.
DU DIDELI VAIDINIMAI: 
ANTRADIENI — GRUODŽIO 
12. TREČIADIENI — GRUO
DŽIO 13 d. 8 v. v. punktualiai.

408 RoncesvaIles Ave. Tel. LE. 5-1944
kampas Howard Park

T/in šo k ė j u .
1U U d a i n i n i n k ų 

k' 
muzikantų.

Lietuviška baldu
’

dirbtuvė
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni pigia kaina. P. Lu
bys. TeL WA-2-7981. Namų AM. 
10537.

Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reikalingumo daik
tų. paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai užeikite į MARGIS 
DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią problema., paskambinkite mums, 

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

ir kL, juos gali gauti pas mus su 25% NVOLAIDA. . . -
GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI VISĄ DIENĄ. 

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suventrą ir įvairią reikmenų krautuven

✓/

1212 Dundas St W. TeL LE. 2-9547
J. BER2INSKAS 

Užsakymai priimami ir paštu.

AL GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 94543.
BROUK — QUEEN Sl ^ imoketi. balansas $12 000 per 13 metų, moder- 

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

BATHURST — BLOOR. $2.500 Įmokėti balansas $13.000 per 10 metų. 
8 kambariai su visais baldais, vandeniu alyva apšildomas. “Estate” 

^)Ard^viThas; .• 7.:;'
RUNNVMEDE — BLOOR. $8.000 įmokėti, balansas $14.500 nėr 10 metų.
? 7 kambariai. Prie nat Rloor. vandeniu šildomas, platus įvažiavimas, mo- 

d<*miškas grams namas.
SIX POINT BLOOR. įmokėti, b^i^nsas $11 500 per 10 metų.

Snėc;aliai statytas bungalow, rusvs nilnai u/baigtas. sieram rezid. rajone.
KRAUTUVE — BLOOR -- DUNDAS. $5.000 imnkėti, ba1ansas $1T500.

Moderniškai pastatvtas. plius du butai, geroj vietoj.
TRIPLEKSAS —. ORIGANALUS. $10.000 Įmokėti, balansas $22000 17 

kambari”. balkonai, vienu metu senumo, gems nuomos, geležiniai laip 
tai. virtuvės su visais įrengimais: pečiai, šaldytuvai ir kt. Aliumininiai 
langai. .

Pas mus randasi daw? nauiai reeMnintu na»-d^vimn Hick Park ir Parkdale 
rajonuose. Dėl informacijų skambinkite A. GARBENIUI.




